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FROM  THE  HISTORY  OF  THE  GREEK  COMMUNITY
OF  THE  KERCH-ENIKALE  BOROUGH

(the end of the 18th – the beginning of the 19th century)

This article deals with the Greek settlements of the end of the 18th – the beginning of the 19th
century in the Crimean cities of Kerch and Enikale. These fortified cities had the important strategic
value in Russian-Turkish War and Greeks who have lodged here according to the highest rescription
of Ekaterina The Great, have made the basic part of the so-called Albanian garrison, played an
important role in Russian-Turkish campaign of the 1768 – 1774.
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З  ІСТОРІЇ  ГРЕЦЬКОЇ  ГРОМАДИ
КЕРЧ-ЄНІКАЛЬСЬКОГО  ГРАДОНАЧАЛЬСТВА

(кінець  ХVІІІ – початок  ХIХ  століття)

Грецькі поселення в Північному Причорномор’ї виникли у період, відомий в історії як епоха
Великої грецької колонізації. Історія грецьких полісів півдня України – це, насамперед, історія
одного з основних центрів грецької колонізації – Боспору, де перші поселення з’являються в
VІ столітті до н.е.

Вихідці з Мілету, Теосу, Еолії та інших міст заснували Пантікапей (сучасна Керч). Завдяки
покраяному рельєфу берегової лінії, наявності бухт і природних укриттів, ця частина Криму
була зручною для стоянок і кораблів, портових споруд. Достаток глини і каменю забезпечу-
вав колоністам гарний будівельний матеріал для спорудження житлових будівель і укріп-
лень. Важливою була наявність на території земель, придатних для оброблення сіль-
ськогосподарських культур і джерел питної води. В результаті об’єднання майже 20 полісів
виникло Боспорське царство з центром Пантікапей. Це було перше державне об’єднання на
території сучасного Криму. Протягом багатьох століть Пантікапей був торговим і ремісничим
центром, де грецьке населення Кримського півострова відігравало помітну роль у його розвитку.

Протягом періоду татарсько-турецького панування кримські греки активно брали участь у
формуванні внутрішнього і зовнішнього ринку Османської імперії. Торгівля відігравала вели-
ку роль у балканських країнах і її вплив на політичний, соціальний, економічний і культурний
розвиток Оттоманської імперії та її васалів у Південно-Східній Європі є очевидним1. Грецькі
купці підтримували активні торгові зв’язки з грецькими громадами Константинополя, Афона,
Малої Азії, Балканського півострова. Зосередивши у своїх руках найбільш важливу частину
виробництва і торгівлі на півострові, вони активно діяли на ринках островів Архіпелагу, Смір-
ни, Трапезунда, усього Анатолійського узбережжя Чорного моря, мали тісні торгові контакти
із грецькими купцями на території Російської імперії, зокрема з ніжинськими2. Багато греків з
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різних куточків еллінського світу постійно прибували в порти Криму і продавали тут бавовну,
шовк, тютюн, вироби з вовни, вина, олії, предмети розкоші, фрукти, солодощі. У свою чергу
вони купували сіль, рибу, вовну, віск, нафту, коней, зерно3.

Друга половина ХVIII століття принесла істотні зміни у політичному статусі земель Північ-
ного Причорномор’я. Після звільнення від турецького панування вони почали інтенсивно за-
селятися і могутні колонізаційні потоки направилися до Криму з Лівобережної і Правобереж-
ної України, Росії та інших країн. Почали виникати міста, розроблятися корисні копалини,
розвиватися сільське господарство. Найбільша хвиля грецької еміграції до Росії була викли-
кана подіями російсько-турецької війни 1768 – 1774 р. Такому активному переселенню до
Росії багато в чому сприяла відсутність ефективної системи прикордонного контролю в Ос-
манській імперії. Порта неодноразово намагалася обмежити нелегальну еміграцію. Турецька
влада нерідко затримувала і кидала у в’язниці греків, що таємно переселившись у Росію і,
прийнявши там підданство, прибували по торгових справах у султанські володіння4. Порта
звернулася з вимогою до російського посольства у Стамбулі, щоб піддані Османської імперії,
що побажали працювати як матроси на російських торгових судах, приймалися на роботу
тільки за згодою турецької влади.

Південні регіони Російської імперії були заселені в результаті міграційних процесів кінця
ХVIII – першої половини XIX ст. Складовою частиною населення південних міст були грецькі
громади.

Серед грецьких громад кримські відрізнялися тим, що їхня поява була зв’язана з більш
раннім входженням цього регіону до складу Російської держави. У Криму греки жили багато
століть. Документальні дані про їхню чисельність відсутні, але навіть нечисленні наявні з них
свідчать про те, що чисельність греків була досить велика. Побічно про це свідчать опубліко-
ваний архієпископом Херсонським і Таврійським Гаврилом “Опис християнських стародав-
ностей у Криму”5 й інші роботи істориків, де згадується про грецькі церкви і монастирі Керчен-
ського півострова6.

В історії формування грецької громади Керч-Єнікальського градоначальства велику роль
відіграли військовослужбовці Албанського війська7, що брало участь у бойових діях російсь-
кого флоту в Архіпелазі в період російсько-турецької війни 1768 – 1774 р. Коли війна набли-
жалася до кінця греки звернулися до командувача російського флоту у Середземному морі
графа Орлова з проханням про дозвіл оселитися у Росії. Виступивши на боці Росії, вони
боялися, що по закінченню війни і виводі російських військ з Архіпелагу, їх чекає помста з
боку турків.

Не чекаючи відповіді на своє прохання, греки стали нелегально прибувати до Росії. Відсут-
ність ефективної системи прикордонного контролю в Османській імперії була сприятливою
для нелегальної еміграції на українські землі. Найбільш популярним був такий спосіб. Жителі
грецьких островів наймалися матросами на кораблі, що ходили по Середземному морю під
російським прапором і прибувши у південні порти Росії, сходили з корабля і не поверталися в
османські володіння. До емігрантів, що облаштувалися в Україні, при сприянні російських
дипломатів перебиралися родичі з Греції. Таким шляхом з острова Міконос виїхала родина
секунд-майора грецького дивізіону в Одесі Вальсамакі (15 чоловік). Таким же шляхом була
вивезена родина Стефаноса Мавроміхаліса (11 чоловік), що під час російсько-турецької вій-
ни 1768 – 1774 р. боровся на чолі Спартанських легіонів і був нагороджений за мужність
золотою медаллю “За Наварін”8.

Припливу переселенців у південні регіони Російської імперії в першу чергу сприяла полі-
тична обстановка, викликана завершенням російсько-турецької війни (1768 – 1774) і укладен-
ням Кючук-Кайнарджійського мирного договору 10 липня 1774 року. Цей договір між Росією і
Туреччиною не надав незалежності Греції, але на настійну вимогу російських дипломатів у
текст цього мирного трактату була включена особлива (17-а) стаття, що зобов’язувала уряд
султана амністувати грецьких повстанців. Звільнити грецьке населення на два роки від уся-
ких податей і дозволити грекам вільний виїзд за межі Османської імперії9. На підставі цього
договору Кримське ханство було оголошене незалежним від Османської імперії. До території
Росії приєдналися землі між Бугом і Дніпром, фортеці Керч, Єнікалє і Кінбург. Остаточно були
закріплені за Росією приазовські землі від фортеці Петровської до Азова. Договором перед-
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бачалося повернення турецькій Порті грецьких островів. Натомість Порта зобов’язувалася
поширювати на жителів островів правила загальної амністії і “повного забуття всякого роду
злочинів”, відмовитися від утиску християн: дозволити вільний виїзд із майном усім, хто поба-
жає залишити батьківщину протягом року з дня підписання договору.

Після укладення Кючук-Кайнарджійського миру до двору Катерини ІІ були направлені де-
путати від греків на чолі з капітаном Стефаном Мавроміхалісом. Депутація була прийнята
імператрицею 28 березня 1775 р. Результатом зустрічі стало те, що в той же день на ім’я
генерала графа Орлова був відправлений “Іменний указ про дозвіл грекам, які служили на
флоті під його керівництвом, оселитися в містах Керч і Єнікалі з наданням їм особливих пільг”10.

В Указі, направленому у відповідь на прохання греків про дозвіл оселитися в Росії, Катери-
на ІІ писала, що служба греків у російському флоті була гідна і викликає повагу, а своїми
подвигами вони прославили переможну російську зброю. Імператриця веліла: “усіх, хто по-
бажає, скільки їх не буде, відправити у Росію на казенний рахунок і на російських кораблях”.
Відповідно до рескрипту грекам надавалося право при бажанні заснувати своє селище в
містах Керчі і Єнікалє, а також виділялися землі в Азовській губернії. У цьому документі Кате-
рина ІІ надавала переселенцям ряд різних привілеїв і пільг. Зокрема, було обіцяно: заснува-
ти в Керчі і Єнікалє “свободний і вільний” порт, побудувати будинки і храми у нових місцях за
рахунок скарбниці; звільнити поселенців від сплати податків протягом 30 років; використову-
вати грецьке військо тільки в межах своїх поселень; призначити жалування обраним греками
генералу й архієпископу; надати купцям право торгувати у всіх російських містах і портах.
Рескрипт відмовляв всім іноземцям, крім греків, у праві купувати землю у відведеній для
грецького населення частині.

До Кючук-Кайнарджійського мирного договору Керченський півострів входив до меж
Кримського ханства і складав султанський домен (володіння турецького султана). Відповідно
до підписаного договору кримські фортеці Керч і Єнікалє “з їхніми повітами і пристанями”
утримувала за собою Російська імперія. При існуванні на іншій частині півострова незалеж-
ного Кримського ханства, а на північному березі Чорного моря – Туреччини, Керч і Єнікалє
практично перетворювалися у прикордонні фортеці. В умовах виводу російських військ з те-
риторії Кримського ханства, розквартирування на сході півострова додаткової військової сили
поряд з російським гарнізоном ставало важливим фактором захисту кордонів у складній на
той час міжнародній обстановці. Використання іноземців для охорони кордонів Російської
держави практикувалося і раніше. На початку 50-х років ХVIII ст. при царюванні Єлизавети І
формувалися полки із сербів, угорців, чорногорців, болгар, молдаван і валахів для захисту
кордонів з Польщею.

Починаючи з 1771 р. у фортецях постійно знаходилися російські гарнізони, що підкоряли-
ся єдиному коменданту. Загальна чисельність російських військ складала близько 5 тис. чол.
Труднощі з постачанням не дозволяли Росії збільшити свою присутність у цьому регіоні. Тим
часом, тендітна рівновага сил між Росією і Туреччиною, що склалася по закінченню війни, у
будь-яку хвилину могла бути порушена. У цих умовах інтереси Росії припускали наявність
сильних військових баз у Криму. Тоді і з’явилася ідея зміцнення важливих у стратегічному
відношенні фортець. Передбачалося створити там військові поселення, жителі яких в мир-
ний час займалися б хліборобством, рибальством, торгівлею, а у випадку військової небез-
пеки – ставали солдатами. Для цієї ролі підходили греки, що виявили себе в бойових діях в
Архіпелазі сміливими воїнами11.

Кючук-Кайнарджійський мирний договір юридично закріпив за Росією заняття російськими
військами в ході бойових дій улітку 1771 р. фортець Керч і Єнікалє. Володіння цими фортеця-
ми дозволяло, у випадку потреби, у короткий термін перекинути з Азовського у Чорне море
флот, використовувати Керченський півострів як плацдарм для можливого просування військ
усередину Криму. Важливу стратегічну роль фортець для Росії розуміла і турецька сторона.
Про це свідчить той факт, що мирні переговори у Бухаресті наприкінці 1772 р. зайшли у глу-
хий кут через розбіжності у питанні про Керч і Єнікалє, фактичне приєднання яких Росія праг-
нула юридично узаконити. Коли прусський посланник при турецькому дворі Зегелін звернув-
ся до рейс-ефенді з проханням погодитися на поступку фортець, той відповів: “...від поступки
Керчі й Єнікалі залежить добробут Оттоманської імперії”12. Більше того, Туреччина заявила,
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що якщо Росія відмовиться від вимоги на Керч і Єнікалє і погодиться на обмеження морепла-
вання на Чорному морі, то їй буде заплачено 9 мільйонів карбованців13. Дипломат Обрєзков
від імені російської влади відповів відмовою, і війна була продовжена. І тільки 28 січня
1773 року володіння Керчю й Єнікалє було закріплено за Росією сепаратним миром із Крим-
ським ханством, а через рік підтверджено Кючук-Кайнарджійський мирним договором.

Згідно із “Земським грецьких оселенців установленням” від 28 березня 1775 р. грекам, що
бажали переселитись до Росії або вже переселились туди, надавались наступні пільги та
гарантії: по-перше, через брак земель біля Керченської і Єнікальської фортець було виріше-
но надати грекам-переселенцям п’ять селищ біля Таганрогу по 100 дворів у кожному із роз-
рахунком 1 двір на 4 особи чоловічої статі на 60 десятин (для простих переселенців). Пересе-
ленців звільняли від сплати податків на 20 років, а після цього вони повинні були сплачувати
до казни по 2,5 коп. за десятину землі щорічно. По-друге, зведення будинків, лікарні, церков,
крамниць, казарм, гімназії для переселенців мало бути здійснене за рахунок державних кош-
тів. По-третє, кожен з переселенців мав одержати одноразово по 12 крб. і харчів на рік за
солдатським штатом. Крім того, російський уряд передав грекам рибальські заводі та надав
їм право вести торгівлю по всій території держави без будь-яких обмежень. Греків, що служи-
ли у російських військах під час війни 1768 – 1774 рр., взагалі було звільнено від сплати
торгових зборів. Переселенці одержали право сприяти вивезенню до Росії греків, болгар та
албанців, причому за кожну вивезену родину агент одержував від казни 5 крб. Окремі поло-
ження документу також стосувались умов несення греками військової служби по охороні но-
вих кордонів Російської імперії14.

У 1775 році більше тисячі грецьких родин на російських кораблях вирушили до місць нових
поселень. Генерал-губернатор Новоросійської й Азовської губерній дав вказівку коменданту
фортець Керч і Єнікалє подбати про всіх прибулих на поселення. Для облаштування пересе-
ленців скарбницею в цьому ж році були асигновані 50 тисяч карбованців. У травні цього ж
року перші переселенці ступили на керченський берег. Перекидання Албанського війська
відбулося у масовому, організованому порядку і продовжувалося у наступні роки. З перших
місяців греки несли військову службу. Тільки з грудня 1777 р. по 6 лютого 1778 р. Албанське
військо за вказівкою російського уряду брало участь у придушенні повстання у Керченському
повіті, у Кафі (Феодосія), Судаку, у Південно-Західному Криму15. Для поселенців були обрані
міста Таганрог, Керч і Єнікалє. У повідомленні на Найвище ім’я від 6 серпня 1775 р. віце-адмірал
Сенявін рапортував про прибуття у Керченську бухту протягом червня – липня ще п’яти судів16.
Спочатку переселенців розмістили у фортеці Єнікалє. Замок і його стіни були в багатьох місцях
зруйновані17. В умовах можливої небезпеки набігів з боку татар навіть єнікальські стіни могли
дати притулок переселенцям і захистити кордони Росії. Це була одна з причин, через яку інозе-
мці, що прийняли російське підданство, були запрошені для поселення у фортеці18.

Після прибуття перед переселенцями гостро постала проблема житла. Військовій владі
не вдалося побудувати житло для грецьких переселенців протягом півроку, як це було обіця-
но Указом. Будинки, зруйновані турками при відступі, було неможливо використовувати. Про
погані житлові умови переселенців неодноразово зазначалося у повідомленнях військових
начальників різного рангу. Проблема забезпечення житлом була викликана насамперед не-
достачею матеріалів, що утруднювало ремонтні і будівельні роботи. Ліс завжди був для Кер-
ченського півострова предметом імпорту і доставлявся у Єнікалє турецькими кораблями. Перед
Росією гостро постало завдання налагодження комунікацій, по яких би до обох фортець над-
ходив ліс, продовольство, амуніція, медикаменти.

Розпочаті наприкінці 1774 р. спроби налагодити постачання фортець сухопутним шляхом
по території Кримського ханства виявилися невдалими. Перевезення навіть невеликих пар-
тій фуражу вимагали непомірно великих витрат і супроводжувалися різного роду небезпека-
ми. У зв’язку з цим, владою було прийняте рішення встановити сполучення морем між Єніка-
лє і Петровською фортецею й Таганрогом. Невеликі розміри ескадри не дозволили віце-адмі-
ралу Сенявіну виділити для безперебійного постачання фортець достатню кількість транспо-
ртних засобів. Улітку 1775 р. через велику кількість вантажів, що зібралися, він змушений був
відправити у Петровську фортецю кораблі, на яких прибули грецькі переселенці, для “доставки
провіанту, амуніції й іншого необхідного для сухопутних військ у Єнікалє і Керчі”19.
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Життя на новому місці ускладнювалася не тільки недостачею житла, але і нерегулярною
видачею платні. Частину переселенців не влаштовували такі умови життя. Вони залишали
місце служби і їхали за межі Кримського півострова. Військовослужбовці Албанського війська
вважали, що це є одним зі способів звернути увагу російської влади на їхні проблеми. З боку
військової влади стосовно утікачів від Албанського війська не було застосовано жодних реп-
ресивних заходів. Військовослужбовців російських військ, що самовільно залишили свої час-
тини, іменували в документах дезертирами, і для їхнього піймання з метою наступного пока-
рання відряджалися спеціальні загони у Крим і прикордонні з ним області. Лояльна позиція
військової влади стосовно військовослужбовців Албанського війська пояснювалася, по-пер-
ше, статусом його іррегулярності, по-друге, тим, що у випадку нового військового конфлікту
Росії з Туреччиною греки знову могли виступити на стороні першої, а образи, нанесені їм, як
дезертирам, зіграли б фатальну роль. Нарешті, по-третє, греки-переселенці могли скласти
значну категорію переселенців населення знову приєднаних на півдні земель, а репресивні
заходи створили б негативну громадську думку на островах Архіпелагу відносно Росії 20.

Відповідно до доповіді князя Г. Потьомкіна імператриці від 9 липня 1776 р. у Керчі і Єнікалє
греків проживало “службовців у штабі, обер- і унтер-офіцерів, рядових зі священиками 1034
чоловік; цивільних поселян і їхніх дітей при одному призначеному при них лікарі 202, а разом
1236 чол.”21. Уряд на початку надавав переселенцям з Архіпелагу матеріальну допомогу.
Зокрема, з 1776 р. починає відпускатися щорічно на утримання греків у Керчі, Єнікалє і Тага-
нрозі 71 тис. руб. і разова допомога 62 тис. руб.22. Для того, щоб повідомити про скрутний
стан переселенців, один з майорів Албанського війська був відправлений у Петербург комен-
дантом фортець Керч і Єнікалє. Відповіддю на повідомлення російських військових і прохан-
ня представників грецьких переселенців з’явився документ, у якому відповідним посадовим
особам пропонувалося прийняти низку конкретних заходів для поліпшення становища, що
утворилося у фортецях. Крім того, виходячи з “малої округи землі, що належить... двом фор-
тецям” для поселення греків з Албанського війська призначалося селище біля Таганрога23.
Однак зростанню грецької колонії перешкоджала відсутність порту, а також те, що почався
відтік кримських греків у місця їхніх первісних поселень.

3 серпня 1779 року Катерина ІІ затвердила доповідь Г.А. Потьомкіна про формування з
Албанського війська грецького піхотного полку 24. До складу батальйону входило кілька рот,
назви яких нагадували про Древню Елладу : Македонська, Спартанська, Епірська й інші. Ос-
новним завданням військовослужбовців була охорона чорноморського узбережжя від Сева-
стополя і Феодосії. Формування відбувалося в Таганрозі і тривало протягом чотирьох років,
коли були сформовані 8 рот. Сформований грецький піхотний полк перевели з Керчі і Єнікалє
до Балаклави. У короткий термін населення фортець, що утратили своє важливе стратегічне
значення, зменшилося. Велика частина грецького війська осіла на береговій лінії від Балак-
лави до Феодосії. До 1779 р. 1011 військовослужбовців Албанського війська були розселені в
Керчі і Єнікалє (592 чол.), Таганрозі (288 чол.), у Збур’ївському ретраншементі (130 чол.)25.
Після переводу полку до Таганрогу, чисельність греків-переселенців у Керчі і Єнікалє скоро-
тилася. На 10 квітня 1781 р. з Албанського війська у фортецях залишилося 107 чол.26

У 1783 році боротьба Росії з Туреччиною завершилася приєднанням територій колишньо-
го Кримського ханства до Російської імперії. 28 червня 1784 року останній кримський хан
склав повноваження, а 28 грудня того ж року трактат, підписаний у Константинополі, закріпив
приєднання Криму до Росії. У 1784 році була затверджена Таврійська область. 12 червня
1784 року Г.А. Потьомкін повідомив Таврійське правління про відділення від Катеринослав-
ського намісництва Керчі, Єнікалє і Кінбурна з їхніми округами і про приєднання їх до Таврій-
ської області.

Указом від 10 лютого 1784 р. передбачалося будівництво фортець з боку Польщі і Туреч-
чини. У тому числі в Криму: на Перекопі, у Євпаторії, Севастополі, Балаклаві, Феодосії, Керчі,
заснування головних митниць у Севастополі, Євпаторії і Феодосії і прикордонних застав у
Керчі і Балаклаві. Грецький піхотний полк (у 1797 р. перейменований у Балаклавський грець-
кий батальйон), був переведений до Південно-Західного Криму і призначений охороняти кор-
дони по берегу Чорного моря від Севастополя до Феодосії протягом 300 верст. Відставні
військові, в основному ремісники і рибалки, залишилися у Керчі і Єнікалє. За словами
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П.П. Свіньїна, у 30-х р. XIX ст. у Керчі рибним промислом займалися 200 грецьких родин –
хазяїв човнів і заводей, що часто здавали їх в оренду27.

30 січня 1797 року був виданий Іменний Указ Президенту Військової Комісії про прийняття
поселеного у Таврії Грецького полку у відомство Військової Колегії і про іменування його
Грецьким батальйоном28. Батальйон був підлеглий військової колегії (до цього знаходився у
розпорядженні правителя Таврійської губернії). Указом від 4 квітня того ж року затверджене
остаточне положення про поселення грецького батальйону по берегу Чорного моря, почи-
наючи від Георгіївського монастиря і Балаклави до Феодосії; штатний розклад батальйону з 3-х
рот у числі 3396 чоловік на казенному утриманні; форма мундиру й озброєння, що зберегли-
ся до 1883 р. Крім прикордонної служби, військовослужбовці батальйону брали безпосеред-
ню участь у воєнних діях. Під час російсько-турецької війни 1787–1791 р. вони в складі греб-
них судів у Дніпровському лимані і на судах Чорноморського флоту боролися біля Кінбурнсь-
кої коси. Брали участь у десанті у Болгарію, в експедиції до Анатолійських берегів, у боях в
Єнікалє, біля Тендрівської коси, біля мису Каліакрія. У російсько-турецькій війні 1806 – 1812 р.
– у десанті під м. Платоном. З початком Вітчизняної війни 1812 р. Балаклавський батальйон
сприяв придушенню заколоту татар у Криму. У 1812 і 1829 р. – забезпечував створення кара-
нтинів і кордонів у боротьбі з чумою на Керченському півострові і від Севастополя до Судака.
Під час холери 1830 р. стояв у карантинних ланцюгах біля Сімферополя, Карасубазара і
Бахчисарая. Поряд з цим греки займалися хліборобством, виноробством, дрібною торгівлею.

Греки вклали чималу працю в будівництво міст і фортець Керч, Єнікалє, Балаклава, Сева-
стополь. Спочатку службовці батальйону одержували лише жалування. Потім, при переводі
до Балаклави, їх наділили ділянками землі: офіцеру – 60 десятин, нижнім чинам – по 15,
збільшеними пізніше до 20 (усього було виділено 11 000 десятин землі). У 1786 р. Г.А. По-
тьомкін своїм наказом підтвердив поділ між службовцями батальйону відведених йому зе-
мель і угідь при селах Кадикой (злилося з Балаклавою), Камари (колишнє с. Оборонне Се-
вастопольської міськради) і Карани (колишнє с. Флотське Севастопольської міськради). До
1802 р. вони заселили додатково села Керменчик (с. Високе Бахчисарайського району) і Лаку
(колишнє с. Горянка того ж району).Відповідно до відомості Акмечетського повіту, на серпень
1802 р. на землях грецького батальйону в Балаклаві і його окрузі на 8695 десятинах землі
жили 1693 чоловік. До 1807 р. Балаклавському батальйону належало і с. Алсу (розташовува-
лося в однойменному урочищі під Севастополем). Уся територія Балаклавського грецького
батальйону знаходилася під орудою батальйонного командира, у руках якого була і поліцей-
ська влада. Жінки підлягали цивільному суду.

9 листопада 1810 р. військовослужбовці Балаклавського батальйону були перетворені у
військових поселян з передачею їх у відання Міністерства внутрішніх справ. За ними залиша-
вся обов’язок несення кордонної служби. Указом Олександра І від 25 серпня 1818 р. їм збіль-
шували жалування, вони могли нагороджуватися військовим орденом 4-й ступеня (офіце-
рам) за 25 років бездоганної служби і відзнакою Святої Ганни за 20 років бездоганної служби
(для солдатів). Передбачене було матеріальне забезпечення дітей-сиріт чоловічої статі ниж-
ніх чинів і вдів штаб- і обер- офіцерів, утримання хворих та ін. 29 липня 1820 р. за проханням
греків їм надали право для цивільних не службовців вести морську і сухопутну торгівлю на
загальних підставах: балаклавським грекам-офіцерам – записатися в купці 1-й і 2-й гільдій, а
нижнім чинам – торгувати за загальними правилами.

Серед членів грецької громади, що складала Албанський (Грецький) батальйон, було чи-
мало неабияких особистостей, які виявили мужність і героїзм у боях з ворогом. Так, військо-
вими подвигами був відомий Ламбро Дмитрович Качоні (по деяких документах ХVIII ст. –
Кацоні, Качіоні).

У 1770 р. у числі інших греків він пішов добровольцем на військову службу в російський
флот, брав участь у бойових діях проти турків у Середземному морі. Протягом п’яти років він
боровся в складі команди одного з бойових кораблів ескадри А.Г. Орлова, що крейсувала в
Архіпелазі Егейського моря. У 1775 р. Ламбро Качоні з родиною переселився у Крим і пішов
на службу у грецький піхотний батальйон у чині сержанта. За хоробрість у бойових діях він
був призначений офіцером. У 1781 р. його переводять у чин поручика, а потім відправляють
з “дипломатичним дорученням” у Персію. За три роки Ламбро Качоні прибуває у Крим (Бала-
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клаву), де був тепер розквартирований Грецький піхотний полк. За мужність і особистий геро-
їзм у боях Ламбро Качоні одержує чин майора, потім підполковника, полковника і нагороджу-
ється орденом Святого Георгія ІV ступеня. До 1807 р. його родина жила в Україні.

Ім’я грецького морського офіцера Феодосія Дмитровича Ревеліоті також зв’язано з війсь-
ковими подвигами. Він народився в дворянській родині на о. Морів, був освіченою людиною.
Як видно, здобував знання самостійно, тому що в наявних документах немає згадування про
навчальні заклади, що він міг би закінчити. Володів російською, італійською і турецькою мо-
вами. 20 жовтня 1787 року пішов на службу у корсарську флотилію під командуванням полко-
вника Ламбро Качіоні і був зарахований у команду фрегата “Мінерва Північна”. Кораблі пла-
вали під російським прапором. Їхнім завданням було створювати перешкоди на транспорт-
них шляхах кораблів супротивника, що утруднювало б постачання Константинополя і туре-
цьких армій. З перших днів служби Ф.Д. Ревеліоті виявив себе як відважний офіцер. За вияв-
лену в боях хоробрість він був призначений чином поручика, а у 1797 р. підвищений до капі-
тана і зарахований у Балаклавський грецький піхотний батальйон. Його військова кар’єра
була стрімкою. У 1807 р. Ф.Д. Ревеліоті – майор, а в 1818 р. йому був призначений полковни-
ком. За хоробрість і мужність він був нагороджений орденом Св. Георгія ІУ ступеня29. З 1809
по 1831 р. Ф.Д. Ревеліоті був командиром Балаклавського грецького піхотного батальйону.

Чисельність Балаклавського батальйону збільшувалася не тільки за рахунок природного
приросту населення, але і припливу нових переселенців. Так, після війни 1787–1791 р. 205
знову прибулих греків були розміщені в Балаклаві, Феодосії, Керчі. У 1794 р. у громаду вли-
лися переселенці з острову Занта (Санта), у 1815 р. до штату військових поселян-архіпелаз-
ців були прилічені греки, що повернулися з Приазов’я в Аутку. У 1819 р. у Балаклаву були
переведені 56 чоловік з Одеського грецького батальйону. У ході російсько-турецької війни
1828–1829 р. у полон потрапило значне число греків з турецьких підданих. Понад 60 з них
погодилися вступити в Балаклавський батальйон. Однак після війни частина їх виїхала до
Туреччини, частина – змінила свої наміри і знайшла собі інші заняття. У 1842 р. за пропозиці-
єю Новоросійського генерал-губернатора графа М.С. Воронцова дві роти батальйону були
переселені на східне узбережжя Чорного моря в район Новоросійська, щоб був призначений
їм для постійного проживання.

Після Кримської війни, у 1859 р., батальйон був розформований. До 1864 р. загальна кіль-
кість тих, хто жив у Балаклаві й околицях греків обчислювалося в 2000 чоловік як жінок, так і
чоловіків.

Серед проблемних питань, які виникають при вивченні історії війська, слід назвати про-
блему визначення точного часу створення Албанського (Грецького) війська та питання про
належність так званого “Албанського дивізіону” до козацьких військ Російської імперії. Харак-
тер пільг, наданих грекам (албанцям) та їх родинам, дозволяв віднести військо до складу
козацьких30. У збірці “Козачьи войска”31 подаються відомості про військову службу албанців
(греків), як козаків.

Особливість еміграції 1768 – 1774 р. полягала в тому, що переселення у Керч було запла-
новано російською владою і проводилося організовано і легально при нейтральній позиції
турків, зв’язаних договором 1774 р. і формально незалежно від Кримського ханства. Надалі
можливість легально емігрувати протягом півтора років надавалася лише по укладенні Адрі-
анопольського миру в 1829 р. Документи свідчать про наступність культурних традицій антич-
них греків і християн Кримського середньовіччя новими греками –переселенцями. Ядро гре-
цької громади Керч-Єнікальського градоначальства наприкінці ХVIII – на початку XIX ст. скла-
дали греки-переселенці і греки-старожили. Важливою складовою цього ядра були військово-
службовці Грецького (Албанського) війська і члени їхніх родин. Вони зробили свій внесок у
будівництво міста і фортець Керч і Єнікалє, заклали основи добробуту в регіоні і сприяли
розвитку культури на Півдні України.
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