
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

 

 

 

ЛИЛЬО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 

 

 

УДК 94(477.83-25=14)”14/17” 

 

 

ГРЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ  

РУСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У XV–XVIII ст. 

 

07.00.01 – Історія України 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

доктора історичних наук 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 2019 



Дисертацією є монографія.  

Робота виконана на кафедрі історії середніх віків та візантиністики Львівського 

Національного університету імені Івана Франка.  

Науковий консультант: доктор історичних наук, професор 
ВОЙТОВИЧ Леонтій Вікторович, 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка 

Офіційні опоненти:  доктор історичних наук, професор 
КАПРАЛЬ Мирон Миколайович,  
керівник Львівського відділення Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 
НАН України 

доктор історичних наук,  
КУЛАКОВСЬКИЙ Петро Михайлович,  
професор кафедри країнознавства Національного 
університету “Острозька академія”  

доктор історичних наук, професор 
ЛИМАН Сергій Іванович, завідувач кафедри 
туристичного бізнесу Харківської державної  
академії культури 

Захист відбудеться 22 жовтня 2019 р. о 13.00 год. на засіданні Спеціалізованої 
вченої ради Д 35.051.12 Львівського національного університету імені Івана 
Франка (Львів, 79000 вул. Університетська, 1) ауд. 330. 

З дисертацією (у формі монографії) можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 
Львівського національного університету імені Івана Франка (79601, Львів, вул. 
Драгоманова, 5) 

Автореферат розіслано “18” вересня 2019 р. 

Вчений секретар  

спеціалізованої Вченої ради, Р. М. Шуст 

 професор 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

 Актуальність теми дослідження. Тема монографії, яку пропонуємо на 
захист, вперше озвучується в українській та закордонній історіографії. 
Водночас, вона належить до напряму, що користується цілком виправданим 
інтересом серед сучасних дослідників.  
 Процеси виникнення та становлення різних діаспор мають багато 
спільних ознак, що спираються у своїй основі насамперед на економіко-
політичне підґрунтя. Проте, у кожному конкретному випадку, усі вони мали й 
суттєві відмінності. До найпоширеніших належало узалежнення іммігрантів від 
правової бази держав, що приймають, приватних ініціатив чи регуляторних 
актів власників міст. Важливою умовою була і здатність місцевого соціуму до 
сприйняття нових культур, звичаїв, соціальних, релігійних практик іммігрантів. 
Лише за умови врахування в інструментарії дослідника сукупності всіх цих 
умов, ефективного значення набуває диференційований підхід до вивчення 
конкретних проблем таких соціальних та професійних груп.  
 Найуспішнішими виявилися методи, об’єднані такою дисципліною, як 
просопографія, де особливу увагу було зосереджено на  мікроісторіях окремих 
людей та їхніх родин. Образки з життя конкретних грецьких іммігрантів, 
особливостей їх щоденного побуту, причин, перебігу та наслідків імміграції до 
Речі Посполитої поступово вдалося сформувати у цілісну завершену картину.  
 Історія повсякдення грецьких іммігрантів розкрила перед нами широке 
поле можливостей, де поміж іншим ми розглянули популярні у світовій 
історіографії та щораз помітніші і в українському історичному дискурсі 
проблеми культурної антропології, аналізу шляхів пошуку власної ідентичності 
людьми Нового часу. Під час роботи з’явилася можливість детальнішого 
окреслення місця та ролі цих територій у загальноєвропейському економічному, 
суспільному та політичному просторі. 
 Залучення нових джерел та комплексне переосмислення вже 
опублікованих раніше матеріалів лише посилило нашу впевненість у 
правильності обраного нами напрямку студій та вірогідності отриманих 
висновків. 

Зв’язок роботи з науковими планами. Дисертаційне дослідження 
виконане в рамках науково-дослідної теми Львівського національного 
університету імені І. Франка “Дискусійні проблеми військової і політичної 
історії Центрально-Східної Європи” (державний реєстраційний номер  
0118U000605 01.18–12.20).     
 Об’єктом дослідження є грецьке населення Руського воєводства Речі 
Посполитої у XV–XVIII ст. 
 Предметом дослідження – причини та особливості перебігу імміграції 
грецьких купців та ремісників, їх торговельно-економічна та суспільна 
активність, ступінь інтегрованості у життя місцевих громад, політико-правові та 
культурні наслідки цих процесів. 
 Методологія дослідження. Основою дослідження є системний підхід до 
вивчення економічних, соціальних та культурних явищ, пов’язаних з діяльністю 
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грецьких іммігрантів у всьому спектрі їх пов’язань та взаємопроникнень. Під 
час написання роботи ми дотримувалися загально-історичних, порівняльних, 
проблемних, соціальних, хронологічних, статистичних, генеалогічних, 
термінологічних та інших загально-наукових методів та принципів. 
Використовуючи метод класифікації, ми систематизували дослідження окремих 
осіб грецького походження за характером їхньої ідентифікації в джерелах, 
статусом у суспільстві, належністю до конкретного соціального стану чи групи. 
При цьому в окремих випадках така систематизація мала кількаступеневий 
внутрішній поділ. Вирішення цього завдання, дало підстави перейти до 
класифікації соціально-економічних об’єднань греків. Для досягнення мети ми 
залучили ті критерії та концептуальні засади, якими керувалися попередні 
дослідники, визначаючи дефініцію “грецька діаспора”, “грецьке населення”, 
“грецька громада”, “грецькі іммігранти” на території сучасної України. 
Використовуючи метод зіставлення і порівняння, ми прослідкували подібності 
та відмінності характеру діяльності грецьких купців на тлі специфіки 
економічного та соціального простору, що простягався від Східноземномор’я 
через наддунайські князівства до кордонів Московського царства. Як наслідок, 
це дало змогу з’ясувати рівень впливу цих купців на формування ринку 
солодких ґатунків вин з о. Крит та інших категорій товарів східного 
походження. Активного застосування у праці набув статистичний метод. 
Залучення інформації про кількість купців, виокремлення тих з них, хто 
постійно та найактивніше працював на ринку, аналіз обсягів увезеного товару, 
значення розмірів податкових надходжень від господарської діяльності греків до 
міської скарбниці та їх використання для забезпечення обороноздатності Львова 
— ось неповний перелік результатів, що ми отримали у процесі вивчення 
документів митного та юридичного характеру. Окремо проаналізовано 
найтиповіші документи із застосуванням субісторичної дисципліни – 
дипломатики. Це дало змогу простежити результати роботи окремих 
представників грецької діаспори на дипломатичній службі польської, козацької 
та московської держав. 
 Хронологічні межі роботи охоплюють середину XV–XVIII ст., тобто 
період найвищої активності грецьких купців і ремісників на території Руського 
воєводства. Водночас, до роботи впроваджено розділ, що розкриває тему 
контактів Галицько-Волинської держави з Візантійською імперією у XІI–XIV ст. 
Це дало нам змогу продемонструвати процеси еволюції та правонаступності 
стосунків між політичними елітами, Церквою, мистецькими середовищами 
галицько-волинських теренів і населенням Східного Середземномор’я.  
 Такі контакти мали економічне та політичне продовження і після 1387 р., 
коли ці території стали частиною Польського Королівства. Попри те, що 
доступні нам джерела фіксують найстаршу письмову згадку про грецького 
купця у Львові ще у 1382 р., вважаємо за доцільне відштовхуватися від дати 
1466 р. – першої засвідченої звістки про отримання греком на ім’я Лаврентій 
міського права Львова (Laurencius Grecus medicus habet ius civile). У 1478 р. під 
час набуття міського права занотовано чергового іммігранта – купця Георгія із 
Сучави (Georgius Grecus de Suczauia recepit ius civile). Проте, лише від моменту 
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зростання кількісних показників прибуття грецьких іммігрантів на ці терени, 
можна говорити про початок утворення їхньої діаспори як помітного суспільно-
економічного явища. 
 Верхня хронологічна межа праці – друга половина XVIII ст., час, коли 
розпочався очевидний занепад економічної та соціальної активності греків на 
території Руського воєводства. Помітний вплив на цей процес мав перехід у 
підпорядкування Апостольського Престолу в Римі Ставропігійського братства – 
інституції, що була виразником етноконфесійних прагнень православних 
мешканців Львова. Проте, остаточно обставини для греків змінилися лише 
після розподілу Речі Посполитої і входження земель Руського воєводства під 
володіння Австрії. Ті з них, що набули її підданство, з часом асимілювалися й 
стали частиною місцевих еліт. 
 Територіальні межі дослідження охоплюють переважно територію 
Руського воєводства. У монографії побіжно порушено тему контактів греків зі 
своїми одновірцями, які мешкали на Поділлі, зокрема, в таким містах як 
Кам’янець-Подільський, Могилів-Подільський, Шаргород, Бар. Проте 
вважаємо, що питання активності греків у Подільському воєводстві має дещо 
відмінний від нашого дослідження характер і заслуговує в майбутньому на 
окреме дослідження. 
 Принципово важливим для цілісності роботи було максимальне 
використання джерельного та історіографічного матеріалу, що засвідчує 
передумови та шляхи прибуття грецьких іммігрантів до Речі Посполитої. Для 
цього в окремих випадках нам довелося розширити географічні межі проблеми, 
взяти до уваги результати досліджень тих авторів, які мають значні здобутки у 
вивченні історії грецьких діаспор на території Молдавського та Волоського 
князівств, Венеціанської Республіки, Османської Порти.  
 Мета дослідження полягає у необхідності з’ясувати обставини появи та 
розвитку локальних грецьких діаспор на території Руського воєводства у XV–
XVIII ст. Втілення цього задуму здійснювалося через реалізацію завдань із 
вивчення щоденного життя грецьких іммігрантів із головною увагою на таких 
урбаністичних центрах, як Львів, Броди та Замостя.   
 Задля її досягнення за допомогою наступних дослідницьких завдань 
передбачено встановити: 

• причини зростання чисельності купців грецького походження на території 
Руського Воєводства у XV-XVIII cт.; 

• правові та економічні умови господарської діяльності грецьких торгівців. 
Визначити номенклатуру товарів, географію, шляхи та сезонність їх 
перевезення; 

• причини та наслідки зростання попиту на грецькі вина серед споживачів 
Речі Посполитої; 

• походження грецьких іммігрантів на території Речі Посполитої в XV-
XVIII ст.; 

• особливості діяльності грецьких торговців та ремісників наприкінці XVI-
початку XVII ст. у  містах Замості та Бродах; 
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• роль та місце греків у діяльності львівського Ставропігійського братства; 
• ступінь залучення грецьких іммігрантів до роботи на дипломатичних 

посадах Речі Посполитої, Московської держави та Туреччини; 
• значення активності представників найвидатніших грецьких родів Львова 

для соціо-культурного простору міста. 
 Наукова новизна дослідження полягає в тому, що  
уперше:  

• з’ясовано безпосередні причини та обставини імміграції греків на терени 
Руського воєводства в XV–XVIIІ ст.;  

• доведено, що імміграція греків була наслідком глобальних економічних та 
політичних процесів, що відбувалися на територіях між Венеціанською 
Республікою, Молдавським князівством, Польсько-Литовською державою (з 
1569 р. Річчю Посполитою) та Московським царством; 

• шляхом залучення оригінальних джерельних матеріалів проаналізовано 
причини, особливості перебігу та місце греків у “винному бумі” – стійкому 
зростанні на ринку Речі Посполитої попиту на солодкі ґатунки 
середземноморських вин, і найпопулярнішого з них – мальвазії; 

• показано, що самоідентифікація грецьких іммігрантів зберігалась 
насамперед за релігійною та мовною ознаками. Інтегруючись через одруження 
та економічні зв’язки з місцевою українською громадою, вони продовжували 
зберігати важливі риси власної етнічної ідентичності. Це засвідчують їх підписи 
грецькою мовою під різноманітними юридичними документами, одруження, 
тверда та послідовна позиція у збереженні та підтримці православної віри; 

• доведено, що вдалий ситуативний союз між українцями та греками у 
Львові, сприяв посиленню їх спільних позицій у боротьбі за релігійні та 
громадянські права; 

• активність окремих представників грецьких родів Афендиків, Корняктів, 
Папара та Мадзапет мала помітний вплив на економічний та культурний 
простір Львова. 
Уточнено:  значення транслітерації грецьких імен та прізвищ українською 
мовою; 

◦ навіть ті греки котрі отримали шляхетський титули в Речі Посполитій 
не сприймались польською шляхтою як рівні їм за статусом особи. 

Набули подальшого розвитку:  
• систематизація джерел та наукової літератури з проблеми дослідження; 
• висвітлення особистого внеску частини греків у збагачення матеріальної 

культури мешканців Руського Воєводства. 
 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
мають науково-теоретичний та практичний інтерес. Частина з них може бути 
використана для написання узагальнюючих праць з історії України, під час 
розробки навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів. 
Окремі висновки стануть в нагоді фахівцям, що працюють в галузі еміграційної 
на національної політики України. 
 Апробація результатів дисертації. 
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 Результати дослідження були предметом обговорення на засіданнях 
кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного 
університету імені Івана Франка, залучені під час читання спеціального курсу 
“Грецький світ Львова” для студентів історичного факультету ЛНУ, стали 
предметом дискусій з колегами із центру Неоелліністичних досліджень 
Каліфорнійського університету Сан-Дієго (UCSD), Центру Студій над античною 
традицією в Польщі та Центрально-Східний Європі (OBTA, Warszawa) та 
Інституту Класичних, Середземноморських та Орієнтальних студій 
Вроцлавського університету (Польща), Кафедри історії Візантії університету м. 
Лодзь (Польща), Філії Грецького фонду культури в місті Одеса, на історичному 
факультеті Маріупольського державного університету. Основні положення та 
висновки роботи оприлюднено у доповідях на науково-практичних 
конференціях, колоквіумах та семінарах, зокрема: 

   “Byzantium and New Countries – New Peoples on the Frontier of Byzantino-
Slavonic Area (IX-XV-Centuries) Byzantina et Slavica Cracoviensia”, Jagiellonian 
University's Collegium Iuridicum, Cracow, 6-8 April, 2006; “Україна-Греція: 
архівна та книжкова спадщина греків України”. Інституті історії України 
Національна академія наук України, Центр неоелліністичих досліджень (Київ), 
10-12 листопада, 1998; “Україна-Греція: історична спадщина і перспективи 
співробітництва”, Маріупольський гуманітарний університет, Маріуполь, 27-29 
травня 1999; Raporturile moldo-grece în contextul relaţiilor internaţionale: Probleme 
şi perspective,” Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, 
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Catedra Istoria Românilor, 
Chişinâu, October, 21-21, 2002; “Греки у міжнародній торгівлі на Півдні 
Російської імперії, XVIII–XIX cт.”, Інститут історії України НАН України, Київ 
– Ніжин, 8–10 жовтня 2010; “At Home Among Strangers A Stranger At Home. A 
history of Lviv’s forgotten Greek Diaspora” May, 30 Center for Hellenic Studies 
UCSD, U.S.; “1018-2018: A millennium of Polish-Greek diplomatic contacts. 1000 
years of Greeks in Poland”, Institute of Classical, Mediterranen and Oriental Studies, 
University of Wrocław, Poland, 7-9 November, 2018. 
 Публікації. Основні положення та висновки роботи містяться у 2 
монографіях, 29 статтях, з них — 23 у міжнародних та фахових виданнях. 
 Структура монографії зумовлена метою та завданням дослідження. 
Праця складається з вступного слова, десяти розділів, післямови, 28 ілюстрацій, 
метрологічно-нумізматичного словника, списку використаних джерел та 
літератури. Загальний обсяг роботи становить 383 сторінки, з них основного 
тексту – 303 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МОНОГРАФІЇ 
 

 У вступному слові обґрунтовано актуальність обраної теми, окреслено 
мету та основні завдання, визначено принципи опрацювання матеріалу, 
встановлено географічні та хронологічні межі, а також подано визначення 
основних понять, викладених у тексті монографії.  
  У першому розділі “Історіографія та джерельна база дослідження” 
представлено актуальний стан наукової розробки дослідження, окреслено 
проблеми та питання, що залишаються малознаними в історіографії. Окрему 
увагу зосереджено на основних групах джерел, на основі яких виконано роботу.  

Світова історіографія має скромні здобутки у вивченні проблеми 
економічної та соціальної присутності греків на території Руського воєводства 
Речі Посполитої у XV–XVIII ст. Перші спроби критичного аналізу проблеми 
зафіксовано лише наприкінці XIX – на початку ХХ ст., коли греків як окрему 
етнічну групу Львова XVI–XVII ст. виокремив польський дослідник Владислав 
Лозінський (Łoziński Władysław, Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI–XVII 
wieku, Lwów: Księgarnia H. Altenberga, 1902). Автор поставив історії 
представників окремих грецьких сімей поряд із відомими католицькими, 
вірменськими та українськими родами. Проте, у викладі матеріалу він виклав 
низку контроверсійних висновків, котрі піддав сумніву інший дослідник – 
Федір Срібний. Полемізуючи з В. Лозінським про ступінь та методи впливу 
греків на справи української громади Львова, Ф. Срібний впровадив до 
наукового обігу думку, що заможні грецькі купці у справах Ставропігії були 
лише пасивними учасниками та підтримували діяльність товариства винятково 
як заможні доброчинці. У майбутньому ця теза стала головним джерелом 
інформації, а її апологети не змогли переосмислити це твердження критично, і 
як наслідок –  не вийшли за тематичні та хронологічні межі проблеми. Лише 
багато років по тому нові факти щодо грецької активності почали активніше 
залучати у своїх працях  Ярослав Ісаєвич, Ярослав Дашкевич, Борис Ґудзяк. 

Оригінальні відомості про окремих членів грецьких родів Папарів та 
Альвізіїв впровадив до наукового обігу Олег Дух (Дух О. Превелебні панни. 
Жіночі чернечі спільноти Львівської та Перемишлянської єпархій у 
ранньомодерний період, Львів, 2017). Ще один дослідник – Володимир 
Кривонос багато років працював над аналізом торгової діяльності 
левантійських купців на львівському ринку, опублікував чимало цінних згадок і 
про грецьких купців, географію їхнього походження, способи транспортування, 
облаштування їх місць торгівлі (Кривонос Володимир, До питання про 
діяльність середземноморських греків у Львові в XVI – середині XVII ст.,” 
Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura, т. II, WSP, Kraków, 1998). 

До позитивних тенденцій зараховуємо появу в Україні останніми 
десятиліттями низки фахових генеалогічних досліджень з історії львівських 
родів грецького походження що їх реалізував Валерій Томазов (Томазов 
Валерий, К вопросу о вкладе казацко-старшинских родов греческого 
происхождения в украинскую культуру, Записки історико-філологічного 
товариства А. Білецького, вип. 1, Київ, 1997, с. 87–90). У нашому випадку вони 
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допомогли простежити долю тих греків, що залишили Львів та перейшли у 
російське підданство. 

Нерівномірним є рівень знань щодо проблеми у закордонній історіографії. 
На тлі відносно доброї обізнаності грецьких фахівців про минуле їхніх діаспор 
у Криму, Приазов’ї, Одесі, Києві чи Ніжині, львівська тематика цілковито 
залишилася поза увагою. Винятком є хіба ґрунтовна праця професора Фотіуса 
Дімітракопулоса, що висвітлює життя та діяльність єпископа Арсенія 
Елассонського (Δημητρακόπουλος, Φώτιος Αρ., Αρσένιος Ελασσόνος (1550-1626), 
Βίος και έργο, Συμβολή στη μελέτη των μεταβυζαντινών λογίων της Ανατολής 
(Arsénios, métropolite d’Elassonos (1550-1626), Contribution à l’étude des lettrés 
postbyzantins dans l’Orient), Athènes éd. Imago, (1984). Проте і в ній згадки про 
інших греків мали радше ілюстративний характер.  

У російській науці важливу інформацію містять розвідки, в яких діяльність 
греків Речі Посполитої розглянуто в контексті їхніх контактів із Московською 
державою. Дослідниця Львівського Ставропігійського братства Юлія Шустова 
впровадила до наукового обігу низку цікавих фактів та документів, що 
демонструють місце греків у громадському просторі Львова, їхню участь у 
житті православної громади міста (Шустова Ю. Э. Документы Львовского 
Успенского Ставропигийского братства (1586-1788): Источниковедческое 
исследование. Москва, Рукописные памятники Древней Руси, 2009). Сергій 
Шамін у своїх публікаціях опертих на дослідження джерельного матеріалу 
підтвердив активність окремих львівських греків як таємних агентів 
“Посольського Приказу” Московської держави. 
 Серед праць західно-європейських дослідників значну наукову цінність 
для нас мала праця про місце та роль купців східного походження (втім і 
греків), яку опублікувала Елеонора Надель-Голобіч (Nadel-Golobič Eleonore, 
“Armenians and Jews in Medieval Lvov: Their role in Orient trade, Cahiers de 
Monde russe et sovietiqe,” vol. XX, nos. 3–4, (Paris–Hague–New York, 1979):  345–
388). Ще одна дослідниця – Ольга Катсіарді-Херінґ розглянула особливості 
формування та активності грецьких діаспор у площині вивчення проблем історії 
світової економіки. Власне кажучи, однією з найбільших помилок всіх, хто 
розпочинав спроби вивчити греків на території Руського воєводства, став 
принцип їхнього розгляду дещо відірвано від загальноєвропейського контексту. 
Молі Грін дуже влучно підмітила, що в умовах власної бездержавності, греки 
попри розділення їх різними кордонами, створили розгалужену мережу ділових 
контактів, ефективно використовували всі можливості, що відкривалися перед 
ними на тлі військово-політичного протистояння Венеції та Туреччини. Її праця 
була дуже помічною для нас для розуміння цілісності процесів в котрих були 
залучені грецькі іммігранти (The Edinburgh History of the Greeks, 1453 to 1768, 
The Ottoman Empire, Greene Molly, The Edinburgh History of the Greeks, 1453 to 
1768. The Ottoman Empire, publisher: Edinburgh University Press, Edinburgh, 
2015). 
 У польській історіографії немає жодної підсумкової праці, яка б цілісно 
вивчала проблему суспільної та економічної активності греків на південно-
східних теренах Речі Посполитої. Істoрик мистецтва Тадеуш Маньковський ще 
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на початку ХХ ст. поміж інших факторів піддав критичному аналізу і їхній 
вплив на матеріальну та духовну культуру суспільного середовища Речі 
Посполитої (Mańkowski Tadeusz, Sztuka islamu w Polsce, Kraków: Nakładem 
Polskiej Akademji Umiejętności, 1935). Найдалі у комплексному вивченні 
грецької присутності просунувся Анджей Дзюбінський (Dziubiński Andrzej, Na 
szlakach Orientu, Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII w., 
Wrocław: Leopoldinum, 1998). Проте і в його розвідці греки були лише 
додатковим тлом для окреслення низки інших питань. У опублікованій 
нещодавно монографії Конрад Кучара (Kuczara Konrad, Grecy w Kościołach 
wschodnich w Rzeczypospolitej (1585-1621), Poznań, 2012) головну увагу 
зосередив на ролі грецьких кліриків у політиці Речі Посполитої та особливостях 
підписання Берестейської унії. В подібному контексті представлена результати 
своїх студій і Анджей Борковський котрий ґрунтовно проаналізував теологічні 
та почасти політичні аспекти активностей Константинопольських патріархів на 
території Речі Посполитої (Borkowski Andrzej, Patriarchaty Wschodu w dziejach 
Rzeczpospolitej (1583-1601), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014).  
 Успішними варто вважати кроки в дослідженні впливу пост-
візантійського мистецтва на територіях Руського та Подільського воєводств у 
працях Вальдемара Делюги (Deluga Waldemar, Mecenat artystyczny Greków 
etnicznych we Lwowie w XVI i XVII wieku // EIKON staroobrzędowy. 
Szamotulskie Zeszyty Muzealne, 2, Szamotuły, 2008, s. 2001-2014). 

Найбільшого поступу у нашій проблемі досягнули представники 
румунської історіографії. Традиції таких студій започаткував ще відомий 
дослідник Ніколае Йоргу. З найновіших досліджень на особливу увагу 
заслуговують праці Крістіана Апетреї, зокрема аналіз щодо особливостей 
експорту мальвазії та інших вин з о. Крит до Центрально-Східної Європи 
(Cristian N. Apetrei, “The Transit of Cretan Wine in 16th Century Moldavia. The 
European Context and Quantitative Assessments”, Transylvanian Review, vol. XXII, 
Supplement, no 2, 2013, Economic and Social Evolutions at the Crossroads of the 
World-System. Eastern and Central Europe from the Early Modern Age to the 
Twentieth Century, 193-203), а також розвідки  Крістіана Луки та Ольги Чіканчі. 

Проте, жодна із перелічених національних шкіл не спромоглась створити 
підсумкової праці, котра б комплексно вивчала окреслену проблему, що робить 
нашу розвідку ще вартіснішою. 
 Джерельна база до роботи дуже розпорошена. Немає єдиного архіву 
грецької діаспори, який охоплював би хронологічні та географічні межі 
розвідки. Грецькі мешканці Руського воєводства не спромоглись створити 
самоврядної організації, та, відповідно, не мали власного діловодства, оскільки 
у багатьох випадках підпорядковували власні релігійні та політичні інтереси 
контекстові життя українського (православного) середовища. 
 Найбільше відомостей про кількісний та соціальний склад грецької 
людності у XVI–XVII ст. ми отримали зі збірок Центрального державного 
історичного архіву у Львові. До найважливіших належать матеріали фонду 
№52, “Львівський магістрат”. У описі № 1 це насамперед королівські декрети та 
рішення міського суду щодо вирішення майнових питань та суперечок, котрі 
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зачіпали інтереси грецьких родів Афендиків Вевеллі, Корняктів, Ланґишів, 
Мазаракі, Папар, Ісаровичів. 
 Справи з опису № 2 (Officium consulare) багаті на цінну інформацію про 
господарську діяльність греків, особливості їхньої співпраці з іншими купцями 
у Львові, активності на навколишніх теренах і навіть у сусідніх державах. Для 
статистичного аналізу кількості та визначення географії купців дуже важливим 
було залучення інформації з книг реєстрів “штукового” мита та видатків з 
нього. Цей вид документів був чинним, починаючи з 1621 р., коли король 
Сиґізмунд ІІІ Ваза (1566–1632) дозволив міським чиновникам збирати мито від 
усіх (крім шляхти) прибуваючих торговців. 
 Важливими є книги запису індуктів і протоколів уряду ради, індукти 
спірних справ, книги запису індуктів і протоколів спірних та кримінальних 
справ лавничого суду. З них отримано інформацію про особливості вирішення 
господарських спорів, що виникали у греків з іншими купцями та міськими 
органами влади. Греки користали з гостинності впливових опікунів і не 
оминали нагоди оселитися на “юридиках” – приватних володіннях, вилучених з 
податкового підпорядкування міської ради Львова. Інформацію про це подають 
документи на кшталт актової книги № 562 старостинського суду і приміських 
територій – юридик (Acta Burgrabia et C.R. Cameralia), зокрема, про діяльність 
майстра-ґаптувальника Мануїла Корфінського, що створив у Львові фабрику на 
території юридики Христофора Конецпольського. 
 Століттями головними конкурентами греків у торгівлі товарами зі Сходу 
були вірменські купці. Їх впливові та добре організовані громади віддавна 
існували у багатьох містах Руського та Подільського воєводств. Боротьба з ними 
за ринки збуту в сукупності з перманентною потребою кооперації для захисту 
товарів під час подорожей та від зазіхань корумпованих чиновників знайшли 
свій відбиток у відомостях, зосереджених у актах вірменського суду у Львові 
(Acta iudicii civilis Armenorum). 
 Наріжним каменем до вивчення грецької діаспори є документи фонду 
№ 129 – матеріали львівського Ставропігійського братства. Це чи не єдине 
джерело, де інформація про греків у Львові має найбільшу концентрацію та 
багате інформативне наповнення. На сторінках протоколів засідання братства, 
супровідних документах неодноразово натрапляємо на прізвища найактивніших 
греків, які долучалися до роботи цієї інституції. Повторний аналіз документів 
дав змогу переосмислити окремі аспекти, пов’язані з грецькою присутністю 
серед братчиків, рівня їх інтегрованості та впливовості в справах православної 
громади. 

До описових джерел належать згадки про греків у хроніках Мартина 
Ґруневеґа, Яна Альнпека, Ігнація Ходиніцького та Дениса Зубрицького. Саме 
тут міститься важлива інформація, що засвідчує сприйняття цих іммігрантів 
рештою міського населення. “Смаку” роботі додало залучення висновків автора 
однієї з найстарших зі збережених польських кулінарних книг – Станіслава 
Чернецького. Автор відзначив еволюцію змін, що відбувалися в харчовому 
раціоні заможних жителів Речі Посполитої під впливом продуктів котрі 
надходили із регіонів Східного Середземномор’я та Близького Сходу. Відчуття 
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справжньої родинної атмосфери отримуємо з панегірика Кароля Корнякта, 
виконаного на замовлення його вдови. Заповіти, боргові розписки, шлюбні 
контракти, що їх укладали греки – невичерпне джерело інформації, щодо 
біографічних деталей окремих постатей, особливостей їх щоденного життя. 
 Фонд № 24 – Магістрат міста Броди (Книги справ війтівського суду) – 
найголовніше джерело до вивчення діяльності грецької групи ремісників-
ґаптувальників, що оселилися у місті в першій половині XVII ст. на запрошення 
коронного гетьмана Станіслава Конецпольського. Попри короткий період 
активності цієї діаспори, вона залишила по собі помітний вплив. Її члени  
передали місцевим майстрам всі свої вміння а ті вже відповідно продовжили 
започатковану греками справу. 
 Важливим доповненням до роботи були оригінальні документи із збірки 
відділу рукописів бібліотеки НАН України імені Василя Стефаника. Це 
насамперед фонд № 5, де збережено згадки про активність греків в роботі 
Ставропігійського братства, господарські та боргові зобов’язання родини 
Корняктів з періоду XVIII ст. та фонд № 141 – розрізнені родинно-маєткові 
справи родин Мазаракі та Папар. 
  Залучено матеріали з фондів Архіву давніх актів у Варшаві (далі – 
AGAD). Переважно це інформація про перебіг дипломатичних контактів Речі 
Посполитої та Туреччини, донесення від посольств, документи з архіву родини 
Замойських. Матеріали державного архіву у м. Люблін представлені 
розрізненими документами XVI–XVII ст., у вигляді господарських спорів 
купців між собою та з органами міста, документи родинних та майнових справ. 

З опублікованих джерел, таких як “Акты, относящиеся к истории Южной и 
Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею”, 
“Archiwum Jana Zamojskiego”, “Monumenta Confraternitatis Stauropigianae 
Leopoliensis” залучено різні відомості юридичного характеру, питання надання 
та підтвердження привілеїв, різні правові нюанси діяльності Ставропігійського 
братства. 

Греки залишили по собі пам’ять і у топоніміці регіону. Село Корняктів 
поблизу міста Пшеворська, підльвівська місцевість “Папарівка”, вежа та палац 
Константина Корнякта в центрі Львова, століттями зберігають свої назви, 
вказуючи на їх майнову приналежність чи імена фундаторів. На підставі аналізу 
володінь греків нами у співпраці з Дмитром Лукіним створено карту власності 
родин Корняктів та Папар на території Руського воєводства. У фонді № 3151 
Державного архіву Львівської області є “Архівна книжка історико-культурного 
музею заповідника “Личаківський цвинтар”. Робота над цим джерелом у 
поєднанні з польовими дослідженнями дали можливість встановити місця 
сімейних поховань родини Папар на Личаківському кладовищі у Львові. 

Важливим елементом ідентифікації культурної спадщини грецьких 
іммігрантів стало залучення зображальних джерел – матеріальних пам’яток зі 
збірок музейних фондів. Більшість із них – це власність Львівського 
історичного музею, Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького, 
Національного музею імені Митрополита Андрея Шептицького у Львові. 
Використано представлені у відкритому доступні матеріали з фондів “The 
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Hebrew University of Jerusalem”, “The Jewish National and University Library”, 
“Bibliothèque Nationale de France”. 
 У другому розділі “Методологічні принципи і підходи у вивченні 
проблеми” вирішено кілька принципових проблем, що виникли під час роботи 
над матеріалом. Насамперед, визначено статус грецьких іммігрантів на 
території Руського воєводства. Тут ми опиралися на стандарти світового 
досвіду, що визначають поняття  “trade diaspora, middlemen minorities” (Robin 
Cohen, Global Diasporas, An introduction, (University of Warwick: Taylor & Francis 
Group, 1997). Водночас ми брали до уваги досвід українських дослідників, які 
займалися визначенням історичних понять “грецька діаспора”, “грецьке 
населення”, “грецька громада”, “грецькі іммігранти” на території України 
(Згінник Oлена, “Грецька торговельна діаспора в останній чверті XVIII – на 
початку XIX ст. (до питання про вивчення самосвідомості греків)”, Схід, 
№8(58), Маріуполь, 2003, с. 85-90). 
 Застосовуючи порівняльний метод дослідження, з’ясовано, що греки 
перебуваючи чи оселяючись на теренах Руського воєводства, діяли за моделями 
самоорганізації, близькими до їх одновірців на територіях, що підлягали 
юрисдикції Венеціанської Республіки. Тамтешні греки після падіння 
Візантійської імперії стали підданими патриціанської держави, де в релігійному 
сенсі домінувала римо-католицька церква. Місцева православна еліта 
пристосувалася до нових реалій, використала всі можливості для реалізації 
успішної професійної кар’єри, окремі з них здобули значні соціальні позиції. 
Водночас греки в основній своїй масі зберегли релігійну та мовну ідентичність 
(Allaire B. Stallsmith, “One Colony, Two Mother Cities: Cretan Agriculture under 
Venetian and Ottoman Rule Hesperia Supplements – Chapter 8”, Between Venice and 
Istanbul: Colonial Landscapes in Early Modern Greece, Athens, 2007). Прибуваючи 
до Львова, греки з о. Крит потрапляли у зрозумілий їм цивілізаційний простір, 
що спрощувало процес їхньої інтеграції. 
 Залучення елементів, що належать до методу соціально-економічної 
географії дозволило встановити територіальне походження грецьких купців та 
частково окреслити загальний перелік їх товарної номенклатури та 
господарську спеціалізацію. 
 Під час написання роботи вирішено частину проблем термінологічного 
характеру. Через брак прецеденту є суттєві розбіжності в транслітерації 
окремих грецьких прізвищ та імен українською мовою. В минулому, частина з 
них у не завжди вдалий спосіб були змінені міськими писарями та урядовцями 
Львова (наприклад — Wewelli, Affendyk, Mezapetha). У цьому питанні ми 
керувалися нормами, затвердженими правилами українського правопису, але у 
багатьох випадках у тексті ми були змушені паралельно подавати імена та 
прізвища грецьких іммігрантів чи мандрівників польською, латинською чи 
грецькою мовами так, як вони були зафіксовані в оригіналі документа. 
 Третій розділ роботи – “Передумови та початки формування грецької 
діаспори на території Галицько-Волинської держави та Королівства 
Польського в ХІІ – першій половині XV ст.” є ілюстрацією, яку важливу роль 
у підготовці місцевого населення до ідентифікації греків мали контакти на рівні 

11



політичних та релігійних еліт на окресленій території в період Пізнього 
Середньовіччя. Крок за кроком, вони утверджували в релігійному малярстві, 
літературі, юридичній площині, врешті свідомості людей уявлення про греків як 
законних правонаступників Візантійської імперії. Тривалий час головною 
ланкою в контактах двох країн залишалася Церква. Київська митрополія була 
церквою-дочкою Константинопольського патріархату. Потужний культурний 
вплив, носієм якого виступала Церква через ієрархів грецького походження або 
ж вихованців візантійських центрів, зокрема Афону, був відчутний також в 
ідеологічній, правничій, політичній сферах. Водночас він торкнувся технології 
ремісничого виробництва, будівельної справи – аж до виявів у щоденному житті 
й побуті. Попри занепад Галицько-Волинської держави, її спадщину перебрало 
на себе Польське королівство. Нові правителі добре розуміли економічне та 
геополітичне значення теренів Північного Причорномор’я та їх пов’язання з 
Середземноморським регіоном. А в умовах перманентного конфлікту з турками 
що тривав кілька століть, греки могли бути корисними і для польської влади.  
 Четвертий розділ “Причини та шляхи імміграції греків на територію 
Руського воєводства в XVI–XVII ст.” містить у собі два підрозділи, що 
розкривають особливості товарного обміну між регіонами та висвітлюють 
питання географії, календаря та шляхів прибуття іммігрантів. Переживши часи 
військових лихоліть, Львів швидко повертав собі статус потужного 
економічного та політичного центру. Засади магдебурзького права, 
запроваджені на цій території ще за князівських часів, підтверджені й розвинуті 
кожним наступним привілеєм від польських королів, формували в XV–XVIIІ ст. 
ставлення місцевої влади до прибуття іноземних купців і ремісників.  
 У багатьох випадках легкість чи складність проходження процедури 
набуття міського права й створення торговельних факторій безпосередньо 
залежала від фінансових можливостей іммігрантів. Для місцевих райців 
визначальним аргументом залишалася насамперед економічна вигода, яку 
можна було отримати від присутності цих людей. Попри славу Львова як центру 
ремісництва, його розвиток і добробут у XVI–XVII ст. значною мірою залежав 
від отримання користі з обміну предметами середземноморської та східної 
матеріальної культури. До цих процесів так чи інакше долучалася значна 
частина мешканців міста, незалежно від їх етнічного походження. 
 Головним стимулом, що спонукав греків до мандрівки на ці терени, були 
перспективи отримання економічного зиску. Однак, юридичним підґрунтям 
процесу так чи інакше став виданий 11 листопада 1380 р. привілей короля 
Людовика Анжуйського, що передбачив право складу для Львова. Подальше 
підтвердження цього документа королевою Ядвіґою та королем Владиславом ІІ 
Яґайлом у кінцевому підсумку призвело до того, що король Владислав ІІІ 
Варненьчик видав привілей, який під страхом тілесної кари й арешту товарів 
заборонив купцям оминати львівський склад. Цей протекціонізм добре 
прислужився грекам у другій половині XVI ст., збігшись із зростанням 
купівельної спроможності місцевого населення та одночасною переорієнтацією 
ринку солодких вин з островів Східного Середземномор’я на регіон 
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Центрально-Східної Європи. Греки швидко та вдало відреагували на зміну 
кон’юнктури та потреби його мешканців у дорогих товарах та трунках.  

Географія походження грецьких купців була доволі широкою. Серед країн 
до середини XVII ст. першість утримували Венеція (о. Крит), Молдавія, 
Волощина, Туреччина,. Із конкретних місцевостей часто фігурують Стамбул 
(Константинополь), Кафа, Серет, Ясси, Адріанополь, Анкара, Бурса. У джерелах 
загадуються й греки з Македонії чи територій сучасної Болгарії, як, наприклад 
Пловдив. Окремі з них хотіли переселитися до Львова. Греки, які були 
підданими Порти в другій половині XVII ст. найчастіше приїзджали зі 
Стамбулу, група Мафроді Грека з Гелиболу, Сінону, Тирново. 

У другій половині XVІ ст. успішно працював трансрегіональний шлях 
постачання східносередземноморського вина, що пов’язав острови Східного 
Середземномор’я зі споживачами центральноєвропейського ринку. Після того, 
як вина та інші товари проходили через Молдавію чи Волощину до митниці в 
Снятині, вони потрапляли на склад у Львові, а вже звідти – за посередництвом 
переважно місцевих грецьких, вірменських і єврейських купців – рухалися далі 
на Ярослав, Краків, міста Сілезії, Чехії та Моравії. З Кракова це вино 
перепродували до Відня, Вроцлава, Праги, Познаня, Торуня та Ґданська.  
 Шляхом застосування статистичного методу дослідження та керуючись 
досвідом наших попередників, ми здійснили прорахунки технічних 
можливостей такого транзиту, номенклатуру, шляхи та сезонність 
транспортування, пов’язаних з цим ризиків. 
 П’ятий розділ “Економічні та правові проблеми інтеграції греків на 
території Руського воєводства в XV–XVIII ст.” є ілюстрацією того, якими 
правовими шляхами греки намагалися закріпитись у нових для них умовах. 
Проте, насамперед ми мали вирішити питання аналізу кількісної їх присутності 
в містах воєводства. Як показали наші дослідження, порівняно невелика 
кількість грецьких іммігрантів на тлі чисельності інших мешканців могла б 
викликати лише скептичну посмішку, якби не факт, що в другій половині 
XVI ст. у Руському воєводстві дедалі частіше з’являлися греки, які де-факто 
були мешканцями міст, але ніяк не поспішали офіційно набути міське право. Це 
пояснюють тим, що, крім очевидних переваг, такий статус тягнув за собою ще й 
поважні фінансові та громадські зобов’язання. 
 Невідповідність кількісного складу греків і їх реального впливу на 
економіку та громадське життя регіону добре помітна, якщо розглянути 
економічні показники, а також офіційні рішення влади. Під час юридичного 
оформлення у Львові ще в 1441 р. інституту перекладачів серед іноземних мов, 
визнаних важливими для міста, урядники як обов’язкову згадували і грецьку. 
Львівські перекладачі мали своїм обов’язком забезпечувати купцям 
безперешкодне пересування у середмісті та максимально сприяти проведенню 
торгових операцій, а водночас наглядати, щоб вони нікого не обдурювали. 
Наступний доказ значущості греків для міста стосується 1542 р., коли король 
Сигізмунд І Старий (1467-1548) підкреслив окремий їхній статус, визнаючи 
важливість грецької мови для виконання професійних обов’язків міськими 
матлерами та ліцитаторами. 
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 Наявні документи дали змогу простежити відмінності і в самому 
грецькому середовищі. Помітно, що греки, які прибували до міста з острова 
Хіос чи територій, підконтрольних Венеції, користувалися у місцевої влади 
більшою довірою, ніж їх “під-турецькі” одновірці. Проте, якщо ж хтось із них 
висловлював бажання залишитися у Львові, до них, як і до інших торгівців 
східним крамом, застосовували майнові та фінансові обмеження, наприклад, 
вимогу купувати у місті найдорожчу нерухомість. Хоча, найбагатший з них – 
Константин Корнякт – ніколи не набув міського права Львова, оскільки, мав 
завдяки вдалому одруженню шляхетський титул і уникав сплати обтяжливих 
для решти міщан податків. 
 Проблемою для влади різних рівнів у Речі Посполитій залишалися 
підозри, що серед бажаючих оселитися тут грецьких іммігрантів можуть бути 
шпигуни Туреччини чи Москви, чи просто фінансові аферисти. Усе це 
потребувало прискіпливішого ставлення до цих людей і, як наслідок, 
ускладнювало процес інтеграції решті іммігрантів. 
 На території Руського воєводства греки-купці діяли в межах власних 
спілок за вже усталеною раніше схемою. Принципи роботи таких груп не були 
грецьким винаходом й активно використовувалися на Заході Європи. Перша 
згадка про спілку купців грецького походження у самій Венеції (confraternita, 
scuola) датована ще 1498 р. Уже в 1514 р. є згадки про діяльність таких 
товариств в Анконі, їх аналоги активно ширилися на Балканах, в Молдавії та 
Трансильванії і в XVII ст. З 1526 р. діяли у Волощині. Близько 1577 р. у 
Семигороді греки працювали подібним чином, отримуючи окремі торговельні 
привілеї. Молдавський господар Василь Лупул (1634–1654) всіляко підтримував 
та протегував грецькі торгові об’єднання, чим у певний момент навіть 
налаштував проти себе місцеве боярство. Купецькі спілки греків на території 
Речі Посполитої існували на засадах: societas maris (знана також як societas 
vera), i commenda. Переважно вони були більш поширені серед вихідців із 
території Венеції, що займались морськими перевезеннями, продовжуючи 
активність і після переміщення товару на сушу аж до його кінцевої реалізації. 
Найпопулярнішим було провадження справ за принципом “societas”. 
 Шостий розділ “Місце греків у громадському просторі Львова” 
містить в собі підрозділ, в якому головна увага зосереджена на аналізі впливів 
греків на справи Ставропігійського братства. Львівський досвід самоорганізації 
православних міщан був подібним до прикладів співпраці городян у Західній 
Європі в XVI ст. Проте розташування регіону на межі пограниччя 
християнських культур Заходу й Сходу, а також правові особливості 
функціонування Польсько-Литовської держави спричиняли до унікальних 
виявів у духовному, економічному та громадському аспектах активності 
українських міщан.  
 Головною метою діяльності львівського Ставропігійського братства та 
організацій, що виникли ще раніше на передмістях Львова при церкві 
св. Миколая (1544) чи на Благовіщенській парафії (1542), була не економічна 
складова, а насамперед захист національно-культурних і релігійних інтересів 
всієї православної громади краю. Необхідність підтримки для втілення цих ідей 
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спонукали українців активніше шукати однодумців насамперед в площині 
релігійної ідентифікації. Доброчинцями братств були більшість правителів 
Молдавії та Московської держави. Натомість на локальному рівні надійними 
ситуативними союзниками стали грецькі купці. Для українців, які, починаючи з 
другої половини XVI ст., знову активніше стали долучалися до комерції, греки 
були взірцем успішних підприємців і меценатів, що змогли реалізувати себе в 
тогочасних економічних та правових умовах.  
 Очевидно, що разом з українцями греки активно співпрацювали в межах 
цієї громадської організації. Більшість дослідників віддавали належне їх 
діяльності на захист релігійних та суспільних інтересів, але водночас 
недооцінювали факт, що такий прагматичний союз давав змогу обом групам 
успішно вирішувати чимало особистих, юридичних та економічних питань. 
 Греки для братства десятиліттями були прикладом фінансового та 
суспільного успіху, їх залучали до використання наявних фінансових ресурсів 
братства, ефективного їх примноження. Натомість самі вони набували в 
товаристві необхідних корисних контактів, шукали в родинах братчиків 
майбутніх дружин. Українці небезпідставно вбачали у греках посередників в 
контактах з церковними інституціями Сходу, не оминали нагоди підсилити 
ними авторитет власної громади. Така форма прагматичної кооперації була 
взаємовигідною для обох сторін та давала гарний результат. 
 Сьомий розділ “Греки у міжнародній політиці Речі Посполитої, 
Молдавії, Московської держави та Української Гетьманщини”. На відміну 
від вірмен, що відігравали у стосунках Речі Посполитої з Туреччиною доволі 
помітну роль, греки були активнішими у козацькій та московській 
геополітичній грі. Купці, втім і грецькі, повсякчас були зручним засобом для 
здобуття важливої та регулярної інформації про стан справ на території сусідніх 
держав. В охоронній грамоті, виданій у Гродно 19 липня 1582 р. для безпечного 
транзитного проїзду російських купців Тимофія Коробейникова, Івана Мисєніна 
та Юрія Грека з Московії через територію Речі Посполитої, вони згадуються як 
посланці від царя до константинопольського патріарха. У 1561 р. Йосафат, 
митрополит Еврипоса й Кизікоса, їхав до Москви з патріаршим визнанням 
коронації царя і водночас віз із собою через територію Речі Посполитої цілу 
низку дипломатичних документів від султана. Серед його оточення були й 
торговці, які принагідно полагоджували свої справи. В листі до 
Александрійського патріарха Кирила Лукаріса львівські братчики згадують про 
його друга та водночас довірену особу купця Яніса Сімотіса.  
 Купці повсякчас були зручним засобом для залагодження делікатних 
справ, що стосувались особистих контактів правителів. У цьому випадку, на 
вершині такої професійної піраміди в Туреччині перебували купці султанського 
двору. Завдяки спеціальному правовому статусові такі люди як Андрій 
Халкокондиліс результативно представляли у Речі Посполитій та Московській 
державі фінансові й політичні інтереси султанів. З другої половини XVI ст. 
серед привілейованих торговців-дипломатів згадується ім’я Андреа Сіверо, 
який подорожував через польську територію до Москви в 1575–1578 рр.  
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 Попри подібності у виконанні дипломатичних доручень, жоден із 
грецьких іммігрантів не отримав подібного статусу при польському дворі. На 
відміну від підтурецьких греків, їхні земляки на дипломатичній службі Речі 
Посполитої перебували на нижчому кар’єрному щаблі й були задіяні переважно 
на допоміжних посадах, чи, в кращому разі, як довірені особи послів, 
перекладачі або ситуативні дипкур’єри. Водночас, виконуючи дипломатичні 
доручення навіть на такому рівні, вони не оминали нагоди отримати особисту 
вигоду чи підвищити соціальний статус.  
 Дуже важливою але мало акцентованою в історіографії залишається 
проблема шпигунської діяльності грецьких членів Ставропігійського братства у 
Львові на боці Московської держави. Віра в справедливого “православного 
царя” та фінансові заохочення штовхала частину з них фактично на кроки 
спрямовані проти державних інтересів Речі Посполитої. Під час підготовки 
підписання Андрусівського перемир’я московська делегація активно 
використовувала відомості, отримані від членів Ставропігійського братства. 
Їхнім консультантом та інформатором був грек Юрій Папара. В розмові з 
резидентом у Речі Посполитій Борисом Михайловим, яка відбулася 16 червня 
1692 р., він хвалився своїми давніми зв’язками з московським двором – ще від 
часів правління Великого князя Олексія Михайловича (1629–1676). Московити 
високо цінували інформацію, що надходила зі Львова. Звіт консула Боріса 
Михайлова про размову з Юрієм Папарою з приводу окремих аспектів 
московсько-польських відносин був виконаний спеціальним тайнописом. 
Московська агентура провадила активні фінансові справи і з Ставропігійським 
братством як громадською інституцією. У 1692 р. Б. Михайлов взяв кредит на 
500 зл. для закупівлі книг із братської друкарні, а в 1693 р. позичив у братства 
1400 зл. та водночас подарував церкві Успіння Пресвятої Богородиці фелон 
ціною 35 зл. 

Висловлюючи турботу перед польським урядом про стан православного 
населення в Речі Посполитій, Москва спекулювала на цьому питанні й так 
намагалася чинити тиск і впливати на політику Речі Посполитої. Чи ж варто 
дивуватися, що факти таких контактів сприяли зростанню напруження з боку 
поляків стосовно греків та українців, яких влада зараховувала до не цілком 
лояльних підданих. З плином часу Москва втратила своїх інформаторів у 
братстві. Хоча традиції залучення грецьких купців, які працювали на ринку Речі 
Посполитої, до роботи з Посольським приказом Московської держави 
зберігатимуться й у першій третині XVIII ст. Проте, процеси зменшення 
російського впливу пришвидшилися відтоді, як львівське братство прийняло 
унію та перейшло в юридичне підпорядкування Риму.  
 Восьмий розділ “Внесок греків у матеріальну культуру мешканців 
Руського воєводства в XVI–XVII ст.” Поряд з іншими купцями, котрі 
наповнювали міські крами предметами щоденного вжитку чи ексклюзивної 
розкоші, греки також змінювали вподобання людей, ознайомлювали їх із 
відмінними культурними та матеріальними традиціями. Попри суто 
статистичну фіксацію кількості та номенклатури імпортованих товарів в 
джерелах трапляються звістки про смаки тогочасних споживачів, образ того, як 
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через обмін товарами відбувалось поширення знань про зовнішній світ. Тут 
грецький “слід” має цілком окреслений характер. Найпопулярнішими речами, 
які пропонували на продаж греки, були килими, одяг, тканини, зброя, попони 
для коней, прикраси, мило, приправи й ласощі. Митниці фіксували також 
імпорт, турецького волоченого (пресованого, протягнутого через вузький отвір) 
золота, фіміаму, ладану, різноманітних барвників, а також коней.  Під час купелі 
окремі львів’яни охоче використовували східні пахощі й так зване “грецьке 
мило”. У Львові вирізняли одразу кілька його ґатунків. Найчастіше згадуються 
“грецьке, турецьке, арабське та заморське”. У 1530 р. митниця в Любліні на 
кілька каменів “польського” мила реєструвала кільканадцять каменів мила 
“грецького”. У XVI–XVII ст. місцем виробництва такого товару було сирійське 
місто Алеппо, звідки мило розходилося далеко за межі мусульманського світу. 
Cирійські купці перевозили значні його запаси через Кам’янець-Подільський до 
Львова. Свою назву “грецьке” мило отримало через те, що для його 
виробництва використовували ароматичні додатки з оливкової олії та інших 
рослинних екстрактів.  
 Мешканці цієї частини Східної Європи охоче підпадали під “чари” 
Орієнту, активно використовуючи його зовнішні ознаки насамперед в одязі та 
декоруванні своїх приватних осель. У багатьох тогочасних мешканців наявність 
предметів матеріальної культури східносередземноморського регіону була 
ознакою, що свідчила про їхній соціальний статус. Проте, на нашу думку, 
використання східного тренду в побуті було переважно не цивілізаційним, а 
радше прагматичним вибором чи просто модою. Вірмени, євреї, православні й 
католики, облаштовуючи свій особистий матеріальний світ, творили цікавий 
симбіоз східної та західної матеріальної культур. 
 Проте, від середини XVI ст. і до половини XVII ст. найголовнішою та 
майже абсолютною була монополія греків на імпорт вина та цитрусових. Сік з 
останніх був популярним додатком для приготування солодощів, його просто 
додавали до їжі для смаку і як джерело вітаміну “С” для запобігання  
небезпечним хворобам. Гастрономічна тема становить окремий, дуже 
перспективний та все ще малознаний для української історіографії напрям. 
Попри поширені стереотипи про обмеженість кухні місцевими продуктами, 
заможна частина споживачів Нового часу регулярно вживала харчі зі 
східносередземноморського регіону, що активно надходили на ринок.  
 Ще в 1408 р. молдавський господар Олександр, даючи згоду на торгівлю в 
його землях купцям зі Львова, серед товарів експорту згадує лимонний сік, 
названий “грецькою кислотою”. В 1456 р. інший молдавський воєвода і 
господар Петро ІІІ у привілеї, виданому для торговців зі Львова та Подільської 
землі, в переліку дозволених для продажу в Речі Посполитій речей подає 
“грецький квас” з імбирем. Львівські митні книги рясніють нотатками про 
імпортований вірменами та греками перець, оливки, цитрини, лимонний сік. 
Асоціація греків саме з цими видами продуктів виявилась настільки стійкою, 
що пам’ять про їх активність збереглася у регіоні залишившись у двозначних за 
тлумаченнях приказках на кшталт “Приїхали греки – привезли цитрини”.  
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 У підрозділі “Грецькі майстри-гаптярі у Бродах в 1639-1648 рр.” 
показано передумови та причини переїзду до Бродів грецьких майстрів-
гаптярів. Приватна ініціатива власника міста гетьмана Станіслава 
Конецпольського швидко розвинути його приватне місто призвела до того, що 
опинившись на території Руського воєводства греки вміло використали цю 
нагоду, створивши майстерні з виробництва золотої та срібної нитки та 
гаптування ними. Якість тканин, які вони почали виготовляти в Речі 
Посполитій, спиралася ще на візантійські традиції. У Бродах М. Корфінський 
почав набирати в науку дітей місцевих жителів. В довшій перспективі, це мало 
помітний вплив на формування гаптярського ремесла на території Руського 
воєводства. Присутність греків у місті створила умови для продовження цього 
ремесла місцевими мешканцями. На жаль, діяльність грецьких майстрів була 
перервана початком війни козаків під проводом Б. Хмельницького проти Речі 
Посполитої. 
 Дев’ятий розділ “Грецький феномен Замостя” – це аналіз особливостей 
поселення у місті грецьких іммігрантів, котрих на рівні з вірменами та євреями 
запросив фундатор ординації, коронний канцлер Ян Замойський. Для нього 
поєднання різних релігій у середовищі ренесансної архітектури Замостя було 
амбітним викликом. Задля більшої привабливості міста коронний канцлер вніс 
зміни у локаційний документ, яким на початку передбачалося, що жителями 
могли бути винятково римо-католики. Попри позірну толерантність щодо всіх 
груп іммігрантів, Я. Замойський насправді надавав перевагу тим грекам, які в 
минулому були підданими Венеції. Подібну вибірковість спостерігаємо й у 
питанні допущення до проживання в місті західноєвропейських євреїв-
сефардів, які, тікаючи від переслідувань з Іспанії, перебралися до Туреччини, а 
відтак шукали можливостей оселитися в Речі Посполитій. Фактори впливового 
Й. Нассі – брати Когени, дуже хвалили зусилля канцлера щодо облаштування 
Замостя, сподіваючись, що в місті для них відкриються більші економічні 
перспективи, аніж у Львові. Така вибіркова протекція особливо помітна на тлі 
прохолодного ставлення Я. Замойського щодо поселення тут євреїв-ашкеназі та 
українців із довколишніх сіл.  
 Окрім нових переселенців, на його заклик відгукнулася і частина “старих” 
львівських греків котрі отримали тут кращі умови для початку господарської 
діяльності. Наступний крок з інституалізації до відокремленості греків в 
міському середовищі Замостя відбувся 10 січня 1589 р. коли Я. Замойський 
привілеєм дозволив греками побудувати поблизу Ринку церкву св. Миколая та 
запросити власних священиків. Спочатку храм залишався дерев’яним і відносно 
невеликим за розмірами аж до 20 січня 1618 р., коли син Я. Замойського – 
Томаш виступив фундатором перебудови церкви з дерев’яної на кам’яну. Роботи 
завершено в 1631 р. під керівництвом архітектора Яна Ярошевича. Принаймні 
до 1699 р. на земельній ділянці поряд зі святинею містилося кладовище. Якщо 
брати до уваги пропорцію греків щодо кількості населення Замостя, яке на 
1591 р. налічувало приблизно 2100-2800 осіб – то їх цей показник був вищим в 
порівнянні з їхньою діаспорою у Львові. У своєму привілеї до греків 
Я. Замойський наголошував, що всі греки, які мешкали тут раніше, та ті, що 
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мають намір долучитися, без жодних обмежень будуть допущені до органів 
міського управління згідно з їх кількісними пропорціями. 
 У співпраці з іншими мешканцями Замостя греки швидко створили доволі 
конкурентне до Львова середовище, що як наслідок призводило до економічних 
та юридичних конфліктів між Замойським та владою міста. Так само, як і у 
випадку Бродів, дуже несприятливими для активності грецької діаспори 
Замостя виявилася смерть ордината та події, спричинені війною козаків під 
керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького. 
 Десятий розділ “Визначні грецькі роди Львова XVI–XVIII ст.” є 
ключовим для нашої роботи оскільки генеалогічні студії з минулого іммігрантів 
грецького походження мають фундаментальне значення. У багатьох випадках 
завдяки їх впровадженню вдалося суттєво заповнити інформаційні лакуни щодо 
активності всієї грецької діаспори. Реконструкція історичних портретів цих 
людей посприяла своєрідному “олюдненню” теми.  
 Саме так, на прикладі історій окремих людей та родин, висвітлено всі 
особливості передумов, утворення та занепаду грецької діаспори Руського 
воєводства. Історія кожної з них є унікальною. Більшість з них були так чи 
інакше пов’язані між собою спільними суспільними чи економічними 
інтересами. Вивчення грецької діаспори на такому “мікрорівні” надало 
можливість відчути нам ритм епохи, допомогло краще зрозуміти потреби, 
якими жила більшість іммігрантів. Поєднання всіх цих розрізнених фактів 
поступово перетворило не вельми чіткий в минулому образ утвердженого в 
історіографії “грецького купця та ремісника” на захопливі історії з життя 
реальних і часто дуже особливих постатей. Опрацьований матеріал дав змогу 
підбити підсумки та розкрити історичні саги дев’яти родин – Афендиків, 
Альвізіїв, Вевеллі, Ісаровичів, Корняктів, Ланґішів, Мазаракі, Мадзапетів, 
Папар. 
 Михайло Альвізій (?–1642) — купець, що перебрався до Львова з Яніни 
орієнтовно у першій третині XVII ст. належав до однієї з грецьких торговельних 
спілок, що була пов’язана з “венеціанською” групою. Активно вступав у 
торговельні контакти з багатьма купцями-греками та з представниками інших 
націй. 21 вересня 1631 р. він став членом львівського цеху крамарів.  
 Родина Афендиків подарувала місту цілу плеяду видатних громадян серед 
котрих — Петро Афендик член Ставропігійського братства. Він впродовж свого 
життя відзначився активною фінансовою підтримкою православної школи. У 
1672 р., представляючи інтереси української громади в “колегії 40 мужів”, 
добровільно погодився стати одним із одинадцяти заручників від Львова, що 
мали перебувати в турецькому полоні у Кам’янці-Подільському аж до часу 
виплати Львовом контрибуції.  
 Численна та впливова родина Корняктів, починаючи від її засновника — 
Константина Корнякта стала одним із символів Львова та регіону загалом. 
Оренда митної монополії в поєднанні з торгівлею вином дозволили 
К. Корняктові за короткий час накопичити значні статки й увійти наприкінці 
XVI ст. до числа найзаможніших людей Речі Посполитої. Діти, внуки та 
правники Корнякта поєднали свої долі з відомими польськими шляхетськими 
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родами. Багато хто з них сміливо боронили свою нову батьківщину від ворогів. 
Водночас, доля родини Корняктів виявилася типовою для інших грецьких сімей 
Руського воєводства. Після прибуття, перше їх покоління зосереджувало увагу 
насамперед на економічній складовій, намагаючись утвердитись на новому 
місці. Лише після досягнення відповідного рівня матеріального та соціального 
добробуту вони активніше долучалися до суспільного життя української або 
польської громад.  
 Корняктам вдалося стати частиною польської політичної еліти. Проте, на 
відміну від інших чужоземних родів, які, здобувши шляхетство і швидко 
просувалися на представницькі посади в Речі Посполитій, вони такого успіху не 
мали. Можливо, це пояснювалося законами (salvis legibus et statutis regni de 
scartabellis), що дозволяли участь неофітів в управлінні державою, починаючи 
лише з третього покоління, а можливо тим, що попри заможність вони 
психологічно все ще залишалися “чужими” для шліфованого століттями 
середовища польської шляхти. Так чи інакше, але вже в другому чи третьому 
поколінні нащадки славного роду Корняктів розчинилися у місцевому 
шляхетському середовищі. 
 Ще один активний член Ставропігійського братства — купець Гавриїл 
Ланґіш був відомий як прагматичний та фаховий фінансист. Саме йому вдалося 
підняти торгівлю книгами братства на якісно вищий рівень, здобуваючи 
необхідні операційні кошти. Про це свідчать фінансові справи, якими він 
опікувався в 1633–1637 рр. Грек активно закуповував у братській друкарні 
партії книг і згодом вигідно перепродував їх на територію Молдавії та до 
Московської держави. Він виявляв свою прихильність до братства і через 
різноманітні подарунки. У своєму заповіті Г. Ланґіш, окрім родинних 
розпоряджень, відписав на користь братської школи та шпиталю кошти, що 
загалом становили 1700 зл. Цей купець мав власний міщанський герб (ґмерк), 
яким засвідчував важливі юридичні документи. Він був батьком сімох дочок, 
п’ять з яких вийшли заміж за етнічних греків чи православних українців.  
 Мануїл Мадзапета відрізнявся від інших братчиків та загалу купців 
грецького походження насамперед освітою. За спогадами сучасників, він дуже 
пишався тим, що володів чи не найкращою приватною бібліотекою міста. На тлі 
книгозбірень інших братчиків вона вирізнялася як чисельністю (інвентар подає 
136 позицій, справжня ж їх кількість – 212), так і різноманітністю з огляду на 
мови та напрями знань. Серед видань згадано, зокрема, “Bіblia Graeca in folio”, 
“Медикохімічна фармакопея”, “Гален”, “Салернська школа”, “Зільник”, “Історія 
Польщі”, а також книга про гармонію “Табулятура”. Його син — Константин 
активно продовжував справу батька та був помітно активний в православній 
громаді міста. 
 На тлі браку інформації про діяльність тієї чи іншої львівської грецької 
родини сім’я Папарів – позитивний виняток. Щоправда, у Львові вони також 
пройшли складний шлях, властивий для багатьох іммігрантів. Перші члени 
роду були активними в українській громаді показово зберігаючи грецьку 
ідентичність. Юрій Папара та його брат Киріяк часто потрапляли на сторінки 
різноманітних документів через свою активну економічну та громадську 
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діяльність. Але вже друге, а особливо третє, покоління Папар, задля отримання 
шляхетських титулів та захисту майнових інтересів, спочатку полонізувалися, а 
з кінця XVIII ст. намагалися стати повноцінною частиною еліти Австрійської 
імперії. Особливістю цієї родини є факт, що на відміну від інших грецьких 
сімей вони найдовше зберегли своє прізвище у Львові та регіоні. На 
Личаківському кладовищі є кілька гробівців родини. На рівні з Корняктами 
вони є другою великою родиною, котру можна прослідкувати в історичній 
топоніміці Львова.  
 У розділі уперше зібрано, узагальнено та переосмислено найбільшу 
кількість інформації про найвідоміші грецькі роди Руського воєводства у XVI–
XVIIІ ст. 
 

 
ВИСНОВКИ 

 
 Поява грецької діаспори в містах Руського воєводства не була випадковим 
збігом обставин. Найвищої чисельності імміграція греків на ці терени Східної 
Європи сягнула в період другої половини XVI–XVII ст. Їй передували складні 
геополітичні та економічні процеси, що беруть свій початок в останніх 
століттях існування Візантійській імперії та її контактів із територіями 
Галицько-Волинського князівства. Знаний “бурштиновий шлях” (Вісла–Сян–
Дністер та Німан–Західний Буг–Дністер), поєднуючи Балтійське й Чорне моря, 
виконував роль головної транспортної артерії між ринками кількох країн. 
Галицько-волинські правителі, контролюючи пониззя Дністра та Дунаю, 
захищали його від нападів печенігів і половців. Візантія була зацікавлена у 
наявності на кордонах надійних союзників, оскільки наприкінці свого існування 
вже не мала достатньо сил для ефективної оборони цих теренів. Для місцевих 
князів така форма співпраці була важливою, позаяк посилювала їхні позиції в 
очах інших членів яких Дмитро Оболенський окреслив терміном – 
“візантійської співдружності націй”. Як наслідок, маємо багато свідчень про 
контакти, що відбувалися в площині церковного життя, династичних шлюбів та 
економічного обміну. Суттєві зміни настали після початку монгольської навали 
на Русь та завоювання Візантії турками-османами. На додаток, 1387 р., майже 
за сто років до падіння Константинополя, відбулося завоювання територій 
Галицько-Волинського князівства Польським королівством, що розпочало тут 
тривалий період знакових змін правового, релігійного й економічного характеру. 
 Починаючи з 1453 р., греки також стали бездержавним народом, 
розділеним кордонами між впливовими країнами Середземномор’я. Більшість 
їхніх етнічних земель перейшла під контроль Османської Порти. Острови, 
включно з такими перлинами, як Крит чи Кіпр, потрапили у володіння Венеції. 
В умовах окупації грецьке населення перетворилося на закладників 
перманентних політичних, економічних і збройних конфліктів, що десятками 
років тривали між Туреччиною та La Serenissima. Для греків залишилося 
порівняно небагато напрямів діяльності, де вони могли б відносно спокійно 
реалізовувати власні амбіції. Однією з найважливіших царин стали ремесло та 
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торгівля. В пошуках вигоди грецькі купці крок за кроком сміливо опановували 
терени Балканського півострова, князівств Молдавії та Волощини. На цих 
землях вони з часом стали чинити помітний вплив на економіку, суспільні 
справи й навіть втручалися в процес обрання господарів. Звідти частина з них 
поступово поширила свою господарську діяльність і на територію Речі 
Посполитої. 
 На всіх перелічених територіях грецькі купці активно творили численні 
купецькі спілки. Завдяки їхній діяльності відбувалося своєрідне “зшивання” 
грецьких спільнот по різні боки кордонів. Впливові роди Корняктів, Вевеллі, 
Ланґішів, Мадзапетів чи Папар, мешкаючи у Львові чи в Замості, продовжували 
підтримувати контакти з членами своїх сімей та партнерами в Молдавії, 
Туреччині та на Криті. Успіх діяльності цих економічних мереж у підсумку 
призвів до накопичення членами спілок значних грошових коштів. Як наслідок, 
це давало їм можливість активніше сприяти підтримці місцевого шкільництва, 
книговидання, а також впливати на діяльність церковних інституцій. Проте, 
саме віра й мова були тими маркерами, що десятиліттями визначали спільність 
дій та доль цих іммігрантів. 
 Головна причина масової появи греків на території Руського воєводства та 
початку формування з другої половини XVI–XVII ст. торгово-ремісничих 
діаспор полягала в економічній площині. Поштовхом до неї стало поєднання 
позитивних економічних змін, що відбувалися в цей час у Речі Посполитій, та 
суттєвої корекції ринку вина в зоні Східного Середземномор’я. В другій 
половині XVI ст. Річ Посполита через порт у Ґданську активно збільшувала 
постачання до Західної Європи значної кількості сільськогосподарських товарів, 
що надходили з фільваркових господарств. Продаж збіжжя давав змогу 
накопичити в країні велику кількість вільних обігових коштів. Шляхта й 
заможні міщани отримали нагоду витрачати їх на предмети розкоші, що 
надходили в тому числі з Півдня Європи та Близького Сходу. Ще принаймні від 
XIV ст. потреби таких споживачів забезпечували переважно вірменські торгівці. 
За допомогою караванів вони довозили популярні на той час товари з 
причорноморських колоній Ґенуї в Криму, Персії чи з теренів Туреччини. 
Мешканці Польського Королівства, а згодом Речі Посполитої поступово і не без 
задоволення призвичаїлися використовувати у своєму щоденному побуті 
різноманітні ґатунки мила, прянощі, вино, тканини, килими. Разом із іншими 
купцями та ремісниками, що обрали своєю спеціалізацією Схід, греки активно 
сприяли поширенню в цій частині Європи цих матеріальних зразків культури 
Середземномор’я та Леванту. Разом із вином вони постачали на територію 
Руського воєводства чимало речей, що їх споживачі вважали символом успіху і 
заможності. Спритність та економічний успіх греків були певними орієнтирами 
й для місцевих українців, які в XVI ст. знову активніше почали долучатися до 
комерції. 
 Через низку обєктивних обставин, греки дещо пізно долучилися до 
процесу цієї торгівлі, тому їм було важко конкурувати з уже усталеними 
схемами, які створили вірмени, маючи в містах Руського та Подільського 
воєводств сильні й впливові громади. Чи не єдиною незаповненою лакуною в 
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номенклатурі імпортованих товарів, де греки мали очевидну перевагу, було 
вино. Вони почали масово завозити до Речі Посполитої мальвазію – солодке 
десертне вино. Через митниці у Львові та Кам’янці-Подільському проходили 
значні обсяги цього товару. швидко перетворивши його на звичний для 
польської кухні продукт. Як наслідок - східноземноморські мотиви в кухні 
польської та української еліти Нового часу об’єднувала навіть непримиренних 
ворогів, доповнюючи оригінальними смаками гастрономічну моду, що 
панувала. 
 “Винний бум” тривав під майже цілковитим грецьким контролем усю 
другу половину XVI ст., поки турецький уряд не прийняв рішення закрити 
акваторію Чорного моря для іноземців. Однак навіть тоді постачання цього 
трунку не припинилось. Лишень тепер, греки були змушені працювати через 
єврейських торговців-посередників, які користувалися протекцією султанського 
двору. Очолити цей процес намагався впливовий торгівець Йозеф Нассі. 
Остаточно “винний бум” втратив свою динаміку лише після початку 1648 р. 
війни козаків під проводом Богдана Хмельницького.  
 Грецька діаспора Руського воєводства в XVI–XVII ст. за своїм складом не 
була однорідною. Загальні та “розмиті” поняття “грецький купець”, “грецький 
ремісник” чи “грецький клірик” часто приховують складні процеси та водночас 
цікаві нюанси. До частини іммігрантів польська влада ставилася з 
обґрунтованими підозрами, вважаючи, що через релігійні інституції та 
співпрацю з магнатами, як-от із Костянтином Острозьким, окремі з них 
намагалися втручатися в суспільні процеси Речі Посполитої чи шпигувати на 
користь Туреччини або Московської держави.  
 В економічних питаннях ці люди не відчували дискримінації за 
національною чи релігійною ознакою – ставлення фіскальних органів міст і 
королівської влади до греків було подібним, як і до інших купців, котрі 
прибували зі Сходу. Проте перспективи просування по суспільній кар’єрній 
драбині для тих, хто вирішив оселитися в країні назавжди, були обмежені 
такими самими правовими нормативами, що діяли й для місцевого українського 
населення. Невипадково більшість греків, що отримали міське право у Львові, 
здобували його на засаді “iuxta alios cives Ruthenos”. Головною перепоною у 
просуванні кар’єрними щаблями управління таким містом як Львів залишалось  
домінування римо-католицької церкви та її вплив на суспільне життя держави. 
 Щодо географічного походження грецька діаспора Речі Посполитої 
формувалася переважно з людей, які прибували з теренів, що на той час були 
під пануванням Венеції. Ця недооцінена попередніми дослідниками обставина 
мала дуже важливе значення для всього процесу. “Венеційські” греки виявилися 
адаптивнішими до польських реалій, ніж їхні “підтурецькі” одновірці. 
Багаторічне проживання в середовищі католицької країни, де вони, попри все, 
мали можливість зберігати релігійну, мовну та етнічну ідентифікацію робило 
їхнє входження до Речі Посполитої дещо простішим. Перевагою був факт, що на 
місці вони знаходили підтримку в середовищі українського населення. Греки й 
українці виявилися чудовими ситуативними союзниками. Кожна група 
отримувала від такого об’єднання те, до чого прагнула. Греки – допомогу 

23



українських городян у набутті міського права та сприяння у провадженні 
економічної діяльності. Українці – посилення власної громади завдяки 
сприянню заможних та авторитетних членів. 
 Важливу роль у зміцненні грецької присутності в регіоні відіграв факт 
сприяння їм з боку приватних власників Замостя та Бродів. У більшості 
випадків Я. Замойський і С. Конецпольський чудово розрізняли поняття 
“грецька нація” та “грецька віра”, навіть якщо для самих греків вони були 
тотожними. На відміну від Львова, замойські греки мали більший вплив на 
управління містом як їх дії не вступали в суперечність з намірами власника 
міста. Окрім суто економічної складової, коронний канцлер Я. Замойський 
розглядав греків як частину своїх планів у підготовці до проведення 
Берестейської унії. Грецька група в Замості творила власне економічне 
середовище, що існувало паралельно з українським та польським. На відміну 
від Львова, де греки разом з українцями гуртувалися навколо церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці, в Замості вони мали власну святиню, священика та 
кладовище. Проект утворення цієї економічної діаспори почав занепадати після 
смерті Я.Замойського й остаточно вичерпав себе через початок війни козаків 
Б.Хмельницького, що суттєво підірвала економічний потенціал регіону. Як 
наслідок – у другій половині XVII ст. більшість греків Замостя або залишила 
його, або полонізувалася.  
 Бродівська група була надто малою, щоб плекати самоврядні амбіції. 
Головне завдання її члени вбачали у розвитку якісно нового для грецьких 
іммігрантів явища – створення фабрики із виготовлення злотоглаву, а також 
одягу й аксесуарів на зразок східних товарів. Греки, які гуртувалися навколо 
майстра Мануїла Корфінського, цілковито ігнорували питання інтеграції з 
українцями, орієнтувалися винятково на підтримку з боку своїх впливових 
опікунів. Бродівським грекам вдалося підготувати та залишити по собі майстрів 
із числа місцевих мешканців. Опинившись у другій третині XVII ст. в 
потрібному місці та у вдалий час, ці іммігранти вміло використали ситуацію й 
змогли отримати від неї очевидну матеріальну та суспільну вигоду.  
 Лише у Львові греки, крім господарської, активно провадили суспільну, 
релігійну та просвітницьку діяльність разом із українською громадою. Вони 
були помітною групою – насамперед через долучення до справ 
Ставропігійського братства. Багато з них надавали всіляку допомогу у 
вирішенні господарських проблем, займали виборні посади, обстоювали 
інтереси православних мешканців перед владою у Львові та перед польськими 
монархами. Водночас вони були важливим елементом у контактах між 
церковними інституціями Східної Церкви та Київською митрополією. Грецькі 
купці, члени Ставропігії були залучені до підготовки візитів та перебування у 
Речі Посполитій високопоставлених грецьких кліриків – 
константинопольського патріарха Єремії ІІ Траноса чи Александрійського 
патріарха Кирила Лукаріса. Завдяки фінансовій підтримці Константина 
Корнякта було збудовано нову вежу церкви Успіння Пресвятої Богородиці та 
каплицю Трьох Святителів. Він власним коштом профінансував також 
спорудження в місті ще однієї оборонної вежі. 
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 Попри незначну кількість греків на дипломатичних посадах у Речі 
Посполитій та загалом несприятливу ситуацію для їх кар’єрного зростання в цій 
сфері, Юрій Папара, Петро Афендик, Кирияк Ісарович і Константин Вевеллі 
активно користали зі своїх знань іноземних мов, особистих політичних 
контактів на території Молдавії, Туреччини та Московської держави, тому 
досягли в цій сфері помітних успіхів. Виконуючи на вимогу монархів важливі 
доручення, вони не оминали нагоди отримати від такої роботи особисту 
матеріальну вигоду та підвищити свій соціальний статус. Окремі з них цілком 
спокійно змінювали свою політичну позицію залежно від обставин. Їхня 
активність залишила слід в історії тогочасної дипломатичної служби Речі 
Посполитої та інших країн східноєвропейського регіону. Польська шляхта 
віддавала належне знанню та вмінню цих людей, але варто визнати, що 
водночас не бажала допускати поміж себе представників нижчого стану, які не 
були католицького віросповідання. 
 Економічна та громадська активність цих іммігрантів дозволили їм 
залишити по собі помітний вплив в соціо-культурному середовищі Руського 
воєводства. Іммігруючи до Речі Посполитої, греки в першому поколінні все ще 
відчували свою національну окремішність, чинили кроки до її збереження.  
Більшість із них, оселяючись в містах Руського воєводства, прагнули 
одружуватися в межах своєї етнічної групи й лише через брак достатньої 
кількості наречених-гречанок укладали шлюби з дівчатами з українських родин.  
Проте вже в другому, а особливо у третьому поколінні, значний відсоток їхніх 
нащадків намагався стати органічною частиною польського, а згодом й 
австрійського політичного істеблішменту. Інші члени родин Афендиків, 
Мадзапетів і Мазаракі, полишивши надії на швидке визволення своєї історичної 
батьківщини через можливість великого конфлікту між Річчю Посполитою та 
Туреччиною, а далі Російською імперією та Туреччиною переселитися на 
територію Гетьманщини й там досягли неабияких успіхів на службі в 
російських монархів.  
 Сукупність проаналізованих та зіставлених нами фактів дає підстави 
вважати, що попри збереження на теренах Львова та інших міст регіону 
відомостей про активність окремих представників таких численних родин, як 
Корнякти, Папари чи Мазаракі, наприкінці XVIII ст. спроби утворення 
локальних грецьких діаспор на території Руського воєводства Речі Посполитої 
вже вичерпали свої можливості. 
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АНОТАЦІЯ 
 
Лильо І.М. Греки на території Руського воєводства в XV–XVIII ст. – 
Кваліфікаційна наукова праця у формі монографії.  
 Дисертація (у формі монографії) на здобуття наукового ступеня доктора 
історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – Історія України – Львівський 
національний університет імені Івана Франка – Львів, 2019. 
  Представлено результати особливостей появи та формування грецької 
діаспори на території Руського воєводства Речі Посполитої в XV–XVIII ст. 
Проаналізовано базові причини та передумови, що спонукали чимало з 
грецьких купців та ремісників залишити свою історичну батьківщину та 
розпочати нове життя на територіях польсько-українського прикордоння. 
Особливу увагу приділено вивченню шляхів інтеграції греків до місцевого 
соціуму, питанням їх співпраці з українським (православним) населенням 
Львова та інших міст регіону у вирішенні нагальних соціальних та релігійних 
проблем. Аналіз шляхів прибуття греків дав змогу встановити малознаний в 
минулому факт, що більшість з них походила з територій, підконтрольних 
Венеціанській Республіці.  
 Шляхом аналізу причинно-наслідкових зв’язків щодо проблеми 
поширення зразків матеріальної культури Східного Середземномор’я на 
територію Речі Посполитої, показано напрямки та методи транспортування  
товарів, способи захисту купцями власних економічних та соціальних інтересів 
в межах створених ними купецьких об’єднань. Багато з таких форм 
економічного господарювання мали родинний характер чи були пов’язані між 
собою спеціальними правовими угодами.  
 Вперше в українській історіографії досліджено причини зростання 
наприкінці XVI ст. експорту до міст регіону мальвазії – вина з острова Крит та 
прилеглих до нього теренів. Шляхом детальних та прискіпливих генеалогічних 
студій до наукового обігу вперше впроваджено багато невідомих раніше фактів 
з історії знаних та впливових сімей грецького походження на території Руського 
Воєводства. 
 Ключові слова: греки, мальвазія, Ставропігійське братство, Львів, Руське 
воєводство, діаспора. 
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АННОТАЦИЯ 
 
Лильо И. Н. Греки на территории Руського воеводства Речи Посполитой в 
XV–XVIII вв. Квалификационный научный труд в форме монографии. 
 Диссертация (в форме монографии) на соискание ученой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.01 – История Украины – 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2019. 
 Проанализированы базовые причины и предпосылки, побудившие многих 
из греческих купцов и ремесленников оставить свою историческую родину и 
начать новую жизнь на территориях польско-украинского приграничья. Особое 
внимание уделено изучению путей интеграции греков в местный социум, 
вопросам их сотрудничества с украинским (православным) населением Львова 
и других городов в решении насущных социальных и религиозных проблем. 
Анализ путей прибытия греков позволил установить малоизвестный в прошлом 
факт, что большинство из них происходили из территорий подконтрольных 
Венецианской Республике. 
 Изучение причинно-следственных связей в вопросе распространения 
образцов материальной культуры Восточного Средиземноморья на территорию 
Речи Посполитой, продемонстрировало активную динамику передвижения 
таких товаров через созданные греками купеческие объединения. Многие из 
таких форм хозяйственных отношений имели семейный характер или были 
связаны между собой специальными соглашениями. Впервые в украинской 
историографии разъяснены причины значительного роста в конце XVI в. 
экспорта в регион мальвазии – вина с острова Крит и прилегающих к нему 
территорий. 
 Путем анализа опубликованых и неопубликованных документов раскрыто 
участие отдельных членов Львовского Ставропигийского братства в 
дипломатической работе на заказ Речи Посполитой, Московского государства и 
Османской Порты. Представлена тема сотрудничества отдельных греком в 
качестве тайных информатором для резидентов русской разведки на территории 
Речи Посполитой.  
 Глубокое исследование генеалогических древ впервые позволило внести в  
научный оборот много неизвестных ранее фактов из истории влиятельных 
семей греческого происхождения на территории Руського воеводства Речи 
Посполитой. 
Ключевые слова: греки, мальвазия, Ставропигийское братство, Львов, Руськое 
воеводство, диаспора. 
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ANNOTATION 
 
Lylo Ihor Greeks in the territory of Rus’ke Wojewodstwo in 15th – 18th c.  
— Monograph.  
 The monograph for obtaining the academic Degree of Doctor of Historical 
Sciences with a major 07.00.01 (History of Ukraine). – Ivan Franko National 
University in Lviv. – Lviv, 2019.  
 This text focuses on the question of how Greek immigrants from the Venice 
Rupublic and Ottoman Empire has active in the Ru’ske Wojewodstwo of the Polish-
Lithuanian Commonwelth in 15-18th centuries. In addition to material contributions 
and other influences Greeks also had numerous contacts with Easter Orthodox 
Church centres and active cooperation with the local Ukrainian community. The role 
of Greeks in the dissemination of Orthodox and Eastern Mediterranean culture in the 
area along the common borders of present Romania, Poland and Ukraine is not very 
known still. However it is the book that sheds light on some particular aspects of the 
historical and sociocultural processes of this region of Europe. 
 The beginning of the Greek diaspora in the cities of the Rus'ke Wojewodstwo 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth was not an accidental coincidence of 
circumstances. Most of the Greek immigrants moved to this area of Eastern Europe in 
the second half of the 16th-17th centuries. This immigration had complex geopolitical 
and economic reasons that have roots in the last centuries of the Byzantine Empire. 
 Since 1453, the Greeks became a people without a state, divided by the borders 
between the powerful countries of the Mediterranean. Most of their ethnic lands went 
under the control of the Ottoman Port. The islands of Crete and Cyprus were in 
possession of Venice (La Serenissima). The Greek population became the hostage of 
permanent political, economic and armed conflicts that endured between Turkey and 
the Republic of Venice (La Serenissima). 
  For the Greeks, there were few areas of activity where they could calmly 
implement their political and social plans. One of the most important activity was 
craft and trade. In search of profit, the brave Greek merchants stepped onto the 
Balkan Peninsula, to the principalities of Moldavia and Wallachia. From there, some 
of them gradually began to work with the territories of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. 
  Greek merchants actively created numerous merchant unions. Thanks to their 
activities, there was a kind of network of Greek communities across borders. Three 
influential families: the Kornyakts, the Weweli, and the Langish settled in Poland and 
continued to maintain contact with their partners in Moldova, Turkey, and Crete. The 
success of their activities allowed them to accumulate significant funds. As a result, 
Greek immigrants actively contributed to the local Polish school system, published 
books, and influenced the activities of church institutions. Religion and language 
were the markers that determined the commonality of the actions of these 
immigrants. 
  The reason Greeks moved to the territory of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth was commerce. In the 14th century, the needs of consumers were 
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provided by local Armenian merchants who had settled in the region. In the second 
half of the 16th century, Poland, via the port city of Gdansk, increased the supply of 
agricultural products to Western Europe, and enabled the accumulation of wealth in 
Poland. The noble and wealthy burghers began to spend more on luxury goods such 
as textiles from southern Europe and the Middle East. With the help of caravans, they 
brought favorite items from the Genoa trade offices in the Crimean peninsula and the 
territories of Turkey or the Middle East. Residents of the Commonwealth gradually 
became accustomed to using spices, wine, textiles, and rugs in their everyday lives. 
 The market segment where the Greeks had an absolute advantage was wine. 
Large quantities of Malvasia - a sweet wine from Crete and adjacent territories -  
began to be imported to the Commonwealth, turning it into a product customary for 
local cuisine. The "wine boom" continued under Greek control throughout the second 
half of the 16th century, while the Turkish government, which controlled the Black 
Sea area, kept the trade routes open to foreign merchants. 
  The Greek diaspora of the Rus'ke Wojewodstwo in the 16th and 17th centuries 
was not homogeneous. The notion of "Greek merchants," "Greek craftsmen" or 
"Greek priests" often concealed subtle but exciting nuances. Polish authorities were 
suspicious of immigrants, believing that some Greeks were interfering in the social 
processes of the Commonwealth, or even spying for Turkey or the Moscow state. 
Regarding economic matters, Greek merchants did not experience discrimination on 
national or religious grounds; however, for those who decided to settle in the country 
forever, career prospects were limited by the same legal legislation that had been 
enacted for the local Ukrainian Orthodox population. 
  The Greek diaspora of the Polish-Lithuanian Commonwealth was formed 
mainly from people who left the Greek territories under the rule of Venice. They lived 
for many years in the Catholic community, where they were able to preserve their 
religious, linguistic and ethnic identity, which made their transition to a new 
homeland easier. Moreover, once they were settled, they were met with the support of 
the local Orthodox community. The Greeks and Ukrainians were remarkable 
situational allies and each group received benefits from this association: the Greeks 
helped Ukrainians in the conduct of economic activity. Ukrainians strengthened the 
Greek community through the support of wealthy and authoritative members. The 
Greeks paid a large part of the taxes they spent on building urban infrastructure and 
defense facilities. The authorities of Lviv obliged the Greeks by enabling them to buy 
the most expensive houses in the city. For the Greeks, this was a definite form of 
investment and, at the same time, a property qualification. 
  The main centers of the Greek diaspora in the Commonwealth were the cities 
of Lviv, Zamość, and Brody. The Greek group in Zamost emerged in the late 16th 
century entirely on the initiative of the city's owner - Crown Chancellor Jan 
Zamoysky. From the beginning, he created for Greeks an economic environment that 
existed parallel with the Ukrainian and Polish ones. Unlike Lviv, where the Greeks, 
together with the Ukrainians, united around the Church of the Assumption of the 
Blessed Virgin Mary; in Zamość, the Greeks had a separate church, priest and a 
cemetery. The Greek diaspora in Zamost began to decline after the death of 
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Zamoysky, when masses of Greeks either left the city or assimilated into the local 
culture. 
  The group of Greek masters of embroidery in the city of Brody was too small 
to create its own diaspora community. Its members were craftsmen who built a 
factory to manufacture expensive fabrics - known in Polish as "złotogłow" - and to 
produce clothing and accessories. Not only was embroidery an economic 
phenomenon, but people such as Manuel Korfinski initiated a new aspect of material 
culture for the Polish-Lithuanian Commonwealth. Korfinski belonged to a new group 
of Greek immigrants that was different from previous ones: most of these Greeks 
stayed outside the Ukrainian social context. Unlike the Greeks in Lviv, Brody's 
Greeks did not have any contact with groups such as the Stavropihian Brotherhood, 
an organization that represented the rights of the Orthodox community. The Greek 
masters had focus to created a comfortable business environment for themselves and 
was separate from the Ukrainians social context. 
   For the local society, the most important thing was not the existence of the 
Greeks' factories, but the new generation of local students who trained in the textile 
arts and continued the unique skills and work taught to them by the Greeks.  As a 
result, these students had an impact on the continuation of an endeavor to keep and 
develop a local cultural tradition of embroidery. After the decline of Greek textile 
production in Brody, the local people continued to develop  new artisans and related 
crafts. 
  Thanks to people such as Korfinski, in the second half of the 17th century 
"sarmatism", the ethno-cultural phenomenon of spiritual and material culture that 
formed a core aspect of the Polish-Lithuanian Commonwealth elites, flourished. 
Korfinski's supporters, chiefly the gentry of the border areas, were influenced by the 
culture of the Orient and considered themselves the descendants of the ancient 
Sarmatians - an ancient Iranian people - as the brave defenders of Europe. Greek 
merchants and masters of embroidery in the territory of the Rus'ke Wojewodstwo of 
Poland in the 16 and 17th centuries were in the right place at the perfect time, and 
they used the situation to their advantage and were able to obtain much obvious 
material and social benefits through trade. 
  In Lviv, in addition to economic activities, the Greek people actively conducted 
public religious and educational activities along with the Ukrainian community. 
Lviv's Greeks distinguished from other Greeks in the Commonwealth primarily 
through their participation in the affairs of the Stavropihian Brotherhood. Many of 
them assisted in resolving economic problems and defended the interests of 
Ukrainians before local Polish authorities. They were a significant element in the 
contacts between the institutions of the Eastern Church and the Metropolitan of Kyiv. 
Greek merchants were involved in the preparation of visits of Patriarch Jeremiah II 
Tranos and the Patriarch of Alexandria, Cyril Lukaris to the Commonwealth of 
Constantinople. Thanks to the financial support of Konstantin Korniakt, a new tower 
was constructed at the Church of the Assumption of the Blessed Virgin; it also acted 
as a defensive tower for the city. 
  First-generation Greek immigrants continued to feel isolated because of their 
nationality. However, second- and especially third-generation Greeks actively tried to 
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become an organic part of the Polish-Lithuanian Commonwealth, and later the 
Austrian establishment. Some well-known families later decided to emigrate and 
serve the monarchs of Russia. 
  By the end of the 18th century, however, despite the preservation of well-
known families such as Paparas or Mazaraki in the Rus'ke Wojewodstwo, attempts to 
form local Greek diasporas in this part of Central-Eastern Europe had mostly ended. 
Key words: Greeks, malvasia, Lviv Dormition (Stavropihian) Brotherhood, Lviv. 
Rus’ke Wojewodstwo, Greek diaspora. 
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