
КОЛОНІАЛЬНЕ ПОНЕВОЛЕННЯ ТУРКМЕНСЬКОГО НАРОДУ 
РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ 

 

Скрипник О.М., канд. іст. наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії та методик навчання 

Рахметов Зайніддін, студент ІІ курсу Садіков 
Темурбек, студент ІІ курсу і УДПУ ім. П. Тичини 

 

 

Анотація  
У даній статті виявлено причини та передумови колоніального проникнення Російської 

імперії на територію сучасного Туркменістану. З’ясовано етапи й особливості завоювання 
народів Середньої Азії Російською імперією у другій половині ХІХ ст. Визначено соціально-
економічний та суспільно-політичний розвиток туркменського народу в зазначений період. 
Охарактеризовано боротьбу туркмен проти колоніального поневолення, та наслідки 
завоювання для туркменського народу.  
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Abstract  
In this article the reasons and preconditions for the colonial penetration of the Russian 

Empire into the territory of modern Turkmenistan were revealed. The stages and features of the 
conquest of the peoples of Central Asia by the Russian Empire in the second half of the nineteenth 
century were determined. The socio-economic, socio-political development of the Turkmen people 
during the specified period was determined. The Turkmen struggle against colonial enslavement 
and the consequences of the conquest for the Turkmen people are described.  
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Сьогодні Російська Федерація є країною, яка претендує на світове 
лідерство, і не полишає своїх імперських планів щодо Євро-азійського 
регіону. Бажання відновити СРСР або і взагалі Російську імперію прямо 
загрожує усім сусіднім країнам Російської Федерації. Такі імперські плани 
беруть свій початок ще із ХVІІ ст., саме тоді розпочався період 
формування імперської державності, який характеризувався зміною 
вектору зовнішньої політики зі східного напрямку на західний, північний і 
південний. За таких умов процеси експансії й колонізації відбувалися 
паралельно, взаємоперепліталися, що можна простежити на прикладі 
захоплення росіянами території сучасного Туркменістану. Тема 
актуальна ще й тому, що територія сучасного Туркменістану була 
останнім регіоном у Середній Азії, завойована Російською імперією.  

Мета дослідження полягає у виявленні причин та особливостей 
колоніальної політики Російської імперії щодо туркменського народу у др. 
пол. ХІХ ст.  

Здебільшого в історіографії знаходимо ряд праць які висвітлюють 
питання колоніальної політики Російської імперії в Середній Азії загалом, 
серед них О. Гоков [2], Томпсон Єва [9], Н. Халфин [11], A. Родригес [6], 
Н. Нарочницкая [6] та ін., але досить мало уваги приділено питанню 
колоніального підкорення саме Туркменістану.  

У ХVІІІ ст. туркменські племена були розподілені між трьома 

 

164 



феодальними державами – Іраном, Хівинським ханством і Бухарським 
еміратом. Не дивлячись на це туркменський етнос розвивався 
автономно, в значній ізоляції від зовнішнього світу. Частково з цієї 
причини серед туркменів (як переважно кочового народу) іслам не 
укорінився так глибоко, як в осілих народів Середньої Азії (наприклад, 
серед узбеків) [10].  

Проте з початку ХІХ ст. у регіон який населяли туркменські народи 
починає все активніше проникати Російська імперія. Загалом Російський 
уряд виявляв інтерес до Середньої Азії з кінця XVIII ст., але до кінця 30-х 
рр. XIX ст. він не мав системного характеру. Основними провідниками 
політики імперії в даному регіоні були купці і вчені [2].  

Скасування кріпосництва в 1861 р. й подальші реформи царя 
Олександра ІІ прискорили розвиток капіталізму в Росії. Однак 
промисловість, що стрімко розвивалась, необхідно було забезпечити 
належною сировиною. Потрібні були також нові ринки збуту для 
виготовлених нею товарів. Звичайно, Росії було куди продавати свої 
товари, проте ринків капіталістичній промисловості ніколи не буває 
достатньо, а деяких видів сировини в Росії просто не було внаслідок її 
кліматичних особливостей. Особливо гостро постала проблема 
бавовнику, поставки якого з південних штатів Америки майже 
припинились за часів громадянської війни у США (1861 – 1865). Проте 
бавовник чудово ріс у Середній Азії, до якої вже виявляла посилений 
інтерес Британія [8, с. 433].  

Прагнучи випередити англійців, російські війська висадилися в 1869 
р. на східному березі Каспію, де заснували місто Красноводськ (сучасний 
Туркменбаші), що стало оплотом подальшого просування і впливу в 
регіоні [7, с. 205]. На той час деякі туркменські племена вже знаходилися  

в російському підданстві. Адже під час російсько-іранської війни 1804 – 
1813 рр. російські дипломати уклали союз з рядом туркменських племен 
проти Ірану. Самій території Туркменістану в російських планах 
відводилася важлива роль завоювання Центральної Азії з її багатими 
природними ресурсами [3].  

Російська імперія на той час не могла існувати без завойовницької 
політики, адже колоніальні загарбання давали можливість царатові 
послабляти протиріччя, що накопичувалися усередині країни, у 
центральних її районах. Частина селянського населення можна було 
направляти на знову захоплювані землі і тим самим послабляти наступ 
селян на поміщиків усередині країни. Колоніальна політика царату 
гальмувала процес суспільно-економічного розвитку самої Росії і 
консервувала реакційні та феодально-кріпосницькі пережитки [5].  

До активізації середньоазійської політики Росію підштовхнула також 
поразка у Кримській війні 1853 – 1856 рр., яка поставила хрест на  
імперських планах династії Романових щодо завоювання 
Константинополя та контролю над протоками Босфор і Дарданелли. А 
після завершення найтривалішої в історії Росії Кавказької війни 
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(1834 – 1864), Російська імперія зосередилася на Середній Азії, де 
проживав народ туркменів. Підкорення даного регіону відбувалося під 
гаслами цивілізаторської місії Росії на Сході [8, с. 433].  

В середині ХІХ ст. туркмени займали всю сучасну територію 
Туркменістану, а також деякі райони сучасних Ірану й Афганістану. 
Частина їх жила на Устюрті і Мангишлаку, де окрім них кочували казахи. 
Як і в пізньому середньовіччі, туркмени поділялися на безліч племен, 
всередині яких існувала багатосходинкова система поділу. Найбільшими 
племенами були теке (текінці), йомут (йомути), ерсарі, сарики, салири, 
гоклени, човдури та інші. Племінні і родові зв'язки відігравали велику 
роль і використовувалися родовими вождями для експлуатації родичів.  

Соціальна структура тут багато в чому визначалася родовим ладом  
і була слабо диференційована. Туркменські кочові племена, що жили в 
пустелях і посушливих степах розводили худобу, але деякі туркменські 
племена становили осіле населення в оазисах [10].  

Тривалий час зберігалося безліч архаїчних соціальних інститутів, 
що вживалися з феодалізмом. Так, майже до 80-x років XIX ст. існувало 
патріархальне рабство. Всі туркмени поділялися на «чистокровних», 
рабів і рабинь, які у родині звичайно були наложницями. У суспільстві 
також був значний прошарок нащадків від змішаних шлюбів вільних з 
рабинями. Окрім цих основних категорій, існували ще прибульці з інших 
племен і нащадки вже підкореного і ще не повністю асимільованого 
іраномовного населення. Всі ці соціальні категорії, окрім «чистокровних», 
не вважалися повноцінними членами суспільства [4]. Характерними для 
того часу були і міжусобні протиріччя середньоазійських ханств, які 
ослаблювали становище Туркменії.  

Туркестанським походам росіян передувала серйозна підготовка. 
Досягнувши в 1847 р. берегів Аральського моря, вони збудували там 
Аральську військову флотилію, спорудили на своїх південних кордонах 
лінію укріплень, заснували місто-форпост Вірний (нині Алма-Ата) й 
ініціювали розселення в регіоні казахів, а в 1853 р. штурмом узяли оплот 
кокандців на Аралі – фортецю Ак-Мечеть [8, с. 434].  

Незважаючи на воєнні успіхи 1853 – 1854 рр. і створення 
Сирдар’їнської і Сибірської військових ліній, Росії важко було 
суперничати за вплив у Середній Азії з Великою Британією, що 
використовувала добре розроблену мережу військових агентів задля 
здійснення своїх інтересів [2].  

До 1864 р. головний наголос робився на політичну, економічну і 
топографічну розвідку. З метою вивчення Центральної Азії і пошуків 
шляхів послаблення британського впливу в 1858 р. туди були 
відправлені три місії: до Східної Персії – наукова місія вченого-
сходознавця М.В. Ханикова; до Хіви і Бухари – дипломатичне посольство 
М.П. Ігнатьєва; до Кашгарії – торгівельна місія Ч.Ч. Валіханова [11, с. 
102]. Загальне керівництво здійснював Азіатський департамент 
Міністерства закордонних справ. 
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Російські наміри щодо Середньої Азії вперше стали очевидними 
1858 p., коли цар Олександр II відправив графа М. П. Ігнатьєва послом 
до Хівинського ханства. Припускалось, що М. П. Ігнатьєв вестиме 
переговори про торговельну угоду, однак його справжньою метою було 
збирання інформації. Його візит завершився на дружній ноті, М. П. 
Ігнатьєв запевнив хана, що Росія має мирні наміри. У 1864 p., частково 
на підставі інформації М. П. Ігнатьєва та його наступників, Олександр II 
розпочав кампанію проти туркменів [9, с. 175].  

У 1864 р. російські війська під командуванням генерала Черняєва 
захопили прикордонні кокандські фортеці Чимкент, Аулія-Ата й Хазреті-
Туркестан і рушили на Ташкент. За такої ситуації кипчаки Алім-хана 
правителем Ташкента визнали бухарського еміра Саїд Музаффар ад-
діна. Він навіть направив до Ташкента свої війська, проте росіяни 
випередили еміра і в червні 1865 р. взяли Ташкент штурмом, після чого 
стрімким зустрічним ударом розгромили 43-тисячний експедиційний 
корпус бухарців на підході до Ташкента (битва поблизу Ірджара) [8, с. 
435]. Падіння Ташкента стало поворотним моментом у війні проти 
тюркського населення регіону.  

В 1867 р. Олександр II призначив генерала фон. Кауфмана першим 
генерал-губернатором провінції Туркестан [9, с. 176].  

Наступною військовою експедицією був похід проти Хівинського 
ханства з метою його остаточного підкорення і розв'язання проблеми 
прикаспійських туркмен. Наприкінці травня 1873 р. Хіва і Бухара стали 
російським протекторатом з урізаною автономією у внутрішніх питаннях, 
перетворившись на класичну колонію царату. Слідом за ними у 1875 р. 
було підкорено і Кокандське ханство [2]. Після завоювання розпочалося 
підтримуване урядом переселення росіян із Росії до Ташкента. У 1885 р. 
туди переїхали 4145 росіян, а до 1905 р. кількість росіян зросла до 18 
8778. Упродовж одного покоління Черняєв, Скобелев, фон Кауфман і 
Ломакін впровадили в суспільну свідомість російську націоналістичну 
міфологію як символ справедливості й чесності [9, с. 176]. З виходом 
російських військ до Каспійського моря в районі Красноводської затоки 
постало завдання з'єднання територій, населених туркменами, із 
землями, розташованими біля Аральського моря, що належали Росії.  

На землі туркмен претендували також афганський емір і перський 
шах. Спроби налагодити торгівельні відносини через ці землі робилися 
Росією ще в 1840-і рр., коли туди були споряджені експедиції на чолі 
майором П.П. Матвєєвим, полковником М.М. Іваніним та ін., що 
займалися одночасно і розвідкою [1, с. 68].  

Проте після підкорення Хіви, Бухари і Коканду Росія уже не 
намагалася налагодити торгівельні відносини, а перейшла до прямого 
завоювання. Останнім осередком опору російській колоніальній експансії 
залишалися бунтівливі туркмени-текінці. Їхні оазиси, Ахал-Текінський, де 
містилась текінська «столиця» Геок-тепе, і Мервський, були оточені 500-
кілометровими пустелями, подолати які росіяни тривалий час просто не 
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могли. Проблема ускладнювалася надзвичайною войовничістю текінців, 
яких російські командири з досвідом Кавказької війни з цілковитою 
підставою порівнювали хіба що з чеченцями. Тому походи проти текінців, 
організовані росіянами в 1877 і 1879 рр., завершились цілковитою 
поразкою [8, с. 437].  

В той час російські війська були ще задіяні у черговій російсько-
турецькій війні (1877 – 1878 рр.). Проте коли у 1878 р. велика Британія 
встановила протекторат над сусіднім Афганістаном, росіяни почали діяти 
рішуче.  

Для вирішального удару по туркменах-текінцях було зосереджено 8 
тис. солдат і 84 гармати, очолив похід генерал М. Д. Скоболєв. 12 січня 
1881 р. після майже місячної облоги штурмом було взято фортецю 
текінців Геок-Тепе [7, с. 206]. Втративши 8 тис. вояків, ватажок текінців 
Тикма-сердарь змушений був припинити опір і прийняти російське 
підданство. У лютому 1884 р. впав останній форпост туркменів місто 
Мерв [8, с. 438].  

Захоплення Мерва, який вважався «ключем» до Афганістану, 
викликав у Великобританії побоювання, що російська експансія 
пошириться далі – в бік Британської Індії. Англо-російське суперництво 
створило реальну загрозу військового зіткнення між двома імперіями, 
однак взяли гору прагматичні міркування, завдяки яким було підписано 
кілька договорів про розмежування кордонів. Остаточно англо-російські 
домовленості були закріплені в Памірській угоді 1895 року.  

В основі експансії Російської імперії в Середню Азію лежали 
переважно військово-стратегічні чинники. З військово-стратегічних 
міркувань почалося будівництво Закаспійській залізниці від Каспійського 
моря в Мерв (1886 рік), потім через землі Бухарського емірату в 
Самарканд (1888 рік), в 1898 році вона дійшла до Ташкента, а в 1899 
році – до Андижана у Ферганській долині.  

Після встановлення в Середній Азії російського контролю туркмени 
виявилися розділені між трьома політичними утвореннями – Хівинський 
ханством і Бухарським еміратом, що стали протекторатами Російської 
імперії, а також Закаспійською областю (Південна Туркменія), що стала 
частиною Туркестанського краю. Туркмени, як і інші середньоазіатські 
народи, перебували в царській Росії у стані «інородців», і їх родова знать 
не була включена до лав російського дворянства. Незначним залишався  
і потік переселенців з європейської частини імперії: незважаючи на 
створення в 1906 р. Переселенського управління до 1914 р. тут 
налічувалося не більше 4% немусульманського населення [10].  

Таким чином, з початком ХІХ ст. російський колоніалізм почав 
поступово поширюватись і на територію сучасного Туркменістану. 
Основними причинами завоювання це були насамперед імперські амбіції 
російського царату, також потреба ринків збуту промислової продукції, 
адже російська промисловість на той час не могла конкурувати на 
європейських ринках. Також не вистачало і сировини, перш за все 
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бавовнику. Ну і ще, своїми колоніальними війнами царат відволікав 
населення від соціально-економічних проблем які були всередині країни, 
та переселяв населення на «новоприєднані» території. 
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Анотація  
У статті аналізується лексика, спільна для української і туркменської мов, зокрема 

інтернаціоналізми, запозичені обома мовами; слов’янізми, наявні в українській мові як 
питома лексика і є запозиченнями в туркменській мові; та запозичення з тюркських мов в 
українській мові, що є питомими для туркменської. 
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