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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Магнатерія в Речі Посполитій за рівнем свого багатства та 

потужності приватних військ була поодиноким явищем у ранньомодерній Європі. 

Вершина її могутності припала на кінець XVI‒середину XVII ст., оскільки 

приєднання українських земель до Корони сприяло стрімкому збагаченню й 

посиленню власних армій кількох десятків польських і руських (українських) 

аристократичних родів. Тому для дослідження інституту приватних армій в 

польсько-литовській державі та Європі загалом була вибрана саме річпосполитська 

магнатерія в особі одного з її найменш знаних і водночас найбагатших 

представників ‒ князя Владислава Домініка Заславського.   

Феномен приватних армій як у Західній Європі, так і в Речі Посполитій 

потребує комплексного дослідження. Поодинокі спроби вивчення цього явища на 

прикладах окремих можновладців спостерігаємо в працях польських істориків        

К. Дембського, У. Августиняк і Г. Віснера. Питання, пов’язані з мілітарними 

можливостями руських магнатських родів, також вимагають детального 

висвітлення. Вітчизняні науковці Н. Яковенко, І. Ворончук, В. Ульяновський,          

В. Собчук у дослідженнях панських родин, коментуючи джерела, переважно 

використовували відомості про приватні війська для ілюстрування різноманітних 

можливостей (насамперед економічних, політичних і почасти військових) вибраного 

роду. Українські та польські вчені В. Смолій, В. Степанков, Ю. Мицик,                    

М. Нагельський, Я. Віммер у працях про перебіг Козацької революції середини  

XVII ст. побіжно згадували й про надвірну армію Владислава Домініка 

Заславського, відзначали її солідний військовий потенціал, наводили певні кількісні 

показники тощо. Однак до цілісної розвідки справа не доходила, реальна військова 

потужність та кількість князівських приватних формувань у той чи інший проміжок 

часу були невідомі. 

У пропонованому дослідженні здійснено спробу реконструювати і висвітлити, 

на основі доступних на сьогодні джерельної бази й історіографічного матеріалу, 

військовий аспект діяльності Владислава Домініка Заславського та його провідну 

складову ‒ князівські приватні війська. Наведено значний фактологічний матеріал 

про патронально-клієнтальні зв’язки, які слугували підґрунтям структури надвірних 

підрозділів. Досліджено біографії Владислава Домініка Заславського й князівських 

офіцерів, що сприятиме подальшому пожвавленню історико-біографічних студій. 

Зрештою, матеріали дисертаційної праці дозволять інтерпретувати події Козацької 

революції середини XVII ст. (саме їм присвячено переважну частину роботи) не з 

традиційного для українського дослідника «козацького» боку, а з позиції 

супротивників – часто тих самих русинів – які воювали в складі приватних хоругв 

князя Заславського на боці Речі Посполитої.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі історії Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» в межах наукової теми «Національна самобутність і порівняльне 

державотворення в історії» (номер державної реєстрації 0113U001652).  
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Тему дослідження затверджено на засіданні вченої ради Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» (протокол № 2 від 23 лютого 2012 р.). 

Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на фоні масштабних змін 

військової організації в ранньомодерній Європі XVII ст. дослідити специфіку 

еволюції надвірних формувань в Речі Посполитій на прикладі приватних військ 

Владислава Домініка Заславського. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:  

1. проаналізувати стан наукової розробки проблеми, дослідити повноту і 

репрезентативність її джерельної бази; 

2. окреслити масштаби й механізми функціонування приватних військ у 

ранньомодерній Європі загалом і Речі Посполитій зокрема, виявити причини та 

наслідки цього явища; 

3. реконструювати біографію Владислава Домініка Заславського, 

схарактеризувати фінансовий стан і політичну позицію князя напередодні та під час 

Козацької революції середини XVII ст.; 

4. відтворити структуру, командний склад, чисельність і фінансування 

приватних військ князя Владислава Домініка Заславського протягом 1618‒1656 рр.; 

5. дослідити механізми функціонування Острозької ординації та її військового 

контингенту, визначити рівень взаємодії ординатських підрозділів з приватними 

хоругвами князя Владислава Домініка Заславського; 

6. висвітлити участь надвірних військ князя Владислава Домініка Заславського 

у війнах, воєнних конфліктах, земельних і майнових суперечках та церемоніальних 

урочистостях протягом 1618‒1656 рр.  

Об’єктом дослідження є приватні війська в Європі у першій 

половині‒середині XVII ст. 

Предметом дослідження є особливості еволюції та принципи функціонування 

надвірних армій в Європі на прикладі приватних військ князя Владислава Домініка 

Заславського протягом 1618‒1656 рр. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять фундаментальні 

положення історичної науки на основі діалектичного розуміння в підході до 

висвітлення військової історії першої половини‒середини XVII ст. і комплексного 

використання джерел та наукової літератури.  

Для розв’язання завдань дослідження було використано загальнонаукові та 

спеціально історичні методи. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез,      

структурно-системний і квантитативний. На підставі методу аналізу сформовано 

об’єктивну картину існування та функціонування приватних військ Владислава 

Домініка Заславського. Метод синтезу залучено для узагальнень і висновків щодо 

надвірних підрозділів Владислава Домініка протягом першої половини‒середини  

XVII ст. За допомогою структурно-системного методу визначено склад і вертикаль 

управління приватними формуваннями князя Заславського. Квантитативний метод 

був використаний для відтворення чисельності та рівня фінансування надвірних 

армій, їхньої співмірності з коронними підрозділами, підрахунку                  

соціально-економічних потужностей князя Заславського тощо. Провідними в 

дисертації були спеціально історичні методи: історико-порівняльний, 
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просопографічний та історико-географічний. Історико-порівняльний метод дозволив 

співставити приватні формування князя Заславського з військами інших 

магнатських родів у Речі Посполитій та інших країнах і висвітлити їхні спільні й 

відмінні риси. Просопографічний метод застосовано для творення «колективної 

біографії» офіцерського корпусу приватних хоругв Владислава Домініка 

Заславського. Історико-географічним методом послуговувалися для аналізу місць 

битв, у яких брали участь надвірні війська Владислава Домініка Заславського 

протягом 1618‒1656 рр., визначення шляхів переміщень князівських жовнірів і 

дослідження їхнього розміщення (локалізації) в мирний та воєнний час.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від 1618 до 1656 рр. 

Вибір нижньої хронологічної межі зумовлений тим, що в червні 1618 р. було 

остаточно ухвалено акт Острозької ординації, який зумовив передачу великої 

частини земель роду Острозьких до рук князів Заславських. Він визначив нові 

правові засади існування ординації, зокрема й воєнних інституцій роду. Верхньою 

хронологічною межею є дата смерті другого острозького ордината ‒ князя 

Владислава Домініка Заславського (5 квітня 1656 р.). Після цього приватні війська 

Заславських, внаслідок розорення головних маєтностей роду та недбалого 

господарювання, чисельно зменшилися і поступово втратили своє значення. 
Географічні межі дослідження мають подвійний вимір – по-перше, це місця 

всіх битв й інших військових конфліктів, у яких брали участь приватні війська 

Владислава Домініка Заславського; по-друге, це князівські маєтності (найголовніші 

з них знаходились на землях тогочасних Волинського, Київського та Брацлавського 

воєводств Речі Посполитої), адже більшість залежної шляхти (слуги, клієнти) 

посідала земельні володіння саме за умови несення служби в панських хоругвах. 

Варто зауважити, що часто це були одні й ті самі території. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що робота є одним із перших 

системних досліджень приватних військ в Речі Посполитій протягом XVII ст. У ній 

вперше у вітчизняній історіографії на фоні європейських практик відтворено 

механізми функціонування приватних військ одного з найпотужніших руських 

магнатів першої половини‒середини XVII ст. – князя Владислава Домініка 

Заславського, висвітлено бойовий потенціал цих надвірних підрозділів, уточнено 

їхню чисельність, з’ясовано структуру, досліджено грошове й матеріальне 

утримання; узагальнено й систематизовано велику кількість невідомих і 

малознаних документів із цієї тематики, що зберігаються в архівах України та 

Польщі. У роботі набуло подальшого розвитку питання використання приватних 

військ князя Владислава Домініка Заславського в бойових діях протягом      

1618‒1656 рр.  

Практичне значення отриманих результатів роботи полягає в тому, що її 

фактологічний матеріал, основні положення, узагальнення та висновки можуть бути 

використані при підготовці спеціальних історичних праць, присвячених 

магнатським приватним арміям у Речі Посполитій. Концептуальні положення і 

висновки можуть бути впроваджені в навчальний процес у вищих освітніх закладах 

для проведення спецкурсів і спецсемінарів з історії польсько-литовського 

військового мистецтва першої половини‒середини XVII ст.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

дослідженням, у якому викладено авторське бачення проблеми функціонування та 

еволюції приватних армій у ранньомодерній Європі XVII ст. Наукові результати 

дисертації належать особисто автору та є його теоретичним і практичним внеском у 

розвиток історичної думки. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації було оприлюднено в доповідях на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях та семінарах, серед яких: Міждисциплінарний семінар 

Товариства дослідників Центрально-Східної Європи в Національному університеті 

«Києво-Могилянська академія» (Київ, 2012); 66-а Міжнародна конференція молодих 

вчених «Каразінські читання» (Харків, 2013); Міжнародна наукова конференція 

«Ruthenia Divida: цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт 

другої половини XVII ст.» (Київ, 2013); Українсько-польський круглий стіл 

істориків-дослідників XVII ст. при Посольстві Республіки Польща (Київ, 2013); 

Острозькі наукові читання (Острог, 2013); профільні семінари для аспірантів під 

керівництвом проф. Мирослава Нагельського та проф. Уршули Августиняк у 

Варшавському університеті (Варшава, 2013‒2015). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 7 одноосібних 

наукових публікаціях, із яких 4 – у фахових виданнях, визначених переліком ДАК 

МОН України, 2 – у закордонних наукових виданнях, 1 – у збірнику за матеріалами 

наукових конференцій. Повний обсяг публікацій складає 5,3 д. а.  

Структура та обсяги роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які містять 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури (312 позицій, з них 210 іноземних) і 23 додатків. Повний обсяг роботи ‒ 

290 сторінок, з них ‒ 195 сторінок основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми і стан її наукового 

опрацювання, сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, окреслено його хронологічні й територіальні межі, висвітлено наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів, представлено форми 

апробації основних положень дисертації і структуру роботи. 

У першому розділі ‒ «Історіографія та джерельна база дослідження» ‒ 

проаналізовано стан наукової розробки проблеми і схарактеризовано використані в 

роботі джерела.  

Підрозділ 1.1. «Історіографія» присвячено визначенню рівня теоретичної 

розробки проблеми та аналізу її місця в сучасній історіографії. Дослідники 

військового мистецтва ранньомодерної Європи часто оминали приватні армії як 

малозначимі, надаючи перевагу вивченню державних військ. Швидкий розвиток 

центрального бюрократичного апарату протягом XVII ст. породжував багато 

документів, які давали змогу відтворити детальну картину функціонування та 

бойової діяльності державних армій. Натомість джерела для дослідження приватних 

підрозділів були і залишаються важкодоступними: їх від початку існувало в рази 
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менше, до того ж дворянські (магнатські) архіви не зберігались настільки ретельно, 

як коронні.  

З огляду на зауважену недостатню наукову опрацьованість теми надвірних 

армій у ранньомодерній Європі, історіографічний огляд є стислим. На початку 

проаналізовано праці, які містять поодинокі відомості про приватні підрозділи, що 

функціонували в Європі протягом XVI‒XVIII ст. або автономно, або в складі 

державних військ, та характерні для них патронально-клієнтальні зв’язки. В цих 

роботах висвітлено значення, масштаби й способи використання недержавних 

формувань в імперії Габсбургів, Московській державі, Іспанії, Османській імперії, 

Франції, Венеціанській республіці та на німецьких землях. Опрацьовані матеріали 

дозволяють стверджувати, що приватні підрозділи не були локальним феноменом 

виключно Центрально-Східної Європи. 

Питання щодо існування та функціонування приватних армій у Речі Посполитій 

протягом XVI‒XVIII ст. ніколи не було головною проблемою наукових досліджень. 

Відомості про надвірні підрозділи перебували на марґінесі праць, присвячених або 

коронному війську, або його окремим частинам. У цьому контексті необхідно 

відзначити класичні роботи польських істориків воєнного мистецтва, в яких ми 

можемо знайти інформацію про чисельність, способи комплектування та участь 

приватних магнатських військ у різних військових операціях. Це дослідження          

К. Гурського «Історія польської піхоти» («Historia piechoty polskiej») та «Історія 

польської кавалерії» («Historia jazdy polskiej»); Я. Віммера «Давнє польське військо 

в XVII‒XVIII ст.» («Dawne wojsko polskie XVII‒XVIII w.»); Т. Корзона «Історія воєн 

і воєнного мистецтва в Польщі» (Т. 3) («Dzieje wojen i wojskowości w Polsce» (Т. 3)); 

Б. Барановського «Організація польського війська протягом 30‒40-х рр. XVΙΙ ст.» 

(«Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVΙΙ wieku») й 

інших дослідників. Однак зазначених учених відомості про надвірні війська 

цікавили побіжно, і вони не були головною темою їхніх праць. Передусім ці роботи 

присвячені коронній армії.  

Ґрунтовних досліджень про функціонування надвірних магнатських військ у 

Речі Посполитій нині існує дуже мало. Перші кроки до вивчення магнатських військ 

було зроблено в Польщі. Зокрема, ще в 1956 р. вийшла друком розвідка                     

К. Дембського «Надвірні війська польських магнатів у XVI‒XVII ст.» («Wojska 

nadworne magnatów polskich w XVI i XVII wieku»), присвячена надвірним 

магнатським арміям, в якій йшлося про суспільні та правові підстави існування 

надвірних підрозділів, їхнє призначення, організацію, територіальну локалізацію 

тощо. На жаль, князі Заславські, як і їхні приватні збройні сили, побіжно згадуються 

Дембським лише кілька разів. Головним завданням автора було не дослідження 

мілітарної потуги якогось конкретного панського роду, а загальне зображення 

надвірних магнатських військ як надійної сили в придушенні народних 

«антифеодальних» виступів. Змістовнішою та багатшою на використаний 

джерельний матеріал є видана 2004 р. монографія У. Августиняк «На службі в 

гетьмана й Речі Посполитої: військова клієнтела Кшиштофа Радзівіла        

(1585‒1640 рр.)» («W służbie hetmana i Rzeczypospolitej: klientela wojskowa 

Krzysztofa Radziwiłła (1585‒1640)»). Авторка запропонувала власний проект 



6 
 

 

вивчення військового клієнтелізму в Речі Посполитій, який успішно реалізувала на 

прикладі вже згадуваного литовського магната. Проте надвірні війська князя 

Владислава Домініка Заславського не можна розглядати, шаблонно наслідуючи 

дослідження військової клієнтели Радзівілів, з огляду на нестачу джерельної бази й 

відмінності в комплектуванні, призначенні та бойовій діяльності приватних хоругв. 

Важливу аналітичну інформацію та опис функціонування приватної армії містить 

книга українського історика О. Сокирка «Лицарі другого сорту. Наймане військо 

Лівобережної Гетьманщини 1669‒1726 рр.». Вона присвячена феномену найманого 

(охотницького) війська – маловідомого складника українських збройних сил 

козацької доби. 

Приватні війська Владислава Домініка Заславського до 1648 р. не проявляли 

високої активності, тому історики зрідка згадували про них у власних дослідженнях. 

Натомість праць, що містять аналіз військових операцій доби Козацької революції 

середини XVII ст., в яких брали участь надвірні формування князя Владислава 

Домініка Заславського, нараховується понад кілька десятків. Підрозділи Владислава 

Домініка активно діяли й під час «Потопу» та на початку тринадцятилітньої війни з 

Московією 1654‒1667 рр. 
Значущу інформацію містять численні роботи, присвячені шляхті                

польсько-литовської держави, окремим магнатським родам та їхнім представникам. 

Відомості про Владислава Домініка Заславського і весь рід Заславських знаходимо в 

працях відомих українських істориків: Н. Яковенко «Українська шляхта з кінця XIV 

до середини XVII століття (Волинь і Центральна Україна)», «Нарис історії 

середньовічної та ранньомодерної України», «Дзеркала ідентичності. Дослідження з 

історії уявлень та ідей в Україні XVI‒початку XVIII століття»; І. Ворончук 

«Родоводи волинської шляхти XVΙ–першої половини XVΙΙ ст.», «Населення Волині 

в XVI–першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні 

чинники»; В. Ульяновського «Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний 

портрет у галереї предків та нащадків»; В. Собчука «Від коріння до крони. 

Дослідження з історії князівських і шляхецьких родів Волині XV‒першої половини 

XVII ст.» тощо. Вказані дослідження дають змогу вписати самого Владислава 

Домініка Заславського в загальну схему «народу-шляхти» Речі Посполитої, а також 

порівняти князівські надвірні хоругви з приватними почтами інших магнатських 

родів (Вишневецьких, Радзівілів). Складність завдання полягала в тому, що постать 

Заславського досі не викликала наукового інтересу: українська історіографія давно 

затаврувала його зрадником і відступником від дідівської віри і власного народу 

(оскільки предками Владислава Домініка були князі Острозькі), а польська 

історіографія саме князя зробила головним винуватцем «пилявецької ганьби». 

Належну увагу було приділено патронально-клієнтальним зв’язкам всередині 

країни, завдяки яким і стало можливим формування магнатами в Речі Посполитій 

власних потужних армій, адже основу їхніх приватних військ становили місцеві 

слуги, клієнти та орендарі, а не дорогі й нечисленні закордонні найманці. 
У підрозділі 1.2. «Джерельна база» представлено широкий спектр джерел, що 

зберігаються у вітчизняних і закордонних архівах й бібліотеках, і які за 

походженням, характером та змістом умовно можна поділити на кілька груп. 
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Першорядне значення мають актові джерела (матеріали судово-адміністративних 

установ, фінансово-витратні документи, договори, угоди, накази). Під час 

дослідження соціально-економічного становища володінь Владислава Домініка 

Заславського, висвітлення участі його приватних військ у т. зв. внутрішніх 

конфліктах (наїздах, грабунках тощо) та ідентифікації офіцерського складу 

князівських підрозділів головну роль відіграли книги судово-адміністративних 

установ. Вони зберігаються у фондах Центрального державного історичного архіву 

України в м. Києві (ЦДІАК України): Житомирський (ф. 11), Луцький (ф. 25), 

Володимирський (ф. 28) гродські та Луцький (ф. 26) земський суди. Багато 

відомостей, що мають наукову вартість, вдалося віднайти в документах із 

Центрального державного історичного архіву України в м. Львові (ЦДІАЛ України). 

В фондах № 9 (Львівський гродський суд),  № 13 (Перемишльський гродський суд) 

та № 17 (Теребовлянський гродський суд) містяться десятки наказів, універсалів і 

виписок із гродських актів за роки Козацької революції середини XVII ст. 

У процесі аналізу фінансових документів – йдеться про фіксацію грошового 

утримання князівських підрозділів – головну увагу приділено матеріалам із 

Головного архіву давніх актів у Варшаві (AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych)). 

Тут, в архіві коронного скарбу (Archiwum Skarbu Koronnego), зберігаються рахунки 

коронної армії. Локалізація інформації про фінансування князівських підрозділів в 

документах саме коронного скарбу не є випадковою. Втративши прибутки з 

володінь, зайнятих козаками, магнати не мали можливості утримувати чисельні 

приватні війська, тому масово переводили свої хоругви на коронну службу і, відтак, 

державне фінансування. Владислав Домінік Заславський також передав кілька 

надвірних козацьких хоругв на оплату коронного скарбу. Отже, наявні відомості про 

утримання цих приватних підрозділів. Натомість документів щодо фінансування 

власних військ коштом самого князя існує мало – фіксуємо лише фрагментарні 

свідчення за 30‒40 рр. XVII ст. Зберігаються ці матеріали в державному архіві в 

Кракові в архіві Сангушків (Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum 

Sanguszków). Ця збірня є вихідною при дослідженні князівського роду Заславських. 

У ній, поміж іншого, знаходиться чимало наказів Владислава Домініка, скерованих 

до його офіцерів, фінансових документів, реєстрів, листів, угод.  

Важливою є епістолярна спадщина (різноманітні реляції, листування шляхти, 

магнатів, монархів). Щодо неопублікованих джерел цієї категорії, то вартісними 

ресурсами є матеріали AGAD із архівів Замойських (Archiwum Zamoyskich) та 

Радзівілів (Archiwum Radziwiłłów), оскільки тут зберігається численна 

кореспонденція представників багатьох магнатських і шляхетських родів, зокрема 

Владислава Домініка Заславського та його офіцерів. Інший значний пласт 

тогочасного листування знаходиться в Національній бібліотеці Польщі у Варшаві 

(Biblioteka Narodowa). Мікрофільми Теки Нарушевича (Teki Naruszewicza) в томах 

№ 142‒147 за 1648‒1653 рр. висвітлюють час найбільшої активності приватних 

військ Владислава Домініка Заславського. Сотні актових й епістолярних джерел 

містять багатотомні видання: «Архив Юго-западной России, издаваемый временной 

комиссией для разбора древних актов», «Памятники, изданные киевской комиссией 

для разбора древних актов» (особливо важливими є численні скарги на грабунки і 
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розбої, що чинили приватні формування Владислава Домініка). Чільне місце щодо 

інформативності вміщених матеріалів посідають радянські комплексні видання, 

серед яких: «Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех 

томах», «Документы об освободительной войне украинского народа 1648‒1654 гг.», 

«Документи Богдана Хмельницького» тощо. Після 1991 р. побачили світ українські 

збірники джерел, що ґрунтуються, насамперед, на матеріалах польських архівів і 

бібліотек: «Буремний 1648 рік (добірка неопублікованих джерел)», «Джерела з 

історії Національно-визвольної війни українського народу 1648‒1658 рр.» (Т. 1‒3). 

Головну роль в їхній появі відіграв Ю. Мицик. У Польщі видання давніх джерел 

(особливо періоду «козацьких» воєн) розпочалося в XIX ст. Щодо сучасності, то 

надзвичайно науково вартісною є книга М. Нагельського «Воєнні реляції з перших 

років повстання Богдана Хмельницького доби «Вогнем і мечем» (1648‒1651 рр.)» 

(«Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana 

Chmielnickiego okresu „Ogniem i Mieczem” (1648‒1651)»), що містить листи та 

щоденники перших чотирьох років Козацької революції середини XVII ст. 

Велике значення мають описово-статистичні джерела. Головну цінність 

становлять списки хоругв приватних військ Владислава Домініка Заславського 

(серед них реєстр, у якому перелічено всі підрозділи, що могли бути виставлені 

князем на певну воєнну експедицію, пописи гусарської, козацької, татарської 

хоругв, реєстр надвірної гвардії тощо). Знаходяться ці матеріали в уже зазначеному 

державному архіві в Кракові в архіві Сангушків. Натомість інвентарі князівських 

маєтностей вже здебільшого опубліковані: «Володіння князів Острозьких на Східній 

Волині (за інвентарем 1620 року)», «Описи Острожчини другої половини            

XVI–першої половини XVII століття» тощо. Вони ілюструють масштаби володінь 

роду Острозьких і частково дозволяють встановити соціально-економічний 

потенціал земель Владислава Домініка Заславського як острозького ордината та 

спадкоємця роду Острозьких. Оскільки чисельність і боєздатність приватних військ 

залежала від добробуту магната, то дослідження матеріальної потуги того чи іншого 

можновладця є необхідним для вивчення надвірних контингентів у Речі Посполитій. 

Інвентарі окремих князівських міст, наприклад, Заслава, дають уявлення про 

чисельність тамтешніх гарнізонів та рівень їхнього забезпечення зброєю, артилерією 

й іншими військовими запасами.  

Серед наративних джерел при написанні роботи було використано «Опис 

України» французького військового інженера і картографа Гійома Левассера де 

Боплана, який протягом 1630‒1647 рр. служив у коронній армії. Цікаві деталі 

жовнірського життя описано в щоденнику житомирського стольника та 

професійного шляхтича-вояка Яна Флоріана Дробиша-Тушинського. Подібним є й 

щоденник ще одного жовніра – Станіслава Зигмунта Друшкевича. Важливу 

інформацію щодо приватних військ князя Владислава Домініка Заславського 

знаходимо в мемуарах і хроніках Альбрихта Станіслава Радзівіла, Якима Єрлича, 

Станіслава Освенціма, Веспасіана Коховського, Якуба Міхаловського, Самуеля і 

Богуслава Маскевичів, Натана Гановера та інших.  

У другому розділі ‒ «Феномен приватних армій в ранньомодерній Європі та 

Речі Посполитій» ‒ висвітлено розвиток і географію розповсюдження надвірних 
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військ в ранньомодерній Європі, наведено біографію князя Владислава Домініка 

Заславського.  

У підрозділі 2.1. «Приватні війська аристократії в ранньомодерній Європі: 

поширення і регіональна специфіка» проаналізовано явище надвірних військ, яке до 

XVII ст. було характерним для всього регіону. Європейські можновладці часто 

утримували власні підрозділи, не зважаючи на спроби центральної влади ці загони 

послабити або ліквідувати. Тому приватні магнатські формування, розквіт яких у 

Речі Посполитій припав на першу половину XVII ст., добре вписувались в 

загальноєвропейський контекст. Патронально-клієнтальні зв’язки, притаманні 

надвірним формуванням, згодом переносились і до державних (коронних) армій. На 

Заході приватні війська в XVII ст. відігравали вже здебільшого допоміжну або 

церемоніальну роль. Подібна ситуація склалась через централізацію влади 

(виникнення абсолютизму) в низці європейських країн, що передбачало існування 

лише однієї потужної державної армії. Централізація, збільшення чисельності 

коронних військ та відповідне розростання військово-бюрократичного апарату в 

державах, на кшталт Франції, стали головними ознаками т. зв. «мілітарної 

революції». Проте в Речі Посполитій надвірні збройні частини продовжували 

становити потужну силу, чисельно переважаючи коронні війська. Це стало однією з 

причин масштабної кризи польсько-литовської держави та її поділу між 

могутнішими сусідами в кінці XVIII ст. 

У підрозділі 2.2. «Двір магната в Речі Посполитій та його військова складова» 

досліджено феномен магнатського двору, що становив центр політичного і 

культурного життя. Панські резиденції були символом могутності та багатства їхніх 

власників, елементом престижу тогочасної еліти. Утримання та обслуговування цих 

маєтків вимагало великої кількості слуг і залежної шляхти. Військовою складовою 

магнатського двору була надвірна гвардія – оплачуваний можновладцем збройний 

підрозділ чисельністю близько 100 осіб, який призначався для охорони палацу та 

виконання інших двірських функцій. 

У підрозділі 2.3. «Владислав Домінік Заславський в магнатському середовищі 

Речі Посполитої першої половини‒середини XVII ст. і соціально-економічне 

становище його володінь» детально розглянуто малознану постать Владислава 

Домініка Заславського. Негативний образ князя, сформований ще за його життя, ‒ 

пихатого, самовпевненого і лінивого чоловіка, який не вирізнявся ні розумовими 

здібностями, ні політичним хистом, а у важливих справах покладався на поради 

радників та друзів ‒ проіснував донині без змін. Головною подією в біографії 

Владислава Домініка було командування ним коронною армією протягом літа‒осені  

1648 р. та принизливо програна битва під Пилявцями. Основним завданням було 

дослідження всієї біографії князя Заславського без урахування накопичених за 

століття стереотипів. 

Чисельність, функціональність та ефективність приватних армій залежали від 

соціально-економічних можливостей магната-патрона. Саме величезні земельні 

наділи, сотні сіл, десятки міст і тисячі підданих, якими володіли наймогутніші пани 

Речі Посполитої, набуті власні торговельні зв’язки та преференції забезпечували 

цим можновладцям можливість утримувати війська, непідконтрольні центральній 
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владі. Проаналізувавши зміни соціально-економічних потужностей Владислава 

Домініка (як головного спадкоємця роду Острозьких) до та під час Козацької 

революції середини XVII ст., визначено їхній вплив на приватні підрозділи князя. 

Владислав Домінік Заславський протягом 1648‒1649 рр., задля збереження від 

спустошення принаймні частини своїх володінь, намагався домовитися з Богданом 

Хмельницьким та його найближчим оточенням про оминання козацькими й 

татарськими військами цих земель, однак не досяг успіху. Все це негативно 

позначилося на його надвірних військах, утримання яких вимагало значних 

фінансових інвестицій та ефективного ведення господарства, що було можливим 

лише в мирний час. Відтак, чисельність князівських формувань від 1648 р. невпинно 

зменшувалась. 

У третьому розділі ‒ «Приватні війська князя Владислава Домініка 

Заславського як мілітарне формування (1618‒1656 рр.) ‒ висвітлено структуру, 

чисельність та способи утримання надвірних підрозділів Владислава Домініка 

Заславського. Значну увагу приділено військовому контингенту Острозької 

ординації.  

У підрозділі 3.1. «Структура управління та командний склад» 

реконструйовано систему управління надвірними підрозділами князя Заславського, 

а також оприлюднено їхній командний склад. Від часів середньовіччя структура 

управління приватними формуваннями мала власну ґенезу, постійно розвиваючись і 

вдосконалюючись. Вертикаль управління приватним військом у Речі Посполитій 

була подібною до командної структури коронної армії (полковник – ротмістр 

(капітан в піхоті) – поручик (лейтенант у піхоті) – хорунжий (фендрик в піхоті) –     

(в піхоті та драгунії ще сержант, капрал, десятник) ‒ товариш). Формально, 

командування всіма надвірними хоругвами належало магнату. Але поява останнього 

на чолі власних військ на полі бою залежала лише від його бажання та військового 

хисту.  

Проаналізувавши командний склад приватних військ Владислава Домініка 

Заславського, можемо стверджувати, що більшість офіцерів були князівськими 

слугами або клієнтами. Четвірка найвизначніших ротмістрів Владислава Домініка 

(Кшиштоф Корицький, Ян Кондрацький, Анджей Суходольський і Станіслав 

Гурський) походили з дрібношляхетських родин. Як і велика кількість бідної 

шляхти, вони довгий час шукали собі «доброго пана», аж поки не стали служити в 

князівських надвірних підрозділах. Ці офіцери присвятили військовій службі більшу 

частину свого життя, наприклад, Кшиштоф Корицький провів в армії близько 

п’ятдесяти років і дослужився до звання генерал-майора коронної армії Речі 

Посполитої. Загалом, відтворено й систематизовано роки служби семи полковників, 

сорока шести ротмістрів, двадцяти дев’яти поручиків і восьми хорунжих приватних 

і ординатських військ Владислава Домініка Заславського.  

Підрозділ 3.2. «Комплектування і чисельність» присвячено розглядові питання 

щодо особового та кількісного складу надвірних формувань Владислава Домініка 

Заславського, які міг виставити князь в разі нагальної потреби. Магнатські армії 

комплектувалися з людей різного соціального статусу: від шляхти, яка служила в 

престижних гусарських або козацьких хоругвах і ставала до бою з власними 
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почтами, до простолюдинів-гайдуків. До складу надвірних підрозділів входили як 

професійні жовніри, особливо це стосується шляхетського офіцерського корпусу, 

так і селяни й міщани з приватних сіл та міст, які нерідко були придатними лише до 

насипання валів. У магнатських хоругвах також служило чимало іноземців (волохів, 

німців, шотландців, французів тощо), особливо в надвірних гвардіях. Часто 

можновладці приймали до своїх військових контингентів вільних людей, які 

оселялись на їхніх землях.  

Протягом перших років Козацької революції середини XVII ст. чисельність 

хоругв Заславського не опускалася нижче тисячі жовнірів. Максимум зафіксовано 

влітку 1648 р. (2000‒2500 князівських вояків під Костянтиновим), що, очевидно, 

було продиктовано бажанням Владислава Домініка всіма доступними способами 

захистити власні володіння від наступаючих козацько-селянських загонів Максима 

Кривоноса. Зробити цього не вдалося. Пізніше, внаслідок спустошення великої 

кількості маєтностей і зменшення фінансових можливостей, формування й 

утримання Заславським подібної армії стало неможливим: в битві під Берестечком 

взяло участь близько 1000, під Батогом – 450, а під Жванцем – 900 князівських 

жовнірів. 

В підрозділі 3.3. «Грошове й матеріальне утримання» представлено 

фінансування надвірних хоругв Владислава Домініка Заславського. Це питання 

складне з огляду на фрагментарність джерельної бази. Документи, що містили 

відомості про утримання князівських підрозділів, зберігались у замках в Острозі, 

Дубні, Старому Селі тощо. Ці твердині протягом 1648‒1651 рр. кілька разів 

переходили з рук у руки і були, здебільшого, знищені. Тому головну увагу 

зосереджено на тих надвірних хоругвах Владислава Домініка, які оплачувала 

держава (коли треба було довго утримувати значну кількість власних жовнірів, 

магнати перекладали тягар фінансування певної їх частини на коронну скарбницю – 

значно поширилось це явище в роки Козацької революції). Наприклад, за   

1649‒1653 рр. нараховано вісім таких князівських підрозділів. Інформація про їхнє 

фінансування збереглася в рахункових книгах коронної армії. Згідно з нашими 

підрахунками, солдатське жалування в Речі Посполитій було недостатнім, окрім 

того, його часто затримували. Тому вояки нерідко силою забирали в мирного 

населення необхідні їм речі та продовольство, грабуючи королівські, церковні й 

шляхетські маєтності. Особливо масштабним це явище стало під час Козацької 

революції середини XVII ст., що знайшло своє відображення в численних судових 

позовах. 

У підрозділі 3.4. «Збройні формації» схарактеризовано роди військ і 

відповідних формацій, із яких складалася приватна армія князя Заславського. В 

надвірних підрозділах Владислава Домініка була артилерія, піхота та кіннота. 

Остання, в свою чергу, поділялася на важку (гусари), середню (козаки або панцирні) 

і легку (татари, волохи, іноді драгуни). Піхота переважно складала гарнізони міст та 

замків і зрідка брала участь у боях на відкритій місцевості. Найчисельнішою 

формацією князівського війська були козацькі хоругви. Інформації про решту військ 

Заславського маємо обмаль. Це пояснюється їхньою незначною кількістю (вдалося 

нарахувати по дві гусарські, татарські й волоські хоругви) та меншою 
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універсальністю, порівняно з панцирними підрозділами. До того ж, кожна з 

некозацьких формацій мала свої вади: гусарія була дорогою, татари, волохи і 

драгуни ‒ ненадійними, а піхота на середину XVΙΙ ст. в Речі Посполитій ще не стала 

«королевою полів» і не могла самотужки вирішувати серйозні бойові завдання. 

Тому саме козацькі хоругви складали основу приватних військ Владислава Домініка 

Заславського. 

У підрозділі 3.5. «Військовий контингент Острозької ординації» окреслено 

статус ординації та простежено накладені на її власника (ордината) військові 

повинності. Острозький майорат був комплексом земель, виокремленим із власних 

володінь князем Янушем Острозьким і офіційно затвердженим як ординація сеймом 

Речі Посполитої в 1609 р. (остаточно в 1618 р.). Щодо військової повинності, то всі 

ординати, в разі війни, мусили виставляти 600 воїнів (300 кінних і 300 піших) на 

потреби Речі Посполитої й утримувати замки для оборони Поділля та Волині, 

зокрема Дубно. Ординат міг бути звільнений від обов’язку формувати військовий 

контингент лише у випадку цілковитого знищення всіх маєтностей ординації. Згідно 

з фундаційним актом 1618 р., ординатські війська підпорядковувались ординату або 

призначеному ним офіцеру (полковнику). Ординатські хоругви були зобов’язані, в 

разі потреби, долучатись до кварцяних підрозділів, підпорядковуватись наказам 

гетьмана (як правило, польного) і загальній дисципліні (військовим артикулам). За 

початковим задумом полк ординації не був постійно утримуваною підмогою 

кварцяним хоругвам, а формувався у випадку конкретної татарської або турецької 

загрози. Ординатські війська створювалися саме задля боротьби з «ворогами 

християнства». Однак це визначення виявилось настільки розмитим, що від 

середини XVII ст. жовнірів почали використовувати і проти козацьких та 

московських військ, ототожнюючи «ворогів християнства» з «ворогами католицької 

віри». 

Протягом 20‒50-х рр. XVII ст. ординатський полк справно виставлявся 

Владиславом Домініком на потреби Речі Посполитої. На високий рівень взаємодії 

цих підрозділів із приватними князівськими хоругвами вказує той факт, що в 

джерелах ординатські частини, як правило, не відокремлювались від приватних 

формувань Заславського. Період перебування Владислава Домініка в статусі 

острозького ордината (1621‒1656 рр.), за винятком років Козацької революції, 

можна вважати за найбільш стабільний в історії ординації. Від 1656 р. до 1673 р. 

третім острозьким ординатом був його син ‒ Олександр Януш Заславський, після 

смерті якого почались численні чвари і судові процеси. 

У четвертому розділі ‒ «Приватні війська князя Владислава Домініка 

Заславського в бойових діях (1618‒1656 рр.) ‒ прослідковано участь надвірних 

підрозділів Владислава Домініка Заславського у військових конфліктах протягом 

першої половини‒середини XVII ст. 

У підрозділі 4.1. «Приватні війська протягом 1618‒1648 рр.» проаналізовано 

активну роль надвірних хоругв князя Заславського у відбитті турецько-татарських 

нападів на південно-східні воєводства Речі Посполитої і придушенні козацьких 

повстань. Розглянуто, зокрема, Хотинську війну 1621 р., антитатарські виправи 

1626‒1628, 1633, 1644 і 1646 рр., козацько-селянське повстання 1637‒1638 рр. тощо. 



13 
 

 

Також опрацьовано джерела, які свідчать про участь деяких князівських підрозділів 

у війнах зі Швецією і Московією. 

У підрозділі 4.2. «Надвірні князівські формування під час першого періоду 

Козацької революції середини XVII ст. (1648‒1649 рр.)» розглянуто переможні для 

козацько-татарських військ битви на Жовтих Водах, під Корсунем, Пилявцями, 

Зборовом, Костянтиновим (тактичний успіх) і невдалу облогу Збаража. Надвірні 

підрозділи Владислава Домініка Заславського взяли участь в усіх перелічених боях і 

зазнали в них відчутних втрат. Тоді князівські хоругви становили потужну силу, яка 

відігравала важливу роль у подіях на українських землях. Закінчився цей етап 

підписанням Зборівського мирного договору, який не задовольняв ані козаків, ані 

уряд Речі Посполитої. Тому обидві сторони готувалися до продовження війни. 

У підрозділі 4.3. «Приватні хоругви протягом другого періоду Козацької 

революції середини XVII ст. (1650‒1653 рр.)» досліджено участь надвірних хоругв 

Владислава Домініка в битвах під Берестечком, Батогом, Жванецькій кампанії тощо. 

Чисельність і активність князівських підрозділів у цей час помітно зменшується, що 

пояснюється складною фінансовою ситуацією Заславського та його 

неспроможністю надалі утримувати великі військові контингенти. 

Підрозділ 4.4. «Князівські підрозділи в третій період Козацької революції 

середини XVII ст. (1654‒1655 рр.) та на початку 1656 р.» присвячено аналізові 

періоду трансформації воюючих сторін у зв’язку зі вступом у війну Московії і 

шведським «Потопом». Хоругви Заславського в цей час продовжували брати 

активну участь в боях як із козаками, так і з шведською армією. Остання розглянута 

битва ‒ це перемога польських військ над шведським корпусом під Варкою 7 квітня 

1656 р. До складу коронної армії входили і підрозділи Владислава Домініка 

Заславського загальною чисельністю 700 жовнірів. Сам князь вже не дочекався 

звістки про першу, за часів «Потопу», велику перемогу, яка була цінною, 

насамперед, з психологічного погляду, – Владислав Домінік помер 5 квітня у своїй 

резиденції в Старому Селі.  

У підрозділі 4.5. «Приватні війська у внутрішніх конфліктах та офіційних 

церемоніях (1618‒1656 рр.)» окреслено використання Владиславом Домініком своїх 

підрозділів під час т. зв. внутрішніх конфліктів – міжродових війн, наїздів і 

грабунків. Вирішення магнатами подібних суперечок, здебільшого політичного та 

майнового характеру, за допомогою надвірних військ було для Речі Посполитої 

звичною справою. Протягом XVI‒XVII ст. часто доходило до земельних конфліктів, 

пов’язаних із нечітким розмежуванням володінь, що належали сторонам, які 

ворогували, а також із подвійними наданнями. Панські маєтності розросталися як 

від викупу земель у сусідів, так і від відверто злочинних дій. Не залишався осторонь 

цих процесів і Владислав Домінік. Також він використовував власні хоругви під час 

офіційних церемоній (королівських елекцій, приїздів на сейми, поховань тощо). 

Відомі пишні в’їзди Владислава Домініка до Варшави, особливо в другій половині 

30-х рр. XVΙΙ ст. Чисельність та багатство вбрань князівських військ мали 

демонструвати потугу і велич роду Заславських. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках викладено результати дослідження, основний зміст яких 

виноситься на захист. 

1. Аналіз наявної історіографії та джерельної бази проблеми дає підстави 

стверджувати про порівняну обмеженість історіографічних даних щодо архівних 

матеріалів. Питання існування і функціонування приватних армій в Західній Європі 

та Речі Посполитій протягом XVII ст. не було провідною темою наукових 

досліджень. Відомості про надвірні підрозділи перебували на марґінесі праць, 

присвячених або коронним військам, або їхнім окремим частинам. У процесі 

написання роботи найінформативнішою стала джерельна база, яка складається з 

виданих і неопублікованих матеріалів, зібраних в архівах і бібліотеках України та 

Польщі. Основними осередками пошуків і найважливіших знахідок стали: 

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (ЦДІАК) ‒ книги 

судово-адміністративних установ Речі Посполитої; Головний архів давніх актів у 

Варшаві (AGAD) – фінансові документи, епістолярні джерела; Державний архів у 

Кракові (відділ на Вавелі) – описово-статистичні джерела, фінансові документи; 

Відділ мікрофільмів Національної бібліотеки у Варшаві – епістолярна спадщина.  

2. Доведено, що функціонування великих приватних армій у ранньомодерній 

Європі було звичною картиною, тому існування надвірних магнатських військ у Речі 

Посполитій не можна вважати явищем унікальним. Іспанські, угорські, німецькі та 

інші можновладці протягом XVI‒XVII ст. також утримували власні військові 

підрозділи, хоча ніде вони не були настільки численними й впливовими, як в 

польсько-литовській державі. Неспроможність держави обмежити та контролювати 

власну аристократію, а також маніпулювання поняттями шляхетської свободи і 

демократії призвели до зникнення Речі Посполитої з мапи Європи наприкінці    

XVIII ст. Натомість посилення абсолютизму серед її сусідів (Російської імперії, 

імперії Габсбургів і Пруссії), які й доклали зусиль до ліквідації польсько-литовської 

держави, автоматично позначилося на зростанні чисельності й боєздатності 

тамтешніх державних армій та стало причиною цілковитого зникнення озброєних 

приватних формувань.  

3. Відтворено образ князя Владислава Домініка Заславського крізь призму 

реконструкції його біографії. Визначальною подією, яка залишила відбиток на 

всьому житті Владислава Домініка і пам’яті про нього, стало командування 

коронною армією протягом кількох місяців 1648 р. та програна битва під 

Пилявцями. Фінансові можливості Владислава Домініка Заславського, з огляду на 

недбале хазяйнування, і так були не найкращі, а з початком Козацької революції 

середини XVII ст. та розоренням більшості князівських маєтностей на Волині 

значно погіршилися. Заславський, прихильник «мирної» козацької політики 

канцлера Єжи Осолінського, намагався домовитися з Богданом Хмельницьким та 

його найближчим оточенням про оминання козацькими й татарськими військами 

своїх земель, однак безуспішно. Все це негативно позначилося на чисельності та 

боєздатності його приватних військ, утримання яких ставало дедалі більшим 

тягарем для князівської скарбниці.  
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4. З’ясовано, що приватні війська Владислава Домініка Заславського за 

структурою були подібними до коронної армії. Кіннота поділялася на важку 

(гусари), середню (козаки або панцирні) і легку (татари, волохи, іноді драгуни). 

Піхота здебільшого складала гарнізони міст та замків і зрідка брала участь у боях на 

відкритій місцевості. Найчисельнішою формацією князівського війська були 

козацькі хоругви. В 1649 р. кілька панцирних підрозділів Владислава Домініка 

ввійшли до коронної армії й, відтак, мали подвійне підпорядкування. Переважна 

більшість командирів надвірних військ Владислава Домініка Заславського значилась 

князівськими слугами (клієнтами). В процесі дослідження вдалося встановити 

терміни служби семи полковників, сорока шести ротмістрів, двадцяти дев’яти 

поручиків і восьми хорунжих приватних і ординатських військ Владислава 

Домініка. Приватні війська Заславського, як і будь-які тогочасні армії, 

комплектувалися з людей різного соціального статусу: від заможної шляхти, яка 

служила в престижних гусарських або козацьких хоругвах, до              

простолюдинів-гайдуків. Чисельність князівських підрозділів у знаних битвах 

протягом 1648‒1656 рр. становила в середньому близько 1000 жовнірів. Найбільшу 

кількість вояків зафіксовано в липні 1648 р. під Костянтиновим – 2000‒2500 осіб. 

Досліджуючи фінансування приватних військ Владислава Домініка Заславського, з 

огляду на фрагментарність джерельної бази, головну увагу зосереджено на оплаті 

тих надвірних хоругв Владислава Домініка, які, знаходячись на князівській службі, 

водночас перебували і на державному утриманні. Висвітлено також альтернативні 

способи утримання жовнірів: грабунки та визиски останніми цивільного населення 

на королівських, церковних і шляхетських землях. Особливо масштабним це явище 

стало під час Козацької революції, що знайшло своє відображення в численних 

судових позовах. 

5. Досліджено Острозьку ординацію, яка становила невіддільну частину 

володінь князя Заславського, а військовий контингент, що її представляв, був 

вагомим підсиленням військ Владислава Домініка. Ординатський полк чисельністю 

600 вояків (кавалерія й піхота) справно, незважаючи на адміністративні проблеми, 

надавався князем на потреби Речі Посполитої. На високий рівень взаємодії 

ординатських підрозділів із приватними князівськими хоругвами вказує той факт, 

що від часу вступу Владислава Домініка Заславського в повноправне володіння 

ординацією, в джерелах ординатські частини, як правило, не відокремлювали від 

його приватних формувань. 

6.  Встановлено, що приватні війська Владислава Домініка Заславського разом 

із корпусом Острозької ординації брали участь в переважній більшості воєнних 

конфліктів, учасником яких була Річ Посполита протягом 1620‒1650-х рр. До      

1648 р. це були, здебільшого, антитатарські виправи. Після початку Козацької 

революції середини XVII ст. головними ворогами стали козацькі війська і ті самі 

ординці, а від 1654‒1655 рр. воювати довелося ще й з Московським царством і 

Швецією. Приватні війська Владислава Домініка Заславського взяли участь в усіх 

найбільших битвах перших років Козацької революції. Князівські хоругви особливо 

відзначилися під Костянтиновим, Пилявцями та Зборовом. Надалі жовніри 

краківського воєводи вже не відігравали значної ролі в збройних зіткненнях або 
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через свою малу чисельність (Батіг), або перебуваючи в резерві армії (Берестечко). 

Окрім війн, надвірні підрозділи також використовувались Владиславом Домініком 

Заславським для вирішення внутрішніх конфліктів, зокрема задля наїздів на 

сусідські маєтності, а також під час офіційних церемоній (королівських елекцій, 

в’їздів на сейми тощо). Чисельність та пишність військ мали демонструвати 

князівську потугу й велич.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого 

вивчення потребують питання структури, комплектування й утримання надвірних 

підрозділів. Також на часі дослідження цілісної картини функціонування приватних 

магнатських армій у Речі Посполитій та всій ранньомодерній Європі XVII ст. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гаврилюк І. В. Приватні війська князя Владислава Домініка 

Заславського (1618‒1656 рр.) в контексті розвитку надвірних армій в 

ранньомодерній Європі XVII ст. – На правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 

спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. ‒ Київський університет імені Бориса 

Грінченка. ‒ Київ, 2015. 

У дисертації на прикладі надвірних формувань князя Владислава Домініка 

Заславського розглянуто засади і масштаби функціонування приватних магнатських 

військ у Речі Посполитій. У роботі проаналізовано широкий масив різнопланових 

джерел та наявну історіографію з досліджуваної теми. Розкрито причини й 

принципи існування приватних армій в ранньомодерній Європі. Реконструйовано 

біографію Владислава Домініка, висвітлено соціально-економічний потенціал 

князівських земель до та під час Козацької революції середини XVII ст., визначено 

його вплив на потужність військ Заславського. Відтворено структуру надвірних 

підрозділів Владислава Домініка Заславського, ідентифіковано їхній командний 

склад, встановлено чисельність цих приватних військ. На основі фінансових, 

судових і актових джерел розглянуто умови їхнього утримання, зокрема 

переведення на фінансування коронного скарбу і неофіційний дозвіл на грабунок 

шляхетських і церковних земель. Окреслено статус Острозької ординації як 

неподільної частини володінь князя Заславського, показано функціонування 

військового контингенту ординації, що тісно взаємодіяв із приватними військами 

Владислава Домініка. Прослідковано участь надвірних хоругв князя у військових 

конфліктах протягом 1618‒1656 рр.: антитатарських виправах, Козацькій революції, 

шведському «Потопі», війні з Московією 1654‒1667 рр. Простежено використання 

Владиславом Домініком Заславським своїх військ для вирішення внутрішніх 

конфліктів, а також під час офіційних церемоній.  

Ключові слова: приватні війська, надвірні армії, Владислав Домінік 

Заславський, патрон, клієнт, Річ Посполита, Острозька ординація, Козацька 

революція середини XVII ст. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гаврилюк И. В. Частные войска князя Владислава Доминика Заславского 

(1618‒1656 гг.) в контексте развития надворных армий в раннемодерной 

Европе. ‒ На правах рукописи. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 00.07.02 – всемирная история. – Киевский университет имени Бориса 

Гринченко. ‒ Киев, 2015. 

В диссертации на примере надворных формирований князя Владислава 

Доминика Заславского рассмотрены принципы и масштабы функционирования 
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магнатских войск в Речи Посполитой. В работе проанализировано большое 

количество как опубликованных, так и архивных источников, а также изучена 

доступная историография по исследуемой теме. Раскрыты причины и принципы 

существования частных армий в раннемодерной Европе. Магнатские войска не 

являлись феноменом польско-литовского государства. Надворные подразделения 

были распространенным явлением в Испании, Франции, Венгрии, на немецких, 

итальянских землях и т.д. Однако на протяжении XVII столетия абсолютизм             

(с присущей ему централизацией власти в руках монарха) и так называемая 

«военная революция» уверенно набирали силы, способствуя постепенному 

уменьшению численности и значения частных войск. Одной из немногих стран в 

Европе, в которой надворные армии продолжали существовать даже в XVIII веке, 

была именно Речь Посполитая.  

В работе реконструирована биография Владислава Доминика, раскрыт 

социально-экономический потенциал княжеских земель до и во время Казацкой 

революции середины XVII века и показано его влияние на мощность войск 

Заславского. Еще при жизни Владислава Доминика был сформирован его 

негативный образ, который просуществовал до наших дней без изменений. Главной 

причиной подобной характеристики стало командование князем коронной армией 

на протяжении нескольких месяцев в 1648 году и проигранная битва под 

Пилявцами. С началом Казацкой революции социально-экономическое положение 

владений Владислава Доминика значительно ухудшилось, так как княжеские земли 

подверглись разорению. Все это негативно отразилось на надворных 

подразделениях Заславского, содержание которых требовало значительных 

финансовых инвестиций и эффективного ведения хозяйства, что было возможно 

лишь в мирное время. Следовательно, численность частной армии Владислава 

Доминика Заславского с лета‒осени 1648 года непрестанно уменьшалась.  

В исследовании показана структура надворных подразделений Владислава 

Доминика Заславского, представлен их командный состав, установлено количество 

этих войск. Княжеская армия комплектовалась из людей разного социального 

статуса: от обученной военному делу шляхты, которая служила в престижных 

гусарских и казацких (панцирных) хоругвях, до простолюдинов-гайдуков. 

Большинство командиров войск Заславского были его слугами или клиентами, как, 

например, наиболее известные офицеры: Кшиштоф Корицкий, Ян Кондрацкий, 

Анджей Суходольский и Станислав Гурский. Численность частных подразделений 

Владислава Доминика, участвовавших в самых известных битвах на протяжении 

1648‒1656 годов, составляла в среднем около 1000 солдат. Максимальное 

количество княжеских воинов зафиксировано летом 1648 года – 2000‒2500 человек. 

В диссертации на основе финансовых, судебных и актовых документов 

определены и рассмотрены источники содержания частных подразделений 

Владислава Доминика, в том числе их финансирование из коронной казны и 

негласное разрешение на грабеж шляхетских и церковных земель. Обозначен статус 

Острожской ординации как неделимой части владений князя Заславского, 

исследовано функционирование военного контингента ординации, который тесно 

взаимодействовал с надворными войсками Владислава Доминика. Изучено участие 
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хоругвей князя в военных конфликтах на протяжении 1618‒1656 годов: 

антитатарских походах, Казацкой революции, шведском «Потопе», войне с 

Московией 1654‒1667 годов. Особенно важным для нас было изучение периода 

Казацкой революции середины XVII века. Надворные войска Владислава Доминика 

принимали участие во всех самых значимых битвах тех лет. Княжеские солдаты 

особенно отличились под Константиновым, Пилявцами и Зборовом. В дальнейшем 

жолнеры краковского воеводы уже не играли значительной роли в военных 

кампаниях или в силу своей малочисленности (битва под Батогом), или находясь в 

резерве коронной армии (битва под Берестечком). Кроме того, в работе прослежено 

использование Владиславом Домиником Заславским своих войск для разрешения 

внутренних конфликтов, а также во время официальных церемоний. 

Ключевые слова: надворные войска, Владислав Доминик Заславский, патрон, 

клиент, Речь Посполитая, Острожская ординация, Казацкая революция середины 

XVII века. 

 

ANNOTATION 

 

Gavryliuk I. V. Private troops of Prince Wladyslaw Dominique Zaslawski 

(1618‒1656) in the context of private armies’ development in Early Modern Europe. 

– Manuscript. 

 

Dissertation for the Candidate degree in historical sciences, specialty 00.07.02 – 

world history. – Borys Grinchenko Kyiv University. ‒ Kyiv, 2015. 

This dissertation explores the scale and principles of private magnate armies 

operation in the Polish-Lithuanian Commonwealth at the example of Prince Wladyslaw 

Dominique Zaslawski’s private troops. To achieve this goal, the study is built upon a wide 

range of sources and is structured in the following way. Firstly, it investigates the reasons 

of emergence and the principles of existence of private armies in Early Modern Europe. It 

then reconstructs the biography of Prince Wladyslaw Dominique Zaslawski, examining 

the social and economic potential of his lands before and after the Cossack Revolution; 

after that, it determines the impact of this potential on the efficiency of Zaslawski’s private 

troops. The dissertation reveals the structure of Wladyslaw Zaslawski’s private troops, 

their quantity and command staff. By analysing financial and court sources, city and land 

acts, the study discovers the ways the troops were maintained, in particular by the Royal 

Treasury and through an unofficial permit to loot the lands of nobility and Church. This 

research also describes the status of Ostrogski family fee tail as being an integral part of 

Prince Zaslawski’s dominion. Furthermore, it explores the functioning of Ostrogski family 

fee tail military forces in their cooperation with the private troops of Wladyslaw 

Dominique. Finally, the study traces the involvement of Zaslawski’s private troops in the 

following military conflicts during 1618‒1656: anti-tatar operations, the Cossack 

Revolution, the Deluge, and the war against the Tsardom of Russia in 1654‒1667. It also 

reveals how Wladyslaw Dominique Zaslawski used his private troops for solving domestic 

conflicts as well as during official ceremonies.  
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Revolution. 

 


