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Бернард Претвич, легендарний страж

південних рубежів Великого князівства

Литовського

Ім’я цього діяча рідко зустрічається в сучасних

академічних дослідженнях з історії України,

обійшли його увагою і в енциклопедичних

виданнях. А в середині XVI ст. воно було добре

відомим на просторах від Балтики до Босфору. І

цілком закономірно, що патріарх польських

істориків Мартин Бєльський записав у своїй

знаменитій хроніці під 1561 р. звістку про його

смерть: «Знатний рицар на Поділлі Бернард

Претвич гербу Вчелє, староста теребовельський,

помер, котрий багато років перед цим кордони

руські і подільські від татар оберігав, і завжди їх

бив, і багато перемог над ними мав». Кількість їх

уточнив польський учений З.Підгородецький:

«Бернард Претвич мав з татарами 70 битв і

сутичок, усі виграв». Саме ці успіхи дали

підставу ось для таких заяв у ті важкі для

українського народу часи: «За Претвича вільна

від татар границя».

Особа Претвича цікава для нас й тим, що він

належав до тих окраїнних урядовців Польсько-

Литовської держави, котрі в силу свого

службового обов’язку мали зв’язки з українським

козацтвом. Обставини змушували їх не лише

підтримувати контакти з степовою вольницею, а

й користуватися їх послугами в боротьбі проти

страхітливих ординських набігів. Бернард

Претвич, як і його відомі попередники на посадах

старост українського пограниччя Предслав

Лянцкоронський, Остафій Дашкович, Криштоф

Кмитич, ясно бачив, що козацтво, хоч воно й

подавало приклад пригнобленим шляхтою

трудящим масам України в антифеодальній

боротьбі, саме та єдина сила в тогочасних умовах,

яка може протистояти турецько-татарській

агресії. Навіть у творі протестанта Еразма

Глігнера про виховання дітей (Краків, 1558) на це

вказувалося прямо: «Козацтво, над яким

опікуються гідні й умілі люди, що неприятелів-

татар, грубих варварів, б’ють і переслідують, як

це було раніше і тепер є при Претвичі, князі

Бернард Претвич, легендарный страж южных

рубежей Великого княжества Литовского.

Имя этого деятеля редко встречается в

современных академических исследованиях по

истории Украины, обошли его вниманием и в

энциклопедических изданиях. А в середине XVI

века оно было хорошо известным на просторах от

Балтики до Босфора. И вполне закономерно, что

патриарх польских историков Мартин Бельский,

записал в своей знаменитой хронике под 1561-м

годом такое известие о его смерти. «Знатный рыцарь

на Подолье Претвич герба Вчеле, староста

Теребовельский, умер, много лет до этого границы

Руси и Подольские от татар оберегал, и всегда их

бил, и много побед над ними имел ». Количество их

уточнил польский ученый Подгородецкий.

«Претвич имел с татарами семьдесят сражений и

столкновений, все выиграл». Именно эти успехи

дали основание вот для таких заявлений в те

тяжелые для украинского народа времена: «За

Претвича свободна от татар граница».

Личность Бернарда Претвича интересна для нас и

тем, что он принадлежал до тех окраинных

чиновников Польско-Литовского государства,

которые в силу своего служебного долга, имели

связи с украинским казачеством. Обстоятельства

заставляли их не только поддерживать контакты со

степной вольницей, а и пользоваться их услугами в

борьбе против ужасающих ордынских набегов.

Бернард Претвич, как и его известные

предшественники на должности старост

украинского пограничья, Предслав Лянцкоронский,

Евстафий Дашкович, Криштоф Кмитич, ясно видел

важность казачества. Оно, хотя и давало пример

угнетенным шляхтой трудящимся массам Украины

в антифеодальной борьбе, была именно та

единственная сила в тогдашних условиях, которая

может противостоять турецко-татарской агрессии.

Даже в произведении протестанта Эразма Глигнера

о воспитании детей (Краков 1558) на это

указывалось прямо. «Казачество, над которым

занимаются достойные и умелые люди,

неприятелей-татар грубых варваров, бьют и

преследуют, как это было раньше и теперь есть при
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Вишневецькому, Прокопі Сенявському та інших,

воістину бездоганних і знаменитих геркуласах, в

яких заведені такі школи, як у нас, поляків, чи

італійців, чи німців, школи наук. І справді, як

школи потрібні для навчання, так козаки для

оборони кордонів. Тільки тоді або до того часу

лише Польща буде процвітати, поки в неї будуть

добрі козаки».

Що ж можна повідомити сьогодні про життя та

діяльність Бернарда Претвича? Передусім треба

сказати: за походженням він — сілезець. З його

виступу на шляхетському сеймі 1550 р.

довідуємось і про деякі біографічні дані. З 1526 р.

був на службі у польського короля і виконував

різні його доручення. Зокрема, тоді ж їздив у

квітні послом до Праги, а в грудні — на

князівський з’їзд у Шлезьк. Наступного року

відвідав з дипломатичною місією Оломоуц, де

зустрічався з австрійським імператором

Фердинандом в угорських справах. Після

повернення об’їжджає воєводства Познанське,

Каліське, Сєразьке. Подібні доручення випадають

йому і в наступні два роки, протягом яких

Претвичу довелося побувати в Мазовші,

Великопольщі, а також у Сілезії, Моравії та Чехії.

З 1537 р. Бернард Претвич як ротмістр відділу

кінноти з’являється на Поділлі. До його

обов’язків входить боронити з «кількадесятьма

товаришами-козаками» рибалок і пасічників,

котрі займаються своїм промислом біля Вінниці

на границі з Диким полем, своєчасно сповіщати

людність про напади степової орди, аби встигла

сховатися під охорону замків.

Становище у той час на подільському

пограниччі було вкрай напруженим. Татарські

напади стали хронічним явищем, свого роду

воєнно-промисловим розбоєм, бо давали

можливість мати джерело прибутку як для тих,

хто збирався за здобиччю на українські землі, так

й для тих, хто фінансував ці походи, тобто

заможних феодалів у Криму, а також у турецьких

фортецях Очаків і Білгород. Татарській голоті

Претвиче, князье Вишневецком, Прокопе Сенявском

и других, поистине безупречных и знаменитых

геркуласах, в которых заведены такие школы, как у

нас, поляков, или итальянцев, или немцев, школы

наук. И действительно, как школы нужны для

обучения, так казаки для обороны границ. Только

тогда или к тому времени только Польша будет

процветать, пока у нее будут хорошие казаки».

Что же можно сказать сегодня о жизни и

деятельности Бернарда Претвича?

Прежде всего надо сказать: по происхождению он -

силезец. Из его выступления на благородном сейме

1550-го года узнаем и о некоторых биографических

данных. С 1526-го был на службе у польского

короля и выполнял различные его поручения. В

частности, тогда же ездил в апреле послом в Прагу,

а в декабре, на княжеский съезд в Шлезьк. В

следующем году посетил с дипломатической

миссией Оломоуц, где встречался с австрийским

императором Фердинандом в венгерских делах. По

возвращении, объезжает воеводства Познанское,

Калиское, Серазькое. Подобные поручения

выпадают ему и в последующие два года, в течение

которых Бернарду Претвичу пришлось побывать в

Мазовше, Великопольше, а также в Силезии,

Моравии и Чехии.

С 1537-го года, Бернард Претвич как ротмистр

отдела конницы появляется на Подолье. В его

обязанности входит защищать с «несколькодесятьма

товарищами-казаками» рыбаков и пчеловодов,

занимающихся своим промыслом возле Винницы на

границе с Диким полем, своевременно оповещать

население о нападениях степной орды, чтобы успели

спрятаться под охрану замков.

Положение в то время на подольской границе

было крайне напряженным. Татарские нападения

стали хроническим явлением, своего рода военно-

промышленным разбоем. Причина та, что это давало

возможность иметь источник дохода, как для тех,

кто собирался за добычей на украинские земли, так

и для тех, кто финансировал эти походы, то есть

богатых феодалов в Крыму, а также в турецкой

крепости Очаков и Белгород. Татарской бедноте
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тамтешні багатії давали коня за умови, що

половина награбованого буде віддана їм. Великий

зиск мала й адміністрація: під час продажу

невільника по 300 аспр (турецька грошова

одиниця) митного платив і продавець, і покупець.

Завдяки цьому, зазначав Претвич, султанська

казна мала з невільницьких ринків у Білгороді та

Очакові щороку по кілька сот тисяч аспр.

Бойове хрещення в боротьбі з ордою Бернарду

Претвичу довелося прийняти у 1538 р. Тоді татар,

що поверталися з походу на Литву, кинувся

переймати на Дубових луках гетьман польський

Микола Сенявський. Однак вони обминули його

роз’їзди і, позабиравши у полон людей, які

працювали на пасіках, завернули вже додому.

Тоді навздогін нападникам й було послано

Бернарда Претвича з військом. Догнавши їх аж на

Хаджибейському лимані, він завдав татарам

нищівного удару, забравши багатьох у полон, а

бранців із земель королівських — визволив. При

цьому загін Претвича захопив і 170 коней,

половина з яких виявилася турецькими, що

давалися татарам за половину здобичі.

Очевидно, такий поворот був несподіваним

для турецької адміністрації, і розгніваний султан

вимагає від польського короля покарати

винуватців. Проте в Польщі, за свідченням М. С.

Грушевського, вчинили інакше: королева Бона

пожалувала Претвичу своє село Вопячин поблизу

Вінниці. І він, звичайно, сприйняв це як

заохочення до боротьби з ордою.

І коли наступного, 1539 р. на Поділля напало

татарське військо на чолі з Еджібеком, то

Претвич разом з браславцями пустився в погоню

за ним, очоливши вже добряче пошарпані загони

белзького та подільського воєвод біля Палькович.

Орду Претвич догнав за Беримбою. Серед ночі

відбулося три сутички з білгородськими,

очаківськими та добруджськими татарами, і всі

три закінчилися перемогою козаків Претвича. Їм

дісталося 560 коней, серед яких близько 200 —

турецьких.

Через деякий час знову білгородські й

местные богачи давали лошади при условии, что

половина награбленного будет отдано им. Большую

выгоду имела и администрация. При продаже раба

по 300 аспр (турецкая денежная единица)

таможенного платил и продавец, и покупатель.

Благодаря этому, отмечал Претвич, султана казна

имела с невольничьих рынков в Белгороде и

Очакове ежегодно по несколько сот тысяч аспр.

Боевое крещение в борьбе с ордой, Бернарду

Претвичу пришлось принять в 1538-м году. Тогда

татар, которые возвращались из похода на Литву,

бросился перенимать на Дубовых лугах гетман

польский Николай Сенявский. Однако они обошли

его разъезды и, позабиравши в плен людей, которые

работали на пасеках, завернули уже домой. Тогда

вдогонку нападающим и было послано Бернарда

Претвича с войском. Догнав их аж на Хаджибейском

лимане, он нанес татарам сокрушительный удар,

забрав многих в плен, а пленников из земель

королевских - освободил. При этом отряд Претвича

захватил и 170 лошадей, половина из которых

оказалась турецкими, которые давались татарам за

половину добычи.

Очевидно, такой поворот был неожиданным для

турецкой администрации и разгневанный султан

требует от польского короля наказать виновных.

Однако в Польше, по свидетельству Михаила

Грушевского, поступили иначе. Королева Бона

пожаловала Претвичу свою деревню Вопячин под

Винницей. И он, конечно, воспринял это как

поощрение к борьбе с ордой.

И когда на следующий, 1539-й год на Подолье

напало татарское войско во главе с Еджибеком, то

Претвич вместе с браславцами пустился в погоню за

ним, возглавив уже изрядно потрепанные отряды

белзкого и подольского воевод возле Палькович.

Орду Претвич догнал за Беримбою. Ночью

произошло три столкновения с белгородскими,

оча́ковскими и добру́джскимы татарами, и все три

закончились победой казаков Претвича. Им

досталось 560 лошадей, среди которых около

двухсот - турецких.

Через некоторое время снова белгородские и
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очаківські татари, серед яких було і 300 турків,

прийшли під Вінницю. Сили були нерівні, тому

Претвич вирішив помститися хоча б одному

загонові. Зібравшись, просувався він трохи з боку

услід за ордою. А коли білгородці повернули,

тоді він їх підстеріг під Чаплакчеєю і розбив. До

рук Претвича потрапив і вождь білгородців

Атока, якого посадили на палю.

Авторитет Бернарда Претвича як умілого

оборонця продовжує зростати і десь всередині

1540 р., коли Альберт Старжеховський складає

повноваження барського старости, цю посаду

король довіряє йому.

очаковские татары, среди которых было и 300 турок,

пришли под Винницу. Силы были неравны, поэтому

Претвич решил отомстить хотя бы одному отряду.

Собравшись, продвигался он немного со стороны

вслед за ордой. А когда белгородцы повернули,

тогда он их подстерег под Чаплакчеей и разбил. В

руки Претвича попал и вождь белгородцев Атока,

которого посадили на кол.

Авторитет Бернарда Претвича, как умелого

защитника, продолжает расти. И где-то в средине

1540-го года, когда Альберт Старжеховский слагает

полномочия барского старосты, эту должность

король доверяет ему.

Б. Претвич на посаді барського старости

Бар застав Бернард Претвич, по суті, пусткою.

А без укріплення цієї фортеці, як і сусідньої

Вінниці, не могло бути й мови про дальшу

колонізацію степу, відсунення кордону на

південь. Про це багато говорили, приймали навіть

сеймові постанови, але широким планам

перешкоджала постійна нестача грошей у

державній скарбниці.

Тут, у Барі, перебувала перша прикордонна

сторожа. Друга, в Синеполі, знаходилася на 20

миль західніше. Природно, за таких умов

передова сторожа в разі нападу орди не встигала

швидко сповістити замки та гетьманів, оскільки

татари за день і піч долали 30 миль, форпост

залишався у їхньому тилу. Новий староста

запропонував зовсім іншу організацію: передову

сторожу Поділля тримати не за 20, а за кілька

миль, щоб своєчасно повідомити населення, і

воно могло сховатися в укріпленнях. Це дало свій

результат — білгородських, очаківських,

добруджських та кілійських татар почали

успішно громити, як тільки вони вторгалися на

українські землі. Відтоді завойовники вже не

вибиралися по здобич великими силами (по 200—

300 чол.), а йшли меншими загонами по 50, 60,

40, 30 і навіть по 10 чол., щоб непомітно

прокрастися повз прикордонну сторожу.

Б. Претвич на посаде барского старосты

Бернард Претвич застал Бар, по сути, пустой. А

без укрепления этой крепости, как и соседней

Винницы, не могло быть и речи о дальнейшей

колонизации степи, отодвигания границы на юг. Об

этом много говорили, принимали даже на сейме

постановления, но широким планам препятствовала

постоянная нехватка денег в государственной казне.

Здесь, в Бару, находилась первая пограничная

стража. Вторая, в Синеполи, находилась на 20 миль

западнее. Естественно, при таких условиях

передовая сторожа в случае нападения орды не

успевала быстро известить замки и гетманов.

Поскольку́ татары за день и ночь преодолевали 30

миль, форпост оставался в их тылу. Новый староста

предложил совершенно иную организацию.

Передовую стражу Подолья держать не за 20, а за

несколько миль, чтобы своевременно сообщить

населению, и оно смогло спрятаться в укреплениях.

Это дало свой результат. Белгородских, очаковских,

добруджських и килийских татар начали успешно

громить, как только они вторгались на украинские

земли. С тех пор завоеватели уже не выбирались за

добычей большими силами, по 200-300 человек, а

шли меньшими отрядами по 60, 50, 40, 30 и даже по

10 человек, чтобы незаметно прокрасться мимо

пограничной стражи.

Однако ответ и на это, пограничные старосты, в
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Однак відповідь й на це прикордонні старости,

зокрема Бернард Претвич, швидко знаходять,

вдаючись до так званого «лежання на Полі». «Що

стосується лежання по Полі між шляхами, яке

зветься козацтвом, — розповідав він на сеймі, —

то це для того, аби вийшовши на Поле за Діброву

(приблизно за р. Саврань), де є такі болота, що

якби чотири чоловіки йшло, то непомітними

прокрастися не зможуть, бо не пройти, і важко

пройти. Таким чином не допускали їх у землі

Великого князівства Литовського, а часом, як

підстерігав, коли йшли, то за ласкою божою і за

щастям його королівської милості громив і бив».

Тоді ж повідомив барський староста, що

прикордонні управителі поставили питання перед

гетьманом великим коронним: чим можна гнати

татар аж у турецькі землі? Відповідь того була

позитивною: «Бити там, де пан Бог допоможе».

І Претвич наздоганяв нападників,

розправляючись за допомогою зібраних коло себе

служебників, яких добре знав по минулих ратних

справах. Робив він цю справу так, завзято і вдало,

що турецький султан по кілька разів на рік

скаржився на барського старосту. Врешті

польський король змушений був у 1550 р.

заслухати пояснення Бернарда Претвича на сеймі.

З його виступу там, названому в документах

«Причини ходження на поле пана Претвича в

погоні за татарами», дізнаємося про ряд

деталізованих свідчень жорстокої боротьби з

ордою на українському пограниччі у середині

XVI ст.

Уже в 1540 р. Бернард Претвич два рази

вибирався на татар. Перший раз тоді, коли кілька

сотень їх з Очакова і Білгорода спустошували

околиці Бару й Хмільника. Претвич переслідував

їх аж до «березанських верховин», де захопив

1000 коней, у тому числі й 450 турецьких і

визволив 50 полонених. Вдруге битва відбулася

восени, коли великий загін ординців пішов на

Литву. Претвич зі своїми служебниками підстеріг

їх на бродах поблизу Кременчука, побив при

цьому значну частину загону і «багатьох взяв у

частности Претвич, быстро находят, прибегая к так

называемому «лежания на По́ле». «Что касается

лежания по Полю между путями, которое

называется казачеством, - рассказывал он на сейме, -

это для того, чтобы, выйдя на Поле за Дубраву,

примерно за речку Саврань где есть такие болота,

если бы четыре человека шло, то незаметными

прокрасться не смогут, потому что не пройти, и

трудно пройти. Таким образом не допускали их в

земли Великого княжества Литовского, а

временами, как подстерегал, когда шли, по ласке

божьей и за счастьем его королевской милости

громил и бил».

Тогда же сообщил барский староста, что

пограничные управляющие поставили вопрос перед

гетманом великим коронным. Чем можно гнать

татар аж в турецкие земли? Ответ того был

положительной. «Бить там, где господь Бог

поможет».

И Претвич настигал нападающих - расправляясь с

помощью собранных вокруг себя служебников,

которых хорошо знал по прошлым ратных делах.

Делал он это дело так упорно и успешно, что

турецкий султан по несколько раз в год жаловался

на барского старосту. В итоге, польский король

вынужден был в 1550-м году заслушать объяснения

Претвича на сейме. Из его выступления там,

названном в документах «Причины хождение на

поле господина Пре́твича в погоне за татарами»,

узнаем о ряде детализированных показаний

жестокой борьбы с ордой на украинском пограничье

в середине XVI века.

Уже в 1540-м году, Претвич два раза выбирался

на татар. Первый раз, когда несколько сотен их из

Очакова и Белгорода опустошали окрестности Бару

и Хмельника. Пре́твич преследовал их до

«березан́ских вершин», где захватил 1000 лошадей,

в том числе и 450 турецких и освободил 50 пленных.

Второй раз битва состоялась осенью, когда большой

отряд ордынцев пошел на Литву. Пре́твич со своими

служебниками подстерег их на бродах вблизи

Кременчуга́, избил при этом значительную часть

отряда и «многих взял в плен». Очевидно, пленных
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полон». Очевидно, цих полонених невдовзі

обміняли на православних бранців, бо на початку

квітня 1541 р. Сулейман І повідомив з

Константинополя Сигізмунда І, що він «доручив

звільнити християн, підданих короля, взятих до

неволі людністю Акерману (Бєлгорода.) під час

нападу на польські землі і відшкодувати збитки».

Найбільш гучними перемоги Бернарда

Претвича були наступного, 1541 р. Спершу йому

було доручено стерегти броди на Південному

Бузі, якими татари мали повертатися з-під Овруча

і Хмільника з ясиром. Коли розвідка донесла, що

нижче Чапчаклея вже переправляється орда, він

поспішив за ними і став переслідувати з «паном

Павлом Сециньовським, з паном Яном

Собеським, з Іваном Алітою та іншими

служебниками його милості пана воєводи».

Польський історик М. Бєльський так описує

цю погоню: «Бернард Претвич, староста

барський, вартий пам’яті в усіх нас, поляків,

пустився за ними з невеликим числом козаків і

чемерисів, прийшов за ними аж під Очаків, але

вже набрані в неволі люди були на кораблях:

везли їх у Кафу на продаж. Плакав, дивлячися на

їхню біду, промовляючи: як би я радий був вас

врятувати, коли б міг».

Восени того ж року татари прийшли вдруге на

українські землі, їх переслідував спочатку

белзький воєвода. Не наздогнавши орду, він

повернув назад. Претвич же зі своїми загонами

вирішив трохи зачекати з поверненням додому,

оскільки знав, що татари можуть повторити набіг.

Інтуїція справді не підвела його. Він зустрів два

загони татар: одним командував Сурмак, другим

— Караджа. У сутичці першого було вбито, а

Караджу піймали живим. Разом з полоненими

татарами і турками Претвич віддав їх воєводі.

Коли про це донесли турецькому султану, то

він негайно відправив свого посла до польського

короля з вимогою повернути полонених, забрану

худобу, а також покарати винуватців. Однак у

середині січня 1542 р. знову стався напад на

вскоре обменяли на православных пленников,

потому что в начале апреля 1541-го года Сулейман

Первый сообщил из Константинополя Сигизмунду

Первому, что он «поручил освободить христиан,

подданных короля, взятых в плен населением

Аќермана, Белгорода, во время нападения на

польские земли и возместить убытки».

Наиболее громкими победы Претвича были

следующего, 1541-го года. Сначала ему было

поручено охранять броды на Южном Буге,

которыми татары должны были возвращаться из-под

Овруча и Хмельника с ясырем. Когда разведка

донесла, что ниже Чапчаклея уже переправляется

орда, он поспешил за ними и стал преследовать с

«господином Павлом Сециньовским, с господином

Яном Собеским, с Иваном Алитой и другими

служебниками его милости господина воеводы».

Польский историк Бельский так описывает эту

погоню. «Претвич, староста барский, стоящий

памяти у всех нас, поляков, пустился за ними с

небольшим числом казаков и чемерисов, пришел за

ними аж под Очаков, но уже набранные в неволе

люди были на кораблях, везли их в Кафу на

продажу. Плакал, глядя на их беду, говоря, как бы я

рад был вас спасти, если бы мог».

Осенью того же года, татары пришли во второй

раз на украинские земли, их преследовал сначала

белзкий воевода. Не догнав орду, он повернул

обратно. Претвич же со своими отрядами решил

немного повременить с возвращением домой,

поскольку знал, что татары могут повторить набег.

Интуиция действительно не подвела его. Он

встретил два отряда татар: одним командовал

Сурмак, вторым - Караджа. В схватке первого было

убито, а Караджу поймали живым. Вместе с

пленными татарами и турками Претвич отдал их

воеводе.

Когда об этом донесли турецкому султану, то он

немедленно отправил своего посла к польскому

королю с требованием вернуть пленных, отнятый

скот, а также наказать виновных. Однако в середине

января 1542-го года вновь произошло нападение на
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Очаків, а 1 квітня — на Кілію.

Бернард Претвич, з усього видно, добре дбав

про своєчасне одержання відомостей про

пересування ординців, що допомагало йому

вибирати найкращий з можливих варіантів для

поєдинку. Так, зокрема, трапилося і в 1542 р. Тоді

він послав заздалегідь своїх служебників на

шляхи, якими татари ходили у Велике князівство

Литовське, а сам залишився у Барі, очікуючи

можливого походу орди на західноукраїнські

землі. Інтуїція не підвела й цього разу барського

старосту: справді, цим шляхом направлялися

вглиб країни степовики на чолі з Атарчегом.

Невдовзі вони були розгромлені.

Очаков, а 1 апреля, на Килию.

Претвич, судя по всему, хорошо заботился о

своевременном получении сведений о

передвижении ордынцев, что помогало ему

выбирать лучший из возможных вариантов для

поединка. Так в частности, случилось в 1542-м году.

Тогда он послал заранее своих служебников на пути,

которыми татары ходили в Великое княжество

Литовское, а сам остался в Бару, ожидая возможного

похода орды на западноукраинские земли. Интуиция

не подвела и на этот раз барского старосту.

Действительно, этим путем направлялись вглубь

страны степняки во главе с Атарчегом. Вскоре они

были разгромлены.

Бернард Претвич та його славетні перемоги

над татаро-турецькими ватагами

В 1542 році до Бару надійшло повідомлення,

що очаківці на чолі з Белік-мурзою вже

наближаються до Черкас. «На третій день, —

розповідав згодом Претвич, — вийшов з Бару,

йшов день і ніч. Розіслав служебників на всі

шляхи, що вели на Черкаси і Київ. Сторожа

доповідає, що приїхали коні — з 500 чи й більше.

Пройшов по слідах під Очаків, на тих татар, які

стадо Андрія Пронського, старости черкаського,

взяли і служебників його погромили. Там їх

(очаківських татар) побив, коней їхніх і

турецьких забрав. Там же піймав татар, котрі

прийшли від білгородців, що готувалися йти

просто на Бар. Вночі одразу ж пішов і догнав їх

над Відовем, у верхів’ях Берімбога: уже

готувалися назавтра виступати. Там їх на голову

розбив, у тому числі Татика, старшого над ними,

живим піймав. Узяли 400 коней — лише турецькі,

турки з половини татар відправили — так в’язні

розповідали. Там і мені було багато коней

постріляно й поранено служебників».

У турецьких документах значиться, що того

разу загін Претвича взяв у полон 150 татар.

Вимагаючи від польського короля повернути їх

усіх якнайшвидше, султан головним винуватцем

прикордонних неспокоїв, «причиною усього того

Бернард Претвич и его славные победы над

татаро-турецкими ватагами.

В 1542-м году в Бар поступило сообщение, что

очаковцы во главе с Белик-мурзой уже

приближаются к Черкассам. «На третий день, -

рассказывал впоследствии Претвич, - вышел из

Бара, шел день и ночь. Разослал служебников на все

пути, ведущие на Черкассы и Киев. Сторожа

сообщает, что проехали лошади, с 500 или более.

Прошел по следам под Очаков, на тех татар,

которые стадо Андрея Пронского, старосты

черкасского, взяли и служебников его разгромили.

Там их, очаковских татар, побил, лошадей их и

турецких забрал. Там же поймал татар, которые

пришли от белгородцев, которые готовились идти

прямо на Бар. Ночью сразу же ушел и догнал их над

Видовом, в верховьях Беримбога, уже готовились

завтра выступать. Там их наголову разбил, в том

числе Татика, старшего над ними, живым поймал.

Взяли 400 лошадей, - только турецкие, турки с

половины татар отправили, - так узники

рассказывали. Там и мне было много лошадей

застрелено и ранено служебников».

В турецких документах значится, что в тот раз

отряд Претвича взял в плен 150 татар. Требуя от

польского короля вернуть их всех как можно

быстрее, султан главным виновником пограничных

беспокойств, «причиной всего того зла», называет
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злого» називає Претвича. В листах Сулеймана І

до Сигізмунда І в зв’язку з цим ставиться питання

про усунення останнього з посади барського

старости. А замість того «на місце Претвича,

котрий постійно сіє неспокій на кордоні, повинен

король прислати чоловіка, що запровадить там

лад і спокій».

На 1542 р., до речі, припадає повідомлення і

про те, що Бернард Претвич, щоб помститися за

татарські напади, забрався аж до Криму і там

«шукав неприятеля».

На цей час припадає і спроба обох правителів

— султана і короля — встановити кордон між

Туреччиною і Польщею. Однак на пропозицію

першої провести розмежування «по Саврані,

потім правою стороною до Бугу, Дніпра і

Чорномор’я, лівою ж — від долини Дегірмен-

Дересі біля висоти Давидова до Дністра»,

польські власті не могли погодитися, оскільки

створювався б новий, дуже близький до заселеної

українською людністю території плацдарм для

ординської агресії. Бернард Претвич, очевидно,

як староста прикордонного населеного пункту

був одним з противників закріплення турецьких

володінь по Саврані. Мабуть, він був зі своїми

козаками у складі того польського війська, що

стояло північніше Саврані: «близько 20.000

панцерних, понад 2.000 стрільців разом з 100

гармат».

Незгода короля на пропоновану лінію

розмежування викликала нові розбійницькі

походи степової орди. У 1543 р. її загони

з’являються аж під Лоєвом. Місцеві урядники не

змогли там організувати належну відсіч, воєвода

белзький і князь володимирецький ходили

переймати татар аж під Балаклею, де піймали

декого з ар’єргарду. Переслідувати інших

доручалося Претвичу. Не встиг він справитися з

цим завданням, піймавши старшого над

білгородцями й очаківцями Султан-Алея, як

надійшла звістка, що Мустафа-турчин повів татар

у Польщу. Коли ж Претвичу прислали «язиків»

від розгромленого загону Мустафи, то від них

Претвича. В письмах Сулеймана Первого к

Сигизмунду Первому, в связи с этим, ставится

вопрос об устранении последнего от должности

барского старосты. А вместо того, «на место

Претвича, который постоянно сеет беспокойство на

границе, должен король прислать человека, что

введет там порядок и спокойствие».

На 1542-й год, кстати, приходится сообщения и о

том, что Претвич, чтобы отомстить за татарские

нападения, забрался аж в Крым и там «искал

неприятеля».

К этому времени относится и попытка обоих

правителей, - султана и короля, - установить

границу между Турцией и Польшей. Однако, на

предложение первого провести разграничение «по

Саврани, затем правой стороной к Бугу, Днепру и

Черноморью, левой же, - от долины Дегирмен-

Дереса у высоты Давыдова к Днестру», польские

власти не могли согласиться, поскольку создавался

бы новый очень близкий в заселенной украинским

населением территории плацдарм для ордынской

агрессии. Бернард Претвич, очевидно, как староста

приграничного населенного пункта был одним из

противников закрепления турецких владений по

Саврани. Видимо, он был со своими казаками в

составе того польского войска, которое стояло

севернее Саврани «около 20-и тысяч панцирных,

более двух тысяч стрельцов вместе со 100 орудий».

Несогласие короля на предлагаемую линию

разграничения вызвала новые разбойничьи походы

степной орды. В 1543-м году ее отряды появляются

аж под Лоевом. Местные чиновники не смогли там

организовать надлежащий отпор, воевода белзкий и

князь владимирецкий ходили перенимать татар аж

под Балаклею, где поймали некоторых из

арьергарда. Преследовать других поручалось

Претвичу. Не успел он справиться с этой задачей,

поймав старшего над белгородцами и очаковцами

Султан-Алея, как пришло известие, что Мустафа-

турок повел татар в Польшу. Когда же Претвичу

прислали «языков» от разгромленного отряда

Мустафы, то от них стало известно, что

одновременно «Асан вышел из своей ватагой на
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стало відомо, що одночасно «Асан вийшов зі

своєю ватагою до Києва, а Карманак з другою —

до Канева». За таких обставин староста частину

свого загону направив під Київ, а сам з другою

поспішив на Канівський шлях. Експедиція

виявилася успішною: Карманака убили, а Асана

живим узяли в полон. Крім того, дісталося і 200

коней, з яких половина виявилися турецькими.

Восени 1543 р. татари знову з’явилися на

Поділлі. На шляху, що веде з Бару в Молдавію,

забрали в полон купців і пасічників, а також двох

людей Претвича, які, вірогідно, перебували в

розвідувальному дозорі. Посланий на допомогу

їм загін на чолі з Бернашевським — служебником

барського старости — не мав успіху. Однак,

повертаючись назад, цей загін зустрівся з іншою

татарською ватагою, що поверталася з Литви, її

вдалося розгромити і забрати всю здобич.

Під час прийому польського посла Яна

Очеського у 1544 р. турецький султан нагадав

йому про свою вимогу до короля усунути з

пограниччя Бернарда Претвича. На це посол

відповів, що барський староста — людина чесна.

Однак турки наполягали, що всі конфлікти

виникають з вини Претвича, тому з огляду на

дружбу король мусить вчинити так, як ставить

питання султан.

У Варшаві, проте, не поспішали задовольняти

вимоги Сулеймана І. Природно, не мав він впливу

й на татар, які наступного року знову пішли на

Україну. Неподалік Бара ватага під керівництвом

Ізіходжі погромила мисливців, які поверталися з

ловів. Претвич кинувся переслідувати ординців.

20 вересня 1545 р. він разом з володимирським

старостою Федором Сангушком і черкаським

Андрієм Пронським штурмував Очаків. У

«Реєстрі шкод», надісланій з Константинополя до

польської столиці, зазначалося, зокрема, що, крім

визволення ясиру чисельність 20 чол. на суму 37

000 акчей, втрати їхніх речей обчислюються

сумою 20 900.

Від цього козацького нападу на Очаків, як

вважав пізніше М. Бєльський, польська

Киев, а Карманак со второй, - на Канев». При таких

обстоятельствах староста часть своего отряда

направил в Киев, а сам со второй поспешил на

Кан́евский путь. Экспедиция оказалась успешной,

Карманака убили, а Асана живым взяли в плен.

Кроме того, досталось и 200 лошадей, из которых

половина оказались турецкими.

Осенью 1543-го года татары снова появились на

Подолье. На пути, ведущем из Бара в Молдавию,

забрали в плен купцов и пасечников, а также двух

людей Претвича, которые вероятно, находились в

разведывательном дозоре. Посланный на помощь им

отряд во главе с Бернашевским, - служебником

барского старосты, - не имел успеха. Однако,

возвращаясь назад, этот отряд встретился с другой

татарской ватагой, что возвращалась из Литвы.́ Ее

удалось разгромить и забрать всю добычу.

Во время приема польского посла Яна Оческого в

1544-м году, турецкий султан напомнил ему, о

своем требовании к королю устранить с пограничья

Претвича. На это посол ответил, что барский

староста, - человек честный. Однако турки

настаивали, что все конфликты возникают по вине

Претвича, поэтому учитывая дружбу, король должен

поступить так, как ставит вопрос султан.

В Варшаве, однако, не спешили удовлетворять

требования Сулеймана Первого. Естественно, не

имел он влияния и на татар, которые в следующем

году снова пошли на Украину. Неподалеку Бара

ватага под руководством Изиходжи́ погромили

охотников, которые возвращались с охоты. Претвич

бросился преследовать ордынцев. 20-го сентября

1545-го года он вместе с владимирским старостой

Федором Сангушком и черкасским Андреем

Пронским, штурмовал Очаков. В «Реестре вреда»,

направленного из Константинополя в польскую

столицу, отмечалось, в частности, что кроме

освобождения ясыра, численностью 20 человек на

сумму 37 000 акчей, их материальные потери

исчисляются суммой 20900.

От этого казацкого нападения на Очаков, как
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адміністрація відхрещувалася усіма засобами. Її

представники пояснювали, що то «козаки з

Великого князівства Литовського через волость

барську, Претвичовим шляхом, займаючи на

кільканадцять миль коронні території, ходять

брати добичу на Волощині і на улуси й чабанів

турецьких, і се для того роблять, аби ввести в

підозріння у сусідів Претвича та інших

пограничних людей з корони Польської».

Похід на Очаків, доводили з польської столиці,

— справа рук «степової наволочі, переважно з

московських підданих, а дуже мало литовських,

над якою нема ніякої екзекутиви». У той же час

всіляко приховувалося від турків, що такі

прикордонні старости, як Бернард Претвич, й

справді були ініціаторами козацьких походів на

османські й татарські володіння. Турки ж, як

свідчать тогочасні документи, мали докладну

інформацію про організацію нападів на свою

північно-чорноморську твердиню.

Сілістрійський суддя Мехмет-бей, наприклад,

доніс султанові, що «13 жовтня 1545 р. підпливли

козаки на тридцяти двох чайках під проводом

Ісачка з Брацлава, Карпа Масла та Івана Держка з

Черкас під Очаків, здобули замок, убили п’ятеро

людей, поранили чотирьох, забрали в неволю

тридцять двох, пограбували багато добра і

відпливли додому».

У своєму листі до короля султан серед

винуватців цього нападу першим називав

Претвича, а суму збитків визначав на 97 700

аспрів.

считал позже Мартин Бельский, польская

администрация открещивалась всеми средствами. Ее

представители объясняли, что это «казаки из

Великого княжества Литовского, через волость

барскую, претвичовим путем, занимая на несколько

миль коронные территории, ходят брать добычу на

Валахию и на улусы, и чабанов турецких. И это для

того делают, чтобы ввести в подозрение у соседей

Претвича и других пограничных людей из короны

Польской».

Поход на Очаќов, доказывали с польской

столицы, - дело рук «степной сволочи,

преимущественно из московских подданных, а

очень мало литовских, над которой нет никакой

екзекутивы». В то же время всячески скрывалось от

турок, что такие пограничные старосты, как Бернард

Претвич, действительно были инициаторами

казацких походов на османские и татарские

владения. Турки же, как свидетельствуют тогдашние

документы, имели подробную информацию об

организации нападений на свою

северочерноморскую твердыню.

Силистрийский судья Мехмет-бей, например,

донес султану, что «13-го октября 1545-го года

подплыли казаки на тридцати двух чайках под

руководством Исачка из Брацлава, Карпа Масла и

Ивана Держка из Черкасс под Очаков, взяли замок,

убили пять человек, ранили четырех, взяли в плен

тридцать двух, награбили много добра и отплыли

домой».

В своем письме к королю султан среди

виновников этого нападения первым называл

Претвича, а сумму ущерба определял на 97700

аспров.

Бернард Претвич і його заслуги в відсічі

ординських набігів

Оскільки була вказівка, що організатором

походу на Очаків в 1545 р. був Претвич, то

королева Бона послала свого спеціального

представника, коморника Павла, в Бар, щоб

провести ретельне розслідування. Той по

Заслуги Бернарда Претвича в пресечении

ордынских набегов.

Поскольку было указание, что организатором

похода на Очаков в 1545-м году был Бернард

Претвич, то королева Бона послала своего

специального представителя комарника Павла в Бар,

чтобы провести тщательное расследование. Тот по
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закінченню слідства представив уряду такий

висновок: «Дійшов до того і на свої очі бачив, як

козаки з Великого князівства Литовського,

займаючи по кільканадцять миль землі корони

польської, ходять Претвичевим шляхом,

Барською волостю, грабувати Волощину і чабанів

турецьких. Це вони роблять для того, аби

стягнути підозріння на Претвича й інших

пограничних мешканців корони і щоб за ті

кривди, яких вони накоїли, корона, а не

князівство мало клопоти і небезпечність».

Відправлений до Туреччини посол із

спеціальною місією доводив, що все це скоїлося

проти волі і наказів короля. Заподіяли це «польові

козаки» — люди, які «не мають сталих осель,

живуть мов дикі звірі в полях, живуть із

грабування, не підлягають нічиїй управі, тому

годі їх піймати та покарати». Однак через те, що

набіг скоївся з території Польщі, то вона

згоджувалася відшкодувати збитки туркам. І 6

вересня 1546 р. в Барі їм було виплачено 2 333

золотих угорських, 12 поставів сукна ліонського

ціною 336 золотих — усього на суму 155 100

аспр.

Остаточну ясність щодо особистої участі в цих

помстах за ординські набіги вніс сам Претвич

через п’ять років перед сеймом, з чого видно, що

був він у 1545 р. справедливо віднесений до

організаторів боротьби з татарами і турками.

Після цього взаємні сутички на подільському

пограниччі і листування з приводу їх протягом

майже трьох років дещо затихають. До 1547 р.

лише можемо віднести згадку про зустріч

турецького посла з Претвичем у Бережанах, після

якої перший просив короля, щоб той наказав

барському старості відіслати йому слугу

московського, який утік від нього в Демидовичах.

А вже з 1548 р. ім’я Претвича знову фігурує в

посланнях султана до польської столиці.

Про причини цих подій, у яких, до речі, вже

виступає відомий згодом організатор Запорозької

окончании следствия представил правительству

следующий вывод. «Дошел до того и своими

глазами видел, как казаки из Великого княжества

Литовского, занимая по несколько миль земли

короны польской, ходят Претвичевым путем,

Барской волостью грабить Валахию и чабанов

турецких. Это они делают для того, чтобы взыскать

подозрение на Претвича и других пограничных

жителей короны и чтобы за те обиды, которые они

натворили, корона, а не княжество имело хлопоты и

опасность».

Отправленный в Турцию посол со специальной

миссией доказывал, что все это случилось против

воли и приказов короля. Причинили это «полевые

казаки», - люди, которые «не имеют постоянных

жилищ, живут как дикие звери в полях, живут с

грабежа, не подлежат ничьей вправе, поэтому

невозможно их поймать и наказать». Однако из-за

того, что набег совершился с территории Польши,

то она соглашалась возместить убытки туркам. И 6-

го сентября 1546-го года в Бару́ им было выплачено

2333 золотых венгерских, 12 поставов сукна

лионского ценой 336 золотых, - всего на сумму 155

100 аспр.

Окончательную ясность относительно

непосредственного участия в этой мести за

ордынские набеги внес сам Претвич через пять лет

перед сеймом, с чего видно, что он был в 1545-м

году справедливо отнесен к организаторам борьбы с

татарами и турками.

После этого взаимные столкновения на

подольской границе и переписка по поводу их, в

течение почти трех лет несколько затихают. К 1547-

му году, только можем отнести память о встрече

турецкого посла из Претвичем в Бережанах, после

которой первый просил короля, чтобы тот приказал

барскому старосте отправить ему слугу

московского, который убежал от него в

Демидовичах. А уже с 1548-го года имя Претвича

снова фигурирует в посланиях султана в польскую

столицу.

О причинах этих событий, в которых, кстати, уже

выступает известный впоследствии организатор
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Січі на Хортиці український князь Дмитро

Іванович Вишневецький, сам Претвич розповідав

таке: «Мурза очаківський Сінопод і

білогородський старший Челей Мормор Нечай

розійшлися надвоє. Одні вислали сторожі під Бар,

другі — під Вінницю — шукали стрільців. І

знайшли чемерисів, убили Семена і Палітача, а

інших людей побрали. За ними вислав 120

чоловік погоні на чолі з Гославським. Догнали на

Беримбею й побили. Піймали під Білогорцем 20

живими. Крім того, захопили 250 коней, у тому

числі близько 160 — турецьких.

Того ж року піймали старших Ізіходжу і

Кучука...».

Напруженим був для Бернарда Претвича і 1549

р. Ідучи в поле, Претвич залишив замість себе в

Барі залогу на чолі з «Бернашевським, козаком

старшим». І через тиждень вони підстерегли

татар очаківських за 4 кілометри від Бара. Там і

розгромили їх. А на Саврані старші Гославський

та Бадовський мали перемогу над 80 ординцями.

Того ж року, як повідомляв Претвич на сеймі,

татари полонили під Брацлавом дванадцять

служебників князя Корецького. Сам князь, вів

далі староста, з «жалем і плачем прийшов, аби за

татарами погнався, допоміг йому кривди і шкоди

відплатить».

Відгукуючись на це прохання, Претвич

наздогнав ординців, узяв у полон 50 татар, а

також 150 коней.

Так, 1549 р., коли татари брали ясир аж на

Волині, був дуже нелегким для прикордонного

старости Бернарда Претвича. Однак ті численні

скарги султана королю на нього свідчать про його

видатну роль у відсічі грабіжницьким набігам. Не

випадково воєвода молдавський Еліаш II, один з

васалів Порти, переконував великого візира в

тому, що «у гвалтах винен не король, а Претвич,

котрий сидить на пограниччі». І польський

король Сигізмунд-Август після ультимативного

листа Сулеймана І на початку 1550 р. викликає

старосту барського на сейм, де тому довелося

детально розказати про свою боротьбу з

Запорожской Сечи на Хортице украинский князь

Дмитрий Иванович Вишневецкий, сам Претвич

рассказывал следующее. «Мурза очаковский

Синопод и белогородский старший Челей Мормор

Нечай разошлись надвое. Одни выслали стражей

под Бар, вторые - под Винницу, - искали стрельцов.

И нашли чемерисов, убили Семена и Палитача, а

других людей взяли. За ними выслал 120 человек

погони во главе с Гославским. Догнали на Беримбею

и побили. Поймали под Белогорцем 20 живых.

Кроме того, захватили 250 лошадей, в том числе

около 160 - турецких.

В том же году поймали старших Изиходжу и

Кучука...».

Напряженным был для Бернарда Претвича и

1549-й год. Идучи в поле, Претвич оставил вместо

себя в Бару залогу во главе с Бернашевским, казаком

старшим. И через неделю они подстерегли татар

оча́ковских в четырех километрах от Бара. Там и

разгромили их. А на Саврани старшие Гославский и

Бадовский имели победу над восьмидесятью

ордынцами.

В том же году, как сообщал Претвич на сейме,

татары пленили под Брацлавом двенадцать

служебников князя Корецкого. Сам князь,

продолжал староста, с «сожалением и плачем

пришел, чтобы за татарами погнался, помог ему

обиды и вред отплатить».

Откликаясь на эту просьбу, Претвич догнал

ордынцев, взял в плен 50 татар, а также 150

лошадей.

Так 1549-й год, когда татары брали ясыр аж на

Волыни, был очень нелегким для пограничного

старосты Бернарда Претвича. Однако те

многочисленные жалобы султана королю на него,

свидетельствуют о его выдающейся роли в

отражении грабительских набегов. Не случайно

воевода молдавский Элиаш Второй, один из

вассалов Порты, убеждал великого визиря в том, что

«в буче виноват не король, а Претвич, который

сидит на пограничье». И польский король

Сигизмунд-Август, после ультимативного письма

Сулеймана Первого в начале 1550-го года, вызывает

старосту барского на сейм. Где тому пришлось
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іноземними поневолювачами.

Сповідь Претвича на сеймі — це не просто

виправдання за свої вчинки. З його розповіді

маємо передусім своєрідний літопис відсічі

турецько-татарської агресії у середині XVI ст.

Вона закликає приділяти більше уваги обороні

кордонів, використовуючи для цього, зокрема,

українське козацтво, хоч і король надсилає листи,

наказуючи «козаків повстегати и шкодників

карати».

Претвич, який їхав на сейм виправдовуватися,

повертався в Бар по суті героєм: король не

виконав вимог султана про усунення його з

старостинської посади. А це, звичайно, надавало

йому підтримки у майбутніх поєдинках з ордою.

Те, що він не сидів, склавши руки, на

пограниччі, свідчать нові походи за його участю

на чорноморське узбережжя. І після того, як

турецька сторона виставила влітку 1552 р.

черговий реєстр кривд, у якому Бернард Претвич

з князем Дмитром Вишневецьким

звинувачувалися у захопленні в населення

Очакова овець на суму 6 745 акчів, 196 коней, 245

волів і 9 000 акчів готівкою, а також взятті до

неволі 87-ми і в смерті 18-ти осіб, Сигізмунд-

Август змушений був перевести Претвича на

посаду старости у Теребовлю, значно західніше

від Бара. Через два роки Теребовельське

староство було йому та його синові Якову

пожалуване навічно.

І з 1561 р., коли Бернард Претвич — «мур

країв подільських», за висловом історика

Бартоша Папроцького, — закінчив свій життєвий

шлях, старостинську посаду у Теребовлі обійняв

Яків Претвич, який правив до 1597 р.

Про Бернарда Претвича не пишуть не тільки в

спеціальних наукових дослідженнях. Немає про

нього згадки й у доволі детальному описі історії

міста Бара того періоду. Тому те, що він «з

юнацького віку всіма силами і помислами

подробно рассказать о своей борьбе с иноземными

поработителями.

Исповедь Прет́вича на сейме - это не просто

оправдание за свои поступки. Из его рассказа имеем,

прежде всего, своеобразную летопись отпора

турецко-татарской агрессии в середине XVI века.

Она призывает уделять больше внимания обороне

границ, используя для этого, в частности,

украинское казачество, хотя и король присылает

письма, приказывая «казаков повстегать и

шкодников наказывать».

Претвич, который ехал на сейм оправдываться,

возвращался в Баръ по сути героем, король не

выполнил требований султана об отстранении его от

старостинской должности. А это, конечно,

придавало ему поддержки в будущих поединках с

ордой.

О том, что он не сидел сложа руки, на границе

свидетельствуют новые походы с его участием на

черноморское побережье. И после того, как турецкая

сторона выставила летом 1552-го года очередной

реестр обид, в котором Бернард Претвич с князем

Дмитрием Вишневецким обвинялись в захвате у

населения Очакова овец на сумму 6745 акчив, 196-и

лошадей, 245 волов и 9000 акчив наличными, а

также взятии в плен 87, и в смерти 18-ти человек,

Сигизмунд-Август вынужден был перевести

Претвича на должность старосты в Теребовлю,

значительно западнее Бара. Через два года

Теребовельское староство было ему и его сыну

Якову пожаловано навсегда.

И с 1561-го года, когда Претвич, - «стена краев

подольских», по выражению историка Бартоша

Папроцкого, - закончил свой жизненный путь,

старостинскую должность в Теребовле занял Яков

Претвич, который правил до 1597-го года.

О Бернарде Претвиче не пишут не только в

специальных научных исследованиях. Нет о нем

упоминания и в довольно подробном описании

истории города Бара того периода. Поэтому то, что

он «с юношеского возраста всеми силами и

помыслами отдался служению королю и
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віддався служінню королю і державі і не

шкодуючи праці, із загрозою для життя

протистояв нападам волохів, татар і турків,

відганяючи їх від володінь держави і часто

відбивав з пащі торжествуючого ворога здобич і

худобу», те, що завдяки його походам страшні

«татарські шляхи почали заростати травою»,

враховуючи його видатний вклад (свідомий чи

несвідомий) у розвиток і зміцнення козацтва, дає

йому право зайняти своє законне місце в історії

України.

государству и не жалея труда, с угрозой для жизни

противостоял нападениям валахов, татар и турок,

отгоняя их от владений государства и часто отражал

из пасти торжествующего врага добычу и скот », то,

что благодаря его походам страшные «татарские

пути начали зарастать травой », учитывая его

выдающийся вклад , сознательный или

бессознательный, в развитие и укрепление

казачества, дает ему право занять свое законное

место в истории Украины.


