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У статті, на основі переважно матеріалів з Центрального державного історичного архіву
України у місті Львові, а також опублікованих джерел, показано історію роду грецьких
іммігрантів – Корняктів. Особливу увагу звернено на активність його членів на території Руського
воєводства в XVI–XVII ст., шляхів здобуття ними значних соціальних позицій в міському соціумі
Львова та середовищі польської шляхти. Показано місце та значення роду Корняктів у формуванні
економічного та соціального середовища Руського воєводства. Як і багато інших грецьких
іммігрантів, що чисельно прибували на Південно-Східні терени Речі Посполитої в другій половині
XVI–XVII ст., Корнякти опинились перед численними складними викликами фінансового та
суспільного характеру. Лише зараз, ми можемо вповні зрозуміти причини та обставини, що
спонукали їх залишити рідний острів Кріт та через територію Молдавії спробувати знайти нові
перспективи та нову Батьківщину. Попри значні успіхи, котрих вони осягнули впродовж десятків
років, їх родина не була вповні допущена польською шляхтою до державного управління через
законодавчі обмеження та сприйняття цих людей як “ошляхетнених бюргерів”.

Ключові слова: Корнякти, Руське воєводство, Львів, греки, східні товари.

Засновник львівської гілки грецького роду Корняктів – Костянтин Корнякт,
був однією з найпомітніших постатей в історії Львова та регіону. Численні згадки
на його честь, у більшості випадків, були спробою авторів використати постать
К. Корнякта в “потрібному” їм контексті для висвітлення тих чи інших подій1. У
їх загальній масі маємо лише одну працю з різко негативною оцінкою людських
якостей грека. Німецький мандрівник М. Ґруневеґ у своїй хроніці писав про нього
як про “...поганого купця та ошляхетненого бюргера”2. На марґінесі студій
залишилось життя численних нащадків К. Корнякта. А вони відіграли в історії
Руського воєводства помітну роль. Отож, є сенс спробувати ще раз розглянути
основні моменти з життя Корняктів.

К. Корнякт народився близько 1517 р. (?) у місті Ретимно, що на острові
Крит3. Він походив із родини місцевої грецької еліти. Його сестра вийшла заміж
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за Леоніна Серво (Leonin Servo) – впливового купця, який мешкав у Стамбулі та
водночас активно представляв інтереси грецької верхівки Криту перед Венецією4.
Родинна спілка братів Корняктів, тобто Михайло, Маргуліс і Костянтин, займались
продажем солодкого вина – мальвазії5. Географія їх активності простягалася від
Криту через Стамбул до міст Молдавії, Волощини й Речі Посполитої.

Першим, хто став помітним на територіях українсько-польського пограниччя,
був Михайло Корнякт6. Згадками про його економічну діяльність рясніють справи
вірменського суду у Львові7. Хоча всі брати занотовані у документах Молдавії
та Речі Посполитої як купці, вони часто використовували для торгівлі своїх
представників, здійснюючи лише загальний операційний нагляд і керівництво8.
Географія їхніх факторів була доволі значною. Якщо у Львові ми бачимо серед
таких повноважних представників Яні Грека9, Яні Мавро Грека10, то у Нюрнберзі
партнером М. Корнякта був купець Зебальд Айхінґер11, агентами – флорентієць
Антоній Пандульфо12, Еммануїл (1548) та Михайло Каламарі з Кандії (1549)13.
К. Корнякт також швидко став відомий серед львівських ремісників і торговців.
Він був змушений полагоджувати незавершені справи брата, як повернення
заборгованостей, що мали перед ним інші купці14. Одна з перших самостійних
угод М. Корнякта датована 1557 р., коли за десять куф доброякісної мальвазії
він закупив у львівського майстра Данила для перепродажу в Молдавії три тисячі
шапок, які було оцінено в 4200–4500 зл.15 У 1559 р. Ян Духна та його дружина
Аґнєшка визнали перед ним свій борг за десять куф мальвазії по тридцять вісім
золотих монет16. У 1561 р. вірменський купець Андрій Мікілерович вступив із
ним у судову суперечку щодо визнання боргу в розмірі понад п’ятсот злотих17.

5 Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu, Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI–
XVIII w. (Wrocław, 1998), 190.

6 “...Michailo Corniactos Grecus a Candia...” див.: Центральний державний історичний архів
України у м. Львові (далі – ЦДІА України у Львові), “Акти вірменського суду” (Acta iudicii
civilis Armenorum), ф. 52, оп. 2, спр. 514 (1561–1584), арк. 4).

7 Там само, арк. 14, 27, 28–51, 55, 59, 64, 68, 69, 70.
8 ЦДІА України у Львові, “Акти вірменського суду” (Acta iudicii civilis Armenorum), ф. 52,

оп. 2, спр. 514 (1561–1584), арк. 14.
9 Там само, арк. 15.
10 Там само, арк. 28.
11 Dziubiński, Na szlakach Orientu, 96.
12 ЦДІА України у Львові, “Акти вірменського суду” (Acta iudicii civilis Armenorum), ф. 52,

оп. 2, спр. 516 (1596–1600), арк. 183.
13 Володимир Кривонос, “Торгова діяльність левантійських купців у Львові в XVI – першій

половині XVII ст.,” Вісник Львівського університету. Серія історична 27 (1992): 104.
14 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 514, “Акти вірменського суду” (Acta iudicii civilis

Armenorum), (1561–1584), арк. 48–49.
15 Елена Подградская, “Торговые связи Молдавии с западноукраинскими землями во второй

половине XVI в.,” Известия АН МССР. Серия общественных наук 11 (1962): 203.
16 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 240, “Книга запису індуктів і протоколів спірних

і кримінальних справ лавничого суду (1539–1561)”, арк. 939.
17 Там само, спр. 513, “Книга записів декретів, майнових зобов’язань, торгових угод, заповітів

та ін. документів (1537–1561)”, арк. 4–5.



277

І. Лильо
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 275–287

Разом із уже згаданим італійцем А. Пандульфо він орендував під львівською
ратушею підвал для зберігання вина, за який партнери платили спочатку по 23,
а згодом по 70 зл. чиншу18. У 1560 р. львівський міщанин Іваніс у борговій
розписці М. Корняктові одночасно згадує і його брата Костянтина19. Родина
швидко налагодила постачання до міста гуртових партій вина20. Попри позірну
успішність розвитку бізнесу, спілка інколи переживала й гірші часи, зокрема,
коли на Михайла подавали до суду через продаж неякісної мускателі21. Отож
М. Корнякт і його брати з перемінним успіхом працювали із львівським ринком
від 1545 до 1563 рр.22

У Молдавії М. Корнякт провадив спільні інтереси з молдавським господарем
Гераклідом Якубом Деспотом. Кредитні угоди та операції на межі закону,
приваблювали великими прибутками, але водночас загрожували значними
проблемами. За сумнівних обставин після однієї з таких афер М. Корнякта
звинувачено в боргах за товари, продані на львівському ринку. Після чергового
прибуття до Молдавії у 1563 р. його запросили на розмову до господаря.
Повертаючись із неї, грек був вбитий. Слідство не знайшло виконавця злочину,
а всі товари та гроші купця перейшли у власність Геракліда Якуба Деспота23. За
таких обставин перед рештою членів родини постало нагальне питання, що
робити далі. Саме тоді на перший план у вирішенні господарських питань вийшов
Костянтин Корнякт.

Починаючи щонайменше з 1560-х років ринок торгівлі на Північному Дунаї
зазнавав суттєвих змін через наплив із Туреччини євреїв-сефардів. Добре
організовані, освічені та мотивовані, вони швидко просували свої інтереси.
Першість серед них захопив та утримував купець Й. Нассі. Торговець користувався
при дворі турецького султана практично необмеженою протекцією, і тому
молдавський господар волів не наражатися на його гнів. Костянтин Корнякт мав
й інших конкурентів, які були б раді його рішенню залишити країну. Серед них –
Михайло Кантакузен, відомий тим, що збудував у Бухаресті щось на кшталт
“грецького торгового дому”. К. Корнякт був одним із його найбільших конкурентів
та перешкодою на шляху до досягнення економічного успіху24. Через сукупність
несприятливих для нього останній відступив на територію Речі Посполитої25.

18 Там само, спр. 705, “Книга реєстрів чиншових прибутків з будинків, крамниць, страганів
тощо оплат з виборів та надання міського громадянсва (1549–1577)”, арк. 222, 353.

19 Там само, спр. 513, “Книга записів декретів, майнових зобов’язань, торгових угод, заповітів
та ін. документів (1537–1561)”, арк. 686; спр. 514, арк. 29 (1563).

20 Там само, спр. 240, “Книга запису індуктів і протоколів спірних і кримінальних справ
лавничого суду (1538–1541)”, арк. 137–138.

21 Там само, спр. 235, арк. 951.
22 Подградская, Торговые связи, 203.
23 Cristian N. Apetrei, “Rethinking the connections of a sixteenth century family. The Korniakt

Merchants and Moldavia from 1540 to 1570,” ISTROS 20 (2014): 569.
24 Dziubiński, Na szlakach Orientu, 101.
25 Falangas Andronikos, “Post-Byzantine Greek Merchants of the Fifteenth-Seventeenth Centuties,”

Journal of the Hellenic Diaspora 33 (2007): 9.
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Уперше К. Корнякт прибув до Львова ще 1554 р.26. Упродовж наступних
шести-семи років за допомогою контактів, які налагодив брат Михайло, та
власній активності, вивчав ринок, соціум Львова та середовище Речі Посполитої.
Більшість ключових факторів брата продовжили роботу у Львові вже з ним27. У
1560 р. Костянтин підписав великий контракт на поставку в Туреччину
11 600 ліктів литовського полотна. Окрім торгівлі, він цікавився лихварськими
операціями. У липні 1569 р. львівські міщани Войцех та Аґнєшка Пайончки
гарантували всім майном, яким вони володіли, виплату отриманої позики28.

Датою його остаточного переїзду доречно вважати 1571 р., коли він придбав
у Львові перший будинок, знаний у документах як “Мельхіоргазівський”. Загалом,
К. Корнякт володів трьома домами – двома в центрі та одним на передмісті29.
Вже після смерті грека, його син Костянтин (молодший) відписав
Ставропігійському братству кам’яницю “Сухорабську” в рахунок заборгованих
відсотків із капіталу, записаного батьком на користь товариства з родинного
маєтку в приміському селі Збоїщах30.

У міських та інших офіційних документах трапляються варіанти написання
прізвища та імені К. Корнякта: Coreto de Candia, Cоrdiades, Cоrniacto і врешті
просто Korniakt31. На думку польського генеалога А. Бонецького, справжнє
прізвище родини могло бути Корнеаді, й лише у Львові отримало свою
загальновідому редакцію32. Ця гіпотеза могла випливати з інформації, що
впродовж тільки одного року в документах королівської канцелярії купця згадано
під трьома прізвищами – Kornedo, Korneado i Korneadi33.

У провадженні справ К. Корнякт зробив ставку на торгівлю надприбутковими
видами східних товарів. Щоправда, на цьому шляху він неминуче мав закріпитися
у дуже конкурентному середовищі. Уже перша згадка про напрям та обсяги
операцій Корнякта засвідчила наявність конфлікту між ним та Руським воєводою

26 Iorga Nicolae, Relaţiile comerciale ale teritor noastere cu Lembergul. Regestre si  documente din
Archivele orasuluż Lemberg, (Bucuresti, 1900), 39.

27 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 514, “Книга записів декретів, майнових зобов’язань,
торгових угод, заповітів та ін. документів”, арк. 48.

28 Там само, спр. 243, “Книга запису індуктів і протоколів спірних і кримінальних справ
лавничого суду (1569–1576)”, арк. 1291.

29 Денис Зубрицький, Хроніка міста Львова, пер. з пол. Iвана Сварника, коментарі Mирона
Капраля; ред. Олександра Шишки (Львів, 2002), 167; На вулиці Руській він відкупив будинок,
що належав Дмитрові-шапкареві на ділянці під номером 16 (див.: Myron Kapral, “Ulica Ruska we
Lwowie w XVI w.,” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 63, nr. 2 (2015): 299, 301).

30 Денис Зубрицький, Хроніка Ставропігійського братства, пер. Іван Сварник (Львів, 2011),
114.

31 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 514, “Книга записів декретів, майнових зобов’язань,
торгових угод, заповітів та ін. документів”, арк. 160.

32 Adam Boniecki, Herbarz Polski, cz. 1, t. 9, 158.
33 Akta Grodzkie i Ziemskie z czasoěw Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego

Bernardyněskiego we Lwowie (далі – AGZ), t. 10, nr. 1654 (Lwów, 1884); nr. 1656, 110; nr. 1659, 111.
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Юрієм Сенявським щодо цін на імпортоване грецьке вино34. Лише особисте
втручання короля Сигізмунда ІІ Авґуста дозволило знайти компроміс, завдяки
якому К. Корнякт зміг продовжити свою справу. Цей монарх мав виняткове
значення для його подальшої кар’єри. За його сприяння К. Корнякт отримав
дозвіл на поселення в будь-якому з міст Речі Посполитої, а 25 березня 1566 р.,
згідно з іншим декретом, – дозвіл на вільну торгівлю східним вином у містах
всієї держави35.

К. Корнякт вмів швидко знаходити впливових партнерів і друзів на різних
щаблях Речі Посполитої. Вони успішно протегували його діяльність у країні та
поза її межами. Це добре помітно на прикладі коронного канцлера Яна
Замойського, який в універсалі від 29 жовтня 1588 р. також жорстко захищав
економічні інтереси К. Корнякта36. Відносно швидке входження до кола
впливових городян Львова відкрило перед купцем додаткові можливості. Але,
попри фактичне користання з привілеїв, що йому надавало міське право Львова,
в документах не зафіксовано факту про набуття ним громадянства37. Економічні
та політичні вигоди, з яких він мав пожиток через шляхетство, видавалися йому
значно привабливішими, ніж права, обов’язки й привілеї львівського міщанина38.
Проте, це не звільняло його від звичної для знаних львівських родин процедури
знакування своїх інтересів ґмерком – особистим міщанським гербом39.

Після остаточного переїзду до Львова К. Корнякт отримав надзвичайно
вигідну посаду митника (Teloneator, homo alteriu imperii), викупивши патент
на збирання мит40. Від 1571 р. його повноваження поширювалися на територію
Київщини, Поділля, Волині й далі на захід – аж до Кракова41. У цьому ж році
король дозволив йому відкрити нову митницю в Кам’янці-Подільському для
купців, які везли товари з Туреччини і Волощини42, надав шляхетський титул і

34 AGZ, t. 10, nr. 1328, 89.
35 Ibid, 89.
36 “...A tak urzędu swego hetmańskiego napîminam i roskażuje, aby się żaden nie stanowieł,

żywności żadnych nie barł, szkody, angaryjej nie czynił, ktoby inaczej chciał czynić karania nie
ujdzie” (äèâ.: Archiwum Jana Zamojskiego, t. 4, 448).

37 Орест Заяць, Громадяни Львова XIV–XVIII ст.: правовий статус, склад, походження
(Київ, 2012), 174.

38 Władysław Łoziński, Patrycyat i miesczaństwo lwowskie w XVI–XVII wieku (Lwów, 1902), 316.
39 Марта Мальська, Тарас Завадовськии, Дмитро Каднічанськии, Туристичне львовознавство,

ч. 1, Міщанські ґмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова (Київ, 2017), 28;
Ґмерком К. Корнякта, поряд із гербом міста, майстер А. Бемер прикрасив у 1608 р. оборонну
вежу, завершену вже після смерті грека (див.: ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 906,
“Книги королівської каси, книга реєстрів річних прибутків і видатків (1608–1612)”, арк. 146;
Див. додаток № 16).

40 AGZ, t. 10, nr. 1713 (Lwów, 1884), 114; ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 906,
“Книги королівської каси, книга реєстрів річних прибутків і видатків (1608–1612)”, арк. 146;
Володимир Вуйцик, “Фортифікатори міста Львова,” Leopolitana (Ëüâ³â, 2013), 40.

41 Борис Ґудзяк, Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза
Берестейської унії, пер. Марія Габлевич, за ред. Олега Турія (Львів, 2000), 200.

42 AGZ, t. 10 (Lwów, 1884), 110.
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герб, впровадивши до почту польської шляхти43. Кілька років по тому шляхетство
грека підтвердив у Кракові наступний король – Генріх ІІІ Валуа44. У 1573 р. у
рішеннях міських судів він уже згадується також як “Nobilis Constantinus
Corniacto Graecus”45.

Для посилення власного авторитету в середовищі шляхти, що з нехіттю
ставилася до “міщан у дворянстві”, К. Корнякт одружився в 1575 р. із Анною
Дідушицькою (†1616), представницею одного із найславетніших родів Речі
Посполитої46. Під час скріплення шлюбної угоди К. Корнякт був змушений піти
на певні поступки, пообіцявши нареченій не провадити торгівлі особисто47. У
шлюбі мав дочок, а також трьох синів – Костянтина, Олександра та Михайла48,
які занотовані в документах 1593 р. як студенти університету в Падуї.

Перебування К. Корнякта на прибутковій і водночас такій бажаній для багатьох
посаді митника було далеко не безхмарним. У своїх діях і рішеннях грек змушений
був враховувати політичні та економічні інтереси різних фінансово-політичних груп
регіону. Зазвичай більшість суперечок йому вдавалося залагодити. Про вміння
тримати позитивний для нього баланс сил свідчить факт, що православний
К. Корнякт фігурує серед фундаторів ордену отців єзуїтів у Львові49.

Попри всю силу та авторитет, врегулювання окремих його господарських
конфліктів усе ж потребувало втручання найвищих посадових осіб держави.
12 листопада 1577 р. король Стефан Баторій був змушений вирішувати одну із
таких суперечок і заборонив львівським райцям впливати на судову справу між
К. Корняктом та міщанкою Софією Дофіно, а водночас вимагав передання цієї
справи до королівського суду50. Ґродські книги рясніють також розпорядженнями

43 Herby rycerstwa Polskiego prszez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane w r. 1584 (Kraków,
1858), 605; Kilka słów o heraldyce polskiej. Napisał Stanisław Hrabia Mieroszowski (Kraków, 1887),
tab. 7, nr. 5; Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, t. 1, 424; Wictor Wittyg, Nieznana szlachta polska
i jej herby (Krakoěw, 1908).

44 [1752] W Krakowie 19 Kwietnia 1574 r. Henryk, król, podaje do wiadomości, ze Konstantego
Korniakta przypuścił do swobód stanu rycerskiego i poleca go opiece władz (AGZ, t. 10 (Lwów,
1884), 117).

45 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 514, “Книга записів декретів, майнових зобов’язань,
торгових угод, заповітів та ін. документів”, арк. 306.

46 Boniecki, Herbarz, ñz. 1, t. 11, 158.
47 Polski Słownik Biograficzny (äàë³ – PSB), t. 11, 83; Â. Лозінський у монографії про львівське

міщанство опублікував фрагмент цієї шлюбної угоди. Оригінал документа на той час був у його
приватній власності (Łoziński, Patrycjat, 317).

48 У молодому віці Михайло Корнякт помер та був похований у Римі в костелі Санта Марія
Аркоелі (S. Maria in Arcoeli). Епітафійну таблицю встановили згодом його старші брати Костянтин
і Олександр. Її автором, ймовірно, міг бути один із майстрів – Nicolas Cordier або Nicolas Mostaerta
(Ihor Lylo, “Zapomniany fakt z historii greckiego rodu Korniaktów ze Lwowa,” Przegląd Nauk
Historycznych 9, nr1 (2010): 145–157).

49 Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce (Kraków, 1908), 176; Василь Кметь, “Єзуїти,” Енциклопедія
Львова, т. 2 (Львів, 2008), 274.

50 ЦДІА України у Львові, ф. 9, спр. 337, “Книга записів заповітів та актів про юридичне
оформлення прав власності на спадкове рухоме та нерухоме майно (1579–1594)”, арк. 362.
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короля Сигізмунда ІІ Авґуста про порядок унормування відносин між головним
митником Руської землі та мешканцями різних міст краю51. Попри це, жодна з
проблем не перешкоджала К. Корняктові й надалі через своїх представників
продавати вино, бавовну52 та вдаватися до лихварства53.

К. Корнякт активно використовував у господарській діяльності свої політичні
впливи та зв’язки. Цікавим є пам’ятний лист, що його грек скерував до свого
фактора Антонія Конфортіно. Той мав поїхати в Стамбул і там потрапити на
аудієнцію до польського посла, щоб полагодити в султана дозвіл на вільну
закупівлю для Корнякта двісті куф мальвазії. Така практика, коли група купців,
користуючись дипломатичним імунітетом посла, намагалася ввезти або вивезти
з країни без мит чи з мінімальною сплатою податків різноманітні підакцизні
товари, була в той час звичною. Своє чергою, вони компенсували вартість
подорожі посольства та представницькі видатки54.

Костянтин Корнякт обіцяв передати гроші на закупівлю товару лише
отримавши позитивний результат цієї розмови, оскільки не був упевнений у
реалізації цього плану. Вже в наступному, 1581 р., султан Мурад ІІІ дозволив
послові безперешкодно вивезти з країни товари, серед яких було й двісті куф
мальвазії. Очевидно, саме тієї, що її замовив К. Корнякт55.

Взаємини К. Корнякта зі Ставропігійським братством зав’язалися майже
відразу після його прибуття до міста. Не пізніше 1569 р. він вже числився серед
його почесних членів56. На особисте прохання царгородського патріарха Єремії ІІ
Траноса, в 1572 р. К. Корнякт розпочав фінансову підтримку будівництва дзвіниці
церкви Успіння Пресвятої Богородиці та каплиці Трьох Святителів57.

Через прорахунки попереднього архітектора вежа, збудована на гроші Давида
Русина, завалилася. Зі згоди братчиків К. Корнякт запросив італійського
архітектора Петра Барбона, який раніше зводив його власний будинок58 на Ринку.

51 AGZ, t. 10 (Lwów, 1884), 117, 124, 125, 127, 130.
52 Łoziński, Złotnictwo lwowskie w dawnych wiekach 1384–1640, 61.
53 Łoziński, Prawel i Lewem. Obzyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII w., t. 2

(Lwów, 1904), 283–293.
54 Przemysław Dąbkowski, Stanowisko cudzoziemcoěw w prawie litewskim w drugiej połowie XV

i w XVI wieku (1447–1588) (Lwoěw, 1912), 14; Східна торгівля Львова в середині XVI – першій
половині XVII ст. збірник документів, упоряд. Володимир Кривонос (Львів, 2011), 19.

55 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 245, “Книга запису індуктів і протоколів спірних
і кримінальних справ лавничого суду (1576–1579)”, арк. 1009.

56 Ярослав Ісаєвич, Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVII ст.
(Київ, 1966), 51.

57 Іван Крип’якевич, Історичні проходи (Львів, 1991), 58.
58 Будинок № 6 у стилі епохи Відродження було споруджено на площі Ринок у 1580 р. на місці

двох попередніх кам’яниць. Нащадки К. Корнякта продали його на початку XVII ст. одному з
чернечих законів. 1642 р. дім викупив магнат Якуб Собеський, після смерті якого в 1647 р. його
успадкував син Ян. У 1674 р. Ян Собеський був обраний королем Речі Посполитої, і кам’яниця
отримала загальновживану назву Королівської (див.: Володимир Мельник,  Вулицями
старовинного Львова (Львів, 2006), 66).



282

І. Лильо
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 275–287

Майстер, у співпраці з Павлом Римлянином, спорудив триярусну вежу заввишки
понад 65 м з шатровим завершенням, що була найвищою на той час будівлею у
місті в стилі пізнього ренесансу59. К. Корнякт відмовився від боргу в розмірі
1000 зл., який місто мало перед ним із 1598 р., і на ці кошти магістрат перебудував
поблизу костелу єзуїтів одну з оборонних веж Львова, що отримала назву
“Костянтина” чи “Корняктівська”60. Діяльність купця, спрямована на суспільний
добробут міста, посилювала та капіталізувала особистий авторитет негоціанта61.
Потрети К. Корнякта і його синів довший час висіли в церкві, поки не були
передані до львівського історичного музею62.

Аж у 1583 р. К. Корнякт втратив посаду митника Руської землі. Згідно з
указом короля Стефана Баторія, він передав оренду монополії шляхтичам
Вацлаву Угровецькому та Павлові Ожеховському63. Нові орендатори мали
сплатити К. Корняктові 15 000 зл. компенсації64.

У 1585 р. грек важко захворів. На майже два тижні він потрапив до лікарні,
якою керував знаний у Львові та за його межами аптекар і лікар Павло
Абрамович. Довготривале лікування не виправдало всіх сподівань пацієнта.
Впродовж шести років по тому тривав судовий процес між К. Корняктом і лікарем,
під час якого грек категорично відмовлявся сплатити рахунки65.

На схилі життя К. Корнякт оселився у своєму передміському маєтку.
У документах лише зрідка стали фіксуватися відомості про його господарську
активність66. У селі Острів (Ostrуw) біля Пшеворська він та його син Костянтин
Корнякт (молодший) в січні 1601 р. розпочали будівництво дерев’яного храму67.

Помер К. Корнякт 1 серпня 1603 р.68. Вже після його смерті, у 1604 р., набув
чинності заповіт, згідно з яким Ставропігійське братство, а також чоловічий
монастир св. Онуфрія Пустельника отримували тривале фінансування від
прибутків із приміського маєтку грека у селі Збоїща69. Як чільного міщанина та

59 Вуйцик, “Зодчий Павло Римлянин,” Leopolitana, 91.
60 Вуйцик, Фортифікації міста Львова , 40; Олександр Шишка, “Башти оборонні,”

Енциклопедія Львова, т. 1 (Львів, 2007), 199.
61 Временник Ставропигии (Львов, 1966): 60–61.
62 Роман Демків, “Портрети родини Корняктів: до проблеми дослідження,” Народознавчі

зошити 3–4 (2009): 399.
63 AGZ, t. 10, nr. 2195 (Lwów, 1884), 144.
64 Boniecki, Herbarz, cz. 1, t. 11, 158.
65 Anita Magowska, “Complaints, Charges, and Claims: Apothecaries in Poland in The 16th and 17th

Centuries,” American Institute of the History of Pharmacy 50, nr. 30 (2008): 102.
66 AGZ, t. 10, nr. 2774 (Lwów, 1884), 158, 181; nr. 2880, 184.
67 “Sprawozdania z wycieczki naukowej,” Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w

Polsce, t. 5 (1896), 182.
68 PSB, t. 11, 83.
69 Ісаєвич, Братства, 166; Олег Дух, Превелебні панни, жіночі чернечі спільноти Львівської

та Перемишлянської єпархій у ранньомодерний період (Серія Київське християнство, т. 5) (Львів,
2017), 402; Oksana Winnyczenko, Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z
XVII wieku (Warszawa, 2017), 55.
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мецената церкви Успіння Пресвятої Богородиці К. Корнякта було поховано в її
крипті. Пам’ять про цю людину не стерта. Останні чотириста років кожного
1 серпня за нього правлять заупокійну службу, а на замовлення парафіян у 1936 р.
художник Петро Холодний, поміж іншими видатними постатями української історії,
зобразив його портрет на одному з вітражів, розташованих із боку вулиці Руської70.

Оренда митної монополії в поєднанні з торгівлею вином дала змогу
К. Корняктові за короткий час накопичити значні статки й увійти наприкінці
XVI ст. до числа найзаможніших сімей Речі Посполитої. На початку XVII ст.
родині Корняктів перейшов викуплений з-під застави маєток поблизу містечка
Гусаків (Руська земля)71. Вони були власниками колишнього королівського
володіння Щирець, що його К. Корнякт (старший) отримав як посаг після
одруження з А. Дзідушицькою72.

Згідно із заповітом, більшість його майна було розподілено між дітьми73.
Олександр Корнякт не дуже скористався цими грошима, оскільки помер в
молодому віці у Львові 1605 р. 74 Дочки К. Корнякта взяли шлюб із
представниками відомих шляхетських родин Речі Посполитої: Анна вийшла
заміж за шляхтича Яна Тарновського75, Софія пов’язала свою долю з
Абрагамом Гербуртом, молодша – Катерина (1570–1635) – після смерті першого
чоловіка Олександра Хоткевича, вдруге вийшла заміж (бл. 1628 р.) за руського
воєводу князя Костянтина Вишневецького76. Шлюб був бездітним.

70 Вуйцик, Архітектурний ансамбль, 226.
71 AGZ, t. 10, nr. 2023 (Lwów, 1884), 133. Сума застави становила 400 000 зл. (див.: “Rejestr

poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku,” Polska poludniowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Zródła
dziejowe 1, zesz. 1 (1997): 61.

72 Окрім Щирця та місцевих млинів, К. Корнякт як посаг отримав за наречену дві тисячі
злотих і “wyprawy” тисячу зверху (див.: Łoziński, Patrycjat, 316). Загалом йому вдалося набути
значні маєтності поза Львовом. Окрім вже згаданих, йому належали: Альбіґова (Albigowa), Гусаків,
Журавиця, Косина (Kosina), Рогожно (Rogóżno, Rogoszno), Однова (див.: АЮЗР, т. 12, 5).
Поборовий реєстр 1578 р. зафіксував 13 сіл у власності митника (загалом 53 лани угідь), реєстр
1584 р. – лише дев’ять: Кривчиці (5 л.), Передримихи (3 л.), Гребінці (2 л.), Боянець (2 л.), Зіболки
(6 л.), Никонковичі (8 л.), Сороки (1,5 л.), Яструбків (2 л.), Мервичі (7 л.), Мокротин (7 л.),
Цунів (5,5 л.), Надичі (1 л.), Знесіння (3 л.) (див.: Źródła dziejowe, t. 18, cz. 1, Warszawa, 1902), 63,
71, 73–75); Станом на 1598 р. Корнякт володів містом Куликовом та селом Уднів (тепер Віднів)
(див.: Katalog rękopisów umiejętności w Krakowie, dodatek 1, nakładem akademii Umiejętności, doc.
176. (1582) (Kraków, 1912), 104; Богдан Смерека, “Поборові реєстри як джерело до вивчення
приватних землеволодінь та їх власників у Львівській землі Руського воєводства в XVI ст.,”
Генеалогічні записки 13 (2015): 28.

73 “Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku,” Polska południowo-wschodnia w epoce
nowożytnej. Źródła dziejowe 1, zesz. 1 (1997): 61.

74 Łoziněski, Prawem i lewem, 358.
75 Її дочка Єфросинія (1605–1645) з 1638 р. була дружиною князя Юрія Вишневецького, а

після його смерті в 1642 р. вийшла заміж за коронного підканцлера Героніма Радзейовського
(Zbigniew Anusik, “O książetach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii
rodu,” Przegłąd Nauk Historycznych 8, nr. 2 (2009): 212.

76 У шлюбі з Константином  Вишнивецьким К. Корняктівна дітей не мала (див.: Łoziński,
Patrycjat, 316; Anusik, 197).
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Селище Білоблоки біля Пшеворська стало головною садибою старшого сина
К. Корнякта – Костянтина Корнякта (молодшого). Саме тут наприкінці XVI –
на початку XVII ст., після продажу частини маєтностей у львівській землі, він
збудував невеликий укріплений замочок. Костянтин мешкав у ньому разом із
матір’ю та дружиною Єлизаветою з Оссолінських. Попри те, що Білоблоки були
головною резиденцією родини, більшість цінних речей і скарбницю Корнякти
зберігали в краще укріпленому замку в селі Сосниця (Soњnica). Саме цей замок
і став об’єктом постійних нападів із боку знаного власника замку в Ланьцуті
Станіслава Стадницького, відомого у шляхетському середовищі під промовистим
прізвиськом “Дідько”77. У липні 1605 р. конфлікт між сусідами загострився
настільки, що С. Стадницький пограбував садибу, ув’язнив К. Корнякта
(молодшого) в льосі й вимагав передати йому частину маєтностей78. Певного
“компромісу” було досягнуто, бо після звільнення К. Корнякт шукав захисту
від свого ворога за львівськими мурами, де й відмовився від даних під примусом
обіцянок. С. Стадницький та його брат Адам, зібравши численний загін, у 1606 р.
на чолі цієї приватної армії взяли львівський палац Корняктів в облогу79. Головною
вимогою залишався ультиматум, щоб Костянтин у присутності суддів зрікся
прав на майно. Судові суперечки та справжні сусідські війни щодо його
маєтностей продовжувалися і в пізніший період, бо відомості про спробу увійти
у їх власність, опротестування в суперечках із якимсь паном Дрогойовським та
єзуїтами з міста Ярослава бачимо в документах перемишльського ґродського
суду ще в 1623 р.80 Історію конфлікту К. Корнякта з сусідами барвисто описав
В. Лозінський81.

Усе це не перешкоджало К. Корняктові (молодшому) активно долучатися
до звичних для шляхти справ. Він брав участь у інфлянській воєнній кампанії
під керівництвом коронного гетьмана Я. Замойського, та водночас жертвував
кошти для укріплення львівських мурів і на Ставропігійське братство82. У 1624 р.
фінансово доклався до відновлення храму св. Дороти в місцевості Маркова
(Markowa) поблизу Ланцута. Того ж року К. Корнякт помер від отриманих ран,
захищаючи місто від чергового нападу татар. Його урочисто поховали у гарному
саркофазі в крипті костелу отців бернардинців у Пшеворську. Згодом один із
наступних власників міста забрав кістки з труни й перепоховав на місцевому

77 Jacek Bazak, “Kle(ski elementarne w dziejach Radymna i okolic w XVII i pierwszej połowie
XVIII wieku,” Rocznik Stowarzyszenia Miłosěnikoěw Jarosławia (äàë³ – RSMJ) 17 (2008): 2–3.

78 Michał Proksa, “Zamek Korniaktoěw w Sosěnicy w sěwietle zěroědeł pisanych i badaně
archeologiczno-architektonicznych,” Przemyskie Zapiski Historyczne 6–7 (1990): 258, 266.

79 Зубрицький, Хроніка, 211.
80 ЦДІА України у Львові, ф. 13, оп. 4, спр. 342, “Перемишльський гродський суд, м.

Перемишль, Перемишльської землі, Руського воєводства (Judicium castrense Premislience)”, арк.
103, 293, 404.

81 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 361, “Львівський гродський суд, актова книга реляцій (донесень)
львівського гродського суду”, арк. 237–252; Јoziсski, Prawem i Lewem, 283–293.

82 Зубрицький, Хроніка Ставропігійського братства, 120.
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кладовищі83. У 1896 р., завдяки підтримці ордината Пшеворська – князя Анджея
Любомирського, наукова експедиція дослідила залишки замочку родини в
Білоблоках і дійшла висновку, що він повністю занепав і був остаточно
пограбований шукачами скарбів84.

У шлюбі К. Корнякт (молодший) мав трьох дітей. Більшість свого маєтку
він передав старшому синові Олександрові Збіґнєву, який був одружений із
Доротою Кашковською. Олександр помер у відносно молодому віці (1639), і
тому його неповнолітню дочку Ельжбету взяв під опіку другий брат – Кароль
Францішек Корнякт (1612–1672)85.

Кароль Францішек у 1630 р. був студентом Краківської академії, студіював
в університетах Падуї та Ґраца. Здійснив навчальну подорож до Німеччини,
Франції, Італії, Іспанії, Англії, Нідерландів. У 1633 р. у почті свого дядька Єжи
Оссолінського перебував у Римі86. З початком повстання Б. Хмельницького на
власні кошти спорядив та очолив загін на 200 солдат у складі польської армії.
Кароль Ф. Корнякт – активний учасник битви під Зборовом та Берестечком87.
У 1648 р. він особисто та його люди долучилися до захисту Перемишля88. Попри
те, що козаки майже увійшли в межі міста, атаку було відбито, і вони відступили.
Здобута загоном Кароля Францішка Корнякта козацька хоругва була урочисто
вивішена у місцевому кафедральному костелі89.

Після таких подвигів К. Ф. Корнякт почав користуватися серед місцевої
шляхти більшим авторитетом, і 1649 р. його обрали послом до польського сейму.
У 1650–1652 рр. у міжконфесійній боротьбі за перемишльське єпископство
Кароль Францішек Корнякт став на бік уніатської громади. Після одруження з
Катериною Белжецькою мешкав у родинному маєтку поблизу Перемишля90. У
самому Перемишлі, на Ринку, Корнякти також мали власну кам’яницю. У шлюбі
у Кароля Францішка було три сини – Антоній Кароль, Михайло та Францішек,
та три доньки – Катерина, Францішка й Анна. Помер Кароль Францішек Корнякт

83 “Sprawozdanie z wycieczki naukowej,” Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w
Polsce 5 (1896): 182.

84 Ibid.
85 Marek Gosztyla, Michał Proksa, “Zamki, pałace i klasztory województwa przemyskiego,”

Przewodnik po wybranych obiektach architektury monumentalnej województwa Przemyskiego
(Przemyśl, 1995), 44.

86 Tadeusz Makowski, “Przesławny wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu,” Spotkania z
zabytkami 9 (2007): 11.

87 Waldemar Deluga, “Studies in Orthodox Church painting in Central Europe (Ist part),” Arte
Christiana 91 (2003): 293.

88 Pręzent znamienitych cnot y heroicznych dzieł wielmożnego iego mości p. Karola Franciszka na
Białobokach, 15.

89 Leopold Hauser, Monografia miasta Przemyśla (Przemyśl, 1883), 126; Moses Schorr, Żydzi w
Prszemyślu: do końca XVIII wieku: opracowanie i wydawnictwo materiału archiwalnego (Lwów,
1903), 31.

90 PSB, t. 11, 82.
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5 липня 1672 р., похований у Перемишлі91. Після його смерті на замовлення
дружини Катерини у Львові було видано панегірик, де доволі детально описано
його добрі справи та родинні пов’язання92.

Його дочка – Ельжбета у спадок отримала маєтність Гусаків із прилеглими
селами, які, попри значну судову тяганину, все ж зберегла у своїй власності й
після шлюбу з шляхтичем Костянтином Красицьким93. Саме через її доньку,
народжену в цьому шлюбі, більша частина маєтку Корняктів із часом перейшла
до рук шляхтичів Моджевських, а від них, через родину Лашижів, до останніх
його розпорядників – представників численної родини Потоцьких94.

Нелегко складалася доля іншої доньки Кароля Францішка – Анни. Через
непорозуміння з чоловіком Миколаєм Оссолінським, вона втекла до Перемишля
під захист мурів місцевого домініканського монастиря. Проте чоловік не мав
наміру так просто погодитися з цим кроком дружини. В одну з неділь він
організував напад і викрав її просто з-під стін костелу та вивіз із міста. Під час
цього злочину були людські втрати як з боку нападників, так і з боку охоронців
Анни95.

З усіх синів Кароля Францішка Корнякта найбільше інформації маємо про
Антонія Кароля Корнякта (?–1726), який після смерті братів перебрав на себе
всі маєтності родини. У 1710 р. як учасник Північної війни на боці шведів він
встиг побувати в полоні у Москві96.  Після повернення додому його
супроводжували судові процеси, що провадили такі кредитори грека, як львівський
вірменський купець Христофор Августинович97. У документах цих процесів у
різні періоди згадуються імена львівського купця Миколи Куркевича з дружиною
Ґоноратою та окремих членів родини Потоцьких98. Попри труднощі, що виникали
в їхніх стосунках із сусідами та партнерами, упродовж XVII ст. нащадки родини
Корняктів продовжували залишатися серед найбагатших землевласників
регіону99. При цьому чітко окреслилася тенденція до їх швидкої полонізації.
Антоній Кароль Корнякт виявився останнім з цього славетного роду. Він помер,
не залишивши по собі нащадків.

91 PSB, t. 11, 82.
92 Pręzent znamienitych...
93 Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 r., t. 1, cz. 2, 6.
94 Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, t. 2 (1859), 239.
95 Łoziński, Prawem i lewem, 295.
96 AGZ, t. 22 (Lwów, 1914), 458, “Lauda sejmikowe wiszeńskie”.
97 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 1, спр. 441, “Опротестування акту розподілу спадщини

А. Корнякта його кредитором Х. Августиновичем (Витяги з львівських гродських книг), (1712–
1774)”, арк. 1–6; Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, відділ рукописів,
ф. 5, спр. 4281; Там само, ф. 141, оп. 3, спр. 1.

98 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 1, спр. 441 “Опротестування акту розподілу спадщини
А. Корнякта його кредитором Х. Августиновичем, (Витяги з львівських гродських книг) (1712–
1774)”, арк. 4–5.

99 “Корнякти” акти роду Корняктів, 1712, Львівська національна наукова бібліотека імені
В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 9, спр. 51.
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Доля родини Корняктів виявилася типовою для багатьох грецьких сімей
Руського воєводства. Після прибуття більшість із них зосереджувала увагу
насамперед на економічній складовій власної діяльності. Лише після досягнення
відповідного рівня матеріального та соціального благополуччя вони активніше
долучалися до суспільного життя української або польської громад. Корняктам
таки вдалося стати частиною польської політичної еліти100. Проте, на відміну
від інших чужоземних родів, які, здобувши шляхетство, швидко просувалися на
представницькі посади в Речі Посполитій, Корнякти 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 шляхти101. Так чи інакше, але вже в другому чи третьому
поколінні нащадки славного роду Корняктів полонізувалися та розчинилися у
місцевому шляхетському середовищі.

HISTORY OF THE KORNIAKT FAMILY

Ihor LYL’O
Ivan Franko National University of Lviv,

Chair of History of Middle Ages and Byzantine Studies,
1, Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The Greek merchant Konstantyn Korniakt was one of the most famous figures in the history of
Lviv and the Polish-Lithuanian Commonwealth in the second part of the 16th century. Together with
his brothers, he created a successful company that traded the sweet kind of wine from the Mediterranean
area to the border of the Moscow State. The history of the Kornyakt family had some specifics. They
were trying to be an integral part of the local political elite. Sons and grandson of Konstantyn Korniakt
were in military service of Poland and made a lot as it brave defenders. But unlike other immigrants who
have gained high social status in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Korniakt family did not have
such prominent success. Formally this was due to the local laws (salvis legibus et statutis regni de
scartabellis), which allowed the participation of neophytes in the management of the state, beginning
with only the third generation. However, we get the impression that even with a great wealth, Korniakt
family psychologically remained “alien” to the environment of the Polish political elite.

Key words: Korniakt, Lviv, merchants, Greek, Eastern goods, Rus’ke Wojewodstwo.

100 Jan Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI–XVIII,  t. 1 (Warszawa, 1933), 125.
101 Łoziněski, Prawem i lewem, 345–346; Polska encyklopedia szlachecka, t. 4 (Warszawa, 1936), 54.
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