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Наталія Терентьєва, Наталія Бацак (Київ)

ГРЕКИ КРИМУ: ПРОБЛЕМА ДВОХ ПЕРЕСЕЛЕНЬ
(з історії міграційних рухів XVIII – XX століть)

Греки – один з найдавніших народів Криму, його етногенез
триває понад два з половиною тисячоліття1. Важливими
факторами його розвою були складні інтеграційні процеси,
генуезька і татарська експансії, турецьке, а згодом і російське
панування, потужні асиміляційні впливи з боку
інонаціонального оточення, стихійні міграційні рухи, й
нарешті, протягом останніх двох століть, – нав’язані
російськими урядовими колами масові переселення на чужі
терени.

З античних часів Північне Причорномор’я було старо-
давньою колонією греків. Грецькі поліси Херсонес, Панті-
капей, Тіра, Ольвія та ін. з середини І тис. до н.е. були відомі
серед країн Середземномор’я та Європи як центри
високорозвиненої античної, а згодом греко-візантійської
культури. Етнічний склад античних міст Північного
Причорномор’я становили переважно греки-переселенці
з Малої Азії, Аттіки і Гераклеї Понтійської2. Їхні нащадки,
зберігаючи добре розвинену національну самосвідомість,
впродовж декількох століть існування в оточенні кочовиків
запозичили з чужинницьких культур елементи одягу і
побуту. Проте, будучи носіями надзвичайно високої
культури, зуміли зберегти грецьку мову, добре знали
літературну спадщину своєї прабатьківщини3. Великою
активністю відзначався і зворотній напрямок взаємо-
впливів сусідніх культур – скіфський, фракійський,
сарматський та інші елементи населення Причорномор’я
зазнали значної еллінізації, що відбилося в їхній матеріальній
культурі, а також засвідчене в творах давньогрецьких
авторів4.
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В другій половині ІV ст. н.е. внаслідок занепаду більшості
держав-полісів еллінський елемент поступово асимілювався,
розчинившись серед більшості варварського населення
півострова. В період середньовіччя продовжували своє
існування – вже як візантійські володіння – лише Херсон
(або Корсунь) і Пантікапей5. В ІІІ ст. строкате населення
південно-західного Криму (греки, готи, алани та ін.) активно
християнізувалося, зазнаючи культурних і мовних впливів
Візантії. Відомо, що все християнське населення Таврики
об’єднувалося в православні єпархії – Херсонську,
Босфорську і Фульську. В кінці VIII – на початку IX ст. в
Тавриці утворилися ще дві християнські області – Готська і
Сугдейська6. В цей самий час (період іконоборства) грецьке
населення Криму поповнилося численними емігрантами-
іконошанувальниками з Візантії.

Етнокультурна  інтеграція різноманітних  груп кримського
населення активно відбувалася за часів існування князівства
Феодоро. Саме його населення утворило основу етносу,
що згодом став відомий як кримські греки7.

У той час він являв собою найчисленнішу групу
населення півострова; його мова виконувала функції
офіційної, про що свідчить досліджуваний у наші часи
значний епіграфічний матеріал8 і власне грецькі літературні
пам’ятки.9

За доби територіальної та економічної експансії Золотої
Орди та Венеціанської і Генуезької республік у Крим
(протягом XIII ст.) економічний та культурний вплив
Візантії в Північному Причорномор’ї значно зменшився.
Однак, незважаючи на сторонні (насамперед італійські й
татарські) культурно-релігійні впливи, грекам вдалося
зберегти етнічну автентичність, підтримуючи постійні
культурно-економічні контакти з центрами еллінського світу
– Трапезундом і Нікеєю10.
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Після анексії Криму Оттоманською Портою в останній
третині XV ст. греки, як і решта християнського населення
півострову, зокрема, грузини, караїми, вірмени, волохи та
ін. зазнавали жорсткого адміністративного та економічного
примусу. За турецькими законами, підкорені народи несли
подвійний тягар податків: крім основних виплат на користь
держави, вони мали сплачувати подушний податок харадж,
розмір якого коливався від 1 до 4 дукатів (близько 3 – 12
тогочасних царських карбованців) на рік, а для купецького
стану й вище11; а також вносити десятину (поземельний
податок) та варварську “данину синами”, яку брали для
поповнення яничарських та сіпазьких загонів, апарату
службовців тощо12. Усі ж загальнообов’язкові податки –
митні, промислові, судові та ін. – християни сплачували у
підвищеному, порівняно з турецьким і татарським насе-
ленням ханства, розмірі.

Проте грецьке населення Криму безперешкодно й
успішно продовжувало займатися торгівлею, а в селах –
ще й рільництвом, скотарством та садівництвом. Як і в
усьому східносередземноморському світі, кримські греки,
спільно з вірменами, зосереджували в своїх руках найбільш
важливу частину промисловості і торгівлі півострову.
Протягом XVII – XVIII ст. грецьке купецтво підтримувало
активні торгово-економічні зв’язки з підприємницьким
світом Константинополя, островів Архіпелагу, а також
Смирни, Трапезунду, всього Анатолійського узбережжя
Чорного моря.

Турецька влада дозволяла грекам мати певні соціальні
та громадсько-політичні права: обирати чи призначати своє
внутрішнє правління, здійснювати судочинство, правити
релігійні служби та задовольняти інші духовні потреби за
допомогою рідної мови – оскільки, будучи мусульманами,
турки не бачили для себе можливості в інший спосіб
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здійснювати державне управління “невірними” на основі
Корану13.

Надана кримським грекам автономія управління в сфері
адміністрації, суду, духовного життя, народної освіти і всього
внутрішнього громадського устрою концентрувалася в
руках константинопольського патріарха14. В Криму як
окремій митрополії його представляли місцеві архієреї –
митрополити. Митрополит мав надзвичайну владу над
християнським населенням півострову: всі сторони духов-
ного, політичного, економічного і суспільного життя греків
знаходилися під його юрисдикцією.

Проте грецьке самоврядування було релятивним:
повноваження митрополита повністю регламентувалися
особливими султанськими бератами, які щоразу видавалися
новому ієрархові при вступі його на посаду15, чим
насправді й визначалося правове положення місцевого
грецького населення. Так, берат дозволяв митрополитові
мати адміністративних і судових помічників, що являли
собою виборну громадську владу на місцях. У містах і селах
із змішаним складом населення до старшини входили
представники від грецької і татарської націй. Старшині
надавалося право керувати громадою та спільним майном,
розподіляти між її членами виплату державних податків
та здійснювати їх збір, опікуватися шкільною справою і
сиротами. Для прийняття найбільш важливих рішень цей
постійно діючий орган народної влади час від часу мав
скликати загальні збори членів громади.

Перебуваючи впродовж п’яти століть під чужорідним
впливом ісламського культурного оточення, грецький етнос
поступово зазнав асиміляції, насамперед у сфері побуту і
духовного життя. Ісламізація як результат асиміляційних
процесів мала ненасильницький характер. Серед населення
кримських міст і поселень сумісного проживання греків і
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татар були розповсюджені етнічно змішані шлюби, існували
факти добровільного прийняття греками мусульманського
віросповідання16. Навіть традиційна греко-візантійська
християнська обрядовість зазнала впливів мусульманської
культури і значно змінилася, набувши оригінальних рис, що
відрізняли церковні відправи й обряди кримських греків
(родильно-хрестильного, весільного, поховально-
поминального та ін. циклів) від обрядовості, звичайно
властивої східно-християнській культурній традиції17.
Етнічна асиміляція кримських греків знайшла свій вираз
також у перейманні ними татарського способу життя і
господарювання, традицій будівництва житла, устрою
побуту, специфіки харчування та одягу18.

За таких обставин збереження грецьких культурних
традицій і етнічної самосвідомості великою мірою залежало
від енергійності економічних та культурно-релігійних
відносин Криму із закордонним грецьким світом. Активні
комунікативні зв’язки між кримськими і закордонними
еллінами підтримувалися за посередництвом релігійних
осіб та діячів освіти, шкільних вчителів з Трапезунда,
Константинополя, Параміфія, Янніни, Синая та Єрусалима,
що часто відвідували міста і селища південного узбережжя
Криму. Через них здійснювалося листування, обмін
книгами, рукописами і реліквіями між бібліотеками
приватних осіб, колекціями храмів та монастирів. Про міцні
культурні зв’язки кримських християн з грецьким
населенням столиці Порти свідчило також існування в
Константинополі храму Кафської Божої Матері19.

Несподіваний поворот в етнічній історії кримських
греків відбувся наприкінці XVIII ст. і був пов’язаний із
здійсненням радикальної політики Російської імперії щодо
Криму та його населення.

З другої половини XVIII ст. півострів потрапив у зону
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безпосередніх політичних інтересів російського уряду, який
три століття поспіль, згідно з політичною доктриною
“третього Риму”, завзято виборював у Порти спадщину
візантійських василевсів. Спочатку ці змагання мали вигляд
поступового підкорення Москвою дружніх Туреччині
Казанського (1552 р.) й Астраханського (1556 р.) ханств,
військових походів проти Кримського ханства (1687 та
1689 рр.). З кінця XVI ст., коли Іспанія, Італія, Німеччина,
Польща, Молдавія та Росія, об’єднані ідеєю “вигнання
турків з Європи” створили союз проти Порти,20 воєнна
конфронтація значно посилилася. Бєлградський мир, яким
завершилася кампанія 1735-1739 рр., відзначився
виникненням так званого “східного питання”21 – питання
про розподіл володінь Порти, яке не переставало бути
пріоритетним у політиці найбільших європейських держав
протягом понад ста років.

Під час переможної для Росії війни з Туреччиною 1768-
1774 рр. у найближчому оточенні Катерини ІІ почали
обговорюватися проекти розподілу Оттоманської імперії.
За умовами Кючук-Кайнарджійської мирної угоди
(1774 р.), якою завершилася кампанія, Кримське ханство
було проголошене незалежним від Порти і перестало
служити їй плацдармом у війнах з Росією22. Держава-
переможниця анексувала значні території в Північному
Причорномор’ї, а також здобула важливі політичні й
економічні привілеї в стосунках з Туреччиною, серед них –
право “опікуватися” долею підкорених християнських
народів. Претекст протекторату над греками відкривав
перед Росією перспективи заволодіти “візантійською
спадщиною”, взяти під контроль весь Схід, а згодом,
утримуючи гегемонію в Середземномор’ї, увійти до числа
великих морських держав світу.

Після укладення миру в Кючук-Кайнарджі на заваді
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здійсненню політичних і економічних інтересів Російської
імперії в Північному Причорномор’ї та Приазов’ї стали
Запорозька Січ та Кримське ханство.

Запорозькі володіння перетинали Росії шлях до Чорного
моря, перешкоджаючи далекосяжним планам Росії. Уряд
Катерини ІІ активізував свої зусилля, спрямовані на
ліквідацію української державності та національних
культурних традицій у Запорожжі, і в 1775 р. досяг
кінцевого успіху: за наказом цариці Січ було зруйновано.
Козакам запропонували зайнятися сільським
господарством, запорозькі землі приєднали до складу
Новоросійської та Азовської губерній23.

Аналогічну політику, спрямовану на “мирне” анексу-
вання, Росія стала провадити і в Криму. Форсуючи
здійснення своїх далекоглядних намірів щодо пов-
новладного панування на Чорному морі, російський уряд
прагнув якнайскоріше затвердитися в Північному
Причорномор’ї і зосередив увагу на терміновому заселенні
та економічному розвитку Новоросії. Сприяння зростанню
кількості населення нової губернії стало важливим
напрямом внутрішньої політики уряду на Півдні протягом
другої половини XVIII ст.

З метою активізації іноземного колонізаційного руху,
заохочення до створення нових сільськогосподарських
колоній у Новоросії та залучення таким шляхом до
економічного обігу держави багатих родючих земель,
царський уряд вдавався до енергійних дипломатичних і
політичних заходів, не шкодуючи коштів і зусиль. У багатьох
європейських країнах (Німеччині, Оттоманській та
Австрійській імперіях, італійських державах тощо) була
розгорнута широка пропагандистська кампанія на користь
еміграції до Російської імперії: була створена розгалужена
мережа російських агентів, які здійснювали активну
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агітацію і вербування місцевих жителів, організацію
доставки переселенців до Росії24.

Уже через десять років демографічна політика уряду
Катерини II в Новоросії досягла помітних успіхів. Однак
докорінним чином вплинути на демографічний розвиток
колишніх запорізьких земель царській адміністрації не
вдавалося: кількість населення Новоросійської та Азовської
губерній залишалася незначною. Суттєво змінити ситуацію
вдалося лише протягом 1778 – 1779 рр. завдяки масовому
переселенню до Приазов’я християнського населення
Криму: в результаті цієї операції кількість населення
північноприазовських територій зросла на 55,4%25. Проте
головним завданням здійснення цієї широкомасштабної
акції російського уряду було, безсумнівно, не стільки
вирішення демографічної проблеми, скільки пошук
ефективного шляху до “мирного” заволодіння Кримом.

Плануючи проведення цього політичного заходу,
російський уряд та його дипломатія скористалися
відповідними положеннями Кючук-Кайнарджійської
мирної угоди, що надавали Росії право під приводом
протекторату над християнами Кримського ханства
втручатись у внутрішні справи Оттоманської імперії та
Криму.

На той час викликана російсько-турецьким проти-
стоянням громадська ворожнеча на півострові, жорстоке
протистояння політичних таборів у боротьбі за ханський
престол, присутність російських військ, що придушували
татарські заколоти на підтримку Порти, – призвели
Кримське ханство до стану політичної й економічної
нестабільності, сприяли поширенню голоду, зубожінню
населення і загальному розвалу країни. Серед безладу і
руїни на півострові в найгіршому становищі опинилися
кримські християни. Адже вони потерпали не лише від
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наслідків військового суперництва двох держав, але й від
надзвичайно ворожого ставлення з боку співвітчизників –
татарського населення – через те, що під час війни стали
на бік Росії. В цих складних умовах у середовищі кримських
греків поширилися проросійські настрої та активізувався
нелегальний еміграційний рух до одновірної держави, чим
і скористалася російська дипломатія.

Врахувавши всі переваги моменту, що актуалізував дієві
пружини у здійсненні самовпевнених імперських планів,
російський уряд за посередництвом прихильного до нього
тодішнього духовного голови кримських християн
митрополита Готського та Кафського Ігнатія розпочав
реалізацію акції масового переселення. В березні 1778 р.
Катерина ІІ підписала два рескрипти на ім’я генерал-
губернатора П.О. Рум’янцева-Задунайського і
Г.О. Потьомкіна, якими вона пропонувала вивести усе
християнське населення Криму – греків, грузинів та
вірменів – на вільні землі Новоросійської та Азовської
губерній26.

Найближча мета здійснення цього акту була подвійною:
насамперед, політичне ослаблення Кримського ханства
шляхом зруйнування його економіки та подальше його
приєднання, і, водночас, прискорення колонізації степової
України. Царський уряд намагався зробити все можливе,
аби якомога більше кримських християн добровільно
погодилися залишити батьківщину – він запевняв, що
переселенці матимуть матеріальну підтримку, будуть
забезпечені продуктами харчування під час подорожі, а
після поселення в Росії отримають коштом державної
скарбниці все необхідне для заведення господарств.
Генералу-поручику О.О. Прозоровському було доручено
“через надійних конфідентів вжити всіх засобів умовити
християн переселитися”27. Водночас митрополит Ігнатій
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направив по всіх парафіях власних “емісарів”, які зібрали
відомості про настрої греків щодо можливого виходу з
Криму28.

З’ясувалося, що можливість переселення на терени
Російської імперії видавалася привабливою для багатьох
кримських греків. Адже набуття статусу іноземних
поселенців згідно з законами 1751, 1762 та 1763 рр.
означало отримання багатьох пільг і привілеїв (забезпечення
величезними земельними ділянками, звільнення на
тривалий строк від податків та рекрутчини тощо),
відкриваючи перед кримськими греками перспективи
вільного економічного, господарського, національного і
культурного розвитку серед одновірного населення в
умовах адміністративної, судової та конфесійної автономії.

Однак довіра греків до обіцянок російського уряду не
була абсолютно беззастережною. Цілком доречно прагнучи
оборонити свої інтереси, грецька громада вимагала
гарантувати їй монаршою грамотою майбутні пільги, серед
яких найголовніші – здійснення переселення за рахунок
державної скарбниці, можливість мати на новому місці
автономний виборний орган самоуправління,
адміністративно і територіально відокремлений від колоній
інших народів, а також звільнення назавжди від рекрутчини
і, на десять років, від усіх податків і відбутків29.

Втім, незважаючи на прямі вигоди, що чекали на
переселенців після прийняття російського підданства,
далеко не всі християни охоче погоджувалися розлучитися
з давньою батьківщиною, поколіннями пращурів обжитими
місцями, залишити могили предків, рідні домівки,
господарства, поставити під загрозу роками надбаний
добробут30. Для агітації на користь виходу тих, хто вагався,
в міста і села Криму були спеціально направлені від
митрополита Ігнатія та російського уряду “емісари”.
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Пильнуючи інтереси Російської держави, вони
використовували всі можливі засоби, щоб схилити
максимальну кількість греків до “добровільного” переселення.
Не нехтували вони й свідомо поширюваною
дезінформацією, часто вдавалися до прямих погроз. Так,
серед християн Криму розповсюджувалися облудливі
чутки, нібито хан “віддав” їх Росії, і вони мусять вийти з
Криму: “хто ж цьому буде опиратися, той, як від хана, так і
від Росії неодмінно жорстоко покараний буде”31. Траплялися
також випадки грубого тиску на тих, хто не бажав пристати
до переселенського руху32, спонукання їх якнайскоріше
продавати майно і зернові запаси. Хан і кримський уряд
намагалися протестувати проти примушення своїх
підданих до виходу, але, прийнявши щедрі “подарунки” від
організаторів переселення33, змирилися.

Незважаючи на посилений тиск з боку російських
військовиків на чолі з О.В. Суворовим та власного
православного духівництва, мешканці деяких грецьких сіл
настояли на своєму праві залишитися в Криму34, інші
таємно приймали мусульманство35.

Щоб уникнути ускладнень у взаємовідносинах з
татарським урядом та Портою, ініціатори переселення
прагнули завершити операцію в стислі строки. Акція
розпочалася 28 липня 1778 р.36, а наприкінці вересня, коли
до Азовської губернії вирушили підводи з останніми
партіями переселенців, О.В. Суворов повідомив свій уряд,
що кримське ханство залишили 31 386 християн37, з яких
18 395 були греки, решта ж – вірмени, грузини й волохи.

Як і очікував царський уряд, масова еміграція
християнського населення з Криму посприяла прискоренню
його анексування до складу Російської імперії.38 Ініціаторам
переселення вдалося завдати нищівного удару й без того
підірваній війною економіці ханства. Позбавлений
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основної частини свого виробника, Крим потрапив у
пряму залежність від Росії. Вже наприкінці 1778 р. на
півострові поширився голод, проти хана вибухнуло
татарське повстання. Під враженням від цих подій
Туреччина пішла на компроміс із Росією, і 8 квітня 1783 р.
Катерина ІІ оголосила, що з метою досягнення миру і
безпеки “вирішила взяти під державу нашу півострів
Кримський, острів Тамань і всю Кубанську сторону”39.

Найтяжчу ціну за успіхи імперської дипломатії та власну
довірливість до держави-“покровительки” заплатили греки
та інші християнські народи, життя тисяч з яких обірвалося
у Подніпровських степах взимку 1778 – 1779 рр. у марному
очікуванні обіцяного царського наказу щодо умов свого
поселення. Забуті й покинуті російським урядом
напризволяще, переселенці частково розташувалися в
різних населених пунктах Катеринославського,
Царичанського та ін. повітів Азовської губернії – по дві-
три сім’ї в одній хаті, а більшість – просто неба в степу, де
їм “дозволили” власними обмеженими силами і засобами
будувати землянки. Кримчани потерпали від зимових
холодів і голоду, нестатків, розбійних нападів та
пограбувань, страждали від епідемічних хвороб.

Сорок років потому греки в листі до міністра внутрішніх
справ згадували тяжкі випробування під час свого
переселення: “від хвороб, ...від зміни клімату, води, від
тісноти квартир, а більше від їх відсутності... цілі сімейства
постраждали життям, а більшість втратили половину сім’ї,
і жодну родину не обійшла втрата батька, матері, брата,
сестри і дітей... з дев’яти тисяч душ чоловічої статі, що
вийшли з Криму, не залишилося і третини, і через 15 років
ледве могло набратися разом із новонародженими при
складанні п’ятої ревізії до семи тисяч душ...”40.

Крім хвороб і голоду, на скорочення чисельності кримських
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емігрантів вплинули й інші фактори. Значна кількість греків,
невдоволена умовами життя на подніпровських землях,
втекла назад у Крим.

Лише в червні 1779 р. митрополиту Ігнатію була вручена
в Петербурзі “Височайша грамота про улаштування
християн, виведених з Криму”, якою імператриця відповіла
на Постанову кримських християн від 16 липня 1778 р.
Грамота надавала грекам повні права російських підданих
і “на вічні часи” підтверджувала привілеї, що вимагалися в
Постанові.

Так, за цим документом, кримським грекам відводилися
для поселення вільні землі на північному узбережжі
Азовського моря з розрахунку по 30 десятин на душу; всіх
переселенців було звільнено від державних податків на 10
років; кожна незаможна сім’я мала право збудувати собі
помешкання та придбати худобу, посівне зерно і все
необхідне для заведення власного господарства державним
коштом з поверненням боргу в скарбницю через 10 років;
купцям і ремісникам дозволялося будувати лавки, будинки,
комори тощо за свій рахунок; всі греки назавжди звільнялися
від військової служби. Стосовно самоврядування, грецька
громада отримала право “на підставі генеральних законів
держави” обирати для управління автономним етнічним
округом “за вільними голосами” власний Суд і всю
внутрішню поліцію41.

Одержавши довгоочікуваний документ, депутати від
грецької громадськості на чолі з митрополитом Ігнатієм
зробили ще один, вже остаточний, вибір території для
свого поселення – у землях Надазов’я, що простягаються з
заходу на схід між річками Берда і Кальміус, на північ – до
верхів’я річки Вовчої й на південь – до Азовського моря42.
Однак через наближення зими поселення на цих
територіях було відкладене до наступного року. Отже, лише
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після другої важкої зимівлі в Катеринославському повіті
навесні 1780 р.43 кримських емігрантів було переведено
державним коштом на призначені землі, і греки нарешті
отримали можливість заселяти й освоювати Північне
Приазов’я.

Прибувши на визначене місце в гирлі річки Кальміус на
Азовському узбережжі, греки застали там рештки колишньої
запорозької фортеці44: Свято-Миколаївську церкву під
очеретяним дахом й близько семи козацьких куренів “один
від одного на чималій відстані влаштованих”45. У
надзвичайно складних умовах відсутності житла в
суворому степу, поширювання хвороб і голоду46 грецькій
громаді в порівняно короткий термін довелося вирішувати
багато проблем, пов’язаних з розбудовою міста Маріуполя
і сільської округи навколо нього.

Тут, переживши перші важкі й трагічні часи47 розбудови
міської, портової та сільської інфраструктури, організації
виробництва і торгівлі, греки зазнали нових розчарувань.
Всупереч Височайшій грамоті 1779 р., їх поступово
позбавили спочатку права автономії – конфесійної відразу
після смерті митрополита Ігнатія у 1787 р., адміністративної
і судової – 1859 р.48, а відтак і всіх пільг і громадянських
привілеїв (протягом 1859-1875 рр.)49.

Впродовж 1779-1820 рр. частина переселенців (за
оцінками деяких сучасних дослідників, близько 2 тис.)50 з
різних причин нелегально повернулася до Криму. Втім,
уряд хоча і не вітав реемігрантський рух, до примусового
повернення втікачів не вдавався. В Криму вони намагалися
повернути своє колишнє майно і, злившись із тією
незначною решткою кримських греків (кількасот осіб), що
уникнули переселення 1778 р., разом з новими поселенцями-
військовими з колишнього грецького балаклавського
батальйону утворили стрижень відновленої грецької
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спільноти півострова.
Нащадкам цих кримських старожилів, а також новопри-

булих протягом ХІХ ст. з колишніх оттоманських володінь
греків випало пережити в роки другої світової війни ще
одне страшне випробування, пов’язане з проявами
імперської політики російського уряду радянських часів
щодо Криму.

Цього разу репресивно-терористична політика сталінського
керівництва та реалізація ним державного курсу на “злиття
націй”, а насправді – поступове нищення культур
національних меншостей та їх самих у сталінську добу –
стали фатальними чинниками, вплив яких поставив під
загрозу подальшу долю греків Криму як самобутньої
етнічної спільноти. В даному випадку уряд так само удався
до перевіреної практики переселення, тобто викорінення
греків з їхньої одвічної землі, – але методи і засоби її
здійснення були відвертіше антилюдяними, хоча в цілому
за результатами сталінська депортація цілком співвідносна
з переселенням 1778 р.

Рядом постанов Державного Комітету оборони, які були
підписані Й. Сталіним в травні-червні 1944 р.
передбачалося виселення з Криму, разом з кримськими
татарами, греків, болгар та вірмен. Як формальний привід
для цього в доповідній записці від 29 травня 1944 р. Л. Берії
Сталіну були використані факти торгової та
дрібнопромислової діяльності, яку провадила певна
частина грецького населення Криму під час його
нацистської окупації. В цьому ж документі була наведена і
кількість греків, що на той час проживали на півострові –
14 300 осіб. Усіх їх, разом із членами сімей, та ще понад 12
тис. болгар і близько 10 тис. вірмен було оголошено
німецькими прислужниками. В ході виконання сталінських
постанов наприкінці червня 1944 р. у фантастично стислий
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термін було проведено ряд заходів щодо депортації “народів-
ворогів” з території Криму: призначивши виселенцям кілька
годин на те, щоб зібрати мінімум необхідних речей, їх під
загрозою зброї доставили на залізницю й, загнавши у
товарні ешелони, вивезли у невідомому для них напрямку.
Через декілька днів, на початку липня 1944 р., коли операція
НКВС була закінчена, Крим примусово залишило, разом з
іншими виселенцями, 15 040 греків. Беріївський апарат не
обминув і тих, що служили в той час у лавах Червоної
Армії. Так, згідно з офіційними даними, на початок весни
1949 р. серед “спецпоселенців”-греків нараховувалося 559
колишніх бійців Червоної (Радянської) Армії: у тому числі 8
офіцерів, 86 сержантів і 465 рядових.

Враховуючи професійну структуру та порівняно високий
культурно-світній рівень депортованого грецького населення:
за статистикою, зробленою НКВС у березні 1949 р., серед
дорослих грецьких виселенців було 7 012 осіб з початковою
освітою, 592 із середньою, 71 особа з вищою освітою і лише
1 424 неписьменних, – організатори репресивної акції був
прагнули “знешкодити” ворога і нейтралізувати його
можливий антирадянський вплив у місцях спецпоселення.
З цією метою органи подбали про розпорошення етнічної
спільноти малими групами (від кількох десятків до кількох
осіб) на величезній території Казахської, Киргизької та
Узбецької РСР, Башкирської, Каракалпацької, Марійської,
Татарської, Якутської АРСР, а також Свердловської,
Пермської, Кемеровської, Тульської, Костромської,
Куйбишевської, Кіровської, Іркутської, Тюменської, Томської
областей та у Красноярському і Хабаровському краях
РРФСР. Мешканці цих дисперсних поселень цілком
свідомо були приречені владою на “розчинення” в
іноетнічному середовищі, втрату національної культури та
ідентичності. І хоча нелюдській програмі сталінського уряду
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не судилося здійснитися повною мірою, на довгі десяти-
ліття грецька спільнота була вилучена з контексту історії
Криму та України.

Тривалим і повільним був шлях її повернення на
батьківщину. Жорстокі розправи над утікачами, які
ризикували самовільно виїздити з місць спецпоселень (їх
притягували до кримінальної відповідальності і
засуджували до каторжних робіт на 20-річний термін), на
початку 50-х років, після смерті Сталіна, нарешті
поступилися місцем спробам держави узаконити та
організувати повернення репресованих народів до Криму.

У вересні 1953 р. МВС СРСР були складені і передані в
ЦК КПРС та Раду міністрів СРСР пропозиції щодо
звільнення деяких категорій спецпоселенців, у тому числі
всіх кримських греків, болгар, вірмен та інших. Ці
документи були схвалені у квітні наступного року, але їх
виконання здійснювалося поетапно: спочатку (з липня
1954 р.) діти, що здобували освіту в навчальних закладах,
були зняті з обліку спецпоселенців, дорослі ж отримували
право вільного пересування в межах республіки, краю,
області. З травня 1955 р. до березня 1956 р. зі спецпоселень
звільнялися комуністи і члени їхніх сімей, учасники Великої
вітчизняної війни, особи, нагороджені орденами і медалями
СРСР, інваліди та інші категорії депортованих. Нарешті, 27
березня 1956 р. за Указом Президії Верховної Ради СРСР
“Про зняття обмежень в правовому становищі з греків,
болгар, вірмен і членів їхніх сімей, що знаходяться на
спецпоселенні” греки отримали право безперешкодно
повертатися в Крим (тоді – “Кримську область”). Проте, у
цій постанові зазначалося, що майно, конфісковане у жертв
депортації, повертатися не буде. Колишні мешканці Криму
– піддані Греції, Туреччини та Ірану звільнялися за Указом
Президії Верховної Ради СРСР від 22 вересня 1956 р. “Про
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зняття с обліку спецпоселення деяких категорій іншопід-
даних, осіб, що не мають громадянства, та колишніх
іншопідданих, прийнятих в радянське громадянство”51.

Однак лише з початком розбудови демократичної
української державності стала можливою розробка необхід-
них конкретних механізмів та вжиття практичних заходів
зі створення відповідних соціальних, правових і еконо-
мічних умов для організованого повернення незаконно
депортованого населення, в тому числі греків, на батьків-
щину. Громадські об’єднання кримських греків провідним
своїм завданням на сучасному етапі вважають сприяння
вирішенню системи суспільно-політичних проблем,
пов’язаних з репатріацією та облаштуванням в Криму.
_______________________
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