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ГРЕКИ У ТОРГІВЛІ НА ЧОРНОМУ МОРІ  
НАПРИКІНЦІ XVIII СТ.: 

У ПОШУКАХ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
 
 
 

До середини XVIII ст. торгівля на Чорному морі була суто османською 
справою: від XV ст. Протоки були закриті для іноземних кораблів, і оскільки 
все чорноморське узбережжя перебувало під османським контролем, то море 
було схожим на «османське озеро». Чорноморські товари призначалися 
переважно для столиці імперії, адже Стамбул мав постійний, усе зростаючий 
попит на продовольство. Османська імперія, прагнучи соціальної стабільності 
та безперебійного забезпечення свого населення продовольством, і передусім 
у столиці, досить рано почала вживати спеціальних заходів у цьому 
напрямку1. 

Ситуація почала поступово змінюватися наприкінці XVIІI ст., коли 
Російська імперія зайняла нові території на північному узбережжі Чорного 
моря і розпочала будівництво нових міст і фортець, а також стала залучати 
мігрантів до колонізації новозавойованих територій. Економічні зрушення, 
започатковані у Західній Європі у XVIII ст., промисловий розвиток, пов'язані 
з ним урбанізаціні процеси, а отже і збільшення попиту на продукти 
харчування у містах, призвели до зростання зацікавленості місцевих купців у 
сільськогосподарській продукції Османської імперії та Причорномор’я, 
особливо під час воєн та в роки неврожаїв. Чинник торговельної присутності 
французьких купців на Чорному морі, експортування ними звідти зерна до 
Марселя, одночасно з фактором скорочення османських оброблюваних 
земель у Причорномор’ї спричинили посилення заходів боротьби з торгівлею 
не-османських підданців на Чорному морі та вивозом місцевої аграрної 
продукції2. 

                                                 
1 Özveren E. Black Sea & The Grain Provisioning оf Istanbul: Imperial Legacies іn 

Retrospect //  http://www.eh.net/XIIICongress/cd/papers/6Özveren48.pdf (дата доступу   
20. 07. 2010). – Р. 4, або: Özveren E. Black Sea and the Grain Provisioning of Istanbul in 
the Longue Duree// Nourrir les cités de Mediterranée: Antiquité – Temps modernes / Eds. 
Brigitte Marin, Catherine Virlouvet. – Paris: (Maisonneuve & Larose), 2003. – 223–249, 
Çizakça M. A comparative evolution of business partnerships. The Islamic world and 
Europe, with specific reference to the Ottoman archives. – Leiden, New York, Köln: 
E.J.Brill, 1996. – Р. 87. 

2 Çizakça М. A comparative evolution... – С. 119. 

http://www.eh.net/XIIICongress/cd/papers/6Özveren48.pdf
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До 1793 р. експорт чорноморського зерна з Османської імперії через 
Дарданелли був дозволений лише османським та російським кораблям, 
оскільки за умовами Кючюк-Кайнарджийського миру (1774 р.) суднам під 
російським прапором дозволялося плавати Чорним морем. Хоча за наказом 
султана Селіма ІІІ до столиці належало звозити усе зерно, вироблене в 
дунайських князівствах, товари, що експортувалися з російських портів, 
дозволялося вивозити до середземноморських гаваней.3 

У порти Західного Середземномор’я прибували навантажені зерном кораб-
лі з Таганрога та Одеси, але велика кількість кораблів, особливо між 1780 та 
1820 рр., постачала туди хліб зі Стамбула та островів Псара, Гідра та Спецес. 
Капітанами тих кораблів були греки, і плавали вони під османським, 
російським та іншими прапорами. Вони конкурували з австрійськими, 
французькими та британськими купцями, які відправляли зерно на суднах під 
прапорами Росії, Франції та Австрії.4 Позаяк після 1780 р. відбувається 
«відкриття» ринків Східного Середземномор’я для економіки Західного, 
доречне припущення щодо тісного зв'язку присутності греків у західних 
середземноморських портах заради одержання високих прибутків, що їх 
обіцяла торгівля між Сходом та Заходом. 

Спираючись на результати дослідницького проекту «Історія грецького 
мореплавства у XVIII столітті», здійснюваного Іонійським університетом у 
2004–2007 рр. під керівництвом професора Тзеліни Харлафті, ми маємо змогу 
простежити процес розквіту грецького судноплавства у XVIII ст. На підставі 
даних карантинних служб середземноморських портів Корфу, Трієста, 
Мальти, Ліворно, Генуї, Марселя, а також документів архіву моряцьких 
гільдій Венеції та дозволів на навігацію, виданих османською та габсбурзь-
кою владами, ми зібрали свідчення щодо понад 15 тисяч плавань та кораблів. 
У нашому розпорядженні знаходяться дані про грецькі судна, які прибули у 
порти Західного Середземномор’я або дістали дозволи на навігацію від 
османських та габсбурзьких органів влади. У такий спосіб ми створили базу 
даних «Амфітріта», за допомогою якої можна простежити роль потужного 
торговельного грецького флоту у поступовому «відкритті» ринків Східного 
Середземномор’я для західносередземноморської економіки. Окрім того 
звичайного кола питань, що здатна розв’язати будь-яка база даних, коли 
йдеться власне про «Амфітріту», то її статистична вибірка є достатньо 
репрезентативною, щоби забезпечити надійність наших висновків стосовно 
основних тенденцій розвитку грецького мореплавства у XVIII ст. 

                                                 
3 Çizakça М. A comparative evolution... – С. 119; Ağır S. Sacred Obligations, Precious 

Interests: Ottoman Grain Administration in Comparative Perspective // 
http://www.econ.yale.edu/seminars/echist/eh10/agir–101108.pdf (дата доступу 25. 02. 2011). – 
Р. 15, 24. 

4 Dearborn H. A. S. Memoir on the commerce and navigation of the Black Sea and the trade 
and maritime geography of Turkey and Egypt. – Vol.1. – Boston, 1819. – Р. 124. 

http://www.econ.yale.edu/seminars/echist/eh10/agir-101108.pdf
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Спираючись на дані щодо історії грецького мореплавства цього періоду, 
можна простежити поступове залучення Чорного моря до середземно-
морської міжнародної торгівлі. Впродовж досліджуваного періоду, себто 
1700–1821 рр., грецькі кораблі зазвичай вирушали з певних портів Східного 
Середземномор’я, а точніше Іонійського, Адріатичного та Егейського морів, 
північно-західного Середземномор’я та Чорного моря. Зазначимо, що на цей 
час чорноморські гавані уже представлені, як про це свідчить наведена нижче 
діаграма: 

Рис. 1. Ареали відправлень грецьких кораблів, 1700–1821 рр. 

 
Джерело: База даних “Amfitrete”: Дослідницький проект Іонійського університету 

“Greek maritime history, 1700-1821”, в межах операційної програми “Pythagoras I”, 2004-
2007, фінансованої Європейським союзом та Міністерством освіти Греції. (Див. 
Додаток Ι). 

 
Упродовж XVIII ст. саме з гаваней Іонійського моря відходила 

основна частка грецьких кораблів. Проте якщо ближче придивитися до 
річних даних, то постане ясніша картина. Порівнюючи активність 
відправлення грецьких кораблів з найважливіших узбережних районів, 
можна спотерігати пожвавлення руху грецького флоту після 1780 р., хоча 
це можна частково пояснити більшою кількістю даних, зафіксованих у той 
час (див. рис. 2). 
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З діаграми стає видно, що у певні періоди, зокрема під час Семирічної війни 
(1757–1764), грецькі морські перевезення жвавішали. Відправлення з портів 
Іонійського моря простежувалися починаючи з 1700 р., проте після 1780 р. 
частіше та регулярніше прибували до портів Західного Середземномор’я 
кораблі з Егейського моря. Цей період був неспокійним для Західного Серед-
земномор’я внаслідок подій Французької революції та наполеонівських воєн. 
Упродовж 1798–1801 рр. та 1806–1807 рр. через воєнні дії середземноморський 
простір ставав небезпечним5, проте грецьке мореплавство в цей час зростало. 

Ареал Іонійського моря знав періоди інтенсивного руху, тоді як регіон 
північно-східного Егейського моря встановив зв’язок з Центральним та Захід-
ним Середземномор’ям лише у другій половині XVIII ст. Північно-західне 
узбережжя Егейського моря більш систематично представлене у портах 
Західного Середземномор’я починаючи з 1781 р., а регіон Іонійського моря з 
початку XVIII ст. до 1815 р. мав постійні торговельні зносини з Адріатикою, 
Центральним та Західним Середземномор’ям. У той же час регіони Егейського 
моря орієнтувалися на ринки Стамбула: егейські кораблі плавали виключно в 
османських водах від Салонік до столиці, а також Ізміра та Александрії в 
Єгипті. З Іонійського ареалу вивозилися головно продовольство (зерно), 
сировина (переважно ліс) та землеробсько-скотарсько-реміснича продукція 
місцевого господарства на Мальту (45% усіх плавань з Іонійського моря), до 
Ліворно у Лігурійському морі (25%), Анкони та Трієста в Адріатиці (25%). 

Після 1759 р. присутність кораблів з Егейського моря в Центральному та 
Західному Середземномор’ї стає виразнішою, а після 1790 р. вона сягає піку. 
Більшість грецьких кораблів відходила тоді з північно-східної та центральної 
частин Егейського моря. Меншою була частка кораблів з південного заходу і 
центру Егейського моря (див. рис. 3). Ця фаза грецької морської торгівлі 
відзначається новими характеристиками. 

Рис. 3. Відправлення грецьких кораблів з Егейського та Чорного морів, 1759–1821 

 
Джерело: База даних “Amfitrete”: Дослідницький проект Іонійського університету 

“Greek maritime history, 1700-1821”, в межах операційної програми “Pythagoras I”, 2004-
2007, фінансованої Європейським союзом та Міністерством освіти Греції. 

                                                 
5 Dearborn Н. Memoir on the commerce... – P. 124. 
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Регіон північно-західної частини Егейського моря вже долучився до серед-
земноморської торгівлі, тоді як південно-західні його райони зробили це 
пізніше. Відплиття кораблів з Чорного моря реєструються уже після Кючюк-
Кайнарджийського миру. Кримські порти мали міцні торговельні зносини з 
османською столицею до самого кінця XVIII ст., незважаючи на перешкоди 
прямій торгівлі внаслідок російської експансії на південь у цей час. Період з 
1739 р. мав вирішальне значення для становлення торговельних зв’язків між 
Азовським морем та Стамбулом6. Проте за даними «Амфітріти», перші два 
грецькі кораблі вирушили з Північного Причорномор’я, власне з Таганрога в 
Азовському морі, 1785 р.7 

Рис. 4. Відплиття з південно-західного та північно-східного районів                           
Егейського моря та з Чорного моря, 1700–1821 рр. 

 
На діаграмі лінія кількості рейсів з Чорного моря показує різке піднесення у 

період 1802–1807 рр. із максимумом 1807 р. Після 1795 р. кораблі з північного 
сходу та південного заходу Егейського моря відпливали у Центральне та 
Західне Середземномор’я з різноманітними вантажами. Цей період, що припав 
на війни, характеризувався високою потребою європейських ринків у продо-
вольстві, сировині та інших продуктах. Наполеонівські війни відкрили ринки 
Східного Середземномор’я для Західного, і грецькі кораблі виступали в ролі 
головних перевізників. Поки упродовж періодів 1798–1801 рр. та 1806–1807 рр. 
Протоки через війни були закриті, лише кораблі під османським прапором 
мали можливість проходу. 
                                                 

6 Янніс Каррас у своїй докторській дисертації відзначає поступовий розвиток 
морських торговельних відносин поміж Азовським морем та Стамбулом. – Див.: Karras І. 
Εμπόριο, Πολιτική και Αδελφότητα: Ρωμιοί στη Ρωσία 1700–1774 [Торгівля, політика та 
Братство: греки в Росії у 1700–1774. Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня 
PhD, Афінський університет, 2010]. – Σ. 103–104. 

7 Про корабельне сполучення між Таганрогом та Стамбулом див.: Karras І. Εμπόριο, 
Πολιτική και Αδελφότητα... – Σ. 98–99. 
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Дані з різних джерел акумульовані базою даних «Амфітріта»: 
Табл. 1. Архівні дані про грецькі кораблі, що прибували до або відправлялися                           

з портів Чорного моря8 

Архів Кількість повідомлень 
Державний архів Генуї 52 
Державний архів Ліворно 61 
Державний архів Венеції 2 
Газета «Аvvisi», Генуя 2 
Національна бібліотека Мальти, Ла-Валетта 47 
Османський архів Прем’єр-міністра 679 
Генеральний державний архів, Архів префектури 
Корфу 4 

Разом 847 
 

Протягом 1780–1821 рр. 226 грецьких кораблів відпливли з Чорного моря і 
622 прибули у чорноморські порти. В даних є дві прогалини, як унаслідок 
самих реалій торгівлі досліджуваного періоду, так і через брак наявного 
матеріалу, про що вже йшлося. За період між 1787 та 1795 рр. через 
російсько-турецьку війну, яка скінчилася договором у Яссах 1792 р., не 
маємо жодних даних з османських джерел.9 Те саме характерне для часу між 
1798–1801 та 1806–1807 рр. Хоча з літератури відомо, що 1803 р. був досить 
вдалим для російської експортної торгівлі10, наведені дані відтворюють іншу 
картину (див. рис. 5). 

                                                 
8 До збирання даних з різних джерел були залучені такі дослідники: у Державному 

архіві Генуї збирали дані профеcорка Тзеліна Харлафті та Катерина Папаконстантіну 
(Іонійський університет); у Державному архіві Ліворно – професорка Тзеліна Харлафті та 
Кетрін Галані (Оксфордський університет); у Державному архіві Венеції – Крістіна 
Папакоста (Афінський університет); газету «Avvisi» опрацювала професорка Тзеліна 
Харлафті; у Національній бібліотеці Мальти дані збирав Франк Теума (Мальтійський 
університет), в Османському архіві Прем’єр-Міністра – доктор Гаджі Велі Айдин; в 
Генеральному державному архіві, Архіві префектури Корфу – лектор Єрасімос Панкратіс 
(Афінський університет). 

9  Прагнучи відібрати Кримський півострів у Російської імперії, османці 1787 р. 
розпочали другу велику війну під час правління цариці Катерини ІІ. Торгівля на Чорному 
морі припинилася до закінчення війни 1792 р. та підписання договору в Яссах. Див.: 
Aydin H. V. The Greek Merchants and Seamen in the Black Sea between 1780 and 1820 // Η 
άνοδος της ελληνικής ναυτιλίας στη Μεσόγειο Θάλασσα τον 18ο αιώνα [Піднесення 
грецького мореплавства у Середземномор’ї у XVIII ст.]/ Eds. Gelina Harlaftis and Katerina 
Papakonstantinou. – Athens, 2011 (готується до друку); Dearborn Н. Memoir on the 
commerce and navigation of the Black Sea and the trade and maritime geography of Turkey and 
Egypt. – Vol.1. – P. 122–124. 

10 Dearborn Н. Memoir on the commerce and navigation of the Black Sea and the trade and 
maritime geography of Turkey and Egypt. – Vol.1. – Р. 122–126. 
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Рис. 5. Кількість грецьких кораблів, що відпливали з та прибували                             
до Чорного моря, 1780–1821 

 
У нас є дані щодо 213 кораблів (з 226), які вийшли з портів Чорного моря 

упродовж 1785–1821 рр.: вони відпливли з північнопричорноморських гава-
ней (переважно з Одеси), Азовського моря (виключно з Таганрога) і лише в 
поодиноких випадках із західного Причорномор’я (Бургас) та південних 
портів, таких як Ереглі та Трапезунд (див. рис. 6). Вони були навантажені 
головно зерном. 

Відповідно до наказів російської влади заохочувалася торгівля і перебу-
вання купців у певних портах, таких як Одеса і Таганрог. Катерина Велика 
своїм декретом запросила греків та інших поселенців осісти у заснованому 
1769 р. портовому місті Таганрог.11 

Одеса одержала статус порто-франко 1819 р. на тридцять років і пере-
творилася на головний експортний порт Чорного моря, яким вона залишалася 
до 1858 р., початку свого занепаду.12 
                                                 

11 Kardasis V. Έλληνες ομογενείς στη νότια Ρωσία 1775–1861 [Грецька діаспора на 
півдні Росії в 1775–1861 рр.]. – Αθήνα, 1998. – Σ. 58–59. 

12 Herlihy Р. Greek Merchants in Odessa in the Nineteenth Century// Eucharisterion: Essays 
Presented to Omeljan Pritsak on His Sixtieth Birthday by His Colleagues and Students/ Eds. 
Ihor Sevcenko, Frank E. Sysyn. – Vol. I. – Cambridge: MA, 1979. – P. 399–420; Herlihy P. 
The Greek Community in Odessa, 1861–1917 // Journal of Modern Greek Studies. – 1989. – 
No. 2. – P. 235–251; Kardasis V. Diaspora Merchants in the Black Sea: The Greeks in Southern 
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Допоки торгівля Дунайських князівств, які залишалися під контролем 
османців, була обмежена, і вся їхня продукція мала направлятися до сто-
лиці13, торгівля у російських портах була вільною і приносила великі при-
бутки. За таких обставин ми можемо пояснити, чому Одеса висунулася на 
роль основного експортного порту на Чорному морі, тоді як у Бургасі було 
зафіксовано лише декілька відправлень кораблів. 

Рис. 6. Розподіл чорноморських портів за кількістю відправлень                                               
грецьких кораблів, 1785–1821 

 
Капітани тих грецьких кораблів, що здійснювали вивіз товарів з портів 

Чорного моря, походили з таких місцевостей Греції: з Іонійського моря – 36% 
(переважно з островів Кефалонія (33 випадки)14, Галаксіді (13 випадків), Ітака 
                                                                                                                                  
Russia, 1775–1861. – Lanham: MD, 2001; Mazis J. A. The Greeks of Odessa: Diaspora 
Leadership in Late Imperial Russia. – New York, 2004; Sifneos E. The Dark Side of the Moon: 
Rivalry and Riots for Shelter and Occupation between the Greek and Jewish Populations in 
Multi-Ethnic Nineteenth-Century Odessa // Historical Review/La Revue Historique. – 2006. –   
P. 189–204; Sifneos E. Business Ethics and Lifestyle of the Greek Diaspora in New Russia: 
From Economic Activities to National Benefaction // Business and Society: Entrepreneurs, 
Politics and Networks in a Historical Perspective / Eds. Anne-Marie Kuijlaars et al. – 
Rotterdam, 2000, – P. 455–468; Sifneos E., Paradeisopoulos S. The Greeks in Odessa in 1897: 
Revisiting the All-Russian Census // Historica. – Vol. 44. – 2006. – P. 81–122; Skalkovsky A. 
La population commerciale d’Odessa. – Odessa, 1845. 

13 Çizakça М. A comparative evolution... – P. 119. 
14 Про початковий період торгівлі капітанів з Кефалонії на Чорному морі, передусім 

на Кримському півострові, див.: Vlassi D.E. Μια μετανάστευση Κεφαλληνών στην Κριμαία 
(1794) και η αντίδραση της Βενετίας [Еміграція кефалонійців до Криму (1794) та реакція 
Венеції] // Κεφαλληνιακά χρονικά. – 1994. – № 6. – Σ. 189–236. 
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(5 випадків); з північно-східної частини Егейського моря – 31%, усі виключно 
з острова Псара (38 випадків); з південно-західного району Егейського моря – 
19% капітанів, головно з островів Гідра (33 випадки) та Спецес (19 випадків). 
Також зафіксовано 14% капітанів, які заявили про своє російське походження 
(див. рис. 7). 

Рис 7. Походження грецьких капітанів на кораблях,                                                                        
що прибували з Чорного моря, 1785–1821 

 
Погляд на шлях кораблів у зворотньому напрямку дає ту саму картину:               

з приблизно 622 грецьких кораблів, що заходили у Чорне море упродовж 
1780 та 1821 р., про 390 відомо лише те, що вони вирушили до одного з 
російських портів.15 Решта прямувала до портів Азовського моря, себто 
Таганрога (89 записів) та Азова (49 записів), до портів півночі Чорного моря, 
а головно Херсона (39 записів) та Одеси (28 записів), а також до портів захід-
ного берега Чорного моря, власне, до Бургаса (див. рис. 8). 

Рис. 8. Чорноморські порти призначення грецьких кораблів, 1780–1821 

 

 

 
                                                 

15 Відповідні дані походять з османських архівів (Архів Прем’єр-Міністра Турецької 
Республіки у Стамбулі) і датовані між 1780 та 1821 роками; вони стосуються дозволів 
османських підданців на вступ до Чорного моря, і це стосувалося усіх кораблів під 
османським прапором. – Див.: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bab-ı Asafi Divan-i Hümayun 
Kalemleri Ek kodları, İzn-i Sefine Defterleri (BOA.A.DVNS.IZN.d.) I, II, V. 
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Western Black Sea 
ports 1% 



 143 

Скопелос (76 %) 
Трікері (24%) 

Капітани грецьких суден походили переважно з північно-східного регіону 
Егейського моря: серед інших, з островів Псара (48), Хіос (35), з порту Енос 
(23) та острова Лемнос (15), – з районів центрального Егейського моря: 
головно з островів Санторін (90) та Міконос (96), – а також з північно-
західних районів: а саме, з островів Скопелоса (87) і Трікері (27) (див. рис. 9). 

Рис. 9. Походження грецьких капітанів, що прибували у Чорне море, 1785–1821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 622 грецьких кораблів, що діставалися чорноморських портів упродовж 
1780–1821 рр., 15 були з баластом (2,4%), решта перевозили головним чином 
продовольство і лише зрідка – сировину або ремісничі вироби. Вантаж переваж-
но складався з оцту (53%), вина (21%), горіхів (17%) та лимонного соку (9%). 
Товари завантажувалися у портах Егейського моря та Стамбула (див. рис. 10). 

Рис. 10. Вантажі, що перевозилися на грецьких кораблях у Чорне море, 1780–1821 

 

 
 

        
Це означає, що кораблі, які прибували до Чорного моря у цей час, ходили 

в обох напрямках завантаженими, користувалися обома ринками – Серед-
земного та Чорного морів – і обслуговували їх. Слід брати до уваги, що база 

Псара (26%) 
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Central Aegean 25% 
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даних «Амфітріта» покликається головно на капітанів, які походили з 
Егейського моря і запливали у Чорне море.16 

Хоча російському прапору дозволявся прохід через Протоки після 1774 р., 
більшість кораблів, що прибували з Чорного моря, були під османським 
прапором (69%), тоді як судна під російським посідали друге місце (27%), а 
під прапорами напівзалежної Республіки Семи Островів, що перебувала під 
протекторатом Російської імперії, були третіми за кількістю. Останній факт 
доводив існування можливостей, які принесла нова політична ситуація 
населенню Іонійських островів17 (див. рис. 11). 

Рис. 11. Прапори на грецьких кораблях, що прибували                                                                          
з портів Чорного моря, 1785–1821 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Кораблі, які входили у Чорне море, несли виключно османський прапор. Це 

явище варто проаналізувати у зв’язку з тим фактом, що більшість даних – 
близько 64% – походить з османських реєстрів, що містять імена османських 
підданців, які клопоталися про дозвіл на прохід до Чорного моря. На думку 
Софії Лайу, зусилля султана Селіма ІІІ залучити османських підданців до 
торгівлі під османським прапором мали певний успіх на поч. ХІХ ст., тому що 
таких було увільнено від сплати подушного податку, і вони могли вільно 
ходити у внутрішніх османських водах, убезпечені від переслідувань з боку 

                                                 
16 П. Капетанакіс стверджує, однак, що кораблі з Іонійських островів прибували у 

Чорне море переважно порожніми. – Див. Kapetanakis P. S., Η ποντοπόρος εμπορική 
ναυτιλία των Επτανήσων την εποχή της Βρετανικής Κατοχής και Προστασίας και η 
κεφαλληνιακή υπεροχή (1809/15–1864). Στόλος και λιμάνια, εμπορεύματα και διαδρομές, 
ναυτότοποι και ναυτικοί, επιχειρηματικότητα και δίκτυα, κοινωνία και πλοιοκτητικές ελίτ 
[Морський купецький флот Республіки Семи Островів у часи британського завоювання 
та протекторату та домінування Кефалонії (1809/15–1864): Флот і порти, вантажі та 
морські шляхи, центри мореплавства та моряки, підприємництво та комерційні зв’язки, 
суспільство та судновласницька еліта. Рукопис дисертації на ступінь PhD. Іонійський 
університет, Корфу, 2010]. – Σ. 45. 

17 Ibid. – Σ. 43–45. 

Seven Island 4% 
Russian 27% 

 

Ottoman 69% 
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османської влади та берберських корсарів.18 Ці заходи мали на меті переконати 
османських підданців плавати під османським прапором у Середземному, а не 
Чорному морі.19 З наших даних зрозуміло, що упродовж 1780–1821 рр. кораблі 
заходили у чорноморські гавані виключно під османським прапором, а виходи-
ти могли під російським (27%) та османським (69%) прапорами. Досліджува-
ний період був ускладнений війнами, що періодично призводили до закриття 
Проток (1789–1801 рр. та 1806–1807 рр.) для кораблів під іноземними прапора-
ми. Дозвіл проходити був лише у кораблів під османським прапором, і це було 
ще однією причиною, чому цей прапор домінує у наших даних, хоча прапори 
венеціанський (до 1799 р.), Республіки Семи Островів (у період 1800–1813 рр.) 
та російський (у мирні періоди після 1774 р.) надавали право вільного проходу 
Протоками. Це означає, що греки, які були османськими підданцями, не мали 
жодних переваг від заміни прапорів на Чорному морі, тоді як на Середземному 
морі ситуація була іншою. З іншого боку, треба брати до уваги, що кораблі 
змінювали прапори під час подорожі, а їхні капітани користувалися усіма 
перевагами, що їх надавали ті чи інші прапори при входженні до певних 
портів.20 

З 28 кораблів, що ходили під російським прапором у Чорному морі,                   
13 мали капітанів з Іонійських островів, 3 – з центрального району Егей-
ського моря, 9 – з південного заходу і 1 – з північного сходу Егейського моря. 
За даними архіву грецького магістрату Таганрога 1796 – 1803 рр., зібраними 
Еврідікі Сіфнеу та Тзеліною Харлафті21, греки з Іонійських островів та з пів-
денного заходу Егейського моря оселилися у Таганрозі наприкінці XVIII ст.22 
Тзеліна Харлафті ідентифікувала 19 прізвищ з Кефалонії та 5 прізвищ з 
островів Гідра та Спецес серед капітанів, які водили кораблі під російським 
прапором і також мешкали у Таганрозі як грецькі купці та міщани.23 Ми 
можемо припускати, що використання грецькими капітанами російського 
прапору в деяких випадках було першим кроком їх до постійного поселення у 
Російській імперії (див. табл. 2). 
                                                 

18 Harlaftis G., Laiou S. Ottoman State Policy in Mediterranean Trade and Shipping, c.1780–
1820: The Rise of the Greek–Owned Ottoman Merchant Fleet // Networks of Power in Modern 
Greece. Essays in Honor of John Campbell / Ed. Mark Mazower. – New York, 2008. – P. 1–44. 

19 Лайу С. Розвиток грецького торговельного мореплавства та османська держава на 
початку ХІХ ст. (грецькою мовою) // The rise of Greek Shipping in the Mediterranean Sea in 
the 18th century/ Eds. Gelina Harlaftis and Katerina Papakonstantinou. – Athens, 2011 
(готується до друку). 

20 Vlassi D.E. Op. cit. – P. 222. 
21 Ці дані були зібрані завдяки дослідницькій програмі «Греки та розвиток портів 

Азовського моря в ХІХ ст.», що реалізувалася під керівництвом професорки Тзеліни 
Харлафті та Еврідікі Сіфнеу (Інститут Неоелліністичних досліджень Національної 
Фундації Досліджень). 

22 Державний архів Ростовської області РФ. – Ф. 579. –  Оп. 3. –  Спр. 2. 
23 Harlaftis G. The Greek fleet and the maritime centers of the Ionian and the Aegean seas // 

The rise of Greek Shipping in the Mediterranean Sea in the 18th century / Eds. Gelina Harlaftis 
and Katerina Papakonstantinou. – Athens, 2011 (готується до друку). 
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Табл. 2. Грецькі купці та капітани, 1780–1821 

Капітани з Іонійських островів та Егейського моря скористалися новими 
економічними та політичними умовами в Російській імперії, і взяли участь у 
високоприбутковій чорноморсько-середземноморській торгівлі. Іонійські ост-
рови упродовж 1796–1799 рр. були французькою територією, у 1800–1813 рр. – 
напівзалежною державою під російським та османським протекторатом, а 
після 1813 р. стали англійською колонією. Період французької окупації спра-
вив негативний вплив на мореплавство іонійців, тоді як за роки існування 
                                                 

24 Державний архів Ростовської області РФ. – Ф. 579.– Оп. 3. – Д. 2. 
25 База даних “Amfitrete”: Дослідницький проект Іонійського університету “Greek 

maritime history, 1700–1821”, в межах операційної програми “Pythagoras I”, 2004–2007, 
фінансованої Європейським союзом та Міністерством освіти Греції. 

26 Там само. 

Купці грецького 
магістрату 

м. Таганрог,  
1795-180324 

Грецькі капітани,  
які виводили свої 
кораблі з Чорного 
моря, 1785-182125 

Походження 

Грецькі капітани,  
які плавали під 

російським прапором, 
1785-182126 

Походження 

Valsamakis Nikos Valsamakis Daniel  Кефалонія   
Kalligas Anastasios Kalligas Giannis Кефалонія   
 Kalligas Panagis Патмос   
Karavias Dimitris Karavias Giorgis Ітака Karavias Giorgis Ітака 

Kountouris Pavlos Kountouris Panagis Таганрог 
(1785) Kountouris Panagis Кефалонія 

(1800, 1805) 

  Kountouris Dionysios   Kountouris 
Dionysios Кефалонія 

  Kountouris 
Gerassimos Кефалонія Kountouris 

Gerassimos Таганрог 

 Kountouris Andreas Кефалонія    
 Kountouris Nicolas      
Oikonomos 
Anastasis 

Oikonomou 
Christoforos Гідра Oikonomou 

Christoforos Гідра 

Panas Eustathios Panas Constantis Кефалонія Panas Constantis Кефалонія 
 Panas Giorgakis Кефалонія    
 Panas Thanasis Кефалонія    
 Panas Gerassimos Кефалонія    
 Panas Nikolas Кефалонія    
 Panas Panagis Кефалонія    
 Panas Spyros Кефалонія    
Pantelis Nikiforos Pantelis Vassilis Кефалонія Pantelis Vassilis Гідра 
 Pantelis Stathis Гідра   
Razis Andreas Razis Nicolas Росія   
Rossolymos Marinos Rossolymos Marinos Кефалонія   
 Rossolymos Nicolas Кефалонія Rossolymos Nicolas Кефалонія 
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Республіки Семи Островів мореплавство іонійців розквітло головно на основі 
договору між російським урядом та Османською державою, згідно з яким 
кораблі під прапором Республіки Семи Островів могли проходити через 
Протоки, дотримуючи у воєнний час нейтралітету.27 

Прикладом адаптації капітанів до змін обставин є поведінка Панаїса Кун-
дуріса. Він походив з Кефалонії, але 1785 р., прибувши на Мальту з Таган-
рога, зазначив місцем свого походження Таганрог, мабуть, через те, що його 
корабель мав тоді російський прапор, хоча 1800 р., плаваючи під тим же пра-
пором, він декларував місцем походження Кефалонію. До того він поміняв 
кілька різних прапорів – венеціанський, осанський, російський, – а у 1805 р. 
на його кораблі майорів прапор Республіки Семи Островів (див. табл. 3). 

Таблиця 3. Плавання Панаїса Кундуріса, 1770–1805 

Прибуття Рік Державний прапор Деклароване походження 

Корфу 1770  Кефалонія 
Мальта 1771 Венеція Кефалонія 
Корфу 1771  Кефалонія 
Корфу 1779 Венеція Кефалонія 
Мальта 1785 Російська імперія Таганрог 
Мальта 1796 Венеція Кефалонія 
Мальта 1798 Османська імперія Кефалонія 
Корфу 1800 Російська імперія Кефалонія 
Мальта 1805 Республіка Семи Островів Кефалонія 
Корфу 1805 Республіка Семи Островів Кефалонія 
Мальта 1813  Кефалонія 
Мальта 1814  Кефалонія  

Джерело: База даних “Amfitrete”: Дослідницький проект Іонійського університету 
“Greek maritime history, 1700-1821”, в межах операційної програми “Pythagoras I”, 2004-
2007, фінансованої Європейським союзом та Міністерством освіти Греції.  

Таким чином, зміну прапорів можна вважати одним з поширених методів 
прилаштування до політичних та економічних умов у різних регіонах мореплав-
ства. Зміни в міжнародному політичному становищі дозволяли османським 
підданцям щоразу з вигодою користатися новими можливостями міжнарод-
ної торгівлі. Наступний період інтенсивного розвитку грецької морської 
торгівлі почався з середини ХІХ ст. Відтоді вона, користуючись можливос-
тями та зручностями міжнародної кон’юнктури, продовжує свій розквіт. 

Список джерел даних, використаних у діаграмах 
– Archivio di Stato di Genova, Ufficio di Sanità, b. 934-938, Ufficio di 

Sanità Arrivi di Capitani e Padroni, b. 1684-1686.  
– Archivio di Stato di Livorno, Magistrato poi Dipartimento di Sanità 

Maritima, 696-697, L701, 702, 705. 
                                                 

27 Kapetanakis P. S. Op. cit. – Σ. 34–38, 55–56. 
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– Archivio di Stato di Venezia, Consolato Russo a Venezia, b. 10, Bailo o 
Costantinopoli, b.294. 

– Avvisi, Genova, роки 1795–1796. 
– Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Ottoman Archives of Prime Ministry), Divan-

i Hümayun Kataloğu İzn-i Sefine (A.DVNS.İZN.d) 1, 2, 4, Bab-i Asafî İzn-i Sefine 
(A.DVN.İZN) 1, 920, Cevdet Maliye (C.ML) 3892, 4870. 

– General State Archives, Archives of Corfu Prefecture, Corfu, Ygeionomeio 
(Health Authorities), 26, libro 3, 10. 

– National Archives of Malta, Rabat, Customs K, 1-2, 8, 10. 
– National Library of Malta, Valetta, A.O. St. John, Commissarii di Sanità, 
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Анотація 

Катерина Папаконстантіну. Греки у торгівлі на Чорному морі наприкінці 
XVIII ст.: у пошуках нових можливостей. 

В статті розглядаються основні тенденції грецького підприємництва у 
чорноморській торгівлі, яка до середини XVIII ст. була виключно в руках 
османців. З середини XV ст. протоки (Босфор та Дарданелли) були недосяж-
ними для іноземних суден та, оскільки узбережжя Чорного моря знаходилося 
під контролем Османської імперії, море нагадувало турецьке озеро. Товари і 
продукти Чорного моря призначалися, головним чином, для столиці імперії, 
оскільки Стамбул відчував безперервну та зростаючу потребу в продуктах 
харчування. Згідно з принципом соціального спокою та задоволення попиту 
населення (у тому числі жителів столиці) на провізію, Османська імперія 
досить швидко вжила особливих заходів для здійснення відповідної політики. 

До портів західного Середземномор’я прибували, як правило, навантажені 
зерном судна з Таганрога та Одеси; однак чимало таких кораблів відправ-
лялося на захід зі Стамбула або з грецьких островів Псара, Ідра та Спецес, 
саме у період з 1780 по 1820 рр. Зазвичай вони, очолювані капітанами-
греками, ходили під турецьким, російським або іншими прапорами. Таким 
суднам приходилося конкурувати з австрійськими, французькими та британ-
ськими торговцями, що перевозили свій вантаж на російських, французьких 
та австрійських кораблях. Оскільки після 1780 р. спостерігається проникнен-
ня східно-середземноморської економіки у західне Середземномор’я, можна 
припустити, що грецька присутність у портах цього регіону безпосередньо 
пов’язана з можливістю високоприбуткової торгівлі між заходом та сходом. 

Можна спостерігати успіхи грецького морського судноплавства у XVIII ст. 
на основі інформації, що складає базу даних «Амфітрита», створену в рамках 
дослідницького проекту Іонійського університету «Грецька морська історія 
XVIII століття» (2004–2007 рр., координатор проекту – професор Тзеліна 
Харлафті). Джерельною базою проекту стали дані архівів органів охорони 
здоров’я середземноморських портів Корфу, Трієста, Мальти, Ліворно, Генуї, 
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Марселя; матеріали архіву Гільдії моряків у Венеції та ліцензії на судноплав-
ство, видані турецькими й австрійськими (габсбурзькими) властями. Інфор-
мація щодо грецьких кораблів, які прибували до портів західного Середзем-
номор’я або мали ліцензії на судноплавство, видані турецькими й австрій-
ськими (габсбурзькими) властями, свідчать про розквіт грецького торгового 
флоту та поступове відкриття східного середземноморського та чорномор-
ського узбережжя для західної середземноморської та атлантичної Європи. 

Ключові слова: грецьке мореплавство, чорноморська торгівля, база даних 
«Амфітрита», східно-середземноморська економіка. 

 
Аннотация 

Катерина Папаконстантину. Греки в черноморской торговле в конце XVIII 
века: в поисках новых возможностей.  

В статье рассматриваются основные тенденции греческого предпринима-
тельства в черноморской торговле, которая до середины XVIII в. была исклю-
чительно в руках османцев. С середины XV в. проливы (Босфор и Дарданеллы) 
были недоступны для иностранных судов и, поскольку побережье Черного моря 
находилось под контролем Османской империи, море напоминало турецкое озе-
ро. Товары и продукты Черного моря предназначались, главным образом, для 
столицы империи, так как Стамбул испытывал непрерывную и все возрастаю-
щую потребность в продуктах питания. В соответствии с принципом социаль-
ного спокойствия и удовлетворения потребностей населения (в том числе и 
жителей столицы) в продовольствии Османская империя довольно быстро 
приняла особые меры для осуществления соответствующей политики. 

В порты западного Средиземноморья прибывали, как правило, нагруженные 
зерном суда из Таганрога и Одессы; однако немало кораблей с зерном отправ-
лялось на запад из Стамбула или с греческих островов Псара, Идра и Спецес 
именно в период с 1780 по 1820 гг. Обычно они, возглавляемые капитанами-
греками, ходили под турецким, русским или иными флагами. Таким судам при-
ходилось конкурировать с австрийскими, французскими и британскими торгов-
цами, перевозившими свой груз на русских, французских и австрийских судах. 
Поскольку после 1780 г. наблюдается проникновение восточно-средиземномор-
ской экономики в западное Средиземноморье, можно допустить, что греческое 
присутствие в портах этого региона непосредственно связано с возможностью 
высокоприбыльной торговли между западом и востоком. 

Можно наблюдать преуспевание греческого морского судоходства в XVIII в. на 
основе информации, составляющей базу данных «Амфитрита», созданную в рам-
ках исследовательского проекта Ионийского университета «Греческая морская 
история XVIII века» (2004–2007 гг., координатор проекта – профессор Тзелина 
Харлафти). Источниковой базой проекта стали данные архивов органов здраво-
охранения средиземноморских портов Корфу, Триеста, Мальты, Ливорно, Генуи, 
Марселя; материалы архива Гильдии моряков в Венеции и судоходные лицензии, 
выданные турецкими и австрийскими (габсбургскими) властями. Информация 
относительно греческих судов, которые прибывали в порты западного 
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Средиземноморья или имели лицензии на судоходство, выданные турецкими и 
австрийскими (габсбургскими) властями, свидетельствуют о процветании 
греческого торгового флота и постепенном открытии восточного средиземно-
морского и черноморского побережий для западной средиземноморской и 
атлантической Европы. 

Ключевые слова: греческое морское судоходство, черноморская торговля, 
база данных «Амфитрита», восточно-средиземноморская экономика. 

 
Summary 

Katerina Papakonstantinou. Greeks in the Black Sea Trade at the End of 18th 
Century: Exploiting New Opportunities. 

Black sea trade was until the mid of the 18th century an exclusive Ottoman issue. 
Since the 15th century the Straits were closed to the foreigner ships and, since the 
shores around the Black sea were under Ottoman control, the sea resembled to an 
Ottoman lake. The products of the Black Sea were mainly addressed to the Ottoman 
capital, since Istanbul had continuous and increased needs in foodstuffs. The Ottoman 
Empire according to the principle of social rest and satisfying provisioning of its 
population and mainly of the capital’s population, had early enough taken specific 
measures in order to satisfy this principles. 

In the west Mediterranean ports used to arrive ships from Taganrog and Odesa 
loaded with cereals, but there was also a big number of ships departing from Istanbul 
or the Aegean islands of Psara, Hydra and Spetses loaded with cereals that sailed 
toward west especially after 1780 and until 1820. Those ships had Greek captain and 
sailed under Ottoman, Russian and other flags. They had to compete Austrian, French 
and British merchants who loaded their cargo on ships with various flags such as 
Russian, French and Austrian. As after 1780 we can follow the opening of the east 
Mediterranean economy to the west Mediterranean, we can assume that the Greek 
presence in west Mediterranean ports is close related to the opportunities of high profit 
offered by the trade between west and east. 

We can follow the flourishing of Greek shipping of the 18th century based on data 
from the database Amphitrite that was created during a research project conducted by 
the Ionian University in the years 2004-2007 under the coordination of Prof. Gelina 
Harlaftis entitled «Greek Maritime History, 18th Century». This study brings to 
analysis the data, provided by the sanitary services in such ports of the Mediterranean 
as Corfu, Trieste, Malta, Leghorn, Genoa, Marseilles, as well as documents from the 
archives of the Sailors' guild in Venice and navigation licenses, issued by the Ottoman 
and Habsburg authorities. The data on Greek ships that arrived in west Mediterranean 
ports or issued navigation licenses by the ottoman and Habsburg authorities show the 
flourishing of the Greek merchant fleet and the gradual opening of eastern 
Mediterranean and the Black Sea to the Western Mediterranean and the Atlantic. 

Keywords: Greek shipping, Black sea trade, database Amphitrite, east Mediter-
ranean economy. 


