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ПОЯВА  ГРЕКІВ  НА  ТЕРИТОРІЇ  УКРАЇНИ 

Греки, яких, за переписом 2001 р. налічується 91,5 тис. чол. (0,2% від усього 
населення України), живуть переважно в надазовських районах Донецької області і деяких 
містах Півдня. Переселення греків відбувалося в давні часи. Деякі найдавніші міста 
зберігають назви античного походження. Згодом неабияке значення відігравали спільність 
релігії і всебічні економічні й культурні зв’язки Давньоруської держави з Візантією. 
Утвердження християнства (“грецької віри”) на Русі супроводжувалося створенням 
відповідної церковної організації (митрополії), в якій особливо у перші століття провідну 
роль відігравали греки. Так, першу руську єпархію, яка виникла у 60-і роки IX ст., 
очолював грек Михайло Сирин. Митрополити-греки були авторами ряду полемічних та 
моралістичних творів і користувалися заслуженим авторитетом серед сучасників у Русі. 
Церковно-культурні зв’язки тривали і в наступні століття, майже до XX ст., зокрема через 
Київську Академію (з XIX ст. - Духовну Академію), колегії і духовні семінарії, в яких 
навчалося багато греків. У Києві, Ніжині й інших містах існували грецькі громади. У 
другій половині XVIII ст. греки входили до складу військових поселень Півдня. Згодом 
частина їх увійшла до міського населення як купці і ремісники. Найбільш компактний 
етнічний масив грецького населення було утворено у Північному Надазов’ї наприкінці 
1770-х рр. греками - переселенцями з Криму (близько 18 тис. чол.), після проголошення 
його незалежним ханством. Грецьке населення Криму сформувалося протягом тривалого 
часу за рахунок вихідців з Греції (VI ст. до н.е.) та інших, більш пізніх етнічних 
компонентів. Про це свідчить етнічна неоднорідність грецьких переселенців з Криму у 
Надазов’я. 

Походження надазовських греків в аспекті їх колишньої метрополії (Греції), 
Криму, де вони тривалий час перебували, і Північного Надазов’я (терену сучасного 
розселення) досліджене недостатньо. Серед них відомі дві мовні групи: “румеї” (у 
розумінні підлеглі Східно-Римської імперії, християни, візантійці), що розмовляють 
новогрецькою мовою  і “уруми”, які розмовляють тюркською мовою, близькою до 
кримськотатарської. Після переселення з Криму у 1779 р. греки-елліни (румеї) заснували у 
Надазов’ї місто Маріуполь і 12 сіл біля нього: Сартана, Чермалик, Каракуба, Нова 
Каракуба, Малий Янисоль, Стила, Волноваха, Константинополь, Великий Янисоль, 
Чердакли, Ялта й Урзуф; греки-татари (уруми) заснували 10 сіл: Старий Крим, Карань, 
Ласпі, Бешеве, Багатир, Улакли, Камара, Старий Керменчик, Новий Керменчик, Мангуш. 
Пізніше, у 1829 р. грецькими переселенцями із Туреччини було засновано с. Анадоль. 

Надзвичайно складна історія надазовських греків обумовила появу різних, часом 
протилежних концепцій їхнього етногенезу. Вони детально розглянуті в історіографічній 
праці М.Араджионі у збірнику “История и археология Юго-западного Крыма”. Одні з 
дослідників (Ф.Хартахай, В.Кондараки та ін.) розглядали румеїв як прямих нащадків 
стародавніх еллінів, які переселилися в Крим у IV-V ст. до н. е. і асимілювали там своїх 
попередників (кіммерійців, таврів, скіфів та ін.). Інші (А.Якобсон, Т.Чернишова) вважали, 
що переселення предків румеїв у Крим відбувалося протягом досить тривалого часу (VI-
XVIII ст.) із різних регіонів Малої Азії, Балкан та острівної Греції. 

Походження тюркомовних греків (урумів) пов’язували з аланами (В.Григорович), 
готами (Ф.Браун), змішаним гото-аланським населенням (Г.Тимошевський), 
конгломератом автохтонних і прийшлих племен, які зазнали в Криму візантізації 
(А.Берт’є-Делегард), грекомовними християнами, що переселилися в Крим з Малої Азії і 
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піддалися тут мовній асиміляції з боку кримських татар або ще раніше турків (Т.Сорока, 
І.Пономарьова). 

Складність процесу формування надазовських греків підтверджують дослідження 
мовознавців. Зокрема, греки-румеї є неоднорідними з лінгвістичного погляду - вони 
поділяються на кілька діалектних груп, які відчули на собі вплив тюркських мов. З іншого 
боку, уруми, на думку дослідників, за мовою належать до самостійної тюркської групи, 
яка відрізняється від кримськотатарської і турецької мов.  

Незважаючи на мовні відмінності, внаслідок певної спільності етногенезу і етнічної 
історії, тривалого перебування в межах одних і тих же країн, постійного всебічного 
спілкування, в обох групах надазовських греків, румеїв і урумів, сформувалось багато 
спільних культурно-побутових рис. 

Однією з найвідоміших була грецька громада Одеси, заснована в 1794 р., яка 
зростала за рахунок емігрантів з Греції і відігравала значну роль у міжнародній торгівлі, 
розвитку міста, його економіки і культури.  

У межах Одеси і навколишніх теренах існували грецькі військові формування. 
Вони були утворені згідно наказу Катерини II 19 квітня 1795 р. “О поселении в 
окрестностях Одессы греков и албанцев, в последнюю войну в Архипелаге служивших”. 
Створений ними трьохротний дивізіон, що складався спочатку з 348 чоловік, одержав 
значні земельні ділянки й інші пільги. Цей дивізіон значною мірою складали грецькі 
моряки, які діяли на боці Росії під час російсько-турецької війни 1787-1791 рр. під 
командуванням Ламброса Каціоніса. За повідомленням  Катеринославського  генерал- 
губернатора М.М.Бердяєва, у квітні 1797 р. греки були розміщені у форштадті і на 
ділянках, що прилягали до Грецької вулиці і становили понад 15% населення міста. Однак 
внаслідок негативного ставлення Павла І до зовнішньої політики Катерини II через місяць 
грецький легіон було реформовано, а землю відібрано. В серпні 1803 р. у відповідь на 
численні скарги греків і албанців було сформовано грецький легіон чисельністю 584 чол. 
із штаб-квартирою у 23 верстах від Одеси - на Сухому Лимані. Він брав участь у 
російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. У листопаді 1810 р. Одеський грецький піхотний 
батальйон було перетворено на військове поселення в районі слободи Олександрійської. У 
травні 1819 р. його було остаточно розформовано, а частина військових службовців була 
направлена до Балаклавського грецького піхотного  батальйону.  Цей батальйон було 
створено раніше на базі так званого “албанського війська” - піхотного полку, 
сформованого у 1779-1783 рр. із греків та інших балканських народів - мешканців 
Таганрога, Керчі, Єнікале у складі Катеринославського козацького війська. 

Крім Одеси, відомими були грецькі громади в містах Миколаєві, Ізмаїлі, Акермані, 
Рені, Кам’янці-Подільському та ін. На початку XIX ст. після російсько-турецьких воєн 
помітно зросла чисельність греків у селах Бессарабії.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


