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УДК 94 (477.83) “12/14”
Андрій ПЕТРИК

ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТА ДРУЖИНИ ГАЛИЦЬКОГО 
І ВОЛИНСЬКОГО БОЯРСТВА

Питання участі галицького і волин ського боярства в вій ськовій організації держа-
ви, існування власних бояр ських загонів та приватних замків-фортець, незважаючи 
на велику кількість спеціальних досліджень, і надалі вимагають свого  подальшого 
вивчення.

Термін “дружина” є загальнослов’ян ським і утворився від слова “друг”, що первісно 
означало  “співпутник, товариш на війні”1. Аналіз відносин між князем і дружиною дає 
можливість зробити висновок, що з ХІ ст.  в дружинному середовищі спостерігається 
тенденція розколу на старшу і молодшу дружину. Цей розкол ще більше посилився 
на кінець ХІІ ст. Розпад дружини проявлявся по різному. В старшій дружині, яка 
складалася переважно з бояр, спостерігається перехід від дружинних відносин до 
васальних. Молодша дружина, яка складалася з отроків, діт ських і їм подібних, пос-
тупово зливається з представниками княжого двору, що живуть за іншими законами, 
аніж дружина. Беззаперечним є те, що на кінець ХІІ ст. дружині відносини поступово 
відходять у минуле, а остаточне їх зникнення відбувається в кінці ХІІІ-на початку 
XIV ст. На той час термін “дружина”, що означав постійне кадрове вій сько, яке пере-
бувало при князеві як його соратники і помічники, виходить із ужитку. Виникають 
нові соціально-політичні інститути.

Безсумнівною є належність бояр до князів ської дружини2. Вони входили в дру-
жинний союз, творячи її верхній прошарок, який в літописах нерідко позначається 
як “старша”, “лучча”, “передня”, “велика”.

Дружинники (великі бояри, молодші бояри та дворяни) несли князю службу із землі. 
Численність князів ської та бояр ської дружин, в свою чергу, залежала від економічних 
можливостей князя, від розмірів землі, яка йшла на роздавання васалам. Боярство 
творило верхній прошарок дружини, але його не можна вважати дружинниками 
у “чистому” вигляді, які б жили під дахом князя й перебували на його утриманні. Вони 
мали власні доходи, отримували князів ські надання, тримали села та займали певні 
адміністративні посади, що із часом ставали спадковими3. Отримана боярами певна 
побутова і господар ська самостійність сприяла переростанню бояр сько-дружинних 
відносин у васальні4. Значно сприяли цьому тісні контакти Галицької та Волин ської 
земель із угор ськими та поль ськими землями. Інша частина дружинного елементу, 
зберігши тісний зв’язок із князем, витворює порівняно новий інститут “князів ський 
двір”, де поряд із боярами сановниками формується нижча ланка двір ської ієрар-
хії – парубки, пахолки, отроки, слуги двір ські, милостники. Очевидно, що ця модель 
повторювалася на нижчі щаблі суспільства, зокрема боярства.

Отроки в літописах виступають із середини Х ст. Неодноразово ми їх зустрічаємо 
у вістках  ХІ, ХІІ, ХІІІ ст. як постійних супутників князя. З літописних вісток видно, 
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що отроки – це перш за все двірцеві та вій ськові слуги князя, які перебувають в повні 
залежності від князя (Див. Дод.2, 3). 

Єдиної думки щодо походження терміну отрок немає. Досить цікава етимологія 
терміну. На думку лінгвістів, він, будучи загальнослов’ян ським, утворився за допомоги 
префікса –от (не) от рок, “той, що не говорить”. Звідси отрок – це безсловесна людина, 
раб5. Цікавим є той факт, що частина отроків є іноземного походження. З угрів походили 
Георгій і Мойсей, отроки князя Бориса Володимировича. Отроки Давида Ігоровича 
Улан і Колчко, виходячи з їх імен, походили з представників степу. Це дозволило 
М.Затиркевичу припустити, що первісно отроки набиралися з вій ськовополоненихf. 

Дещо на іншому становищі перебували діт ські. Як випливає з літописів, діт ські 
служби по княжому дому не несли, що суттєво відрізняло їх від отроків. Відзначимо 
і той факт, що отроків зустрічаємо і при боярах. Діт ські у бояр відсутні. Більш того, 
діт ські Андрія Боголюб ського проживали у власних будинках7. Діт ські досить часто 
займали вищі адміністративні посади, отримували в посідання міста та волості8. Це 
дозволяє вбачати в діт ських вільних людей, що походили з давньору ського середовища. 
Ймовірно, що саме з  посади дат ського більшість бояр розпочинали своє просування 
по ієрархічних шаблях княжої дружини.

Як уже зазначалося, з ХІІ ст. мала дружина поступово зливається із князів ським 
двором, а в джерелах появляється терміни “дворяни”, “слуги двір ські”, “двір ські”. 
Разом з цим літописи відділяють від дворян посадників, тивунів, діт ських, отроків 
і мечників. Поступово склад двору  ускладнювався за рахунок входження в нього 
вій ськового елементу, що випадав із дружини і осідав при дворі. Не випадково князів-
ський двір багато в чому подібний до дружини: він рухається спільно з князем, бере 
участь у війнах та політичному житті держави.

Посада двір ського виникла під впливом державного устрою сусідніх країн, зок-
рема Угорщини. Щоправда, перша згадка про двір ського на Русі  відноситься до 
1171 р. – київ ський двір ський Олекса9. На це прямо вказує галицько-волин ський 
літописець ототожнюючи термін “двір ський” та “palatinus, comespalatii”. Під 1208 р. 
угор ський король, за словами літописця, посилає у Галичину вій ська на чолі з великим 
двір ським і палатином Потом10. Для Галицько-Волин ської держави літопис фіксує двір-
ських Андрія, активна діяльність якого припала на 1225-1256 рр. та Якова Марковича 
(1247 р.). У 1258 р. функції двір ського виконує Олекса Орішок, а при Володимирі 
Васильковичу посаду двір ського займає Рах Михайлович.

Суперечливою залишається постать двір ського Григорія Васильовича, який спільно 
із галицьким єпископом Артемієм в 30-х рр. ХІІІ ст. відігравав провідну роль в історії 
держави. 1237 р. боярин змушений змиритися із воскняженням Данила в Галичі і про-
тягом певного часу зберігав свою посаду. Можемо погодитися із думкою К.Софроненко, 
що, хоча призначення двір ського й залежало від князя, він не завжди міг його скинути 
із посади, оскільки це в значній мірі залежало від волі боярства11.

Посада печатника фіксується літописом лише один раз. Погоджуємося з І.Кри-
п’якевичем, який до основних функцій печатника відносить зберігання князів ської 
печатки, укладання текстів грамот чи керування їхнім складанням, облік князів ських 
доходів та витрат12.

Нез’ясованим залишається питання походження посади. Д.Лихачов її виводить 
із Візантії, де існувала посада канцлера13. О.Купчин ський, полемізуючи із першим 
вважає, що посада печатника-канцлера з’явилася у Галицько-Волин ській державі 
в ХІІІ ст. в результаті особистих, родинних і державних взаємин Романовичів із 
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європей ським світом14. Посаду печатника літопис вперше фіксує під 1241 р. (печатник 
Курило 1241, 1243, 1246). Якщо припустити, що посада існувала і при дворі Ростисла-
ва Мстиславича, то її виконували або холм ський єпископ Іван, або володимир ський 
боярин Іван Михалкович Скула, раніше сідельничий Данила Романовича. Боярин 
відіграв вагому роль у придушенні виступу Молибоговичів, неодноразово очолював 
посольства, супроводжував Данила Романовича у вій ськових походах15. У літописі як 
печатник фігурує Курило (Кирило)16. Погоджуємося із А.Генсьор ським, що протягом 
1250 – 1264 рр. посаду печатника займав або Яків Маркович або Діонісій Павлович17. 
При володимир ському князі Мстиславі функції печатника виконували єпископи Марко 
та Євсигній18. За Юрія-Болеслава Тройденовича посаду печатника займав галицький 
єпископ Хотко або Дмитро Детко19.

Інститут посадників забезпечував князів ське управління містами і волостями, причому 
при переміні князів новий князь затверджував своїх посадників. Зазвичай, посадниками 
ставали бояри чи представники дружинного прошарку, інколи ними ставали і діт ські, 
про що негативно говорить літопис20. До функцій посадників входив контроль над 
збором податків та їх розподіл відповідно до князів ських постанов, виконання вищої 
адміністративної влади на місцях від імені князя, збирання в користь князя судових 
штрафів чи частки в  спільному з єпископом суді. Не можна відкидати й вій ськових 
функцій. Посадникам підлягали тисяцькі та воєводи.Все це сприяло  нагромадженню 
ними багатств, а також розвиток цього інституту в досить значну систему автономного 
управління настільки, що він міг заміняти князів ські прерогативи чи відкрито виступати 
проти свого князя. Посадники мали власні канцелярії, подібні до князів ських, про що 
свідчать знахідки печаток21. Літопис говорить про посадника в Сяноку22, Ізяславових 
посадників у Буж ську, Шум ську, Тихомлі, Вигошеві, Гнійниці. В 1209 р. в Буж ську 
посадником був Гліб Поткович; Давид Вишатич був посадником у Ярославі (1231 р.); 
держатель (посадник) Дорогочина не пустив Данила Романовича у місто після татар-
ського погорому; крем’янецьким посадником був Андрій (1255 р.).

Серед двір ських чинів Галицько-Волин ської держави трапляються тивуни (тивун 
Олександр з Шум ська, 1208 р.), які виконували функції князів ських судових агентів на 
місцях і при дворі князя. Згодом їхні функції переймають судді при князів ському дворі. 
З грамот Юрія-Болеслава ІІ відомими є княжі судді Хотко та Ва сько Кудинович.

Первісне призначення сідельничого полягало в керівництві кінним двором кня-
зя – сідлами, кін ською збруєю, приготуванням коня до виїзду та вій ськового походу. 
Сідельничий  Іван Михалкович (1227, 1231) займався вирішенням внутрішніх справ 
у державі та придушенням бояр ських опозиційних виступів.

Вагомою в структурі двору була посада стольника. Стольник, зазвичай, відав 
князів ським столом, прислуговував йому під час трапези, відповідав за якість харчів. 
В його ж віданні знаходився і котроль над прибутками з князів ських маєтків. Гали-
цько-Волин ський длітопис говорить про стольника Якова Марковича (1240, 1249) та 
визначає функції, які він виконував при дворі Данила Романовича. Правдоподібно, 
що головним його обов’язком було управління князів ськими земельними маєтками 
і, зокрема, роздання боярам чи дружині волостей у тимчасове володіння23.

За виконання служби представники князів ського держапарату отримували відповід-
ні пожалування та доходи: посадники, тисяцькі, воєводи, двір ські – міста і волості; 
отроки, діт ські, слуги – села та право збору податків.

До князів ського двору належав і князів ський вихователь (кормилець, дядько). 
На теренах Галичини та Волині літопис фіксує двох кормильців (Паук і безіменний) 
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волин ського князя Володимира Андрійовича (1151, 1171)24, Володислава Кормиль-
чича та його брата25, дядька Мирослава та кормилицю26. У 1256 р. на заклик Данила 
Романовича з Новогрудка в похід супроти ятвягів прибув його син Роман з “отцем 
своим Глебом”27, який був вихователем князя. З літописів знаємо Семена Дядьковича 
та Мирослава Детка. В Ярославі бачимо вдову кормильця Нездила, з якою родинними 
стосунками були пов’язані Судислав Бернатович, Володислав Кормильчич та Давид 
Вишатич. О.Мазур припускає, що боярин Нездило був “кормильцем” Судислава Бер-
натовича, й зазначає, що й інші бояр ські родини мали своїх “кормильців”28.

Літопис практично не говорить про функції кормильців. Сам термін засвідчує, 
що першою і найважливішою була виховна функція. “Кормилець” навчав княжича 
вій ськової справи, основ державного управління, суду. Під керівництвом “кормиль-
ців” ру ські княжичі символічно розпочинають битви, кинувши у бік ворога спис29. 
Серед інших функцій виділимо управлін ську та дипломатичну. На Русі “кормильці” 
та “дядьки” виступають воєводами та тисяцькими, входять до числа найперших 
радників князя, присутні із ними під час битв, очолюють вій ськові походи, беруть 
активну участь у прийнятті важливих політичних рішень, виступають у функції послів 
(Мирослав, Володислав Кормильчич, Семен Дядькович). Особливо помітною роль 
“кормильців” ставала в період політичних криз, коли після смерті князя залишалися 
малолітні княжичі чи вигасала місцева династична гілка30. Зауважимо, що саме так 
до влади прийшли Володислав Кормильчич та Дмитро Детко. 

З радян ських і пострадян ських дослідників бояр ський васалітет у Київ ській Русі 
та Галицько-Волин ській державі висвітлювали С.Юшков31, Л.Черепнін32, В.Пашуто33, 
М.Котляр34 та ін. Однак до цього часу залишається дискусійними питання наявності 
у бояр власних васалів. Нез’ясованим залишається  питання становлення бояр ського 
васалітету та існування умовних держань давньору ських дружинників. Не заглиблю-
ючись у розмаїття поглядів зазначимо, що факт їхнього існування у Галицько-Волин-
ському князівстві визнавав В.Пашуто35. На думку М.Котляра тут у першій половині 
ХІІІ ст. вій ськовим людям та дрібним боярам в прикордонних областях, небезпечних 
з огляду на ворожі напади, виділялися земельні наділи типу феодів чи бенефіціїв. 
Такого типу наділи надавали вій ськовим слугам та дрібним боярам не лише князі, 
але й великі бояри, що завдяки цьому утримували досить потужні та сильні вій ськові 
загони, що в літописах виступають як полки36.

Як уже зазначалося, галицьке та волин ське боярство займаючи ті чи інші посади було 
тісно пов’язане із князів ською дружиною. Вищою управлін ською посадою в Галицько-
Волин ській державі була посада тисяцького. Не вдаючись до історіографії проблеми, 
яка детально висвітлена в роботах Б.Рибакова37 та П.Толочка38,  зазначимо, що витоки 
тисяцьких потрібно віднести до епохи вій ськової демократії, але з часом інститут 
тисяцького модифікувався і на кінець ХIII ст. лише зберігав свою назву. Початково 
це була, напевно, виборна посада керівника зем ського ополчення39. З часом вона стає 
важливим органом адміністративного управління, на яку призначалися князів ські 
мужі і місцева знать. Не виключено, що посада тисяцького передавалася у спадок 
з покоління в покоління. Про це свідчать численні вказівки тисяцьких по князю, 
якому вони підпорядковувалися, навіть без назви міста де вони “тримають” тисячу, 
а також повідомлення про призначення тисяцьких князями. В Галицько-Волин ському 
літописі маємо вістки і про синів тисяцького. Джерельні дані дозволяють виділити 
обов’язки тисяцького. Окрім головного обов’язку – вій ськове керівництво народним 
ополченням – тисяцький брав участь у вій ськових походах, ведучи полк, виконував 
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дипломатичні функції, інколи тисяцький виступає і як воєвода. В разі відсутності 
князя виступає як його намісник. 

Тисяцькі відігравали важливу суспільно-політичну роль у розвитку земель. Від 
їхньої підтримки чи ворожості у значній мірі залежало політико-економічне стано-
вище князя. Це наклало значний відбиток на  діяльність  останніх. Вони не завжди 
виконували волю князя, нерідко укладаючи угоди з тими чи іншими партіями, бачачи 
слабкість свого князя, відступали від нього40. Однак значно більше маємо прикладів, 
що тисяцькі були найближчими князевими радниками і чиновниками, активно ви-
конували його вказівки. Серед  них виділимо перемишль ського тисяцького Ярона 
(1213 р), Дем’яна (1208, 1231), Дмитра (1213, 1239, 1240), Борзу (між 1216-1221 рр.)41, 
Володислава Юрійовича, галицького тисяцького князя Ростислава (1241), Юрія До-
мажирича (1258) тощо.

Воєводство було також одним  із давніх інститутів адміністративного управління, 
що виник у кінці Х – на початку ХІ ст. та за функціями був подібний до інституту 
тисяцького. Однак, через лаконічність літописних вісток чи тогочасну відсутність 
чіткої різниці між функціями воєводи та тисяцького, не завжди можна чітко визна-
чити функції воєводи. І.Фроянов припускає, що посада воєводи була тимчасовою 
і пояснювалася вій ськовими потребами князя чи землі42. Можна не погодитись із 
цим твердженням. Суспільно-політичне життя Галицької та Волин ської земель, 
фактор постійної вій ськової небезпеки та міжусобиць постійно вимагали наявності 
професійного керівника вій ськовими підрозділами – воєводи. Однак ця посада була 
менш стабільною, аніж посада тисяцького і займала в князів ській адміністрації наба-
гато нижчу сходинку43. Літописні вістки свідчать, що воєводи призначалися виключно 
князем і були представниками місцевої влади на місцях, отримували в володіння міста 
та право на збір податків. На початок ХІІІ ст. воєводи поступово перетворюються на 
захисників і виразників інтересів місцевого боярства.  

Протягом ХІ-ХІІІ ст. “воєводство” в літописі пов’язується з “триманням тисячі”, 
хоча в літописах також маємо багато вісток про тисяцьких без воєводства і воєвод без 
тисячі44. Спершу воєвода був начальником усієї княжої дружини (Коснятин Сіросла-
вич, Іван Халдієвич, київ ський воєвода Дмитро, Ян, белзький воєвода), потім його 
частини – полку (Мирослав, Гліб Зеремійович, Шелв тощо). Для Галицько-Волин ської 
держави літописи фіксують таких воєвод: Іван Халдієвич (1146), Мирослав (1211, 1229, 
1231), Гліб Зеремійович (1211, 1226, 1231, 1234), Юрій Прокопійович (1211), Дмитро 
(1213), Юрій Домажирич (1224), Ян, белзький (1225), Коснятин Сірославич (1172), 
Гаврило Душилович (1213, 1218, 1227), Семен Олуйович (1218,1223), Василько Гав-
рилович (1213, 1218, 1232, 1249), Шелв (1226, 1228, 1249), Станіслав Микулич (1229),  
Володислав Юрійович (1230), Вишата (1244), Діонісій Павлович (1255), Костянтин 
Положишило (1256, 1259), Лука Іванович (1259), Желислав у Володимирі (1273, 
1282), Василько, князь Слонім ський (1281, 1282), Дунай (1281), Блус Юр’єв (1281), 
Каліфат Селезенець у Володимирі (1280), Борко Олов’янець (1282, 1287), Вишата 
(1282), воєвода Чюдин (1289), воєводи кн. Лева: Тюйма (1277, 1281), Рябець (1282), 
Василько, белжанин (1282),  холм ський воєвода кн.Юрія, белзький воєвода Михайло 
Єлезарович (1335), перемишль ський воєвода Грицько Коссакович (1335), львів ський 
воєвода Бориско Кракула (1335), луцький воєвода Ходор Отек (1335).

Безпосередньо з інститутом тисяцьких були пов’язані інститути соцького та десяць-
кого. Галицько-Волин ський літопис називає  лише одного соцького – Микулу (1231 р.) 
у Галичі. Напис на церкві св.Пантелеймона коло Галича між 1216 – 1221 рр. засвідчує 
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нам наявність ще одного соцького45. Про соцьких відомо і в інших князівствах. Однак 
існуючі дані джерел не дозволяють визначити коло їх обов’язків, а також походження 
влади – в результаті призначення князем чи виборів, хоча дане питання в літературі 
викликає тривалу дискусію46. До того ж, соцькі нам відомі виключно у містах, про 
існування їх у селах вісток не маємо47. 

Не вдаючись до подальшого висвітлення усіх наявних літописних вісток щодо 
соцьких зазначимо, що соцькі були важливим чинником князів ського управлін ського 
апарату, підпорядковуючись посаднику, тисяцькому чи воєводі. Галицько-Волин ський 
літопис засвідчує присутність соцького Микули серед найближчих князів ських 
дорадників48. У Києві та Новгороді вони засідали у вічі, брали участь у виробленні 
князів ських Уставів49.

Наявні вістки про сотні і соцьких дозволяють говорити про високе суспільне 
становище останніх. Разом з тим, згадки соцьких серед бояр та городян як власників 
дворів свідчать про їх призначення князем чи вибори із середовища привілейованого 
мі ського та бояр ського прошарку50. Складовою частиною сотенної організації були 
десятки на чолі з десяцькими. Однак десятники в літописі виступають лише один раз, 
в контексті оповіді про Володимира Великого. Для Галицько-Волин ської держави 
вони невідомі. Лише з початку XV ст. знаходимо поділ на десятки у містах та селах, 
а десятників – як урядників, заступників війтів та отаманів51.

У вій ськовій сфері із князем переважно тісно співпрацювало середнє та дрібне 
боярство, яке становило князів ську дружину і було головною опорою князів ської 
влади, відсуваючи на задній план давнє родове боярство та використовуючи ослаб-
лення великого боярства для посилення свого економічного і політичного становища. 
Джерела не відзначають, що перебування на князів ській службі чи в дружині впливало 
на зміну соціального становища бояр. Можемо припустити, що бояри, які не ввійшли 
в дружину чи князів ський держапарат, втрачали певні економічні привілеї пов’язані 
з князів ською службою. Однак їх суспільне становище від цього не ставало менш 
значним. Разом із тим, служила знать була тісно пов’язана з землеволодінням, що 
було причиною її соціально-політичної близькості до неслужилої знаті.

Службове боярство неодноразово згадується як опора князів у боротьбі з великим 
боярством й виступає у галицьких та волин ських літописних текстах під термінами 
“мужі княжі”, “слуги княжі”, “діти бояр ські”, “син бояр ський”, “отроки”, “малі бояри”, 
“воїн”. Це, переважно, вій ськові люди, молодші члени княжої дружини. Вони володіють 
землею, поки служать князеві, виконують адміністративні доручення чи займають певні 
посади. Проводячи боротьбу з великим боярством, здійснюючи активну зовнішню 
політику, князі, особливо волин ські,  значно розширюють категорію дворян та роздають 
їм землеволодіння на правах бенефіціїв, а потім і ленів. Ця категорія боярства перш 
за все заселяє доменіальні землі, несе в них службу і є сюзеренами по відношенню до 
населення, що проживало на території своїх володінь. Подібні відносини фіксуються 
і серед боярства.

Літописні та археологічні матеріали при князів ських та бояр ських дворах фіксують 
дружинників, пахолків, парубків, “галичан”, слуг та отроків, що виконували різно-
манітні господар ські та вій ськово-управлін ські функції. Імовірно, що за свою службу 
вони отримували від свого господаря  готові продукти, право збирати з населення 
данину та землі, заселені землероб ським населенням, з усіма правами. Це дозволило 
останнім з часом перетворитися в дрібних землевласників-феодалів, які знаходилися 
в залежності від свого господаря. Такі дружинники засновували власне господарство 
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на певній відстані від замку сюзерена, якщо останній уважав за потрібне тримати 
свою дружину або окремих представників власного двору коло себе. Васали великих 
бояр, бояр ські слуги, дружинники та отроки, знаходячись на найнижчих ступенях 
феодальної ієрархічної шкали,  в вільний від служби  час, могли й самі працювати 
в своєму господарстві, але основні роботи там виконували смерди, що проживали 
в безпосередній близькості від маєтку феодала. 

Проблема існування у бояр власних потужних вій ськових загонів (полків) за-
лишається недостатньо вивченою. На даний час існують дві протилежні позиції. 
Представники першого погляду наголошують на існуванні у бояр власних потуж-
них вій ськових загонів, що робить їх значною силою52. Виразники другого погляду, 
зокрема представники школи І.Фроянова, на бояр ські полки та існування у бояр 
власних загонів дивляться як на фікцію, наголошуючи на існуванні зем ського 
ополчення53.

Літописні вістки говорять про боярство, як про професійних і найбільш вишколе-
них воїнів, що неодноразово відігравали важливу і вирішальну роль у битвах і являли 
собою реальну вій ськову силу, приводячи на поле битви власні полки під власними 
стягами (Див. Дод.1). Відзначимо, що галицькі бояри зі своїми полками приходили на 
допомогу тому чи іншому князю лише тоді, коли їхні політичні інтереси не розходилися 
з інтересами князя чи у випадку примусу. Так, волин ські бояри неодноразово ставали 
головною вій ськовою опорою Романовичів54. В похід на Галич князь послав “бояр 
всіх своїх”55; галицькі бояри князя Ярослава були усі при ньому в битві з Ізяславом56. 
Галицькі бояри з допомогою власних полків садили в Галичі угодного їм претендента, 
в випадку непокори його проганяли. Так, у 1188 р. бояри об’єднали свої полки супроти 
Володимира Ярославича57. М.Кордуба, аналізуючи літописні вістки про взяття двору 
боярина Судислава зазначає, що велика кількість зброї серед трофеїв вказує на існу-
вання тут потужної залоги58. Вій сько боярина Володислава Вітовича було настільки 
сильним,  що відважилося напасти на об’єднані вій ська тисяцького Дмитра, Гліба 
Зеремійовича, Мирослава Детька та Семена Коднин ського59. Не побоявся на вій сько 
Данила напасти і боярин Гліб Васильович60.

Мі ські полки та народне ополчення в літописі згадуються лише принагідно (га-
личани, берестяни, володимирі, звенигородці, вої тощо). Так, Василько на допомогу 
брату посилає бояр та воїв від Белза61.  

Фіксує літопис і членів цих бояр ських дружин й під 1219 р. згадує пахолка Добри-
ниного62, що полонив у битві під Ярославом  угор ського воєводу Філю (Фільнія). Під 
1231 р. в Галичі бачимо 18 отроків боярина Дем’яна та отроків воєводи Мирослава, які 
не лише є учасниками віча, але й спільно з своїми господарями беруть участь у битві63. 
До дружини Доброслава Судиславича можемо віднести тих галичан, які восени 1246 р. 
бігли коло стремен його коня64.

Припускаємо, що до обов’язків служивших із землі бояр також входило збирання 
народного ополчення. Воно напевно і було частиною тих ратників, які виставляв 
кожний боярин в залежності від своїх вотчин, кормлінь та прибутку. Інакше важко 
відповісти на питання, як і яким чином бояри збирали свої полки. Тому вважаємо, що 
регулярна піхота і, можливо, кіннота складалася із умовних землевласників, дрібного 
та середнього службового боярства, а також васальних кметів, які сиділи на дрібних 
бояр ських наділах. 

Реконструювати чисельність бояр ських загонів досить важко через брак дже-
рельного матеріалу. Літопис неодноразово зазначає, що бояри в битвах виступають 
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зі своїми полками, наголошують на їхній могутності, але не подають їхньої чисель-
ності. Так, наприклад, літопис пояснює могутність вій ська Данила Романовича 
тим, що всі бояри його батька були при княжичу65. В ході битви під Ярославом 
Данило Романович, прагнучи призупинити активність угрів, посилає на допомогу 
двір ському Андрію 20 вибраних мужів66. Навряд, щоб 20 бояр без допомоги своїх 
потужних загонів  зупинили численне вій сько чернігів ського князя Ростислава та 
угрів. Боярин Блус Юр’єв з прусином і Рахом Михайловичем  та 30-ма мужами 
відставши від вій ська Володимира спробували взяти одне із сіл коло  Сохачева, але 
зазнали поразки67. В 1282 р. берестей ський воєвода Тит зі 70-ма  своїми воїнами  
завдав поразки вій ську поль ського князя Болеслава, що нараховувало 200 воїнів68.  
Щоправда, маємо вістку про чисельність вій ська печатника Курила, коли той ішов 
на Бакоту, – 3 тис. пішців та 300 кінних воїнів69. Однак зазначимо, що ці вій ська 
з ним направив князь Данило Романович і навряд, що це був особистий загін 
печатника.  

Частково  вирішити проблему допомагають археологічні матеріали. Численні 
археологічні дослідження городищ та бояр ських дворів на теренах Галицько-Волин-
ської держави засвідчують існування на них вій ськової залоги70. В окремих випадках 
можемо реконструювати число дружинників. Так, І.Возний припускає, що на Чорнів-
ському городищі проживало понад 13 кінних дружинників (“отроків” та “діт ських”). 
Б.Тимощук вважає, що їх було понад 3071. До повноважень останніх входило виконання 
судово-адміністративних функцій. Наявність професійних воїнів фіксується на теренах 
Галицької, Болохів ської, Волин ської та Перемишль ської землі72. 

Більш пізний актовий матеріал дозволяє говорити, що в середньому на XIV – XV ст. 
боярин-земянин  на вій ськову службу, окрім себе, з одного села виставляв 2-3 воїнів. 
Ладомир Волошин мав служити Володиславу Ополь ському трьома стрільцями73. Стільки 
ж стрільців мали виставляти Драгомир та Некр74.  Якщо брати до уваги те, що на кінець 
XIV – початок XV ст. бояри-земяни в середньому володіли 3-5 селами, то вони б мали 
виставляти 6-15 професійних воїнів. Звичайно, що якась частина вій ська мала залиша-
тися і в бояр ських маєтках для їх охорони та виконання адміністративних функцій.

На сучасному етапі вивчення вій ськової та політичної могутності боярства, його 
участі в держапараті ще в багатьох моментах потребує подальшої конкретизації. Усві-
домлюючи актуальність цієї проблематики, звертаємо увагу, що дані питання потрібно 
розглядати в контексті висвітлення суспільно-політичних, економічних, соціальних 
та культурних процесів в Галицько-Волин ській державі.

Додаток 1.
Смерть галицьких і волин ських бояр за Іпатієв ським літописом*

№ Дата Боярин, воїн Контекст Джерело

1 2 3 4 5

1-2.
Весна
1099 р.

боярин Лазар
боярин Василь

Їх повісили люди 
кн.Василька, як ініціаторів 
осліплення кн.Василька

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.243.
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3.
4.
5.

1146 р.

NN муж звенигород-
ський
NN муж звенигород-
ський
NN муж звенигород-
ський

Лідери міста. Їх убив воєвода 
Іван Халдієвич 

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.320.

6. 1168 р.
сідельник луцького 
кн.Ярослава 
Ізяславича 

Був убитий у битві 
з половцями

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.540.

7.
8.
9.

Листопад
1171 р.

боярин Чагр
Чагрова чадь
Насту ська Чагрівна

Убиті внаслідок бунту проти 
Ярослава Осмомисла.
Спалена в Галичі.

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.564.

10.
11.

1208 р.
боярин Доброгость
боярин Матій, Любів 
зять

Убиті в битві при Уханях ці 
волин ські бояри

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.721.

12.

13.

14-
514.

Кінець
1209 р.

боярин Юрій 
Вітанович
Боярин Ілля 
Щепанович
NN 500 великих бояр

Галич. Убиті Ігоровичами ці 
бояри

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.724.

515.
після 
1214 р.

великий боярин 
Володислав 
Кормильчич 

Загинув в угор ському 
засланні

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.730.

516.
Весна
1218 р.

воїн Клим Христинич
Загинув у битві при Сухій 
Дорозі

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.732.

517.
518.

кінець 
літа
1219 р.

дяк Василь Молза 
боярин Михалко 
Скула

Загинув у битві коло Городка
Загинув у битві коло Городка 
на р. Щирець 

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.733-
734.

519.
Листопад
1231 р.

боярин Шелв
смертельно поранений коло 
Перемишля 

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.764.

520.
521.
522.
523.

Кінець 
березня
1233 р.

боярин Ростислав 
Юрійович
Мойсій
Степан, його брат
Юрій Янович

Ці люди кн. Данила убиті у 
битві з уграми

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.769.

524.
525.

17 
серпня
1245 р.

боярин Шелв
боярин Володислав 
Юрійович

Загинув у битві під 
Ярославом
Цей невірний боярин був 
взятий в полон і страчений 
кн. Данилом

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.803.

526. 1249 р.
боярин Федір 
Дмитрович

Смертельно поранений у 
битві з ятвягами на р.Нареві

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.812.

527. 1254 р.
Андрій, посадник 
крем’янецький

Страчений татарами. В нього 
вони вирізали серце

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.829.

528. 1262 р.
боярин Прейбор, син 
Степана Рядовича

боярин кн. Василька 
Романовича. Загинув у битві 
з литвою 

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.856.

529.
530.

17.06.
1266 р.

боярин Лаврентій
боярин Андрій

Сини тисяцького Дем’яна 
(Андрія?). Загинули в битві 
при Воротах

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
- Стб.867.

Андрій ПЕТРИК



117

531.

532.

Весна
1283 р.

двір ський слуга Рах 
Михайлович
прусин

Улюбленець кн.Володимира 
загинув у битві коло 
Сохачева
Загинув коли напав на поль-
ського князя Болеслава

ПСРЛ. - Т.ІІ. 
– Стб.886-
887.

* В таблиці подано лише  тих бояр та воїнів  про  смерть яких чітко говорить лі-
топис.

Додаток 2.
Згадки отроків, діт ських, дворян, слуг в давніх літописних зводах 

і новгород ських актах (кінець ХІ-ХІІІ ст.)*

Рік
Лаврентієв-

ський літопис
Іпатієв ський 

літопис
Новгород ський 

І-й літопис
Новгород ські акти

1 2 3 4 5

1097
отрок, діт ський
слуга

отрок - -

1127 отрок - - -

1147 - діт ський - -

1149 діт ський отрок, діт ський - -

1152 - діт ський - -

1159 - отрок, діт ський - -

1169 - діт ський - -

1175
діт ський, 
дворянин

діт ський, слуга - -

1176 діт ський - - -

1 2 3 4 5

1182 - слуга - -

1185 - отрок - -

Коло 
1192

- - - отрок

1200 - - отрок -

1210 - - дворянин -

1214 - - дворянин -

1215 - - дворянин -
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1216 слуга - - -

1218 слуга - дворянин -

1231 - отрок - -

1234 - - діт ський -

1237 слуга - - -

1241 - слуга - -

1255 - слуга - -

1256 - отрок - -

1261 - слуга - -

1262 - слуга - -

1263 слуга - - -

1264 - - - дворянин

1266 - - - дворянин

1268 - слуга - -

1270 - - - слуга, дворянин

1276 - слуга - -

1277 - слуга - -

1280 - слуга - -

1281 - слуга двір ський - -

1287 -
слуга двір ський, 
слуга

- -

1288 -
слуга двір ський, 
слуга

- -

1289 - слуга - -

1291 - слуга - -

1296-
1301

- - - слуга

* За Свердловим М.Б. Соціальні терміни автор подав в одиничному числі.
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Додаток 3
Згадки про воєвод, представників князів ського держапарату, 

отроків, діт ських, слуг Галицько-Волин ської держави
в давніх літописних зводах (ХІ-ХІІІ ст.)

Рік Лаврентієв ський літопис Рік Іпатієв ський літопис

1 2 3 4

1086
отрок  Радко
отрок Войкіна
отроки князя Ярополка

1087
отрок  Радко
отрок Войкіна
отроки князя Ярополка

1097

діт ський кн. Василька 
Ростиславича
Дмитро, конюх Давидів

отрок Улан
отрок Колчю

отрок кн.Давида
слуга боярина Василя

1097

отрок кн.Василька Ростиславича
Дмитро, конюх Давидів

отрок Улан
отрок Колчю

отрок кн.Давида
слуга боярина Василя

1146 воєвода Іван Халдієвич у 
Звенигородці

1150 посадник кн.Володимира у Ся- 
ноку

1152

посадник кн.Ізяслава у Буж ську
посадник кн.Ізяслава у Шум ську
посадник кн.Ізяслава у Тихомлі
посадник кн.Ізяслава у Вигошеві
посадник кн.Ізяслава у Гнійниці

----- 1153 отрок, як посол
слуги княжі

1156 (воєвода галицький) Коснятин 
Сірославич

1160 (воєвода) Коснятин Сірославич

1168 сідельничий луцького 
кн.Ярослава Ізяславича

1170 Славн, воєвода дорогобуж ський

1172 Коснятин Сірославич, воєвода 
галицький

1173 Коснятин Сірославич, галицький 
воєвода

1187 воєводи галицького кн.Ярослава 

1206

угор ські воєводи в Галичі
Мок’ян, великий сліпий
Корючюн, Волпат
Вітомир, його син
Благиня
(воєвода) Мирослав, дядько
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1210

угор ські воєводи у вій ську 
кн.Данила
двір ський Пот – головний воєвода
Петро Турович
Банко
Міка Бородатий
Лотохарот
Мок’ян
Тибрець
Марцел
(воєвода) Мирослав
великий (воєвода) Вячеслав 
Товстий
(тисяцький) Дем’ян
(воєвода) Воротислав
Олександр, тивун Шум ський

1211
(воєвода) Буж ська Гліб Поткович
(воєвода) Мирослав 

1212

Мирослав, воєвода кн.Данила
Дем’ян, тисяцький кн.Данила
Гліб Зеремійович, воєвода 
пересопницького кн.Мстислава
Юрій Прокопійович, воєвода 
пересопницького кн.Мстислава  

1217

Бенедикт Лисий, угор ський 
воєвода в Галичі
Гаврило Душилович, воєвода 
кн.Данила
Семен Олуйович, воєвода 
кн.Данила
Василько Гаврилович, воєвода 
кн.Данила

1219

Ярон, тисяцький перемишль ський 
кн. Мстислава
тисяцький Д’емян
воєвода Мирослав
воєвода Михалко Глібович 

-----
1221

угор ський воєвода Фільній
угор ський воєвода Іван Лекин
угор ський воєвода Дмитро
угор ський воєвода Бот
пахолок Добринин
тисяцький Д’емян

1223

Юрій Домажирич, воєвода 
галицьких вигонців
Держикрай Володиславич, 
воєвода галицьких вигонців
воєвода Семен Олуйович
воєвода Василько Говрилович
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1225
Д’емян, тисяцький кн.Данила
Андрій, двір ський кн.Данила
Янь, белзький воєвода

1226

Юрій Домажтрич, тисяцький 
перемишль ський кн.Мстислава
Мартиниш, угор ський воєвода 
воєвода Гліб Зеремійович

1227
двір ський Андрій
воєвода Гаврило Душилович
сідельничий Іван Михалкович

1229
воєвода Мирослав 
тисяцький Д’емян

----- 1230 слуга королів (Данила)
тисяцький Д’емян

-----
1231

18 отроків вірні князю
тисяцький Д’емян
отроки воєводи Мирослава
Давид Вишатич, посадник 
в Ярославі
Василій Гаврилович, воєвода 
кн.Данила
Мирослав, володимир ський 
воєвода

1233

отроки кн.Василька, тримали 
коней
Гліб Зеремійович, воєвода (?)
тисяцький Дем’ян
воєвода Мирослав 

1234

угор ський воєвода Діаниш у 
Галичі
Гліб Зеремійович, воєвода 
кн.Данила
Мирослав, воєвода кн.Данила

1238 Григорій Василькович, галицький 
двір ський кн.Ростислава

1239-
1240

Дмитро, київ ський тисяцький 
кн.Данила

1241

Яків Маркович, стольник 
кн.Данила
галичани Доброслава Суддика

------ 1242
двір ський Андрій
слуги перемишль ського владики

----- 1243 двір ський княжий  Андрій
Вишата, воєвода кн.Данила

1244 двір ський Андрій
стольник Яків Маркович

1245 двір ський Яків Маркович
двір ський Андрій
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1249 двір ський Андрій

1252
двір ський кн.Лева
Юрій Домажирич, тисяцький 
кн.Василька

1254
слуги кн..Лева
Діонісій Павлович, воєвода 
кн.Данила

1256

двір ський
отроки кн.Данила
отрок Андрій
двір ський Андрій
Костянтин Положишило, воєвода 
кн.Данила

1257

(тисяцький) Юрій Домажирич, 
князя Василька Романовича
двір ський Олекса Орішок, князя 
Василька Романовича

1259

слуги кн.Василька
Костянтин Положишило, воєвода 
кн.Данила у Холмі
Лука Іванович, посадник 
кн.Данила у Холмі

1262

слуги кн.Василька
слуга кн.Данила
воєвода Желислав
воєвода Степан Медушник

1265 слуги Шварнові

1266 тисяцький (Дем’ян)

1272

воєвода Желислав
Андрій Путивлич, воєвода  
кн.Лева
Желислав, воєвода кн. 
Володимира
Володислав Ломоносий, воєвода 
кн.Мстислава

1276 слуги князя Володимира

1277

(воєвода) Тюйма
слуги кн.Мстислава
слуги кн. Юрія
Ратиславко, слуга кн.Мстислава

1280 (воєвода) Каліфат Селезенець
слуги добрі кн.Лева
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1282

Тюйма, холм ський воєвода
Василько Романович, князь 
Слонім ський, воєвода 
кн.Володимира
Желислав, воєвода 
кн.Володимира
Дунай, воєвода кн. Володимира
Тюйма, воєвода кн.Юрія
Блус Юр’єв, воєвода 
кн.Володимира
двір ський Рах Михайлович 

1285

Дунай, воєвода кн.. Володимира
Тюйма, воєвода кн.Лева
Василько белжанин, воєвода 
кн.Лева
Рябець, воєвода кн.Лева
Василько Романович, 
князь слонім ський, воєвода 
кн.Володимирка
Желислав, воєвода 
кн.Володимира
Борко Оловянець, воєвода 
кн.Володимира
Вишата, воєвода кн.Володимира
Тит, берестей ський воєвода

1287

слуги двір ські кн.Володимира
слуги князя
слуги кн.Мстислава
слуги кн.Володимира

1288

слуги кн.Мстислава
Ратша, слуга кн.Володимира
слуги кн.Володимира
слуги двір ські кн.Володимира

1289
слуги кн.Мстислава
Чудин, володимир ський воєвода 
кн.Мстислава
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Андрій Петрик.
Вій ськова організація та дружини галицького і волин ського боярства.
На основі аналізу археологічних, актових та літописних джерел проаналізовано 

участь боярства та представників князів ського двору в вій ськовій організації Гали-
цько-Волин ської держави. Окрема увага звернена на вій ськову діяльність галицького 
і волин ського боярства, простежено чисельність бояр ських дружин, визначено її склад 
та роль у політичному житті держави.

Andriy Petryk.
The military organization and armed retinues 
of the boyar-warriors of Halychyna and Volhynia
On the basis of the analysis of archeologic, documental and annalist sources the par-

ticipation of nobility and representatives of the princely court in the military organization 
of the principality of Galicia-Volhynia is analysed. The article’s separate attention is on 
the military activity of Galicia-Volhynia boyar-warriors, it determines the number of the 
boyar armed retinues (“druzhyny”), defines their structure and role in the political life of 
the state.
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