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М. А. Араджионі
 

грецькІ дворянськІ родИ
на ПІвднІ УкраїнИ:
досвІд вИвчення

(за документами держархіву в автономній республіці крим)

Після анексії Криму дослідження історії міграцій, соціального 
статусу та культури різних етнічних спільнот, які здавна мешкали 
на теренах півострова набуває особливої гостроти і актуальнос-
ті. Однією з таких спільнот є греки. У середині “нульових” років 
ХХІ ст. в рамках виконання планових тем Кримського відділення 
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України ми 
проводили польові та архівно-бібліографічні дослідження соціаль-
ного портрета цієї групи та шляхів адаптації місцевого населен-
ня і мігрантів до значних політико-економічних змін, що сталися 
наприкінці XVIII ст. У цій публікації ми наведемо деякі резуль-
тати цих досліджень, які можуть представляти значний інтерес 
не тільки для фахівців із політичної та соціальної історії Криму, 
але й для джерелознавчих і біографічних або генеалогічних до-
сліджень. Тим більше що наразі доступ до архівних документів у 
Сімферополі для науковців ускладнився.

Одним із основних джерел інформації щодо соціального пор-
трету греків-дворян Таврійської губернії, яким ми користували-
ся, є документи Державного архіву Автономної Республіки Крим, 
де, зокрема, зберігається фонд № 49 “Таврійське губернське дво-
рянське зібрання” (далі – ТГДЗ) [Крымский 1961, 29]. Ця органі-
зація діяла в Криму з 1803-го по 1919 р. та підпорядковувалася 
Урядовому Сенатові, зокрема Департаменту герольдії, але спра-
ви, які зберігаються в фонді ТГДЗ хронологічно починаються із 
більш раннього періоду – з 1783 по 1919 рр. Наразі в Фонді № 49 
налічується 6071 справа. Ці документи, згідно з описом, складено-
му співробітниками архіву, надійшли на зберігання у 1921 р. Спо-
чатку налічувалося 6945 одиниць зберігання, але потім 935 справ 
було знищено [34, арк. 1–4]. Перша обробка фонду архівістами 
відбулася у 1937–1939 рр., а друга – у 1997–1998 рр., під час якої 
був створений більш детальний опис. Історія створення та функ-
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ціонування цієї організації наочно демонструє складний процес 
включення населення Криму у законодавче поле й соціальну іє-
рархію Російської імперії після анексії Кримського ханства у 
1783 р. 

Після приєднання нових територій місцева знать, як правило, 
включалася до складу російського дворянства; крім того, ще за 
часів Петра І було узаконено здобуття дворянства службою. При-
вілеї, які дворянський стан здобував завдяки “Жалуваній грамо-
ті” 1785 р. [Буганов 1994, 29–41], сприяли активізації процесу 
оформлення документів на визнання “благородного походження” 
в середовищі жителів півострова. Спочатку ці документи розгля-
далися, головним чином, у Єкатеринославському дворянському 
зібранні. Саме туди до поділу колишньої Новоросійської губернії 
на три – Катеринославську, Таврійську та Херсонську – і переда-
чі з першої в другу Сімферопольського та Перекопського повітів 
надходили справи прохачів, що мешкали в цих повітах [44, 
арк. 1–3]. Після численних адміністративно-територіальних ре-
організацій, що відбулися після смерті Катерини ІІ, у 1802 р. була 
утворена Таврійська губернія із сімома повітами, а роком пізніше 
почали функціонувати губернські та повітові станові установи. 
Однією з них і була організація з правами юридичної особи – 
Таврійське губернське дворянське депутатське зібрання. ТГДЗ 
опікувалося питаннями, пов’язаними із зарахуванням у дворян-
ство, виключенням із дворянського стану і веденням родовідних 
книг (далі – РК), проводило вибори предводителя дворянства і 
депутатів Дворянського зібрання [детальніше про це див.: Корф 
1906, Романович-Славатинский 1870].

Під час роботи з документами ТГДЗ ми вивчали справи Комі-
сії “з розбору грецьких і магометанських родів”, що займалася 
визнанням права місцевого населення на отримання дворянства; 
ряд повітових і губернських алфавітних списків дворян [1], ро-
довідні книги, а також деякі особові справи греків. Варто зазна-
чити, що до документів цього фонду неодноразово зверталися 
дослідники, які займалися біографічними дослідженнями відо-
мих греків-військовослужбовців: Л. Кацоніса (Качоні), Ф. Реве-
ліоті та ін. [Андрейко, 1998, 17–26; Греки 2000; Греки 2000а; 
Греки 2013]. 



Грецькі дворянські роди на Півдні України: досвід вивчення...

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            5

Як і всіх дворян колишньої Російської імперії, греків-дворян 
Таврійської губернії умовно можна поділити на групи: 1) тих, що 
доводили дворянство (основна маса справ, що зберігаються у 
фонді, саме про них); 2) особистих дворян (за законами Росій-
ської імперії вони не могли обиратися в станові дворянські уста-
нови і не вносилися до РК); 3) потомствених дворян, як внесених 
у РК, так і не внесених. Приблизне співвідношення потомстве-
них і особистих дворян у Новоросії та Бессарабії становило в 
1816 р. 50 % до 50 %, а до 1858 р. – приблизно 57 % до 43 % [де-
тальніше про це див.: Кабузан 1971, 166–167].

Згідно з прийнятими в Російській імперії законами в РК по-
винні були записуватися тільки потомствені дворяни тієї губер-
нії, де вони постійно проживали або володіли там якою-небудь 
нерухомістю. Ті, хто здобув дворянство за чином або орденом, 
могли вноситися в РК тієї губернії, де вони побажають, незалеж-
но від наявності в них там нерухомості. Це ж правило поширю-
валося і на іноземних дворян [Дворянство 1893, 208–209]. Запис 
в РК проводився тільки за клопотаннями самих дворян. Частина 
з них не записувалися в родовідні книги, хоча й могли за своїм 
бажанням і матеріальним становищем це зробити, тому це джере-
ло дає лише часткове уявлення про потомствених греків-дворян 
Таврійської губернії. Наведемо такий приклад: за рапортом фео-
досійського повітового предводителя дворянства в 1836 р. в під-
відомчому йому регіоні було 50 греків-дворян, з них до РК було 
внесено лише 36 [46, арк. 10–28]. Тим не менш, для відтворення 
соціального портрету цієї станової групи грецької спільноти 
Криму, ми зосередилися головним чином на інформації про 
греків-дворян у РК Таврійської губернії та супутніх документах.

Варто згадати про структуру РК та особливості внесеної до 
неї інформації. РК поділялася на шість частин. У першу частину 
вносилися роди дворянства, пожалувані у дворянство монархом; 
у другу – роди дворянства, здобутого чинами на військовій служ-
бі; в третю – роди дворянства, здобутого на цивільній службі, а 
також ті, що дістали право потомственого дворянства за орде-
ном; у четверту – всі іноземні роди, які після прийняття росій-
ського підданства були визнані у дворянстві російськими монар-
хами; у п’яту – титуловані роди; в шосту – “стародавні шляхетні 
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дворянські роди” [Родовідні….]. Відповідно було затверджено 
офіційний бланк із сімома полями, до яких вносилася така інфор-
мація:

Чин (ранг), ім’я та прізвище дворянина, його вік, посада, а 1. 
якщо у відставці, то де проживає.

Сімейний стан та відомості про кількість дітей (спочатку 2. 
вносилися тільки діти чоловічої статі) із зазначенням їхніх імен 
та віку, а також заняття, які обрали собі.

Відомості про нерухоме майно (де, яке, скільки) і про кіль-3. 
кість селян з останньої ревізії.

Записи про новонароджених дітей (синів) із зазначенням 4. 
їхніх імен та датою внесення в РК (визнання дворянства).

Копія герба, внесеного в Гербовник Російської імперії, із 5. 
зазначенням, яке саме відділення.

Відомості про те, що докази про благородство визнані Ге-6. 
рольдією достатніми чи недостатніми, із зазначенням, коли про 
це було видано відповідний указ.

Власне родовід із символічним деревом, біографічна довід-7. 
ка, послужний список та інші надані докази з переліком відпо-
відних документів та їхнього основного змісту, що свідчить на 
користь шляхетного походження дворянина [Дворянство 1893, 
209–210; Родовідні…, іл. 1].

Під час роботи в архіві було з’ясовано, що у фонді ТГДЗ збері-
гаються РК за 1804–1889 рр. (Іл. 2). Не було виявлено книг за 1807 
і 1817 рр., яких, мабуть, не існувало взагалі або вони були втраче-
ні ще в першій половині XIX ст., оскільки в томах, зшитих архі-
вістами ТГДЗ ще наприкінці позаминулого століття, їх не знайде-
но. Також в описах фонду ми не виявили РК за 1848 та 1860 рр. 
Вочевидь, вони існували, але були втрачені, оскільки в “Алфавіт-
ному списку дворян Таврійської губернії, внесених у родовідну 
книгу” [1, арк. 1–224] за 1848 р. зазначені: поручик Михайло 
Анастасійович Ксіріхі (запис від 27 серпня), підполковник Мат-
вій Опанасович Манто (18 жовтня), генерал-майор Микола Іва-
нович Тригоні (2 червня); за 1860 р. – майор Костянтин Микола-
йович Цакні (2 липня). Крім того, у фондах Центрального музею 
Тавріди (м. Сімферополь) зберігається грамота, видана Н. В. Три-
гоні в 1850 р. про внесення його в РК Таврійської губернії [3; див. 
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також іл. 3]. Таким чином, у цілому за період 1804–1889 рр. ми 
володіємо повною інформацією про записи, зроблені за 82 роки. 
Ці РК зшиті у 24 томи і містять 932 записи (табл. 1).

Слід окремо зупинитися на методиці виявлення греків-дворян 
в РК, оскільки етнічна приналежність нових членів привілейова-
ного стану в записах згадувалася не завжди. Спочатку нами було 
визначено такі  індикатори: 

1) ономастикон (наявність специфічних грецьких імен, на-
приклад, Анагності, Панайот, Стамо, Спіро, Яні, чи дуже поши-
рених серед греків імен на кшталт Димитрі, Константин тощо; 
прізвищ із типовим патронімічним закінченнями -пуло, або із за-
кінченням -акі, чи прізвищ, які походять від коренів грецьких 
слів та мають прозору етимологію);

2) колишнє місце проживання, яке пов’язане з типово “грець-
кими” територіями чи спільнотами;

3) конфесійна приналежність (православне віросповідання, зва-
жаючи на те, що греки традиційно є етноконфесійною групою);

4) участь у грецьких військових формуваннях.
Наявність останнього індикатора було обумовлено тим, що 

давнє грецьке населення Криму, незважаючи на активний про-
цес повернення на півострів після виселення 1778 р. в Північне 
Надазов’я, було переважно сільськими жителями або купцями. 
Тому серед цієї групи грецького населення Криму майже не було 
тих, хто міг претендувати на отримання дворянського статусу за 
своїм походженням. Єдине, що могло їм допомогти отримати 
дворянство – це успішна і швидка військова, а іноді й цивільна 
кар’єра [Бармак 2006, 28–50]. Чим переважно і скористалися гре-
ки – військові волонтери, вихідці із грецьких островів, а також 
сучасної Північної Греції та Малої Азії, які були переселені на 
півострів у 1775 і в подальші роки. Тут їх об’єднали у військове 
формування – Балаклавський грецький батальйон. Також напри-
кінці XVIII ст. в Криму, Херсоні і Миколаєві мешкало багато 
греків-моряків, які були серед перших офіцерів і капітанів Чор-
номорського флоту [Βλάση 1994, 189–245; Греки 2000; Греки 
2004, 406–482; Сафонов 1844].

Практика довела, що жоден із виділених нами індикаторів сам 
по собі ще не є надійним доказом. Тим більше що в РК не завжди 
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записувалися повністю імена та по батькові, як належало за ро-
сійською традицією діловодства, до якої греки довго звикали, а на 
початку й відверто ігнорували. Також не завжди згадувалися міс-
це колишнього проживання, релігійна належність, вік дворян та 
деяка інша важлива інформація. Імена та прізвища греків у доку-
ментах зазнали досить значних спотворень або русифікації. На-
приклад, більш детальне ознайомлення з біографіями довело, 
що Васильєв, Єгоров, Зотов, Марков, К. Ф. Смирнов, Треглазов, 
Христовський [9, арк. 1 зв. – 2 зв.; 7, арк. 63 зв. – 64; 10, 
арк. 2 зв. – 3 зв.; 12, арк. 7 зв. – 8; 6, арк. 5 зв. – 6, 31 зв. – 32; 4, 
арк. 1 зв. – 2] є етнічними греками. Те саме можна сказати про 
Родіона Красовича і Костянтина Албанського – етнічних греків, 
які проживали раніше серед сербів та албанців та змогли об’єд-
натися зі своїми одноплемінниками, вступивши під час російсько-
турецької війни до грецького військового формування [16, 
арк. 8 зв. – 9; 40, арк. 90, 145, 151; 6, арк. 36 зв. – 37; 19, арк. 1–3 
зв.; 42, арк. 1–12]. Водночас ми не віднесли до числа етнічних 
греків-дворян вихідця з грецького острова Наксос Антона Коро-
неллі та кримських старожилів Івана й Данила Каракашів, незва-
жаючи на те що їхні прізвища, з урахуванням історичних реалій і 
“латинізації” або “тюркизації” еллінського ономастикону, могли 
б належати грекам1 і що обидва вони деякий час служили в 
Грецькому піхотному полку. Більш глибокий аналіз біографій їх-
ніх нащадків в інших документах фонду показав, що перший був 
католиком і, найімовірніше, італійцем, а двоє інших – вірменами 
[18, арк. 24; 5, арк. 15 зв. – 16].

Тому для надійного виявлення етнічних греків-дворян нам до-
велося докладно ознайомитися з усіма 932 записами в РК. Якщо 
ми знаходили хоча б один “індикатор”, запис фіксувався і потім 
перевірявся на рахунок останніх трьох індикаторів за іншими 
одиницями зберігання фонду. Однак і тут ми стикалися з певни-
ми труднощами: одне і те ж грецьке прізвище в різних справах 
чи навіть документах однієї справи могло бути написане у двох, 

1 Наприклад, прізвище Каракаш є досить поширеним серед нащадків 
кримських греків, які мешкають на півдні Донецької області [Родосло-
вие 2010, 143].
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а іноді і в чотирьох варіантах2, наприклад: Ізмірлі – Смірнський, 
Георгандопуло – Йоргандополо – Юргандопуло; Ієромез – Ієро-
музо – Геромузо – Ієромурзо. Нерідко російські переписувачі 
“перехрещували” Янісів в Іванів, Родо (Радо) – в Родіонів, Геор-
гіосів – у  Єгорів, Юріїв [14, арк. 20 зв. – 21; 10, арк. 11 зв. – 12; 
арк. 24 зв. – 25 та ін.] або навіть у Григоріїв (!?) – дивно, але 
дуже часто зустрічається в документах. Були й інші колізії: спо-
чатку один із дворян був записаний як Цириготієв (прізвисько, 
що означає, що він родом з острова Цирига (або Черіго чи Ците-
ра), сучасна Кітира), згодом у документах він вже проходив під 
прізвищем Георгієв [21, арк. 1–12]. Тому доводилося звіряти біо-
графічні дані з різних джерел, щоб переконатися в тому, що мова 
йде про одну й ту ж людину.

Лише при надійному збігу не менше ніж трьох індикаторів, 
що не викликають сумнівів (характерні грецькі імена у двох-
трьох поколіннях, місце колишнього проживання, релігійна при-
належність, рід занять та ін.), виявлені нами записи включалися 
в остаточний список греків-дворян. Таким чином, у результаті 
наших підрахунків фактично п’ята частина (19 %) або 179 з 
932 записів у РК Таврійської губернії мають стосунок до етніч-
них греків, які отримали дворянський статус. Можливість по-
милки – не більше 1 % від загальної кількості записів.

Цей досвід також дозволив нам провести ретельний аналіз не 
тільки записів в РК, але й 4113 посилань в “Именном указателе 
к Фонду №49 ТГДС”, який був складений співробітниками архі-
ву, й виявити майже 900 посилань на прізвища, які можуть нале-
жати грекам (див. табл. 3). Хоча слід визнати, що у цьому списку 
(табл. 3) вірогідність помилки є більшою, зважаючи на те, що у 
нас не було можливості замовити всі зазначені справи і перевіри-
ти індикатори більш ретельно. В тому випадку, коли я не була 
остаточно впевнена, що вказана особа – етнічний грек чи греки-
ня, в таблиці після прізвища ставила знак питання.

Повертаючись до змісту РК, слід зазначити, що у першу час-
тину РК Таврійської губернії (тобто дворянство, пожалуване 

2 Далі в тексті статті ми будемо наводити прізвища греків-дворян у 
тому вигляді, в якому вони були написані в тексті основного викорис-
товуваного нами джерела – РК, хоча багато з них явно не відповідають 
оригінальному написанню.
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монархом) було включено тільки 6 грецьких прізвищ (3 % від за-
гальної кількості греків-дворян) – титулярні радники Христов-
ський, Дафніті, Мітакса (Метакса), Папаставро, капітани Капніст 
і Мазгана; у другу (тобто дворянство, здобуте чинами на військо-
вій службі) – 100 (56 %), у третю (дворянство за цивільну службу 
або за орденом) – 70 (39 %), четверту (іноземне дворянство) – 
3 (2 %), п’яту і шосту – не удостоївся ніхто. Незважаючи на за-
пити, лише два грецькі роди мали затверджені герби – Христов-
ські (Іл. 4) і Критські, відповідно їхні прізвища були внесені до 
“Загального Гербовника дворянських родів Російської імперії” в 
першу (с. 139) і сьому (с. 116) частини [2, арк. 16 зв., 30].

Кількість записів у РК за роками сильно варіює. Крім природ-
ного зниження питомої ваги грецького населення у швидко зрос-
таючому населенні Криму, є ще одна причина такої “нерівності” 
в цифрах – бюрократичні зволікання на місцях та в Департамен-
ті герольдії, через які затвердження у дворянстві доводилося 
очікувати протягом 20–40 років. Більшість греків, котрі хотіли 
бути внесеними в РК, подали прохання про те, щоб їх вписали в 
4-ту частину – як іноземних дворян. У результаті значну кіль-
кість прохань було відхилено “за недостаточностью подтвержде-
ний” або прізвища греків-дворян протягом декількох десятків 
років “мігрували” з однієї частини РК в іншу. 

Так, наприклад, ще в 1805 р. ТГДЗ визнало у дворянстві титу-
лярного радника Миколу Болдані та внесло в 4-ту частину РК, 
про що він дістав грамоту через 5 років потому. Однак його так і 
не було внесено в РК, оскільки рішення Герольдії вийшло лише 
в 1815 р.: “о внесении в 3-ю часть, как чиновника, дослуживше-
гося до 8-го класса” [22, арк. 1–20]. Контр-адмірал Антон Алексіа-
но в 1804 р. був визнаний у дворянстві із внесенням у 4-ту час-
тину, при перегляді в 1815 р. – у 3-тю частину за орденом (осо-
бистими заслугами), а затвердження його Герольдією відбулося 
лише в 1847 р. [39, арк. 5–10, 14, 21–24, 32]. Підпоручика Калігу 
в 1804 р. було внесено в 4-ту частину РК, в 1815-му – перенесено 
у 2-гу частину, після ревізії він повторно розглядався в 1847 р., 
коли вже був покійним, і рішення у справі так і не було винесено 
[26, арк.1–6, 17]. І це не поодинокі випадки. У зв’язку із вищеска-
заним, звертаємо увагу, що в додатках у таблиці 1 подана інфор-
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мація стосовно першого запису (згадки) дворянського роду в РК. 
У ній не відображено більш пізні “міграції” прізвищ греків-
дворян з однієї частини РК в іншу.

Варто згадати ще дві пов’язані з греками правові колізії, через 
які їхні дворянські роди то вписували в РК, то намагалися ви-
ключити або змінити підстави для занесення в РК. 

За законом доказами дворянства були: атестати, грамоти, па-
тенти на чин, свідоцтва капітулів російських орденів, формулярні 
списки про службу, метрики про законність шлюбу і народження 
кожної дитини, для іноземців – свідоцтва про прийняття присяги 
на вірність підданства Російської імперії і документально під-
тверджені відомості про їхній статус у країні попереднього про-
живання. Як деякі греки-старожили, так і новоприбулі в Крим 
елліни здебільшого не могли надати всіх необхідних документів 
про своє шляхетне походження, проте ТГДЗ ухвалювало рішення 
про визнання їх у дворянстві. Однак Департамент герольдії в 
1808 р. відмовив у визнанні дворянства Івану Різасу, Апостолу 
Скаліоту, Федору Власто, Дмитру Дмитроянову, Івану Ніколаєву, 
Миколі Папакостандопулу, Діамантію Діаватинову, Костянтину 
Борано, Леонтію Мелахріну, а також братам Поповим, Казанліє-
вим, Кокоракієвим, Мазганам, Гридопуловим, Хрисопулосовим, 
оскільки вони не надали докази про “благородну службу” пред-
ків та про нерухоме майно на їхній колишній батьківщині [28, 
арк. 1–10].

Перший Таврійський губернський предводитель дворянства 
грек Євстафій Нотара надіслав до Санкт-Петербурга подання про 
те, що ні його співвітчизники, які живуть у Криму, ні татари не 
можуть надати документи, прийняті в Російській імперії, оскіль-
ки в Кримському ханстві не видавалися спеціальні грамоти або 
патенти на чин. Більшість новоприбулих греків із османських 
або венеціанських володінь мали лише копії метричних свідоцтв, 
підписаних парафіяльними священиками, а також свідчення то-
варишів по службі, які знали їх ще на колишній батьківщині. 
Тільки в 1816 р. з метою вирішити цю проблему уряд створив 
спеціальну “Комиссию для приведения в известность дворянских 
магометанских и греческих родов” при ТГДЗ [32, арк. 1–332]. Ро-
боту в цій комісії доручили виборним 11 дворянам-мусульманам, 
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муфтію і двом грекам. Згідно з виборами, які відбулися в листопа-
ді 1816 р., в комісію увійшли капітан 1 рангу Ієромузі (Геромузо, 
Ієромурзо) та надвірний радник Павло Мавроміхалі (Мавро-
Міхалі), “кандидатами” стали підпоручики Сінадін Кутров, Пав-
ло Попандопуло, Сава Ізмірлі (Смірнський) і колезький асесор 
Дмитро Берко [32, арк. 2, 5, 9, 23, 29, 71, 98, 138, 154].

У 1817 р. комісія офіційно розпочала свою роботу і всім 
“отыскивающим дворянство” грекам та мусульманам, які прожи-
вали у різних губерніях Російської імперії, було запропоновано 
надсилати свої прохання й пакети з документами в Сімферополь. 
Таким чином, всі ті, кому раніше було відмовлено у визнанні 
дворянства через брак документів для підтвердження їхнього 
дворянського статусу на колишній батьківщині, і хто не мав від-
повідного рангу в службової ієрархії або особистих заслуг перед 
Російською імперією, дістали шанс повторно надати документи, 
щоб бути включеними до привілейованого стану. Процедура була 
така: в разі відсутності справжніх свідоцтв про шляхетне похо-
дження і майновий ценз предків пошукач дворянства разом із 
проханням надавав свідоцтва 12 осіб, визнаних дворянами Ро-
сійської імперії, які підтверджують його благородне походження 
(Іл. 5а–б), а також свідоцтва монархів, патріархів, митрополитів 
та завірені виписки з метричних книг. Члени комісії вивчали ці 
документи і колегіально виносили рішення про визнання у дво-
рянстві. Ці рішення разом з оригіналами наданих прохачем доку-
ментів надсилалися херсонському військовому губернатору, який, 
у свою чергу, візував рішення комісії і пересилав справу зі свої-
ми рекомендаціями до Департаменту герольдії – останньої ін-
станції, яка приймала остаточне рішення з цього питання [32, 
арк. 29, 71, 98, 138, 154].

Основну масу справ було прийнято і розглянуто комісією в 
1820 р., однак і в наступні кілька років комісія продовжувала ак-
тивно працювати. Так, наприклад, тільки за серпень 1823 р. нею 
було розглянуто і передано на затвердження 25 “грецьких” 
справ. Причому географія тих, що подали прохання, була дуже 
широка, наприклад, згадуються одесити Кумеласі, Діамандопуло, 
Ахеліно та ін., херсонці Франгулі, Мускопулови, Маврофері, Каци 
та ін., таганрожець Хрисоскуло, ростовець Місірлієв (Іл. 6а–б), 
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дубоссарець Боярола, московський купець Пачимаді та ін. [33, 
арк. 9, 11, 17, 19, 21–25 та ін.]. Таким чином, із майже 400 грець-
ких прізвищ, що зустрічаються в заголовках 6071 справи фонду 
№ 49, лише трохи більше половини були жителями Таврійської 
губернії або мали тут нерухоме майно. Тож саме діяльність цієї 
комісії дозволила багатьом грекам, і не тільки в Криму, а й у всій 
Російській імперії, здобути дворянське звання. Залишається тіль-
ки здогадуватися, чи насправді всі нові греки-дворяни імперії 
мали такий статус на своїй колишній батьківщині, чи то свою 
роль відіграли земляцькі стосунки і “кругова порука”. У зв’язку 
зі змінами і посиленням російських вимог щодо визнання у дво-
рянстві документи греків-дворян постійно переглядалися, про 
що свідчать численні записи в шостій графі РК. 

Друга правова колізія виникла вже в середині XIX ст. У 1844 р. 
Тимчасове присутствіє Герольдії засумнівалося в праві бути вне-
сеними в РК визнаних у дворянстві в 1804 р. Караценових, Смир-
нових, Казі, Алексіано, Сарандинакі, Калігів і Нотарів, 1805 р. – 
Христофорових, у 1810–1811 рр. – Єгорових і Константинових, 
1813 р. – Чапоні, 1816 р. – Христофорових і Різо, 1818 р. – Кра-
совичів і Треглазових, 1820 р. – Гуналі та Лампсі, 1826–1828 рр. – 
Стуллі і Мавроганів та вимагало додатково надати документи 
про походження і прийняття російського підданства [39, арк. 21–
24]. Це сталося через формальну відсутність у справі документів 
про складання присяги на вірність Російській імперії, адже біль-
шість греків робили це під час воєнних дій в Архіпелазі. Неза-
баром такого перегляду зазнали й інші справи нащадків колиш-
ніх волонтерів із загонів Стефана Мавроміхалі та Ламбро Кацоні 
(Качіоні) [29, арк. 9–14]. Як наслідок, майже три покоління греків-
військовослужбовців, які займали високі посади у військовій та 
цивільній ієрархії Російської імперії, формально виявилися осо-
бами без громадянства. Їх зобов’язали заново, через майже 70 ро-
ків після переселення їхніх батьків до Криму, пройти процедуру 
натуралізації.

Як уже згадувалося вище, більшість греків було внесено в 
другу і третю частини РК – за особисті заслуги, чини та ордени. 
У 1722–1845 рр. потомствене дворянство надавалося за вислугу 
першого обер-офіцерського чину (прапорщика, корнета) на вій-
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ськовій службі і чину колезького асесора – на цивільній, а також 
за нагородження будь-яким орденом Російської імперії. З 1845 р. – 
за вислугу чину майора і статського радника і за нагородження 
усіма ступенями орденів Святого Георгія, Святого Володимира і 
першими ступенями інших орденів. У 1856–1900 рр. планка під-
нялася ще вище – треба було вислужитися до полковника, капіта-
на 1 рангу, дійсного статського радника [Дворянство 1893, 210]. 

Як зазначалося, всього до РК було внесено 176 грецьких родів 
(фамілій), глави яких мали чини, і троє як землевласники – іно-
земні або російські потомствені дворяни. У другу частину РК 
(“військове дворянство”) було внесено 100 родин, реально ж 
греків-військових було 125 – деякі з них потрапили або в третю 
частину як кавалери орденів, або в першу як жалувані дворяни. 
Багато з тих, хто починав кар’єру військовими, з часом було пе-
реведено на службу по цивільному відомству. Таблиця 2 дає мож-
ливість побачити, як розподілялися за чинами греки-дворяни на 
момент внесення їхнього роду до РК Таврійської губернії. Тільки 
двоє мали чин 3-го класу – це були віце-адмірали Костянтин 
Патаніоті3 та Іван Попандополо. 12 осіб дослужилися до чину 
4-го класу: генерал-майори Григорій Попандополо, Дмитро Ко-
ломара (Каламара), Іван Бардакі, Семен Антипа; контр-адмірали 
Микола Критський, Антон Алексіано, Костянтин Сальті, Костян-
тин Кутров, Дмитро Моценіго; дійсні статські радники Євстафій 
Хаджопуло і Степан Цомакіано [10, арк. 15 зв. – 16 зв., 24 зв. – 
25; 18, арк. 92, 268; 8, арк. 64 зв. – 65; 17, арк. 14 зв. – 15 зв.; 6, 
арк. 9 зв. – 10; 11, арк. 20 зв. – 21 зв.;13 арк. 7 зв. – 8 зв., 35 зв. – 
54 та ін.]. І лише двоє перебували на щаблі 5-го чину – капітан-
командор Євстафій Сарандинакі і статський радник Євстафій 
Нотара [6, арк. 15 зв. – 17]. Варто зазначити, що таблиця відобра-
жає лише ту інформацію, яка була занесена в РК на момент здій-
снення запису (з 1804-го по 1889 р.). Надалі багато греків-дворян, 

3 Віце-адмірала К. Ю. Патаніоті, колишнього севастопольського вій-
ськового губернатора, кавалера трьох російських орденів, було внесено в 
РК лише в 1836 р., а вже в 1845 р. – виключено з неї і позбавлено дво-
рянського звання, тому що в його справі не було документа про складан-
ня присяги [10, с. 24 зв. – 25, Муратиди 2007]. Така ж доля в 1848 р. спіт-
кала й капітана-командора Євстафія Сарандинакі [6, арк. 16 зв. – 17]. 
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записані як “поручики”, “лейтенанти”, “губернські секретарі”, 
значно просунулися службовими щаблями.

Слід зауважити, що найбільш інформативні для вивчення іс-
торії греків Криму в цілому і, зокрема, проведення біографічних 
досліджень відомості, які містяться в РК у графах 1, 2, 4, 7. 
Остання рясніє описами воєнних подвигів і заслужених бойових 
нагород греків-дворян, їхніх успішних просувань кар’єрними 
східцями і досягнень на цивільній службі. Більшість із них варті 
окремого викладу. Ми ж спробуємо коротко проаналізувати 
основні відомості, які містяться в РК про греків-дворян Таврій-
ської губернії в цілому.

Основна маса греків, внесених в РК, були переселенцями 
1775 р. або їхніми нащадками, які служили здебільшого в Бала-
клавському грецькому піхотному батальйоні і лише деякі – у 
флоті. Варто підкреслити, що друге і, головним чином, третє по-
коління греків-дворян воліло служити в регулярних військах і 
часто за межами півострова, для того щоб швидше просунутися 
кар’єрними східцями, оскільки офіцерських посад у Балаклав-
ському грецькому батальйоні на всіх бажаючих явно не вистачало. 
Адже після війни 1787–1791 рр. у Крим для продовження служ-
би прибули сподвижники Ламброса Качіоні (Кацоніса) – майбут-
ні дворяни Російської імперії Ніотакі, Каліга та ін. У 1794 р. в 
громаду греків Севастополя і Балаклави влилися переселенці з 
островів Занту (ймовірно, Дезанту – сучасний Закінтос) і Кефало-
ньї, пізніше – з Балканського регіону і Константинополя [Βλάση 
1994, 189–245; Сафронов 1844; 5, арк. 2–19], що також знайшло 
відображення в записах РК Таврійської губернії. 

Надзвичайно цікаво представлена географія колишнього міс-
ця проживання греків-дворян, які переселилися до Криму на-
прикінці XVIII – на початку XIX ст., хоча слід зазначити, що ці 
відомості ми виявили лише в кількох десятках записів. Згадують-
ся4 найчастіше різні міста та райони Пелопоннесу: Короні (По-
пандопуло) сучасного ному Мессиньї; Мані (Маняті), Монемвасія 

4 Топонімічні назви ми наводимо в редакції оригінального докумен-
та – РК або відповідної особової справи особи, що відшукувала дво-
рянство. Поруч із назвою населеного пункту в дужках наводиться пріз-
вище вихідця з цього міста чи села.
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(Деторі), Молу (Алексіано), Спарта (Кацієров, Кутров) сучасного 
ному Лаконії; Патра (Христовський), Дафна (Дафніті) сучасного 
ному Ахеї; Димицана (Демеціано), Леондарі (Георгандопуло), 
Тріполі (Ревеліоті, Карцофла) сучасного ному Аркадії. Згадуються 
й інші вихідці з “провінції Мореї” (тобто Пелопоннесу), напри-
клад сім’я Казі з Мадони та ін. [8, арк. 92 зв. – 93; 38, арк. 1–5; 5, 
арк. 11–13 зв.; 16, арк. 12 зв. – 13; 6, арк. 3 зв. – 5, 49 зв. – 50; 7, 
арк. 59 зв. – 60; 37, арк. 1–3; 43, арк. 1–3]. 

Зустрічаються також відомості про греків-дворян таких ост-
ровів: Кандії (сучасний Крит – Критський), Патмосу (Петранді), 
Андро (сучасний Скопелос – Джіоті), Лімнос (Лімновський), 
Ц(Ч)иригі (сучасної Кітири – Цириготі), Кефалоньї (Вальсамакі), 
Занту (Дезанту – сучасного Закінтосу – Делазарі), Ітаки (Ліпара-
кі) та ін. [7, арк. 27 зв. – 29, 101 зв. – 102; 36, арк. 1–4; 8, арк. 89 
зв. – 90; 15, арк. 6 зв. – 7; 4, арк. 4 зв. – 5; 25, арк. 8 зв. – 9 зв.; 21, 
арк. 1–6]. 

З-поміж інших регіонів сучасної Греції варто згадати вихідців 
з Епахти (Папахрісто), Лівадьї (Кацоні/Качіоні), Агрофи (Зотов), 
Салонік (Дмитрієв), Месемврії (Константинов), Яніни (Різо, Бол-
дані), Загори (Міна) та ін. [8, арк. 7 зв. – 8; 5, арк. 44 зв. – 45; 6, 
арк. 10 зв. – 11, 22 зв. – 23; 7, арк. 65 зв. – 66]. Деякі емігранти 
прибули з території сучасної Туреччини – Смірни (сучасного Із-
міру – Смірнський), Тріполі (Нікіфор-Заде), Самсуна (Спіранді) 
та ін. [4, арк. 7 зв. – 8; 30, арк. 1–4; 41, арк. 1–6; 35, арк. 1–2]. 
Останні два іммігранти так і не були включені в РК.

Із внесених в РК дворян лише двоє походять із спільноти гре-
ків, які традиційно проживали на півдні сучасної України – Кара-
ценов і Айвазов, який повернувся з Маріуполя після виселення 
1778 р. [15, арк. 17 зв. – 18; 4, арк. 11 зв. – 12; 20, арк. 1–3, 10–13]. 
Можливо подальше дослідження біографій греків-дворян з інших 
справ фонду дозволить нам доповнити цей список. Також із Ма-
ріуполя до Бахчисарая переїхав племінник останнього митрополи-
та Готфійського і Кафайського Ігнатія – Янакі Газадінов (Гозаді-
нов), який в 1779 р. дістав чин поручика за допомогу в організа-
ції переселення греків із Криму [13, арк. 1 зв. – 2]. 

На Кримському півострові греки-дворяни проживали у всіх 
містах, а деякі і в приватних маєтках. Особливо багато їх було у 
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Феодосійському, Євпаторійському, Сімферопольському повітах. 
Після адміністративної реформи та зміни меж – у Севастополь-
ському і Керч-Єнікальському градоначальствах, а також у Сімфе-
ропольському, Ялтинському, Євпаторійському і Феодосійському 
повітах. Таке розселення греків було обумовлено декількома фак-
торами:

1) наявністю вільної землі у Криму, що залишилася після пе-
реселення християн у Російську імперію і частини мусульман – в 
Османську; 

2) зобов’язаннями Російської імперії про наділення землею 
всіх прибулих з Архіпелагу греків-військовослужбовців;

3) заняттями греків: як військовослужбовці, вони відповідали 
за охорону морського і сухопутного кордону та забезпечували 
громадський порядок у гірських районах Криму [Сафонов 1844, 
205–236].

Майже 65 % греків, внесених в РК Таврійської губернії, мали 
нерухомість. Варто зазначити, що, на відміну від інших дворян, 
греки в основному віддавали перевагу розведенню на своїх зем-
лях виноградників.

Оскільки багато хто з греків-військовослужбовців, які прибу-
ли до Криму наприкінці XVIII – на початку XIX ст., обзавелися 
сім’ями вже після виходу у відставку або залишилися холостими, 
деякі роди, затверджені у дворянстві, через відсутність спадкоєм-
ців припинилися. Проживаючи в містах, греки-дворяни більше, 
ніж інші групи грецького населення Криму, були схильні до аси-
міляційних процесів. У їхньому середовищі досить рано почали 
практикуватися станові міжетнічні шлюби: гречанок-наречених 
було явно недостатньо, тим більше шляхетного походження. 
Шлюбам із росіянками та українками сприяла спільність релігії, 
і навіть у тих поодиноких випадках, коли греки-дворяни в дружи-
ни брали наречених іншої конфесії – караїмок або мусульманок, 
їх “вихрещували” в православну віру. Протягом 3–4 поколінь 
змінився перелік імен дітей греків-дворян і значно русифікува-
лися грецькі прізвища, а деякі були втрачені зовсім через відсут-
ність спадкоємців чоловічої статі. 

Залишається відкритим питання про загальну чисельність 
греків-дворян у Таврійській губернії. Адже РК почали вести з 
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1804 р. – через майже 30 років після прибуття до Криму архіпе-
лазьких греків – багатьох майбутніх дворян Російської імперії; 
крім того, запис у них був необов’язковим. Не беручи на себе 
сміливість визначити, спираючись тільки на інформацію з РК, 
чисельність греків-дворян Таврійської губернії в абсолютних 
цифрах, спробуємо уявити хоча б їхнє співвідношення з іншими 
дворянами, виходячи з наявних у нашому розпорядженні даних. 
Наприклад, кількість дворян Сімферопольського повіту в 1811 р. 
загалом становила 286 осіб, із яких 112 осіб були християнського 
віросповідання, в т. ч. 69 –  грецького походження [31, арк. 1–39]. 
Тобто в той період греки становили 62 % (!) від загальної кіль-
кості дворян християнського віросповідання і 24 % від всіх дво-
рян Сімферопольського повіту. Хоча до РК Таврійської губернії 
того часу було внесено всього 10 греків-дворян. У 1815 р. у Фео-
досійському повіті з дворян-християн (131 “фамілія”) греки скла-
дали 42 % (55 родів) і 31 % від загальної кількості (176 родів), 
при цьому ще 19 грецьких родів чекали рішення про затверджен-
ня їх у дворянстві [27, арк. 119–162]. 

Наприкінці XVIII – на початку XIX ст. за нашими даними на 
півострові постійно проживали близько 3000 греків. Приблизно 
одну четверту становили старожили, які не переселялися до При-
азов’я взагалі або які повернулися з Маріуполя, а три чверті – 
новоприбулі на півострів греки з османських і венеціанських во-
лодінь. Якщо взяти до уваги всю кількість християнського 
населення Таврійської губернії того періоду (біля 14000 чоловік), 
то виявиться, що майже кожний четвертий православний крим-
чанин був греком [25, арк. 1–82; 45, арк. 7–9, 16–17; Секиринский 
1957, 73–87]. До кінця XIX ст. питома вага греків у населенні 
півострова значно зменшилася – до 3 % [Кожекин 2000, 49–53]. 
Утім, в РК Таврійської губернії греки-дворяни становили 19 %. 
Якщо допустити, що до кінця XIX ст. частина родів припинила 
своє існування, а частині було відмовлено у дворянстві, і змен-
шити цю кількість вдвічі, все ж співвідношення кількості грець-
кого населення і греків-дворян, внесених в РК, буде свідчити про 
значне їхнє представництво і вплив у Криму. 

Греки наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. займали 
високі посади в станових дворянських організаціях. Показово, що 
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першим таврійським губернським предводителем дворянства був 
грек Євстафій Нотара [6, арк. 15 зв. – 16]. У трьох із семи повітів 
губернії предводителями дворянства традиційно були греки. 
Вони також займали ключові посади в судах та опікунських комі-
тетах. Греки брали активну участь у громадському житті Криму. 
Вони були членами міських і земських управ, міськими голова-
ми, градоначальниками і начальниками портів, карантинів, мит-
ниць. На кошти греків будувалися церкви і школи, вони були 
попечителями навчальних закладів, притулків, богаділень, засно-
вниками стипендій. Із середовища греків вийшло багато відомих 
вчителів (А. К. Хамарито, А. А. Каламара та ін.); Н. Н. Кондурі 
очолював редакцію газети “Євпаторійський вісник”, а Х. Лампсі 
видавав “Кур’єр Тавриди” [Араджиони 2007, 650–671; Греки 
2000; Греки 2000а; Греки 2013]. 

Блискучу кар’єру державних службовців зробили собі греки, 
що мали прізвища Апостолов, Газадінов, Граматиков, Гуналі, 
Делазарі, Делаграмматиков, Лампсі, Лулудакі, Мітакса, Мір’ялі, 
Мазгана, Нотара, Панос, Папаставро, Папарупа, Тамара, Христо-
форов, Хартулярі, Хаджопуло, Цирулі, Цомакіон та ін. Серед тих, 
хто уславив себе службою на морі та на суші, були греки – по-
томствені військові з родів Алексіано, Антипа, Бардакі, Властарі, 
Цириготі, Каламара, Качіоні, Кокоракі, Кумані, Ліко, Лампсі, 
Мавроміхалі, Манто, Моценіго, Попандопуло, Папалексі, Ревелі-
оті, Ставракі, Сотирі, Тригоні, Ханджоглу та ін. [Греки 2000; Гре-
ки 2000а; Мосхури 2005; Муратиди 2007].

Підводячи підсумок, хотілося б зауважити такі моменти. Мо-
жемо констатувати, що до родовідних книг Таврійської губернії 
протягом 1804–1889 рр. було внесено 179 сімей греків-дворян. 
Це складає приблизно п’яту частину від загальної кількості дво-
рян, внесених до РК, при тому, що питома вага грецького насе-
лення в Криму наприкінці XVIII – в XIX ст. не перевищувала, 
відповідно, 5 % – 3 %. Незважаючи на те що більшість греків 
просило про визнання їх у дворянстві як “іноземців благородного 
походження”, тільки три людини удостоїлися внесення в 4-ту час-
тину РК. Іншим було відмовлено взагалі або вони вносилися у 
2-гу і 3-тю частини РК за певні заслуги, здобуті чини чи ордени. 
Основну масу греків-дворян, внесених в РК, становили військо-
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вослужбовці, які прибули до Криму в 1775–1812 рр. Враховую-
чи знання греками турецької і татарської мов, досвід проживан-
ня в подібних кримським ландшафтно-кліматичних умовах, їхнє 
православне сповідання, російська адміністрація активно залу-
чала греків не тільки на військову, а й на цивільну службу. Тому 
на межі XVIII–ХІХ ст. греки-дворяни активно співпрацювали з 
імперською адміністрацією, надали їй значну допомогу у прове-
денні політики інтеграції населення Криму, у розбудові Чорно-
морського флоту, у економічному освоєнні регіону та його куль-
турному розвитку. Греки-дворяни більш ніж представники інших 
станових груп грецького населення Криму піддалися процесам 
мовної та культурної асиміляції з боку росіян. З другої чверті 
XIX ст., чисельність і вплив греків-дворян у Криму почали по-
мітно знижуватися.

Проведений нами джерелознавчий аналіз родовідних книг 
Таврійської губернії підтвердив, що для статистичних дослі-
джень це вкрай ненадійние джерело, однак в них міститься бага-
то цінної інформації для історико-біографічних та генеалогічних 
досліджень, а також досліджень соціальних аспектів політичної 
та військової історії. Справи Ф.49 ТГДЗ, що зберігаються в Дер-
жархіві АР Крим, містять велику кількість документів стосовно 
греків-дворян не тільки Кримського півострова, але й інших 
місць колишніх Російської та Османської імперій, Венеціанської 
республіки (див. таблицю 3). Великий інтерес для дослідників 
можуть представляти оригінали документів, які надавалися гре-
ками для підтвердження свого майнового стану та походження із 
місць колишнього проживання, а також особисті підписи і печат-
ки людей, які відігравали значну роль в історії не тільки колиш-
ньої Російської імперії, але й Європи5.

список використаних архівних документів
1. Алфавитный список дворян Таврической губернии. – ДААРК, 

ф. 49, оп. 1, спр. 6849.
5 Дякую за допомогу у проведенні дослідження співробітникам 

ДААРК Л. П. Кравцовій та М. Н. Шульженко, а також директорові Фі-
лії Грецького фонду культури в Одесі С. Парадісопулосу за можливість 
проілюструвати статтю. 
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2. Алфавитный список фамилиям, коих гербы находятся в Вы-
сочайше утвержденном Общем Гербовнике дворянских родов 
Российской империи (1839 г.). – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6636.

3. Грамота…, данная дворянину генерал-майору Николаю 
Ивановичу Тригони о внесении его рода в РК Таврической гу-
бернии. 1850 г. – Фонди Центрального музею Тавріди (м. Сім-
ферополь), Інв. № КП-18033, Д-7528.

4. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1804 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6590.

5. Дворянская родословная книга Таврической губернии 1805–
1814 гг. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6591.

6. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1815 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6596.

7. Дворянская родословная книга Таврической губернии 1821–
1823 гг. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6597.

8. Дворянская родословная книга Таврической губернии 1830–
1834 гг. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6605.

9. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1835 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6615.

10. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1836 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6619.

11. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1837 г.  – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6625.

12. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1838 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6632.

13. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1841 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6644.

14. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1845 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6654.

15. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1846 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6658.

16. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1850 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6669.

17. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1857–1859 г. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6682.

18. Дворянская родословная книга Таврической губернии 
1864–1889 гг. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6846.
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19. Дело о внесении в Дворянскую родословную книгу под-
полковника Родиона Красовича. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 429.

20. Дело о вписании в Дворянскую родословную книгу На-
дворного Советника Караценова. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 136.

21. Дело о дворянстве рода Георгиевых (они же и Цириготие-
вы). – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 127.

22. Дело о потомственном дворянстве Титулярного советника 
Николая Болдани по Евпаторийскому уезду. – ДААРК, ф. 49, 
оп. 1, спр. 6871.

23. Дело о составлении Комиссии для разбора татарских и 
греческих дворянских родов (1811–1830). – Державний архів 
Одеської області, ф. 1, оп. 219, спр. 8.

24. Дело… в рассмотрении проекта генерал-майора Христов-
ского по предмету желания греков острова Занта переселиться в 
Тавриду. – Російський державний історичний архів у Санкт-Пе-
тербурзі, ф. 383, оп. 29, спр. 204.

25. Исповедные росписи о бывших и не бывших у исповеди и 
причастия в Великую четыредесятницу 1795 г. прихожан грече-
ских церквей. – ДААРК, ф. 343, оп. 1, спр. 51.

26. О внесении в Дворянскую книгу подпоручика Калиги. – 
ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 146.

27. О доставлении Алфавитных списков о дворянах и чинов-
никах, владеющих недвижимым имением.  – ДААРК, ф. 49, оп. 1, 
спр. 417.

28. О доставлении в Казенную экспедицию о не доказавших 
дворянское достоинство списков. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 219.

29. О лицах, владевших до издания правил об учреждении Ко-
миссий для ревизии действия Дворянских депутатских собраний 
деревнями или недвижимым имением. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, 
спр. 1805.

30. О причисляющихся по выезду из турецких владений в 
российское подданство людях. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 157.

31. Об учинении предписания уездным предводителям дво-
рянства о доставлении списков о дворянах Таврической губер-
нии. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 357.

32. Об учреждении Комиссии для приведения в известность 
дворянских магометанских и греческих родов. – ДААРК, ф. 49, 
оп. 1, спр. 476.
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33. Опись греческим делам по доказательствам о дворянском 
происхождении. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 750.

34. Опись дел фонда Таврического губернского дворянского 
собрания. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, часть 1–4.

35. По прошению Георгия Константиновича Спиранде о при-
знании его в дворянском достоинстве. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, 
спр. 6288.

36. По прошению жительствующего в Севастополе греческой 
нации дворянина Михаила Петранди о признании его в дворян-
ском достоинстве. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 150.

37. По прошению Ивана Демециано о признании его в дво-
рянском достоинстве. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 411.

38. По прошению капитана Маняти о признании его в дворян-
ском достоинстве. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 1108.

39. По прошению контр-адмирала Алексиано о внесении его 
в Дворянскую родословную книгу Таврической губернии. – 
ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 5499.

40. По прошению отставного майора Константина Албанско-
го. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 5831.

41. По прошению проживающих в г. Евпатории греческой на-
ции Лефтерия Никифоро-Заде и признании его в дворянском до-
стоинстве. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 149.

42. По прошению служащего в Житомирском егерском полку 
майора Петра Родионова сына Красовича. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, 
спр. 1949.

43. По прошению Спиридона Афанасьевича Карцофло о при-
знании его в дворянском достоинстве. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, 
спр. 6252.

44. По сообщению Екатеринославского дворянского собра-
ния… – ГААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 114. 

45. По указу св. Синода с доставлением в оной ведомости 
сколько в Феодосийской епархии церквей. – ДААРК, ф. 343, 
оп. 1, спр. 35.

46. Список потомственных дворян, проживающих в Феодо-
сийском уезде. – ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 1224.
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Таблиця 1

Дворянсь-
ка РК 

Таврійської 
губ. за …. 

рік

Всього 
записів

Із них 
записів 

про 
греків

Грецькі родини, 
вписані в різні 

частини РК
Джерело:

Фонд-Опис-
Справа-АркушіI II III IV

1804 11 5 1 3 1 0 49-1-6590-1-14
1805 5 1 0 0 1 0 49-1-6591-1-7
1806 1 1 0 1 0 0 49-1-6591-7-9
1807 — — — — — — —
1808 1 0 0 0 0 0 49-1-6591-9-11
1809 2 2 0 2 0 0 49-1-6591-11-15
1810 2 0 0 0 0 0 49-1-6591-15-18
1811 16 1 0 1 0 0 49-1-6591-18-38
1812 2 1 0 1 0 0 49-1-6591-38-42
1813 8 4 0 3 1 0 49-1-6591-42-53
1814 4 0 0 0 0 0 49-1-6591-53-60
1815 17 10 0 4 6 0 49-1-6596-1-20
1816 5 1 0 1 0 0 49-1-6596-20-29
1817 — — — — — — —
1818 8 3 0 1 2 0 49-1-6596-29-39
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1819 3 1 0 1 0 0 49-1-6596-39-44
1820 17 4 0 0 4 0 49-1-6596-44-64
1821 4 0 0 0 0 0 49-1-6597-1-9
1822 6 0 0 0 0 0 49-1-6597-9-18
1823 8 1 0 0 0 1 49-1-6597-18-30
1824 6 1 0 1 0 0 49-1-6597-30-40
1825 5 3 0 3 0 0 49-1-6597-40-48
1826 6 1 0 0 1 0 49-1-6597-48-57
1827 15 5 2 3 0 0 49-1-6597-57-75
1828 16 2 0 2 0 0 49-1-6597-75-95
1829 7 3 0 1 2 0 49-1-6597-95-104
1830 11 3 0 2 1 0 49-1-6605-1-15
1831 10 4 0 2 2 0 49-1-6605-15-30
1832 48 10 1 3 6 0 49-1-6605-30-85
1833 16 5 1 3 1 0 49-1-6605-85-109
1834 5 1 0 0 1 0 49-1-6605-109-118
1835 20 4 0 3 1 0 49-1-6615-1-35
1836 23 10 0 7 3 0 49-1-6619-1-36
1837 23 4 0 0 4 0 49-1-6625-1-32
1838 28 4 0 1 3 0 49-1-6632-1-56
1839 14 3 0 1 2 0 49-1-6637-1-25
1840 16 1 0 1 0 0 49-1-6641-1-26
1841 29 4 0 1 3 0 49-1-6644-1-58
1842 5 0 0 0 0 0 49-1-6646-1-10
1843 8 1 0 0 0 1 49-1-6646-10-24
1844 32 3 0 1 1 1 49-1-6651-1-40
1845 43 10 0 3 7 0 49-1-6654-1-56
1846 29 7 0 5 2 0 49-1-6658-1-40
1847 30 7 0 5 2 0 49-1-6661-1-47
1848 — — — — — — —
1849 15 1 0 1 0 0 49-1-6666-1-35
1850 25 9 0 8 1 0 49-1-6669-1-35
1851 13 4 0 3 1 0 49-1-6672-1-23
1852 11 1 0 1 0 0 49-1-6672-23-33
1853 28 2 0 2 0 0 49-1-6672-33-63
1854 4 1 1 0 0 0 49-1-6679-1-9
1855 4 1 0 1 0 0 49-1-6679-9-14
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1856 12 1 0 1 0 0 49-1-6679-14-28
1857 7 1 0 0 1 0 49-1-6682-1-12
1858 11 3 0 3 0 0 49-1-6682-12-26
1859 9 1 0 1 0 0 49-1-6682-26-40
1860 — — — — — — —
1861 7 0 0 0 0 0 49-1-6683-1-11
1862 4 1 0 0 1 0 49-1-6683-12-21
1863 19 5 0 4 1 0 49-1-6683-22-56
1864 15 1 0 1 0 0 49-1-6846-1-19
1865 4 0 0 0 0 0 49-1-6846-19-26
1866 5 1 0 1 0 0 49-1-6846-26-33
1867 7 0 0 0 0 0 49-1-6846-33-45
1868 4 0 0 0 0 0 49-1-6846-45-51
1869 13 2 0 2 0 0 49-1-6846-51-70
1870 1 0 0 0 0 0 49-1-6846-70-73
1871 3 0 0 0 0 0 49-1-6846-73-79
1872 10 2 0 1 1 0 49-1-6846-79-95
1873 8 2 0 2 0 0 49-1-6846-95-107
1874 6 0 0 0 0 0 49-1-6846-107-115
1875 7 1 0 0 1 0 49-1-6846-115-125
1876 5 0 0 0 0 0 49-1-6846-125-133
1877 8 0 0 0 0 0 49-1-6846-133-144
1878 8 2 0 1 1 0 49-1-6846-144-155
1879 3 0 0 0 0 0 49-1-6846-155-163
1880 3 0 0 0 0 0 49-1-6846-163-167
1881 7 2 0 0 2 0 49-1-6846-167-178
1882 3 0 0 0 0 0 49-1-6846-178-185
1883 6 0 0 0 0 0 49-1-6846-185-199
1884 8 0 0 0 0 0 49-1-6846-199-211
1885 14 0 0 0 0 0 49-1-6846-211-234
1886 6 3 0 0 3 0 49-1-6846-234-242
1887 21 0 0 0 0 0 49-1-6846-242-267
1888 14 1 0 1 0 0 49-1-6846-267-284
1889 9 0 0 0 0 0 49-1-6846-284-295

Загалом 932 179 6 100 70 3
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Таблиця 2
(складено оригінальною мовою документів)

Класс 
чина

Армейские 
чины (в т. ч. 

гвардия, пехота, 
кавалерия, ар-

тиллерия)

Осіб Флотские 
чины Осіб Граждан-

ские чины Осіб

I Генерал-
фельдмаршал — Генерал-

адмирал —

Канцлер, 
действ. 
тайн. совет-
ник 1 кл.

—

II

Генерал, 
генерал-аншеф, 
генерал-фельд-
цехмейстер

— Адмирал —

Действи-
тельный 
тайный со-
ветник

—

III

Генерал-
лейтенант, 
генерал-
поручик

— Вице-
адмирал 2 Тайный

 советник —

IV Генерал-майор 4 Контр-
адмирал 5

Действи-
тельный 
статский со-
ветник

2

V Бригадир — Капитан-
командор 1 Статский 

советник 1

VI Полковник 6 Капитан I 
ранга 3 Коллежский 

советник 6

VII Подполковник 10 Капитан II 
ранга 6 Надворный 

советник 5

VIII
Майор, секунд-
майор, премьер-
майор

9

Старший 
лейтенант / 
капитан-
лейтенант

7 Коллежский
 асессор 12

IX
Капитан, 
капитан-по-
ручик, ротмистр

13 Лейтенант 2 Титулярный 
советник 8

X Штабс-капитан, 
штаб-ротмистр 10 — — Коллежский 

секретарь 8
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XI Поручик 20 Мичман 1
Корабель-
ный секре-
тарь

—

XII
Поручик, под-
поручик

14 — — Губернский 
секретарь 7

XIII — — —
Провин-
циальный 
секретарь

—

XIV Прапорщик, 
корнет 12 — — Коллежский 

регистратор 2

Загалом                               98 27 51

Таблиця 3
витяг із Іменного покажчика до фонду № 49 “Таврійське 

губернське дворянське депутатське зібрання” державного 
архіву автономної республіки крим [34] (наводиться мовою 
оригіналу, знак питання поруч із ПІБ свідчить про те, що є деякі 
сумніви щодо грецького походження цієї особи)

№ за по-
кажчиком ПІБ Опис 1,

№ справи
45. Адамопуло Леонид Пантелеевич 5832
46. Аделинос Василий Иванович 6182
61. Айвазов Григорий 3772, 4789
62. Айвазов Марк Спиридонович 5835
63. Айвазов П. 3862
64. Айвазова Лариса 4690
69. Албанский Константин 2849
70. Албанский Константин Васильевич 2882, 5831
71. Алевизопул П. Я. 5501
81–82. Алексеев Петр ? 4613, 4825, 5224
83. Алексиани Н. А. 1299
84. Алексиано 1391
85. Алексиано А. П. 5499
86. Алексиано Д. 6185
102. Алтунджи Петр (див. також № 156) 4410
108. Амвросио Иван Амвросиевич ? 6187
120. Анастасиев Панайот 6186
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121. Анастасьев 420
122. Анастасьев Анастас Дмитриевич 693
123. Анастасьев Андрей 910
124. Анастасьев Константин Николаевич 5514
125. Анастасьев Николай 2959, 6323
126. Анастасьев Фортунато Юзефович ? 107
127. Анагелия Иван Степанович 5513
137. Андрониковы-Палеологи 530
139. Андроцопуло Ставри Константинович 6183
140. Андрузский Яков 5825
141. Андрузский Диоманди Николаевич 5825
145. Антипа Семён Андреевич 5512
150. Антонов П. К. ? 372
156. Антунджи А. 4139
157. Антунович ? 920, 1391
159. Антунович П. ? 973
160. Антунович Павел ? 963
163. Апостолов Александр Иванович ? 4947, 5824
164. Апостолов Алексей Иванович ? 5830
165. Апостолов Д. ? 1416
166. Апостолов Д. Г. ? 5504
167. Апостолов Иван Григорьевич ? 5826
168. Апостолов Иван Павлович 610
169. Апостолов Л. С. ? 5145
170. Апостолов Павел 6188
171. Апостолов Павел Павлович 5827
197. Аргиров Михаил 2691
198. Аргиропуло Михаил 6189
209–211. Арсениусов Константин, Михаил, Па-

найот
6324

228. Афанасопуло Сарандо 6192
231. Афинос Афанасий 148
232. Афинский С. П. 5325
233. Афинеосо Афанасий 6193
234. Ахелино К. 6321
235. Ахелино Ф. К. 6321
250. Баголи Дмитрий ? 6203
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261. Бакарозо Егор ? 706
284. Банизело Дмитрий (див. Венизело) 6327
289. Бао Егор Леонтьевич 6328
296. Барако Константин 6856
297. Барактарев 953
298. Барактарев Константин Григорьевич 5534
301. Бардаки Александр Иванович 5541
302 Бардаки Григорий Иванович 5848
303. БардакиМихаил Иванович 5846
304. Барко (Барако, Барков) А. И. 372, 6198
307. Барнауз Александр Константинович ? 4870
308. Барнауз Константин ? 6891
310. Батифуров (Батифуро) Афанасий Гри-

горьевич 
6200

360. Бенардаки Дмитрий 4222
385. Бетифура Андрей 927
386. Бетифура Феодосий 1167
387–389. Бетифуров Афанасий, Дмитрий, Иван 6866
450. Болдани Николай 6871
451 Болданиев 1824
452. Болданий Николай Дмитриевич 5517
453. Болдни Николай Дмитриевич 6326
477. Бочиоли Д. Х. ? 1346
478. Боярол Константин Анастасьевич ? 6196
508. Буга Афанасий 6197
556. Булгари С. 1298
557. Булгари(-иев) Спиридон 5853
570. Бусопулов (Бусопуло) Иван Юрьевич 

(див. також Вусопуло)
6195

596. Валсамаки Антон 475
597. Вальсамаки 2751
598. Вангелиев Антон ? 6862
605. Васильев Афанасий 1184
606. Васильев Афанасий Христофорович 5878
607. Васильев Иван 4004
608. Васильев Иван Николаевич 5562
609. Васильев Николай 4790
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610. Васильев Павел ? 3770, 3860
611. Васильев Спиридон 3724
612. Васильев Христофор Васильевич 5557
628. Вергапулов (Вергопуло) Петр 6208
660. Владенос Никита ? 6342
664–665. Властари (Властери) Иван, Петр 6210
666–667. Властари П. Д. 1690, 5558
668. Властари Филипп 6210
669. Властери 835
670. Властери Дмирий 768
671. Власто (Властов) Федор Панайотович 6209
672. Властов Е. 373
673. Властов Спиридон Егорович 5884
674. Властопул (Властов) Георгий 6206
726. Врето Панагий Анжелович 6211
728. Вулизма Константин Иванович 6207
730. Вураки Константин 6329
731. Вураки Василий Константинович 3724
741. Гаврин Антон ? 520
746. Газадинов (Газадилов) (див. також 

№ 830–831)
2852

748. Гайтани Е. 1867
751. Галера Ангел (Ангелий) Варфоломее-

вич ?
435, 497

761. Гарзуни Кузьма ? 6888
785. Гелиниати 6217
791. Георгандопупов (-пулов?) Егор (див. 

також № 4060)
5569

792. Георгиев 1398
793. Георгиев Григорий ? 1102, 1106
794. Георгиев Константин 127
795. Георгиев (Егоров) Ставро 127
796. Георгио Савва 6216
801. Геродиматов А. И. 5568
802. Геродимитов 337
823. Годзи (Годзий) Афанасий 803
824. Годзи Афанасий Дмитриевич 6331
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825. Годзи Дмитрий Афанасьевич 5583
826. Годзи М. 4274
827. Годзи Михаил 4273, 4303
828. Годзи Михаил Дмитриевич 4881
829. Годзи Николай 6334
830 Гозадинов И. (див. також № 746) 1359, 2852
831. Гозадинов Игнатий (див. також № 746) 612
840. Гонфинопуло Иван Константинович 6214
848. Горголий Анастасий Георгиевич 6218
853. Городиматов А. (див. також № 801–802) 2262
864. Грамматиков 4414,4805
865. Грамматиков Александр 4634
866. Грамматиков А. С. 4383
867. Грамматиков Евстафий 1162
868. Грамматиков И. 1285
869. Грамматиков Михаил Митрофанович ? 5230
870. Грамматиков Николай 4118, 4186
871. Грамматиков С. 4053
872. Грамматиков Ставро Дмитриевич 6332
873. Грамматиков (Грамматик) Эммануил 523
874. Грамматиков (Мануил) 872, 6330, 6873
875. Грамматиков Эммануил Эммануилович 5580
891. Гридопул-Важакин Григорий? 6204
892. Гримани Мануил Христофорович 6213
914. Гунали К. 2560
915. Гунали Константин 2966
916. Гунали Никита Егорович 5573
917. Гунаропуло 6335
918. Гунаропуло М. 4272
932. Дакало А. И.? 5001
937. Дандри ? 914
938. Дандри Михаил ? 914
939. Дандри Николай Андреевич ? 6333
950. Дафнити Константин Христофорович 6338
951. Дафнити Константин 873
963. Делаграматик 2652
964. Делаграматик Георгий 135
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965. Делаграматик Георгий Николаевич 6341
966. Делаграматик Платон 2690, 2477
967. Делаграматик Платон Егорович 3136, 3238, 

6955, 4287
967. Делазари Е. 2201
968. Делазари Н. 1947
971. Делас Розалия ? 4864
974. Демерджи Иван ? 4703
975. Демециано Иван ? 411
978. Демочани Гаврила Петрович ? 5591
979. Демочани Николай Гаврилович 5926
995. Дерикаси-Димаки 6337
998. Десино Афанасий 1054
1002. Детор Константин 311
1028. Джанаки Георгий Иванович 6227
1047. Джеварджи Александр ? 101
1057. Джибели Феофан Константинович 5914, 6228
1058. Джиоти Илья Александрович 4594
1059. Джиоти Константин 660
1060. Джиоти (Джоти) Константин Ангелие-

вич
6230

1061. Джиоти Николай 1082
1071. Диаватинов Диоманди Георгиевич 6222
1074. Дик Яни ? 635
1075. Дик Яни Маркович ? 6221
1076. Димаки Михаил Николаевич 2514
1077. Диминитру ? 4091
1078. Димитракопулу 6339
1079. Димо Павел Апостолович 230
1081. Диогени Сотири 6223
1082. Диофанов ? 3269
1083. Диофанов Д. ? 2185
1084. Диямандопуло Михаил 6224
1085. Дмитрианов Х. Д. 1380
1086. Дмитриев 1061
1087. Дмитриев Владимир Николаевич ? 5911
1088. Дмитриев Дмитрий 1006
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1089. Дмитриев З. 398
1090. Дмитриев Константин Дмитриевич 6231
1091. Дмитрияново ? 6340
1092. Дмитров Никифор Григорьевич ? 3285
1104. Докса И. 372
1105. Докса Димитрий 450
1111. Домна Христофор Георгиевич 6229
1129 Дулин Афанасий Никитович ? 5599
1131. Дулов Иван Алексеевич ? 5909
1139. Дума Дмитрий ? 6225
1146. Дуси Николай ? 636
1147. Дусси Надежда ? 4146
1148. Дусси Петр Дмитриевич ? 6226
1163. Егоров М. Ф. ? 4993
1164. Егоров Панайот Дмитриевич 5605
1167–1168. Елисафов Георгий, Петр ? 6343, 2762
1250. Зафиропуло Борис 6344
1251. Зафиропуло Илья Иванович 6344
1252. Зафиропуло К. 1204
1253. Захаров ? 172
1254. Захаров Иван ? 506, 6235
1255. Захаропуло Христофор Павлович 6234
1266. Зервин ? 2202
1267. Зервин Н. 2357
1274. Зотов ? 2766
1275. Зотов А. 1867в
1276. Зотов Алксей 795, 1013
1277. Зотов Алексей Константинович 6232
1278. Зотов Афанасий Константинович 6233
1279. Зотов Е. 1290
1280. Зотов З. 1290
1281. Зотов Захарий 4838
1282. Зотов К. 1457, 1683, 

2105, 2661, 
3871а

1283. Зотов Константин 286, 2690, 6587
1284. Зотов Константин Алексеевич 5619
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1285. Зотов Николаевич 1027
1286. Зотов Николай Константинович 5620
1293. Иатро Афанасий Григорьевич (див. 

також № 4097)
6238

1300. Иванов 247, 5265
1301. Иванов Александр Васильевич 4884
1302. Иванов Дмитрий 96
1303. Иванов Е. ? 1866
1304. Иванов Евгений ? 4528, 4562
1305. Иванов Иван Иванович ? 5938
1306–1307. Иванов Константин, Михаил 96
1308. Иванов Николай Иванович ? 5103
1309. Иванов Христофор 96
1310. Иванова Н. ? 3882
1311. Иванова П. А. ? 4617
1323. Иеромез (Иеромузо) А. К. 5623
1332. Икопомопулов (вероятно Икономопу-

лов) Риг (Ригас ?) Николаевич
372

1350 Ирусталани Михаил ? 6239
1369. Казанли Алексей Александрович 5976
1370. Казанли Василий Михайлович 703
1371. Казанли Михаил Александрович 5985
1373. Кази Александра 4130
1374. Кази Андрей 6349
1375. Кази бей ? 6456
1376. Кази (Казиев) Д. 414а
1377. Кази Дмитрий 230, 6349
1378. Кази Илья Андреевич 2719
1379. Кази Константин Ильич 2637
1380. Кази Н. 3848
1381. Казиевы 145
1382. Казий 6518
1398. Кокораки М. А. (див. також № 1666–

1681)
5154

1399. Каламара Владимир (див. також 
№ 1696)

4195

1400. Каламара В. К. 5045
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1405. Калерги-Попандопуло Г. И. 615
1406 Калига Степан 146
1408. Калофос Афанасий Константинович 5624
1410. Калфо Афанасий Иванович 6254
1415. Камбуров Николай 6260
1416. Камбурогло Дмитрий Иванович 6240
1437. Капакли Димо Зелио ? 6248
1439. Капилети Н. ? 1746
1440. Капилети Николай Андреевич 5982
1441. Капилети Николай Сафронович 5650
1442. Капнист Дмитрий Алексеевич 5956
1443. Капнист Михаил Ростиславович 5979
1444. Капнистов Илья Петрович 5642
1446. Карабашев Андрей Георгиевич 5960
1452. Каракаш (Каракашевы) ? 352
1453. Каракаш А. ? 352
1454. Каракаш И. ? 383, 3781
1455. Каракаш Иван ? 402, 3867, 4404, 

4406
1456. Каракаш И. Я. ? 4458
1457. Каракаш Н. ? 737
1458. Каракаш Н. 514, 552, 617, 

658, 847
1459. Каракаш С. С. 352
1460. Каракаш Я. ? 372
1469. Карапавло Константин Иванович 6251
1472. Караценов  6359
1473. Караценов Михаил  136
1474. Караценов М. М.  112
1475. Карачан Георгий Степанович 5968
1476. Карачан Дмитрий Иванович 5636
1495. Караяни Михаил (див. також № 1765) 951
1496. Караяни Михаил Андреевич 1073
1497. Караяни М. 1455
1498. Караяновы 6351
1501. Карев Федор ? 730
1502. Кариотов (Кариоти) Степан 5249
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1508. Карнанити Константин Георгиевич 6247
1509. Карнанити Василий Григорьевич 902
1521. Карцофло Спиридон Афанасьевич 62526252
1524. Каскамби Дмитрий 838838
1526. Кастриси Николай 6252
1533. Кацари Иван Николаевич 3588
1534. Кацари Дмитрий 6354
1535. Кацари Н. 1270
1536. Кацари Николай 6358
1537. Кацари Павел Дмитриевич 4883
1538–1539. Кациеров Алексей, Кациерова Вера 309
1540. Качиони 1200, 6937
1541. Качиони Александр 1171, 2882
1542. Качиони А. Л. 1622
1543. Качиони Александр Ламбрович 5639
1544. Качиони Г. 3793
1545. Качиони Григорий 3797, 4037
1546. Качиони Григорий Александрович 3330
1547. Качиони Иван 2797, 2893
1548. Качони Ликург 620
1549. Качони А. 312, 3885
1550. Качони Александр 5977
1551. Качони Иван 2846, 3335, 

3375, 3376
1552. Качони Ламбро (див. також № 1920) 255
1553. Качони Марья 267
1555. Кашари П. Д. ? 4974
1559. Кеархаки Константин 919
1573 Киархаки Дмитрий 1159
1596. Кириак Биази (див. Також  Биази) 6201
1599. Кирко Дмитрий Христофорович 5633
1600. Киркоглани Апостол Эммануилович 6259
1601. Киркопуло 6356
1602–1605. Киркопуло А., Г., К., П. 1271
1606. Киркопуло Панайот 580, 1117
1607. Киртениоти Яни 6258
1608. Кирьяков Г. 390, 1308
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1626. Ковако Георгий Александрович ? 5984
1666. Кокораки (див. також № 1398) 6347
1667. Кокораки 507
1668. Кокораки Андрей 6357
1669. Кокораки Апостол 601, 985
1670. Кокораки Владимир 4480
1671. Кокораки К. 1253, 1254
1672. Кокораки Константин 1139
1673. Кокораки Константин Эммануилович 6346
1674. Кокораки Мануил 601
1675. Кокораки М. А. 5006
1676. Кокораки Митрофан Андреевич 4800
1677. Кокораки Николай 6357
1678. Кокораки С. 1254
1679. Кокораки Степан Апостолович 985
1680–1681. Кокоракиев Мануил, Христофор 933
1696. Коломар Дмитрий Константинович 

(див. також № 1399)
5635

1705. Колпакчиев ? 2533, 2723, 
3442, 2217

1714. Кондараки 3015
1715. Кондараки А. 3884
1716. Кондараки Георгий 3172, 3340, 

3401
1717. Кондараки Г. Х. 3446
1718. Кондараки Е. 1265
1719. Кондараки И. С. 1514
1720. Кондораки 6352
1721. Кондораки Василий 4208
1722. Кондораки Иван 797
1723. Кондогури Г. 1760
1724. Кондогури П. 1902
1725. Кондури Иван Константинович 2695
1736. Константинов 401а
1737. Константинов А. К. 2527
1738. Константинов Константин Панайото-

вич
6243
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1739. Константинов Фотий Георгиевич 6241
1740. Константинопуло Георгий 842
1741. Консулаки 3303
1742. Консулаки Константин Иванович 6242
1743. Консулаки Панайот 6355
1750. Кордий ? 6352а
1751. Кордис А. 1908
1752. Кордий Мануил 447
1756. Коринфиев Иван Дмитриевич 5630
1757. Коринфио 3874
1758. Коринфио Иван 3972
1763. Коронелла Александр Антонович ? 5986
1765. Корояниев Михаил Иванович (див. 

також № 1495–1498)
2777

1767. Кортаци Иван Михайлович 6244
1769. Корфини Дмитрий 6322
1790. Кочакиевы (Коцакиевы) ? 6350
1792. Коцы Х. К. 6321
1793. Кочакий Антон  726
1794. Кочакий Георгий 1390
1795. Кочаки Федор 904
1802. Красович Петр 1949
1803. Красович Родион 1949, 429
1816. Критский Николай Дмитриевич 5627, 5664
1845. Ксархикий (Ксархати) Константин 6256
1846. Ксирих Михаил Апостолович 6353
1866. Кумани Алексей Николаевич 466
1867. Кумани Николай 4394
1868. Кумани Николай Петрович 4904
1869. Кумбариев 6245
1870–1871. Кумеласи Дмитрий, Стефан 6246
1872. Кумели Стефан 6255
1881. Курута Иван Эммануилович 5629
1891. Кутров 143, 320, 6348
1892. Кутров Александр 6935
1893. Кутров Афанасий 1017
1894. Кутров Константин 3301
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1895. Кутров Михаил 4318
1896. Кутров Михаил Константинович 4778
1897. Кутровы 2817
1900. Кучуки Василий 2517
1914. Де-Лазари 138
1917. Ламбири Егор (Георгий) 6362
1918. Ламбро Николай 6215
1919. Ламбров-Гембачев ? 1945
1920. Ламбров-Качиони (див. також № 1552) 1942
1921–1922. Лампси 1628, 2104, 

2868, 2915, 
3754, 6111

1923. Лампси А. 2240
1924. Лампси Варвара Степановна 4924
1925. Лампси Иван 2752, 3166, 

3639, 4116, 
6587

1926. Лампси И. Х. 4056
1927. Лампси Иван Харлампиевич 3275, 6954
1928. Лампси М. 3885
1929. Лампси М. Х. 4038
1930. Лампси Михаил Харлампиевич 4777
1931. Лампси Николай 4615
1932. Лампси Николай Харлампиевич 5995
1933. Лампси Павел Александрович 5678
1934. Лампси Павел Харлампиевич 5996
1935. Лампси Спиридон 3286, 4501
1936. Лампси С. Х. 4177, 4232, 

4964
1937. Лампси Спиридон Харлампиевич 5997
1938. Лампси Х. 970
1939. Лампси Харлампий 4317
1940. Лампси Харлампий Павлович 5677, 6959
1959. Лели Иван Анастасович 6261
1960. Лелли Константин 875
1961. Лелли Константин Федорович 628
1969. Леонтьев Александр Александрович ? 5994
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1970. Леонтьев Константин Михайлович 6007
1971. Леонтьев Михаил 479
1972. Леонтьева Варвара ? 3672
1973. Леонтьева Екатерина Ивановна ? 479
1980. Лико Иван Константинович 6963
1981. Лико К. 2186, 2584
1982. Лико Константин Георгиевич 6263
1983. Лико Яни Андреевич 6263
1984. Лимновский Николай Константинович 5682
1987. Липараки Михаил Францевич 5687
2018. Лукати Константин 6262
2020. Лулудаки 2389, 2868, 

2915
2021. Лулудаки А. 2418
2022. Лулудаки Егор Андреевич 5680
2023. Лулудаки Н. 2240, 2594
2024. Лулудаки Н. А. 3259
2034. Маврики Георгий Иванович 6278
2035. Маврики Леонтий Иванович 6279
2036. Маврогаки Александр 1189
2037. Мавромати Н. 2351
2038. Мавромихали 328, 6373
2039. Мавромихали Анна 4409
2040. Мавромихали Дмитрий 4062
2041. Мавромихали П. 1420
2042. Маврофери М. С. 6321, 849
2045. Магнус Александр ? 4439
2047. Мазгана Дмитрий 523
2048. Мазгана Константин 1513
2049. Мозганы 6366
2050. Мазгиров Егор Христофорович ? 1109
2058. Македонский А. 696
2059. Македонский Александр 494, 552, 662
2060. Македонский Александр Семенович 596, 759
2061. Македонский Георгий Иванович 1160, 6276
2062. Македонский Еммануил Георгиевич 6012
2075. Маландраки Николай Георгиевич 6275
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2076. Маландраки Павел 660
2077. Маландраки Павел Георгиевич 6274
2078. Малеа Иван Михайлович ? 6273
2085. Малохринова Татьяна Кирилловна 

(див. також № 2205)
3278

2101 Мамун И. 1814
2102 Мамун Ростислав ? 5315
2104. Манас (Манусов) Иван ? 6280
2105. Манганари Павел Михайлович 6272
2108. Манди Иван ? 6322
2109. Манеси Илья 6270
2126. Манто Афанасий 6370
2127. Манто Вера 2957
2130. Маняти 1108
2131. Маняти Д. 2404
2132. Маразли 6336
2133. Мараки (Мораки) Владимир 4373
2134. Марангопуло Дмитрий 6322
2135. Маринаки Спиридон Юрьевич 6269
2136. Маркаки Пафиго Иванович 6268
2137. Маркаков Е. ? 2603
2138. Маркаков Леонид Михайлович ? 4518, 4554
2140. Марко Александр ? 2851
2141. Марко Александр Николаевич ? 2684, 2775
2145. Мармараки 847
2146. Мармараки Степан 6367
2148. Мартино ? 507
2205. Мелахрино 1558
2206. Мелахрино Леонтий 6267
2214. Мелла Константин 679
2235. Метакса 3898
2236. Метакса Николай Павлович 6266
2237. Метакса Христофор 6371
2238. Метаксина Д. 1867д
2239. Метаксы 1746
2240. Метанзи М. Д. 678
2241. Мизиров Егор ? 2073
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2245– 2246. Милоси Иван, Григорий, Николай 773, 960, 6271, 
1030

2247. Мина И. ? 1404, 6372
2252. Миравли Л. ? 2022
2255. Мирьяли ? 2704
2256. Мирьяли Л. ? 1594
2257–2258. Мисерли Николай, Панайот 6265
2262. Михайли Калица Михайловна 995
2263. Михайли Петр 6377
2271. Михо Афанасий 854, 6364
2272. Михо Михаил 824
2273. Михо Никифор 855
2276. Мокроплио Георгий 6375
2292. Моско (Карамоско) Иван 1063
2299. Москопуло 6369
2300–2301. Москопуло Григорий, Дросс (див. та-

кож № 2336)
6321

2303. Моцениго 2344
2304. Моцениго Карл? 6376
2329. Мурто Антон Спиридонович 6264
2336–2237. Мускопули Григорий, Дросс 837
2238. Мускопуло Г. 1779
2405. Никифор-заде Лефтер 149
2412. Николаев Иван 137
2413. Николаев Константин Иванович 6023
2414. Николаев Леонид Степанович 6028
2415. Николаев Михаил Иванович 5700
2416. Николаев Спиридон 299
2420. Николандри Панайот Николаевич 529
2421. Никопапахристо Анастас Николаевич 5711
2422. Никопапахристо Гавриил Анастасович 5711
2423. Никопапахристо Григорий 5711
2424. Никопапахристо Ксенофонт 5711
2425. Никопапахристо Николай 5711
2429. Нионити Н. 2021
2430. Ниотаки Хаджи Николаевич 574
2431. Ниоти Дмитрий 660,781
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2432. Ниоти Дмитрий Николаевич 532
2433. Ниро Георгий 6322
2434. Ниро (Нирос) Георгий Дмитриевич 6378
2456. Нотар Евстафий Иванович (див. також 

№ 2459)
5689

2457. Нотара Д. 2404
2458. Нотара Д. Е. 1070
2459. Нотара Е. И. 112
2450. Нотара Иван Антонович 5696
2451. Нотара М. 1593
2452. Нотара Николай 4294
2453. Нотара (Айвазовская) Нина 5074
2454. Нотара С. Е. 920, 1593
2455. Нотара Петр 298
2543. Палавузи Николай ? 646
2548. Палеолог Дмитрий 151
2549. Палеолог Мускули Иванович 621
2550. Палеолог Павел Константинович 530
2552. Панайоти Дмитрий 839
2553. Панос 2767
2554. Панос Еонстантин Николаевич 1122
2557. Панафидины ? 3544
2559. Пантизьев Фотий 213
2561. Папаафанасопуло (Паппафанасопуло) 1393
2562. Папаафанасопуло Георгий 4215, 6938
2563. Папаафанасопуло Илья 6281
2564. Папаафанасопуло Пульхерия 4212, 4216
2565. Папаафанасопуло Р. 4266
2566. Пападаки Игнат Андреевич 752
2567. Папаканстондопало (Папаконстандопу-

ло) Дмитрий (див. також № 2729)
4854

2568. Папакостаки Константин 157, 182
2569. Папалекса Александр Иванович 5714
2570. Папалекса (Попалекса) И. 396, 1421
2571. Папалекса Федор 981
2572. Папалекса Евгения Николаевна 4857
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2573–2576. Папалекса Константин, Лидия, Нико-
лай, Софья

4857

2577. Папалексы 6048
2578. Папандопуло Григорий (див. також 

№ 2730)
4902

2579. Папандопуло Егор Иванович 5713
2580. Папандопуло Захарий 4382
2581. Папандопуло Иван Григорьевич 4958
2582. Папарула 3128
2583. Папарула Константин 1079, 414а
2584. Папарула Николай Константинович 3625
2585. Папарула (Папарупа) Константин Ни-

колаевич
6072

2586. Папарута Л. Н. 5009
2587. Папастераки Иван 865
2588. Папастераки Иван Николаевич 622
2589. Папаставро Иван Дмитриевич 5717
2590. Папафедоров Василий 3855а
2591. Папафедоров Федот Николаевич 3594
2592. Папахристо 3919, 1546
2593. Папахристо Александр 1101
2594. Папахристо Александр Евграфович 5716
2595. Папахристо Григорий 2965, 3326, 

3411, 3419
2596. Папахристо Григорий Николаевич 3085, 4739
2597. Папахристо Н. 1746, 2397
2598. Папахристо Н. А. 2965
2599. Папахристо Софья Степановна 4661
2560. Папудогло Георгий 856
2561. Папудогло Георгий Феодосиевич 586а
2562. Парули Дмитрий Иванович 5710
2563. Пастаки Г. 4165
2564. Пасхали А. 1354
2565. Патаниоти (див. також № 2777) 1017
2609. Пачимади Николай Михайлович 624
2619. Пелино ? 2581, 2756
2620. Пелино Д. ? 2565
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2632. Перион Г. Н. ? 5267
2641. Петала Иван ? 623
2644. Петранди Михаил 150, 224
2660 Пехливани Михаил ? 6052
2665 Пикуло (Пикулов) ? 6380
2666. Пикуло  Лазарь 952, 1023
2671. Пилони Иван 3499
2690. Плакиди А. 1281
2691. Плакиди Д. 1281
2692. Плакиди Диониссий 1158
2693. Плакиди Д. И. 397
2694. Плакиди И. 1281
2695. Плакиди Иван 1158
2696. Плакиди Л. 1281
2697. Плакиди М. 1473
2698. Плакиди Н. 1281, 2030
2699. Плакиди П. 1473
2713. Полетико Никифор Федорович 6061
2729. Попаконстандинопуло Николай (див. 

також № 2567)
140

2730. Попандопуло (див. також № 2578) 1546, 6381
2731. Попандопуло Георгий 660
2732. Попандопуло Дмитрий 469, 6382
2733. Попандопуло Егор Семеннович 535
2734. Попандопуло Егор Панайотович 531
2735. Попандопуло З. 1376, 1746
2736. Попандопуло Иван 822
2737. Попандопуло Иван Христофорович 5156
2738. Попандопуло Кердемели 822
2739. Попандопуло Константин 822
2740. Попандопуло Константин Егорович 6049
2741. Попандопуло П. 1601
2742. Попандопуло Павел Иванович 490
2743. Попов ? 2887, 4487
2744. Попов Александр Федорович 4459
2745. Попов Василий 4255
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2745 Попов Василий Павлович 4322, 4624, 
4946

2746. Попов Г. 2281
2747. Попов Георгий 20
2748. Попов Иван 49
2749. Попов (Попандопуло) Иван Николае-

вич
6071

2750. Попов (Едилерский) Коснтантин 6383
2751. Попов К. А. 4256
2752. Попов Корнелий Адрианович ? 3543
2753. Попов Петр Федорович ? 3324
2754. Попов Фотий 88а
2755. Попов Христофор 20
2756. Попова Б. ? 1881
2757. Попова Екатерина Эммануиловна 6041
2758. Поповы ? 1983
2759. Попов-Кораки Пантелеймон 534
 2772. Посполитаки 3868
2773. Посполитаки Дмитрий Дмитриевич 4814
2777. Потаниоти К. (див. також № 2565) 1215
2789. Примо Дмитрий Павлович 526
2796. Псимо Христофор Иванович 6379
2803. Пулло К. 1359
2804. Пулло Михаил 2994
2805. Пулло Павел Николаевич 5715
2824. Ралли Стельо Иванович 6285
2832. Рафтопуло Афанасий Сергеевич 6284
2839. Ревелиоти 3754, 3774, 

5159, 6384
2840. Ревелиоти Аристид 3712
2841. Ревелиоти А. Ф. 4232, 4398, 

4400
2842. Ревелиоти Аристид Феодосиевич 4526, 4538, 

4545, 4600, 
4738

2843. Ревелиоти Василий 3808
2844. Ревелиоти Дмитрий 6942
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2845. Ревелиоти Елизавета 4409
2846. Ревелиоти Надежда 3997
2847. Ревелиоти Павел 3129, 3971, 

3984
2848. Ревелиоти Ф. 1260
2850. Резаки (Ризаки) 6387
2851. Резаки (Ризаки) Екатерина 1154
2852. Резаки (Ризаки) И. 1269, 1529
2853. Резаки (Ризаки) Николай 1154
2854. Резаки (Ризаки) Н. И. 1448
2855. Резаки (Ризаки) Спиридон 1154
2862. Ризо Апостол 157
2863. Ризо Апостол Васильевич 6282
2864. Ризо Ахилей 921
2865. Ризо Дмитрий 6283
2866. Ризо Ламбро 921
2867. Ризо Спиридон Егорович 5720
2868. Ризо Яни 6283
2979. Ставро-оглу Федор 909
2998. Салтаяни Вангельм (Вангели) 5747
2999. Сальти 1191
3000. Сальти Егор Дмитриевич 5762
3001. Сальти Ергий Дмитриевич 6392
3002. Сальти Константин Дмитриевич 5761
3017. Сарандинаки 414а
3018. Сарандинаки Василий Константинович 1321
3019–3021. Сарандинаки Евстафий Павлович, Кон-

стантин, Петр
5733

3022. Саранди-Рейз Иван Григорьевич 6286
3023. Сарандов Павел 6394
3024–3025. Сарандовы Павел Иванович, Мария 

Егоровна
5753

3026. Сарандовы 1546
3028. Сариянаки Феодосий Иванович 6398
3029. Сарпанаки (Сариянаки ?) Феодосий 1353
3032. Сарыянаки Степан 3029
3033. Сарьянаки Владимир 3864
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3104. Серафино Федор Георгиевич 6289
3109. Серго Константин ? 3545
3123. Сидери 5742
3134. Синифо В. И. 6321
3138. Сирафоглу Иван Николаевич 411
3139. Сирияни (Сарияни) Антон Павлович 6294
3148. Скалиоти Апостол 6393
3149. Скалиоти Коснтантин Апостолович 5743
3151. Скарлато Иван Михайлович ? 6388
3152. Скарлов Н. ? 4065
3153. Скарлов Николай Егорович 6397
3154. Скарлов С. 4065
3155. Скарлов Спиридон Георгиевич 6092
3157. Скиадино Иван Дмитриевич 6291
3162. Скордили Николай 806
3163. Скордили Николай Маринович 6298
3164. Скордилов Иван Антонович 6290
3168. Скулиди Егор 1065
3169. Скулиди Георгий Харлампиевич 5770
3170. Скулиди Харлампий 6390
3181. Смирнов ? 2, 438, 5091, 

2438
3182. Смирнов В. 1757, 1867а, 

2278
3183. Смирнов Василий Дмитриевич 4865
3184. Смирнов Д. И. 5257
3185. Смирнов Е. Сав. ? 6104
3186. Смирнов Иван 3788
3187. Смирнов К. 3212, 2216
3188. Смирнов Константин 3018
3189. Смирнов Я. 297
3190. Смирновы 6395
3191. Смирнский 511
3192. Смирнский С. 1216
3193. Смирнский Савелий Георгиевич 5731
3194. Смирный Константин Федорович 5732
3198. Совриоглу Христофор 1339
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3221. Солоник М. К. 5092
3222. Солоник Э. Н. 5035
3223. Солоникио Константин Иванович 6399
3242. Сотири Егор Николаевич 4200
3243. Софиянопуло А. 939
3244. Софиянопуло Александр 1286
3248. Спайдали Иван Маркович 5734
3249–3251. Спартины Леонид Николаевич, Нико-

лай Васильевич, Татьяна Петровна ?
5771

3254. Спиранде Георгий 4354, 4462, 
4524

3255. Спиранде Георгий Константинович 6288
3256. Спиридонов Георгий Константинович 3746
3257. Спиридоновы 2036
3260. Ставраки 2446, 6400
3261. Ставраки Д. 2505
3262. Ставраки Дмитрий Николаевич 6950
3263–3264. Ставраки Иван, Михаил 1526
3265. Ставраки Николай Иванович 5759
3266. Ставро Кирьякс 6287
3267. Ставроглу Константин 832
3268. Ставроти 2599, 2677
3270. Стамати Александр 6396
3271. Стамати Анастасий 1055
3272. Стамати Е. 1965
3273. Стамати Екатерина 1055
3274. Стамати Леонтий Михайлович 6396
3275. Стамати Михаил Константинович 5755
3276. Стамати Степан Михайлович 6098
3298. Стерио Александра Дмитриевна 5758
3299–3301. Стерио Дмитрий, Иван, Константин 5758
3302. Стефанов С. ? 1773
3318. Стулли 936
3356. Тамара 6401
3357. Тамара Н. 1838
3358. Тамара Панайот 214, 338, 1010
3359. Тамара Харлампий Иванович 4871
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3365. Тарапьяно (Торопьяно) 1861
3366. Тарапьяно (Торопьяно) В. 1294, 1295, 

1332, 1616, 
1778

3367. Тарапьяно (Торопьяно) Василий 1867д
3368. Тарапьяно (Торопьяно) В. Ю. 1702, 1972, 

9454
3369. Тарапьяно (Торопьяно) Ю. 860, 888, 983, 

1294, 1358, 552, 
596, 696

3370. Тарапяно Ю. 737
3383. Тахчогло И. 1266
3384. Тахчогло Хаджи Яни 6321
3385. Тащиоглу 6321
3409. Терзаев Григорий Алексеевич ? 2711, 6120
3439 Тодоров 1555, 1570
3440. Тодоров Г. 1940, 3144
3441. Тодоров Г. И. 1512, 2653
3442. Тодоров И. 1309
3443. Тодоров Иван Дмитриевич 5777
3461. Трандафилов 308, 779, 2058, 

3390
3462. Трандафилов Александр 4356
3463. Трандафилов Д. 380
3464. Трандафилов Дмитрий 239, 294
3465. Трандафилов Константин 239
3466. Трапезаров Константин Кирианович 

(Кириакович)
6402

3468. Треглазов Христо 940
3469. Треглазов Христофор Алексеевич 5780
3470. Треглазов Эммануил Христофорович 4783
3474. Тригони Николай Иванович 6121
3478. Тропезаров М. П. 5204
3567. Феогности Антон Николаевич 6302
3568. Феодари (Феодори) Михаил Христофо-

рович
6404

3571. Фероси Яков ? 284
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3599. Фиоганти Федор Захарович 6301
3603. Фортунато Михаил 4196
3604. Франгули Г. И. 6321
3623. Хаджи-Капони Петр ? 964
3626. Хаджопуло Евстафий Дмитриевич 4587
3630. Хамарито Антон Константинович 6304
3632. Ханджогло Василий Егорович 4141
3633. Ханджогло Александр Дмитриевич 5056
3634. Ханджогло Спиридон Иванович 5804
3635. Ханиодаки Антон Манойлович 6307
3639. Хартуляри 6144
3640. Хартуляри Иван Дмитриевич 6303
3641. Хартуляри Ф. 1244
3642. Хартуляри Федор 4073
3643. Хартуляри Федор Иванович 6139
3650. Химниц Николай Иванович ? 6405
3651. Химоня (Химони) Павел Георгиевич 6406
3652. Хиртулери (див. також № 3639) 215
3662. Хондро Константин 1053
3663. Хондро Коснтантин Иванович 5806
3666. Хриастин Антон ? 660
3667. Хризопуло (Хотзопуло) К. Г. 478
3668. Хрисанф И. 1859
3669. Хрисоскулос Константин Дмитриевич 6305
3670. Хрисоскулос Н. Д. 6308
3672. Христовский 261
3673. Христовский Егор Павлович 5797
3674. Христовский И. Г. 1931
3675. Христовский И. Е. 1928
3676. Христодуло Христофор Заевич 6407
3677. Христофор 601
3678. Христофоров Георгий Алексеевич 5801
3679. Христофоров Константин Юрьевич 5799
3696. Цакни Аргирий Евстафиевич 6309
3697. Цамутали ? 3919
3698. Цамутали Иван? 967
3700. Цариготи Константин Ставрович 3626
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3709. Цингрияно Александр 6411
3710. Цингрияно Афанасий Дмитриевич 1145, 6411
3711. Цириготи А. Г. 4286
3712. Цириготи Константин Георгиевич 2559
3713. Цириготи Николай 841
3714. Цирули Г. 1588
3715. Цирули Е. С. 4060
3716. Цирули Егор Ставрович 1585, 5809
3717. Цирули С. 414а
3718. Цирули Ставро 126, 6410
3719. Цомакиани (Цомакион) Степан Федо-

рович
4174

3721. Цунаки Степан 1019
3744. Чамутали Иван Степанович 6312
3747. Чапани Георгий Анастасович  5811
3748. Чапели Николай Дмитриевич ? 6314
3749. Чапони Георгий 6409
3750. Чапони Полиз(?) Анастасович 290, 6136
3752. Чевати Андрей Степанович ? 5818
3753. Чевати Степан ? 6408
3754. Чекиров И. Н. ? 2750
3755. Чекиров Н. И. ? 5812
3817. Черакчи Яков ? 4410
3818. Черакчи Я. 1387
3845. Чеходжогло Михаил Георгиевич 6315
3856. Чичини Сотир Леонович ? 6313
3858. Чулаки Е. 1332
3859. Чуси (Чауш) Н. Ф. 5041
4042. Экономов Ризо Николаевич ? 6318
4060. Юргандополу Георгий (див. також 

№ 791)
831, 1047

4097. Ятро Георгий (див. також № 1293) 6322
4103. Ячо Афанасий ? 6319
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Іл. 1. Зразок аркуша Родовідної книги Таврійської губернії, де міститься 
запис про кримських нащадків одного із національних героїв Греції 

Ламброса Качіоні (Кацоніса) (ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6596, арк. 56)
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Іл. 2. Зовнішній вигляд палітурки одного з томів, в якому зшиті
Дворянські родовідні книги Таврійської губернії за 1864–1889 рр.

(ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6846)
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Іл. 3. Грамота, видана Н. В. Тригоні в 1850 р.
про внесення його в Родовідну книгу Таврійської губернії

(Фонди Центрального музею Тавріди (м. Сімферополь)
КП-18033, Д. 7528)
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Іл. 4. Герб дворян Христовських в Дворянській родовідній книзі
Таврійської губернії (ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6590, арк. 3)
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Іл. 5а. Свідоцтво про шляхетне походження
сержанта Дмитра Папалекси від 12 греків-дворян

Таврійської губернії з їхніми підписами і особистими печатками,
видане в Балаклаві у 1794 р. (ДААРК, ф. 49, оп. 1, арк. 8 – 8 зв.)
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Іл. 5б. Свідоцтво про шляхетне походження
сержанта Дмитра Папалекси від 12 греків-дворян

Таврійської губернії з їхніми підписами і особистими печатками,
видане в Балаклаві у 1794 р. (ДААРК, ф. 49, оп. 1, арк. 8 – 8 зв.)
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Іл. 6а. Документ від 10.11.1802 р. із роз’ясненням герба грецького
дворянина Ростовського повіту Місірлієва для доказу

шляхетного походження (ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6265, л. 6 – 6 зв.)
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Іл. 6б. Документ із Ростовського повітового суду
від 19.01.1803 р. про герб грецького дворянина Місірлієва

(ДААРК, ф. 49, оп. 1, спр. 6265, л. 6 – 6 зв.)
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A. Bogomolov

InjustIce (Ẓulm) as the cause
of RevolutIon In the DIscouRse

of the egyptIan aRab spRIng:
a cognItIve semantIcs analysIs

1. INTRODUCTION
From early 2011 protests in Cairo’s main square, which ended the 

three decades of Ḥusnī Mubārak’s rule, through a brief military junta 
rule and Egypt’s first democratic presidential elections, to the ousting 
of the newly elected Islamist president and the reinstatement of an 
authoritarian regime through military coup in 2013, Egypt had gone 
through a turbulent period, which the majority of its citizens of dif-
ferent ideological persuasions agree in calling a revolution. In the 
public domain, the revolution, its ‘goals’ (ahdāf), aspirations inspired 
by it, its slogans, martyrs (šuhadā’) and enemies (fulūl) have rapidly 
occupied the center of public discussion forming a characteristic 
strand of political discourse. This new revolutionary discourse was 
centered around a coherent set of concepts, some of which, such as 
FULŪL (debris of the Ancien Régime)1, were new coinages reflecting 
the dominant mood of the day or updated versions of the ones known 
from long before2, others, such as and QIṢĀṢ (RETALIATION)3, as-
sumed new sociopragmatic functions. This article is dedicated to the 
analysis of a concept representing yet another class of what could be 
described as cultural constants, a concept, which had long dominated 

1 For the analysis of FULŪL see Alexander Bogomolov. Constructing 
Political Other in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta Neo-
philologica Posnaniensia. V. XIV, 2014, pp. 7–31.

2 Elsewhere we have demonstrated how the changed practice of political 
protest and its communication environment in the course of January 
25 events affected the meaning of the concept of REVOLUTION – cf. Alex-
ander Bogomolov. The 18 Days that Changed Egypt: the Concept of Revolu-
tion in the Egyptian Arab Spring Discourse. Skhodoznavstvo. Issue 70, 
2015, pp. 11–34.

3 Alexander Bogomolov. An Eye for an Eye and the Struggle for Power 
in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta Neophilologica Pos-
naniensia. Vol. XIV, p. 13–33.
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the Egyptian and Arab political discourses, whose role in the dis-
course of January 25 revolutions appears to be quite unique.

When faced with the need to explain the reasons behind the Janu-
ary 25 revolution Egyptian authors would mostly cite ẒULM (wrong-
ing, injustice, oppression4) as the main characteristic of the Ancien 
Régime, while varying on other details, which may reflect their di-
verging political persuasions and writing styles. Here are a few ex-
amples:

(1) ša‘b ṯāra ‘alā aẓ-ẓulm wa al-fasād wa al-ifqār5 (people rose up 
against ẒULM, corruption and impoverishment);

(2) ša‘b ṯāra ‘alā aẓ-ẓlm wa al-fasād wa dīktātūriyyat ḥukm al-
fard6 (people rose up against ẒULM, corruption and dictatorship of 
the rule of individual);

(3) ša‘b ṯāra ‘alā aẓ-ẓulm wa al-fasād wa al-istibdād7 (people rose 
up against ẒULM, corruption and despotism);

(4) ša‘b ṯāra ‘alā aẓ-ẓulm wa a-uġyān (people rose up against 
ẒULM and tyranny).

The fact that it is ẒULM that is seen as the single most important 
cause or motive of the Egyptian revolution is evident from its syntactic 
position as the head term in a coordinated row. It may be argued also 
that other members in these groups of two or three are semantically 

4 For the sake of simplicity in this paper we use the phonetic symbol ẓ as 
representation of the Arabic ظ, which reflects the Egyptian and also urban 
Levantine manner of pronouncing this sound as opposed to the Classical 
Arabic one, which would be best represented as ḏ; for the convenience of 
non-Arab speakers, through out this text in brackets or otherwise we enter 
only those English equivalents of Arabic words that are deemed to be appro-
priate to specific context or the more salient ones; otherwise, even the rela-
tively concise Arabic English dictionaries cite very long lists of equivalents 
for the derivatives of √ẓlm e.g. for the noun ẓulm – wrong, iniquity, injus-
tice, inequity, unfairness, oppressions, repression, suppression, tyranny; and 
for the verb ẓalam also to ill-treat and harm (cf. Wehr, H. 1976. A dictionary 
of modern written Arabic. Edited by J. Milton Cowan. 3rd ed. Ithaca, NY: 
Spoken Language Services, Inc.); such a broad range of English equivalents 
also highlights ẒULM as an idiosyncratic concept.

5 From an article on oppositional website Mada Masr of 15 Feb, 2015. – 
http://goo.gl/YTaVp0

6 http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/344315.aspx
7 http://goo.gl/FrHhEe

.
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dependent on ẒULM – they have overlapping semantic elements with 
it and have been augmented in order to rhetorically amplify or elabo-
rate on its meaning8.

Before we go into further detail, it merits saying a few words on 
our understanding of concepts as units of language semantics, their 
role in shaping discourses and the methodological sources of the 
present study. In our view, concepts represent complex semantic 
structures, which may be materially represented in text as one or 
more nominations including cognates belonging to different world 
classes (nouns, verbs, active or passive participles) or groups of 
synonyms. These lexical units combine with other lexis forming sta-
ble collocations, some of which could be idioms. It is these colloca-
tions that we go after, when compiling our mini-corpus of discourse 
samples on the basis of media texts available on the web, which con-
stitutes the raw data of our study. 

The core structure of a concept may be described as a Fillmorean 
frame9, while stable collocations composed of key nominations repre-
senting the concept (e.g. n. ẓulm, v. ẓalam) with various modifiers ex-
pressing ideas that may be associated with the concept. The latter may 
often include culture-specific beliefs, which may be formulated by 
analyst in the form of propositions10, e.g. ‘retaliation (QIṢĀṢ) is best 
performed in a speedy manner’11. Some stable collocations may also 
indicate that a conceptual metaphor may be involved12. Particularly 

8 The less connected one being fasād (decay, corruption, depravity).
9 Cf. Fillmore, C.J. 1985. “Frames and the semantics of understanding”. 

Quaderni di Semantica VI. 2. pp. 222–254 and FrameNet, a web-based cor-
pus, which draws on Fillmore’s frame semantics. – https://framenet.icsi.
berkeley.edu/fndrupal/home

10 Cf. the notion of cultural propositions in Donal Carbaugh, Cultural 
Discourse Analysis: Pragmatics of Social Interaction in Alessandro Capone, 
Jacob L. Mey (eds.), Interdisciplinary Studies in Pragmatics, Culture and 
Society, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2016, 
p. 576–577.

11 Cf. Alexander Bogomolov, An Eye for an Eye and the Struggle for 
Power in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta Neophilologica 
Posnaniensia. Vol. XV, p. 13–33.

12 Cf. Lakoff, G. and M. Johnson. 2003. Metaphors we live by. Chicago: 
The University of Chicago Press.
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indicative in that sense are collocations of nominal representations of 
the concept with prepositions and verbs. For instance, collocations of 
the noun ẓulm (injustice, oppression, wrong) with the derivatives of 
the verb waqa‘ (to fall) and spatial prepositions, e.g. taḥt (under), 
point to a metaphoric representation of ẒULM as an object falling 
from sky, i.e. an area beyond human control, which conveys a percep-
tion of injustice as an unpredictable and fatal force.

The ‘cultural’ meanings, when explicated by an analyst in the 
form of propositions, would often sound as phrases that are never ac-
tually said, as for members of a speech community they would repre-
sent statements of the obvious. Alternatively, they may become 
idioms, which although structured as propositions (oppression has an 
end13) unlike non-idiomatic, ‘normal’ propositions, which convey 
new information, only feature in the argumentative part of an utte-
rance or text. What also helps us identify these meanings as culturally 
predetermined notions is that they do not in fact appear so obvious 
for the members of another speech community, such as the one of the 
analyst. For instance, the idea of speediness as a necessary prerequi-
site of good retaliation or justice in general may be contrasted with 
the European notion of revenge as ‘a dish best served cold’ and the 
notion of ‘fair trial’, which puts premium on ensuring the quality of 
evidence and the equality of the parties, which may only come at the 
expense of the expediency. Also, artificially constructed cultural 
propositions, expressing pieces of local knowledge, belong to a meta-
level, at which ordinary speakers normally do not operate. Yet, it is 
these elements of the concepts that lend them their distinct outlook 
and capacity to shape discourses even without being explicitly repre-
sented in text.

2. Key nominations: lexis, grammar, frame semantics and basic prag-
matics

In discourse, the concept that we discuss in this paper is most of-
ten explicitly represented by derivatives of the root √ẓlm, including 
the transitive verb ẓalam (to wrong, treat unjustly, tyrannize, commit 
outrage), active participle functioning mostly as adjective or noun 

13 This is an English translation of an Arabic idiom, which we discuss in 
more detail below.
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ẓālim (unjust, unfair; tyrant, oppressor), passive participle maẓlūm14 
(wronged, ill-treated, oppresses, tyrannized), and the form ẓulm fea-
turing as both a verbal noun (maṣdar) or a simple noun15, which for 
the sake of convenience we will use as the material representant of 
the concept for the purposes of this study. Aside from the derivatives 
of √ẓlm, there is at least one more root √jwr, whose two derivatives – 
the verb jār and active participle jā’ir – convey a closely related set of 
meanings, but occur in a narrower set of contexts. There is also a 
group of lexis appearing in dictionaries in mutually defining pairs 
with the derivatives of √ẓlm and occasionally functioning as syno-
nyms to them, which includes āġiya (tyrant, defined as a ruler, whose 
essential characteristic is being ẓālim16), baġā/baġy (generally meaning 
seek, desire, but with the preposition ‘alā – upon, against – acquiring 
a different meaning – oppress, commit outrage), and ġašam/ġašm 
(treat unjustly or tyrannically, to wrong, oppress, but also to act 
thoughtlessly, haphazardly, with the latter in all probability being the 
original meaning of the verb)17. Aside from being explicitly repre-
sented in discourse by this large variety of forms and lexis, the con-
cept may also appear in an implicit form, manifesting its presence 
through a set of cognitively linked or associated meanings.

The fact that the full set of grammatical derivatives of √ẓlm is in ac-
tual use and demonstrates high frequency of occurrence means that 
texts foregrounding all core elements (semantic roles) of its Fillmorean 
frame-semantic structure are represented in the actual speech practice18. 

14 Active and passive participles may fill into the slots of Agent and Pa-
tient in a Fillmorean frame-semantic representation of ẒULM or function as 
adjectives or nouns in structures indirectly invoking ẒULM without refer-
ring to specific situations that may be described as such.

15 The classical Arabic dictionaries insist that ẓulm is a noun used in lieu 
of maṣdar (ism yaqūm maqām al-maṣdar) – cf. Ibn Manẓūr. Lisān al-‘arab. 
Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.

16 See, for instance, the online Arabic dictionary at http://www.almaany.
com/, where āgiya is defined as šadīd aẓ-ẓulm (strong in respect of ẒULM).

17 For the sake of economy here we use the list of English equivalents 
from Wehr, H. 1976. A Dictionary of Modern Written Arabic. Edited by 
J. Milton Cowan. 3rd ed. Ithaca, NY: Spoken Language Services, Inc.

18 It is interesting that the forms of active and passive participles, which 
indicate the foregrounding of either Agent or Patient in text, demonstrate al-
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From the point of view of sociopragmatics, this may be interpreted as 
an evidence of a multi-dimensional perspective on the situations de-
scribed by the frame ẒULM and the significance attached by the 
speech community to providing the perspectives of different social 
actors involved in situations thus defined.

Despite the fact that the verb ẓalam (oppress, wrong smb.) con-
veys an idea of an interaction between sentient/animate Agent and 
Patient, the verb is quite unspecific as regards the actual nature of this 
interaction, and a stand-alone phrase *ẓalama Aḥmadu Zaydan mode-
led on the Arab grammarians’ classical phrase ḍaraba Aḥmadu Zay-
dan (Ahmad has beaten Zayd) would hardly make much sense. On 
the other hand, a far higher frequency of the phrase anā maẓlūm (I am 
wronged, oppressed), as opposed to huwa maẓlūm (he is wronged, 
oppressed) suggests that ẒULM more often features as a subject of 
complaint than of an objective observation19. While a stand-along 
phrase with the verb ẓalam would hardly appear informative, there 
are, however, multiple contexts, in which maẓlūm (or ẓālim) would 
appear to be not in need of any specification, cf.:

inna da‘wat al-maẓlūm laysa baynahā wa bayna aḷḷāhi ḥijāb, fa-inna-
hu mahmā kāna ḏalīlanḍa‘īfan aw muhānan waḍī‘an fa-inna aḷḷāha nāṣa-
rahu ‘alā man ẓalamahu...20

[As for the] the call of the oppressed/wrong one, there is no veil (in 
the sense of barrier or obstacle that may block vision or hearing. – 
A. B.) between it and Allah, and however abject and weak or humilia-
ted and lowly [he may be], Allah shall help him against [he] who 
wronged him...

In such a context maẓlūm appears to refer to a lasting state that the 
Patient of an act of ẒULM, is experiencing. The verb ẓalam, hence, 
appears to describe an act that causes a protracted negative affect upon 
a sentient (usually human) Patient, but the verb as such does not unam-
biguously explicate the nature of this act or its specific details. By the 
same token, the substantivated active participle ẓālim will mostly refer 

most the same level of occurrence – 9,420,000 results for ẓālim and 
9,840,000 results for maẓlūm on Google search (data of 21 April, 2016).

19 38,900 results on Google search against 649 results as of April 13, 
2016.

20 http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=152022
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to an entity, whose essential or permanent quality is the aptitude to 
commit acts of ẒULM, or be engaged in such acts on a regular basis21.

While evaluation is a key element of ẒULM semantics, the evalua-
tion mode changes depending on whether Agent or Patient is fore-
grounded. When the concept is represented by the passive participle 
maẓlūm, foregrounding Patient, the evaluation is given from an indi-
vidual subjective perspective and tends to assume a psychological tilt. 
With ẓālim Agent will be foregrounded and the evaluation will be ax-
iological, while the noun ẓulm associated with an external observer’s 
(objective) perspective would reflect a normative mode of evaluation. 
The variety of evaluation modes22 associated with ẒULM is a unique 
characteristic of the concept, which enhances its functionality as an 
element of political discourse.

In ẒULM semantics, the (negative) evaluation is clearly the most 
essential but not the only element, as the derivatives of √ẓlm and 
√jwr are certainly far more specific than such terms as good and bad. 
Aside from the evaluative part, the rest of ẒULM semantics is com-
prised of its Agent – Patient frame structure, which gives direction to 
the application of negative evaluation23. It also includes a set of asso-
ciated ideas, which we will analyze in more detail below. Disparate 
as they may appear these ideas demonstrate enough coherence to be 
viewed as part of a single concept. Generally, the concept functions 
as a categorizer in respect of a specific (if even a bit fuzzy) set of so-
cial transactions and the effects of such transactions on the status of 
their participants, and constitutes an essential and rather salient ele-
ment in what may be described as the ethical conceptual toolkit of the 
Arab political discourse.

3. ẒULM within a broader domain of JUSTICE
Within a universe of meanings representing the domain of JUS-

TICE in Arabic, the concept of ẒULM appears to function as its nega-
21 As we shall se below, ẓālim may also be used as an adjective with 

nouns signifying action.
22 On various types of evaluation cf. N. D. Arutiunova. Tipy iazykovykh 

znachenii. Otsenka. Sobytie. Fakt. Moscow: Nauka, 1988, pp. 64–71.
23 Agent is always bad, it is a marked part of the pair, while Patient is 

neutral; by means of empathic deixis Patient may be indicated as an object 
of speaker’s empathy and Agent as emotionally removed.
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tive pole. One of its key idiosyncratic features, which catches the eye 
at once, is the absence of any formal negation in its key material rep-
resentants – derivatives of the roots √ẓlm and  √jwr – which may be 
contrasted to similar lexis in the European languages, where the op-
posite of JUSTICE is usually expressed as JUSTICE + negation (ex-
pressed by negative particle or prefix). In Arabic, while the positive 
pole in the domain of JUSTICE is represented by the derivatives of 
the root √ʻdl – e.g.‘adl, ‘adāla (justice), ‘ādil (just), derivatives of 
√ẓlm by far outscore those of √ʻdl with negation in the actual usage: 
ġayr ‘ādil (not just) returned about 348,000 results24 vs. ẓālim – about 
9,460,000 results; ‘adam ‘adl – about 15,900 results and ‘adam al-‘adl 
about 44,200 results25 vs. ẓulm – about 9,220,000 results. It is, hence, 
more likely that the idea of being unjust/unfair would be expressed 
with adjective ẓālim rather than ġayr ‘ādil, cf.:

a) …wa lan uhannī ra’īs al-wuzarā’ al-jadīd bi-taškīl al-ḥukūma li-an-
nahu taškīl ẓālim li-l-aqbā26

…and I will not congratulate the new Prime Minister on the compo-
sition of the government for [it is] a composition unjust/unfair to the 
Copts.

By contrast, the form with negation ġayr ‘ādil is more likely to 
appear in two distinct contexts. Either when the Arabic text is based 
on a translation from a European language source27, cf.:

b) akkadat milissā fleming al-mutaḥaddiṯa b-ism al-mufawwaḍiyya 
al-‘ulyā li-šu’ūn al-lāji’īn bi-l-umam al-muttaḥida – al-yawm as-sabt 
– anna an-niẓām al-ūrūbbī ġayr ‘ādil ma‘a al-lāji’īn28

Melissa Fleming, an official spokesperson for the UNHCR, stated to-
day, on Saturday that the European system is unjust toward the refu-
gees.
24 While in all other cases we only use Google data attributed to Egyptian 

sources, in this paragraph the data is cited irrespective of the ‘region’ pa-
rameter on the advanced Google search.

25 Large part of this massive represent a very narrow range of contexts, 
for instance, the phrase ‘adam al-‘adl bayn (lack of justice/injustice be-
tween) has returned 20,700 results, of which ‘adam al-‘adl bayn az-zawjāt 
(injustice between the spouses) accounts for about 9,380 results.

26 http://www.skynewsarabia.com/web/article/37728/
27 In the case below the source language had been most probably English.
28 http://goo.gl/nxKFwp
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Or when it is applied in a dialog (also when such dialog is narrat-
ed in an indirect form) and the use of ẓālim is apparently restricted by 
the rules of politeness, cf.:

c) šahidat al-jalsa aṣ-ṣabāḥiyya (…) wāqi‘a mu’sifa (…) bi-taāwul 
an-nā’ib fatḥī aš-šarqāwī ‘alā ra’īs al-majlis ad-duktūr ‘alī ‘abd al-‘āl 
muttahiman iyyāhu bi-annahu ġayr ‘ādil fī i‘ā’ al-kalima li-n-
nuwwāb…29

The morning session witnessed (…) a sad incident (…) with the De-
puty Fathi al-Sharqawi attacking the chairman of the Parliament 
Dr. Ali Abd-al-Al, accusing him that he [is] unjust (lit. not just) in his 
[manner of] giving the floor to deputies…

Derivatives of √ẓlm, and not of √ʻdl + negation, function as pre-
ferred antonyms to the derivatives of √ʻdl. This situation, in our opi-
nion, cannot be attributed to a morphological structural factor, viz. 
that, unlike the European languages, Arabic does not possess negative 
prefixes and forms like ġayru ‘ādilin are, strictly speaking, noun phrases 
and not single words like English unjust and unfair, which might have 
rendered them less convenient for use. As we have demonstrated, 
such negative noun phrases do occur quite frequently, and there 
seems to be no purely morphological constraint for their broader use. 
The difference, hence, has more to do with semantic preferences rather 
than morphology. At the face of it, the opposition ‘ādil – ġayr ‘ādil 
appears to be a privative one, while ‘ādil – ẓālim – an equipollent 
one, meaning that in terms of volume of information there is one bit 
difference between the two terms in the former case and an unspeci-
fied (or unspecifiable) difference in the latter one. The situation of 
course is not as simple as that, when it comes to semantics as opposed 
to phonology, in relation to which the notions of privative and equi-
pollent oppositions were suggested and where they best apply30, but 
still there seems to be a grain of truth in mentioning these concepts 
here, if even metaphorically. The distance between the pair of oppo-
site terms not involving negation appears to be greater, and concepts 
that don’t include explicit negations, such as ẒULM appear to be se-
mantically richer than those modeled on ~X. ẒULM is also more 

29 http://aakhbar.com/news/1144985-
30 Cf. Trubetzkoy, N. S. 1939. Principles of phonology. Berkeley and Los 

Angeles: University of California Press, Chapter 1.
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precise heuristically, for, in contrast to JUSTICE + negation con-
structs, its referential scope is more clearly defined with Agent and 
Patient slots corresponding to specific social actors and a more clear-
ly specified evaluative component31.

Finally, there seems to be a cultural preference in Arabic prizing 
such concepts as ẒULM over their more abstract equivalents. Another 
case in point is QIṢĀṢ (retaliation), which often replaces or over-
writes a more generic ‘ADĀLA (justice)32. In both cases a more 
specific term stands for a more generic one, – a situation reminiscent 
of synecdoche33. It doesn’t seem to be the case, however, that the 
preference is given to one set of terms as opposed to another merely 
for the sake of being more specific. The true underlying motive seems 
to be that when talking about socially important events or acts, Ara-
bic speakers appreciate difference over indifference, an engaged rath-
er than a restrained perspective. The difference and specificity appear 
to be intimately related dimensions of meaning34, for a closer position 
of the observer seems to be coherent with more specificity. The dif-
ference, however, appears to take precedence over specificity, as there 

31 It is not accidental, perhaps, that there is no frame of (in)Justice on 
the Framenet, while it offers a description of such as related notion and 
cognate term as Justify – cf. https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/in-
dex.php?q=frameIndex

32 For details and illustrations cf. ours An Eye for an Eye and the Strug-
gle for Power in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta Neo-
philologica Posnaniensia, 2015, Vol. XV, pp. 13–33; interestingly, in one 
example of an Arabic translation from English (p. 18 ibid.); the selling point 
of QIṢĀṢ as opposed to the abstract notion of ‘adāla (justice) is its prescrip-
tive/normative component – it not only ascribes a clear set of semantic roles 
which helps make better sense of a wide range of real life situations, but pre-
scribes a culturally prized solution based on a popular belief – namely that 
justice is essentially about punishment.

33 Of course, synecdoche whereby an individual stands for a class, part 
for a whole, or material for a thing, is hardly applicable to the semantic do-
main of JUSTICE, representing basically a set of abstract notions.

34 Cf. the notion of semantic dimensions or dimensions of meaning in 
Donal Carbaugh, Cultural Discourse Analysis: Pragmatics of Social Interac-
tion in Alessandro Capone, Jacob L. Mey (eds.), in Interdisciplinary Studies 
in Pragmatics, Culture and Society, Springer Cham Heidelberg New York 
Dordrecht London 2016, p. 576.
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are cases when the former appears to be important while the latter 
seems to be irrelevant35.

4. Some historic reconstructions
In this section the analysis of some historic and current colloca-

tions with the derivatives of √ẓlm, including notably the idioms, will 
help us reconstruct the sociopragmatic36 evolution of the concept. A 
dramatic shift that we believe had occurred in a relatively recent time 
in the meaning and functioning of the concept, when it became close-
ly associated with the domain of POWER, is somewhat concealed by 
the simultaneous availability to a modern speaker of the diachronically 
older and more recent semantic structures, of which the more archaic 
ones have been sustained by the Islamic normative and devotional 
discourses rife with quotations from the medieval language of the 
prophetic traditions.

4.1 ẒULM at its source: Sunna and the classical lexicography
The use of the derivatives of √ẓlm as terms belonging to the do-

main of social relations in much the same sense as today dates to as 
early as the mid-8th century AD – the time when the 1st Arabic dic-
tionary was compiled by al-H̱alīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī, cf.:

wa aẓ-ẓulmu aẖḏuka ḥaqqa ġayrika. wa aẓ-ẓulāmatu: maẓlamatuka 
talubuhā ‘inda aẓ-ẓālim. wa ẓallamtuhu taẓlīman iḏā anba’tuhu anna-
hu ẓālim. wa ẓulima fulānun fa-ẓẓalama, ayy iḥtamala aẓ-ẓulma bi-ībi 
nafsihi (…) wa iḏā su’ila saẖiyyun mā lā yajidu yuqāl: huwa maẓlūm
35 For instance the terms nizā‘ (conflict) and ṣirā‘ (conflict, struggle) are 

used in reference to identical situations described at the same level of detail/
abstraction, meanwhile the former mostly occurs in texts translated from Eu-
ropean languages, reflecting a disengaged observer’s perspective, and the 
latter can never be used with enemy as Agent – cf. Alexander Bogomolov. 
Firm in the Face of the Enemy: Semantic Analysis of the Concept of Ṣumūd 
in Modern Arabic. Folia Orientalia, Vol. 38, 2002, p. 46.

36 For the distinction between sociopragmatics as “culture-specific” study 
of “external pragmatic factors affecting language use” and more traditional 
pragmalinguistics cf. Linda R. Waugh et al. Critical Discourse Analysis: 
Definition, Approaches, Relation to Pragmatics, Critique, and Trends in 
Alessandro Capone, Jacob L. Mey (eds.), Interdisciplinary Studies in Prag-
matics, Culture and Society, Springer Cham Heidelberg. NY, Dordrecht 
London 2016, pp. 91–92.
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and ẒULM [is] your taking of someone else’s right, and Ẓulāma: 
your object of ẒULM (i.e. something you have been unlawfully de-
prived of. – A. B.), [which] you ask of Ẓālim (Agent of ẒULM). And 
ẓallamtuhu taẓlīman37 [means] if I have let him know that he is Ẓālim 
(Agent of ẒULM), and ẓulima38 someone and iẓẓalama39 means sus-
tained ẒULM of his free will (…) and if a generous [person] was 
asked smth. [which] he [could] not find it is said: he [is] maẓlūm40 
(Patient of ẒULM).

What is markedly different in this old usage from the modern one 
is the easiness, with which the Patient and Agent of ẒULM relate to 
each other: the gloss seems to describe a peer to peer relationship rather 
than that between a powerless individual and someone in the position 
of power. The other difference is that ẒULM may be inflicted upon 
oneself voluntarily or represent an act of generosity. From this per-
spective, ẒULM appears to mean little more than deprivation of some 
sort of boon owned by an individual without inflicting moral damage 
as is the case with the current usage. The use of the verb aẖaḏ (take) in 
describing the nature of the transaction between the Patient and Agent 
of ẒULM points to an understanding of other person’s right (ḥaqq 
ġayruka) as property, as something that belongs to someone else. Yet 
another evidence to Property as a Theme in ẒULM41 is the use of the 
verb salab (to rob, steal) in al-Lisān in the interpretation of the Quranic 
ayah inna aḷḷāhu lā yaẓlumu miṯqāla ḏirratin (Quran 4: 40) (surely Al-
lah does not do injustice [even to the amount of] a speck of dust)42.

The idea that ḥaqq at its source could simply mean property is in-
directly corroborated by evidence from the Arabic vernaculars: in 
some Arabian dialects, such as Yemeni, ḥaqq developed into a pos-

37 v. 2nd form 1st pers. sing. derivative of √ẓlm and the verbal noun 
(maṣdar) or the same verb.

38 v. passive 1st form 3rd p. sing. derivative of √ẓlm.
39 v. 8th form 3rd p. sing. of √ẓlm.
40 passive part. of √ẓlm.
41 The term Theme is used in the same sense as in the Ch. J. Fillmore’s 

Framenet project, as in the following definition of the frame Taking: an 
Agent removes a Theme from a Source so that it is in the Agent’s posses-
sion. cf. https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex

42 Cf. Lisān al-‘Arab entry for √ẓlm in Ibn Manẓūr. Lisān al-’arab. Bei-
rut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.
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sessive particle, the so called nota genetivi. A more familiar term for 
property māl appears in Lisān in the entry for √ẓlm, cf. the following 
glosses for the 5th verbal form taẓallam: taẓallamanī fulān ayy 
ẓalamanī mālī (someone V me meaning V me my property) and aġāra 
‘alā an-nās ḥattā yakṯura māluhu (raided people in order for his prop-
erty to increase)43. Al-Lisān also offers another interesting gloss for 
ẓalama – mana‘a ‘an ḥaqqih (prevent from his ḥaqq)44, which may be 
construed as a metonymic shift from ḥaqq as (an item) of property to 
the ability to operate with such item.

Other al-H̱alīl’s glosses suggest the use of the verb ẓalam in refer-
ence to what could be described as a breech in a logical cause-and-
effect relationship or the usual course of events, cf.: wa ẓulimat 
an-nāqa: nuḥirat min ġayr dā’ wa lā kibar (and the she-camel ẓulimat 
(passive form of ẓalam): was slain without sickness or old age), and 
wa ẓulimat al-arḍ: lam tuḥfar qau ṯumma ḥufirat (and the land 
ẓulimat (passive form of ẓalam): had never been dug and then was 
dug). This meaning appears to be the link between the more familiar 
usage from the domain of social relations and what we reconstruct as 
the original meaning of √ẓlm, which we will illustrate by another me-
dieval text, arguably an older one compared to al-H̱alīl’s45, cf.:

ruwia ‘an umm salama annahā qālat li-‘uṯmān bni ‘affān, raḍiyā 
aḷḷāhu ‘anhu: tawaẖẖi ḥayṯ tawaẖẖā ṣāḥibāka fa-innahumā ṯakamā 
laka al-ḥaqq ṯakman ayy bayyanāhu wa awḍaḥāhu ḥattā tabayyana 
ka-annahu maḥajja ẓāhira (…) arādat umm salama anna-humā lazimā 
al-ḥaqq wa lam yaẓlimā wa lā ẖarajā ‘an al-maḥajja yamīnan wa lā 
šimālan wa minhu al-ḥadīṯ al-āẖar: anna abā bakr wa ‘umar ṯakamā 
al-amra fa-lam yaẓlimāh

It was transmitted from [the words of] Umm Salama that she told 
Uthman Ibn Affan, may Allah be pleased with him: turn your steps to 
where your [two] companions have turned their steps for they have 

43 Cf. Lisān al-‘Arab entry for √ẓlm in Ibn Manẓūr. Lisān al-’arab. Bei-
rut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.

44 Ibid.
45 The text appears in 13th cent. dictionary Lisān al-‘Arab under the entry 

ṯ-k-m as an illustration but contains reference to a hadith dating to the early 
days of the rule of the 3rd caliph ‘Uṯmān ibn ‘Affān (reign in 644–656 A.D.), 
cf. Ibn Manẓūr. Lisān al-’arab. Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.
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trodden out for you the truth very well46, meaning they have elucidat-
ed it and made it clear until it transpired as if it was a visible main 
road (…) Umm Salama meant that the two of them held on to a right 
(direction) and did not deviate, neither did they go out from the main 
road to the right, nor to the left, and from this [originates] another 
[prophetic] tradition: Abu Bakr and Umar held on (lit. stayed on) to 
the cause and did not deviate from it.

The communicative objective of the cited text is to explain a met-
aphor. The metaphor is materially represented in the text in the form 
of a collocation ṯakamā laka al-ḥaqq ṯakman (they have trodden out 
for you the truth very well), which brings together terms from two re-
mote semantic domains (ṯakamā & ḥaqq). The former term refers to a 
situation of traveling along a path47 (source domain of the metaphor), 
and the latter one represents an abstract notion (target domain48). The 
cognitive surplus that the metaphor aims to add to the recipient’s un-
derstanding of the concept of TRUTH/RIGHT is that seeking truth 
(or the right way of doing things) is a bit like looking for the right 
track, when heading somewhere in the desert. The speaker uses this 
idea to argue for the message she tries to convey, viz. that instead of 
wandering around (a meaning expressed by the verb ẓalam) one 
should take guidance49. The cited text, hence, appears to be significant 

46 The meaning tread is our reconstruction is inspired by such glosses 
as lazimtuhu for ṯakimtu a-arīqa(cf. entry for √ṯkm in Ibn Manẓūr. Lisān 
al-’arab. Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.), but based mainly on our 
reading of the context – how else could one make clearer (awḍaḥ) the path if 
not by persistent walking, which makes the tracks visible; in our translation 
the modifier very well corresponds to the form of so called maṣdar mulaq 
(absolute masdar), a nominal cognate of the verb used in the syntactic posi-
tion of a direct object with an emphatic function.

47 One should not be confused by the idea of modern roads, as before 
getting anywhere in the desert one had to actually find the right track by 
reading trails and various signposts left by the predecessors.

48 It would be a challenging task to try and define precisely what the tar-
get domain could have been for the speaker back in the early Middle Ages, 
but for the purposes of this study a loose definition such as the domain of 
abstract ideas appears to be sufficient.

49 In this case of the 3rd Caliph Uṯmān – from his predecessors – the two 
previous Righteously guided Caliphs (ẖulafā’ rāšidūn) – Abu Bark and 
‘Umar.
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not only for its historic value as a sample of discussions that may 
have occurred at an important juncture in early Islamic history, but 
also as a sample of a conceptual cognitive process that helped shape 
one of the deep underlying principles of the Islamic beliefs system, 
reflected in the Quranic notions of religion as a straight path (as-sirā 
al-mustaqīm) and a guided journey (hudā).

The strategy used to unpack the metaphor in the cited early me-
dieval text is essentially the same as the one we use nowadays: it is 
based on making the source domain more explicit (more recogni-
zable) for the recipient by adding specific details, which also prompt 
additional metaphoric entailments50. The verb ẓalam here is used to 
highlight one such additional detail of the source domain and features 
in a purely spatial/orientational sense conveying the meaning ‘to de-
viate’ or ‘go right and left’ from a ‘straight path’. Through the meta-
phoric projection the notion of TRUTH is represented as maḥajja, 
which in classical dictionaries is described as wasa a-arīq, jādda 
(central part of a road)51. TRUTH hence is metaphorically represented 
as a well-trodden track, the one that goes in the middle among a 
plethora of less clearly marked trails52 and derivatives of √ẓlm repre-
sent the opposite of it.

While texts eliciting the original spatial/orientational semantics of 
√ẓlm are rare, the same meaning ‘deviate’ is far easier to illustrate for 
the synonymous root √jwr and it appears to be well documented in 
both classical and modern dictionaries, cf.:

50 For the notion of entailment in the conceptual metaphor theory cf. La-
koff, G. and M. Johnson. 1981. Metaphors we live by. Chicago: The Univer-
sity of Chicago Press. 9, 12, 44, 91, 93, 94, 97, 102 etc.

51 See maḥajja and jādda under entries for √ḥjj and √jdd resp. in Ibn 
Manẓūr. Lisān al-’arab. Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.; jādda ap-
pears to have been a more basic notion for the classical lexicographers as 
maḥajja is explained through jādda, while the latter is described as mu‘ẓam 
a-arīq (major part of the road), wasauhu (i.e. a-arīq – central part of the 
road), and a-tarīq al-a‘ẓam allaḏī yajma‘ a-uruq (the greatest road, which 
connects/combines all roads).

52 Consider also the following gloss on maḥajja from the same entry √ḥjj: 
wa yuqāl li-l-arḍ al-mustawiyya laysa fīhā raml wa lā iẖtilāf (and [it is] said 
of a flat land, in which there is no sand, nor difference/divergence) – obvious-
ly, one cannot be sure when one steps on sand – only a flat and solid ground 
can preserve a track visible for a traveler – ibid.
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jawr: (…) ḍidd al-qaṣd (…) tark al-qaṣd fī sayr (…) jāra ‘an a-arīq: 
‘adala wa al-jawr: al-mayl ‘an al-qaṣd wa jāra ‘alayhi fī al-ḥukm…53

JAWR: (…) opposite of purpose (object, intent) (…) abandoning of 
purpose (destination) in traveling (…) stray from the path: deviate 
and JAWR: the deviation from the purpose/destination and deviated 
against him in judgment54.

Cf. also the modern glosses jāra a-arīq: lan yuhtada fīh (strayed 
[from] the path: has not been guided on it) and jāra fī ḥukmih: ẓalama 
(deviated in judging him – wronged [him])55, which point to a syno-
nymous relationship between the derviatives of √jwr and √ẓlm and 
counterpose ẒULM and HUDĀ.

Property as a Theme in ẒULM is still preserved in an idiom (prov-
erb) man ḥakam fī mālihi mā ẓalam ([he] who disposed of his proper-
ty has not wronged), which is usually used to justify someone’s 
decision regarding his/her property in a situation when such decision 
may hurt another person’s interests (e.g. father favoring one son over 
the other in his will). Another proverb aẓlam min al-ḥayya (af ‘ā) 
(aẓlam56 than the snake), despite a popular interpretation featuring al-
ready in the classical Arabic dictionaries, which attributes it to the 
supposed habit of snakes to appropriate burrows dug by other ani-
mals, cf. wa yuqāl aẓlam min al-ḥayya li-annahu ta’tī al-juḥra lam 
taḥtafirhu fa-taskunuh (and it is said: aẓlam than the snake because it 
comes to a burrow [that] it has not dug and inhabits it)57, – may in 
fact be a reflection of the source meaning of √ẓlm as described above, 
i.e. ‘go right and left, deviate from a straight path’, which is exactly 
how the snake moves. The proverb, hence, may have originally meant 
‘less straightforward than a snake’. Finally, another popular proverb 

53 Lisān al-‘Arab, entry jawr.
54 The phrase may refer to either common misjudgment or miscarriage of 

law.
55 Al-Mu‘jam al-Wasī cited through http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
56 Adj. comp. deg. from √ẓlm, the modern speaker certainly understands 

this form as more tyrannical or more unjust, but it does not have to be the 
original meaning of the form in the this context, for which reason we have 
refrained from entering any specific English equivalent in the translation of 
the proverb at this stage. 

57 Cf. Ibn Manẓūr. Lisān al-’arab. Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols., 
entry for ẓalam.
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man šābah abāhu mā ẓalam ([he] who resembles his father has not 
wronged)58 seems to preserve the link to another historic sub-meaning 
of the root ‘breech in the usual course of events, or cause and effect 
chain’, which we have discussed above, in this section.

4.2 ẒULM and power relations in the mediaeval Arabic
Idea of complaining about ẒULM is Arabic is expressed by a 

group of derivatives of the same root, which in modern usage include 
the 5th form verbal form taẓallam (complain/ask for redemption of in-
justice), and maẓlima (subject of complaint, item to be redeemed)59. 
In the classical dictionaries, the Complaint/Redemption request frame 
expressed by these derivatives may be often described as a situation, 
when Patient of ẒULM (maẓlūm) directly approaches the Agent of 
ẒULM (ẓālim) asking him to redeem the damage, which implies an 
equal power status of both parties, cf. the following gloss from Lisān 
al-‘Arab: aẓ-ẓulāmatu wa aẓ-ẓalīmatu wa al-maẓlimatu: mā talubuhu 
‘inda aẓ-ẓālim (the matter of complaint60 [is] what you ask/seek from 
the wrongdoer)61. On the other hand, as other classical glosses sug-
gest the Complaint/Redemption request frame also may have a slot 
for a (powerful) Intermediary, which appears to be the only way, by 
which power relations may be encoded in the concept in the mediae-
val Arabic, cf.: wa yuqālu: taẓallama fulānun ilā al-ḥākimi min fulānin 
fa-ẓallamahu taẓlīman ayy anṣafahu min ẓālimihi wa a‘ānahu ‘alayh 
(and they say: someone complained to the ruler against someone and 
[the latter] satisfied the complaint62 meaning was fair/just to him [by 

58 The kinship term may be changed according to specific context.
59 Although the idea of Complaint may be also expressed by a more ge-

neric verb šakā/yaškū (to complain), it appears that the native speakers give 
preference to the cognate verb, for instance the phrase yaškū ẓulm (he com-
plains of injustice) returned 18,000 results on Google search, while the syn-
onymous yataẓallam – 164,000 results (data as of 1 August, 2016).

60 The gloss contains three synonyms, of which the 1st one is also used in 
the sense of the act of complaining.

61 Lisān al-’arab. Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.; vol. Ẓā’; other 
examples could also be found in classical dictionaries.

62 There seems to be no other interpretation possible here of the 2nd form 
verb ẓallam, which elsewhere in the Lisān is interpreted as accuse someone 
of being ẓālim (the agent of ẒULM) and appears to be a rare and certainly 
not a modern usage.
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redeeming the evil] from his wrongdoer and assisting him against 
him)63. These observations suggest that ẒULM (together with other 
frames that inherit from it) referred to social transactions between 
peers in Classical Arabic.

4.3 ẒULM between psychology and morale
The Islamic normative discourse portrays ẒULM as an immanent 

characteristic of human psyche:
…fa-inna aẓ-ẓulma abī‘a bašariyya tanzi‘u ilayhā an-nafs, wa 
tanḥadiru ilayhā a-abā’i‘, fa-hiya jibilla mutajaḏḏira fī nafs al-insān 
“wa ḥamalahā al-insānu innahu kāna ẓalūman jahūlan”64

…for ẒULM [is] human nature [that] the soul yearns/is inclined to, 
and the characters roll down to it, and it is an innate quality/natural 
disposition65 rooted in human soul “and the man bore it, indeed he 
was ẓalūm (adjective cognate of ẒULM. – A. B.) and ignorant” 
(Quran 33:72).

It is notable how the language of simple physical reality is meta-
phorically deployed to construct human inner world, where psycho-
logical predisposition is represented as the natural downward rolling 
tendency of rounded objects placed on top of a slope. ẒULM, by en-
tailment, appears to be located at the bottom of the universe of human 
soul66, while its supposed prevalence among the humans is accounted 
for by a universal natural pull akin to the law of gravitation.

The belief in the natural inclination of the human psyche to ẒULM 
is also reflected in its association with a group of lexis functioning as 
occasional synonyms to the derivatives of √ẓlm but originating from 

63 Lisān al-’arab. Beirut: Dār Ṣādir, 1955–1956, 15 vols.; vol. Ẓā’.
64 http://www.soonaa.com/vb/showthread.php?t=10423
65 An on-line dictionary www.almaany.com, which incorporates a broad 

range of classical and modern Arabic dictionaries, cites ẖilqa (creation, in-
nate peculiarity of character, natural disposition, nature etc. – H. Wehr. A 
Dictionary of Modern Written Arabic. Ed. J. Milton Cowan. Spoken Lan-
guages Inc., Ithaca, NY 1976) as an equivalent to this relatively rare word.

66 Vices in this metaphorical model are placed at the bottom of Soul as 
Container, while virtues are at the top, which complies with spatial meta-
phors GOOD is UP and BAD is DOWN as described in Lakoff, G. and M. 
Johnson. 2003. Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago 
Press.
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the semantic domain of psychological and socio-psychological states 
and acts, e.g. baġā/baġy (seek, desire, but with the preposition ‘alā – 
upon, against – also oppress, commit outrage), and ġašam/ġašm (treat 
unjustly or tyrannically, to wrong, oppress, but also to act thought-
lessly, haphazardly, with the latter in all probability being the original 
meaning of the verb)67. We will note here in passing that through the 
periphery of the root √bġy ẒULM appears to connect to the other part 
of its rather frequent collocation in the political discourse – FASĀD 
(corruption, moral decay)68.

Physical strength or other material abilities of an individual are 
also believed to be a factor of ẒULM. This appears to be quite cohe-
rent with the above stated belief in the psychological inclination of 
human psyche to ẒULM: once an individual has a material capacity 
to oppress or wrong other people he will feel an even stronger pull of 
this evil force on him. Here is a very common Islamic admonition to 
those who might be tempted by their excessive abilities to oppress 
others69: iḏā da‘atka qudratuka ‘alā ẓulm an-nās fa-taḏakkir qudrat 
aḷḷāh ‘alayka (if your power/ability has called you to wrong the peo-
ple, remember the power/ability of Allah upon you).

The natural attraction toward ẒULM that people ostensibly harbor 
may justify (or rather be justified by) the presence of evil in the mun-
dane world but it is certainly not presented as a cultural license for 
the Agent of ẒULM. All nominations associated with this semantic 
role, including ẓālim, jā’ir and āġiya convey the idea of strongly 
negative evaluation tantamount to moral condemnation. ẒULM is re-
lated to the domain of ethical/moral terms not only through its Agent 
but also through its Patient slot. In the political discourse, the dama-
ge/loss caused by ẒULM appears to be more often of moral rather 
than material nature, cf.:

…sa-astašhadu bi-ḥalaqa min barnāmaj fī al-maydān allaḏī šāraktu fī 
taqdīmihi ‘alā qanāt at-taḥrīr (…) qumtu fīhā bi-iṯārat qaḍiyat ẓulm 
67 For the sake of economy here we have used English equivalents list 

borrowed from the relatively concise Wehr, H. 1976. A Dictionary of Modern 
Written Arabic. Edited by J. Milton Cowan. 3rd ed. Ithaca, NY: Spoken Lan-
guage Services, Inc.

68 Cf. examples (1), (2) and (3) in the Introduction.
69 The phrase has returned about 168,000 results on Google search as of 

8 April, 2016.
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aš-šuhadā’ allaḏīna saqaū amām aqsām aš-šura wa at-tafrīq bayna-
hum wa baqiyyat aš-šuhadā’ bi-ittihāmāt kāḏiba tankur kayf kānat al-
aqsām salẖānāt li-t-ta‘ḏīb wa aẓ-ẓulm…70

…I will cite as evidence an episode of the program ‘In the Maidan’ 
in whose presentation I have participated on Tahrir channel (…) in 
[which] I have raised the issue of ẒULM [against] the martyrs, who 
had fallen in front of police stations and the differentiation between 
them and the rest of martyrs on [the ground of] false accusation 
[which] deny how the police stations had been slaughterhouses for 
torture and ẒULM…

Obviously, the deceased martyrs cannot have been deprived of 
anything material, they are, however, believed to be capable of sus-
taining some profound immaterial loss, for although not stating it ex-
plicitly the paragraph implies that ẒULM has affected somehow the 
moral persona of the dead (something that in a similar English con-
text may have been described as pride or good name). When it comes 
to the living people, ẒULM is also associated with the subjective 
feeling of moral pains and humiliation, conveyed by the intonation, 
with which the often-heard Arabic phrase anā maẓlūm (lit. I am 
wronged) is usually pronounced. Pragmatically, this phrase ordinarily 
functions as an opening to complaint71.

The list of idioms based on the derivatives of √ẓlm includes a 
question phrase (hal) X ẓālim aw (am) maẓlūm (is X a wrongdoer or a 
wronged one – i.e. an Agent or a Patient of ẒULM), which appears to 
be a frequent occurrence in political media discourse72 and may be 
asked in relation to an individual, a thing or an abstract notion (the 
latter being the case of the metaphor of personification), cf. Aḥmad 
Šafīq ẓālim am maẓlūm (is Aḥmad Šafīq wrongdoer or wronged 
one?)73, at-tūktūk ẓālim am maẓlūm (is auto rickshaw wrongdoer or 
wronged one?)74, at-tārīẖ ẓālim am maẓlūm (is history wrongdoer or 

70 http://goo.gl/YTaVp0
71 A specific type of complaint called taẓallum or ẓulāma, which we have 

discussed in section 4.2 above.
72 As of 22 June, 2016, the Google search based on Egyptian sources 

only returned 7,440 results for ẓālim aw maẓlūm and 511 more for the synony-
mous phrase ẓālim am maẓlūm.

73 A title on http://www.masralarabia.com/ – see http://goo.gl/1P1tdJ
74 A title on http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=207 

326#.Vr3Yf1R96k2
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wronged one?)75. The idiomaticity of the phrase ẓālim aw maẓlūm 
could probably be attributed to the power of a frequently cited hadith 
unṣur aẖāka ẓāliman aw maẓlūman (support your brother [whether] 
as wrongdoer or wronged one)76, which may even appear in political 
media discourse in a paraphrased form, cf.: sa‘d ad-dīn ibrāhīm: 
dāliyā ziyāda tunāṣir as-sīsī ẓāliman aw maẓlūman (Sa’d ad-Din 
Ibrahim: Daliya Ziyada supports Sisi [whether he is] the wrongdoer 
or the wronged one)77. The salience of the question phrase points to 
an interesting quality of ẒULM – its universal applicability as a stan-
dard of measurement, reflecting a panmoralist view of the world, and 
a rather polarized one at that.

Such panmoralist perspective is reflected in other Islamic norma-
tive texts as reflected in the following hadith: la-zawāl ad-dunyā ah-
wan ‘alā aḷḷāhi ‘azza wa jalla min safk dam muslim bi-ġayr ḥaqq 
(surely the demise of this world is lesser for Allah Almighty than 
spilling of a Muslim’s blood unjustly – lit. without right)78.

Here is an interesting hadith text, which effectively implies a vi-
sion of human society as interconnected through and through by rela-
tionships, in which everyone is simultaneously Patient and Agent of 
ẒULM toward each other, cf.:

iḏā ẖalaṣa al-mu’minūna min an-nār ḥubisū bi-qanara bayna al-jan-
nati wa an-nār fa-yataqāṣṣūna maẓālima kānat baynahum fī ad-dunyā 
ḥattā iḏā naqū wa huḏḏibū uḏina lahum bi-duẖūl al-janna79

75 An article title by a well-known Egyptian 20th cent. author Abbās 
Maḥmūd al-Aqqād published in 1953. – http://www.hindawi.org/blogs/ 
51357195/

76 Ṣaḥīḥ al-Buẖārī, chapter Kitāb al-Maẓālim (the book of wrongdoings/
unjust deeds), item 2311. – https://goo.gl/9omyTc.

77 http://goo.gl/lYOcSq It is interesting to note that the paraphrased ver-
sion of the often cited hadith apparently disregards the usual Islamic jurists’ 
interpretation that the requirement to support ‘your brother’ while he is do-
ing something wrong should be fulfilled by ‘preventing him from doing it’.

78 Cited in the ‘Declaration of Saudi Scholars on the Events in Egypt of 
8 August, 2013’ (bayān al-‘ulamā’ as-sa‘ūdiyyin ḥawla aḥdāṯ miṣr) published 
at http://www.aljazeera.net – to access the text go to http://goo.gl/krCVkp

79 Hadith 2308 in Aḥmad b. ‘Alī b. Ḥajar al-‘Asqalānī. Dār ar-Rayyān li-
t-Turāṯ. 1407 h./1986 m. http://library.islamweb.net/newlibrary/display_
book.php?idfrom=4432&idto=4433&bk_no=52&ID=1549#docu
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If the Muslims escape from the fire (i.e. hell) they will be held at a 
bridge between the paradise and fire (hell) and retaliate to each other80 
wrongdoings (a cognate of ẓulm) [that] were between them in [this] 
world (i.e. in their worldly existence) until they become pure and 
were rectified (corrected, set right, improved) and it is permitted to 
them to enter the paradise…

Al-‘Asqalānī’s commentary to this text81 contains a characteristic 
definition of maẓālim as ism li-mā uẖiḏa bi-ġayr ḥaqq (name for what 
was taken without right)82.The cited hadith points to the coherence 
and even complementarity embedded in in the Islamic religious dis-
courses, between the notions of ẒULM and another concept that ap-
pears to be highly salient in the discourse of the Egyptian Arab 
Spring – QIṢĀṢ (RETALIATION)83. What binds the two concepts to-
gether could be described as a moral economy principle, which is 
quite similar to debts should be repaid principle, much and long dis-
cussed in the European books on ethics84.

The belief that ẒULM accounts permeating the entire social fabric 
can only be settled at the end of times elevates ẒULM to a level of 
transcendental phenomenon.

5. Interdiscursivity: religious discourses and the domain of politics
An individual concept may vary significantly across different dis-

courses, while maintaining an unmistakable family resemblance. The 
cross-discursive differences may also be semiotized both to modify 
and enrich the meaning of the concept in the target discourse, such as 

80 This meaning is expressed by the reciprocal 6th verbal form, cognate of 
qiṣāṣ (retaliation).

81 The so called ḥāšiya (sidenote).
82 Ibid. p. 114.
83 On QIṢĀṢ cf. Alexander Bogomolov, An Eye for an Eye and the 

Struggle for Power in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta 
Neophilologica Posnaniensia. Vol. XV, p. 13–33.

84 See, for instance, Rosalind Hursthouse. What does the Aristotelian 
Phronimos know? in L. Jost, J. Wuerth (eds.) Perfecting Virtue. New Essays 
on Kantian Ethics and Virtue Ethics. Cambridge University Press, 2015, 
p. 42, where this principle is cited in discussion of the classical Greek con-
cept of phronesis (prudence, moral intelligence).
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political discourse, or more specifically, the discourse of the Egyptian 
Arab Spring, and help achieve certain communicative goals. In this 
section we will illustrate two basic contentions: 

1. The semantics of ẒULM in general political discourse was af-
fected profoundly by what is known as political Islam (a.k.a. Islamist) 
discourses, which we believe to essentially represent a blending of 
the Islamic normative and left-leaning political discourses.

2. The events of January 25 revolution found reflection in a set of 
disparate discourses including the normative and the devotional Is-
lamic ones (more specifically, the genre of mosque sermons), the left-
ist and liberal political discourses. All these discourses operate 
independently, each in their specific social context, but are accessible 
to overlapping audiences within the speech community. They also 
blend in such common sites as the media, where they contribute to 
the production of the new revolutionary discourse. The manner, in 
which key concepts, such as ẒULM, function in the revolutionary 
discourse, is effectively a resultant of these other, more stable dis-
courses with long history of circulation in the speech community. The 
interplay of meanings, which occur in this manner, does not result 
from a deliberate action in the sense of any individual or group au-
thorship, (although an element of individual initiative cannot be ex-
cluded either), but rather of a collective activity guided by a sense of 
commonality of communicative purpose.

5.1 Signposts on the road: how the Islamist discourse reshaped 
ẒULM

According to S. Khatab, a key ideologue of modern political Islam 
Sayyid Qutb was using the terms ‘tyranny’ and ‘oppression’ to de-
scribe the contemporary sociopolitical order in Egypt as early as in 
1925–193985. In doing so he certainly was not alone. Much later, 
Muḥammad ‘Abd al-Salam Faraj, a leader and ideologue of a violent 
extremist group that assassinated the president Anwar as-Sadat, dur-
ing his official interrogation in 1982 also referred to ‘the oppression 

85 Sayed Khatab. The Political Thought of Sayyid Qutb. The theory of 
jāhilyyah. Routledge. London, NY, 2006, p. 62; although Khatab does not 
provide Arabic equivalents for these terms, it appears to be clear that by the 
latter term he must have meant ẓulm.
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and the violence of the State against sharia and against Muslims’86 
(emphasis added. – A. B.).The innovation that Qutb and other propo-
nents of his political theory, which construed the contemporary Arab 
states as essentially un-Islamic tyrannies, which the true Muslims 
should oppose87, compared to the traditional normative Islamic dis-
course, which still continues to treat the concept as a social transac-
tion among peers, was that it had developed ẒULM into a brief theory 
of power and state. Here is a paragraph from Qutb’s last and arguably 
the most important book Ma‘ālim fī a-arīq (Signposts on the Road)88 
describing an ideal society:

wa taahhar al-mujtama‘ min aẓ-ẓulm bi-jumlatihi, wa qāma an-niẓām 
al-islāmī ya‘dil bi-‘adl aḷḷāh wa yazin bi-mīzān aḷḷāh wa yarfa‘ al-
‘adāla al-ijtimā‘iyya bi-smi-llāh…89

and the society was purified from ẒULM in its entirety and the Is-
lamic order had risen [which] administers justice by Allah’s justice 
and weighs by Allah’s scales and raises the social justice in the name 
of Allah…
The paragraph characteristically combines an approximation of 

Muslim sermon style with terms borrowed from secular leftist dis-
courses. Note particularly the notion of social justice, which would 
become a prominent idea in the January 25 revolutionary discourse 
and part of the revolution’s official motto. The narrowing of the much 
wider moral and even eschatological notion of ẒULM to the only 
type of relationship, viz. that between the powers that be and their 
disenfranchised subjects, could only happen through a blending of 
the religious and revolutionary leftist discourses. The two discourses 

86 Sayed Khatab. The Power of Sovereignty. The political and ideological 
philosophy of Sayyid Qutb. Routledge. London, NY, 2006, p. 205.

87 The theory built around the idea that the contemporary Muslim societies 
had deviated from their religion to the extent of becoming a type of jāhilyyah 
(ignorance, barbarianism), the terms used in classical texts in reference to 
the pre-Islamic Arabs.

88 Gilles Kepel has called ‘Ma’ālim...’ ‘What is to be done’ of the Isla-
mist movement (Gilles Kepel. Jihad: expansion et déclin de l’islamisme. 
Editions Gallimard, 2000; cited through Russian translation, Zhil Kepel. 
Dzhikhad. Moscow, Ladomir, 2004, p. 31).

89 Sayyid Qutb. Ma’ālim fī a-arīq. Bayrūt, al-Qāhira, Dār aš-Šurūq, 
1979, p. 29.
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share a set of important underlying presumptions, such as a simplified 
conception of power relations, the wholesale rejection of the status 
quo and the belief that history is divided in phases defined character-
ized by different levels of social justice, the belief that a rapid transi-
tion from a worse to a better type of society may be brought about by 
a deep indoctrination and mobilization of masses, culminating in rev-
olution. In contrast to the leftist idea of progress, the Muslim history 
according to Qutb appears to be cyclic. Qutb’s greatest ideological in-
novation was defining the contemporary Muslim politics and society 
in terms of the pre-Islamic period of so called Jāhiliyya (Ignorance). 
It is in Qutb’s conception that ẒULM assumed its function of politi-
cal term, a key element in the definition of the old unjust political 
system as opposed to the new one that true Muslims should aspire, cf. 
the following characteristic description of Jāhiliyya:

kān at-taẓālum fāšiyyan fī al-mujtama‘, tu‘abbir ‘anhu fikrat aš-šā‘ir zu-
hayr bnu abī sulmā: wa man lam yaḏud ‘an ḥawḍihi bi-silāḥih yuhadd-
am wa man lam yaẓlim yuẓlam wa yu‘abbir ‘anhu al-qawl al-muta‘āraf 
‘alayhi fī al-jāhiliyya “unṣur aẖāka ẓāliman aw maẓlūman”90.
wronging each other (the reciprocal 6th form of √ẓlm) was spread in 
the society, as expressed by an opinion of the poet Zuhayr Abu-Sulma: 
and [he] who has not defended hiself by his weapon would be de-
stroyed and [he] who has not wronged would be wronged [himself], 
which is expressed in the common saying in [the times of] Jahiliyya 
“support you brother [whether] as wrongdoer or the wronged [one]”91.

Following in the leftists steps, Qutb redesigned an essentially reli-
gious ethics notion of innate human Injustice, conceived of as an 
atemporal quality, into an ideological term referenced to specific his-
toric period and political condition, just like the leftists did with the 
term Oppression. He has actually helped make ẒULM the best Arabic 
equivalent of the latter, while simultaneously reinforcing its religious 
connotations92. As we see, without being fully consistent in substance 

90 Ibid. p. 26–27.
91 As we have seen in Section 5.1 above the cited phrase is actually part 

of the hadith, rather than ‘common saying’, for reference see footnote 81.
92 We may have exaggerated Qutb’s role in effecting a shift in the meaning 

and function of an important cultural concept, but irrespective of whether he 
could bring about this change alone in his capacity of a single most impor-
tant Arabic Islamist author of his days, this does not deny the validity of 
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and tenor, the leftist and Islamist discourses appear to be quite cohe-
rent in their most basic layout93. The January 25 – February 11, 2011 
protests in Cairo’s Tahrir square provided a unique site for the contin-
ued encounter and cross-breeding these two discourses.

What Qutb was faced with was basically the same dilemma that 
the modern revolutionary socialists, the true šabāb aṯ-ṯawra (the 
revolutionary youth) and its ultimate driving force, faced when in 
early 2011 they were discussing the legitimacy of using the strongly 
Islamic normative concept of QIṢĀṢ (retaliation) as a revolutionary 
slogan. Without even thinking about Qutb they followed his recipe in 
trying to sell the basics of the revolt to a crowd, whose only reference 
base in the sociopolitical sphere was their religion. Qutb, though, 
seems to have done it a bit more decisively and wholeheartedly.

It is for the concepts with long history of circulation in the reli-
gious discourse, such as ẒULM and QIṢĀṢ, that it becomes possible 
to view politics from an eschatological perspective, and for the reli-
gious discourses to directly interfere in the political domain. In the 
course of January 25 revolution, mosques functioned as a key instru-
ment of mass mobilization and sites of discursive defiance. Sermon 
(ẖuba) and du‘ā (supplication or invocation as opposed to a more 
formulaic prayer, ṣalāt) may in this context be seen as genres media-
ting between the Islamic normative (by extension also Islamist) and 
political discourses. As a speech genre, sermon has many constraints, 
e.g. it gives strong preference to generic names as opposed to nomi-
nations with unambiguously specific referents, such as proper names. 
Even stricter constraints apply to du‘ā. It is, therefore, significant, if 
du‘ā does include some terms resonating with wider political discus-
sion of the day, such as dawlat aẓ-ẓulm (state of ẒULM), cf.:

…aḷḷāhumma ka-mā azalta dawlat aẓ-ẓulm wa a-uġyān.. fa-atimm 
‘alā miṣra ni‘mat al-amn wa al-īmān.. wa as-salāma wa al-islām.. 
wa asbiġ ‘alayhā ni‘amaka ẓāhiratan wa bāinatan.. wa urzuqnā fīhā 
al-amn wa al-amān.. wa al-‘ayš fī salām..94

change as such as well as the role of the Islamist discourse in effecting it and 
the appropriateness of citing Qutb as an illustration.

93 At the level of frame-semantic structures and associated ideas that 
shape them.

94 An excerpt from a 2,235 word long prayer (du‘ā) recited by Sheikh 
Muḥammad Jibrīl on Laylat al-Qadr (Night of Power) on the 26th of Ramadan 
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…o Allah, as you have eliminated the state of Ẓulm and despotism.. 
accomplish over Egypt the grace of security and faith.. and health and 
Islam.. and bestow upon it your graces perspicuous and innermost.. 
and provide in it security and safety… and life in peace..

Powerful as they are as instruments of political persuasion, the de-
votional texts do not make the news, and, therefore, are seldom cited 
in the common media discourse. Texts of sermons and du‘ā have ne-
vertheless become widely available beyond their immediate mosque 
congregations, eagerly sought after and traded across wide audiences 
of devoted Muslims with the advent of electronic media.

Although not strictly overlapping in terms of shared public discus-
sion sites and textual dimension, albeit connected through a common 
set of key concepts, the two types of discourses – religious (norma-
tive and devotional) and political – may function in counterpoint to 
each other as two distinct but complementary95 modes of public com-
mentary over the same sociopolitical reality96 with different sets of 
speakers but largely the same recipients.

Elements of the religious discourses interfere with the political 
discourse more directly in what could be described as citational 
mode. For instance, an apparently high occurrence of the 2nd person 
plural form taẓālamū in the Egyptian segment of Internet97, at a closer 
look, can be mostly accounted for by citations of a single text of 
Sunnah yā ‘ibādī innī ḥarramtu aẓ-ẓulma ‘alā nafsī wa ja‘altuhu 
muḥarraman fa-lā taẓālamū (oh my servants, I have prohibited 

(26 August), 2011; it is believed that good deeds (notably, prayers) per-
formed on this occasion are worth more than those accomplished over one 
thousand months as according to Quran 97:3, laylatu-l-qadr ẖayrun min alfi 
šahrin (the night of Power is better than a thousand months) http://www.je-
bril.com/ar/supplications/quran-completion/doaa-1432

95 The two discourses serve different but compatible functions, e.g. the 
religious discourse has a strong regulatory dimension, greater persuasive-
ness, but its referential scope is limited compared to the common political 
discourse – it cannot the political process in detail.

96 Cf. the notion of meta-cultural commentary in D. Carbaugh. Cultural 
Discourse Analysis: Pragmatics of Social Interaction. In Alessandro Capone 
and Jacob L. Mey (Eds.), Interdisciplinary Studies in Pragmatics, Culture 
and Society, p. 566.

97 82,700 results on Google search as of 12 March, 2016.
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ẒULM upon myself and made it prohibited, therefore, do not wrong 
each other)98. As an instance of so called sacred (or divine) hadith 
(hadīṯ qudsī)99 this text speaks to humans in the name of Allah, in 
which perspective both the Agents and Patients of ẒULM appear to 
be equal. When cited in the contemporary political discourse charac-
terized by a significant power disparity between Ẓālim and Maẓlūm, 
such texts serve a socio-pragmatic purpose of empowering the op-
pressed against oppressor, by putting them both rhetorically on an 
equal footing.

6. ẒULM in modern political discourse
6.1 ẒULM and Power

Entities/social actors representing (political) POWER – Ruler, Re-
gime or State (ḥākim, niẓām, dawla)100 in the discourse of the January 
25 revolution, and earlier political opposition discourses appear to be 
closely associated with the concept of ẒULM, cf.:

su‘ālī yattajih ilā as-sāda aṣḥāb al-qirār wa an-nufūḏ fī niẓām al-
ḥukm wa huwa bi-ẖtiṣar: li-māḏā tatamādawna fī ẓulm an-nās wa fī 
al-mumārasāt al-qam‘iyya al-mumanhaja ‘alā raġm min taṣā‘ud al-
ġaḍb aš-ša‘bī (…)? da‘kum min ẖurāfat al-qum‘ li-ḍamān al-amn…101

my question is addressed to (lit. is heading toward) gentlemen deci-
sion makers and influencers in the ruling regime (lit. regime of rule) 
and it is briefly [as follows]: why are you persisting in ẒULM 
[against] the people and in systematic repressive practices despite the 
rising anger of the people (…)? Spare us from the myth of oppression 
for the sake of security…

ẒULM often features as a definitive – if not the only – characte-
ristic of the pre-revolutionary State. The phrase dawlat aẓ-ẓulm (the 
state of ẒULM) returned about 11,500 results for the Egyptian sites, 

98 Cf. Šurūḥ al-Ḥadīṯ. Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam. Ibn Rajab al-Ḥanbalī. 
Mu’assasat ar-Risāla, 2001/1422 h., Item 24. – http://library.islamweb.net/
newlibrary/display_book.php?idfrom=125&idto=130&bk_no=81&ID=26

99 Sacred or divine hadith (ḥadīṯ qudsī) is a type of hadith containing the 
direct speech of Allah as opposed to the bulk of hadith, which comprises 
acts and sayings of the prophet Muḥammad.

100 These are the key entities (social roles) that appear in various context 
to specify the broader concept of political POWER.

101 http://goo.gl/74I6gh



Injustice (Ẓulm) as the Cause of Revolution in the Discourse...

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            91

as of 25 March 2015. The state of Ẓulm is cited as affectively the 
reason behind the revolution102, cf.:

tilka ad-dawla allatī taẖnuq aš-ša‘b wa tata‘ālā ‘alayh ṯāra ḍiddahā 
aš-ša‘b al-miṣrī bi-rummatihā fī yanāyir, lam takun aṯ-ṯawra ḍidd 
mubārak šaẖṣiyyan, wa lākin kānat ḍidd dawla ẓālima bi-jamī‘ 
mu’assasātihā wa ajhizatihā al-idāriyya, wa lan yuktamal intiṣār aṯ-
ṯawra dūna hadm dawlat aẓ-ẓulm (…) ḥattā tastaī‘ aṯ-ṯawra an tabnī 
dawlatahā al-badīla…103

That state, which strangles the people and rises above it, the whole of 
the Egyptian people has made revolution against it in January, 
[which] was not revolution against Mubarak personally, but was 
against oppressive (cognate of ẓulm. – A. B.) state with all its institu-
tions and administrative bodies, and the victory of the revolution will 
never be complete until the ruining of the state of ẒULM (…) until 
the revolution will be able to build its alternative state…

It is this construction dawlat aẓ-ẒULM that helps reconstrue ẒULM 
as a concept belonging to the domain of politics as opposed to its ori-
ginal domain of inner person and morale, which we discussed above.

In line with spatial metaphor POWER is UP104 the state of ẒULM 
is represented in the political discourse as a high vertical construction 
(an entity that stands tall but may shake and fall), cf.:

kull mā ḥadaṯ munḏu al-laḥẓa al-ūlā ḥattā at-tanaḥḥī lam yakun illā al-
jawla al-ūlā fī al-ma‘araka al-fāṣila, al-jawla allatī ḥusimat li-ṣāliḥ aṯ-
ṯawra ‘indamā faqadat dawlat aẓ-ẓulm ittizānahā wa tarannaḥat…105

102 This appears to be the key nomination expressing this idea in the dis-
course of the Egyptian Arab Spring, by far outscoring the 2nd most frequent 
synonymous nomination – niẓām aẓ-ẓulm (the regime of ẒULM), which has 
returned about 2,920 results on Google search and an-niẓām aẓ-ẓālim – 
about 1,970 results (as of May 6, 2016).

103 An article titled ‘The State and the Army… between ruining and con-
struction’ (ad-dawla wa al-jayš … bayn al-hadm wa al-binā’). In al-Yasār aṯ-
Ṯawrī (The Revolutionary Left), January 31, 2012 https://elthawry.wordpress.
com/2012/01/31

104 Cf. Lakoff, G. and M. Johnson. 2003. Metaphors we live by. Chicago: 
The University of Chicago Press. Lakoff & Johnson cite a number of meta-
phors, which may be summarized as metaphors of Power, e.g. FORCE is UP 
(p. 15), HIGH STATUS is UP (p. 16), CONTROL is UP (p. 17).

105 Article title aṯ-ṯawra mustamirra (the revolution continues), 20 January 
2013. – http://www.ansarportsaid.net/Visitors/349/Details.aspx
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all what happened since the first moment until the resignation [of 
Mubarak] had been nothing but the first round in the decisive battle, 
the round that was decided to the benefit of the revolution when the 
state of ẒULM lost its equilibrium and swung.

In modern usage ẒULM also is metaphorically represented as an 
object falling from above, cf.:

su’āl yadūr bi-ḏihnī wa rubba-mā bi-aḏhān al-kaṯīrīn min al-mutābi‘īn 
li-mā yajrī bi-miṣr al-kināna wa as- su’āl huwa hal waqa‘ ẓulm ‘alā 
ar-ra’īs al-miṣrī muḥammad mursī?106

A question is on my mind (lit. turning around my mind) and probably 
on the minds of many of [those who] follow what is going on in 
Egypt al-Kinana (a traditional epithet of the country. – A. B.) and the 
question is whether ẒULM had fallen on the Egyptian president Mu-
hammad Mursi?

Not only ẒULM may fall on a person, but one may also fall under 
ẒULM (which is still not incoherent with the idea of object falling 
from above), cf.:

wa aḍāfa ad-dīb ẖilāl murāfa‘atihi amām maḥkamat jināyāt al-qāhira 
(…) anna mubārak waqa‘ taḥt aẓ-ẓulm al-bayyin wa lākin lam 
yahtazz īmānuhu li-l-laḥẓa wāḥida bi-anna aḷḷāha sawf yanṣuruhu wa 
anna al-qaḍā’ sawfa yunṣifuh107

And ad-Dib added during his presentation in front of the Criminal 
Court of Cairo (…) that Mubarak had fallen under an obvious ẒULM, 
but his faith had not shaken [even] for a single moment in that Allah 
would support him and the justice would be fair to him.

Causing ẒULM is metaphorically represented as letting fall (from 
somewhere above). It appears that although ẒULM is caused by a hu-
man agency the relation between it and the ultimate source of ẒULM 
is indirect, it is not a human action that represents ẒULM in a direct 
sense, but ẒULM as a result of a certain type of action, cf.:

fa-al-fi‘l nafsuh mumkin an yuqi‘ ẓulman wa mumkin an yuqi‘ ‘adlan, 
fa-qatl an-nafs awqa‘ aẓ-ẓulm ‘alā al-maqtūl wa qatl al-qātil awqa‘ 
al-‘adl ‘alā al-qātil108

106 An op-ed by Rātib ‘Ababna. With impartiality and objectivity … was 
Mursi wronged? (bi-tajjarud wa al-mawdū‘iyya… hal ẓulima al-mursī), 
5 July, 2013. – http://www.maqalaty.com/41444.html

107 http://www.elfagr.org/654378
108 https://goo.gl/3mfxmS
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For the same act may bring down ẒULM and may bring down 
JUSTICE, as the manslaughter (lit. killing the soul) brought down 
ẒULM upon the killer and killing the killer brought down JUSTICE 
upon the killer.

In Arabic, there is at least one more trouble that may befall an in-
dividual or a human collective, which could metaphorically fall upon 
them. In this case clearly the falling is caused by an entity, placed 
high above, i.e. metaphorically, in the position of POWER. The name 
of this type of trouble is punishment (‘uqūba) cf.:

al-ahlī yūqi‘ ‘uqūba kabīra ‘alā ġālī ba‘d tajāwuzihi ma‘a ḥusayn as-
sayyid109

Al-Ahli (sport club) imposes (lit. is letting fall) big punishment on 
Gali over his violation with Husain as-Sayyid.

Being UP, from where it falls or is helped to fall, if not directly 
places ẒULM in association with some sort of POWER, then in the 
space beyond human control (normally we don’t look up when we 
move around and we can’t reach up above our own height), hence 
falling from above may metaphorically express FATALITY110. In the 
example below ẒULM has already occurred and its Patient is de-
scribed as being under it. ẒULM features here in a context similar to 
the word yoke in English, for which it could be substituted easily 
should the paragraph be given a ‘literary’ translation, cf.:

filasīn al-waḥīda bi-l-‘ālam allatī tarzaḥ taḥt ẓulm al-iḥtilāl wa 
‘unṣuriyyatihi… wa isrā’īl taẓunn annahā fawq al-jamī‘ wa yajib 
ijbāruhā ‘alā irjā‘ al-ḥaqq li-aṣḥābihā111

Palestine [is] the only [one] in the world, which [is] languishing under 
ẒULM of occupation and its racism… and Israel thinks itself above 
all and it must be forced to return the right (ḥaqq) to its holders.

ẒULM, that may well appear to be redundant here to a European 
translator, is in fact the principle that indirectly guides the choice of 

109 http://www.elwatannews.com/news/details/983506
110 Metaphor FATAL is FALLING FROM ABOVE seems to be another 

conceptual universal as it occurs in many languages other than Arabic 
(Ukrainian, Russian, English, Persian, German to name but a few).

111 The phrase attributed to the Arab League Secretary General Nabil 
Arabi features as a title of a news item at http://www.marsadmasry.com/
news/3610
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elements in what may otherwise appear to be a descriptive phrase. 
Racism here specifies the moral aspect of ẒULM112. ẒULM comes 
from above i.e. from places beyond human control. Both constituents 
of the concept – the idea of moral pains sustained by the Patient of 
ẒULM and link to POWER/FATALITY as its ultimate cause are 
again emphasized by the choice of razaḥ as predicate, which we have 
translated as languish for a lack of a better option, but whose seman-
tics is based on a spatial metaphor BAD is DOWN113, which is also 
reflected in the preposition taḥt (under) that goes with the verb. While 
Israel is presented as a source or cause of ẒULM, it only thinks that it 
is above all, a phrase clearly meant to rhetorically portray it as less 
powerful. What it has to do is to return the right (ḥaqq), which is part 
of the standard definition of ẒULM reversed114. The entailment of this 
line of spatial metaphors applied to ẒULM is that to overcome it one 
needs to lift it, cf.:

taḥt ši‘ār munāṣarat al-‘adl al-yūnīsīf tuliq ḥamla li-raf‘ aẓ-ẓulm ‘an 
al-afāl al-akṯar faqran bi-mušārakat mašāhīr al-‘ālam…115

Under the slogan of ‘Supporting Justice’ UNICEF is launching a 
campaign to lift ẒULM from the poorest children with the participa-
tion of the world’s celebrities…

While ẒULM within this set of spatial-mechanic metaphors is rep-
resented as a heavy object that falls from above and may press down 
its Patient, it takes someone POWERful to lift it. It is therefore not 
accidental that some sort of authority (institution, official etc.) would 
normally feature as the Agent of lifting ẒULM.

112 I.e. it relates as cause to effect with moral humiliation of being 
maẓlūm, which we discussed in Section 5.1 above.

113 Cf. glosses provided by lane with reference to classical Tāj al-‘Arūs: 
lane: she (a camel) fell down (for a fem. verbal form. – A. B.), by reason of 
fatigue, emaciated or by reason of fatigue or emaciation or by reason of fa-
tigue and emaciation or clave to the ground and had no power to rise; said 
of a man: He became weak, and what was in his hand went from him – Ed-
ward William Lane. An Arabic-English Lexicon. Beirut, Lebanon: Librairie 
du Liban. 1980/1997.

114 Cf. the relationship between ẒULM and the notion of ḥaqq as ‘proper-
ty’ and ‘right’, which we discussed in 4.1.

115 http://s.youm7.com/2475989
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6.2 Escape routes: ẒULM and TIME
The notion of dawlat aẓ-ẒULM (the state of ẒULM), which is 

very salient in the discourse of the Egyptian revolution, appears to 
describe an overwhelming and total political reality that no one seems 
to be able to escape. Yet while the state of ẒULM is constructed in 
spatial terms, its referent being a country – Egypt, a whole set of idi-
oms in Arabic portray the fourth dimension – temporal – as a likely 
remedy from ẒULM.

A few stable collocations point to the fact that the temporal di-
mension of ẒULM represents a matter of keen interest and conscious 
public reflection for Egyptians116, highlighting what appears to be a 
popular belief in the transient nature of ẒULM, which may be an ex-
tension of a more generic belief in the imminent end of sufferings or 
the transience of all other mundane phenomena. Indeed, the phrase 
may often be used as a solace to those, who are in trouble. Here are 
some of these collocations: (dawlat) aẓ-ẓulm sā‘a117 ([the state of] 
ẒULM [is] one hour), (kull) ẓālim lahu nihāya118 (wrongdoer has an 
end – meaning ‘is not immortal’ or ‘may not forever go unpunished’), 
occasionally also in a plural form as li-kull aẓ-ẓālimīn lahum nihāya 
(all wrongdoers have an end), and, finally, (aẓ)-ẓulm lahu nihāya119 
(ẒULM has an end). The idea had been so popular during the heyday 
of the revolution that later, in the context of anti-Sisi protests by Mus-
lim Brotherhood supporters, the phrase aẓ-ẓulm lahu nihāya even be-
came part of a vernacular Arabic slogan that protesters chanted on the 
streets – aẓ-ẓulm lahu nihāya wa al-ḥurriya gāyya gāyya120 (ẒULM 

116 Again, in our sample as analyzed here, we have included Egyptian 
material only, bearing in mind the need to ensure a certain unity of sociopo-
litical context, which appears to be essential for the manner, in which con-
cepts function in the political discourse.

117 3,700 total results with 3,600 results for the extended phrase with the 
head word dawla (state), as of 22 May 2016.

118 1,840 Google search results as of 22 May 2016.
119 133 results for the indefinite form, and 699 – for the definite one on 

Google search, as of 22 May 2016.
120 A news item titled ‘ẒULM has an End and Freedom is Coming’ – Slo-

gan of the Ismailiya Oppositioners’ (aẓ-ẓulm lahu nihāya wa al-ḥurriya 
gāyya hitāf mu‘āriḍī al-ismā‘iliyya), dated 14 February, 1015 on http://www.
masralarabia.com/ – see http://goo.gl/MuSish
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has an end and the freedom is coming, coming). It is interesting to 
note that ẓulm in this context is contrasted to ḥurriya, a key value 
concept of the revolutionary discourse and part of its officially cited 
moto ‘ayš, ḥurriya, karāma insāniyya, ‘adāla ijtimā‘iyya (bread, 
freedom, human dignitiy, social justice), as opposed to its formal 
antonym – ‘adl. The two concept here affectively tag the pre-revolu-
tionary past and the aspired post-revolutionary future.

It is not merely due to the relative stability (idiomaticity) or the 
frequency of these phrases that we identify the idea of the transient 
nature of ẒULM as a belief. We base our conclusion that this idea 
does represent a belief on the linguo-pragmatic function that the ap-
propriate phrases assume in the text. They persistently feature in the 
argumentative and (almost) never in the asserted part of utterances, 
which may be negated or argued for, i.e. they are used as proof and 
not something that may need to be proven. Cf.: istamirrū fī arīqikum – 
aẓ-ẓulm lahu nihāya (continue on your path [for] ẒULM has an 
end)121. While temporal modifiers easily combine with ẒULM, spatial 
ones, which may be another way of expressing the same idea that 
ẒULM may be constrained, apparently don’t. For instance, we found 
only one instance for a grammatically correct phrase aẓ-ẓulm lahu 
ḥudūd (ẒULM has limits, boundaries), which parallels a popular 
idiom aṣ-ṣabr lahu ḥudūd (patience has limits). This clear lacuna sug-
gests that ẒULM in media and, probably, wider public discussion, is 
seen from a socially pessimistic perspective as a phenomenon impos-
sible to deal with hic et nunc, so overwhelming that it only can go 
away with time. The only instance of aẓ-ẓulm lahu ḥudūd that we 
found in fact only reinforces this impression as it portrays a reality 
outside of Egypt in the foreign lands, affectively a Neverland as seen 
from where the author is situated, cf.:

‘afwan yā sayyidī ar-ra’īs… ašhadu annaka najaḥta fī an yakūna 
ḥulm bāqī abnā’ī al-waḥīd huwa ar-raḥīl ilā ayy buq‘a fī al-arḍ illā 
al-waan… fa-ba‘duhu kull al-bilād sawā’… tatasāwī fīhā kull al-
ašyā’.. aš-šams wa al-mā’ wa al-hawā’ wa lākin hunāka ajid mā lā 
ajiduh fī waanī: al-amal… furaṣ ‘ādila.. ijtihād muṯab.. ḥayā muḥfiza 
li--āqāt.. taḥaddiyāt yaqbiluhā al-minaq.. ẓulm lahu ḥudūd…122

121 http://www.ansarportsaid.net/News/139480/Default.aspx
122 http://www.elwatannews.com/news/details/622324
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Sorry Mr. President, I witness that you have succeeded in that the 
only dream of the rest of my sons would be to go to any part (lit. 
spot) of Earth except the homeland… as after it all countries are the 
same, everything is equal in them, the sun and the water and the air, 
but I find there what I don’t find in my homeland: the hope, fair 
chances, effort rewarded, life stimulating energies, challenges, which 
logic [can] accept, ẒULM [which] has limits…

The idea of the transience of ẒULM appears to resonate with the 
key theme of what has been dubbed by some as kifāya (enough) rhe-
toric, effectively a new trend in the Egyptian pulp fiction, which 
evolved and gained popularity in the decade preceding the January 25 
revolution123. Junge (2015) chose the anti-Mubarak protest slogan of 
kifāya! (enough!)124, which ‘accurately expresses the tight interaction 
between political demands and emotional expression’, as a tag for 
this newly identified literary trend, whose key characteristic feature is 
that ‘[as] a result of suffering from social or political injustice (em-
phasis added. – A. B. – this sounds as a rather accurate definition of 
ẒULM), the protagonists mostly direct their affects and emotions out-
wards, to another person or group; they no longer internalize but ex-
ternalize aggression’. Junge’s observation points to dynamics in the 
emotional reactions and political expectations of the Egyptian public 
over the late pre-revolutionary period, which explains much in both 
the public mood and the modality of the revolution. This growing 
sense of injustice among Egyptians is also reflected in the Google 
trend graph for the lexeme ẓulm, which highlights a steady upward 
dynamic beginning shortly after the 2005 presidential election up un-
til now (2016), with high points on the graph clearly correlating with 
the peaks of political activity or repressions125.

123 Christian Junge. On Affect and Emotion as Dissent: The Kifāya 
Rhetoric in Pre-Revolutionary Egyptian Literature. Friederike Pannewick, 
Georges Khalil, Yvonne Albers (Eds.), Commitment and Beyond. Reflec-
tions on/of the Political in Arabic Literature since the 1940s. Reichert Ver-
lag, Wiesbaden 2015, pp. 253–272.

124 The slogan was used as unofficial moniker for the grass-root based 
Egyptian Movement for Change during the presidential elections of 2005.

125 February 2011 – the month of Tahrir square sit-in and Mubarak’s 
resignation, August 2013 – massacre of pro-Mursi rally on Rābi‘a al-
‘Adawiyya square in Cairo, November 2013 – with October – November 
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The framing of ẒULM as a persistent and overwhelming state of 
affairs in a country with nothing to be done about it now, but which 
will imminently end in the future, reflects a somewhat eschatological 
idea of time reminiscent of religious discourses, which represent time 
as a segment of unspecified length or rather a vector connecting the 
two contrasting opposites of everlasting now, where things are mostly 
futile or bad and hereafter, where relief from pain, reward and eternal 
pleasure awaits the faithful. On the other hand, the idea that every-
thing will change with the revolution and a new and better world will 
come and stay forever is characteristic of revolutionary discourses. 
The two perspectives are not incoherent, both of them neatly combine 
in a phrase frequently repeated in the Egyptian media texts, which 
became one of the revolutionary mantras, – dawlat aẓ-ẓulm sā‘a, 
dawlat al-ḥaqqilā qiyām as-sā‘a (the state of ẒULM [is for] an hour, 
the state of truth/justice [is] until the doomsday)126.

6.3 Power and ẒULM – a reversed perspective
Our analysis of ẒULM in the political discourse would be incom-

plete should we neglect the other side of the debate, against whom the 
powerful ẒULM rhetoric is effectively directed – the institutions, offi-
cials and people governing and symbolically representing the Egyp-
tian state. The purpose of our analysis in this section is to find out how 
this rhetoric has affected the public self-representation of the Egyptian 
authorities. The best material to address this point in the context of a 
study of revolutionary discourse is Mubarak’s last speeches127 deli-
vered over the 18 days of protests in the Tahrir square in January – 
February 2011. The speeches represent an interesting mix: while trying 

being the period when protesters slain by police in various localities across 
Egypt became a regular news item.

126 Google search for the 2nd part of the phrase dawlat al-ḥaqq ilā qiyām 
as-sā‘a (the state of truth/justice [is] until the doomsday) performed on May 
31, 2016 returned 1,610 results.

127 Mubarak spoke on January 28 – at the heyday of the protests, on Feb-
ruary 1 – on the eve of one of the most violent episodes during the 18 days 
sit-in in Tahrir square – the so called Camel Incident, and on February 10 – 
just one day before his resignation, which happened on February 11, 2011 
and on which occasion a very brief announcement was made on his behalf 
by Vice President Omar Suleiman.
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to dismiss the presupposed accusations without explicitly repeating 
them, Mubarak still uses a lot of constituent elements of the revolu-
tionary discourse, more often as part of presupposition than explicitly, 
which he tries to rearrange and re-appropriate in an attempt to justify 
his remaining in office. Particularly characteristic in that sense is 
Mubarak’s last speech delivered one day before his resignation.

The ‘revolutionaries’ message addressed to Mubarak is best ex-
pressed in the key slogan of the January 25 – February 11 sit-in – 
irḥal (go). Such simple imperative does not presuppose a verbal 
response. In his speech, Mubarak is trying to reframe the communi-
cative act initiated by ‘revolutionaries’ as effectively a more coopera-
tive type of exchange by imposing the notion of national dialog 
(al-ḥiwār al-waanī). Mubarak’s speech is construed as a response to 
protesters’ demands (maālib), which are not outlined explicitly in the 
speech. The notion of maālib, often also maālib aṯ-ṯawra, alterna-
ting with ahdāf aṯ-ṯawra (goals of the revolution) is among the fre-
quent occurrences in the discourse of the January 25 revolution. What 
is usually meant by this notion in later discourse of the revolution is 
the sequence of value concepts that form part of the popular revo-
lutionary motto ‘ayš, ḥurriya, ‘adāla ijtmā‘iyya, karāma insāniyya 
(bread, freedom, social justice, human dignity), but also QIṢĀṢ 
(retaliation)128. While acknowledging that maālibukum hiya maālib 
‘ādila wa mašrū‘a (your demands are just and legitimate demands), 
Mubarak, in an oblique manner, responds to the theme of QIṢĀṢ and 
the closely interrelated theme of the Martyrs of Revolution (šuhadā’ 
aṯ-ṯawra – both of these concepts are coherent with the scenarios pre-
supposed by ẒULM), which he does by committing to ‘speedily’ in-
vestigate the ‘events of the last week’ in an apparent reference to the 
police violence against the protesters, cf.: aṣdartu ta‘līmātī bi-sur‘at 
al-intihā’ min at-taḥqīqāt ḥawl aḥdāṯ al-usbū‘ al-māḍī (I have issued 
my orders for a speedy completion of the investigations on the events 
of the last week). The emphasis on ‘speediness’ is not a random em-
bellishment here. By stressing it, Mubarak is affecting empathy with 

128 On the significance of the concept of QIṢĀṢ for the discourse of 
January 25 revolution cf. Alexander Bogomolov. An Eye for an Eye and the 
Struggle for Power in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta 
Neophilologica Posnaniensia, 2015, Vol. XV, pp. 13–33.
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the mounting popular demands of QIṢĀṢ, without naming it explicit-
ly, as according to a popular belief, QIṢĀṢ has to be speedy and also 
complete (sarī‘ or ‘ājil and nājiz – effective, complete)129. Mubarak 
appears also to eagerly acknowledge the collective moral pain – a 
theme resonating with psychological and moral dimension of ẒULM 
semantics as discussed above.

To overwrite the image of Ẓālim, āġiya (unjust ruler, tyrant), a 
standard description of all Egyptian presidents in the Islamist dis-
course, and now in the discourse of the Tahrir square protesters, 
Mubarak applies the universal metaphor of Ruler as Father. Mubarak, 
however, does not explicitly describe all Subjects as Children, but 
singles out Youth, whose role as ‘those who led this demand for 
change’, – a clear euphemism of the revolution, Mubarak acknow-
ledges positively. In privileging the YOUTH and seeing it as the 
agent of Revolution Mubarak fully complies with the conventions, al-
ready established, of the revolutionary discourse. Mubarak speaks in 
an authoritative all-wise manner of a senior man, who always knows 
better and sees what the young people could not see:

inna miṣra tajtāzu awqātan ṣa‘ba lā yaṣiḥḥu an nasmaḥa bi-stimrārihā 
fa-yazdādu mā alḥaqathu bi-nā wa bi-qtiṣādinā min aḍrār wa ẖasā’ir 
yawman ba‘da yawm, wa yantahī bi-miṣra al-amr ilā awḍā‘ yuṣbaḥu 
ma‘ahā aš-šabāb allaḏīna da‘ū ilā at-taġyīr wa al-iṣlāh awwal al-
mutaḍarrarīn minhā130

Egypt is going through difficult times, [which] it would be not right 
for us to allow to continue131 and the damages and losses it caused to 
us are growing day after day and situation (lit. affair) will end up with 
Egypt in conditions, in which the youth who called for the change 
and reform will become the first to suffer (lit. be damaged) from it.

The use of metaphors Ruler as Fatherly Figure and Power (Au-
thority) as a Source of Wisdom helps reframe what otherwise would 
be interpreted as a threat into an impersonalized warning.

129 On speediness as a definitive characteristic of al-QIṢĀṢ al-‘ādil (just 
RETALIATION) cf. Alexander Bogomolov. An Eye for an Eye and the 
Struggle for Power in the Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta 
Neophilologica Posnaniensia, 2015, Vol. XV, pp. 13–33.

130 Mubarak’s speech of 10 February, 2011 - http://goo.gl/08p065
131 This part implies a sense of urgency about the situation: it is so bad 

that the authorities just can’t help doing something about it.
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The manner, in which Mubarak in his speech is interpreting the 
protesters’ maālib (demands) corresponds to a specific communica-
tive practice representing a type of complaint, in Arabic described 
with the help of a derivative of √ẓlm – taẓallum, which we discussed 
in Section 4.2 above. By framing his speech as a response to an im-
plied taẓallum, Mubarak rhetorically reinstates himself in the position 
of authority. By the time of the last speech, however, the revolutionary 
masses already felt empowered enough to deny Mubarak this status, 
which is reflected in a popular mural of the day – anā bukra mubārak 
(tomorrow I am Mubarak)132.

In his last speech, Mubarak pursues a strategy of engaging with 
the protesters discourse by manipulating meanings belonging to the 
semantic periphery of a set of sensitive concepts shaping the core of 
the revolutionary discourse: ẒULM (oppression, wronging), QIṢĀṢ 
(retaliation), ŠAHĀDA (martyrdom), while avoiding direct nomina-
tions – he never uses the word ẒULM but strives to appear as a just 
ruler (as opposed to the proverbial sulān jā’ir), the one whose justice 
is speedy just as is expected of a proper QIṢĀṢ. By following this 
strategy Mubarak is trying to undermine arguments, which may be 
harmful to his public persona, project a different reading of social 
reality from that of his opponents with the goal of altering their be-
havior. For all the polemical skill of his speech writers, Mubarak’s 
incapacity to engage with protesters’ rhetoric directly is not simply a 
sign of his weakness, but an evidence of the power of concepts 
shaping the core of the revolutionary discourse, such as ẒULM.

CONCLUSIONS
The concept of ẒULM demonstrates capacity to engulf within its 

scope of reference a broad range of human experience, including in-
dividual psychological and moral sufferings of people, who feel that 
they have been wronged, as well as a whole variety of social and po-
litical injustices. It has a rich evaluative component covering several 
subcategories of evaluation, including notably the psychological, 
ethical and normative ones.

132 According to eye witness accounts could be seen in many places 
around Egypt, particularly characteristic location would be the walls of a po-
lice station after a protesters’ assault.
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The concept was particularly enriched by its history of circulation 
in several types of important public discourses characterized by 
varying degrees of historic depth. These include: (1) the normative 
religious discourse, grounded in the powerful authoritative texts of 
the Quran and Sunna, which still form an important part of Arabic 
speakers’ cultural thesaurus feeding into and sustained by a rich idio-
matic corpus and reiterated through Muslim devotional and homiletic 
practices; (2) political discourses of various ideological persuasions, 
with two of them – the leftist and Islamist ones – putting a particular 
emphasis on the concept of ẒULM; and last but not least (3) the eve-
ryday lay discussion on matters both private and social. With such a 
rich history of circulation and the diversity of lexico-grammatical 
forms of representation the concept shows an enormous socioprag-
matic potential.

In the discourse of the Egyptian Arab Spring the concept serves as 
basis for formulating the rationale of the REVOLUTION (Mubarak’s 
Egypt had been a state of ẒULM – injustice of such scale had to be 
rectified by means of Revolution). Within the revolutionary discourse 
it also served as an interpretative model for many important events, 
which followed the initial 18-days sit-in in Cairo’s Tahrir square and 
contributed to the ongoing drama of the revolution. In making sense 
of the revolutionary experience the concept functioned in concert 
with a set of other powerful concepts sharing a similar history of cir-
culation in a range of important public discourses (religious norma-
tive, political, and lay everyday social discussion). Semantic cohe-
rence across this set of concepts (their close affinity of frame-semantic 
structures and shared references resulting from it) allowed them to 
combine and shape a neat (one might even say hermetic) narrative 
structure, which fleshed out a positive idealized image of the Revolu-
tion, justified its goals, glorified its heroes and condemned its ene-
mies. A notable case in point is another concept deeply rooted in the 
Islamic tradition – QIṢĀṢ (retaliation), which forms a perfect pair to 
ẒULM, with two of them sustaining a consistent narrative interpre-
ting a vast range of episodes of the scramble for power between the 
revolutionaries and their enemies described as FULŪL (debris of the 
Ancien Régime).

A well-defined frame-semantic structure of the concept coupled 
with a clear set of various types of evaluation associated with each 
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semantic role – the Agent (Ẓālim), the Patient (Maẓlūm) and the very 
act of wronging or oppressing (Ẓulm), which may be contrasted to 
more abstract and hence relatively vague notions from the same se-
mantic domain, such as ‘ADĀLA (JUSTICE), provides ẒULM with 
a unique capacity to impose a clear-cut structure on various types of 
social experience by construing and representing reality from the 
perspective of different social actors involved. With its extensive 
referential scope and high salience, ẒULM has developed into an es-
sential element of the dominant ideologies and folk theories of social 
reality and politics, broadly characterized with a black and white vi-
sion of the society as split between two sets of social actors: the nega-
tively evaluated powerful wrongdoers and positively evaluated 
disenfranchised victims of ẒULM. As part of such discourses the 
concept of ẒULM has contributed greatly to the persistently polari-
zing nature of the Arab social debate.

The imminence of ẒULM as a concept of political discourse is at-
tested by the fact that despite the rhetorical edge of ẒULM-centered 
discourses being directed against social actors associated with 
POWER, the speech of both the governors and the governed accept it 
and find it indispensable when it comes to construing the social reali-
ty. A powerful ruler – such as Mubarak, the key referent for the word 
Ẓālim within the January 26 revolutionary discourse – feels com-
pelled to justify his behavior by implicitly deploying the same con-
cept or even switching roles with a common individual and portraying 
himself as victim of ẒULM.

The sociopragmatic power of such concepts as ẒULM and QIṢĀṢ 
could be accounted for by the phenomenon of interdiscursivity, 
whereby semantic structures characteristic of one type of discourse 
(which may be described as source discourse) affect those of another 
one enhancing the richness and persuasiveness of the recipient dis-
course. Such is the case of the Islamic normative discourse meanings 
affecting the political and regular lay discussions. The source of the 
unique persuasiveness of the Islamic discourses, when transplanted 
into the political domain, lies in the empowering effect they produce 
on their audiences. This empowering effect stems from the projection 
of a simple non-hierarchical world of the early Islam on the comple-
xity of modern sociopolitical reality.
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І. В. Отрощенко

СІНЬЦЗЯН У ПОЛІТИЦІ
МОНГОЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

(1920–1940-ві роки)

Провінцію Сіньцзян було створено у 1884 році на теренах 
Джунгарії та Кашгарії. Видатний російський монголіст О. Позд-
нєєв у 1893 році писав: “Особливо з часу останнього дунгансько-
го повстання (1862–1877 роки. – Прим. авт.) у межах Чжунгарії 
та Північно-Західної Монголії ми бачимо надзвичайне посилення 
тюркського елементу. Округи Ілійський і Тарбагатайський, нещо-
давно населені чжунгарськими поколіннями калмиків [ойратів], 
нині майже суцільно зайняті киргизами, сартами та іншими на-
родностями тюрксько-татарської мови, які поширили свої кочо-
вища і у межі Кобдоського округу в Монголії. Мова цих народ-
ностей має бути визнана тепер панівною у цих місцевостях…” 
[цит. за: Хохлов 2002, 207]. На початку ХХ ст. Алтайський округ 
із центром у Шара-Суме був виділений зі складу Кобдоського 
округу (Західна Монголія). Влада Сіньцзяну вважала його скла-
довою частиною провінції, проте Пекін надав особливий статус 
округу, хоч і передбачав його залежність від Урумчі1. Отже, у до-
сліджуваний період на теренах провінції проживали, зокрема, 
уйгури, дунгани, казахи, монголи, киргизи, узбеки, сібо, таджи-
ки, татари, а також китайці та росіяни. Монгольське населення 
у Сіньцзяні складало 8,7 %2. За деякими даними, кількість там-
тешніх монголів наприкінці 1920-х років дорівнювала 50686 
[Обухов 2007, 127].

За Конституцією Китайської Республіки 1923 р. у провінції 
Сіньцзян було 8 округів: Урумчійський, Алтайський, Тарбагатай-
ський, Ілійський, Аксуйський, Карашарський, Кашгарський і Хо-
танський [Моисеев 2005, 314]. На чолі кожного округу (дао) 
стояв даоінь. Округи, у свою чергу, ділилися на повіти (41)3, які 

1 Урумчі – адміністративний центр Сіньцзяну.
2 Відома західна дослідниця і політолог Дж. Дреєр зазначає, що у 

1949 р. монголи складали 6 % від загальної кількості населення Сінь-
цзяну [Dreyer 1986, 723].

3 За іншими даними, – 43 повіти [див.: Моисеев 2005, 314].
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очолювали амбані. Кочове населення управлялося на особливих 
засадах – родовими князями та правителями. Значення кожного з 
таких князів і правителів залежало від становища, що склалося 
за роки, чисельності підвладного їм населення та відмінних якос-
тей: деякі князі призначалися центральним урядом, за поданням 
начальника провінції. Інші затверджувалися на цій посаді без-
посередньо начальником провінції, за поданням начальників вій-
ськових округів4. Ілійські монголи управлялися своїми родовими 
князями, які, в свою чергу, підпорядковувалися командуючому 
військами Ілійського округу (фудутуну). Останній перебував у 
м. Хойюаньчен (Новий Суйдун). Відповідно тарбагатайські мон-
голи були під проводом тарбагатайського фудутуна (у м. Чугу-
чак); алтайські – алтайського фудутуна (у м. Шара-Суме) і, 
нарешті, карашарські монголи5 знаходилися у веденні безпосе-
редньо губернатора Сіньцзяну6.

Сіньцзян залишався великою мірою незалежним від централь-
ного урядового контролю, його внутрішня та зовнішня політика 
перебувала в руках провінційних губернаторів. Їм був довірений 
загальний контроль над військовим і цивільним управлінням двох 
провінцій: Ганьсу та Сіньцзян, разом із виконанням обов’язків гу-
бернатора у Сіньцзяні. На чолі провінції з 1912 року знаходився 

4 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 30.
5 У районі Карашару кочували торгути та хошути (хошоути, субет-

нічна група у складі монголів). Торгути займали простір у підніжжя гір 
та літні пасовиська у самому серці Тянь-Шаню (проживають вони там і 
сьогодні [Raczka 1998, 397]). Торгути традиційно підкорялися хану, 
який мешкав у містечку Хотон-сумбул, а у середині 1920-х років – тойн-
ламі, дядькові молодого хана. Хошути населяли район біля озера 
Баграш-кель, на південний схід від Карашару, і гірські області поблизу 
селища Ушак-тал. Правили ними потомственні князі. Торгути та хошу-
ти розводили величезні стада коней, верблюдів та рогатої худоби [Рерих 
1994, 91–92]. Російський мандрівник М. Пєвцов, під час своєї Тибет-
ської експедиції (1889–1891), визначав кількість карашарських торгутів 
до 30000, а хошутів – у 8000 осіб [Певцов 2010, 713]. Деякі автори на-
віть стверджували, що калмики (мались на увазі карашарські торгути) 
посідають привілейоване становище. Мовляв, вони здавна користують-
ся автономним управлінням, сплачуючи певний податок китайському 
уряду [Ходосов 1922, 6].

6 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 108.
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дубань Ян Цзесінь, який формально підпорядковувався пекін-
ському уряду, проте був відомий “своєю ворожістю Пекінові” 
[Переписка… 2008, 273; більше див.: Рерих 1994, 105–107]. За 
словами видатного сходознавця Ю. Реріха7, основна мета політи-
ки цього дубаня полягала в тому, щоб зробити Сіньцзян незалеж-
ним від будь-якого впливу, як європейського, так і китайського. 
Підтримуючи зовні дружні та лояльні стосунки з пекінським 
урядом і регулярно висилаючи податки, він, тим не менш, не тер-
пів жодного втручання центральної влади у справи провінції [Ре-
рих 1994, 105; див. також: Cable 1942, 197–198; Clarke 2007, 270, 
285]. Резиденція дубаня розташовувалася в Урумчі. 

Під час антицінських мусульманських повстань ХІХ ст. у 
Джунгарії монголи залишалися вірними маньчжурській династії 
[Моисеев 2000а, 27]. Зокрема, М. Пржевальський, видатний ро-
сійський мандрівник і дослідник Азії, зазначав, що дунгани від 
самого початку свого повстання стали звірствувати над монгола-
ми так само, як над китайцями, і тим самим, звичайно, налашту-
вали проти себе номадів [Пржевальский 2008, 625]. По проголо-
шенні незалежності Монголії (1911) монголи Ілійського краю 
неодноразово висловлювали прагнення приєднатися до новоут-
вореної Монгольської держави8. Урга намагалася повернути 
Алтайський округ [див.: Белов 1997, 208–216; Моисеев 2000]. 
У свою чергу, Ян Цзесінь прагнув перешкодити монголам Джун-

7 Ю. Реріх спілкувався з губернатором під час славнозвісної Цен-
трально-Азіатської експедиції (1924–1928).

8 15 січня 1912 року російський консул у Шара-Суме, М. Кузьмін-
ський, доповідав: монголи Кобдоського та Алтайського округів вислов-
люють готовність відокремитися від Китаю та приєднатися до Халхи. 
Мовляв, дербетські князі вже домовилися з Ургою. Торгутські князі 
таємно відправили своїх чиновників “бити чолом хутухті своїми володін-
нями” і чекають для проголошення своєї незалежності лише повернен-
ня згаданих гінців [РГВИА. – Ф. 2000. – Оп. 1. – Ед. хр. 4256. – Л. 338]. 
Ось, наприклад, текст телеграми, надісланої правителю Зовнішньої 
Монголії восени 1912 р.: “Ми Ілійські монголи, чахари та ольоти, стар-
шини старі та молоді, почувши про Ваше сходження на престол, схиляє-
мося та молимося нашому Високому Світлому ханові. Бажання всіх, 
щоб вічно займали престол і правили. Хочемо пояснити Вам свої потре-
би та чекаємо на Ваш шанований наказ” [АВПРИ. – Ф. 188. – Оп. 761. – 
Ед. хр. 351. – Л. 177].
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гарії, слідом за Халхою, проголосити себе незалежними. Він ста-
ранно налаштовував казахів і монголів з півночі провінції одне 
проти одного, використовуючи наявні серед них протиріччя 
[Сыроежкин 2003, 107; Millward 2007, 185]. Наслідком цієї полі-
тики стало поглиблення традиційної ворожості та змагання за па-
совище між обома народами. Дубань почав озброювати казахів, 
відмовляючи у зброї монголам. Надалі, коли його контроль в об-
ласті достатньо посилився, Ян Цзесінь примусив монголів з Ал-
тайських гір рушити на захід, щоб віддалити їх від халхасців. 
Казахи використали це у власних цілях, розграбувавши Алтай-
ську область [Benson, Svanberg 1998, 62].

Проте, за деякими даними, у Сіньцзяні здійснювалися не-
одноразові антикитайські повстання під гаслами об’єднання всіх 
монгольських племен в єдину державну цілісність. Перше по-
встання спалахнуло у 1912 році9 серед ілійських монголів на 
р. Текес, під проводом одного з князів – Сум’я-бейсе. Повстання 
у тому ж році було придушене китайцями, а його чільний разом 
із своїми підданими (у складі кількох сотень осіб) був змушений 
емігрувати до Росії, а звідти – переселитися до Зовнішньої Мон-
голії. Емігранти увійшли до складу Тушету-ханського аймаку як 
хошун10 Сум’я-гуна. Друге повстання відбулося у 1914 році на 
тому ж самому місці, на р. Текес. Його придушила спеціальна 
китайська військова експедиція. Восени 1914 р., після придушен-
ня повстанців, шістьох їхніх ватажків розстріляли китайці. Третє 
повстання, нібито, мало місце у грудні 1921 року в Гучені, серед 
військових частин, що складалися з монголів і маньчжурів11.

У липні 1920 р. при Сибірському бюро ЦК РКП(б) в Іркутську 
була створена секція східних народів. 15 січня 1921 р. вона пе-
рейшла у ведення Виконкому Комінтерну (ВККІ). Уповноваженим 
ВККІ на Далекому Сході був призначений Б. Шумяцький, який 
перетворив секцію на Далекосхідний секретаріат Комінтерну, що 

9 Інша дата повстання – грудень 1911 року [История Монголии… 
2007, 412].

10 Аймаки Халхи розподілялися на хошуни (близько двохсот) – дрібні 
адміністративні одиниці, запроваджені цінськими урядовцями з 1725 р. 
задля збереження роздрібненості Зовнішньої Монголії.

11 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 120.
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став, фактично, штабом з керівництва всією комуністичною та 
революційною роботою в країнах Східної та Центральної Азії 
[Мургаев 2006]. У 1920 р., коли в секції східних народів роз-
роблялося питання про постановку революційної роботи по всій 
Монголії, ставилося й питання про роботу серед монголів Сінь-
цзяну. З Омська було отримане повідомлення, що у цій провінції 
серед монголів спостерігається “революційне хвилювання” і є 
можливість налагодити зв’язок та організувати роботу. Секція 
відрядила до Семипалатинська свого працівника Ц.-Є. Гочитсько-
го та монгольського революціонера Х. Чойбалсана. Проте тоді 
перевірити інформацію комінтернівцям не вдалося. У тому ж 
році, побоюючись проникнення революційних ідей до Сіньцзяну, 
Ян Цзесінь закрив кордони з середньоазійськими республіками 
Росії12. Проте він уклав з останньою торговельну угоду (Ілій-
ський протокол), хоча дипломатичні сосунки між Москвою та 
Пекіном не були відновлені до 1924 року.

Комісія НКЗС-НКЗТ13 по Сіньцзяну в 1921 році вирішила: 
“Наша орієнтація мусить бути не на мусульманські маси Кашга-
рії, а на їхніх гнобителів-китайців… Наша поведінка в очах ки-
тайців повинна бути найвищою мірою лояльна” [цит. за: Зотов 
2003, 85]. Члени Політбюро ЦК РКП(б) на своєму засіданні (від 
4.06.1921) розглянули “пропозицію Я. Е. Рудзутака про утворен-
ня республік Кашгарської та Джунгарської”. Вона виникла в 
зв’язку з тим, що в ході операції частин Червоної Армії з розгро-
му залишків колчаківських військ, які відступили на територію 
Сіньцзяну, місцеві революційно налаштовані сили, “що прагнули 
скинути гніт мілітаристів, висунули ідею створення окремих 
Кашгарської та Джунгарської республік” [цит. за: Ахметшин, 
2003, 237]. Проти зазначеної пропозиції рішуче висловився нар-
ком закордонних справ Г. Чичерін, підтриманий В. Леніним. На 
запит Турккомісії по даному питанню Г. Чичерін 17 червня 
1921 р. телеграфував, що утворення самостійних Кашгарської та 

12 Туркестанське бюро Комінтерну (Ташкент), що існувало з осені 
1920 по осінь 1921 р., мало дві своїх філії з операцій у Північно-
Західному Китаї (Джунгарії та Кашгарії) – в Андижані та Алма-Аті 
(тоді м. Вірний) [Наземцева 2004, 140].

13 НКЗТ – Народний комісаріат зовнішньої торгівлі.
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Джунгарської республік буде мати негативні наслідки. “Через 
нашу загальну політику дружби з Китаєм і наші розрахунки на 
китайську демократію, – зазначав Г. Чичерін, – ми повинні нама-
гатися підтримувати гарні відносини з китайською владою. По-
літбюро прийняло негативне рішення на Вашу пропозицію”.

Агван Доржієв і калмицькі більшовики:
до історії одного проекту

І у дореволюційний, і у радянський період видатний бурят-
ський лама А. Доржієв займався активною суспільно-релігійною 
діяльністю, яка час від часу зачіпала й політичну сферу. Після 
Жовтневої революції вся діяльність А. Доржієва фактично від-
бувалася на території Радянської Росії, СРСР. Його призначили 
представником Тибету з наданням прав дипломатичного праців-
ника. При буддійському храмі в Петрограді була заснована не-
офіційна Тибетська місія (офіційних стосунків між Росією та Ти-
бетом не існувало). Наприкінці 1922 р. до неї приєдналася ще й 
Монгольська місія, створена енергійним ламою з культурно-про-
світницькими цілями. Наркомат закордонних справ, підтримую-
чи А. Доржієва, вочевидь, прагнув використати його авторитет 
та зв’язки у буддійських державах – Монголії та Тибеті – з ме-
тою експорту революції в країни Сходу. Відомо, що в 1920-ті рр. 
А. Доржієв активно співпрацював з НКЗС і навіть Комінтерном в 
організації таємних експедицій радянського уряду до Тибету.

Один з найвідоміших бурятів, А. Доржієв не поділив рішення 
багатьох представників бурятської інтелігенції, таких як Ц. Жам-
царано, Е. Батухан, Е.-Д. Рінчіно, Ц. Бадмажапов, які відправи-
лися працювати до Монголії на початку 1920-х років. Проте 
зв’язки з новим монгольським урядом він підтримував. Зокрема, 
у період голоду в Калмицькій автономній області, А. Доржієв 
знову їде до Монголії. Там, як і в бурятських автономних облас-
тях, він організує збір худоби та коштів для відправки в Калми-
кію та інші регіони Поволжя [Бакаева 1998, 90]. На жаль, поки 
авторка не має точної інформації щодо дати цього перебування 
Доржієва у Монголії. Проте є більш-менш точна дата його від-
відин Калмикії. 20 листопада 1921 року Доржієв писав: “Я, як 
представник Тибетського Уряду в РСФРР, не міг не поцікавитися 
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долею своїх родичів калмиків, поєднаних із Тибетом, Монголією 
і Монголо-Бурятами культурним, національним, релігійним та 
іншими багатоманітними зв’язками, і не побувати серед них у 
таку важку годину їхнього існування. Приїхавши з Москви на-
прикінці липня місяця ц. р. у Калмицьку область, встиг побувати 
впродовж двох місяців майже у всіх повітах” [Страницы… 1993, 
93]. Тобто, з Калмикії видатний лама повернувся десь наприкінці 
вересня – початку жовтня 1921 року. А впродовж кількох наступ-
них тижнів, разом з іншими доповідями та зверненнями автор-
ства А. Доржієва, присвяченими калмикам та ситуації навколо 
них, з’являється документ, який є в центрі даного дослідження.

Це – нотатка до НКЗС, датована 28 жовтня 1921 року, копія 
якої зберігається у фонді Агвана Доржієва у Державному архіві 
Республіки Бурятія14. Оригінал, судячи зі всього, має бути в Ар-
хіві зовнішньої політики Російської Федерації. У цій нотатці 
представник далай-лами зазначає, що міжнародна ситуація дає 
Радянській Росії нагоду вести активнішу політику серед буддій-
ських і мусульманських народів Центральної Азії в плані приєд-
нання останніх до “світової революційної політики” і надання їм 
права та можливості самовизначення. Тибетське представни-
цтво, з метою зменшення просторового роз’єднання буддійських 
народів Центральної Азії та встановлення щільного контакту й 
зв’язку між ними, вважає своєчасним підняти питання “про роз-
ширення території народно-революційного Уряду Монголії на 
заході за рахунок областей, населених торгутами та іншими пле-
менами ойратів: Алтайський Округ, Ілі й Тарбагатай. У цих 
Округах живуть нащадки тих племен, які у 18-му столітті повер-
нулися сюди, на батьківщину, з Волги, таким чином вони пов’я-
зані історичним спогадом з Росією і є прямими і кровними роди-
чами Астраханських калмиків. У провінціях Ілі й Тарбагатай 
(Джунгарія), карашарські торгути, які об’єднані в чотири хошу-
ни (уділи) на чолі зі спадкоємними князями-ханами і які мають 
зв’язок і знайомство з Тибетським Представництвом, завжди ви-
являли тяжіння до Росії. В Алтайському окрузі також живуть по-
томки торгутів, що повернулися з Волги, вони також у нещодав-
ньому минулому мали тяжіння до Росії, свідченням чого слугує 

14 ГАРБ. – Ф. Р-643. – Оп. 1. – Ед. хр. 6. – Л. 5–6.
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те, що один з видних князів цього Округу – Палта-ван, нині по-
кійний, який отримав вищу військову освіту в Японії, своїх дітей 
навчав у Петрограді, старший його син з російською освітою по 
смерті батька нині вступив в управління своїм уділом”15. Доржієв 

15 ГАРБ. – Ф. Р-643. – Оп. 1. – Ед. хр. 6. – Л. 5–5 об. Алтайський 
князь Палта на початку ХХ ст. виступав із досить оригінальною програ-
мою відновлення об’єднаної незалежної Монголії. Так, улітку 1909 р. 
він виклав свої плани російському військовому, капітану Р. Сиртланову. 
Князь планував через 8 років заснувати нову державу, включивши в неї 
всі землі до Великої Стіни. Палта вважав: треба лише об’єднати розріз-
нені племена загальною державною ідеєю. Монголи самі безсилі, а тому 
треба об’єднатися з мусульманами. Тому він прийме мусульманство і 
буде добиватися переходу в іслам свого народу. Улітку 1909 р. князь, 
зокрема, вразив муллу та інших мусульман м. Шихо (Урумчійський 
округ) знанням історії та статистики мусульманських племен, їхнього 
політичного становища та звичаїв. Він також не вклонявся бурханам у 
буддійському храмі, лише зняв головне вбрання. З огляду на такі дії, 
монголи вирішили, що їхній князь вже прийняв іслам. До нової держа-
ви, на думку Палти, окрім монгольських племен, увійдуть мусульмани 
(мабуть, малися на увазі відповідні племена Західного Китаю), осілі та 
кочові, з інших же народів ті, хто забажає. Монголія буде представляти 
собою союз кількох держав під його проводом. В самому союзі необ-
хідно провести широкі реформи в європейському дусі, зокрема запро-
вадити регулярну армію та установу для дипломатичних стосунків із 
сусідніми державами. Забезпечивши зовнішню безпеку, можна буде 
приступити до заходів із культурного розвитку держави. При цьому 
Палта зазначав: державні та правові стосунки, що існують, а також по-
бут населення, по можливості залишаться без змін. Свої сепаратистські 
задуми князь збирався реалізувати лише у разі підтримки чи, на крайній 
випадок, нейтралітету сусідів [РГВИА. – Ф. 2000. – Оп. 1. – Ед. хр. 4078. – 
Л. 253–254]. Десь за тиждень по проголошенні незалежності в Урзі 
Палта звернувся до російського консульства в Пекіні з черговим проек-
том. Він збирався використати труднощі Китаю, щоб підняти повстан-
ня в своєму хошуні, рушити на Тарбагатай і заручитися підтримкою 
олєтів. Кінцевою метою князю бачився рух на Ілійський край і створення 
автономної області, яка на північному сході сягала б Алтайського окру-
гу, під заступництвом Росії. Палта просив, насамперед, зброї та грошей. 
Його проект не був підтриманий, хоча російські дипломати зауважили, 
що те чи інше рішення в цьому питанні буде залежати від ходу подій. 
Врешті-решт, у квітні 1912 р. президент Китайської Республіки Юань 
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нагадував, що Алтайський округ до 1907 року складав частину 
Кобдоського округу, включеного за Потрійною російсько-
китайсько-монгольською угодою 1915 року до складу Автономної 
Монголії, й що наразі Кобдоський округ визнав владу Народного 
уряду Монголії. Якщо раніше всі племена західних монголів 
(ойратів) особливо не виявляли прагнення об’єднатися зі своїми 
східними родичами – халхасцями, а, навпаки, схилялися до Росії, 
то це виключно пояснювалося ворожим ставленням до князів Зо-
внішньої Монголії та пихою останніх, нібито прямих потомків 
великого Чингізхана. Проте тепер, у зв’язку з падінням влади 
халхаських князів і встановленням влади трудящих, ця єдина 
причина антагонізму відпадає. 

Мовляв, всі викладені міркування, засновані на достовірних 
історичних даних, свідчать, що, за дружньої підтримки та спри-
яння з боку Росії, цілком вірогідне об’єднання західних ойрат-
ських племен, які простираються до самого Тибетського нагір’я: 
Цайдаму16 та Кукунору – кінцевих пунктів розселення монголів, 
з їхніми східними родичами – халха-монголами. Таке об’єднання 
монголів, утворення розширеної Монгольської держави, друж-
ньої Росії, забезпечить кордони Росії від Маньчжурії до Тянь-
Шаню, послужить на користь Росії й, безумовно, збільшить 
значення Народного уряду Монголії в переговорах із Китаєм17. 
Для здійснення цієї ідеї Тибетське представництво вважало своє-
часним відрядження до Ілі, Тарбагатаю та Алтайського округу 
інтелігентного калмика з середовища астраханських калмиків, 
разом із представником Народного уряду Монголії. НКЗС мало 

Шикай призначив князя правителем Алтайського округу. Як свідчать 
архівні документи, Палта управляв округом з “дещо агресивними” за-
думами стосовно всієї Західної Монголії, плануючи створити тут особли-
ву автономну область [РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 832. – Л. 417]. 
У 1914 р. внаслідок непорозумінь із китайською адміністрацією Палта 
залишив свою посаду та оселився у Пекіні.

16 На захід від озера Кукунор розташовувалися землі т. зв. цайдам-
ських монголів. Цайдам – заболочена рівнина в північно-східній частині 
Тибету. За словами О. Сімукова: «У районі оз. Хуху-нур і Цайдамі (між 
пров. Ганьсу і пів. Тибетом) проживають Хуху-нурські та Цайдамські 
олоти, що їх називають ще “верхніми монголами”» [Симуков 2007, 239].

17 ГАРБ. – Ф. Р-643. – Оп. 1. – Ед. хр. 6. – Л. 5–6.
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забезпечити посланця завданнями та дорученнями, а Тибетське 
представництво – надати рекомендаційні листи впливовим осо-
бам. Своє звернення представник Тибету пояснював ще й тим, 
що в силу історичних причин західні монголи залишилися поза 
сферою впливу богдо-гегена і досі понад все визнають авторитет 
далай-лами як глави буддизму. Тибетське представництво проха-
ло дати належну оцінку цьому питанню – включенню до терито-
рії Монголії Алтайського округу, Ілі й Тарбагатаю – та вжити тих 
чи інших заходів задля його найшвидшого вирішення, в залеж-
ності від міжнародного становища на Сході. З аналогічним про-
ханням у той же день А. Доржієв звернувся до Б. Шумяцького18.

21 грудня 1921 р. Г. Чичерін писав Б. Шумяцькому: “…щодо 
світового становища дружба з Китаєм буде одним із найголов-
ніших активів… Зовсім інша справа Сіньцзян чи Кульджа19, де 
китайські губернатори, коли настане момент і ми достатньо зміц-
нимося, ми будемо там виступати посередниками і добиватися 
прийнятного режиму для дунган, калмиків та інших туземців, 
проте в жодному разі ми не повинні займатися відторгненням 
цих провінцій чи підтримувати там агітацію проти Китаю… Ки-
тай у результаті буде в нас бачити лише спритніших імперіаліс-
тів, це зробить неможливою нашу майбутню політику з Китаєм, 
та й взагалі це зірве нашу східну політику і отже наше світове 
становище” [цит. за: Шинкарев 2006, 1, 115]. Не виключено, що 
цей лист і був відповіддю Шумяцькому на запит щодо сіньцзян-
ського проекту Доржієва.

Перш за все, зазначимо, що, власне, це єдиний дійсно панмон-
гольський політичний проект з усіх, складених А. Доржієвим. 
Він, радше, був панбуддистом і мислив значно ширшими катего-
ріями, ніж парадигма панмонголізму. По-друге, чому Доржієв за-
пропонував розпочати монгольське об’єднання саме з ойратів? 
Чому запропонував збільшити територію Народного уряду саме 
за рахунок “монгольських” земель, підпорядкованих владі Сінь-
цзяну, а не, наприклад, за рахунок Туви, Барги чи сеймів Внут-
рішньої Монголії?

18 ГАРБ. – Ф. Р-643. – Оп. 1. – Ед. хр. 7. – Л. 12.
19 Кульджа (Інін) – центр Ілійського краю (округу); нині – Ілі-Казах-

ського автономного округу.
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Щоб прояснити ситуацію з виникненням цього документу, 
вдамося до історії деяких ініціатив та пропозицій тодішніх кал-
мицьких лідерів, які співчували більшовикам. Як відомо, після 
приходу до влади в Росії більшовиків почала своє життя ідея сві-
тової революції. Одним з її напрямів, природно, вбачалася Східна 
Азія. 26 травня 1919 року газета “Жизнь национальностей”, що 
її видавав Наркомат у справах національностей, оприлюднила 
статтю А. Амур-Санана20 “Ключі Сходу”. У ній калмицький ре-
волюціонер пропонував використати калмиків для поширення 
“ідеї влади Рад” на Сході, серед багатомільйонних монголо-
буддійських племен, близьких їм по крові, релігії та мові. Про-
живаючи на величезній території між Байкалом та Тибетським 
нагір’ям, вони могли охочіше відгукнутися на заклик своїх бра-
тів калмиків, аніж на заклики чужих їм націй та релігій. Для 
зв’язку з ними існував давній монголо-буддійський шлях, що по-
чинався у калмицьких степах і проходив через Алтай, Монголію 
та Тибет і далі – в Індію. Здійснювати це надзвичайно важливе 
політичне завдання належало калмицькій інтелігенції, за допомо-
ги “таких відомих політичних діячів Сходу”, як хамбо Агван Дор-
жієв [цит. за: Андреев 2006, 223]. Через деякий час (13.07.1919) 
в “Жизни национальностей” з’явилася ще одна публікація на ту 
ж тему, під назвою “Монголія як ворота буддійського Сходу”. Її 
автор, голова Калмицького ЦВК Ради депутатів трудящих кал-
мицького народу, А. Чапчаєв, зокрема, закликав радянський уряд 
у своїй східній політиці спиратися не лише на країни мусульман-
ського Сходу, а й, у рівній мірі, на буддійський світ, і схвально 
відгукувався про А. Доржієва [Андреев 2006, 223]. Слід зазна-
чити, що у згаданих планах калмицьких більшовиків власне 
Монголії, як і Тибету, відводилася другорядна роль (порівняно з 
Південною та Південно-Східною Азією), хоча вони й підкреслю-
вали важливість поширення революційних ідей серед монголів 
і тибетців – з метою залучення цих народів до світової револю-
ції. Наразі важко сказати, чи були якісь приховані мотиви в ав-
торів цих проектів, які могли б зацікавити нас у контексті дано-
го дослідження. Важливість риторики про світову революцію і, 

20 А. Амур-Санан – завідувач калмицьким відділом Наркомату у 
справах національностей.
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відповідно, роль у цьому процесі східних народів вищезгадані 
діячі, схоже, добре усвідомлювали. Так, 14 жовтня 1920 р. 
А. Амур-Санан виступив на засіданні Політбюро ЦК РКП(б) і 
саркастично зазначив: “Не знаю, яке значення для розвитку со-
ціальної революції на Сході буде мати оголошення автономії кал-
микам, але добре розумію, що без такого вирішення питання в 
умовах, що створилися, немислимо полегшити становище кал-
миків. Я добре знаю, що калмики, незалежно від перспектив ре-
волюційних подій на Сході та Заході, хочуть жити” [цит. за: Есе-
нова 2007, 20]. Проте привертає увагу схожість деяких пропозицій 
у статтях із пропозиціями Доржієва у вищезгаданій нотатці, ви-
окремлення важливого політичного завдання, революційної місії 
калмицької інтелігенції, а також схвальне ставлення А. Амур-
Санана та А. Чапчаєва до представника далай-лами. Зазначимо, 
що з обома більшовиками А. Доржієв був особисто знайомий.

У доповіді ще одного калмицького революціонера – Х. Кану-
кова, начальника Розвідувального управління МНА, підготовле-
ній для Східного відділу НКЗС, йшлося про антикитайські на-
строї джунгарських торгутів і відзначалося, що вони “згідно 
своїх легенд і вустами народу мріють здавна і наразі, що з Волги 
повинні перейти залишки торгоутів і звільнити їх від китайсько-
го ярма й відродити самостійність” [цит. за: Мургаев 2006]. Важ-
ливість цього зовнішньополітичного напрямку для Москви об-
ґрунтовувалася в доповіді тим, що “із впливом Радянської Росії в 
Монголії, ідея соціалізму та звільнення трудящих підходить 
впритул до великої китайської стіни” [цит. за: Мургаев 2006]. 
Для поширення комуністичного впливу в цьому напрямку Кану-
ков пропонував переселити калмиків з Росії у Кобдоський округ 
Монголії, що примикав до Сіньцзяну. У реалізації цього плану 
був зацікавлений і монгольський уряд, який, “щоб згустити своє 
рідке населення й підсилити свої реальні сили... запрошує засели-
ти всі родинні їм народності з Радросії, як, наприклад, прийняття 
у підданство в Монголії до 5000 родин бурятів, що проживають 
на території Монголії, і запрошення переселитися голодуючих 
калмиків з Волги” [цит. за: Мургаев 2006]. Наприклад, один з 
найповажніших монгольських партійців, Ц. Жамцарано зазначав, 
що бажано збільшити населення Зовнішньої Монголії принаймні 
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вдвічі шляхом зближення монгольських народів, що населяють 
просторі терени Центральної Азії, насамперед, добитися їхнього 
компактного розселення, зокрема переселення калмиків на спо-
конвічну батьківщину [Чимитдоржиев 2000, 15]. Постановою 
№ 105 (від 22.01.1922) монгольський уряд не лише запрошував 
калмиків, а й обіцяв переселенцям грошову і матеріальну допо-
могу, звільнення на кілька років від державних і місцевих подат-
ків. І хоча план переселення калмиків не був реалізований, ідея 
возз’єднання російських калмиків з китайськими була дуже по-
пулярна серед радянських калмиків [Мургаев 2006].

У своїй доповіді (від 21.10.1921) Доржієв згадує про Кануко-
ва: “…калмики в особі партійних і військових працівників-ке-
рівників беруть найактивнішу участь у діяльності Монгольської 
Народно-революційної Партії та Уряду, організації Монгольської 
Армії, обіймаючи командні посади. Тричі були відряджені до 
Монголії кілька партій калмиків у цьому році, в особі організато-
рів військових частин Канакова Харті, Хомутникова Дорже та ін. 
Приїзд з Тибету калмиків, що навчалися там, улітку теперішньо-
го 1921 року, а також поїздки туди зміцнюють живий родинний 
зв’язок Калмицького народу з Урядом Тибету і населенням. Та-
кий зв’язок має безумовно, велике політичне значення для моло-
дої Радянської Федеративної Росії, яка через своїх вірних її ідеям 
товаришів-калмиків може поширювати свій вплив на Сході, що 
безумовно береться до уваги керівниками зовнішньою політикою 
РСФРР. У теперішній момент серед калмиків, особливо буддій-
ського духовенства, є прагнення поїхати до Тибету та Монголії 
для отримання освіти, також збереження колишнього національно-
релігійного зв’язку. Радянська Влада має використати цих людей 
і віковий зв’язок калмиків для політичних цілей, отже я, зі свого 
боку, прошу Вас, тов. Комісар, не відмовити у сприянні у безпе-
решкодному і вільному виїзді калмиків, особливо представників 
духовенства до Монголії та Тибету” [Страницы… 1993, 91]. Тут 
привертають увагу спільні пропозиції Канукова та Доржієва (у до-
повідях від 21, 28 жовтня 1921 р.) щодо фактичної еміграції – пе-
реселення, виїзду калмиків до Монголії, революційного впливу 
Росії на Сході, апеляція до історичного минулого тощо. Ці доку-
менти відносяться до одного хронологічного періоду.
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Питання про необхідність налагодження та розвитку зв’язків 
із китайськими калмиками голова ЦВК Калмицької автономної 
області, А. Чапчаєв, намагався підняти у Політбюро. А керів-
ництвом Калмикії активно збиралася наукова література з історії, 
археології та етнографії Монголії й Тибету [Мургаев 2006]. У 
1924 році ЦК виразив недовіру А. Чапчаєву, звільнивши його з 
посади голови ЦВК Калмицької автономної області за виявле-
ний у роботі “національний ухил”. У 1926 році Чапчаєв став 
фактичним главою радянсько-монгольської місії до Лхаси [Ан-
дреев 2006, 287].

Єдиною (наскільки відомо авторці) дійсно панмонгольською 
ініціативою Доржієва залишилася проаналізована доповідь до 
НКЗС від 28 жовтня 1921 року. Вона не відповідала китайській 
політиці Радянської Росії, яка вважала, що весь Сіньцзян має за-
лишитися у складі Китаю. На думку авторки, вищезгадана но-
татка Доржієва продиктована саме спілкуванням з калмицькими 
більшовиками під час його відвідин Калмикії влітку 1921 року. 
І це, на теперішній час, один з небагатьох фактів, який свідчить 
про зацікавлення калмицької партійної еліти питанням об’єд-
нання монголів. 

Монголо-комінтернівські місії до Сіньцзяну
(1922–1923 роки)

Відразу після сіньцзянських пропозицій Агвана Доржієва 
озвався емігрант з Ілійського краю Демберел, брат вищезгадано-
го Сум’я-бейсе. У 1921 р. хошун Сум’я-бейсе одним з перших 
приєднався до т. зв. Кяхтинського уряду. Сум’я-бейсе також вхо-
див до складу Тимчасового народного уряду, обраного 13 березня 
1921 року в Троїцькосавську. Збереглося звернення Сум’я-бейсе 
до Росії з проханням про покровительство (від 30.01.1921). Судя-
чи з нього, князь був упевнений у тому, що Монгольська народна 
партія створюється задля справи об’єднання та відновлення мон-
гольських народів. Отже, Сум’я-бейсе вирішив також приєднатися 
до всемонгольської справи і з населенням свого хошуну в 75 дво-
рів та всім майном тимчасово перейшов на російські терени. Він 
просив у російських посадовців захисту та покровительства “до 
вирішення справи монгольських народів” [цит. за: Шинкарев 
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2006, 2, 38]. За словами С. Лузяніна, у квітні 1920 року між Схід-
ним відділом Комінтерну і монгольськими революціонерами був 
налагоджений постійний зв’язок. У Кяхті в цей період знаходив-
ся уповноважений НКЗС І. Макстенек, який у середині червня 
1920 року прийняв у себе С. Данзана і Х. Чойбалсана. Одночасно 
І. Макстенек зумів загітувати впливового Сум’я-бейсе, який ра-
зом із своїм хошуном перейшов на терени Радянської Росії й роз-
ташувався поблизу Троїцькосавська, створивши основу для пер-
шого революційного загону монгольських воїнів, сформованого 
на радянській території [Лузянин 2003, 104].

Відомо, що на початку серпня 1920 року Демберел разом із 
Сухе-Батором виїхав до Верхньоудинська, звідки монголи від-
правилися на переговори з більшовиками [Советско-монгольские 
отношения… 1975, 466]. У 1921 р. Демберел діяв у складі парти-
занського загону П. Щетинкина, що воював проти Азіатської ди-
візії барона Унгерна.

Наразі ж Демберел служив у відділі постачання монгольської 
армії. Він звернувся до Народного уряду з листом (від 11.01.1922), 
де живописав важке положення монголів Сіньцзяну, історію їхніх 
звернень до Зовнішньої Монголії, надії на об’єднання. Допису-
вач зазначав: “за останні роки серед народів світу стали поши-
рюватися ідеї про самовизначення кожного племені зі збере-
женням своїх релігійних вчень і народи повели боротьбу за 
звільнення від усяких насильств для створення демократичної 
народної влади. До цього руху примкнув монгольський народ і 
організував Народний Уряд. Через це всі погляди й сподівання 
монгольських племен звернені убік цієї держави, вірячи, що по-
дібно рікам, що впадають у море, зіллються в одне ціле монголь-
ські народи… Ті нещастя, які переживають монголи західної Ілі 
під гнобленням підступних гемінів21, викликають справедливе 
обурення. Хоча вони мають постійне й нескінченне прагнення 
з’єднатися із Зовнішньою Монголією, але тільки не мають доброї 
зброї, необхідної при звільненні з-під китайської влади, й не 
мають можливості в сенсі заступництва, обпертися на яку-небудь 
країну. Мудрі вчені Зовнішньої Монголії, вдаючись до різних за-
собів і мудрою політикою, зуміли перебороти підступних гемінів-

21 Гаміни – солдати китайської республіканської армії.
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китайців і відновити свою державу з Народним Урядом на чолі. 
Знищивши колишні насильницькі порядки, установили новий 
спосіб правління, заснований на засадах справедливості й вели-
кодушності, причому цей лад має кінцевою метою примирити 
розрізнені й ворогуючі монгольські племена для створення об’єд-
наної сильної держави. Ми, Монголи західного Ілійського краю, 
плекаємо щиру надію, що Зовнішня Монголія й нас не залишить 
без уваги, зглянеться над нами, візьме під своє заступництво. До-
повідаючи про це Уряду, прошу забезпечити мене вказівками, чи 
можуть розраховувати на милосердя Монгольського Уряду Мон-
голи Ілійського краю, гноблені чужою їм нацією, експлуатовані 
до крайніх меж, які не знають спокійного життя і мають єдину 
мету – звільнитися від насильства китайців і під заступництвом 
Зовнішньої Монголії зажити спокійним життям. Якщо Урядом 
буде задоволене це клопотання, то видавалося би бажаним відря-
дити мене з декількома представниками до Ілійського краю, щоб 
ми могли б увійти в таємні зносини з Ілійськими монголами й, 
ознайомившись зі станом справ на місці, організувати партію, що 
могла б зайнятися підготовкою визвольного руху. Якщо ж у цей 
момент із політичних міркувань не видається можливим відкри-
то надати монголам сприяння й заступництво, то прошу роз’ясни-
ти, чи є інші легальні засоби боротьби”22. 

Прохання дописувача задовольнили й навесні23 1922 року він 
відправився через російську територію до Сіньцзяну (насампе-
ред, до ілійських монголів) як представник від ЦК МНП. Дембе-
рел віз із собою листа, адресованого 10 сеймам та окремим окру-
гам монголів Сіньцзянської провінції. Йому доручили з’ясувати, 
чи потерпають ілійські монголи від китайської реакції, якщо так, 
то дізнатися, чи мають ілійці намір і у який спосіб звільнитися 
від цього. Демберел прибув до Верхнього Олєтського24 сейму, де 
вручив послання тамтешнім чиновникам. За їхнім спільним рі-
шенням, у кожному сеймі мав відбутися з’їзд задля обговорення 

22 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 27. – Л. 10–12.
23 За іншими даними, Демберел вирушив у подорож у серпні 1922 р. 

[РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 121а].
24 Олєти – одна з груп західних монголів.
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поставленого питання. Цей же з’їзд повинен був відправити на-
дійного уповноваженого до крайового центру – Середній Олєт-
ський сейм – для відповіді на послання монгольського уряду. Такі 
повідомлення були послані до сеймів та окремих округів, насе-
лених монголами25. На нараді посланець Урги виголосив промо-
ву, де, зокрема, зазначив: “Головним же завданням нового Народ-
ного Уряду є не лише благо пригніченого народу Зовнішньої 
Монголії, а й звільнення всіх споріднених монгольських племен, 
однаково пригнічених світовими… імперіалістами і дарування їм 
волі, рівності та загального щастя. Хоча завдання уряду такі, але 
якщо брати-монголи пригнічених провінцій не піднімуться на 
боротьбу з єдиною волею та думкою, то як же ми можемо звіль-
нитися від реакційного китайського уряду… Основним завдан-
ням нашого Монгольського Народного Уряду є звільнення низів 
споріднених монгольських племен по мірі своїх сил, надання їм 
права самовизначення, встановлення між ними навіки братських 
і клятвено союзних відносин із тим, щоб кожна частина (що са-
мовизначилася) була для іншої надійною допомогою та опорою; 
взагалі ж (наш уряд) за прикладом хижих держав зовсім не має 
бажань під приводом допомоги пригніченим насильно захопити 
та управляти ними”26. Якщо монголи Сіньцзянської провінції не 
захочуть об’єднатися із Зовнішньою Монголією під спільним 
управлінням і забажають окремого управління, то таке буде за-
тверджено. “І лише, якщо ми не встановимо на цей момент 
формальної державної єдності у формі федерації, то тоді не буде 
жодної гарантії в тому, що нас у той чи іншій момент не поглине 
яка-небудь імперіалістично-насильницька іноземна держава; тому 
буде доцільніше, якщо (ви) ввійдете до всемонгольської держави, 
як автономна область, що самостійно вирішує свої внутрішні 
справи й знаходиться з Зовнішньою Монголією у стані братсько-
го та клятвеного союзу з тим, щоб, як Зовнішня Монголія, так й 
Ілійська область могли надавати одне одному, у випадку нападу 
будь-якої іноземної реакційно-загарбницької держави на одну з 
союзних сторін, збройну допомогу. У мирний же час сторони не 

25 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 27. – Л. 8–9.
26 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 20. – Л. 194.
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мають втручатися у військово-внутрішні справи, кожна сторона 
управляється сама по собі – думається, що у такому випадку буде 
досягнута постійна сила та міцність (цілого)”27.

В результаті зазначених заходів і проведених з’їздів було під-
готовлене спільне Послання уповноважених Середнього Олєт-
ського сейму та 10 інших районів Ілійської провінції монголь-
ському уряду. В ньому згадувалися часи великої слави монголів, 
нестерпні утиски впродовж останніх років китайського правлін-
ня і зазначалося: “…ми не можемо навіть умістити в молитовну 
подяку ту обставину, що (Зовнішня Монголія)… простягнула 
свою руку, спорядивши гінця з посланням, для того, щоб звіль-
нити з-під ярма китайських ґвалтівників темні й стражденні маси 
нашого Ілійського краю. Звідси ясно, що мається на увазі велика 
ідея об’єднання монгольських поколінь шляхом скріплення розір-
ваних уз і відновлення зруйнованого, тобто відтворення колиш-
ньої всемонгольської держави. І тому завданням моменту для 
всіх монголів є єднання волі й думки для того, щоб зорганізувати 
одноразовий виступ із метою звільнення від гноблення імперіа-
лістичного китайського уряду та оволодіння волею і правами”28. 
Уповноважені просили якнайшвидше надати їм війська (4 тисячі 
вояків МНА) та зброю для боротьби з китайцями. Необхідна 
кількість зброї й військ була вказана наприкінці послання. По-
вноважним представником від Ілі, “беручи до уваги чесність і 
правдивість і популярність у масах”, вони обрали вищезгаданого 
Сум’я-бейсе. Йому ж належало підпорядкувати зазначені війська 
та передати зброю. Наприкінці послання додавалося: “…Ми, 
Ілійські монголи, прагнемо лише до звільнення від китайського 
ярма й тому для нас байдуже, якщо (Зовнішня Монголія) приєд-
нає нас до себе або надасть нам автономію”29. Послання упов-
новаженого Верхнього Олєтського сейму Насанбат та уповно-
важених 10 інших районів Ілійської провінції було відправлене 
радянському урядові. До монгольського уряду надійшло також 
послання командуючого 6-ма північними прикордонними карау-
лами Верхнього Олєтського сейму. Командуючий писав, що з 

27 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 20. – Л. 194–194 об.
28 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 27. – Л. 6.
29 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 27. – Л. 7.
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листа, відправленого гінцем Демберелом, він довідався про те, 
що монгольський уряд, маючи співчуття та милість до ілійських 
монголів, має намір визволити їх від китайського панування, і 
зрадів такій обставині, “немов сонячне світло проникло в піть-
му”. З огляду на це він заявив, що готовий з усіма підлеглими 
йому бійцями вступити до народної партії й виступити, коли за-
вгодно, підготувавши революційний рух у військах і народних 
масах свого сейму.

Отже, Демберел, отримавши “писемні волевиявлення на ви-
ступ проти китайського уряду” від більшості поважних осіб з 
числа ілійських та карашарських монголів попрямував знов на 
радянську територію. Джетисуйський обласний комітет КПТ30 
направив Демберела, разом із супутниками, до Середньоазій-
ського бюро ЦК РКП(б). У супровідних паперах (від 25.09.1922) 
було зазначено, що Демберел є представником монгольського 
уряду, який прибув задля встановлення зв’язку з калмицьким 
населенням Сіньцзянського краю: “Він зі своїми товаришами, з 
дозволу Середньо-Азійського Бюро ЦК РКП, нами був відря-
джений на кордон (зі збереженням конспірації), де він зв’язався 
з калмицьким населенням і революційними організаціями Куль-
джинського району і тепер, завершивши завдання, доручене 
Монгольським Урядом, їде у розпорядження Повноважного 
Представництва Монгольського Уряду в Монголії31. З ним їдуть 
його товариші…, а також взятий ним у Кульджинському районі 
представник калмицького населення Наван. Всі вони через По-
вноважне Представництво Монголії в Москві мають направитися 
до Монголії. Внаслідок того, що вони мають певне завдання під-
готувати виступ калмицького (монгольського) населення й в цьо-
му відношенні ними досягнуті результати у підготовчій роботі, 
то місцеве, пригнічене китайським деспотизмом та свавіллям, 
Уйгурське населення (таранчі, дунгани і кашгарці) також вирі-
шили діяти спільно з калмиками й для з’ясування цього питання 
у Центральних партійних органах, відрядити своїх представни-
ків”32. Отже, нібито справджувалося припущення М. Пржеваль-

30 КПТ – Комуністична партія Туркестану.
31 Мабуть, тут помилка, а малося на увазі “в Москві”.
32 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 152. – Ед. хр. 16. – Л. 24–24 об.
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ського, що однакове прагнення до звільнення з-під важкого ки-
тайського гніту зблизило б номадів із дунганами, й обидва ці 
народи, хоча й зовсім чужі одне одному за вірою та характером, 
могли рука об руку йти до досягнення однієї мети [Пржеваль-
ский 2008, 625].

Збереглися два різних переліки представників, які вирушили з 
Демберелом до Москви33. Дехто з них дійсно народився на тере-
нах Сіньцзяну, проте доля більшості була пов’язана з російським 
Туркестаном. Справа в тому, що у Туркестані в роки революції 
налічувалося близько 280 тис. вихідців із Китаю (уйгурів, дун-
ган, ханьців та ін.) [Моисеев 2005, 319]. Найпомітніші постаті 
серед “уйгурських” супутників Демберела – чекіст-уйгур М. Хо-
джам’яров та “дунганський козак” М. Масанчі. М. Ходжам’яров, 
агент ВНК34, убив отамана О. Дутова на його квартирі в Суйдун-
ській фортеці (Ілійський округ) 6 лютого 1921 року. М. Масанчі 
під час громадянської війни воював на боці більшовиків, а на-
прикінці 1920 року під його проводом був організований Туркес-
танський дунганський кавалерійський полк. У березні 1922 року 
він був призначений начальником Джетисуйського обласного 
адміністративного управління (того самого, що контактувало з 
Демберелом). Отже, вони виїхали до Ташкента за свої кошти, 
причому вищезгаданий Джетисуйський обласний комітет про-
сив забезпечити їх коштами до Москви за рахунок Повно-
важного представництва монгольського уряду та Виконкому 
Комінтерну. 

По прибутті до Москви уйгурським представникам заявили, 
що їхня поїздка до Урги є небажаною. Як потім відзначав 
Е.-Д. Рінчино, ця заява була зроблена поза відома Урги. Отже, 
глава уйгурської місії відкликав представників, які мали їхати до 
Монголії. Разом із тим він, нібито, заявив Демберелу та його су-
путникам: “Ніколи ні в чому не має бути непорозумінь між нами 
і ми не повинні залишати велику справу і боротися за її здійснен-
ня. І крім того, якщо коли-небудь дійде до здійснення цієї спра-
ви – знайте, наш уйгурський народ буде завжди готовий до 

33 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 152. – Ед. хр. 16. – Л. 24 об.; Ф. 514. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 20. – Л. 195 об.

34 ВНК – Всеросійська надзвичайна комісія.



І. В. Отрощенко

124                                                                   Сходознавство, 2016, № 73–74

боротьби. Якщо потрібні будуть представники від уйгурів – те-
леграфуйте, ми пошлемо їх”35.

Врешті-решт, Демберел повернувся до Урги. Маючи на руках 
зібрані ним звернення, монгольські урядовці звернулися за пора-
дою до Москви наприкінці 1922 року. Голова Військової ради 
Монголії Е.-Д. Рінчино, який, схоже, найбільше переймався сінь-
цзянськими справами, відправив таємну термінову телеграму до 
НКЗС Л. Карахану, заступнику наркома закордонних справ. Він 
висловив бажання зробити радянській стороні серйозні пропози-
ції з питання Сіньцзяну і послався на необхідність остаточно 
оформити угоду щодо передачі зброї та покриття її вартості. 
Отже, з огляду на це, монгольський уряд вирішив відрядити 
надзвичайну місію до Москви у складі самого Е.-Д. Рінчино та 
помічника головкому Х. Максарджаба36. НКЗС обережно сприй-
няв монгольські наміри. Унаслідок тривалої боротьби переважи-
ла точка зору, основа якої полягала у відмові від підтримки 
сепаратистських течій серед місцевих національностей (уйгурів, 
казахів, монголів), навіть якщо їхні лідери висуватимуть проко-
муністичні гасла, наданні допомоги китайським властям у збере-
женні їхньої влади в провінції, включно до використання частин 
Червоної Армії та прикордонної охорони на суміжній території 
[Обухов 2007, 129–130]. Мовляв, Радянська Росія була зацікавле-
на лише в ліквідації “білих” формувань на суміжній території й 
жодним чином не планувала експорту революції у цей район Ки-
таю. Про це переконливо свідчать нотатки Г. Чичеріна В. Леніну 
(влітку 1921 р.): “Готується незабаром експедиція з Сибіру на 

35 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 20. – Л. 195 об. За деякими 
даними, представники Комінтерну сприяли організації у тому ж таки 
вересні 1922 року 1-го з’їзду уйгурських комуністів Семиріччя і 2-го 
обласного з’їзду революційних союзів “Уйгур”, що відбулися в Алма-Аті. 
Учасники акцій обрали й направили спільну делегацію на 4-й конгрес 
Комінтерну. Мали місце спроби через осіб, які прибули з Сіньцзяну до 
радянських навчальних закладів, налагодити тісніші зв’язки з регіоном, 
створити там підпільні структури з наступним перетворенням їх на ре-
волюційну партію. На 1923 рік було заплановане проведення “з’їзду ре-
волюціонерів Сіньцзянської провінції Китаю”, але від задуму довелося 
відмовитися [Ахметшин 2003, 237].

36 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 27. – Л. 1.
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Кобдо для боротьби проти Бакича. Остання мета є єдиною, цим 
будуть задоволені бажання місцевих китайських властей, з яки-
ми ми мусимо жити у дружбі. На Урумчі ми не збираємося йти, 
та й нема потреби, оскільки там немає Бакича, це було б небез-
печно, бо могло б сприяти повстанню місцевих племен, чого ми 
не бажаємо” [цит. за: Обухов 2007, 126].

Працівники Комінтерну були налаштовані рішучіше. 20 груд-
ня 1922 року вони повідомили НКЗС, що впродовж весни-літа 
цього року мала місце особлива делегація до Сіньцзяну, яка зару-
чилася офіційними документами готовності повстати одинадця-
ти сеймів місцевих монголів, встановила зв’язок із революційни-
ми організаціями тамтешніх мусульман37. Комінтернівці вважали 
постановку “на бойову чергу киттуркестанської проблеми” з точ-
ки зору інтересів РСФРР і Монголії, за вмілого тактичного підхо-
ду, надзвичайно вигідним революційно-стратегічним кроком. Він 
мав посприяти досягненню серйозних успіхів у Пекіні, навіть на 
Близькому Сході й у Тибеті, тому що, “Тибет значно ближче Кит-
туркестану, ніж Монголія, а зв’язок киттуркестанських монголів 
із тибетцями, завдяки низці історичних обставин і територіаль-
ній близькості, набагато міцніший порівняно з іншими монго-
лами”38. Буцімто, якщо не звернути вчасно належної уваги на 
Сіньцзян, населення країни, доведене гнобленням китайців, може 
потрапити у русло ворожого впливу. Якщо ж відхилити монголь-
ську місію до Москви, то це призведе до великого розчарування 
монголів, що навряд чи доцільно за даних умов. Отже, час від 
часу, Москва збиралася використовувати МНР як фронт для того, 
щоб поширити радянський вплив на Тибет чи для того, щоб здій-
снити тиск на Сіньцзян [Xiaoyuan Liu 2006, 88].

У тому ж грудні 1922 року Росія відправила до Кашгару екс-
педицію представництва НКЗТ у Середній Азії з метою розгор-

37 Кілька років по тому Е.-Д. Рінчино писав: “…На теперішній мо-
мент революційно-національна самосвідомість різних племінних мас 
китайського Туркестану настільки розвинулася, що нашому представ-
нику т. Д. нічого не вартувало у 1922 році об’єднати монголів і мусуль-
ман для спільної боротьби з системою дудзюнів і китайським пригні-
ченням. Отже, революційна робота у Сінь-Цзяні має надзвичайно 
сприятливі умови” [Элбек-Доржи Ринчино… 1998, 126].

38 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 27. – Л. 3–4.
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тання торгових точок безпосередньо у Кашгарії, підготовки хоча 
б тимчасової торговельної угоди. Кашгарський округ цікавив ра-
дянський уряд у зв’язку з вирішенням низки політичних зав-
дань, – таких, як відкриття “шляху для агітації в Індію”, “паралі-
зація англійського впливу” [Шеметова 2000, 48].

У 1923 р. Е.-Д. Рінчино, перебуваючи в Москві, поставив пе-
ред НКЗС та Комінтерном від імені МНП та монгольського уря-
ду питання щодо революційної роботи у Китайському Туркестані. 
У своїх тезах він підкреслював необхідність ведення такої робо-
ти під прапором партії Гоміньдан та всекитайськими гаслами. 
МНП мала закликати народні маси Ілійського та Тарбагатайсько-
го округів до збройної боротьби з китайцями за звільнення та 
об’єднання всіх монгольських племен в одне державне ціле на 
засадах автономії чи федерації окремих областей і племен39. Та-
кож партія надає чи сприяє в отриманні зброї та необхідних тех-
нічних засобів для боротьби, допомагає в організації народних 
мас через своїх уповноважених, чинить дипломатичний вплив 
на Китай через уряд Зовнішньої Монголії і буде добиватися ана-
логічного впливу з боку Радянської Росії. Одночасно треба 
щиро вказати керівникам Ілі-Тарбагатаю, що викладена плат-
форма є максимальною і що, за несприятливого співвідношення 
сил, боротьба може завершитися утворенням автономної Ілі-
Тарбагатайської області у межах Китаю. І, нарешті, моменти ви-
ступу та активних дій ілі-тарбагатайців мають бути суворо 
узгоджені з вказівками партії, а також з лінією політики та пози-
цією Комінтерну і РСФРР. Організаційне проникнення та вста-
новлення зв’язку з Ілі-Тарбагатаєм треба вести зі сходу через 
Кобдо та Алтайський округ, надавши певні завдання кобдоській 
групі партпрацівників, із заходу – через Семиріччя40 чи Семипа-
латинську область, в усякому випадку, треба влаштувати так, 
щоб на момент руху Алтайський округ був не мертвим клином, 
а живою та активною клітиною цілого. Отже, завдання Кобдоської 

39 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 20. – Л. 4 об.
40 Семиріччя (казах. Джетысу) – географічна та історична область у 

Центральній Азії, зараз це переважно територія Казахстану. З середини 
ХІХ ст. Семиріччя увійшло до складу Росії, на його території в 1867 році 
була утворена Семиріченська область, перейменована у 1922 році у 
Джетисуйську.
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групи, головним чином, має полягати у найшвидшій обробці 
Алтайського округу, щоб підперти ілі-тарбагатайців зі сходу жи-
вою силою з метою розпилення китайських військ. Надалі, бе-
ручи до уваги маси мусульманського населення в Ілі-Тарбагатаї 
і взагалі у Сіньцзянській провінції, треба одночасно з роботою 
серед монголів, розпочати роботу й серед мусульман, заохочую-
чи до роботи мусульмано-тюркські революційні сили. І, наре-
шті, організація монгольських і комінтернівських працівників 
має бути підібрана та розташована наступним чином: а) до ро-
боти мають бути залучені монголи, калмики, киргизькі чи татар-
ські партпрацівники, якими керуватиме один із відповідальних 
працівників Секретаріату41; б) керівний центр всієї роботи має 
знаходитися в Іркутську при монголо-тибетській секції Секрета-
ріату у складі відповідального керівника та уповноваженого 
МНП; в) передаточна ланка, в той же час військова база, мусить 
бути розташована де-небудь у Семиріччі чи Семипалатинській 
області, поблизу кордону, неподалік від залізниці чи телефонної 
лінії, словом, у такій місцевості, якою в свій час був Троїцько-
савськ на початку роботи МНП; г) нарешті, передова група у 
складі Демберела та його товаришів (3–4 особи) має проникнути 
до Ілі-Тарбагатаю задля встановлення зв’язку, з’ясування на-
строїв населення і розташування китайських військ. Для кожної 
групи треба виробити інструкції. Потім, калмицькі частини з 
21 дивізії (яких неможливо відрізнити за мовою та виглядом від 
ілі-тарбагатайських торгутів та олєтів, оскільки вони раніше ра-
зом кочували низинами Волги та зберегли свої суто родові 
зв’язок і традиції) необхідно на всяк випадок висунути до тієї 
місцевості, де буде знаходитися передаточна ланка42.

Цікаво, що дубань Ян Цзесінь у телеграмі на ім’я тарбагатай-
ського та алтайського даоінів (від 10.02.1923) зазначав: “Мною 
отримана доповідь від таємного агента про те, що Зовнішня 
Монголія переживає якийсь рух. Останнім часом до Кобдоського 
району прибуло багато військ43. Необхідно ужити оборонних за-

41 Мається на увазі Далекосхідний секретаріат ВККІ.
42 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 20. – Л. 5 об.
43 Треба зазначити, що на той час, зазвичай, найменша кількість 

монгольських військ перебувала у західних районах Монголії: Кобдось-
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ходів на випадок можливого наступу монголів із Кобдо. Вживіть 
заходів щодо правильної організації охорони російсько-мон-
гольського кордону. Розкидайте кавалерійські частини з розра-
хунку не менше 20 осіб на кожен пост. Регулярно, по неділях, 
доповідати про своє спостереження на кордоні й, в особливих 
випадках, негайно доповідати про все”44. Разом із тим, за іншими 
даними, сіньцзянські монголи планували повстання на квітень-
травень 1923 року. Воно мало відбутися наступним чином: спо-
чатку війська Народного уряду Монголії повинні були розпочати 
одночасні наступи на Гучен та Урумчі з боку Кобдоського округу 
та Дзасакту-ханського аймака, а у цей час місцеві монголи та 
киргизи під проводом автономістські-налаштованих елементів і 
груп мали здійняти у тилу, насамперед у містах, антикитайські 
повстання45.

За словами комінтернівця С. Нацова: “Серед монголів є дві 
національно-революційні (або вірніше – автономістські) групи, 
перша – у Карашарі, очолюється регентом Карашарського хан-
ства Тойн-ламою46, братом покійного хана й дядьком нинішньо-
го малолітнього спадкоємця. Друга група існує серед монголів 
Ілійського округу, очолювана укердеями (правителями сеймів). 
Послідовниками першої групи можна вважати всіх підданих 

кому та Улясутайському, оскільки вважалося, що Сіньцзянська провін-
ція, в силу своєї відособленості й територіальної відірваності від центру 
(Китаю), не становить значної військової загрози для Монголії [Жалса-
пова 2008, 116].

44 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 83.
45 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 122.
46 Тойн – буддійський чернець аристократичного походження. Тут 

мається на увазі авторитетний торгутський правитель Цецен Пунцаг 
геген (геген – титул, який отримували буддійські ієрархи) із власним 
збройним загоном; у доповідних нотатках часто фігурував як геген-
нойон. Він узяв владу після смерті молодшого брата, торгутського хана. 
За словами Ю. Реріха, від самого початку в політиці нового правителя 
проявились націоналістичні тенденції, і він зумів викоренити потужний 
китайський вплив при дворі останнього торгутського хана [Рерих 1994, 
93]. Цей геген зрештою завоював довіру та авторитет не лише серед 
жителів свого ханства, а й серед усіх інших калмиків, які відчували на 
собі його вплив.
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Карашарського хана, за винятком невеликої кількості духів-
ництва, щедро субсидованого китайською владою за своє ревне 
ставлення до китайського режиму. У другій групі налічується 
близько 400 осіб, міцно пов’язаних одне з одним, тому що біль-
шість їхніх солдатів і командири з китайських прикордонних 
частин”47. Тут зауважимо, що ще у 1920 році торгутський пра-
витель Тойн-лама налагоджує певні зв’язки з Кобдо та Ургою і 
посилено починає формувати військові загони. Наприкінці 
1920 року він запросив російського білогвардійця Серебрякова 
на службу, доручивши тому організацію та навчання кавалерій-
ських частин. Впродовж року були достатньо добре навчені 
3000 осіб, частина з яких мала необхідне спорядження та вогне-
пальну зброю. Проте Серебряков невдовзі був заарештований, а 
гегена китайська влада зобов’язала припинити подальше на-
вчання підлеглих військовій справі48 [див. також: Рерих 1994, 
93–94]. За іншою інформацією, у 1921 році, під час авантюри 
Бакича, за наказом Ян Цзесіня було сформовано два батальйо-
ни кавалерії серед карашарських монголів. Після ліквідації 
авантюри ці батальйони були розформовані49.

Проте, повернемося до оцінки, що її надав С. Нацов визволь-
ному руху монголів Сіньцзяну. Мовляв, обидві вищезгадані гру-
пи існують з 1911 року, з часів першої китайської революції. 
Їхнім основним завданням є повалення китайського панування і 
створення своєї автономної держави, як федеративної частини 
Всемонгольської держави, і тим самим об’єднання всіх монголь-
ських племен в єдину державну цілісність. Цими групами, незва-
жаючи на невдачі повстань та репресії з боку китайської влади, 
весь час ведеться безперервна підготовча робота: відбувається 
закупівля вогнепальної зброї50, проводиться посилена агітація 

47 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 119.
48 РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 831. – Л. 40.
49 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 61.
50 Мовляв, серед карашарських монголів, окрім придбання зброї у 

білогвардійців, мали місце неодноразові відрядження людей до Тибету, 
під приводом паломництва, задля закупки чергової зброї та набоїв. Так, 
у жовтні 1922 р. у степу на південь від Урумчі китайським постом був 
зупинений караван зі зброєю, який направлявся з Тибету до “Карашар-
ського Хана” [РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 121]. За сло-
вами Ю. Реріха, десь у 1925 році цей “таємний торгутський шлях у 
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про необхідність повалення китайського режиму і встановлюєть-
ся зв’язок із монгольським рухом. Керівники цих груп торік на-
віть готувалися до виступу, заручившись згодою делегатів, які 
приїхали до них від монгольського уряду, допомогти в їхній бо-
ротьбі проти китайців. Один із чільних ілійських монголів, На-
санбат, переповідав: нібито між ними та прибулим представником 
монгольського уряду мала місце усна домовленість про спільне, 
тобто за підтримки монгольського уряду, повалення китайського 
режиму та створення народної влади у Сіньцзяні. Але повстання 
не спалахнуло винятково через те, що обіцяна підтримка не на-
дійшла51.

Разом із тим, уповноважений НКЗС в Ілійському краї З. Пе-
чатников у політичній довідці (від 24.10.1923) про “автономіст-
ський” рух серед монголів пише наступне: «Серед калмиків – 
родів “Зурган сомонів”52, “Арбан сомонів”53 і “Чахарів”54 наявне 
Лхасу” був закритий, і Ян Цзесінь заборонив карашарським прочанам 
залишати рідні оселі [Рерих 1994, 94].

51 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 53.
52 Зурган сомон – шість сомонів. Сомон – адміністративна одиниця, 

що входила до складу хошуну. Мабуть, маються на увазі шість сомонів 
олєтів, які кочували у долині р. Текес.

53 Арбан сомон – десять сомонів. Скоріше за все, тут мається на ува-
зі друга група олєтів – десять сомонів, які кочували у долині р. Каш 
[РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 20. – Л. 3 об. ]. У 1926 р. Ю. Реріх 
писав: “У 1863–1873 рр. Тарбагатай і розташовані поблизу гори Урко-
шара та Джаїра були заселені арбан-сумунськими олотами і калмиць-
кими племенами, які прийшли з півдня. Все частіше нам стали зустрі-
чатися калмицькі олоти, а в окресностях Дурбульджина ми виявили 
багато калмицьких поселень і кілька кочових монастирів, що розташо-
вувалися у повстяних юртах” [Рерих 1994, 111].

54 Чахари у Сіньцзяні мешкали з ХVІІІ ст. Вони поділялися на 16 со-
монів і кочували в долині р. Боротала. Саме звідти вийшли Сум’я-бейсе 
та Демберел. Відомий російський дослідник, мандрівник Г. Грумм-
Гржимайло так характеризував тамтешніх чахарів: “Монголи за похо-
дженням, вони все ж представляють елемент, що глибоко відрізняється 
від калмиків” [Грумм-Гржимайло 1926, 185]. Інакше вважав С. Нацов. 
Так, у 1924 році він писав: “До Сіньцзяну чахари потрапили як складова 
частина китайської армії близько 170 років тому при завоюванні Чжун-
гарії, після скорення якої їм була відведена для кочівель долина р. Боро-
тала, де вони кочують і в теперішній час. За віросповіданням чахари 
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сильне невдоволення китайською владою. Йде підпільна підго-
товка без допомоги зовні до повалення китайської влади, вста-
новлення своєї демократично-справедливої влади. Третій рік, як 
накопичується зброя, йде навчання військовій справі»55. Мовляв, 
серед карашарських монголів нараховується до 3000 добре оз-
броєних і навчених солдатів. Вождями калмиків у їхньому русі є 
начальники родів, старшини та їхні помічники, також окремі 
представники калмицької інтелігенції. Самостійно виступати бо-
яться. Впевнено вказують, що якщо Радянська Росія пообіцяє 
підтримку не у сенсі своїх військ, а досвідченими людьми на 
перший час по організації народної влади, то у будь-який момент 
вони готові виступити й скинути китайську владу. Особливо їх 
надихає відсутність у внутрішньому Китаї твердої влади, внаслі-
док чого, на здійснений переворот, можливо, не звернуть належ-
ної уваги і своєчасно не зможуть завадити. Слабко організованих 
військ Сіньцзяну не бояться, навпаки, у калмиків є надія на при-
єднання військ до повсталих56.

1923 року ЦК МНП спільно з Комінтерном відрядили своїх 
представників до Сіньцзяну. Проте своїм попутникам радянська 
сторона не вельми довіряла. Отже, навколо ймовірних заколотів 
серед сіньцзянських монголів розгорнулася цілком детективна 
історія. 25 вересня 1923 року комінтернівець С. Нацов прибув 
разом із Демберелом та вищезгаданим Наваном до Ташкента. 
Там представник Комінтерну домовився із завідувачем Відділом 
Середнього Сходу НКЗС, В. Цукерманом, як повернути ініціа-
тивного монгола назад до Урги, щоб запобігти будь-яким аван-
тюристичним махінаціям з його боку. Вони домовилися пред-
ставити монголів Цукерману, а вже той буде інформувати гостей 
про становище у Сіньцзянській провінції й мимохідь виразить 
сумнів, мовляв, із таємних джерел випливає, що китайській вла-

буддисти, говорять монгольською мовою. За типом і звичаями дуже 
близькі до інших монгольських племен, олєтів і торгоутів” [РГАСПИ. – 
Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 18].

55 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 120–121.
56 Мабуть, давалася взнаки згадка про проголошення незалежності 

Монголії (1911) під час Сіньхайської революції. Тоді місцевий китайсь-
кий загін перейшов на бік повсталих монголів.
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ді вже відомі майбутні виступи сіньцзянських монголів й ім’я 
Демберела фігурує, і тому китайці посилено стежать за його по-
явою серед монголів Ілійського краю. Так все і відбулося. Нацов 
переконав Демберела, що всьому виною зрадництво тих ургин-
ських чиновників, яким був відомий їхній план, і порадив по 
прибутті до Монголії підготувати із цього приводу таємну до-
повідь до ЦК МНП. Отже, Демберел виїхав до Урги наприкінці 
вересня57.

С. Нацов доповідав Г. Войтинському, завідувачеві Відділом 
Далекого Сходу ВККІ: “З Наваном, представником сіньцзянських 
монголів, ми домовилися, що він, прибувши до Сумбун-варти58, 
спочатку повинен пробратися через кордон до ілійських монго-
лів, а звідти, зібравши необхідні інформаційні матеріали про стан 
революційних груп, приїхати в Кульджу, де й зустрітися зі мною 
через уйгурських підпільних працівників”59. Зустріч мала відбу-
тися між 10 і 20 числами листопада 1923 р. 21 листопада 
1923 року С. Нацов прибув до Кульджи. Він доповідав: “У ре-
зультаті кількаразових конспіративних зустрічей і бесід, керів-
ники, як тюрко-мусульманських підпільних організацій, так і 
монгольських автономістів, усі інструктовані в дусі Ваших зав-
дань – внутрішньо-організаційної й виховної роботи й не допу-
щенні будь-яких авантюристичних виступів. І багато хто з них 
схвалили цю лінію. Тому сподіваюся, що на якийсь час остаточ-
но відвернена можливість усякої авантюри із будь-якого боку. 
Тепер, сподіваюся, що Ви нічого не будете мати проти мого по-
вернення із Західного Китаю, тому що, з одного боку, – Ваше 
завдання – інформація про національно-революційний рух Сінь-
цзяну й недопущення будь-яких авантюристичних виступів із 
боку панмонгольські налаштованих елементів, благополучно ви-
конане. …Панмонголістам відправляю один екземпляр своєї до-
повіді, але без висновку”60. У висновку йшлося про наступне. 
C. Нацов вважав, що перед національно-революційним рухом 
Сіньцзяну стоїть обов’язкове завдання щонайперше зв’язатися з 

57 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 74–78.
58 Один з пунктів російсько-китайського кордону.
59 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 127а.
60 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 129.



Сіньцзян у політиці монгольської народної республіки...

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            133

китайським комуністичним рухом, оскільки, мовляв, лише спіль-
ними зусиллями робітників Китаю й трудящих мас Сіньцзяну 
можливе повалення середньовіччя й напівазіатських форм капі-
талізму. Отже, висувалася необхідність скликання конспіратив-
ного з’їзду всіх підпільно-революційних організацій і груп 
Сіньцзяну, на якому слід об’єднати всі ті численні, розрізнені 
угруповання в єдину народно-революційну партію, що вела б 
свою політику в щільному контакті, як з національно-визвольним, 
так і комуністичним рухом Китаю61.

Зібравши необхідну інформацію, комінтернівці дійшли виснов-
ку: програмні засади, як національно-визвольного руху тюрко-
мусульман – про державне відокремлення народів Сіньцзянського 
краю на засадах народної радянської республіки, що забезпечує 
інтереси народностей і племен, що входять до неї, так і автоно-
містських прагнень монголів Сіньцзяну – про повалення китай-
ського панування та створення своєї автономної держави, й тим 
самим об’єднання всіх монгольських племен в єдину державну 
цілісність, диктують фактичний відрив Сіньцзянської провінції 
від Китайської республіки шляхом збройного повстання тубіль-
них народностей проти наявного китайського режиму. Радянська 
сторона вважала, що оскільки цей захід ставить на карту долю 
чотирьохсотмільйонного Китаю, доводиться констатувати деяку 
недоцільність та несвоєчасність подібного виступу. По-перше, 
цей виступ, порушуючи цілісність Китаю, надасть привід Антан-
ті здійснити свою заповітну мрію “встановлення міжнародного 
контролю над Китаєм”. Будь-яке порушення недоторканості те-
ренів Китайської Республіки, буде, з одного боку, – всупереч ра-
дянським гаслам, а з другого – розв’яже руки Антанті: “Тому ми 
наразі не гарантовані від того, що Англія у випадку революцій-
ного спалаху в Сіньцзяні, зупиниться перед остаточною окупа-
цією Східного Туркестану з боку Пенджабу62. Чи зможе у випад-
ку подібної окупації неорганізована революційна сила Сіньцзяну 

61 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 125.
62 У ХІХ ст. російська політика у Сіньцзяні була значною мірою 

продиктована економічною та політичною конкуренцією Росії з Вели-
кобританією [Wheeler 1963, 57]. Ця конкуренція зберігалася й у дослі-
джуваний період [більше див.: Кочубеев 2002].



І. В. Отрощенко

134                                                                   Сходознавство, 2016, № 73–74

протистояти їй без нашого активного втручання?”. По-друге, пе-
редчасний та неорганізований збройний виступ народностей 
Сіньцзяну пов’язаний із ризикованою необхідністю – “надання з 
нашого боку реальної збройної підтримки, здатної зашкодити на-
шій дипломатичній роботі у всекитайському масштабі: оскільки 
міжнародна дипломатія без сумніву скористається таким випад-
ком для антирадянської пропаганди серед китайської спільноти, 
внаслідок чого наша безкорислива підтримка національно-
визвольних рухів Сіньцзяну може бути розтлумачена політични-
ми колами Внутрішнього Китаю як збройне втручання у внут-
рішні справи Китреспубліки і як дія, що відторгає її терени на 
користь Росії й т. д.”63. Нарешті, революційна боротьба чотирьох-
сотмільйонного китайського народу має світове значення, оскіль-
ки вона несе звільнення всій східній частині Азії та підриває па-
нування американсько-європейських імперіалістів. Тому інтереси 
цієї боротьби вимагають злиття всіх революційних елементів різ-
них племен і національностей, що населяють Китай.

Після 1923 року Москва нібито пригальмувала процес ство-
рення революційної організації в Сіньцзяні. 6 жовтня 1924 року 
в Урумчі на підставі Радянсько-китайської угоди 1924 р.64 була 
досягнута угода з питання про запровадження радянських кон-
сульств у Сіньцзяні та китайських – у дотичних до Сіньцзяну об-
ластях СРСР. Радянські консульства були запроваджені в Урумчі, 
Кашгарі, Кульджі, Чугучаці та Шара-Суме. Тепер Радянський 
Союз отримував значно більше інформації звідти, ніж на початку 
1920-х років. Відповідно до представленої за підсумками перего-
ворів доповіді дипломатичної місії, що на початку 1920-х років 
вела переговори з головою адміністрації Кашгару, повстання “ви-
кликати легко”, маючи на увазі “особливо ісламістів”, однак “на-
скільки легко викликати збурення, настільки ж важко буде 
спрямувати соціально-політичну стихію у відповідне русло”; “не 
треба бути пророком, щоб передбачити, що національно-рево-
люційний удар пантюркістів обрушиться не лише на китайців, а 
й на нас” [цит. за: Ахметшин 2003, 237–238]. Відіграли свою роль 

63 РГАСПИ. – Ф. 514. – Оп. 1. – Ед. хр. 48. – Л. 125.
64 Радянсько-китайська угода про загальні принципи для врегулю-

вання питань між СРСР і Китайською республікою (31.05.1924).
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сподівання на китайський революційний рух, що йому слід все 
підпорядкувати. За відсутності будь-яких перемог у капіталістич-
ному світі наростаючі безлади та заворушення у Китаї були дуже 
промовистими і, безумовно, багатозначними з точки зору Комін-
терну [Маккензи 2008. 71]. За матеріалами VIII пленуму Комін-
терну (05.1927), перемога революції у Китаї об’єктивно створила 
б революційну ситуацію для широкомасштабного виступу народ-
них мас у всьому світі.

Монголи Сіньцзяну
у другій половині 1920-х – на початку 1930-х років.

Політика МНР і СРСР щодо Сіньцзяну
Монгольська сторона не втрачала надій щодо сіньцзянських 

монголів. У 1924 році Е.-Д. Рінчино, перебуваючи в Бурятії, звер-
нувся з таємним листом (від 23.10) до Бурятського обкому РКП(б). 
У ньому він зазначав, що, зокрема, утворення Бурят-Монгольської 
та Монгольської Республік за останній час (1922–1924) привер-
нули увагу й інтерес майже всіх монгольських племен (Барги, 
Внутрішньої Монголії й Китайського Туркестану) до Комінтерну 
та СРСР. Разом із монголами туди ж тягнуться й багатомільйонні 
маси китайських мусульман Центральної Азії, які живуть упере-
між з монголами у деяких районах. Цей інтерес і увага монголь-
ських племен до Комінтерну та СРСР не обмежується самими 
словами, а переходить у дію: у Барзі організувалося Східне Бюро 
ЦК Монгольської Народно-Революційної Партії, у Внутрішній 
Монголії – секція тієї ж партії, а в Китайському Туркестані у 
найближчому майбутньому повинна відбутися установча конфе-
ренція монгольських і мусульманських революційних елементів, 
для організації революційної партії, що орієнтується на СРСР і 
Комінтерн65. 24 грудня 1924 року Т. Рискулов, уповноважений 
Комінтерну в МНР, повідомляв ВККІ: “Хід життя змушує Мон-
голію зв’язуватися з цими районами – Внутрішньою Монголією, 
Баргою, Тибетом, Сіньцзяном, а останніх, у свою чергу, шукати 
опору в Зовнішній Монголії…” [цит. за: Лузянин 2003, 130]. У 
доповіді “Панмонголізм і наша закордонна робота” на засіданні 
ЦК МНРП від 26 травня 1925 р. Е.-Д. Рінчино зазначав: “Восени 

65 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 152. – Ед. хр. 27. – Л. 4–8.
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1924 року мала відбутися установча конференція монголо-му-
сульманських революційно-національних елементів за участі на-
шого представника і під проводом Комінтерну. Проте чомусь ця 
конференція не відбулася” [Элбек-Доржи Ринчино… 1998, 126].

У цій же доповіді Рінчино, зокрема, виголосив таке: “Стосов-
но монголів Сіньцзянської провінції ми маємо вести ту ж полі-
тику, яку було запропоновано вище щодо інших монгольських 
народів, тобто залучення молоді та ін. Далі, постановка ревробо-
ти і взагалі запровадження постійного та міцного зв’язку з Сінь-
цзяном буде сприяти значною мірою вирішенню на нашу користь 
долі спірного Алтайського краю... Майже все населення Алтай-
ського округу, як виходить з наявних в Уряді матеріалів, заявило 
офіційно про своє приєднання до нас ще від 1921 року. Окремі 
групи, як торгути, таку заяву зробили наприкінці 1924 року” 
[Элбек-Доржи Ринчино… 1998, 126–127]. Доповідач стверджу-
вав, що зв’язок із сіньцзянськими монголами підтримується ще з 
1922 року, а в Улан-Баторі досі мешкає їхній представник – т. Н.66. 
Мовляв, “настрій тамтешніх монголів вельми бойовий і цілком 
на нашому боці” [Элбек-Доржи Ринчино… 1998, 126]. З тексту 
виступу можна зробити висновок, що після вищезгаданих місій 
1922–1923 років спроб відправити представників ЦК МНП до 
Сіньцзяну не було. На думку Рінчино, “… у нинішньому році до-
ведеться вирішити в ту чи іншу сторону дане спірне питання і 
запобігти подальшій агресії Сінь-Цзянського дудзюна67… У ви-
падку ж закріплення за нами Алтайського краю ми зуміємо зму-
сити сидіти смирно не в міру метушливого Сінь-Цзянського 
дудзюна, погрожуючи йому повстанням у самому Сінь-Цзяні. 
Отже, остаточне закріплення за нами спірного Алтайського краю 
диктується як інтересами охорони наших кордонів, так і завдан-
нями революційної стратегії напередодні широкого розгортання 
революційних подій у Китаї” [Элбек-Доржи Ринчино… 1998, 
127]. Отже, як видно, думок про повстання у Сіньцзяні Рінчино 
не полишав. Зазначимо, що у листі до китайського чиновника з 
Алтайського округу, “революційний панмонголіст” зазначав: 
“Ми доводимо до відома Вашого уряду та китайського народу, 

66 Т. Н. – ймовірно, вищезгаданий Наван.
67 Мається на увазі Ян Цзесінь.
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що наші права на монгольські землі (в тому числі й на Алтай-
ський округ) засновані на принципі рівноправ’я народів і свобо-
ди їхнього самовизначення. Ці наші права ґрунтуються не лише 
на основних засадах сучасної епохи великої революції, ... але 
вони, повторюємо, визнані партією Гоміньдан на її останньому 
з’їзді в Кантоні68” [Элбек-Доржи Ринчино… 1998, 37]. З огляду 
на таку бурхливу діяльність, комінтернівські посадовці зазнача-
ли, що «…у Рінчино прагнення “працювати” на китайських 
узбіччях впритул до захоплення Китайського Алтаю – випливають 
зі всього світогляду…» [Документы 2008, 352–353]. Врешті-решт, 
у липні 1925 р. “революційний панмонголіст” був звільнений з 
усіх державних посад і відбув до Москви.

З від’їздом Рінчино цікавість монгольських урядовців до ро-
боти у Сіньцзяні не зникла, проте набула дещо інших форм. Збе-
рігалися прагнення до власної державності й серед правлячих 
верхівок монголів Сіньцзяну. Є ряд свідчень про настрої сінь-
цзянських монголів у середині – другій половині 1920-х років. 
Мовляв, коли запитують калмиків про стан справ (від 10.12.1924), 
то чують у відповідь: “Ми, калмики, знаємо, що є з калмиків ціла 
держава – Монголія, яка від нас дуже далеко. Китайцям не підко-
ряємося. Готуємося до вибору власного уряду. У випадку нашої 
протидії китайці натравлять на нас киргизів69, які можуть роз-
зброїти нас миттєво”70. За розвідданими головного штабу МНА 

68 Під час перебування у Москві восени 1923 року китайської деле-
гації, відомої як військова делегація Сунь Ятсена, що її очолював Чан 
Кайші, Президією ВККІ була вироблена резолюція (з питання про 
національно-визвольний рух у Китаї і про партію Гоміньдан), де, зокре-
ма, пропонувалося таке: партія Гоміньдан має відкрито виставити прин-
цип самовизначення народностей, які населяють Китай, що після 
переможної революції в Китаї проти іноземного імперіалізму, вітчизня-
ного феодалізму та мілітаризму може втілитися в утворенні вільної фе-
деративної республіки Китаю, що складається з народностей колишньої 
китайської імперії [Коммунистический Интернационал… 1986, 43, 
300]. Резолюція Президії ВККІ була вручена військовій делегації перед 
її поверненням до Китаю.

69 До Жовтневої революції і деякий час після встановлення Радян-
ської влади казахів називали казаками та киргизами. 9 лютого 1936 р. 
були введені найменування – “казахи”, “Казахстан”.

70 РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 832. – Л. 139.
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по Китаю (від 1.08.1926) серед монголів спостерігалася велика 
цікавість до нової Монголії й тенденція до повернення на батьків-
щину. Наприклад, торгутський аймак розташований по річці 
Едзін-Гол, його населення дорівнює близько 5000 осіб71 [див.: 
Montell 1940]. Серед торгутів наявне сильне прагнення вирватися 
з-під влади китайської адміністрації. Крім чиновників у аймаку є 
невелика кількість китайських солдатів. Їхнє завдання, як пояс-
нюють китайці, – перешкоджати переселенню торгутів до МНР72.

У “Військово-етнографічному нарисі” (від 20.06.1927) зазна-
чено, що сіньцзянські монголи в масі дивляться на монгольський 
визвольний рух позитивно73. Князі та інші адміністративні особи 
в усякому разі намагаються спрямувати думки монголів у бік на-
ціональної самобутності та незалежності74. Вищезгаданий Тойн-
лама, торгутський геген-нойон, вже командував монгольськими 
загонами. У 1924 р., під час заворушень у Кашгарі, Урумчі вима-
гав, щоб Тойн-лама допоміг своєю кавалерією і поставив вер-
блюдів китайським військам. Однак тоді торгутський правитель 
відмовився посилати своїх вершників, і з тих пір китайці збіль-
шили тиск на його народ. На початку 1925 р. Тойн-ламі наказали 
направити в Урумчі кавалерію для протидії наступу армії Фен 
Юйсяна75 (торгути завжди були у складі військового резерву 
Сіньцзяну). Вищезгаданого російського інструктора заарештува-
ли під час його поїздки до Урумчі і вислали з Сіньцзяну, а коман-
диром ескадронів призначили китайського офіцера. На той раз 

71 А. Калліников зазначав, що Едзін-Гол – самостійний монголь-
ський хошун, підлеглий владі провінції Ганьсу. На його думку, Едзін-
Гол, як і Алашань, пов’язані з усією Внутрішньою Монголією спільним 
історичним минулим, єдиною мовою та економічними інтересами, не 
можуть розглядатися інакше ніж частина Внутрішньої Монголії [Кал-
лиников 1928, 36]. Нині Едзін-Гол входить до складу аймаку Алашань 
(АРВМ КНР).

72 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 149. – Л. 129.
73 За іншим визначенням, мріють приєднатися до Монголії чи до 

Росії [РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 832. – Л. 256].
74 РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 845. – Л. 267.
75 Китайський генерал Фен Юйсян спочатку примикав до чжилій-

ської групи мілітаристів. У жовтні 1924 р. – керівник перевороту в Пе-
кіні, головнокомандуючий Національними арміями.
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регент підкорився вимогам китайців і відіслав до столиці провін-
ції три свої ескадрони [Рерих 1994, 93].

Подейкували, мовляв, коли регенту вдасться озброїти та обмун-
дирувати за рахунок місцевої влади армію, хоч би до 5000 осіб, 
частково її обучити та привести у більш-менш боєздатний стан, 
тоді він відокремиться від Сіньцзяну. Поки ж геген-нойон вжи-
ває всіх заходів, щоб дійсно створити монгольські кадри і, за 
можливості, залучити до цієї справи якнайбільшу кількість різ-
них монгольських хошунів76. За розвідданими Головного штабу 
МНА, взаємини китайських властей і калмиків до кінця листо-
пада 1926 року ознаменувалися досить значною подією адміні-
стративного порядку, а саме – передачею влади малолітньому 
калмицькому князеві Цеван-Доржи. До цього, мовляв, калмика-
ми управляв регент (геген-нойон), який сприяв консолідації 
калмиків і зростанню їхнього національно-економічного добро-
буту. Оскільки за період правління гегену вдалося завоювати по-
пулярність серед населення, Ян Цзесінь, який прагнув запобігти 
росту національної самосвідомості серед підвладних китайцям 
національних меншин, вирішив відсторонити небезпечно-попу-
лярного регента й замінити його небожем – 12-річним Цеван-
Доржи, приставивши до останнього радників-китайців77.

Діяльність регента, що створила йому популярність серед кал-
миків і занепокоїла китайців, не обмежувалася лише військовим 
розвитком власних кочівель. Як адміністратор, він славився не-
звичайною для китайської дійсності сумлінністю та неупередже-
ністю: податки їм збиралися без звичайних важких надбавок. 
Економічна політика торгутського правителя особливо зміцнила 
його авторитет серед калмиків. Щоб зберегти свої кочовища від 
спекулянтів-мусульман, він створив у себе щось на зразок коопе-
рації, через яку в кочовищах стали розподіляться товари за до-
сить помірними цінами, а від кочівників за твердими цінами 
приймалася сировина (при цьому продаж сировини приватним 
особам була заборонена). Спочатку все це викликало невдоволен-
ня, але потім, коли населення переконалося у корисності нововве-
день правителя, авторитет останнього сильно виріс. Незважаючи 

76 РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 844. – Л. 240.
77 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 149. – Л. 293.
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на відсторонення регента у 1926 році, спостерігачі вважали, що, 
зважаючи на його діяльність впродовж останніх п’яти років, 
спрямовану на зміцнення самостійності торгутів, слід припусти-
ти, що від впливу на долю свого народу амбітний діяч не відмо-
виться, тим більш, що населення ставиться до нього з великою 
повагою78. Судячи з подій, на яких ми зупинимося нижче, геген-
нойон все ж таки до самої смерті зберігав владне становище се-
ред карашарських торгутів.

На початку січня 1926 року з Шихо відправили у район 
Шара-Суме 1 батальйон (близько 300 осіб), туди ж спрямовува-
лася й деяка кількість мобілізованих. У лютому до Урумчі при-
був кінний загін у 500 монголів, мобілізованих монгольським 
князем у районі Шихо. Крім пересувань із центру на східний 
кордон спостерігалося посилення військ і на кордонах із МНР. 
Ці пересування пояснювалися побоюванням дубаня, що МНА 
виступить одночасно з Народними арміями79 з метою приєднати 
до МНР монгольські території, що входять до складу Сіньцзя-
ну80. Водночас Ян Цзесінь намагався налагодити добросусідські 
відносини з Улан-Батором. Він віддав розпорядження про уваж-
не спостереження за кордоном, аби припинити нальоти киргизів 
і монголів-захчинів (одна з груп у складі ойратів) на терени 
МНР. На початку 1926 року він навіть заарештував захчинського 
князя за обвинуваченням в організації нальотів на населення 
Кобдоського округу.

Ходили чутки, що Ян Цзесінь підтримує тісний зв’язок із 
аристократією та духовенством Кобдоського округу та Туви. 
Мовляв, йшлося про приєднання Кобдо до Сіньцзяну. На початку 
травня 1926 року в Урумчі з’явилися два лами, як представники 
від 27 монгольських хошунів. Влада їм обіцяла матеріальну під-
тримку і навіть військову допомогу81. Щоправда, за іншими да-
ними, ці монгольські лами були заарештовані, але контакти з 

78 РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 832. – Л. 451.
79 Народні (Національні) армії – збройні сили в північній частині 

Китаю, створені Фен Юйсяном та кількома іншими китайськими вій-
ськовими з військ, що відпали від армії чжилійської кліки мілітаристів.

80 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 149. – Л. 42–43.
81 РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 832. – Л. 453.
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чиновниками та ламами Кобдо підтверджувалися [Рерих 1992, 
248]. Зв’язки владної верхівки провінції з вказаними теренами, 
мабуть, таки мали місце, оскільки під час повстання навесні 
1930 року монгольські чиновники та лами спробували відпра-
вити делегацію до урядовців Сіньцзяну, яка була перехоплена 
радянськими частинами82. В Сіньцзяні ж перебував дехто з учас-
ників Хемчицького повстання у Туві (1924), і, нібито, обіймали 
вони там не останні посади83. 

Проте, були й інші посланці. За даними радянських спостері-
гачів (від 19.04.1926), у 1920-ті роки зв’язок сіньцзянських мон-
голів із Зовнішньою Монголією підтверджувався неодноразово. 
Мовляв, лами, які приїздять з Монголії84, залишаються при мо-
настирях, розповідають місцевим калмикам про незалежну, са-
мостійну Монголію і про всі події, що там відбуваються. До 
всього цього місцеве населення прислуховується і, поки що в 
мріях, думає про поєднання з рідними їм племенами85. Суворий 
наказ заарештовувати всіх, хто приїздить з Кобдо та Урги до 
Сіньцзяну, не діяв, і рух через кордон тривав86. Лами із Зовніш-
ньої Монголії продовжували мандрувати монгольськими сомо-
нами. Так, радянський консул в Урумчі О. Бистров зазначав у 
своєму щоденнику: «Така робота (“з об’єднання монголів усіх 
регіонів в одне ціле”. – Прим. авт.) за даними, що в мене є, що-
правда, неперевіреними, відбувається й тут, проте дуже обереж-
но, оскільки місцеві монголи дуже залякані та бояться китайської 
влади, що має всюди своїх шпигунів, проте все ж по Сіньцзяну 
ходить ціла низка “лам”, що розповідають пророцтва, за якими 
нібито прийшов час об’єднання монголів» [цит. за: Росов 2002, 
56]. Така “ламська” агітація з боку Урги в інших монгольських 
землях була буденною річчю у першій чверті ХХ ст. Отже, якщо 
у 1922–1923 роках мали місце таємні делегації спільно з пред-

82 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 41. – Л. 8.
83 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 55. – Л. 33. Все тувинське 

населення Сіньцзяну, переважно, зосереджується на теренах Алтай-
ського аймаку [Монгуш 2010, 212; див. також: Jianmin Wang 2002, 177].

84 Дані від 7 жовтня 1926 року.
85 РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 832. – Л. 421.
86 РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 831. – Л. 27.
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ставниками Комінтерну, то надалі, за відсутності підтримки з 
радянського боку, вони змінилися на приховану агітацію ман-
дрівних лам (з аналогічними закликами) на теренах Сіньцзяну.

Швидше за все, джерелом неперевірених даних Бистрова став 
всесвітньовідомий художник та мислитель М. Реріх, який у трав-
ні 1926 року завітав до Урумчі, здійснюючи свою велику Цен-
тральноазіатську подорож. За словами працівників місцевого 
консульства: “…він указував, що серед буддистів іде велика ро-
бота з об’єднання монголів від Забайкалля до Хотану та Тибету в 
одну Велику Монголію. Обережні кроки були вжиті ним до вста-
новлення зв’язку з сіньцзянськими монголами, проте ті вели себе 
вкрай обережно, побоюючись китайського шпіонажу”87. Цікаво, 
звідки М. Реріх узагалі дізнався про такі задуми, оскільки його 
подорож до Бурятії та Монголії була ще попереду. Ймовірно, тут 
знов-таки сталися у нагоді вище згадані лами-агітатори, які, 
певно, траплялися художнику на його шляху до Урумчі. Тоді 
зрозумілим стає формулювання, що “серед буддистів іде велика 
робота з об’єднання монголів” (виділено мною. – Прим. авт.). 
Сам художник писав: «Ще і ще раз можна оцінити “пошту” лам. 
Набагато раніше державної обізнаності, набагато точніше прино-
сять лами найкращі звістки» [Рерих 1992, 249]. На користь кон-
тактів із монгольськими ламами у Сіньцзяні свідчать записи у 
щоденнику митця. Так, у нотатці від 13 травня 1926 року (Урум-
чі) йдеться про бесіду з монгольським ламою, напевно агітатором, 
який розповідав родині Реріхів, що саме наповнює свідомість на-
родів, на що вони чекають. Він казав: “…ось час прийшов. Проте 
не кожному монголу та калмику можемо сказати ми, а лише тим, 
хто може зрозуміти та діяти” [Рерих 1992, 254]. З огляду на на-
ціональне визначення, легко припустити, що розмову лама вів 
саме про плани всемонгольського об’єднання, задля пропаганди 
якого, власне, його до Сіньцзяну і відрядили.

Проте, радянська політика щодо Сіньцзяну суперечила таким 
об’єднавчим намірам. У листуванні радянського консула в Кал-
гані (1926 рік) збереглася наступна настанова П. Никифорова88: 

87 РГВА. – Ф. 25895. – Оп. 1. – Ед. хр. 832. – Л. 454.
88 П. Никифоров – радянський повпред у МНР (1924–1926).
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“...Генералітет Фина89 метушиться щодо організації окремих від 
Ц. Китаю, зайнятих народними арміями провінцій. Потрібно ка-
тегорично заперечити цю ідею. До справи Народних Армій ця 
ідея нічого реального позитивного не додасть, а для СРСР ство-
рить неприємні ускладнення. Відділення провінцій Англія може 
зарахувати, як нашу агресію на Західний Китай, і користуючись 
становищем, що склалося, може посилити свою агресію на Ти-
бет, що ускладнювало б нашу політику в Тибеті, яку ми думаємо 
там проводити. Крім того, буде мотив для англійців посилювати 
свою агресивну активність у районі Кашгар-Урумчі. Наведені 
міркування є нашим внутрішнім мотивом заперечення проти 
відділення провінцій”90. Отже, наприклад, у протоколі засідання 
Політбюро ЦК ВКП(б) (від 17.02.1927) значилося: вважати аб-
солютно шкідливою та неприпустимою будь-яку діяльність або 
агітацію у напрямку відторгнення від Китаю Сіньцзяну чи час-
тини цієї провінції [ВКП(б), Коминтерн… 1996, 2, 619].

Радянську політику щодо Сіньцзяну 1920-х років можна на-
звати спадковою. Тут і традиційні для Російської імперії ХІХ ст. 
побоювання щодо активності Англії в Сіньцзяні, і налаштування 
на збереження по лінії державних кордонів “від Амуру до Памі-
ру” так званих буферних держав [Lattimore 1930, 326–327]. З 
другого боку, треба згадати й відомі слова радянського представ-
ника у Китаї А. Іоффе (від 1922 р.): “...чому буряти Монголії, 
яких ми звемо монгольським народом, настільки милі серцю на-
шому, що ми на їхню користь маємо жертвувати всією нашою 
Далекосхідною політикою і рикошетом всією нашою світовою 
революцією? …Навряд чи з-за двох мільйонів монголів, які не 
мають аніякого значення в світі, варто псувати стосунки… з чо-
тирмастами мільйонами китайців, які відіграють таку величезну 
роль” [цит. за: Лузянин 2003, 134]. Отже, у 1920-ті роки у питан-
ні Сіньцзяну радянські посадовці загалом стояли на засадах збе-
реження територіальної цілісності Китаю. Як зазначає відомий 
російський китаїст Ю. Галенович, Сталін і Чан Кайші від почат-
ку стосунків між ними були зацікавлені, щоб Сіньцзян залишав-
ся нехай і віддаленою, проте частиною Китаю, щоб сили третіх 

89 Мається на увазі Фен Юйсян.
90 РГАСПИ. – Ф. 144. – Оп. 1. – Ед. хр. 198. – Л. 200.
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країн не отримали можливість переважного впливу на ситуацію 
у цій провінції, щоб зберігався спокій місцевого корінного насе-
лення [Галенович 2008, 222]. Щодо КПК91, то резолюція ВККІ 
з китайського питання (06.1930) зокрема радила партії досягти 
встановлення міцного зв’язку і керівництва мусульманським ру-
хом на півночі Китаю, національно-революційною боротьбою у 
Внутрішній Монголії і т. д. [Коммунистический Интернацио-
нал… 1986, 209].

В 1931 р. корінне населення найбільшої китайської провінції 
Сіньцзян, доведене до розпачу утисками китайської адміністра-
ції, здійняло потужне повстання. Воно почалося у квітні 1931 р. 
стихійним виступом селян у Хамійському повіті. У національно-
му аспекті, особливо на першому етапі, більшу частину повстан-
ців становили уйгури, але надалі до них доєдналися дунгани, 
казахи, монголи, киргизи, узбеки та інші народності, що населя-
ли Сіньцзян [Бармин 2012, 27]. Повсталі ставили за мету вигнати 
із провінції китайську адміністрацію й створити на теренах Сінь-
цзяну незалежну ісламську державу.

Під час повстання 1931–1934 років бажання радянської сторо-
ни вплинути на хід подій у віддаленій китайській провінції акти-
візувалося. У лютому 1932 року Східний секретаріат Виконкому 
Комінтерну побачив умови для розгортання революційної робо-
ти та створення революційної організації в Сіньцзяні. До складу 
останньої мали увійти, насамперед, уйгури, дунгани та китайці. 
У висунутих пропозиціях ВККІ щодо тамтешньої роботи під-
креслювалося – бажано встановити зв’язок майбутньої Сіньц-
зянської народно-революційної партії з ЦК КПК і підпорядкувати 
її проводу останнього. Особливу увагу планували приділити й 
організації зв’язку (бажано через Монголію) [ВКП(б), Комин-
терн… 2003, 1, 127]. 

91 КПК – Комуністична партія Китаю, виникла у 1921 році. В період 
блоку з Гоміньданом партія вела легальну діяльність у Південному та 
Центральному Китаї (сфера влади Гоміньдану) і нелегальну у Північ-
ному Китаї. На початку 1920-х років китайський комуністичний лідер 
Мао Цзедун зазначав: “Що стосується [Монгольської] Народної партії 
та Китайського Туркестану, ми звичайно вважаємо, що вони повинні 
мати право на самовизначення, тому що [в цих областях] у нас і Радян-
ського Союзу є спільний фронт” [цит. за: Xiaoyuan Liu 2006, 85].



Сіньцзян у політиці монгольської народної республіки...

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            145

Схоже, такі наміри почали швидко втілюватися в життя, як 
можна судити з запису бесіди монгольського політичного діяча 
З. Шижее з членом ЦК ВКПб І. А. Пятницьким (22 березня 
1932 р.). З. Шижее, перший секретар ЦК МНРП, був уродженцем 
Сіньцзяну, прибув до Монголії у 1921 р., супроводжуючи Сум’я-
бейсе, працював його помічником. Під час навчання у КУТСі, що 
тривало до 1928 р., вихідця з Сіньцзяну З. Шижее використову-
вали з агітаційно-пропагандистською метою серед тамтешніх 
студентів – уйгурів та дунган [Баабар 2010, 404]. Припускають, 
що він був також залучений до організації поставок радянської 
зброї до Сіньцзяну. Саме в Москві З. Шижее познайомився ще з 
одним майбутнім лідером монгольських лівих – дербетом О. Бад-
рахом. Вони обговорювали можливості створення автономної 
республіки в нехалхаських монгольських регіонах. Зустрічається 
твердження, що під проводом Комінтерну О. Бадрах та З. Шижее 
висували пропозицію про створення Ойрато-Сіньцзянської дер-
жави, до складу якої мали увійти Убсу-нурський та Кобдоський 
аймаки МНР, Тува та неуйгурська частина Сіньцзяну [Баабар 
2010, 404; Баабар 2016]. Можна припустити, що такі амбітні про-
позиції відносилися до 1929–1932 рр., часу, коли обидва політи-
ки були при владі в МНР, і що саме Шижее курирував у цей 
нетривалий період сіньцзянський напрям у монгольській полі-
тичній практиці.

Отже, з запису бесіди З. Шижее з І. А. Пятницьким (22 берез-
ня 1932 р.) ми дізнаємося про приїзд до Улан-Батору представ-
ників Хамі з проханням про підтримку. Секретар ЦК МНРП 
наголошував, що має поїхати до Улан-Батора з визначеною від-
повіддю – “будемо допомагати чи ні, якщо так, то в якій мірі” 
[Монголия в документах… 2012, 321]. У відповідь І. А. П’ят-
ницькій зазначив, що дуже складно наважитись на щось. Мовляв, 
відштовхнути уйгурів, які знаходяться поблизу до Монголії, 
складно: вони можуть бути використані як князями Внутрішньої 
Монголії, так навіть і японцями в безпосередній боротьбі проти 
МНР. Дати їм зброю, невідомо як вони цю зброю використають. 
Можливо, навіть якщо надати цю допомогу, це не означає, що 
вони не зв’яжуться з монгольськими князями та японцями. Він 
пропонував в Улан-Баторі скликати авторитетну нараду, яка всі б 
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ці питання розглянула, і вважав доцільним, щоб будь-хто з цієї 
делегації залишився б в Улан-Баторі для постійного зв’язку і щоб 
ЦК МНРП також виділив представника до цих уйгурів, щоб бути 
в курсі справи, що у них відбувається. А щодо надання їм зброї, 
треба як слід дізнатися, що вони з себе представляють, які в них 
є наміри, лише після цього надавати їм допомогу зброєю. Треба 
бути дуже обережними [Монголия в документах… 2013, 322]. 
Почувши про прохання уйгурів надати їм політичних радників, 
П’ятницькій відповів, що політичних радників слід надати, про-
те так, щоб монгольський уряд офіційно за свої дії не відпові-
дав, можливо, краще від імені партії, а не уряду. Зауважимо, що 
І. А. Пятницький був членом Політсекретаріату ВККІ, очолював 
його Організаційний відділ, який контролював виконання ко-
муністичними партіями рекомендацій Виконкому Комінтерну, 
розбирав внутрішні розбіжності в компартіях. Привертає увагу 
обережність, з якою зазвичай радикальне та безпринципне комін-
тернівське керівництво намагалося все обставити та підкреслене 
перекладання ініціативи на монгольську сторону, яка продовжу-
вала зберігати зацікавлення в сіньцзянському питанні.

Завдяки наступному документу ми можемо побачити як роз-
вивалася ця політична комбінація. З листа секретаря ЦК МНРП 
З. Шижее П. Міфу92 (від 13.05.1932) ми дізнаємося, що певну 
допомогу уйгурським повстанцям таки вирішили надати і лис-
тування між ними та Улан-Батором тривало [Монголия в доку-
ментах… 2013, 349]. Представникам Хамі видали у вигляді 
допомоги 14 гвинтівок, по 100 набоїв до кожної, 1 берданку, 
35000 набоїв для японських гвинтівок і німецьких берданок, 
30 ямбів срібла, по 2000 тугріків, і монгольські кооперативні ор-
ганізації дали обіцянку по можливості постачати їх необхідними 
товарами за сировину. Мабуть, сумніви щодо цього повстансько-
го осередку вплинули на обсяг допомоги, а, може, намагалися 
підкреслити, що це акція саме Улан-Батора, звичайно, неспро-
можного на таку суттєву підтримку, яку, приміром, надавав 
СРСР. Отримавши кошти та зброю, уйгури збиралися назад до 
Сіньцзяну. Вони наполягали на тому, щоб з ними поїхав (чи то 

92 П. Міф у 1928–1935 рр. був заступником завідувача Східним се-
кретаріатом ВККІ.
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як представник ЦК МНРП, чи то як політичний радник) член 
ЦК МНРП Демберел (вищезгаданий виходець з Сіньцзяну й 
ініціатор монголо-сіньцзянських контактів першої половини 
1920-х рр.), проте в Улан-Баторі хтось заперечив проти його по-
їздки, і уйгурам в цьому відмовили. Повстанці з Хамі писали, 
що вони намагаються встановити зв’язок з монгольськими сол-
датами, розташованими навколо Хамі. Проте Шижее підкреслю-
вав, що поки що достовірної інформації від них нема [Монголия 
в документах… 2012, 349].

Шижее писав цього листа, коли вже розпочалося велике по-
встання в МНР, що тривало кілька місяців, викликало паніку се-
ред радянських представників і радників в Улан-Баторі, сколих-
нуло підвалини держави і призвело до зміни політичного курсу 
та владної верхівки республіки. Можна припустити, що такий 
розвиток подій, принаймні тимчасово, призупинив контакти між 
монгольською владою та сіньцзянськими повстанцями. 30 черв-
ня 1932 р. відповідального за сіньцзянський напрям Шижее 
усунули з посади секретаря ЦН МНРП, потім відправили до 
Москви на навчання і він залишався там до 1937 року, коли був 
репресований.

Вочевидь, згадані документи є не єдиними свідченнями нама-
гань СРСР та Комінтерну через МНР отримувати інформацію від 
уйгурських повстанців та мати на них певний вплив. Проте вони 
відкривають нову сторінку маловивченої історії національних 
рухів у Сіньцзяні першої половини ХХ ст.

Йшли місяці, а революційної партії, здатної очолити рух, у 
Сіньцзяні так і не було створено. Зазначалося, що основні націо-
нальності, про які у даному випадку може йти мова, – уйгури, 
монголи, маньчжури, дунгани, киргизи – знаходяться на різних 
щаблях розвитку. Гаслом для майбутньої партії пропонувався, 
зокрема, заклик за Народну федеративну республіку з широкою 
автономією малих національностей [ВКП(б), Коминтерн… 2003, 
1, 206]. Була й така пропозиція щодо ханів: тимчасове викорис-
тання одних, здатних допомогти революційному руху; фізичне 
знищення інших, які ведуть активну боротьбу з революційним 
рухом і які заплямували себе зрадою національних інтересів; 
нейтралізація третіх [ВКП(б), Коминтерн… 2003, 1, 207].
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21 квітня 1933 р. Політкомісія Політсекретаріату ВККІ затвер-
дила проект Східного лендерсекретаріату з національного питан-
ня у Китаї. У проекті зазначалося: КПК мусить створити свої 
опірні пункти у Сіньцзяні, разом із тим, сприяючи організації 
народно-революційних партій із кращих передових революцій-
них представників трудящих народів Сіньцзяну. КПК визнає пра-
во народів Сіньцзяну на вільне державне відокремлення і рішуче 
бореться як проти гнобительської політики Гоміньдану, так і 
проти всіх загарбницьких та інтервенційних планів імперіалізму 
[ВКП(б), Коминтерн… 2003, 1, 347]. Щодо національно-виз-
вольного руху Сіньцзяну слід врахувати те, що тут надзвичайно 
сильні імперіалістичні спроби використання, а іноді й інспіру-
вання націоналістичного руху не лише з метою відриву Сіньцзяну 
від Китаю, перетворення його на колонію, але й з метою ство-
рення нового плацдарму для інтервенції проти СРСР [ВКП(б), 
Коминтерн… 2003, 1, 332]. Разом із тим, спецкомісія Політбюро 
ЦК ВКП(б) 3 серпня 1933 року постановила: вважати недоціль-
ною підтримку рухів за відокремлення Сіньцзяну від Китаю у 
даний час і за даних обставин [Зотов 2003, 87].

З часом позиція радянської дипломатії щодо контактів з по-
встанцями та долі Сіньцзяну була чітко сформульована у листі 
заступника наркома закордонних справ СРСР Г. Я. Сокольникова 
повпреду СРСР у Китайській республіці Д. В. Богомолову (від 
26.12.1933): «Оскільки нинішній урумчійський уряд представляє 
собою форму коаліції згідних на реформи китайських кіл з му-
сульманськими колами, що вимагають реформ, і нацменшинами, 
що добиваються визнання своїх прав на певне самоуправління, то 
ця коаліційна форма є свого роду бар’єром проти руху за повну 
незалежність Сіньцзяну і відокремлення його від Китаю, яке під-
тримується японцями та англійцями через посередництво реак-
ційних турецьких елементів. Створення маріонеткової “незалеж-
ної” сіньцзянсько-мусульманської держави, де керували б тільки 
що згадані сили, було б цілком спрямоване проти нас. Тому ми не 
на словах, а на справі найглибшим чином зацікавлені в даній си-
туації, в успіху та міцності “коаліційного” урумчінського уряду».

Не дочекавшись підтримки від МНР, монголи Сіньцзяну, як вже 
зазначалося вище, приєднуються до повстання 1931–1934 років. 
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Так, наприкінці 1932 – початку 1933 років боротьбу проти уряду 
починають карашарські монголи та казахи Алтайського округу. 
Стає вибухонебезпечною обстановка в Ілійському окрузі, де біль-
шість населення становили казахи. Ось що розповідає російський 
дослідник С. Балмасов, ґрунтуючись на архівних даних. У липні 
1932 року Цзінь Шужень (1928–1933), наступник Ян Цзесіня, на-
казав мобілізувати карашарських торгутів, проте ті відмовилися. 
Тоді він запросив на переговори до Урумчі монгольських князів і 
лам. Коли ті прибули, їх заарештували і розстріляли93. Дізна-
вшись про це, карашарські монголи розпочали повстання. На 
приборкання монголів були відправлені китайські війська та дві 
сотні козаків. Командуючий Карашарським округом Чжань Ши-
куй мав великий вплив на монголів, отож йому вдалося вмовити 
їх заспокоїтися, проте вони відмовилися здати зброю та мобілі-
зуватися. Своїми нерозважними діями генерал Цзінь Шужень на-
жив собі ворогів, і монголи замирилися лише при загрозі вжити 
проти них силу, за першої ж нагоди мали намір знову повстати 
[Балмасов 2007, 375]. У першій половині 1933 року, крім кара-
шарських монголів, у рядах повстанців боролися біля двох тисяч 
монголів з інших округів. Лише при облозі міста Цонжа94 було 
вбито 600–700 монголів [Бармин 1999, 105].

В липні 1933 р. пройшли переговори нового губернатора 
Сіньцзяну Шен Шицая (1933–1944) з керівником найбільшого 
угруповання повстанців, що складалося переважно з уйгурів, 
Ходжею Ніязом. Результатом переговорів стала досягнута в лип-
ні 1933 р. угода про припинення бойових дій цього угруповання 
проти урядових сил. Казахи Алтайського округу та карашарські 
монголи незабаром примкнули до угоди уйгурського угруповання 

93 За іншими даними, ці події відбулися дещо раніше. Мовляв, у 
травні Цзінь Шужень запросив до себе нібито для переговорів вищезга-
даного торгутського правителя Цецен-гегена. Після розкішного обіду 
князя із двома його помічниками вивели у двір, де їм відрубали голови, 
причому під час страти князеві, як особі високого звання, поклали чер-
воний килим. У такий спосіб губернатор втратив монгольську кінноту і 
здобув нових ворогів в особі підданих князя [Dickens].

94 За тодішнім адміністративним поділом Цонжа належала до Урум-
чійського округу.
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з урядом [Бармин 2012, 31–32]. У радянській газеті “Известия” 
від 5 березня 1934 р. ми зустрічаємо цікаве повідомлення, з яко-
го дізнаємося про прибуття до Урумчі представників влади Ал-
тайського округу для отримання від уряду провінції інструкцій 
[Укрепление... 1934]. Делегація від карашарських монголів, що 
прибула до Шен Шицая, запропонувала допомогу для повної 
ліквідації військ повстанського ватажка, дунганина Ма Чжу-іна. 
Мовляв, на підтримку уряду провінції рішуче висловились та-
кож представники кочових народностей північного заходу і цен-
тру Сіньцзяну [Укрепление... 1934]. Так чи інакше, в 1934 р. за 
допомогою та підтримкою радянського військового континген-
ту, уведеного в провінцію, китайські війська зуміли придушити 
повстання.

З історії Монгольської Народної Республіки
та Сіньцзяну 1940-х рр.

У 1944–1945 роках Алтайський, Ілійський і Тарбагатайський 
округи стали колискою нового великого антикитайського по-
встання, де на перші позиції вийшли уйгури, казахи, узбеки. 
“Повстання трьох округів” проходило за підтримкою СРСР, який 
намагався у такий спосіб повернути свій вплив у провінції, й 
призвело до створення Східно-Туркестанської Республіки (СТР), 
що мала практично всі атрибути самостійної держави і власний 
уряд у м. Кульджа.

7 вересня 1943 року Оспан-батир, ватажок казахських по-
встанців, загони якого з 1943 р. діяли на теренах Алтайського 
округу, вперше встановив зв’язок зі спецслужбами МНР через 
посередництво особистого представника Х. Чойбалсана [Обухов 
2007, 327]. 5 жовтня 1943 року відбулася перша особиста зустріч 
Оспан-батира з правителем МНР в місцевості Алаг Толгой, на 
китайсько-монгольському кордоні. Сторони домовилися про до-
помогу повстанцям зброєю, боєприпасами та продовольством. 
При зустрічі був присутній заступник міністра внутрішніх 
справ МНР, який пообіцяв направити до штабу Оспан-батира 40–
50 монгольських військових інструкторів. Аналогічну підтримку 
надавали монгольські можновладці революційним групам з 
Внутрішньої Монголії у 1920-ті роки.
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Під час наступної зустрічі Оспан-батира з Х. Чойбалсаном 
4 березня 1944 року казахський ватаг отримав від монголів пар-
тію зброї та боєприпасів. Якщо раніше зброєю та боєприпасами 
Оспан-батира постачали самі монголи, то на цей раз все приве-
зене було персональним подарунком Й. Сталіна [Обухов 2007, 
330]. Радянський лідер під час зустрічі з Х. Чойбалсаном у Крем-
лі 21 січня 1944 року спеціально обговорював з ним питання про 
підтримку національно-визвольного руху у Джунгарії та Внут-
рішній Монголії. У грудні 1944 р. в Москві відбулася таємна на-
рада за участі, зокрема, посадовців з КДБ та радянського посла в 
МНР. На основі матеріалів наради були напрацьовані підсумкові 
рекомендації, і 13 січня 1945 р. вони поступили наркому закор-
донних справ В. Молотову на розгляд та затвердження. Документ 
називався “Пропозиції до питання національно-визвольного руху 
на Алтаї (Сіньцзяні)” і в ньому, зокрема, зазначалося: “3) Дозво-
лити монгольській армії демобілізувати частину офіцерського та 
рядового складу національного казахського полку (до 300 осіб) 
з числа монгольської бригади (до 1000 осіб) влити демобілізова-
них як органічну частину до вже наявних загонів повстанців і, 
використовуючи демобілізованих як кістяк, створити бойові 
військові підрозділи у прийнятій повстанцями структурі (десят-
ки, півсотні, сотні, полки). Б) Дозволити міністерству внутріш-
ніх справ МНР постачання створених партизанських загонів 
боєприпасами. 4. Перекрити тракт Ланьчжоу-Урумчі на ділянці 
Ансі-Гучен, по якому направляються боєприпаси та жива сила з 
Центрального Китаю до Сіньцзяну на придушення національ-
но-визвольного руху; для цього а) активізувати роботу наявних 
повстанських груп і загонів; через Військову раду повстанців 
установити зв’язок з казахськими племенами в південній частині 
пров. Ганьсу та у пров. Цинхай і спрямувати їхню активність на 
розрив комунікацій, що пов’язують Західний Китай (Сіньцзян) з 
Центральним Китаєм” [цит. за: Лузянин 2003, 246–247].

У жовтні 1945 року нарком внутрішніх справ Л. Берія звер-
нувся до В. Молотова з листом, де, зокрема, зазначав: “За наявни-
ми відомостями, керівник повстанців Алтайського округу Оспан-
батир після звільнення Алтаю не має наміру визнавати уряд 
Східного Туркестану, створений в Кульджі, і Алтай вважає са-
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мостійною державою, а себе ханом Алтаю. Оспан-батир заявляє, 
що у 1944 році під час його зустрічі з Чойболсаном, останній 
обіцяв Алтай перетворити на самостійну державу, а його призна-
чити ханом Алтаю, тому Оспан-батир вважає обов’язковим для 
себе лише вказівки Чойболсана. За пропозицією нашого пред-
ставника, Оспан-батир приступив до виконання обов’язків гу-
бернатора Алтаю95 і заявив, що буде керуватися його порадами, 
однак заявив, що Чойболсан обіцяв Алтаю самостійність, а йому 
звання хана” [цит. за: Бармин 2003, 433]. Судячи з вищесказано-
го, прем’єр-міністр МНР Х. Чойбалсан потай продовжував трак-
тувати Алтайський край як монгольське володіння [більш. див.: 
Radchenko 2009].

Автори оприлюдненої в Пекіні книги “Таємниця незалеж-
ності Зовнішньої Монголії” стверджують: перш ніж визнати не-
залежність Зовнішньої Монголії, під час радянсько-китайських 
переговорів 1945 року гомінданівський уряд прагнув вирішити 
суперечку навколо Алтайського краю, встановити прикордонну 
лінію між Сіньцзяном та Зовнішньою Монголією. Як відомо, на 
початку ХХ ст. Алтайський край опинився за межами Зовнішньої 
Монголії. На радянській же географічній карті 1940 року майже 
215 тисяч кв. км території Алтайського краю включено до тере-
нів МНР. Тому уряд Чунціна виходив з припущення про те, що 
визнанання незалежності Зовнішньої Монголії в її нинішніх 
кордонах без спеціальної угоди, що встановлює приналежність 
Алтаю Китаю, означало б анексію Західного Алтаю [Батбаяр 1999, 
202; див. також: China – Mongolia Boundary 1984, 8]. Врешті-решт, 
китайська делегація погодилася на визнання Зовнішньої Монго-
лії в її тодішніх кордонах.

Ще наприкінці 1940-х років деякі західні дослідники припус-
кали ймовірність того, що радянський уряд продовжить консолі-
дацію чи поширення своєї влади у прикордонних китайських 

95 До середини вересня 1945 р. загони Оспан-батира разом з війська-
ми північного фронту СТР повністю звільнили Алтайський округ від 
гоміньданівських військ. 23 вересня 1945 року керівництво Східно-
Туркестанської Республіки призначило Оспан-батира губернатором Ал-
тайського округу і навіть ввело до складу уряду СТР. У червні 1946 році 
він, пославшись на хворобу, залишив цю посаду й повернувся до пар-
тизанської діяльності (зокрема проти гоміньданівських військ).
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областях. Це, зокрема, може набути форми підтримки певної фе-
дерації, наприклад, монголи Зовнішньої та Внутрішньої Монго-
лії, Барги, Східного Сіньцзяну з Бурят-Монголією [Fisher 1949, 
199–200]. Схожі побоювання (щодо об’єднання Монголії з Сінь-
цзяном) були на цей час й у китайської сторони [див.: Русско-
китайские отношения… 2005, 139–140]. Натомість, у тому ж 
1949 році заступник голови Ради Міністрів СРСР А. Мікоян у бе-
сіді з Мао Цзедуном зазначив: “Якщо нададуть автономію на-
родностям Сіньцзяну, то напевно залишиться ґрунт для руху за 
незалежність. Ми не стоїмо за рух незалежності сіньцзянських 
народностей і не маємо жодних зазіхань на сіньцзянську терито-
рію, вважаючи, що Сіньцзян входить і має входити до складу 
Китаю. Ми стоїмо за економічне співробітництво і торгівлю з 
Сіньцзяном…” [Русско-китайские отношения… 2005, 67].

Політика Радянської Росії щодо Сіньцзяну 1920-х років вигля-
дає закономірною ланкою загальної політики Російської імперії – 
СРСР щодо цього регіону. Починаючи від зауваження Олексан-
дра ІІІ на телеграмі М. Пржевальського, де стверджувалося, що 
Китайський Туркестан готовий піднятися проти Пекіна: “Я сум-
ніваюся в користі цього приєднання” [цит. за: Схиммельпеннинк 
ван дер Ойе 1997, 220; див. також: Ахметшин 2008, 126]. І до від-
мови Й. Сталіна губернатору Шен Шицаю в його проханнях 
включити Сіньцзян до СРСР як союзну радянську республіку 
(1941, 1944) [Сыроежкин 2003, 119; Обухов 2007, 310].

Висновки
На початку 1920-х рр. одним із перших завдань монгольської 

народної влади в Сіньцзяні (як і для уряду Автономної Монголії) 
було повернення Алтайського округу, який нещодавно входив до 
складу Західної Монголії. Існував план дій і щодо Ілі й Тарбага-
таю, проте припускалося, що вони залишаться у складі револю-
ційного Китаю. Йшлося навіть про повстання навесні 1923 року, 
до якого потай готувалися Урга та ілійські монголи. Привертає 
увагу й властива всьому періоду дослідження готовність мон-
гольських політиків (насамперед, Е.-Д. Рінчино) співпрацювати 
з мусульманами Сіньцзяну – уйгурами, казахами, дунганами. У 
цей час комінтернівці вважали цілком ймовірним збройні висту-
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пи сіньцзянських монголів і намагалися їм запобігти. У 1926 році 
Ян Цзесінь побоювався, що монгольська армія виступить одно-
часно з Народними арміями, щоб приєднати до МНР “монголь-
ські” території, що входять до складу Сіньцзяну. Якщо у 1922–
1923 роках монгольська влада відправляла таємні делегації до 
Сіньцзяну спільно з представниками Комінтерну, то в наступні 
роки, за відсутності підтримки з радянського боку, вони зміни-
лися на приховану агітацію мандрівних лам (з аналогічними за-
кликами) на цих теренах. Певне пожвавлення сіньцзянського 
напряму в монгольській політичній практиці відбувається на по-
чатку 1930-х рр., викликане повстанням 1931–1934 рр. на теренах 
Сіньцзяну. Востаннє політики МНР долучаються до політичних 
проблем Сіньцзяну у 1940-ві, коли мали місце контакти монгольсь-
кого керівництва з казахськими повстанцями Алтайського округу.
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Я. В. Пилипчук

БоротьБа Гіреїв та ноГайців
проти російської імперії у 1783–1812 рр.

Одним із досі малодосліджених аспектів історії Східної Євро-
пи є доля кримських татар та ногайців у період з 1783 до 1812 рр. 
на непідвладній росіянам території Буджаку, Єдисану та Заку-
бання. Не можна сказати, що ця проблема не розглядалася зов-
сім. Так, останні роки існування Буджацької Орди досліджували 
М. Руссєв та В. Каширін. При цьому підхід російського історика 
В. Каширіна є заідеологізованим і покликаний показати, що но-
гайці переселялися в османські володіння у 1812 р. з власної 
волі, і що А. де Ланжерон упереджено ставився до росіян. До-
слідник некритично сприймає свідчення писемних джерел. Нато-
мість молдавський історик болгарського походження М. Руссєв, 
проаналізувавши весь спектр джерел, дійшов висновку, що мі-
грація ногайців була зумовлена утисками зі сторони військової 
адміністрації на зайнятих землях дунайських князівств та Бу-
джаку. Він відзначав, що не тільки Ланжерон, але й австрійці та 
окремі росіяни відзначали вороже ставлення російських військо-
вих до ногайців. О. Вікторов та М. Вєсєловський відзначали роль 
закубанських ногайців в обороні Анапи від росіян. Долі ногай-
ців на Північному Кавказі присвятила свою статтю і С. Алієва. 
У статті азербайджанської дослідниці відзначено, що ногайців 
цілеспрямовано змушували мігрувати зі степових просторів. Дії 
російських воєначальників та адміністрації щодо нагайців роз-
глядаються нею як геноцид. Ця позиція також видається нам 
дещо заідеологізованою, але в цілому правильно стверджувати, 
що державна політика Російської імперії була спрямована на ко-
лонізацію степів християнським населенням різного походження 
і переміщення та витіснення тюркського мусульманського насе-
лення за межі його батьківщини. Український дослідник В. Гри-
бовський вивчав роль ногайців у газаваті Шейха-Мансура (чечен-
ця Ушурми) [Руссев 2012; Каширин; Веселовский 1914; Викторин 
2001; Алиева; Грибовский]. Проте досі не було спроби порівняти 
антиросійську діяльність ногайців Буджаку та Закубання, а також 



Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783–1812 рр.

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            161

ролі династії Гіреїв у цьому. Завданням цього дослідження є ре-
конструкція історії боротьби Гіреїв та ногайців проти росіян піс-
ля анексії Кримського ханства.

Анексія Російською імперією Криму та прилеглих до нього 
орд призвела до того, що в Османській імперії почали назрівати 
настрої реваншу. В Кучук-Кайнарджинському мирному договорі 
не містилося положення про анексію основної території Крим-
ського ханства, натомість у ньому передбачалося, що ці землі за-
лишатимуться незалежними і перебуватимуть під владою Гіреїв. 
Хоча Шахін-Гірей із частиною кримськотатарської знаті присяг-
нув Російській імперії та схвалив перехід Криму, Єдичкуля, 
Джембойлука і Кубані до складу володінь Романових, ні для кого 
не було таємницею, що перед тим кримські татари кілька разів 
повставали проти російської влади і що Шахін-Гірей був маріо-
неткою в руках російської еліти. На противагу цьому Османи 
вважали Гіреїв легітимними правителями. Варто зауважити, що 
у XVIII ст. Гіреї часто жили у своїй буджацькій столиці – Кав-
шанах. Крим же в тому столітті був вразливий для російських 
вторгнень. На момент анексії Кримського ханства у 1783 р. деякі 
Гіреї перебували на території Буджаку. Османи ж уважали, що 
Кримське ханство і надалі продовжує існувати в межах Єдисану 
та Буджаку. Щоправда щодо Криму та трьох ногайських орд вони 
у 1783 р. питання не педалювали. Бахадир-Гірей, котрий втік до 
абазинів у 1783 р., не визнавав російської анексії й, спираючись 
на горян та вірних йому ногайців, зібрав загін кількістю 8–10 тис. 
і розпочав партизанську війну проти росіян, що тривала аж до 
1789 р. Окрім того, підписання 1783 р. Георгієвського трактату і 
перехід Картлійсько-Кахетинського царства під російський про-
текторат призвели до загострення російсько-турецьких протиріч. 
Після підписання цього договору турецький паша з міста Ахал-
цихе почав нападати на Картлі-Кахетію. Російська імперія на це 
відповідала письмовими протестами. Однак більше за все заго-
стрив відносини між Османською та Російською імперіями дого-
вір між імператрицею Катериною ІІ та кайзером Йосипом ІІ. Як 
неважко було здогадатись, цей союз був спрямований проти Ту-
реччини. Росія та Австрія мали великі плани на розділ турець-
ких володінь. Сама імператриця була натхнена планом розділу 
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турецьких володінь і поділяла ідею Грецького проекту. Російсько-
австрійський альянс спричинив незадоволення у Франції, Ве-
ликобританії та Пруссії, які відповіли на нього дипломатичною 
підтримкою Османів. Франція підтримувала традиційно добрі 
відносини з Османами. Окрім турків, французи підтримували 
приязні відносини зі шведами. Прусів більше турбувало можливе 
посилення Австрії. Великобританія ж була невдоволена зростан-
ням впливу Росії на континентальні справи, а Швеція готувалась 
до війни з Російською імперією. У Речі Посполитій багато шлях-
ти та магнатів були невдоволені тим, що Австрія, Пруссія та 
Російська імперія зайняли значні території держави в 1772 р. 
Скидалося на те, що Російська імперія опиниться в політичній 
ізоляції. У зв’язку з цим османський султан вирішив піти на вій-
ну з росіянами. У 1787 р. османський султан призначив Шахбаз-
Гірея замість Бахадира-Гірея кримським ханом. Фактично Шах-
баз був правителем Буджаку. Шахбаз зробив калгою свого брата 
Мубарека, а нащадка Саадет Гірея – Арслан-Гірея – нуреддіном. 
У 1787 р. Шахбаз брав участь у війні 1787–1791 рр. між Осман-
ською імперію, ногайцями Єдисану та Буджаку з одного боку і 
Російською та Австрійською імперіями з іншою. Коли австрійці 
у 1787 р. здобули Ясси, то війська Шахбаз-Гірея змогли відвою-
вати у австрійців це місто. Халім-Гірей писав, що контроль над 
містом вдалося утримувати протягом 74 днів, але, не отримавши 
допомоги з боку сераскера Ізмаїла, татари та ногайці були виму-
шені відступити під тиском російських військ. Шахбаз-Гірей 
вказував, що його військо малочисельне і просив допомоги у 
Османів, але так і не дочекався її. Кримці вимусили відступити з 
Ясс загін австрійців [Халим-Гирей 2004; Вачнадзе, Гулули, Бах-
тадзе; Кинросс лорд 1999, 439–444; Брикнер 1869; Коршунова 
2003, 62–68; Соловьев].

Європейські ж країни не спромоглися допомогти Османам. 
Франція сама перебувала у кризі. У 1787 р. проти короля висту-
пила аристократична фронда, у 1788 р. політична криза тільки 
загострилася, коли представники третього стану відмовились 
миритись зі своїм попереднім станом, а влітку 1789 р. почалася 
Велика Французька революція. Великобританія була зайнята ко-
лоніальними війнами в Індії та заселенням Австралії колоністами. 



Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783–1812 рр.

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            163

Окрім того, у турецькому питанні серед англійців не було єдності: 
В. Пітт-молодший був прибічником того, аби не дати Росії мож-
ливості посилитися за рахунок турків, тоді як у Палаті общин 
йому рішуче опонували Ч. Фокс та Е. Берк. Ч. Фокс твердив, що 
росіяни є природними союзниками англійців, а Е. Берк додавав, 
що турки - це азіати, які ізольовані від європейських справ. Тиск 
опозиції в парламенті вимусив англійців відмовитись від планів 
відправити флот у Балтійське море. Пруссія та Нідерланди з Ве-
ликобританією пропонували росіянам укласти із турками мир. 
Вони натиснули на Австрію і та підписала Сістовський договір 
із турками, для того щоб розв’язати собі руки проти революцій-
ної Франції. Пруський король примусив австрійців відмовитись 
від допомоги росіянам. Коли ж він спробував чинити тиск й на 
росіян, то на це отримав відповідь, що імператриця Катерина ІІ 
веде війну, коли їй завгодно. Пруси на словах погрожували увій-
ти в Ліфляндію, але так і не виконали погроз. Вони уклали союз 
із Річчю Посполитою у 1790 р., проте у 1793 р. порозумілись із 
росіянами і взяли участь у її поділі. Річ Посполита сама пере-
живала кризу під час австрійсько-російсько-турецької війни 
1787–1791 рр. і була охоплена боротьбою між Тарговицькою про-
російською конфедерацією та польськими патріотами. Єдиною 
державою, яка могла реально, а не засобами дипломатії, допо-
могти, була Швеція, яка у 1788–1790 рр. вела війну проти росіян 
і відволікала частину їх сил на північ. Турки могли сподіватись 
на те, що росіяни ув’язнуть у боротьбі проти поляків та шведів. 
Із менш масштабних проблем росіяни мали справу з повстанням 
казахів під проводом Сирим Датули у Казахстані та газаватом 
Шейха-Мансура на Північному Кавказі. Посередництво Пруссії, 
Нідерландів та Великобританії допомогло туркам мінімізувати 
територіальні втрати, проте Росія здобула право голосу у при-
значенні правителів дунайських князівств, що у майбутньому 
призведе до casus belli війни 1806–1812 рр. Від реалізації ж 
Грецького проекту росіянам довелося відмовитись [Петросян 
1990, 172–178; Кинросс лорд 1999, 440–450; Брикнер 1869; Вос-
стание казахов; Потто 1887; Соловьев].

У 1788 р. ногайці наступали разом із військами Ібрагім-паші і 
зайняли Цецору та Ясси. Кримці через молдован дезінформували 
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росіян, повідомляючи, що їх 100 тис. Вказувалось, що Хаджі-
Гірей підніметься вгору за течією Дністра до Могильов-Подільсь-
кого та з’єднається з загоном бендерського паші. Проте П. Ру-
мянцев не вірив цьому, усвідомлюючи, що у розпорядженні 
ногайців перебуває лише 10 тис. вершників та 6 гармат. 29 черв-
ня загін донських козаків зіткнувся з ногайцями поблизу Стрим-
би. На допомогу козакам прийшли люди Ф. Саліньяка і гнали но-
гайців до самих Бєльців. Тим часом передові російські загони 
І. Ельмпта були атаковані ногайцями. Їх виручив підхід загону 
М. Каменського. Ногайці після перемоги росіян відступили до 
Ясс та Орхея. За даними росіян у липні 30 тис. татар (значне пе-
ребільшення) разом із 5 тис. турок розгорнули наступ у район 
міста Бєльци. Той же П. Румянцев вказував на 10 тис. турок та 
татар. Тим часом росіяни та австрійці розгорнули наступ на Ясси 
і вимусили кримського хана відступити у район Владичина, а по-
тім до Макарешт та Рябої могили. По слідах за татарами йшли 
австрійські війська під командуванням Сплені, котрі дійшли до 
річки Жижиї. У Шипотелі вони з’єдналися з росіянами. Передові 
загони І. Ельмпта були розбиті турками у районі Романа. Ситуа-
цію врятував підхід військ австрійського полководця Ф.-Й. Ко-
бурга та наступ російського війська П. Румянцева на Бухарест та 
Фокшани. 4 тис. ногайців знаходились біля Аккермана та Бендер. 
Проти них наступав М. Каменський. Він біля Ганкур та Кайнара 
переміг ворога. Ногайці та козаки воювали спішившись, оскіль-
ки глибокий сніг не давав можливості здійснювати рейди кінноті. 
17 лютого 1788 р. Шахбаз-Гірей надіслав лист у Річ Посполиту, 
наголошуючи на дружбі між поляками та кримськими татарами 
й закликаючи їх діяти проти росіян. Того ж числа він надіслав 
листа до С. Потоцького, який стояв на чолі коронного війська на 
польсько-турецькому кордоні. Він спонукав поляків вигнати ро-
сіян з території Речі Посполитої. С. Потоцький відповідав хану, 
що застерігає турок та їх васалів від перетину польського кордо-
ну і що охороняє кордони своєї держави. У 1789 р. Османи зму-
сили Шахбаз-Гірея зректись ханського титулу. Шахбаз-Гірей 
відомий тим, що саме він був батьком кримськотатарського істо-
рика Халім-Гірея. Після зречення престолу він оселився в Сарай-
Візе і помер у 1793 р. від краснухи. Бахт-Гірей перейняв естафету 
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у Шахбаз-Гірея. Він у 1789 р. став ханом, зробив калгою свого 
брата Мехмед-Гірея, а нуреддіном – нащадка Сеадет-Гірея Баха-
дир-Гірея. Бахт-Гірей брав активну участь у війні 1787–1791 рр. 
[Халим-Гирей 2004; Петров 1880а, 79–80, 130–138, 150–170; Ру-
мянцев 1959, 226–253, 268–281, 299–301].

У 1788 р. росіяни захопили Озю (Очаків), а у 1789 р. – Хаджі-
бей. Під час облоги Хаджібея відзначився Х. Де Рібас та чорно-
морські козаки (колишні запорожці). Облога Очакова за свідчен-
нями А. де Ланжерона дорого обійшлася росіянам (20 тис. уби-
тими) внаслідок некомпетентності Г. Потьомкіна як полководця. 
Л. Енгельгардт вказував, що у 1789 р. генералу М. Каменському 
було наказано вигнати татар з квартир у селищах Гангури та Сал-
куци, які знаходились поблизу Бендер. Росіяни несподівано на-
пали на кримців і майже всіх перебили. Серед загиблих називали 
сина хана. Тільки незначній кількості ворогів вдалося врятуватися. 
Згодом росіяни рушили углиб буджацьких територій і прийшли 
до Табака та Ларги. Після переможних битв росіян та австрійців 
у Ларги, Кагула, Римніка росіяни дійшли до Кілії та Ізмаїла й за-
йняли їх. М. фон Раан у листі від 2 січня 1789 р. згадував, що 
між селами Цілкуцою та Айлак-мірзою росіяни бились із татара-
ми. Син хана, котрий загинув у битві, мужньо бився. Потім його 
тіло віддали хану, котрий мав ставку в Кавшані. У спогадах М. фон 
Раана є лист хана, перекладений з татарської. Ми дізнаємось, що 
батьком загиблого був Мехмед-Гірей. Той був не ханом, а кал-
гою. Відповідно і загинув син калги. У листі місцем битви назва-
ні Гангури. За свідченнями ж турка Мустафи Булюка-паші під 
Гангурами у жовтні було до 700 ногайців. За російськими архів-
ними даними у Рябої Могили було 4 тис. Потім їхня кількість 
зменшилась до 3 тис. Селім-Гірей стояв з 500 ногайцями у Фур-
ладані. У листопаді поблизу Гангур також було 700 ногайців, з 
деякою кількістю некрасівців та при семи гарматах. Поблизу Со-
кульц було 3 тис. ногайців. Після бою калга подякував росіянам 
за те, що дозволили поховати тіло загиблого сина. У листі від 
20 вересня з Фалчіу М. фон Раан вказував, що поселення у Бес-
сарабії спустошені ногайцями, щоб не дати росіянам просуну-
тись далі. Був спалений і міст через Ялпуг, але російські інже-
нерні служби змогли переправити війська і вони вийшли до Кілії, 
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Ізмаїлу та Ісакчі. Корпус І. Гудовича був направлений на здобуття 
Бендер та Аккермана, з чим він упорався. У 1790 р. О. Суворовим 
були взяті Кілія та Ізмаїл [Ланжерон 1895; Энгельградт 1868; фон 
Раан 1792; Петров 1880а, 183–204; Петров 1880б, 3–90, 128–191; 
Румянцев 1959, 357, 371, 382, 395–396].

Ще одним театром бойових дій були терени Північного Кав-
казу. Там кримці та ногайці мали численних союзників-горян, які 
були незадоволені будівництвом оборонних ліній росіян у своїх 
землях. Невдоволення викликало й переселення козаків. Частина 
ногайських земель заселялась частиною колишніх запорозьких 
козаків, які були реорганізовані у Чорноморське козаче військо і 
переселені на Кубань. Північний Кавказ у планах російської ім-
ператриці був ще одним тереном для колонізації. Цьому чинили 
спротив місцеві мешканці, як кочівники, так і горяни. Вище вже 
зазначалось, що у 1783–1789 рр. Бахадир-Гірей IV вів партизан-
ську війну, спираючись на загони абазинів та ногайців. Її пере-
рвало тільки те, що турецький кетхуда несподівано напав і розбив 
його військо. Самого Бахадир-Гірея IV відправили до Стамбула і 
він був змушений жити у засланні у Текфур-Даги з 1789 р. По-
мер же він у 1791–1792 р. і був похований у дворі мечеті Ахмед-
Гюлі. Турки вирішили ліквідувати його загін, щоб уникнути 
династичної колізії, оскільки вони визнавали легітимними тільки 
Шахбаза та Бахта Гіреїв, які залежали від них. Незалежний пра-
витель їм був непотрібний. До того ж на Північному Кавказі у 
них були свої ставленики – башбуги Закубання. Місцевими но-
гайцями у 1787–1789 рр. керував Арслан-Гірей (син Нумана-
Гірея, онук Сеадета-Гірея IV). У 1789–1792 рр. башбугою був 
Мехмед-Гірей (син Кирим-Гірея). Під їхньою владою знаходи-
лись залишки улусів єдичкульців, кубанців, джембойлуки. Вцілілі 
ногайці не припиняли боротьби проти росіян. У 1785 р. ногайці 
підтримали антиросійський рух горян Кавказу, який очолював 
чеченець Ушурма (Шейх-Мансур). На його заклики до газавату 
відгукнулись навіть 3 тис. ногайців, котрі були російськими під-
даними. Жільбер Ромм вказував, що кримські татари моляться за 
успіх дій імама Мансура. У них було сподівання на те, що їм 
вдасться повернути незалежність за допомогою горян. Ушурма 
відправляв до Криму своїх людей під видом мусульманських 
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кліриків. Проте за деякими особливостями відправлення релігій-
них практик російська адміністрація виявила його агентів. Діяль-
ність Шейх-Мансура деякий час блокувала Османська імперія. 
Горяни діяли окремо від турок. Османи ставились упереджено до 
Шейх-Мансура, оскільки його вчення було схожим із вченням 
аравійських вахабітів. Висланий проти Шейх-Мансура полк Піє-
рея був знищений горянами. До кумиків та чеченців, які його 
підтримали від самого початку, приєдналися кабардинці та ногай-
ці. Невтручання турок дозволило росіянам придушити повстан-
ня ногайців у 1785 р. у Сугуджуці. Османи почали підтримувати 
рух Ушурми тільки з 1787 р., тобто з часу початку нової російсько-
турецької війни. Під командуванням імама знаходилось 8 тис. но-
гайців та черкесів. У 1787 р. проти них діяли корпуси Г. Потьомкіна 
та П. Текелі. Вони безуспішно атакували простір між Урупом та 
Лабою. Л.-Ф. Сегюр писав про вдалу війну росіян з черкесами 
(цей термін позначав у француза усіх горців). 20 вересня росіяни 
напали на табір ногайців і кочівники у битві втратили чотири сот-
ні. 26 вересня на росіян напало 2 тис. ногайців, проте вони були 
переможені і відступили втративши 400 воїнів. Більшість із но-
гайців за таких умов відступила у гори. Мансурівські ногайці на 
чолі з Арсланбеком, які діяли окремо від Шейх-Мансура та баш-
буги, виявили покору росіянам і у кількості 5 тис. повернулись у 
російські володіння. Далі по правому берегу Лаби ногайців та 
черкесів переслідував корпус П. Текелі. Загін князя Ратієва дій-
шов до верхньої течії Урупа, а Іловайський та Розен – до верх-
ньої течії Лаби, проте Шейх-Мансур зміг врятуватися, а ногайці 
не були остаточно переможені. Росіяни під час своєї кампанії за-
хопили 400 арб ногайців та спалили 300 селищ адигів. У 1788 р. 
був здійснений перший похід на Анапу. На річці Кудаковій загін 
Германа бився проти 500 ногайців Алди-Гірея, котрі йшли до 
Анапи. На допомогу ногайцям підійшли абазини. Після перемо-
ги над ними росіяни здійснили рейд уверх за течією Кубані [Пе-
тров 1880а, 36–38, 109–112, 209–218; Грибовский; Алиева; Потто 
1887, Главы ХІІ, ХІV; Сегюр 1989; Корольков 1914].

У 1789 р. османський султан написав Шейх-Мансуру фірман, 
за яким передавав під його владу закубанських ногайців. Але сам 
імам фактично не мав влади, а був швидше ідеологічним лідером. 
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Реальна влада була у ногайських мірз та черкеських пші. Також 
важливим ідеологічним прапором було те, що на чолі ногайців 
знаходились і Гіреї. Шарль де Пейсонель відзначав присутність 
Гіреїв і серед черкесів. Недаремно один із черкеських інтелек-
туалів носив промовисте ім’я Султан Хан-Гірей. У 1790 р. І. Гер-
ман спустошив ногайські поселення Закубання. Це відбувалось 
під час кампанії, коли відбулась битва турків та черкесів з росія-
нами під Тохтамишем. Двічі росіяни підходили під мури Анапи 
та двічі відступали. Тільки третій штурм у 1791 р., здійснений 
І. Гудовичем, приніс результати. У полон було захоплено 9317 но-
гайців обох статей. Ногайці без сумніву брали активну участь в 
обороні Анапи. Окрім них були так звані анапські та таманські 
мешканці, котрі були кримськими татарами, а також турки та чер-
кеси. Повстання Шейх-Мансура закінчилося захопленням його 
у полон в Анапі. Полонених кримців та ногайців роздали як крі-
посних російським поміщикам, у котрих з’явились володіння в 
Криму. Вони розподілялись серед генеральських, офіцерських 
та навіть солдатських чинів. Переважна більшість звісно була 
надана у власність генералітету. Окрім того, полоненими ще 
торгувало як рабами мусульманське населення Криму, котре ви-
користовувало ногайців як ясирів. Ногайці часто втікали від по-
міщиків до своїх родичів на Молочні води. П. Паллас вказував, 
що у його часи ногайці, котрі не звикли коритися, втікали за Ку-
бань. Однак вони були переможені та розсіяні остаточно. Багато 
з них стало жертвами горян. Далі він вказував, що кілька роз-
різнених частин ногайців живуть у горах Кавказу. Гіреї, які ж 
жили серед черкеської аристократії, увійшли до складу росій-
ської аристократії. Син останнього башбуги ногайців Закубан-
ня – Мехмед Хан-Гірей, правив племенем бжедугів. Султан 
Хан-Гірей, як і його брати Султан Шаган-Гірей, Султан Сагат-
Гірей, Султан Аділь-Гірей, перейшов на службу до росіян. 
Сагат-Гірей взяв участь у придушенні першого польського по-
встання [Падение крепости Анапы 1900; Петров 1880б, 196–
197; Грибовский; Масолов 1905; Потто 1887, Глава ХVІІ; 
Веселовский 1914; Викторов 2001; Паллас 2010; Кавказская 
война: истоки и начало 2002; Корольков 1914; Хан-Гирей; Заха-
ров 2003; Хан-Гирей 1974].
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За Яським договором 1791 р. Османи визнавали за Російською 
імперією Крим та Озю (Очаків, що практично значило здачу й 
Єдисану з містами Хаджібей та Балта). Кордоном ставала річка 
Дністер. Буджак, Бендери, Кілію, Аккерман, Ізмаїл росіяни по-
вертали туркам, як і Молдову з Волощиною. Османи ж визнава-
ли легітимність анексії росіянами Криму, Єдичкуля, Джембойлу-
ка, Кубанської Орди. Кордоном на Кавказі визначалась річка 
Кубань. Кримський хан був відкликаний до Стамбула. Бахт-Гірея 
відправили у заслання на Крит, після якого він таки повернувся в 
Мітілену та Геліболу, але правити татарами та ногайцями йому 
вже не дали. Фактично Османська імперія визнала зникнення 
Кримського ханства з політичної мапи Східної Європи. Залиши-
лись тільки його залишки у вигляді Буджацької Орди та Закубан-
ня [Галенко 2001, 469].

На початок XIX ст. серед буджакців знаходились єдисанці, які 
утворили уїзд Єдисан-Ногай. Окрім них у Буджаці знаходились 
Орак-оглу та Ормамбет-оглу, а також Ізмаїл Кенесі. Росіяни пи-
сали про те, що буджакці можуть виставити 30–40 тис. воїнів. 
Проте це були неточні дані. У володіннях Ормамбет-оглу було 
76 сел, у володіннях Єдісан – 61 село. Ці племена мешкали по-
близу Аккермана. Орак-Оглу жили у Кагульському уїзді. Ізмаїл-
Кенесі мешкали поблизу Ізмаїла. Місцеве населення в основному 
займались скотарством. А. де Ланжерон вказував, що села Бесса-
рабії були квітучими до російського завоювання. Й. Тунманн 
вказував, що буджацькі татари (ногайці) є заможними. Одних 
купецьких лавок в Кавшані було 700. Населення Бендер склада-
ло ж біля 8 тис., одних мусульман близько 6 тис. Цікаво відзна-
чити, що Евлія Челебі та анонімне турецьке джерело 1740 р. 
також називали буджакців багатими. Також заможними їх вважа-
ли росіяни у XVIII ст. У Буджаці знаходились турецькі міста Із-
маїл, Кілія, Аккерман, Бендери. Однак частина прибутків з цих 
міст належала й кримцям. Н. Клеєман, під час своєї мандрівки до 
Криму, описав Буджак у 1768 р. Резиденцією кримського хана 
був Кавшан. Попри те, що це було невелике місто, у ньому було 
багато купців, здебільшого вірмени та євреї. Кожен день до міста 
приїздили буджакці зі своїми товарами. У місті знаходилось фран-
цузьке консульство та двір хана. У палаці хан прийняв австрійця 
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Н. Клеємана. Цю будівлю мандрівник порівняв із будівлями в 
Німеччині й відзначив пишність оздоблення. Інші будівлі міста 
були непоказні. Палац хана у 1769 р. був спалений ногайцями 
[Эвлия Челеби 1961; Каширин; Ланжерон 1907; Тунманн 1991; 
Руссев 2012; Губогло 1964; Клееман 1783, 42–67].

Ситуація напередодні російсько-турецької війни 1806–1812 рр. 
складалась не на користь Османської імперії. Плани султана Се-
ліма ІІІ реформувати державу призвели до заколотів яничар. 
Окрім того, у 1799 р. до Єгипту вдерлись французи на чолі з На-
полеоном Бонапартом. Це зумовило те, що туркам довелось у 
1799–1802 рр. воювати на Близькому Сході проти французів, що-
правда спочатку силами єгипетських мамлюків і паши Акки ал-
Джезара. Коли Наполеон Бонапарт залишив Єгипет його генерали 
Клебер, Белльяр, Мену намагались утримати Єгипет під тиском 
переважаючих сил англійців та турків. У 1804 р. у Сербії вибух-
нуло повстання зумовлене яничарським свавіллям. Спочатку сер-
би разом з сіпахами мали санкцію на дії проти яничар і здобули 
ряд перемог над ними. У 1805 р. вождь повстанців Георгій Пе-
трович (Карагеоргій) став просити про автономію Белградського 
пашалика. На це турки відповіли експедицією Хафіз-паші. Турки 
були розбиті в битві біля Іванківця, проте серби, передчуваючи 
прихід значно більших сил, попросили росіян про допомогу. У 
1803 р. Мегрелія вступило у російське підданство. Місцеві ди-
насти Дадіані були ініціаторами цього союзу. Про союз із Ро-
сійською імперією вів перемовини абхазький князь Келешбей 
Ахмет-бей Шервашідзе. Спроба турків відсторонити його від вла-
ди була невдалою. У 1804 р. російські війська зайняли Імеретію і 
примусили місцевого грузинського царя підписати Елазнаурську 
декларацію. Втім Соломон ІІ зміг у 1808 р. підняти повстання і 
росіянам заново прийшлось завойовувати царство, яке вони ж у 
1810 р. анексували. У 1810 р. з турецького підданства у російське 
перейшов Мамія Гурелі, котрий правив Гурією. У 1808 р., вбив-
ши батька, до влади у Абхазії прийшов Аслан-бей Шервашідзе, 
проте росіяни у 1810 р. зробили князем Абхазії дружнього собі 
Сафар-бека. Росіяни випробовували терпіння турків і ті, не ви-
тримавши, пішли на порушення одної зі статей Яського мирного 
договору – змістили молдавського князя О. Мурузі та волоського 



Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783–1812 рр.

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            171

князя К. Іпсіланті. К. Іпсіланті брав участь у змові, покликаній 
підняти повстання. Коли французький емісар у Османській імпе-
рії Г. Себастіані викрив її, він був змушений втікати до Росії. 
Османи могли сподіватись, що значну частину військ росіян від-
воліче війна проти Наполеона Бонапарта в Європі та Каджари 
відтягнуть на себе частину військ росіян на Південному Кавказі. 
Використавши як привід зміщення молдовського та волоського 
господарів, росіяни вдерлись у дунайські князівства. Гарнізони 
Бендер, Килії, Аккермана здались без опору. Тільки Ізмаїл та 
Джурджу тримались. Французи безпосередньо надали військову 
допомогу туркам у війні з чорногорцями, котрих підтримали об-
межений контингент росіян та ескадра під керівництвом адміра-
ла Д. Сенявіна. Це був локальний конфлікт, у якому французи 
нападали на росіян та чорногорців з боку Котора, Дубровніка та 
Хорватії, а турки – з боку Албанії та Боснії. Варто зауважити, що 
конфлікт почався з нападу чорногорців на османського васала – 
Республіку Дубровнік. Проте вона була анексована у 1808 р. саме 
французами, які включили його у склад своїх Іллірійських про-
вінцій. Сама ж французька армія була зайнята у період 1807–
1811 рр. війнами в Іспанії та Австрії. Сил на Балкани бракувало. 
Велика війна четвертої антифранцузької коаліції протривала час-
тину 1806 та 1807 років. Після Тільзітського миру росіяни змогли 
дозволити собі вести війну проти Османів, Каджарів, кавказьких 
горян, а у 1808–1809 рр. розв’язали Фінляндську війну з Швецією. 
Великобританія як союзник Росії оголосила Османам війну. Бри-
танська ескадра на чолі з адміралом Дж. Т. Дуквортом прорвала-
ся через Дарданели і стала на рейді коло султанського палацу. 
Пізніше британські війська вдерлись у Єгипет, але турецький ко-
мандувач з албанців Мухаммед Алі зміг їх вибити з Олександрії. 
Проте у самій Османській імперії не було спокійно і яничари та 
ямаки у травні 1807 р. підняли бунт в Стамбулі та розправились 
з реформаторами в оточенні султана. Влітку аян Рущука Мустафа-
паша Байрактар розправився вже з бунтівниками, а у 1808 р. яни-
чари повстали і вбили Байрактара, утім новому султану Махмуду 
ІІ вдалось придушити заколот яничар, придушивши їх виступ си-
лами реформованого війська. Далеко не всі частини турків діяли 
на дунайському та кавказькому театрах бойових дій [Петросян 
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1990, 172–178; Кинросс лорд 1999, 459–473; Вачнадзе, Гурули, 
Бахтадзе; Єлавич 2003, 247–255; Стаматовић 1999; Гаммер 1998; 
Мустафаев 1989; Ниве 1910].

Перед російсько-турецькою війною 1806–1812 рр. буджаць-
ким ногайцям запропонували перейти у російське підданство, у 
якому вже перебували ногайці, що кочували в басейні річки Мо-
лочні Води. Завдяки діям Баязед-мірзи частина ногайців увій-
шла у склад ногайського козачого війська у Надчорномор’ї. 
Ногайським козакам за наказом Міхельсона було доручено пере-
конувати буджакців перейти на російську службу. Окрім того 
перемовини вели І. Котляревський та І. Катарджі. У буджакцях 
вони бачили легку кавалерію, яка може завадити росіянам вести 
наступ на Дунаї. Буджакці у селищах збирались на наради і спо-
чатку схвально ставились до подібних ініціатив. Російським вій-
ськовим же наказувалось обійтись без реквізицій та накладень 
повинностей на місцеве населення. Буджакці як запоруку вірнос-
ті обіцянок прислали аманатів. Навіть правитель поселення Кав-
шан відправив свого брата в аманати. Не підкорились буджакці 
частини Ізмаїльської райі. За те, що частина ногайців перейшла 
у російське підданство чотирьох ногайських мірз – Бегалі-агу, 
Ільяс-агу, Мусу-челебі, Імрас-челебі – винагородили. Мірзам, які 
перейшли у російське підданство, був подарований коштовний 
одяг на велику суму грошей [Котляревский 1900].

Прибувший до Буджаку в 1807 р., Ібрагім Пехлеван-ага пере-
бив частину ізмаїльських буджакців, які схилялись до того, щоб 
перейти на бік росіян. К. Мейєндорф відступив від Ізмаїла, що 
було сприйнято як слабкість. До того ж, османський султан ви-
дав фірман, щоб ногайці повстали проти християн. Ібрагім здій-
снив рейд на Кілію й у битві під селищем Камашур здобув пере-
могу над російською кавалерією. Росіянин М. Хітрово повідомляв 
про те, що ногайці можуть перейти на бік турків. Молдованин же 
наводив свідчення про намір татар напасти на Молдову та Во-
лощину, а також про перебування в Ізмаїлі татарського хана. 
Насамкінець М. Ловейко повідомляв, що Батир-Гірей (Бахадир-
Гірей) на чолі 4 тис. воїнів знаходиться у десяти годинах від Із-
маїла. Вказувалось, що його ставка знаходилась в Катлабузі й що 
він бував у Ізмаїлі. Антиногайську пропаганду вели християни – 
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румуни та молдовани. Факт призначення ізмаїльським сераске-
ром Батир-Гірея (Бахадир-Гірея) активно ними використовувався 
для нагнітання антитатарських настроїв. Не відчували симпатій 
до ногайців і козаки. Багаторічна ворожнеча давала про себе зна-
ти. Мірзи ж буджацьких ногайців просили про допомогу проти 
тих, хто переходив на сторону турків. На сторону Османів ногай-
ців змусили перейти пограбування та інші насильницькі дії зі 
сторони вояків Дністровської армії. Необхідно зауважити, що не-
довго і існувало Ногайське козацьке військо. Командири полків 
та спекулянти з Одеси, користуючись статусом окупації буджаць-
ких земель, задешево скуповували худобу. Худобу з іншого бере-
га Дністра продавали за дорого. Спроби буджакців звертатися за 
справедливістю до російських чиновників не діставали відповіді 
та задоволення скарг. Це все змусило їх перейти на бік турків. 
П. Чічагов вказував, що у 1812 р. дисципліна російських вояків 
була на низькому рівні. За наказами своїх командувачів військові 
здійснювали пограбування та забирали у купців все, що забажа-
ли. Спроба В. Каширіна приписати пограбування тільки козакам 
спростовується сучасником подій [Чичагов 1870; Каширин; Лан-
жерон 1907; Руссев 2012].

Ще у 1807 р. буджацькі ногайці почали масово переходити до 
турків і втікали до Ізмаїла. Три чверті ногайців втекли у цей ре-
гіон. Козакам наказувалось не відпускати їх і згоняти до Татарбу-
нарів. 13 лютого 1807 р. поблизу Куйбея турки Ібрагіма Пехлева-
на та буджакці перемогли росіян. А. де Ланжерон тоді ж поблизу 
Кутлубуха завдав татарам поразки. Протягом лютого 1807 р. но-
гайців було роззброєно. Перемоги росіян зумовили перехід єди-
санців назад і їхні мірзи поставили свої підписи під домовленіс-
тю про перехід до російського підданства. Вони просили, щоб 
ними управляли їхні аристократи. Однак ця вимога йшла всупе-
реч політиці Російської імперії. У 1812 р. тільки трохи більше 
половини єдисанців залишилось на російській службі й їх пере-
правили у район Молочних вод. Порушувались традиційні марш-
рути кочувань. При насильницькому перегоні ногайців значна 
їхня кількість загинула. Росіяни спалювали поселення буджаць-
ких ногайців подібно тому, як раніше спалювали Ак-Месджід у 
Криму. П. Паллас же промовчав про зменшення населення деяких 
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кримських поселень. Буджацькі поселення зазнали такої ж депо-
пуляції, як і ряд поселень Кримського ханства та османського 
Криму після російсько-турецьких війн. Частина ногайців та та-
тар переселилась до турецьких володінь. Ногайці та кримські та-
тари у більшості залишили Буджак у 1806–1807 рр. Вигнання 
ногайців було здійснено для того, щоб забезпечити колонізацію 
землеробами просторів Буджаку. Там був повторений кримський 
сценарій, правда навіть у більш радикальній формі, подібно до 
того, що відбувалось на Кубані. Граф де Людольф відзначав, що 
колись багатолюдний регіон не був у змозі годувати тепер мало-
чисельне населення. Він вказував, що росіяни знищують існуючі 
міста, а потім будують із великими затратами нові поселення. 
Бахчисарай не зміг відродитися як столиця Криму, оскільки Г. По-
тьомкін наказав будувати Сімферополь. Буджацька Орда фактич-
но перестала існувати вже у 1807 р. під час російсько-турецької 
війни 1806–1812 рр. Деяка частина тюркського населення зали-
шалась у Буджаку у 1812 р., проте їм за умовами Бухарестського 
договору було надано 18 місяців для виселення, а на їхнє місце 
переселялися християни. Більшість татар та ногайців виїхало у 
володіння Османської імперії, особливо багато їх було у Добру-
джі. Місцеві татари та ногайці служили в османському війську, 
проте очолювались власним мірзою [Руссев 2012, 137–153; Дже-
мил 2013, 164–176; Ромм 1941, 47–49, 54–56; Паллас 1999, 20–
147; де Людольф 1892].

За Бухарестським мирним договором у склад Російської імпе-
рії увійшов Буджак з частиною Князівства Молдова. Ці терени у 
Росії називались Бесарабією. Прут був кордоном між васальною 
по відношенню до Османів Молдовою та Російською імперією. 
Важливою була стаття сім мирного договору, за якою мусульма-
нам з території Російської імперії дозволялось переселитись до 
Османської імперії. За статтею дев’ять звільнялися військовопо-
лонені (але це не стосувалось ногайців та черкесів, котрих росі-
яни вважали підданими своєї імперії). Завойовані терени Воло-
щини, Молдови та місто Анапа росіянам довелось повернути 
туркам. Поразка Османської імперії у війні 1806–1812 рр. призве-
ла до того, що актуалізувалось Східне питання. Турецьку державу 
розглядали як хвору людину Європи, як називав її Микола І.
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На територію Добруджі переселялись кримські татари після 
анексії Кримського ханства Російською імперією в 1783 р. У 
1812 р. на її території масово переселялись ногайці. Необхідно 
зауважити, що для тюркофонного населення Добруджі довелось 
розробляти національну мову, яка включала як тюркську (татар-
ську та турецьку) так і арабську (переважно використовувалась 
мусульманським духовенством) лексику. Маємо зауважити, що 
так звані добруджанські татари з 1878 р. зіткнулись із новим ви-
кликом. Згідно з рішенням Берлінського конгресу 1878 р. Добру-
джа увійшла до складу Румунії, а від Румелії Добруджу відо-
кремлювала територія Болгарії. У нових умовах татари були 
вимушені окреслити свою етнічну та релігійну відмінність від 
населення Румунії. Розробка літературної мови добруджанських 
татар була одним із виявів культурного спротиву політиці руму-
нізації, котру провадили Королівство Румунія, а потім і соціа-
лістична Румунія [Cossuto 1994, 31–44; Bausani 1941, 145–150; 
Cossuto 1996, 130–132; Джемиль 2013, 168–171].

Провівши дослідження, ми дійшли наступних висновків: анек-
сія Кримського ханства Російською імперією остаточно не зни-
щила вогнища опору тюркського населення російській владі. Від 
Кримського ханства залишились уламки у вигляді ногайських 
орд Буджаку, Єдисану та Закубання. Основними центрами спро-
тиву були Буджак та Закубання. Базуючись у Кавшані у Буджаку 
Гіреї не визнавали легітимності подій 1783 р. та продовжували 
вважати себе кримськими ханами. Формально Кримське ханство 
продовжувало існувати до Ясського миру, за яким Османська ім-
перія визнала зникнення Кримського ханства з політичної мапи 
Східної Європи. Османи змусили буджацьких Гіреїв зректися 
престолу та виїхати до Османської імперії, а також визнали за 
росіянами Єдисан. Остання спроба реставрувати владу Гіреїв да-
тована 1806–1807 рр. Османи на противагу більшості ногайських 
мірз Буджаку, які фактично правили Буджаком у 1791–1806 р., 
зробили ставку на Батир-Гірея. Це було ще продиктоване тим, 
що на початку війни 1806–1812 рр. багато ногайських мірз підда-
лись на російську пропаганду, яка здійснювалась через ногайців, 
які жили на Молочних водах. Проте жорсткий окупаційний ро-
сійський режим та кілька перемог турків Ібрагіма Пехлевана 
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зумовили перехід значної частини простих ногайців на турець-
кий бік. У 1812 р. після укладення Бухарестського миру значна 
частина ногайців виселилась у Добруджу. Закубання під час 
російсько-турецької війни 1787–1791 рр. було одним із вогнищ 
опору російській експансії. Ще до цих подій ногайці під керів-
ництвом башбуг Закубання з династії Гіреїв підтримали газават 
Шейх-Мансура. Ногайці воювали разом із черкесами та абази-
нами проти росіян поблизу Анапи, а також робили набіги на ста-
ниці козаків. Крапку в історії Закубанської Орди поставило здо-
буття Анапи, котра була для черкесів та ногайців центром опору 
росіянам. Здобуття Анапи І. Гудовичем у 1790 р. призвело до по-
трапляння у кріпацтво та рабство багатьох ногайців. Залишки 
ногайців розсіялись серед кавказьких народів. Нащадки остан-
нього башбуги Закубання Мехмед-Гірея у ХІХ ст. увійшли до 
складу російського дворянства. На відміну від буджацьких Гі-
реїв, вони пішли на співпрацю з Російською імперією.

Література

Алиева С. кавказская война: ногайцы под прицелом или 
история трагедии // http://www.islamngy.biz/ru/2014/05/21/kavkaz-
skaya-vojna-nogajcy-pod-pricelo/

Брикнер А. Г. война россии с Швецией в 1788–1790. Санкт-
Петербург, 1869. http://www.runivers.ru/lib/book3057/9658/ 

Вачнадзе М., Гурули В., Бахтодзе М. история Грузии (с древ-
нейших времен до наших дней) // http://www.gumer.info/bib-
liotek_Buks/History/Vachn/14.php

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/15.php
Веселовский Н. Военно-исторические очерки Анапы. Петро-

град, 1914 // http://www.anapafuture.ru/pages/stars/History/HistCon-
tent/veselovski-ob-anape-2.htm

http://www.anapafuture.ru/pages/stars/History/HistContent/vese-
lovski-ob-anape-3.htm

Викторов А. Анапа-Тахтамыш-Анапа // независимое воен-
ное обозрение. № 24. Москва, 2001 // http://nvo.ng.ru/history/2001-
07-06/6_anapa.html



Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783–1812 рр.

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            177

восстание казахов младшего жуза под предводительством 
срыма Датова // http://e-history.kz/ru/contents/view/281

Галенко О. Дипломатія Кримського ханату // нариси з історії 
дипломатії україни. Київ, 2001.

Гаммер М. Шамиль. мусульманское сопротивление цариз-
му. Завоевание Чечни и Дагестана. Москва, 1998 // http://militera.
lib.ru/research/gammer_m/pre2.html 

Грибовский В. кавказская война: ногайцы в газавате шей-
ха мансура // http://www.islamngy.biz/ru/2014/06/22/kavkazskaya-
vojna-nogajcy-v-gazavate-sh/

Губогло М. Турецкий источник 1740 г. о Молдавии, Валахии и 
Украине // восточные источники по истории народов Юго-
восточной и центральной европы. т. 1. Москва, 1964 // http://
www.vostlit.info/Texts/rus6/Turk1740/frametext.htm

де Людольф. Письма о Крыме // русское обозрение. т. 2. Март. 
Москва, 1892 // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/
XVIII/1780-1800/de_Ludolf/text1.phtml?id=7502

Тасин Джемил. Татары Добруджи и Буджака // Золотоордын-
ская цивилизация. вып. 1. Казань, 2013.

Захаров В. Старайтесь убедить их, что сии агенты суть бродя-
ги. Неизвестные документы Хан-Гирея // источник. Документы 
русской истории. № 2 (62). Москва, 2003 // http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Chan-Girej/neizv_dok.htm

Єлавич Б. історія Балкан. XVIII і XIX століття. Київ, 2003.
Каширин В. вступление русских войск в Бессарабию и лик-

видация Буджакской орды в начале русско-турецкой войны 
1806–1812 гг. // http://regnum.ru/news/polit/1529996.html

кавказская война: истоки и начало. Санкт-Петербург, 2002. 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1780-1800/
German/frametext.htm

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XVIII/1780-
1800/Gudovic/frametext.htm 

Клееман Н. Э. клееманово путешествие из вены в Белград и 
новую килию, також в земли буджатских и нагайских татар и 
во весь крым, с возвратом чрез константинополь, смирну и 
триест в австрию в 1768, 1769 и 1770 годах, с приобщением 
достопамятностей крымских. Санкт-Петербург, 1783 // http://
rarebook.onu.edu.ua:8081/handle/123456789/2171



Я. В. Пилипчук

178                                                                   Сходознавство, 2016, № 73–74

Кинросс Лорд. расцвет и упадок османской империи. Мо-
сква, 1999.

Корольков М. Я. Шейх-Мансур Анапский (Эпизод из первых 
лет завоевания Кубани) // русская старина. № 5. Москва, 1914.

Коршунова Н. Восточный вектор геополитики Екатерины ІІ. 
Греческий проект // вестник Челябинского университета. № 1. 
т. 10. Челябинск, 2003. http://cyberleninka.ru/article/n/vostochnyy-
vektor-geopolitiki-ekateriny-ii-grecheskiy-proekt 

Котляревский И. П. Записки И. П. Котляревского о первых 
действиях русских войск в турецкую войну 1806 г. // киевская 
старина. № 12. Киев, 1900 // http://www.vostlit.info/Texts/Doku-
menty/Turk/XIX/1800-1820/Lanzeron/text3.htm

Ланжерон А. Князь Г. А. Потемкин (по запискам графа Лан-
жерона, находящимся в Парижском архиве) // исторический 
вестник. № 12. Санкт-Петербург, 1895 // http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1800-1820/Lanzeron_2/text1.htm

Ланжерон А. Записки графа Ланжерона. Война с Турцией 
1806–1812 гг. // русская старина. № 5. Санкт-Петербург, 1907 // 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1800-1820/
Lanzeron/text2.htm

Мосолов С. Записки отставного генерал-майора Сергея Ива-
новича Мосолова // русский архив. Кн. 1. Москва, 1905 // http://
wars175x.narod.ru/ltr_raan/mmr_msl02.html

Мустафаев Дж. М. северные ханства азербайджана и рос-
сия (конец XVIII – начало XIX в.). Баку, 1989 // http://www.
tarix.gov.az/kitablar/Mustafayev%20Camal-Severniye-xanstva.pdf 

Ниве П. А. русско-шведская война 1808–1809 гг. Санкт-Пе-
тербург, 1910. http://adjudant.ru/rswar1808-09/nive00.htm 

падение крепости анапы. Варшава, 1900 // http://www.vos-
tlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XVIII/1780-1800/Padenie_Anapy/
text.phtml

Паллас П. С. наблюдения, сделанные во время путеше-
ствия по южным наместничествам российского государства 
в 1793–1794 годах. Москва, 1999.

Паллас П. С. Заметки о путешествии в южные наместниче-
ства Российского государства // кавказ: европейские дневники 
Хііі–XVIII вв. Нальчик, 2010 // http://www.vostlit.info/Texts/rus6/
Pallas_2/text3.htm 



Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783–1812 рр.

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            179

Петров А. Н. вторая турецкая война в царствование импе-
ратрицы екатерины іі. т. 1. 1787–1789. СПб., 1880

Петров А. Н. вторая турецкая война в царствование импе-
ратрицы екатерины іі. т. 2. 1789–1791. Санкт-Петербург, 1880.

Петросян Ю. А. османская империя: могущество и гибель. 
исторические очерки. Москва, 1990. 

Потто А. В. кавказская война. т. 1. от древнейших вре-
мен до ермолова. Санкт-Петербург, 1887. http://www.vehi.net/is-
toriya/potto/kavkaz/112.html

http://www.vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/114.html
http://www.vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/117.html
Ромм Ж. путешествие в крым в 1786 г. Ленинград, 1941.
Румянцев П. А. материалы по истории русской армии. Т. 3. 

Москва, 1959.
Руссев Н. Татары как-то совсем исчезли (последнии месяцы 

истории Буджакской орды) // русин. № 1 (27). Кишинев, 2012 // 
http://cyberleninka.ru/article/n/tatary-kak-to-sovsem-ischezli-
poslednie-mesyatsy-istorii-budzhakskoy-ordy

Сегюр Л.Ф. Записки о пребывании в России в царствование 
Екатерины ІІ // россия XVIII века глазами иностранцев. Ле-
нинград, 1989 // http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Segur/frametext3.
htm

Соловьев С. М. история падения польши. http://az.lib.ru/s/
solowxew_sergej_mihajlowich/text_0130.shtml 

Стаматовић А. кратка историја митрополије црногорско-
приморске (1219–1999). Цетиње, 1999. http://www.rastko.rs/rast-
ko-cg/povijest/istorijat/istorijat_3_c.html

Тунманн И. крымское ханство. Симферополь, 1991 // http://
www.vostlit.info/Texts/rus5/Tunmann/frametext.htm

фон Раан М. Л. перечень из собственного своего журнала в 
продолжение прошедшей войны при завоевании молдавии и 
Бессарабии с 1787 г. по 1790 г., с приобщением одного чертежа. 
Санкт-Петербург, 1792 // http://wars175x.narod.ru/ltr_raan/ltr15.html

http://wars175x.narod.ru/ltr_raan/ltr16.html
http://wars175x.narod.ru/ltr_raan/ltr25.html
http://wars175x.narod.ru/ltr_raan/ltr27.html
http://wars175x.narod.ru/ltr_raan/ltr28.html



Я. В. Пилипчук

180                                                                   Сходознавство, 2016, № 73–74

Халим Гирай Султан. розовый куст ханов или история 
крыма. Симферополь, 2004 // http://www.vostlit.info/Texts/Doku-
menty/Krym/XV/Rozovyj_kust_chanov/43.phtml?id=12963 http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XV/Rozovyj_kust_cha-
nov/44.phtml?id=12964

Хан-Гирей. Черкесские предания. избранные произведе-
ния // http://www.circassianlibrary.org/lib/00018/contents.html

Хан-Гирей. избранные произведения. Нальчик, 1974.
Челеби Э. книга путешествия. вып. 1. Земли молдавии и 

украины. Москва, 1961 // http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Cele-
bi3/text11.phtml?id=1737

Чичагов П. Г. Дела Турции в 1812 г. // русский архив. № 9. 
Москва, 1870 // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/ 
1800-1820/Cicagov_P_V/text1.htm

Энгельгардт Л. Н. Турецкая война // Энгельгардт Л. Н. За-
писки. Москва, 1868 // http://wars175x.narod.ru/Eng01.html

http://wars175x.narod.ru/Eng011.html
Bausani A. I turchii della Dobrudgia secundo un recente volume in 

turco // Oriente moderno. Anno 21. № 3 (Marzo 1941). Roma, 1941.
Cossuto G. I tatari di Romania e la creazione della lingua nazionale 

Tatara di Dobrudgia: un esempio di differenziazione culturale in un 
paese dell’Europa Dell’Est // Rivista degli studii orientalii. Vol. 86. 
Fasc 1/2. Sapienza, 1994.

Cossuto G. Il senso dell identita dei Turco-Tatari di Romania dal 
1878 ad Oggi // Oriente Moderne. Nuova serie. Anno 15 (76). Nu-
mero speciale. Roma, 1996.



The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            181

А. В. Рог

ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРОВОЙ ПАРАДИГМЫ
В ИСКУССТВЕ ТУРЦИИ ХХ ВЕКА:

ПАРАДОКСЫ НОВИЗНЫ
В РЕЦЕПЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Турецкое средневековое искусство благодаря уникальному 
прочтению традиций и культур многих цивилизаций заняло осо-
бое место в истории художественной живописи Ближнего Вос-
тока. Глубоко отличное от живописи соседнего арабского народа, 
оно тесно связано с региональной, малоазиатской многовековой 
традицией. Несмотря на то, что турецкое искусство сформирова-
лось достаточно поздно, оно ярко и самобытно решило ряд важ-
ных художественных проблем средневековья, особенно в области 
архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Одним из первых направлений развития турецкой живописи 
было исскуство миниатюры, эволюционирование которого про-
исходило под сильным влиянием иранских художественных школ 
сефевидской эпохи. К ХV и началу XVI в. относятся немного-
численные иллюстрированные рукописи. Характерные для ту-
рецкой миниатюры образцы – это композиции, построенные в 
виде фризов, отделенных друг от друга золотыми полосками, а 
также многокрасочный, однако в целом темный колорит: густой, 
насыщенный синий и зеленый цвет в фонах, серовато-коричне-
вый – в фигурах [Миллер 1965, 105].

Расцвет турецкой миниатюры приходится на XVI в. Крупней-
шими художниками этого периода были Хайдар и Вали-джан из 
Тебриза. В последние десятилетия XVI в. окончательно выра-
ботался и сформировался стиль турецкой миниатюры как на-
правления придворного изобразительного искусства, которое 
прославляло и возвеличивало султанов Османской империи. По 
сравнению с сефевидской, османская миниатюра по своему об-
разному содержанию была более прозаична, в ней не было роман-
тики и лиричности, характерной для произведений тебризских 
мастеров XVI в. Турецкая миниатюра уникальна своей повество-
вательностью, ясностью рассказа. Турецкие мастера выработали 
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свой особый декоративно-красочный строй миниатюры. Компо-
зиция в их произведениях построена в соответствии с четким ли-
нейным и цветовым ритмом; фигуры, как правило, располага-
лись фризообразными рядами; глубина пространственности под-
черкивалась делением на планы; существует много примеров, 
когда художники прибегали к некоторым приемам перспективно-
го построения [Madran 2002, 68]. Своеобразно понимание линии: 
контуры изображения фигур угловаты и жестки. Турецкие живо-
писцы, как правило, не прибегали к использованию характерных 
особенностей тебризской миниатюры, им чужда графическая 
утонченность и певучесть. Красочная гамма османской миниа-
тюры несколько тяжела и грубовата, часто выстраиваемая на рез-
ком сопоставлении контрастных цветов. Характеризуя отличи-
тельные черты турецкой миниатюры, необходимо сказать, что ей 
присуща гармония яркого “открытого” цвета и особенности рит-
мического построения композиции, что создает целостный, кра-
сочный, приподнято-праздничный художественный образ. Турец-
кая школа своеобразна по стилю письма в миниатюре [Durukan 
2002, 167]. Среди выдающихся миниатюристов османского пе-
риода известны имена таких живописцев, как Решид Селимиели, 
Мустафа Челеби, Фасих Деде, Дервиш Хасан Эйюблу и другие.

Если говорить об особенностях прикладного искусства, то 
почти в каждом его виде отмечается присутствие отдельных 
форм и элементов, а то и целых схем и композиций. В ковроде-
лии продолжали широко использоваться старые орнаментальные 
мотивы, колорит и техники, передающиеся из поколения в поко-
ление. Традиционно в основе орнаментики лежали раститель-
ные узоры, которые выбирались в зависимости от назначения 
ковров. Для парадных образцов предпочтение отдавалось слож-
ной, произвольно варьировавшейся композиции, для ритуальных – 
выбиралось сочетание в соответствии с изображением михраба. 
Центрами ковроделия в XVII – начале XIХ вв. кроме общеизвест-
ного Ушака, стали Гердес, Кула, Бергама, Ладик, Муджур и др. 
Среди композиционных элементов – изображение михраба, об-
рамленное широкой орнаментальной полоской (молитвенные 
коврики), традиционные зубчатые листья, цветы розы, лотоса и 
др. (элементы узора ковров придворных мастерских). Ковровые 
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образцы Ладика отличались своеобразием узора и колоритом 
красок [Миллер 1965, 123]. Привлекают внимание угловатые, 
резкие контуры рисунка с яркими локальными красками – от на-
сыщенно красного до ярко голубого. Несмотря на схематичность 
изображений, в их очертаниях и расцветке можно легко узнать 
мотивы керамики Изника, тканей Бурсы, серебряных изделий 
Стамбула и Эрзурума, а следовательно отголоски орнаментально-
декоративного стиля более ранних эпох. 

Живопись
Процесс европеизации турецкого искусства начался с деятель-

ности европейских мастеров, которых приглашало султанское 
правительство. В Турцию приезжали, жили, работали многие ху-
дожники, архитекторы, декораторы, среди которых можно на-
звать Ж. Б. ван Моура (1671–1737), А. Л. Кастеллана (1772–1838), 
А. Ж. Меллинг (1763–1831) и других. По проектам и при участии 
приглашенных художников и архитекторов начали разбивать 
парки, сооружать многочисленные дворцы, павильоны, беседки 
в живописных уголках на берегах Босфора и Золотого Рога [Gö-
zaydın 2002, 98].

Динамика развития турецкой живописи в Республиканский 
период истории Турции связана с созданием “Союза новых ху-
дожников”, представителей которого объединяла идея воплоще-
ния национальных сюжетов и тем. В 1928 году после возвраще-
ния из Европы Мухидтин Себати, Шереф Акдик (1899–1972), 
Джеват Дерели (1900–1989) организовали в Стамбуле выставку 
картин с целью ознакомления широкой аудитории с новыми те-
чениями искусства Запада. Параллельно этому направлению ак-
тивно работали и независимые художники, которые черпали свое 
вдохновение в народном искусстве. К самым ярким среди по-
следних следует отнести Тургута Заима, Малика Аксель, Бедри 
Рахми и Эрен Эюбоглу. Рисунки упомянутых живописцев пре-
зентовали индивидуальную интерпретацию хорошо известных 
народных мотивов Анатолии. Кроме того, эти художники-фоль-
клористы выступали с резкой критикой академизма и боролись 
за идею создания самобытного турецкого искусства.

В 1933 году возникла “Группа Д”, члены которой искали источ-
ники вдохновения в древнейших пластах анатолийской культуры 
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хеттского периода. В работах турецкого живописца и скульптора 
Дж. Толлу (1899–1968) ярко представлена удивительная графич-
ность, разнообразие базовых форм и “прозрачность” хеттской 
живописи. Большинство полотен этого художника были созданы 
в соответствии с канонами кубизма. Традиции книжной миниа-
тюры получили новое прочтение в работах Тургута Заима (1906–
1947) и Джевдета Дерели (1900–1989), в которых соединились 
порыв к новым формам и синтез традиционных приемов и кон-
цепций [Durukan 2002, 169].

Примечательно, что истории турецкого изобразительного ис-
кусства известны и имена женщин-художниц. Это эксцентричная 
Михри Мюшфик-ханым (1886–1954), среди полотен которой 
портреты известных мировых лидеров: Мустафы Кемаля Ата-
тюрка и Папы римского Бенедикта ХV. Михри Мюшфик-ханым 
получила титул первой турецкой художницы-женщины (Рис. 7). 
Еще одной не менее известной турецкой художницей-женщиной 
принято считать выпускницу “Школы изящных искусств” Мю-
фиде Кадри (1890–1912), кисти которой принадлежат изуми-
тельные натюрморты, пейзажи и портреты. Один из последних 
романов известной турецкой писательницы Халиде Эдип Адывар 
был посвящен жизни Мюфиде Кадри, создававшей преимуще-
ственно женские портреты, в физических чертах которых талант-
ливо отображался их внутренний мир.

Основой для средневекового изобразительного искусства 
Турции, как отмечалось ранее, послужил художественный опыт 
народов Ирана, Грузии, Армении, арабских стран, Византии, и, 
безусловно, наследие сельджуков. Пространство художествен-
ного творчества во многом определялось исламской традицией, 
проявлениями различных культурных пластов многовековой 
истории Анатолии, изменениями в системе государственности, 
политической культуры, а также экономики и социальных отно-
шений [Gözaydın 2002, 203].

Исламская традиция, запрещающая изображение фигуры че-
ловека, оказалась главным препятствием развитию живописи и 
скульптуры в Турции. До середины ХIX века изобразительное 
искусство в Турции было представлено в основном орнаментом, 
миниатюрой и каллиграфией. Во второй же половине века в 
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высших кругах Османской империи возник растущий интерес к 
европейскому искусству. Первое поколение турецких художни-
ков, имеющих профессиональную подготовку, получило титул 
“военных художников” по причине обучения в военных школах 
(тур. “askeri okulları”) (Рис. 8). Несложно сделать предположение, 
что основным направлением в их творчестве было изображение 
пейзажей и натюрмортов. К самым ярким представителям этого 
направления относят таких художников, как Шекер Ахмет Паша 
(1841–1907). Благодаря его работам (“Олени”, “Лес”, “Плоды 
айвы”) пейзажная живопись оформилась в отдельное направление. 
Новое поколение художников начало осваивать главным образом 
французскую школу живописи (Рис. 2). Сулейман Сеййид (1842–
1913) известен своими оригинальными натюрмортами, но, к со-
жалению, немного из его работ сохранилось. Музеевед и археолог 
Осман Хамди-бей (1842–1910) развивал направление портретной 
живописи преимущественно в стиле натурализма. Именно благо-
даря его полотнам сформировалась тенденция, в рамках которой 
ряд живописцев поставили себе целью сочетать художественные 
особенности средневековой традиции с приемами и особенностя-
ми европейского реализма. Ярким последователем нового дви-
жения стал Х. А. Лифиж (1886–1927) – лидер турецких импрес-
сионистов, из-под его кисти вышли блистательные полотна с 
изображением старинных турецких городов с их неподражаемым 
настроением и колоритом. Картинам Лифижа присущ особый ху-
дожественный язык благодаря романтическому сентиментализ-
му, символизму и восприятию света [Türköne 2002, 223]. 

В 1883 г. в Стамбуле открылась Школа изящных искусств 
(“Санаи-и нефти се окулу”), которая в 1927 году была преобразо-
вана в Академию изящных искусств, а с 1969 г. начала функцио-
нировать как Государственная академия изящных искусств. В 
1910 г. администрация Школы приняла решение направить своих 
студентов на стажировку в Европу. Такое решение оказалось по-
воротным моментом в истории развития изобразительного ис-
кусства Турции. По возвращении на родину выпускники предло-
жили свою концепцию живописи и создали индивидуальный 
стиль изображения, в значительной степени сформировавший-
ся под влиянием французских импрессионистов. Так возникло 
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“поколение 1914 года” (представители: Ибрахим Чаллы (1882–
1960), Хикмет Онат (1882–1977) Фейхаман Дуран и др.) (Рис. 4). 
Художники “поколения 1914 года”, получив европейское образо-
вание и применив новые знания в практике национальной живо-
писной школы, подготовили в последующие годы новое поколе-
ние турецких художников. 

Республиканский период ознаменовался оживлением в искус-
стве благодаря созданию “Союза новых художников”, представи-
тели которого объединились благодаря идея воплощения нацио-
нальных сюжетов и тем. Итогом активной работы стало открытие 
выставки в Стамбуле в 1924 году (Рис. 1). Сюжетами экспониро-
ванных картин преимущественно были эпизоды национально-
освободительной войны, пейзажи Анатолии, зарисовки народного 
быта, сюжеты из деревенской жизни крестьян [Генри 2002, 153].

Возможности развития живописи расширились благодаря от-
крытию в 1935 году кафедры живописи в Педагогическом инсти-
туте Гази в Анкаре. Узкая специализация способствовала орга-
низации множества выставок и проведению бесед об искусстве. 
Молодое поколение турецких художников нашло реализацию 
своим талантам в своей стране и в национальной тематике. Бе-
зусловно, влияние европейских метров – Матисса, Леже, Сезан-
на и Пикассо – на творчество турецких художников нового поко-
ления было очевидным. Турецкие художники активно включали 
в свой арсенал приемы футуризма, импрессионизма, кубизма.

Изобразительное искусство в Турции первой половины ХХ в. 
активно развивалось благодаря открытию школ и факультетов 
профессиональной подготовки художников. Это и Анкарская ака-
демия художеств, не раз реорганизованная Стамбульская акаде-
мия изящных искусств, Городской музей живописи в Стамбуле 
(открылся в 1945 г.), а также целый ряд студий изобразительного 
искусства при народных домах и культурных центрах Коньи, Ан-
кары, Измира. В учебных заведениях к ранее существовавшим 
отделениям архитектуры и декоративного искусства прибавились 
отделения живописи и скульптуры [Durukan 2002, 178].

Последующие годы были отмечены активными поисками но-
вых художественных форм и способов выражения в сфере жи-
вописи. Новый лидер “Группы десяти” Бедри Рахми Эюбоглу 
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подчеркивал необходимость создавать новые живописные обра-
зы, отталкиваясь от традиционных мотивов турецкого приклад-
ного искусства. Представители “Группы десяти” с 1947 г. по 1954 
г. занимали активные позиции в продвижении идей эксперимен-
тального искусства [Филиппова 2008, 260]. Новое концептуаль-
ное видение современного искусства предполагало поиск новых 
прочтений линий, колористики, символики и образного многооб-
разия турецкой миниатюры, мозаики, керамики и ковроткачества. 
Такие тенденции на десятилетия вперед сформировали и напра-
вили творческие устремления турецких живописцев к освоению, 
интерпретации и актуализации национальной изобразительной 
традиции. Самыми яркими представителями этого течения стали 
Мехмет Песен (1923), Недим Гюнсюр (1924–1994), Лейла Гам-
сыз (1921), Орхан Пекер (1927–1978). В полотнах этих худож-
ников соединились лирические мотивы с современными техни-
ками, предложенными экспериментальным искусством Запада 
(Рис. 3, 5).

Развитие турецкой живопись в ХХ веке отмечено противоре-
чивыми процессами, что объясняется различиями во взглядах ху-
дожников и приверженностью их к разным стилям и направле-
ниям. Одна часть художников, – убежденные “европеисты”, – 
стремились абстрагироваться от реальной действительности, 
другая, – “регионалисты-народники”, стремились к созданию 
подлинно самобытных, основанных на традициях народного ис-
кусства и достижениях мирового реалистического искусства. 
Основные темы и мотивы полотен – это сюжеты из повседневной 
жизни простых людей, их горе и радость [Gözaydın 2002, 98].

В языке и стилистике изобразительного искусства Турецкой 
республики отмечается попытка освоения и развития актуальных 
мировых тенденций. В 1950-х гг. активно развивается направле-
ние абстракционизма и кубизма. Примерами экспериментально-
го искусства могут послужить полотна Лютфю Гунсая, Сабри 
Беркеля, Аднана Кокера и Шемси Арела. Однако разносторон-
ность направлений не перестает удивлять. Незет Гунал избирает 
для себя социальную тематику и реалистическую манеру, а Дев-
рим Эрбиль и Сайхат Берак работают над развитием искусства 
миниатюры, предлагая новый взгляд и интерпретацию на тради-
ционные сюжеты и образы. 
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В 80–90-е гг. ХХ века в турецкой живописи все ярче выступают 
новые направления. К примеру, фантастический реализм стал 
основным направлением работ достаточно известных и уже при-
знанных авторов – таких как, Бурхан Уйгур, Эргин Инан, Фикрет 
Муалла, Авни Арбаш, Утку Варлык, Бурхан Доганчай, Эрол 
Акъяваш. Творческие эксперименты вышеупомянутых художни-
ков стали достоянием Стамбульского художественного фестиваля 
в 1977 году (Рис. 6). Экспериментаторские идей авангардного на-
правления этого круга художников во многом определили твор-
ческие поиски молодых мастеров нового ХХI века [Филиппова 
2008, 248]. Следует отметить, что многие турецкие художники 
еще при жизни получили признание не только у себя на родине, 
но и за рубежом, став, таким образом, частью мирового твор-
ческого сообщества. К примеру, Абидин Дино был почетным 
председателем национальной Лиги изобразительных искусств во 
Франции; Бедри Рахми Эюбоглу получил европейские награды за 
создание великолепных мозаичных панно для зданий междуна-
родных выставок в Брюсселе; творчество Наиля Пайза было ши-
роко признано не только на родине (его картины выставлены в 
анкарском Национальном художественном музее), но и во Фран-
ции, Канаде и США; Бурхан Доганчай и Эрол Акъяваш доста-
точно плодотворно работали в Париже и Нью-Йорке, создавая 
неповторимые полотна. Кроме того, вышеупомянутые художни-
ки проявили готовность и умение работать в таких областях, как 
фотография, скульптура и литературное творчество, что стало их 
отличительной чертой и позволило причислить их, безусловно 
заслужено, к художникам мирового класса.

Архитектура 
Исследователи турецкой архитектуры условно разделяют ее 

на три периода в соответствии с историей развития: Сельджук-
ский период (ХII–ХIII вв.), Османский период (XIV–ХIХ вв.) и 
современный период (ХХ–ХХI вв.) Наиболее яркие и выдающие-
ся образцы турецкой архитектуры представлены в главных госу-
дарственных сооружениях, таких, как мечети, караван-сараи, 
медресе, общественные бани, чешме, правительственные орга-
низации, мавзолеи и усыпальницы [Türköne 2002, 280]. 



Эволюция жанровой парадигмы в искусстве Турции ХХ века...

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            189

Характерными особенностями архитектуры сельджукского 
периода считаются простота, элегантность и гармоничность про-
порции всего здания, а также изысканность и богатство деталей 
входных ворот и парадных дверей. Большинство сооружений 
сельджукского периода имели небольшой внутренний дворик.

Османский период отмечен значительным византийским вли-
янием в сочетании со строительными традициями мамлюкского 
Египта. Творческое переосмысление византийских традиций вы-
разилось в преобладании в городах ансамблевых застроек. Для 
архитектуры османского периода крайне характерны величе-
ственные купола, своды и арки. Можно сделать вывод, что мно-
гим мастерам Османского периода знаменитый Собор Святой 
Софии (всемирно известный памятник византийского зодчества) 
послужил источником вдохновения и примером для подражания. 
Разрабатывая тип купольного культового здания, турецкие масте-
ра Османского периода, в первую очередь Синан (1489–1588), 
создавали грандиозные целостные, строго центрические про-
странственные композиции: вместе с тем “архитектурная форма 
живописно обогащалась множеством сводов, ниш и окон, а внут-
ренние помещения насыщались орнаментальными росписями и 
инкрустированными мраморными панелями. Особая декоратив-
ная пышность была характерна для дворцовых построек: стены 
зданий павильонного типа, возводившихся среди садов, украша-
лись ковровыми керамическими композициями, где преобладали 
цветочные мотивы. В ХIV–ХIХ вв. в турецких городах сооружа-
лись также медресе, мавзолеи, бани (обычно купольные), изыс-
кано оформленные фонтаны. В городской жилой архитектуре 
преимущественное распространение получили дома с выступаю-
щими верхними этажами” [Культурное наследие Востока… 
1985]. Необычайное разнообразие и богатство стилей – характер-
ные черты архитектуры Османского периода, отображающей 
синтез архитектурных традиций Средиземноморья и Ближнего 
Востока [Durukan 2002, 280]. 

Традиции архитектуры в Турции имеют глубокое историче-
ское измерение и талантливых представителей. Традиции и не-
повторимо яркий стиль османской архитектуры долгое время 
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определяли общую стилистику работ турецких мастеров ранне-
республиканского периода. Поиск своего индивидуального само-
бытного стиля не выходил за рамки классического канона и 
определялся верностью исторической художественной традиции. 
Таким образом, сочетание сельджукско-османских стилевых осо-
бенностей и приемов с новой функциональностью архитектурных 
построек до середины ХХ века определяло облик государствен-
ных, общественных и жилых построек. Отличительные черты 
произведений зодчества, сооруженных в русле первого Нацио-
нального архитектурного движения, выражались в обильном де-
корировании фасадов с использованием элементов сельджукских 
и османских узоров, каменной резьбы и керамической плитки. 
Яркими представителями и идейными лидерами Национального 
архитектурного движения по праву считаются Бей Кеммаледдин 
и Ведат Тек. В 1930-х гг. активно развивали новые идеи молодые 
зодчие (Орхан Возкурт, Аффан Кырымлы, Седад Эльдем, Фери-
дун Кунт, Сельчук Миляр, Невзат Эрол), сгруппировавшиеся во-
круг журнала “Архитектор”; их целью стала борьба за новые 
формы, которые сочетали бы национальные мотивы с достиже-
ниями современной архитектуры Запада [Филиппова 2008, 250].

Следует отметить, что в 1930-е гг. архитектурная политика 
Турецкой Республики была нацелена на реализацию проектов, 
отображающих новую концепцию турецкой государственности и 
новый формат культуры страны. Благодаря приглашенным из ев-
ропейских стран преподавателям архитектурных факультетов в 
Турции сформировалось поколение зодчих, успешно осваиваю-
щих новый язык архитектуры и приобретающих знания в области 
современной технологии, инженерии и дизайна. Именно эти мо-
лодые архитекторы сформировали второе течение национальной 
архитектуры [Филиппова 2008, 260]. Основными тенденциями 
этого направления стало внимание к особенностям и деталям ди-
зайна интерьера, а это решетки, окна, карнизы, арочные элемен-
ты, локальное освещение, потолочное и напольное оформление 
и т. д. Наиболее авторитетный представитель этого движения – 
Седат Хакки Эльдем.

Ярким примером архитектуры республиканского периода 
считается монументально-величественный Мавзолей Ататюрка, 
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построенный в Анкаре по проекту мастеров Оната и Орхана 
Арда и воплотивший дух республиканской Турции и ее новое 
место в мировой культуре. 

Среди крупнейших архитекторов Турции ХХ века следует от-
метить Ченгиза Бекташа (1934), по архитектурным проектам (от-
личающиеся комфортностью и функциональностью в сочетании 
со строгой эстетикой) которого были построены мечети, библио-
теки, банки и корпуса университетов.

Поиски современных турецких архитекторов проявлялись в 
стремлении продуцировать оптимальное сочетание функцио-
нальности и эстетики, модерности и традиции, комплексности и 
учета местной специфики [Durukan 2002, 190].

Следует отметить, что в творческой среде современных ту-
рецких архитекторов особо ощутима тенденция к новому осмыс-
лению профессиональных и художественных задач зодчества в 
соответствии с учетом растущих требований к экологическим 
параметрам строительства. Неудивительно, что архитектурные 
приемы конструктивизма, экспрессионизма, символизма, пост-
модерна и других актуальных мировых течений во многом опре-
делили облик градостроительных комплексов Анкары, Анталии, 
Измира и Стамбула. При этом специфической характеристикой 
современной архитектуры Турции можно назвать повышенный 
интерес мастеров к народной архитектуре и ее фольклорным эле-
ментам, тенденцию к функциональности, единству с природой и 
к многовековым традициям.

Яркими примерами зодческих достижений турецких архитек-
торов можно считать: как Дворец Долмабахче и Топкапы (Стам-
бул), Музей Ататюрка (Адана), мавзолей Ататюрка (Анкара), 
большое количество мечетей (мечеть Баязида, Худавендигяр, 
Селимие, Сулеймание и др.); из современных построек Респуб-
ликанского периода: здание Великого национального собрания 
Турции, Педагогический институт Гази, Летний театр в Стамбу-
ле, Дворец культуры в Стамбуле, Резиденция президента в Ан-
каре и др.

Скульптура
Самые древние образцы скульптурных произведений турков, 

символизирующие события из жизни народа, широко представ-
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лены в Центральной Азии. Это каменные изваяния, дошедшие 
до наших дней еще со времен Гёктюрков. С приходом ислама и 
запрета на создание скульптур живых существ, скульптурное 
искусство несколько потеряло свою актуальность, преобразовав-
шись в декоративное искусство, служащее украшением интерье-
ра. Как результат, активно начало развиваться искусство резьбы 
по камню и дереву, множество примеров которого встречается в 
сельджукский и османский периоды. Резьбой по камню украша-
лись монументальные родники-чешме, бассейны и фонтаны, 
бани, султанские дворцы [Durukan 2002, 199]. 

Профессиональное обучение скульптурному искусству пер-
выми в Турции получили студенты Художественной школы “Са-
наи-и Нефеси”. Первыми выпускниками, прошедшими стажи-
ровку в Европе, и продолжившими линию своих учителей, стали 
Ихсан Ёзсой, Махир Томрук и Нежат Сирель. В Республиканский 
период они вели активную преподавательскую деятельность на 
родине и продолжали создавать новые скульптурные произведе-
ния [Филиппова 2008, 253]. 

Безусловно, в Республиканский период развития скульптурно-
го искусства Турции его преимущественной задачей стала мону-
ментальная пропаганда важных событий и героев национальной 
истории, что отразилось в таких произведениях, как Памятник 
свободы на площади Таксим (г. Стамбул, скульптор П. Канони-
ка), памятник Ататюрка в районе Сарайбурну в Стамбуле (Крип-
пель), Памятник Гювен в Анкаре (Ханак и Торак). Австрийский 
архитектор Генрих Криппель сыграл важную роль в знакомстве 
турецких скульпторов с европейским искусством. Его авторству 
принадлежит первый памятник Ататюрку, возведенный в 1925 го-
ду в Стамбуле (Сарайбурну) [Филиппова 2008, 257].

Достижения турецких скульпторов были отмечены на Па-
рижской биеннале 1961 г. – скульптор Кузгун Аджар (1928–
1976) получил первую премию за оригинальные работы в стиле 
абстракционизма. Достаточно известная композиция “Птицы” на 
стамбульском рынке Манифатураджилар, огромная скульптура 
“Руки” в одном из парков Анталии – принадлежат именно этому 
скульптору. 

К самым ярким представителям поп-арта и других модер-
нистских течений можно причислить авторов монументальных 
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скульптурных произведений З. Мюридоглу, Хюсейн Гезер, Али 
Хади Бара, пребывавших под достаточно сильным влиянием из-
вестных французских скульпторов, таких как Эмиль Антуан Бур-
дель, Астрид Майоль, Шарль Деспио. Среди ярких турецких 
скульпторов хотелось бы назвать имя Ильхана Комана (1921–
1941) – известного турецкого скульптора, получившего образова-
ние в “Школе Лувра” в Париже и в последующие годы выстав-
лявшего свои произведения в галереях Берна, Цюриха, Брюсселя 
и Стамбула. Отличительной особенностью его творчества была 
попытка соединить искусство и науку, за что его неоднократно 
называли турецким Леонардо да Винчи [Генри 2002, 58].

Турецкие скульпторы второй половины ХХ века плодотворно 
экспериментировали не только со стилевым и содержательным 
наполнением своих работ, но и с материалами, используя камень, 
дерево, металл, прибегая к разным технологиям их обработки. 
Известные современные скульпторы Турции – Зюхтю Мюридо-
глу, Ахмет Кенан Ёнтач, Мехмет Шади, Алия Хади Бари, Нусрет 
Осман, Сабиха Беггюташ, Хюсейн Озкан (псевд. Хюсейн Анк), 
Нериман Фаруки – успешно осваивают новые и адаптируют тра-
диционные тенденции в турецком искусстве скульптуры. 

Музыка
История своими многочисленными примерами демонстрирует, 

что музыка развивается параллельно с экономическим развитием 
общества и с эволюцией других видов искусств. На протяжении 
всей истории Турции музыка оставалась наиболее востребован-
ной. В окружении султана всегда присутствовали певцы и музы-
канты, которые исполняли классическую для того времени музы-
ку или играли в военных оркестрах “мехтер” [Durukan 2002, 200]. 
Для исполнения классических произведений и аккомпанирова-
ния танцорам и певцам использовали преимущественно кеман 
(скрипку), канун (разновидность цитры), лютню и ней (вид 
флейты или свирели из тростника). Для пышных церемониаль-
ных процессий использовали разнообразные ударные всех разме-
ров, от огромных оцинкованных литавр до дарбуки. Распростра-
нены были также тамбурины и щелкающие инструменты: лож-
ки, палочки, инструменты, напоминающие кастаньеты. Большой 
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популярностью пользовались песенные ансамбли, особенно во 
время пикников и группового катания на лодках.

Музыка в турецкой культуре в наибольшей степени проник-
нута историческими традициями и канонами, связанными с са-
мобытно тюркскими и арабо-персидскими истоками. В традици-
онной турецкой музыке представлено большое число макамов 
(ладов), для нее характерны своеобразная мелодическая окраска 
и ритмика, неравномерность мелодических размеров и тактов, 
унисонное пение, рондообразие формы, импровизация [Филип-
пова 2008, 258]. 

Уникальным примером османской музыкальной традиции 
служит армейский оркестр “мехтер”. Примечательно, что “мех-
тер” играли во время торжественных церемоний, игра длилась, 
как правило 20 минут, в это время присутствующие слушали му-
зыку стоя. Музыканты играли на разнообразных дудках и бара-
банах, цимбалах и тамбуринах, а заканчивали выступление 
низким поклоном музыкантов с протяжным произнесением мо-
литвенных речей. В военное время “мехтер” играли с целью под-
нятия боевого духа солдат.

Становление композиторской школы классического направле-
ния принято связывать с именами Каптанзаде Али Рыза Бея 
(1881–1934), Османа Ибрагима, Неджип Везир-заде и др. В ре-
спубликанскую эпоху открываются многочисленные музыкаль-
ные школы для учителей музыки. Следующим этапом было 
открытие консерваторий в Стамбуле (1923), Анкаре (1936) и Из-
мире (1951); создание оперных театров в Анкаре и Стамбуле. В 
этот период выкристаллизовываются основные музыкальные 
формы, определяется состав оркестра, устанавливается класси-
ческая пропорция между содержанием и формой, между “мате-
рией” музыкального произведения и его построением. Линию 
развития турецкой музыкальной классики продолжила знамени-
тая “Пятерка турецких композиторов” (Türk Beşleri): Хасан Фа-
рид Алнар (1906–1978), Джемаль Решит Рей (1904–1985), Ахмет 
Аднан Сайгун (1907–1991), Улви Джемаль Эркин (1906–1972), 
Неджиль Кязим Аксес (1908–1999). Все они получили образо-
вание в Европе благодаря государственной программе с целью 
в перспективе создать новое направление в турецкой музыке, 
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отображающее идеологические принципы Республиканского 
периода. Переосмысление своеобразных мелодических традиций 
предшествующих эпох и классические приемы способствовали 
появлению музыкальных произведений нового образца.

Дальнейшему развитию турецкой музыкальной культуры спо-
собствовали известные в мире творческие коллективы, такие как 
Президентский симфонический оркестр (основан в 1943 г.), Стам-
бульский муниципальный городской оркестр, Оркестр филармо-
нического общества в Измире, а также многие другие вокальные 
и инструментальные ансамбли (Билькентский симфонический 
оркестр, Стамбульский филармонический оркестр Боусан, Ка-
мерный оркестр Акбанка и др.).

Вторая половина ХХ в. становится периодом многочисленных 
композиторских поисков и экспериментов, в основе которых про-
являлась попытка переосмысления музыки прошлого и стремле-
ние к использованию разнообразных технических и формальных 
средств и приемов. 

В последние десятилетия благодаря государственной полити-
ке происходило возрождение народных традиций музыкального 
творчества. Многие музыканты предпринимали попытки модер-
низировать народную музыку, соединяя фольклорные элементы 
с современными музыкальными канонами. Представителями 
этого направления стали Зюльфю Ливанели, Ариф Саг, Нериман 
Алтындаг, Мехмет Озбек, Нида Тюфекчи, Мюкеррем Кемерташ, 
Хале Гюр, Бедиа Акартюрк, Нэшет Эрташ и др. 

Театральное искусство в Турции можно считать одновремен-
но молодым и традиционным явлением. Теневой, кукольный 
театр “Карагёз”, “Орта Оюну” издавна считался народной теа-
тральной традицией Турции.

Театральный деятель позднеимперского периода Ахмет Ве-
фик Паша благодаря адаптированным переводам сочинений 
Мольера на турецкий язык способствовал продвижению теа-
трального искусства в Турции. 

Следующим этапом в развитии турецкой драматургии было 
открытие стамбульского драматического театра “Дарульбедаи 
Османи” (“Дом красоты” или “Османский храм искусства”). 

Это была первая серьезная попытка создать национальный 
театр, а для руководства им был приглашен известный француз-
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ский актер и режиссер Антуан. Среди творческого коллектива 
был талантливый Мухсин Эртугрул (1892–1979), впоследствии 
один из основоположников современного турецкого театра и ди-
ректор независимого театра “Ферах”. Благодаря мастерству и 
смелым экспериментам Мухсина Эртугрула, режиссура, драма-
тургия и сценография достигли уровня национального театраль-
ного искусства [Türköne 2002, 284].

Дальнейшее развитие театральной сферы связано с открытием 
в 1949 г. Государственного театра оперы и балета, основанного 
Мухсином Эртугрулом. Попытка максимально приблизить сце-
ническое искусство к народным массам стала главной целью 
также вновь открывшихся театров-кабаре, “уличных театров”, 
многочисленных любительских трупп. В это время на сценах ту-
рецких театров шли пьесы Азиза Несина (“Торосский злодей”, 
“Внук Барбароссы”), Неджати Джумалы (“Опасный голубь”), 
Орхана Асены (“Девушка Фадик”, “Чужая дверь”), Орхана Кема-
ля (“72-я камера”, “Муртаза”), Сермета Чагана (“Фабрика ног”), 
Реджеба Бильгинера (“Бунтари”), Халдуна Танера (“Глаза я за-
крываю и долг свой выполняю”, “Дестан об Али из Кешана”), 
Турана Офлазоглу “Бездельник Ибрагим” и др. 

1960-е годы стали периодом активного развития частных теа-
тров: Дормен (1955 г.), труппа Гюльзир Сурури-Энгина Джезза-
ра, Анкарский театр искусств (1963 г.).

Джават Мемдух Алтар – председатель Управления Государ-
ственных театров – много работал над оперным репертуаром и 
активно привлекал мировых звезд на турецкую оперную сцену, в 
дальнейшем управление театральной сферой возглавил Неджил 
Казым Аксес. Последние десятилетия ХХ века были ознаменова-
ны становлением оперы в Стамбуле и Анкаре, в репертуаре и 
стилистике которой удалось соединить высокий уровень испол-
нительского мастерства с национальным колоритом и красочно-
стью мелодических традиций прошлого. 

Кинематограф и фотография
Историю современного турецкого фильма связывают с созда-

нием студии “Кемаль фильм” в начале Республиканского перио-
да. Турецкий кинематограф оказался в общем русле актуальных 
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процессов общественной жизни, отражая в полном объеме мно-
гообразие новых явлений в художественно-эстетической сфере. 
Первый президент Турецкой Республики уделял особое внима-
ние развитию национальной стилистики, кинематографического 
языка, проблематики фильмов, создаваемых на турецких кино-
студиях [Филиппова 2008, 253].

Первым режиссером первой киностудии Турции был назначен 
талантливый деятель сценического искусства Мухсин Эртугрул, 
в следствие чего первые турецкие картины оказались под силь-
ным влиянием театрального искусства. 

Важные исторические события и повседневная жизнь народа 
стали актуальными темами турецкой кинематографии (фильмы: 
“Кусок камня”, “Нация просыпается”, “Огненная рубашка”, 
“Стамбульские улочки”, “Печальный источник” и др.).

Следующий этап развития турецкого кинематографа связан с 
именем известного режиссёра Омера Лютфи Акада (1916–
2011 гг.), благодаря активной деятельности которого турецкое 
кино обретает собственный художественный язык и формат. В 
середине ХХ в. произошел настоящий бум в развитии турецкой 
кинематографии, преимущественно благодаря деятельности та-
ких режиссеров, как Халит Рефиг, Дуйгу Сарыоглу, Метин Эрк-
сан, Мемдух Юн. Помимо сценариев представленных режиссе-
ров, экранизируются произведения известных литераторов (Яшар 
Кемаль, Итем Иззет и др.). Кинематографисты особое внимание 
уделяют социальным, экономическим, внутренне-психологичес-
ким проблемам жизни турецкого общества [Durukan 2002, 253]. 
Постепенно турецкий кинематограф выходит на международную 
арену, привлекая внимание мировой критики.

Среди фильмов, которые были отмечены на турецких и меж-
дународных конкурсах, следует назвать следующие: “Хазал” Али 
Озгентюрка, “Панацея” Шерифа Гёрена, “Преодоление” Орхана 
Огуза, “Родина…” Омера Кавура. 

Яркими примерами турецкой кинематографии, по мнению ав-
торитетных кинокритиков, можно считать фильм “Бердель” Аты-
фа Йылмаза Батыбеки (1925–2006), “Путник” (1994), “Женщина 
к повешению” (1986) Башара Сабунджу (1943), “Пианино, пиа-
нино без ножки” (1991) Тунча Башарана (1938). 



А. В. Рог

198                                                                   Сходознавство, 2016, № 73–74

В 2000-х гг. особое внимание привлекает творчество талант-
ливого турецкого сценариста, режиссера и композитора Абдуллы 
Базенджир (сценический псевдоним Махсун Кырмызыгюль). Его 
фильмы “Белый ангел” (2007), “Увидеть солнце” (2009), “Пять 
минаретов Нью-Йорка” (2010), “Чудо” (2015) не перестают удив-
лять своей актуальностью и мастерством актерской игры и поль-
зуются популярностью как на родине, так и за ее пределами.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что турецкое искусство 
на протяжении всей своей истории развития и эволюции стилей, 
направлений демонстрирует не только высочайшие достижения 
классической музыки, самобытной живописи, архитектуры и 
интеллектуального кинематографа, но и живые национальные 
традиции, приобретающие новою интерпретацию современных 
мастеров [Филиппова 2008, 262]. Благодаря турецкому искус-
ству мы знакомимся с уникальными образцами росписи под 
мрамор “эбру”, декоративного золочения рукописных книг “тез-
хип”, каллиграфического искусства “хат”, миниатюры на бумаге 
и кости “накыш”. 

Современное турецкое искусство давно перешагнуло стадию 
ученичества у Запада и способно стать источником вдохновения 
для творческих поисков ценителей прекрасного в разных странах 
мира.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Нури Ийем. Женщины и голубь
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Рис. 2. Ахмет Шекер Паша.
Натюрморт из айвы

Рис. 3. Мечта кошки.
Орхан Пекер

Рис. 4. Ибрагим Чаллы.
Магнолии

Рис. 5. Мустафа Аслыэр.
Гравюра (1950 г.)
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Рис. 6. Бурхан Доганчай.
Шепчущая стена

Рис. 7. Незнакомка.
Мюшфик-ханым

Рис. 8. Осман Хамди. Читающая Коран девушка
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І. Ю. Шепельська
 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ
ТА ЗАПОЗИЧЕНЬ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ

ЯПОНСЬКОГО МОВЛЕННЯ

Японія історично вважалася країною, що захищала своє мов-
лення від іноземних домішок задля збереження своєї культури та 
національної самосвідомості в первозданному вигляді. Однак 
спостерігаючи швидкий розвиток країни та різнобарвність неоло-
гізмів та запозичень в сучасному японському мовленні, ми усві-
домлюємо, що Японія має довгу та насичену історію мовних 
запозичень. Країни-сусіди, які мали вплив на Японію в період її 
ізоляції, залишили великий відбиток на японській мові. Найбіль-
шого впливу японська мова зазнала від Китаю. Що цікаво, япон-
ці часто не згадують Китай у дослідженнях та дискусіях на тему 
запозичень в японській мові. Можливо саме тому, що його вплив 
був настільки значним, що навіть концепція “оригінальності” 
японської мови може опинитися під сумнівом. За довгі роки 
впливу Китаю на Японію, японська мова запозичила десятки ти-
сяч китайських слів та ієрогліфів. Період лексичного обміну між 
Китаєм та Японією був надзвичайно важливим, адже фактично з 
цього і почалася історія мовних запозичень в японській мові. За-
хідні мови (особливо англійська) почали привносити нові лек-
сичні одиниці в японську мову вже після того, як Японія вийшла 
з ізоляції та відкрила можливості для мовного обміну з іншими 
країнами в дев’ятнадцятому сторіччі. Під час Другої світової 
війни, коли США виступали в ролі домінуючої сили по відно-
шенню до Японії, запозичення з англійської були вимушеними. 
Слова запозичувалися спочатку у воєнних містечках задля біль-
шої зручності спілкування з американцями, яких у той час було 
багато на території Японії. Пізніше ці запозичені лексичні оди-
ниці розповсюджувалися та ставали частовживаними словами. 
Не дивлячись на трагічність подій того часу, з тих пір кількість 
запозичених з англійської слів в японській мові тільки зростала 
[Алпатов 2008, 15].

Сьогодні не тільки Японія, але й увесь світ розвивається дуже 
стрімко. Кожного дня в різних сферах людської діяльності відбу-
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ваються відкриття, створюються та впроваджуються нові ідеї, 
процеси та механізми, реєструються тисячі патентів та вкладають-
ся контракти з тисячами іноземних партнерів. Для опису, переда-
чі та зберігання інформації необхідні нові лексичні одиниці, адже 
у багатьох випадках вже існуючі слова не можуть описати суть 
нововведення, нові процеси або передати необхідний зміст на 
письмі та в усному мовленні. Японія, як країна, яка швидко роз-
вивається та відкрита до співпраці з іншими країнами, змушена 
приймати іноземні терміни в щоденне вживання в офіційно-діло-
вому мовленні. Окрім того, у зв’язку з умовами, в яких розвива-
лася японська мова, прямих відповідників для багатьох термінів 
не-японського походження просто не існує. Саме тому японська 
мова має так багато неологізмів у вживанні та продовжує при-
ймати у щоденне використання слова іншомовного походження, 
які під впливом культури набувають нових змістів та звучання 
[Алпатов 2008, 25–29].

Важливо також розглянути фактори, які змушували Японію 
приймати в свою мову нові, іншомовні слова та адаптувати їх під 
свою культуру та світогляд. Загалом можна виділити три найваж-
ливіші причини для запозичень: 1) необхідність порозуміння між 
представниками різних країн (носіїв різних мов), пошук спільної 
мови та спільних понять, на які можна спиратися при спілкуван-
ні (часто за умови недостатніх знань мови співбесідника). Зде-
більшого іноземцями, з якими необхідно було знаходити спільну 
мову та порозуміння були американці. Саме тому американізми 
становлять близько 90 % від усіх запозичень в японській мові 
при тому, що загалом запозичена лексика складає близько 10 % 
всіх японських слів. 2) Другу за значенням, але також важливу 
роль грала необхідність називання нових процесів та явищ. Япо-
нія, яка перебудувала себе з феодальної країни на країну із су-
часним політичним устроєм, мусила описувати ті події, які 
відбувалися, хоча слів для таких змін та процесів не було, отже 
японська мова запозичувала поняття та терміни з мов країн, які 
проходили не зовсім схожий, але такий самий за результатом 
шлях. Згодом вживання запозичень, особливо англомовних, ста-
ло для японців показником високої соціальної позиції та прести-
жу. 3) Останній, однак не найменший за впливом чинник полягав 
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у необхідності комунікації з іммігрантами, переселенцями, роз-
витку мас медіа та сфери освіти. Слід зауважити, що розвиток 
кожної з цих галузей був стимульований, знову ж таки, західними 
підприємцями, які показували приклад японському суспільству.

Хоча неологізми і з’явилися задля полегшення комунікації 
між мовником та реципієнтом, на сьогодні вони є чи не найбіль-
шою проблемою кожного сучасного перекладача, особливо якщо 
мова йде про послідовний усний переклад. Дослідження показу-
ють, що в кожній мові світу щорічно з’являється близько 3000 но-
вих слів, отже перекладач потенційно має щороку поповнювати 
свій словничок на кілька сотень лексичних одиниць, що будуть 
максимально вживані саме в його сфері перекладів. Більше того, 
слід зауважити, що неологізми неможливо підрахувати точно, 
адже майже щодня у колах молоді, різних сферах науки з’яв-
ляються свої, внутрішні терміни, які неможливо зареєструвати. 
Іншими словами, неологізми – це нові слова, словосполучення 
або сталі вирази, які з’являються в мовленні за умови розвитку 
суспільного життя, науки, техніки, культури та інших сфер люд-
ської діяльності. Відрізняє такі слова те, що їхнє значення дуже 
важко, а інколи й неможливо знайти у словниках, специфічних 
виданнях та навіть дізнатися їх значення у носіїв мови [Breen 
2016, 6–8].

У цій статті ми виявимо основні проблеми, що виникають під 
час використання та перекладу неологізмів в японському офі-
ційно-діловому мовленні, та спробуємо знайти шляхи для подо-
лання цих проблем. Також будуть розглянуті основні кроки, не-
обхідні для отримання максимально точного та правильного 
перекладу. Ця інформація може бути корисна для майбутніх фа-
хівців та для практикуючих перекладачів.

Сьогодні набувають популярності автоматичні перекладачі, 
які можуть перекласти тексти миттєво та майже без втрати зміс-
ту оригіналу. Проте досвідом та часом доказано, що на сучасно-
му етапі ще немає системи автоматичного перекладу, яка могла б 
відтворити зміст, емоційність та всі лексичні барви тексту оригі-
налу при перекладі. Багато компаній займаються розробкою та-
ких перекладачів, однак неологізми – одна з лексичних категорій, 
яка не піддається автоматизованому перекладу зовсім, не кажучи 
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вже про те, що неологізми, вживані у вузьких колах, можуть бути 
невідомі навіть і самим носіям японської. Переклад новостворе-
них слів не є настільки складним завданням у європейських мо-
вах, адже кожне слово в них розділено пробілами та піддається 
розпізнанню, проте автоматичний перекладач потребує постійно-
го оновлення бази даних для надання найсучасніших перекладів. 
У випадку з неологізмами таке вчасне поповнення словнику є 
майже неможливим завданням.

Перш за все, варто зазначити що Японія, як країна відкрита 
до нововведень, на сьогоднішній день не обмежує надходження 
нових слів до лексичного складу своєї мови. Проте Японія все ж 
таки намагається зберігати кордон між автентичною японською 
мовою та тим шаром лексики, який складається з неологізмів та 
запозичень. Оскільки найбільша кількість прямих запозичень 
надходить в японську мову з англійської, найзручнішим засобом 
передавання запозиченої лексики є катакана, що ніби вказує на 
чужоземність та іншомовність слова.

На даний момент в японській мові є три типи запозичень: 
а) запозичення, які передаються в японській мові через тран-
скрипцію звучання слова у мові оригіналу (такі слова записують-
ся катаканою – японською абеткою для запозичених слів); б) за-
позичення, які записуються японськими ієрогліфами шляхом 
комбінування значень ієрогліфів. Таким чином створюється спо-
лучення, в якому кожен ієрогліф несе певне смислове наванта-
ження; в) комбінація двох попередніх способів. Цікаво те, що в 
офіційно-діловому японському усному та письмовому мовленні 
використовуються обидва способи запозичення попри те, що за 
активного розвитку соціального життя в Японії катакана широко 
використовується для запозичених сленгових слів та виразів. Три 
вищезазначені способи запозичення лексики можна проілюстру-
вати таким чином [Mathy... 1963]:

Японська Читання Українська 

アメリカ合衆国国
務省首席事務官 

Amerika gasshuukoku 
kokumushou 

shusekijimukan

Департамент Головного 
Державного секретаря 

Сполучених Штатів
為替レート Kawase reeto Курс обміну валют

キャッシュディス 
ペンサー 

Kyashuudispensa Банкомат
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デビットカード Debitto caado Дебітна картка
レジ Reji Касовий апарат

システム分析 Shistemu bunseki Системний аналіз

データ駆動 Deeta kudou Керована даними
(компанія)

Японські неологізми мають дві особливості, на які варто звер-
тати увагу при перекладі та написанні текстів: 1) вимова слова; 
2) зміст слова або словосполучення. Вимова слова для запози-
чень, записаних катаканою, є зрозумілою в будь-якому випадку, 
адже катакана не має варіацій читання, а є статичною абеткою, в 
якій кожному знаку відповідає лише один варіант читання. Дієсло-
ва та інші частини мови, утворені із таких слів, нічим не відріз-
няються від автентичної лексики, адже правила утворення по-
хідних слів не змінюються. Однак неологізми та запозичення, 
які передаються на письмі саме ієрогліфами, є потенційно ризи-
ковими для перекладачів. Вимова, як і значення, у таких слів не 
завжди очевидні, адже кожен ієрогліф може мати декілька варіан-
тів читання і багато значень, отже, як наслідок, – кілька варіантів 
перекладу. Журналісти зазвичай зазначають правильний варіант 
читання таких слів у дужках, провівши попередньо роботу із ви-
значення такого читання за кількома надійними джерелами.

Найнадійніший метод пошуку значення таких неологізмів по-
лягає у вивченні слова-оригіналу, проте й тут треба бути обереж-
ним, адже в залежності від умов запозичення такі слова можуть 
набувати дещо відмінних значень та відтінків. У таких випадках 
ефективним може бути вивчення контексту, в якому вживається 
слово. Після вивчення контексту з’являються певні мовні па-
терни, у яких використовується запозичене слово. Таким чином 
неологізм легше розпізнавати під час перекладу та зручніше по-
давати майбутнім спеціалістам для вивчення. Отже, підсумовую-
чи, можна твердити, що шлях, яким необхідно йти при перекладі 
неологізмів та запозичень, виглядає наступним чином: 1) вивчення 
слова оригіналу (або вивчення зіставних частин слова); 2) озна-
йомлення із контекстом уживання (як у мові оригіналу, так і в 
якості запозичення, контекст застосування в мові перекладу); 
3) вивчення мовних патернів.



Проблеми перекладу неологізмів та запозичень в офіційно-діловому...

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            207

Хоча запозичення й адаптовані до японського звучання, їх 
легко ідентифікувати серед автентичних японських слів за рядом 
показників:

– вони можуть містити певні послідовності складів, які не є 
характерними для автентичної японської лексики;

– слово може містити більшу кількість складів, ніж прийнято 
в японській лексиці;

– слова можуть мати склади, неіснуючі в японській мові, а 
утворені спеціально для наближення запозичених слів до рідного 
звучання та форми [Kay 1995, 67–76].

Саме тому іноземні запозичення і візуально, і фонетично дещо 
відрізняються від японського автентичного словника. Така “лег-
ка” система запозичень може пояснювати, чому Японія не прово-
дить політику обмеження їхньої кількості: вестернізація в Японії 
посідає місце “доповнювальної” культури, а тому гармонічно 
співіснує з питомо японською культурою.

Що стосується причин, через які виникає необхідність утво-
рення нових слів, то вчені з цього приводу мають різні думки. 
Найбільш популярні з них:

1) значна кількість запозичень увійшла в японську мову через 
необхідність називати речі або ідеї, яких не існувало в Японії або 
в японській культурі раніше (напр. спортивна та модна терміно-
логія). Західний стиль життя також схиляв японську мову до за-
позичень, адже примушував використовувати терміни, яких в 
японській мові не існувало. Прикладом такого випадку є слово 
プライバシー　 (‘особисте життя’);

2) запозичення, особливо американські, вважалися і вважають-
ся досі показником сприйняття та підтримки витонченого, не-
звичного та сучасного західного способу життя. Використання 
американізмів у мовленні свідчить про прихильне ставлення лю-
дини до західної культури та про її прагнення наслідувати захід-
ний стиль життя;

3) запозичення, особливо слова, написані катаканою, часто 
використовуються в маркетингу в якості візуального акценту, 
який привертає до себе увагу завдяки тому, що гострокутна ката-
кана вирізняється на тлі плавних ліній хірагани та японських іє-
рогліфів;
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4) деякі запозичення використовуються для передання на 
письмі або в мовленні почуттів та емоційних станів, для яких не 
існує відповідників в автентичному японському мовленні.

На відміну від деяких країн, які намагаються обмежити кіль-
кість запозичень, Японія не прагне зупинити процес появи нео-
логізмів та запозичень у своїй мові. Кількість запозичених слів, 
що використовуються щоденно в японському усному та письмо-
вому мовленні, нині сягає приблизно 80000 одиниць. Більшість 
таких слів були запозичені з англійської мови та транскрибовані 
ближче до японського автентичного звучання [Breen 2016, 6–8].

Іноземні запозичення та неологізми швидко популяризуються 
завдяки високорозвиненим японським мас медіа. Окрім того, 
кожного року в Японії друкуються словники з поясненням тер-
мінів, запозичень та неологізмів, які з’явилися у вжитку нещо-
давно. Таким чином нові лексичні одиниці стають широковідо-
мими [Maboleba 2015, 232].

Оскільки Японія стає все більш відкритою до сприйняття за-
хідного способу життя, англійська мова, з якої в основному і за-
позичуються слова, поступово перестає бути показником високої 
соціальної позиції, отже вживання англомовних запозичень пере-
творюється на загальносуспільне явище та все рідше служить 
для виокремлення певних верств населення. Неологізми та запо-
зичення є такою ж нормою спілкування, як і оригінальні японські 
слова. Вони не грають роль “унікальних” слів, які вживаються в 
певних випадках, а, скоріш за все, задовольняють потребу в що-
денному спілкуванні та тлумаченні явищ і подій [Gyeonggyu 
2011, 29–42].

Що стосується ставлення японців до запозичень, то варто за-
значити, що позиції суспільства в цьому питанні неоднозначні. 
Негативне ставлення до запозичень аргументується тим, що 
японська мова через значну їхню кількість втрачає свою непо-
вторність; велику кількість нових слів складно запам’ятовувати, 
часом газетний текст через засилля іншомовної лексики є незро-
зумілим для пересічних японців; надмірна присутність іншомов-
ної лексики підриває мовну єдність японської нації, свідчить про 
недбале ставлення до японської культури тощо. Проте аргумента-
ція “за” неологізми також виглядає цілком логічно, адже японці, 
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які підтримують запозичення, стверджують, що воно є ефектив-
ним засобом оновлення лексичного складу японської мови, а 
осучаснення японської мови є невідворотним процесом. Таким 
чином, запозичення й неологізми відіграють величезну роль в 
соціалізації японців, надають додаткової динаміки консерватив-
ній японській культурі, відкривають для японців нові, не прита-
манні їхній етнопсихології, емоційні стани.

Японська мова запозичує з англійської не тільки іменники, 
але й дієслова, прикметники, прислівники, вигуки, прийменни-
ки, числівники, займенники та префікси – цим англійська мова 
як мова-донор відрізняється від інших мов. За кількістю запози-
чень в японській мові, з англійською мовою може конкурувати 
лише китайська, хоча сьогодні кількість запозичень з китайської 
мови стає все меншою.

Англійські запозичення часто використовуються стилістично 
або алегорично. Часто можна стикнутися з уживанням англомов-
них запозичень в рекламі, журналах, мас медіа, навіть у найме-
нуваннях торгових брендів. Хвиля запозичень була такою стрім-
кою, що виникло поняття “розриву між поколіннями”, тобто між 
тими верствами населення, які не встигли підлаштуватися під 
лінгвістичні зміни, й тими, хто активно використовує нову лек-
сику в щоденному мовленні. В Японії американізми традиційно 
асоціюються з молодістю, неформальністю та сучасністю, вони 
почали сприйматися як престижні слова, рекламують американ-
ську продукцію як найкращу, а західний стиль життя – як найсу-
часніший. Однак такий швидкий темп запозичень мав також і не-
гативний ефект, адже швидка поява нових слів не давала японцям 
часу запам’ятати та адаптувати їх до щоденного використання.

Підсумовуючи вищесказане, слід зауважити, що при перекладі 
неологізмів та запозичених слів кожен перекладач має пам’ятати 
про необхідність уникання утворення неологізмів у мові пере-
кладу на свій розсуд, адже прочитання текстів, багатих на неоло-
гізми, може бути складним для сприйняття як реципієнтом, так і 
носієм мови, з якої було запозичене слово, оскільки контекст 
уживання може кардинальним чином змінювати значення слова 
або словосполучення. Саме тому важливо дотримуватися наступ-
ної послідовності дій при перекладі неологізму або запозичення: 
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а) спробувати знайти найбільш точний відповідник та використа-
ти його при перекладі; б) спробувати перекласти неологізм опи-
совим шляхом; в) при нерелевантності попередніх двох пунктів, 
утворювати неологізм у мові реципієнта. При утворенні неоло-
гізмів необхідно пам’ятати, що запозичене слово має бути зрозу-
мілим для максимальної кількості людей, отже при цьому слід 
використовувати один із запропонованих методів: а) передати 
оригінальне звучання слова (транслітерувати його). Для прикла-
ду візьмемо японське слово 漢字 kanji (яп. ієрогліф) – згідно з 
цим методом, українською воно може бути перекладене як “кан-
дзі”. Таким чином воно буде мати звучання, найбільш відповідне 
до мови оригіналу та вживатися переважно у професійних лінг-
вістичних колах, як явище, широковідоме представникам певної 
професії; б) знайти найбільш точний відповідник у мові, най-
більш близькій до мови оригіналу, на транскрибувати його. Знов 
подивимось на слово 漢字 kanji (яп. ієрогліф) – українською його 
можна також перекласти як “ієрогліф”. Слово ієрогліф не зовсім 
підходить до опису японських кандзі, адже воно є транскрипцією 
англійського hieroglyph, яке історично використовувалося для по-
значення давньоєгипетських письмових знаків. У цьому випадку, 
слово “ієрогліф” є найбільш точним відповідником, транскри-
бованим з англійської мови, адже і єгипетські письмові знаки, і 
японські кандзі є візуальним зображенням, яке несе в собі пев-
ний зміст та має певні правила використання; в) третій шлях 
перекладу запозичених слів – комбінування рідних слів мови ре-
ципієнта. Саме таким чином з’явилося слово 情報技術 jouhou-
gijutsu (яп. інформаційні технології), що виникло в результаті 
комбінування двох окремих слів – 情報 jouhou (яп. інформація) 
та 技術 gijutsu (яп. технологія).

Для перекладу неологізмів необхідне повне й точне їх розу-
міння, адже чим точніше буде розуміння терміну в мові оригіна-
лу, тим точнішим і найбільш близьким до оригінального значен-
ня буде його переклад. Сьогодні все більше лінгвістів звертають 
увагу на появу великої кількості неологізмів, тому в періодичних 
виданнях, а інколи і у словниках є особливий розділ, присвяче-
ний неологізмам. При навчанні, вкрай важливо звертати на це 
увагу майбутніх фахівців, адже всі навчальні матеріали мають 



Проблеми перекладу неологізмів та запозичень в офіційно-діловому...

The Oriental Studies, 2016, № 73–74                                                            211

відповідати сьогоденному стану мови. Окрім словників, для пов-
ного та точного розуміння неологізмів та запозичених слів не-
обхідне пряме спілкування з носіями мови, що працюють у від-
повідних сферах діяльності. Лексичний склад офіційно-ділової 
японської мови не є універсальним для всіх сфер діяльності, від-
повідно, неологізми в економічній та технічній сферах офіційно-
ділового японського мовлення будуть значно відрізнятися. Саме 
тому і перекладачам, і студентам необхідна постійна практика в 
усному та письмовому мовленні з носіями японської мови. Це 
допоможе значно підвищити рівень якості перекладу в Україні.
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summaries

М. А. Араджионі
Грецькі дворянські роди на Півдні України:

досвід вивчення
(за документами держархіву в автономній республіці крим)

У публікації представлені результати дослідження документів 
Фонду № 49 “Таврійське губернське дворянське зібрання”, який 
зберігається в Держархіві Автономної Республіки Крим. Зокре-
ма, досліджений процес адаптації, натуралізації та процедура на-
буття дворянського звання грецькими родинами після анексії 
Криму Російською імперією у 1783 р. Проведений джерелознав-
чий аналіз родовідних книг (РК), описано методику виявлення 
греків-дворян за документами фонду. Показано, що у фонді збе-
рігаються справи греків – пошукачів дворянського звання не 
тільки з Криму, а й із Одеси, Маріуполя, Ніжина тощо. Був про-
ведений аналіз 932 записів, зроблених у РК протягом 82 років 
(1804–1889 рр.). Зроблено висновок про те, що греки становили 
19 % (179 сімей) від загальної кількості дворян, включених до 
РК, при тому, що питома вага грецького населення в Криму на-
прикінці XVIII–XIX ст. не перевищувала 3–5 %. Підкреслюється, 
що наприкінці XVIII–XIX ст. фактична чисельність греків-дворян 
була значно більшою, ніж це відображено у РК. Основну масу 
греків-дворян, внесених до РК, становили військовослужбовці, 
які прибули до Криму в 1775–1812 рр. У новоствореній Таврій-
ській губернії греки займали ключові посади в цивільному управ-
лінні, мореплавстві тощо. Вони надали значну допомогу імпер-
ській адміністрації у проведенні політики інтеграції населення 
Криму, сприяли економічному освоєнню регіону та його культур-
ному розвитку. У додатку до статті подано прізвища греків, які 
зверталися до ТГДЗ із станових питань, виявлені автором в опи-
су фонду № 49, і посилання на відповідні справи.

M. A. Aradzhyoni
GREEK noblE familiEs of thE south of uKRainE:

fRom thE EXPERiEnCE of stuDYinG
(according to the documents of the state archive of the 

autonomous Republic of Crimea)
The publication presents results of a study of the documents from 

Fund № 49 ‘Taurida Provincial Nobility Assembly’, stored at the 
State archive of the Autonomous Republic of Crimea. In particular, 
we discussed the process of adaptation and naturalization procedure 
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for obtaining a noble title by the Greeks after the annexation of the 
Crimea in 1783. Source analysis of genealogical books (GB) of the 
Taurida Governorate is held, as well as the method of identifying the 
Greek nobles in the fund documents is described. It is shown that the 
fund contains files of the Greeks who applied for the inclusion into 
the nobility, not only from the Crimea, but also from Odessa, Mariu-
pol, Nizhyn and other cities. The analysis of 932 GB records of the 
82 year period (1804–1889) was carried out. It was concluded that 
the Greeks accounted for 19 % (179 families) from the total number 
of noblemen included into GB, although the proportion of the Greek 
population in the Crimea at the end of XVIII–XIX centuries did not 
exceed 3–5 %. It is shown that in late XVII–XIX centuries the actual 
number of nobles of the Greek origin considerably exceeds numbers 
presented in the GB. The bulk of Greek nobles, included into GB, 
were soldiers who arrived in Crimea in 1775–1812. Within the period 
1783–1820 key positions in the Taurida Governorate’s civil adminis-
tration and navigation service were occupied by the Greeks. They 
provided significant assistance to the imperial administration in the 
implementation of the integration policy, contributed to the economic 
mastering and cultural development of the region. One can find at-
tached to the article 49 names of the Greeks who applied to Taurida 
Provincial Nobility Assembly on the issues of estate, identified by the 
author in the inventory of the Fund № 49, and links to related files.

М. А. Араджиони
Греческие дворянские роды на юГе Украины:

оПыт изУчения
(по документам Госархива в автономной республике крым)

В публикации представлены результаты исследования доку-
ментов Фонда № 49 “Таврическое губернское дворянское собра-
ние”, который хранится в Госархиве Автономной Республики 
Крым. В частности, рассмотрен процесс адаптации, натурализа-
ции и процедура получения дворянского звания греками после 
аннексии Крыма в 1783 г. Проведён источниковедческий анализ 
родословных книг (РК) Таврической губернии, описана методика 
выявления греков-дворян по документам фонда. Показано, что в 
фонде хранятся дела греков, претендовавших на включение в дво-
рянское сословие, не только из Крыма, но также из Одессы, Ма-
риуполя, Нежина и других городов. Был проведен анализ 932 за-
писей РК за 82 года (1804–1889 гг.). Был сделан вывод о том, что 
греки составляли 19 % (179 семей) от общего количества дворян, 
включенных в РК, хотя удельный вес греческого населения в 
Крыму в конце XVIII–XIX вв. не превышал 3–5 %. Показано, что 
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в конце XVII–XIX вв. фактическая численность греков-дворян 
была значительно больше, чем это отражено в РК. Основную мас-
су греков-дворян, внесенных в РК, составляли военнослужащие, 
прибывшие в Крым в 1775–1812 гг. В период с 1783 по 1820-е гг. 
в Таврической губернии греки занимали ключевые посты в граж-
данском управлении, мореплавании. Они оказали значительную 
помощь имперской администрации в осуществлении политики 
интеграции населения, способствовали экономическому освое-
нию региона и его культурному развитию. В приложении к ста-
тье помещены выявленные автором в описи фонда № 49 фами-
лии греков, которые обращались в ТГДЗ по сословным вопросам, 
и ссылки на соответствующие дела.

О. Богомолов
несПраведЛивість (ẒULM)

як Причина ревоЛюції в дискУрсі
ЄГиПетської араБської весни:

коГнітивно-сеМантичниЙ анаЛіз концеПта
У статті розглядається концепт, який тривалий час домінував 

у єгипетському й арабському політичних дискурсах і належить 
до числа арабських культурних констант. Його роль у дискурсі 
революції 25 січня в Єгипті, як видається, є доволі унікальною. 
Коли йдеться про пояснення причин революції 25 січня, то 
ẒULM (кривдження, несправедливість, пригнічення) з боку 
Старого режиму, як правило, згадується найчастіше. Розвинена 
фреймово-семантична структура в поєднанні з чітким набором 
оціночних значень, пов’язаних з окремими семантичними роля-
ми – Агенc (Ẓālim), Паціенс (Maẓlūm), самий акт кривдження/
пригнічення (Ẓulm), що контрастує з більш абстрактними, отже, 
дещо невизначеними поняттями з тієї ж семантичної сфери, та-
кими як ‘ADĀLA (СПРАВЕДЛИВІСТЬ), надає концепту ẒULM 
унікальної спроможності чіткого структурування різних типів 
соціального досвіду шляхом тлумачення і репрезентації реаль-
ності з погляду різних соціальних акторів. Завдяки широкому 
діапазону референції й високій салієнтності ẒULM перетворився 
на невід’ємний елемент панівних ідеологій та буденних уявлень 
у сфері політики та суспільного життя, проектуючи на них 
чорно-біле бачення соціальної реальності, тим самим ще більше 
поглиблюючи розрив між негативно оцінюваними кривдниками 
при владі з одного боку та позитивно оцінюваними жертвами 
ẒULM-у з іншого. Таким чином, ẒULM робить суттєвий внесок 
у поляризацію арабської суспільної дискусії.
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A. Bogomolov
injustiCE (ẒULM) as thE CausE

of REvolution in thE DisCouRsE
of thE EGYPtian aRab sPRinG:

a CoGnitivE sEmantiCs analYsis
This article is dedicated to the analysis of a concept representing 

an arabic cultural constants, a concept, which had long dominated 
the Egyptian and Arab political discourses, whose role in the dis-
course of January 25 revolutions appears to be quite unique. When 
faced with the need to explain the reasons behind the January 25 re-
volution Egyptian ẒULM (wronging, injustice, oppression) of the 
Ancien Régime would be cited mostly. A well-defined frame-seman-
tic structure of the concept coupled with a clear set of evaluations as-
sociated with each semantic role – the Agent (Ẓālim), the Patient 
(Maẓlūm) and the very act of wronging or oppressing (Ẓulm), which 
may be contrasted to more abstract and hence relatively vague no-
tions from the same semantic domain, such as ‘ADĀLA (JUSTICE), 
provides ẒULM with a unique capacity to impose a clear-cut struc-
ture on various types of social experience by construing and repre-
senting reality from the perspective of different social actors involved. 
With its extensive referential scope and high salience, ẒULM has de-
veloped into an essential element of dominant ideologies and folk 
theories of politics and society, projecting upon them a black and 
white vision of social reality as split between the negatively evaluated 
powerful wrongdoers and positively evaluated disenfranchised vic-
tims of ẒULM. As such, ẒULM has contributed greatly to the persis-
tently polarizing nature of the Arab social debate.

А. Богомолов
tEma несПраведЛивости (ẒULM)

как Причина ревоЛюции в дискУрсе
еГиПетскоЙ араБскоЙ весны:

коГнитивно-сеМантическиЙ анаЛиз концеПта
В статье рассматривается концепт, который долгое время до-

минировал в египетском и арабском политических дискурсах и 
принадлежит к числу арабских культурных констант. Его роль 
в дискурсе Революции 25 января в Египте представляется нам 
абсолютно уникальной. Когда речь идет о причинах революции 
25 января, то ẒULM (нанесение обиды, несправедливость, угнете-
ние) со стороны Старого режима, как правило, упоминается чаще 
всего. Развитая фреймово-семантическая структура в сочетании 
с четким набором оценочных значений, связанных с отдельными 
семантическими ролями – Агенс (Ẓālim), Пациенс (Maẓlūm), сам 
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акт несправедливости/угнетения (Ẓulm), который контрастирует 
с более абстрактными, следовательно, несколько неопределен-
ными понятиями из той же семантической области, такими как 
‘ADĀLA (СПРАВЕДЛИВОСТЬ), наделяет концепт ẒULM уни-
кальной способностью структурировать различные типы социаль-
ного опыта посредством толкования и представления реальности 
с позиций различных социальных акторов. Благодаря широкому 
диапазону референции и высокой салиентности ẒULM превра-
тился в неотъемлемый элемент господствующих идеологий и 
обыденных представлений в сфере политики и общественной 
жизни, проецируя на них черно-белое видение социальной ре-
альности и, тем самым, углубляя разрыв между негативно оце-
ниваемыми обидчиками при власти с одной стороны и положи-
тельно оцениваемыми жертвами ẒULM-а с другой. Таким 
образом, ẒULM вносит существенный вклад в поляризацию 
арабской общественной дискуссии.

І. В. Отрощенко
сіньцзян У ПоЛітиці МонГоЛьської

народної ресПУБЛіки
(1920–1940-ві роки)

На початку 1920-х рр. одним із перших завдань монгольської 
народної влади в Сіньцзяні (як і для уряду Автономної Монголії) 
було повернення Алтайського округу, який нещодавно входив до 
складу Західної Монголії. Існував план дій і щодо Ілі й Тарбага-
таю, проте припускалося, що вони залишаться у складі револю-
ційного Китаю. Йшлося навіть про повстання навесні 1923 року, 
до якого потай готувалися Урга та ілійські монголи. Привертає 
увагу й властива всьому періоду дослідження готовність мон-
гольських політиків (насамперед, Е.-Д. Рінчино) співпрацювати з 
мусульманами Сіньцзяну – уйгурами, казахами, дунганами. У 
цей час комінтернівці вважали цілком імовірними збройні висту-
пи сіньцзянських монголів і намагалися їм запобігти. У 1926 р. 
Ян Цзесінь побоювався, що монгольська армія виступить одно-
часно з Народними арміями, щоб приєднати до МНР “монголь-
ські” території, що входять до складу Сіньцзяну. У статті роз-
глянута низка розвідувальних та агітаційних акцій, здійснених 
монгольськими та радянськими революціонерами на теренах 
Сіньцзяну в 1920-ті рр. Висвітлюється також антикитайський рух 
серед монголів Сіньцзяну та їхні звернення за підтримкою до 
Зовнішньої Монголії.

Якщо у 1922–1923 рр. монгольська влада відправляла таємні 
делегації до Сіньцзяну спільно з представниками Комінтерну, то 
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в наступні роки, за відсутності підтримки з радянського боку, 
вони змінилися прихованою агітацією мандрівних лам (з анало-
гічними закликами) на цих теренах. Певне пожвавлення сінь-
цзянського напряму в монгольській політичній практиці відбу-
валося на початку 1930-х рр. і було викликане повстанням 
1931–1934 рр. на теренах Сіньцзяну. Востаннє політики МНР до-
лучаються до політичних проблем Сіньцзяну у 1940-ві, коли 
мали місце контакти монгольського керівництва з казахськими 
повстанцями Алтайського округу.

I. V. Otroshchenko
XinjianG in thE monGolian
PEoPlE’s REPubliC PoliCY

(1920–1940s)
One of the first tasks for the Mongolian power in Xinjiang – as 

well as for the Government of the autonomous Mongolia – was the 
return of the Altay district, recently extracted from the Western Mon-
golia. At the same time there was the action plan for Ili and Tarbaga-
tay, though it was assumed that they will remain as part of revolution-
ary China. Even rebellion in the lands of Xinjiang was anticipated in 
spring of 1923, and Urga and Ili Mongols were secretly prepared for 
revolt. The readiness of Mongolian politicians, notably E.-D. Rinchi-
no, to cooperate with local ethnic majorities such as Uighurs, Ka-
zakhs, and Dungans is noteworthy. At that time Cominternians con-
sidered the armed actions of Xinjiang Mongols as quite likely and 
tried to prevent them. In 1926 Yang Zexin feared the simultaneous 
action of Mongol and People armies for joining the “Mongolian” ter-
ritories of Xinjiang to the MPR. The article discussed a number of in-
telligence and propaganda actions, carried out by Soviet and Mongo-
lian revolutionaries in Xinjiang in the 1920s. We also consider the 
anti-Chinese sentiment of Xinjiang Mongols and their appeals for 
support from Outer Mongolia.

If in 1922 and 1923 Mongolian Government sends secret delega-
tions to Xinjiang along with Comintern, later on, under the terms of 
the absence of support from the Soviet side, the tactic was changed 
and the same propaganda calls were promoted in Xinjiang by wan-
dering lamas. Renewal of Xinjiang trend in Mongolian political prac-
tice was observed in the early 1930s and was caused by the rebellion 
in Xinjiang. For the last time the MPR politicians faced the political 
problems of Xinjiang in the 1940s, when there were contacts between 
the Mongolian leadership and Kazakh rebels of Altai district.
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И. В. Отрощенко
синьцзян в ПоЛитике

МонГоЛьскоЙ народноЙ ресПУБЛики
(1920–1940-е годы)

В начале 1920-х гг. одной из первых задач монгольской народ-
ной власти в Синьцзяне (как и для правительства Автономной 
Монголии) было возвращение Алтайского округа, еще недавно 
входившего в состав Западной Монголии. Существовал план 
действий и относительно Или и Тарбагатая, однако предполага-
лось, что они останутся в составе революционного Китаю. Речь 
шла даже о восстании весной 1923 г., к которому втайне готови-
лись Урга и илийские монголы. Привлекает внимание и прису-
щая всему периоду исследования готовность монгольских 
политиков (прежде всего, Э.-Д. Ринчино) сотрудничать с мусуль-
манами Синьцзяна – уйгурами, казахами, дунганами. В этот час 
коминтерновцы считали вполне вероятными вооруженные вы-
ступления синьцзянских монголов и старались их предотвратить. 
В 1926 г. Ян Цзесинь опасался, что монгольская армия выступит 
одновременно с Народными армиями, чтобы присоединить к 
МНР “монгольские” территории, входящие в состав Синьцзяна. 
В статье рассмотрен ряд разведывательных и агитационных ак-
ций, осуществленных монгольскими и советскими революцио-
нерами на территории Синьцзяна в 1920-е гг. Освещаются также 
антикитайские настроения монголов Синьцзяна и их обращения 
за поддержкой к Внешней Монголии. 

Если в 1922–1923 годах монгольская власть совместно с пред-
ставителями Коминтерна отправляла тайные делегации в Синь-
цзян, то в следующие годы, при отсутствии поддержки с совет-
ской стороны, они сменились скрытой агитацией странствующих 
лам (с аналогичными призывами) на этих территориях. Опреде-
ленное Оживление синьцзянского направления в монгольской 
политической практике наблюдалось в начале 1930-х гг. и было 
вызвано восстанием на территории Синьцзяна. В последний раз 
политики МНР соприкасаются с политическими проблемами 
Синьцзяна в 1940-е гг., когда имели место контакты монгольско-
го руководства с казахскими повстанцами Алтайского округа.

Я. В. Пилипчук
БоротьБа Гіреїв та ноГаЙців

Проти росіЙської іМПерії У1783–1812 рр.
Ця стаття присвячена дослідженню опору ногайців та Гіреїв 

російській експансії після 1783 р. Після падіння Кримського хан-
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ства ще залишались частини тюркського світу, де зберігались 
сили для продовження боротьби з росіянами. Такими осередками 
були Буджак з центром у Кавшанах та Закубання з центром у 
Анапі. Гіреї в Буджаці продовжували себе вважати кримськими 
ханами та носили цей титул до 1791 р. Після цього Буджацькою 
Ордою правили ногайські мірзи до 1807 р. У 1806–1807 рр. тур-
ки здійснили спробу реставрувати владу Гіреїв, призначивши 
сераскером Буджаку Батир-Гірея. Буджацька гілка Гіреїв була 
непримиренним ворогом росіян. Єдисан був окупований росія-
нами у 1788–1789 рр. У Закубанні у 1783–1792 рр. правили 
башбуги з роду Гіреїв. Опір росіянам у 1787–1791 рр. також очо-
лювали ногайські мірзи. Ногайці взяли активну участь у газаваті 
Шейх-Мансура та були союзниками чеченців та черкесів. Після 
падіння Анапи, ті, хто продовжував опір до останнього, розчини-
лись серед кавказьких народів. Нащадки останнього башбуги За-
кубання перейшли на службу до росіян і допомагали їм підкоряти 
Кавказ.

Yа. V. Pylypchuk
thE fiGht of GhERaYs

anD noGhaYs aGainst thE Russian EmPiRE
in 1783–1812

This paper is dedicated to the research of fight of Gherays and 
Noghays against Russian expansion. After the fall of the Crimean 
Khanate, Bugeak and Trankcubana were still part of the Turkic world, 
which kept forces to continue fighting the Russians. These cells were 
located in Bugeak in Kaushan and Transkubana centered in Anapa. 
Gherays in Budjak continued to consider themselves as Crimean 
khans and bore the title until 1791. Bugeak Nogay Horde was ruled 
by Noghays mirzas until 1807. Turks attempted to restore power of 
Gherays to appoint serasker Batyr (Bahadir)-Gheray the ruler of Bud-
jak. Bugeakean branch of Gherays was a constant enemy of Russians. 
Jedisan was occupied by the Russians in 1788–1789. Bashbugas 
(Kuban part of Gheray dynasty) ruled Ttanskubana region in 1783–
1792. They lead resistance against expansion of the Russians in the 
Caucasus in 1787–1791. Mirzas of Nogays and Gherays participated 
in jihad of Sheikh-Mansour and were the allies of the Chechens and 
Circassians. Noghays who continued resistance to the last, dissolved 
among Caucasian peoples. Descendants of the last bashbuga of Tran-
skubana entered the Russian service and assisted them in conquering 
the Caucasus.
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Я. В. Пилипчук
БорьБа Гиреев и ноГаЙцев

Против россиЙскоЙ иМПерии
в 1783–1812 гг.

Статья посвящена исследованию сопротивления ногайцев и 
Гиреев российской экспансии после 1783 г. После падения Крым-
ского ханства еще оставались части тюркского мира, где сохра-
нились силы для продолжения борьбы с русскими. Такими цен-
трами были Буджак с центром в Кавшанах и Закубанье с 
центром в Анапе. Гиреи в Буджаке продолжали себя считать 
крымскими ханами и носили этот титул до 1791 г. После этого 
вплоть до 1807 г. Буджацкой Ордой правили ногайские мирзы. В 
1806–1807 гг. турки предприняли попытку реставрировать власть 
Гиреев, назначив сераскером Буджака Батыр-Гирея. Буджакская 
ветвь Гиреев являлась непримиримым врагом русских. Едисан 
был оккупирован русскими в 1788–1789 гг. В Закубанье в 1783–
1792 гг. правили Башбуги из рода Гиреев. В 1787–1791 гг. сопро-
тивление россиянам также возглавляли ногайские мирзы. Ногай-
цы приняли активное участие в газавате Шейх-Мансура и стали 
союзниками чеченцев и черкесов. После падения Анапы, те, кто 
предпочел продолжить сопротивление, растворились среди кав-
казских народов. Потомки последнего башбуги Закубанья переш-
ли на службу к русским и помогали им покорять Кавказ.

Г. В. Рог
евоЛюція Жанрової ПарадиГМи

в Мистецтві тУреччини ХХ стоЛіття:
Парадокси новизни в контексті рецеПції

ЄвроПеЙської традиції
Завданням статті є визначення і осмислення питання щодо 

розвитку жанрової парадигми та еволюції стилів мистецтва Ту-
реччини в ХХ столітті у контексті рецепції європейських тради-
цій. Окреслені основні інноваційні процеси розвитку турецького 
мистецтва на рубежі епох.

Нове концептуальне бачення сучасного мистецтва передбача-
ло пошук нової інтерпретації ліній, колористики, символіки та 
образного різнобарв’я турецького живопису, скульптури, мозаї-
ки, кераміки та килимарства.

Подібні тенденції на десятиріччя вперед визначили та сфор-
мували творчі пошуки турецьких митців до освоєння, інтерпре-
тації та актуалізації національної образотворчої традиції. У по-
лотнах майстрів поєднались ліричні мотиві з сучасними техніка-
ми, пропонованими експериментальним мистецтвом Заходу.
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Проведене дослідження показало, що турецьке мистецтво про-
тягом всієї своєї історії розвитку та еволюції стилів демонструє 
не лише важливі досягнення класичної музики, самобутнього об-
разотворчого мистецтва, архітектури й інтелектуального кінема-
тографу, а й живі національні традиції, котрі набувають нової 
інтерпретації та осмислення у творчості сучасних майстрів.

A. V. Rog
Evolution of thE GEnRE PaRaDiGm
in thE tuRKish aRt of XX CEntuRY:

thE PaRaDoXEs of novEltY in thE RECEPtion
of thE EuRoPEan tRaDition

The main purpose of this paper is to formulate the problem of 
development and modernization of the Turkish art in the context of 
European traditions. The article provides an analysis of the core inno-
vation process in the art in regard of the reception of the European 
traditions and tendencies.

The new conceptual vision of contemporary art involves finding 
the new ways of recomprehension of traditional combinations re-
garding colors, basic forms, lines and symbols. Such tendencies for 
decades influenced and formed the creative aspirations of Turkish 
painters in the field of development, interpretation and updating of 
the national figurative tradition. In the paintings of artists lyrical mo-
tives combined with modern techniques, that were proposed by ex-
perimental art of the West.

Turkish art throughout its history and evolution of styles shows 
not only the important achievements of classical music, original fine 
art, architecture and unique film industry, but live national traditions 
that get new interpretation and understanding in the work of contem-
porary artists.

А. В. Рог
ЭвоЛюция ЖанровоЙ ПарадиГМы

в искУсстве тУрции ХХ века:
Парадоксы новизны

в рецеПции евроПеЙскоЙ традиции
Задачей статьи является постановка вопроса о развитии жан-

ровой парадигмы и эволюции стилей искусства Турции в ХХ веке 
в контексте рецепции европейских традиций. Очерчены основ-
ные инновационные процессы развития турецкого искусства на 
рубеже эпох.

Новое концептуальное видение современного искусства пред-
полагало поиск новых прочтений линий, колористики, символики 
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и образного многообразия турецкой миниатюры, мозаики, кера-
мики и ковроткачества. Такие тенденции на десятилетия вперед 
сформировали и направили творческие устремления турецких 
живописцев к освоению, интерпретации и актуализации нацио-
нальной изобразительной традиции. В полотнах мастеров соеди-
нились лирические мотивы с современными техниками, предло-
женными экспериментальным искусством Запада.

Развитие турецкой живописи в ХХ веке отмечено противоре-
чивыми процессами, что объясняется различием во взглядах и 
приверженностью художников разным стилям и направлениям.

Проведенный анализ показал, что турецкое искусство на про-
тяжении всей своей истории развития и эволюции стилей, на-
правлений демонстрирует не только высочайшие достижения 
классической музыки, самобытной живописи, архитектуры и ин-
теллектуального кинематографа, но и живые национальные тра-
диции, приобретающие новую интерпретацию в осмыслении 
современных мастеров.

І. Ю. Шепельська
ПроБЛеМи ПерекЛадУ

неоЛоГізМів та заПозичень
в офіціЙно-діЛовоМУ стиЛі

яПонськоГо МовЛення
У статті розглядається проблема присутності великої кількос-

ті запозичених слів в офіційно-діловому стилі японської мови, а 
також причини, через які кількість запозичень в японській мові 
стрімко зростає.

Мета дослідження полягає у вивченні тенденцій появи неоло-
гізмів та виявленні способів полегшення перекладу таких слів. 
Стаття є початком дослідження лексичних запозичень в япон-
ській, яке стане корисним для підготовки майбутніх фахівців – 
перекладачів японської мови.

Основна думка статті полягає у тому, що Японія, як країна, 
яка розвивається шаленими темпами, схильна до великої кіль-
кості запозичень. Часто нові запозичення не можуть бути пере-
кладені навіть носіями мови. Саме тому, надзвичайно важливо 
визначити методи та шляхи перекладу неологізмів для більш 
якісного та точного перекладу, що є особливо актуальним для пе-
рекладів з офіційно-ділової японської мови.
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I. Yu. Shepelska
PRoblEms in tRanslatinG nEoloGisms

anD boRRoWED WoRDs in businEss jaPanEsE
This article discusses the loanwords in the official style of the Ja-

panese language, as well as the reasons for which the number of bor-
rowed words in the Japanese language continues to grow rapidly.

The purpose of the study is to examine trends in the emergence of 
neologisms and to find ways to facilitate the translation of such 
words. This article is the beginning of the study on loanwords in the 
Japanese language. The study will be useful for the training of future 
specialists - translators and interpreters from Japanese.

The main idea of the article is that Japan, as a fast-growing coun-
try, is prone to a lot of linguistic borrowings due to the cooperation 
with a large number of countries. Being a very specific type of words, 
loans sometimes can’t be translated correctly even by native speakers. 
That is why it is extremely important to define the methods and ways 
to provide reliable quality in translating neologisms and loans, espe-
cially in Japanese business speaking.

И. Ю. Шепельская
ПроБЛеМы Перевода

неоЛоГизМов и заиМствованныХ сЛов
в официаЛьно-деЛовоМ стиЛе

яПонскоГо языка
В статье рассматриваются вопросы заимствованной лексики в 

официально-деловом стиле японского языка, а также причины, 
по которым количество заимствований в японском языке продол-
жает стремительно расти.

Цель исследования заключается в изучении тенденций появ-
ления неологизмов и поиске путей облегчения перевода таких 
слов. Данная статья является началом исследования лексических 
заимствований в японском языке. Исследование станет полезным 
для подготовки будущих специалистов – переводчиков японского 
языка.

Основная идея статьи заключается в том, что Япония, как бы-
строразвивающаяся страна, склонна к большому количеству язы-
ковых заимствований. Зачастую, неологизмы не всегда могут 
быть переведены верно даже носителями языка. Именно поэтому 
чрезвычайно важно определить методы и пути качественного и 
точного перевода неологизмов, что особенно актуально для офи-
циально-деловой речи японского языка.
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