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Straipsnio tikslas yra supažindinti skaitytojus su 
beveik nežinomu kitais atžvilgiais puikiai pažįstamo 
rašytojo, pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos 
(1582) autoriaus – Motiejaus Strijkovskio – kūriniu. 
1575 metais jis išleido lenkų kalba trylikaskieme-
nėmis eilutėmis parašytą poemą, trumpai vadinamą 
Apie Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės laisvę. Iš pirmo žvilgsnio ši knyga atrodo 
daugmaž tipiškas daugiažanrės XVI–XVIII amžių 
Europos literatūros apie sudėtingus krikščioniškojo 
pasaulio santykius su Osmanų imperija – vadinamųjų 
„turcikų“ – pavyzdys. Kaip tikras Renesanso žmogus, 
autorius akivaizdžiai didžiuojasi savo žiniomis, įgyto-
mis iš asmeninės patirties: kai knyga buvo spausdina-
ma, jis buvo ką tik grįžęs iš Stambulo, kuriame lankėsi 
kaip Lenkijos diplomatinės pasiuntinybės narys. Strij-
kovskis, buvęs karys ir žvalgas, ne tik kviečia visus 
krikščionis suvienyti jėgas prieš turkų grėsmę, bet ir 

siūlo labai pragmatišką bei detalią karinių veiksmų 
programą. Kiekviena proga jis ragina lenkų ir lietuvių 
bajoriją ruoštis neišvengiamam karui su Osmanais ir 
drąsina juos ginti garsiąją savo laisvę, kaip didžiausią 
privilegiją pasaulyje. Kita vertus, keliose kūrinio vie-
tose jis kone šlovina turkų drausmę, santūrumą, lygias 
visų teises (taip atspindėdamas to meto krikščioniška-
jai Europai būdingą ambivalentišką požiūrį į Osmanų 
imperiją) ir leidžia suprasti, kad turkų užimtų šalių 
kilmingieji bei aukštoji dvasininkija pelnytai kenčia 
už ankstesnį savo pasipūtimą ir savanaudiškumą. 
Šiuo atžvilgiu aptariamąją Strijkovskio poemą galima 
lyginti su iškilių XVI amžiaus Lietuvos mąstytojų 
Mykolo Lietuvio ir Andriejaus Volano politiniais ir 
sociologiniais veikalais.

Esminiai žodžiai: Renesansas, „turcikai“, Osma-
nų imperija, turkų grėsmė, krikščioniškasis pasaulis, 
krikščioniškoji Europa, ambivalentiškas požiūris.

The article aims to introduce the reader with 
an almost unknown work by otherwise very well-
known writer, the author of the first printed history 
of Lithuania (1582), Maciej Stryjkowski. In 1575 
he published a poem, written in Polish thirteen-
syllable verses, untitled (in short) About the liberty 
of the Kingdom of Poland and the Great Duchy 
of Lithuania. At first glance, this book is a rather 
typical example of 16th–18th century European 
literature of many different genres (the so-called 
Turcica), dealing with complex relationship between 
the Christian world and the Ottoman Empire. As 
a true Renaissance man, the author is obviously 
very proud of his knowledge gained from personal 
experience: at the time the book was published, he 
had recently returned from Stambul, which he had 
visited as a member of Polish diplomatic mission. 
Being an ex-soldier and scout, Stryjkowski not only 
calls all Christians to join their forces against the 
Turkish threat, but also suggests a very pragmatic 

and explicit military action program. At every op-
portunity, he admonishes Polish and Lithuanian 
nobility to prepare themselves for an inevitable 
war with the Ottomans and encourages them to 
defend their famous liberty, as a greatest privilege 
in the world. On the other hand, in several places 
of his work he almost glorifies Turkish discipline, 
moderation, equality of rights (thus reflecting an am-
bivalent attitude to Ottoman Empire, characteristic 
for Christian Europe of that time), and alludes that 
the noblemen and the upper clergy of the countries 
occupied by Turks, actually deserve their suffering 
for their previous arrogance and selfishness. For 
that matter, the discussed poem by Stryjkowski may 
be compared to political and sociological works 
by prominent Lithuanian thinkers of 16th century 
Michalo Lituanus and Andreas Volanus. 

Keywords: Renaissance, Turcica, Ottoman 
Empire, Turkish threat, Christian world, Christian 
Europe, ambivalent attitude.
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„Turkų tema“ Naujųjų laikų Europos 
literatūroje

Pirmojoje spausdintoje Lietuvos istorijoje – Mo-
tiejaus Strijkovskio (Maciej Stryjkowski, Matthias 
Stricovius, Matys Strykowius ir kitaip, apie 1547 – 
tarp 1586 ir 1593) Niekad anksčiau dienos šviesos 
neregėjusioje Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos 
[...] Rusios kronikoje1 (toliau – Kronika) – tarp kitų 
panašaus turinio epizodų galime rasti tokią pastraipą:

Tais pat [1498] metais [...] per Valakiją į Podolę įsi-
veržė [...] septyniasdešimt tūkstančių turkų ir visus 
valsčius palei Dniestrą [...] nusiaubė ugnimi bei ge-
ležimi, ir nebūtų liovęsi [visko] niokoti, jei jų nebūtų 
nubaudęs pats Viešpats Dievas, mat juos užklupo tokie 
smarkūs šalčiai ir sniegai, kad jie, iš visų pusių užpus-
tyti, nebegalėjo nei traukti toliau, nei grįžti. Neskaitant 
jų žirgų, prisigrobtų galvijų ir kitko, ten nuo šalčio pa-
dvėsė [zdechło] daugiau nei keturiasdešimt tūkstančių 
pagonių, o vėliau buvo rasta daug tokių, kurie, papjovę 
žirgus, buvo sulindę į jų perskrostus pilvus pasišildyti 
karštu krauju, tačiau veltui. (Stryjkowski, 1846, 306; 
XXI knyga, 5 skyrius)2 

Atvirą, tiesiog demonstratyvią autoriaus panieką 
ir neapykantą užpuolikams dar paryškina papildomas 
štrichas – pastaba paraštėje: „40 000 turkų padvėsė 
nuo šalčio“.

XVI amžiuje rašiusio kronikininko požiūris 
nenustebins nė vieno literatūros ar kultūros istori-
ko: regisi visai natūralu, kad laikais, kai „politinio 
korektiškumo“ sąvokos niekas nebuvo nė girdėjęs, 
apie Osmanų imperijos, laikomos didžiausia krikš-
čioniškojo pasaulio prieše, nesėkmę – net ir palyginti 
nereikšmingą – kalbama kaip tik tokiu tonu. Visoje 
gausioje XV–XVII amžių Europos raštijoje „tur-
kiškąja tematika“ mirga atvirai negatyvūs rytinių 
priešininkų apibūdinimai – „barbarai“, „bedieviai“, 
„žvėrys“, „kraugeriai“ ir pan. Tipišku tokio mąstymo 
pavyzdžiu galima laikyti šias eilutes iš 1523 metais 
pasirodžiusios Mikalojaus Husoviano Giesmės apie 
stumbrą:

1 Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Macieja 
Stryjkowskiego. Wydanie nowe, będące dokładnem powtórzeniem 
wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582, poprzedzone 
wiadomością o życiu i pismach Stryjkowskiego przez Mikołaja 
Malinowskiego, oraz rozprawą o latopiscach ruskich przez 
Daniłowicza, pomnożone przedrukiem dzieł pomniejszych Stryj-
kowskiego weług pierwotnych wydań (1846).  
2 Šiame straipsnyje pateiktas M. Strijkovskio, A. Trzecieskio, taip 
pat lenkų kalba publikuotų mokslinių veikalų citatas vertė autorė.

Priešas naikina jau mus, viduje taip pat viską griauna
    Ir Kristaus vardą dabar nori visai sunaikint;
Skelbia karus, bet ne tam, kad turtų ir žemių įgytų
   Ar kad didžiuotųsi tik savo valstybės garbe,
Bet sužvėrėjo jau taip, kad kraujo žmogaus jis tetrokšta, –
   Jiems tikybos kitos žmones žudyt malonu, –
Kad bežudydamas juos, savuosius ginklus išbandytų,
   Kad šunims ir pesliams kūnus išmestų suryt.
Jam nugalėjus, nėra jau nieko geresnio už mirtį,
   Nes toks gyvenimas mums skausmo suteikia daugiau. 

(Husovianas, 2007, 429–438 eil.)

Šių eilučių pakanka, kad Giesmę apie stumbrą 
(bent iš dalies) būtų galima priskirti prie didžiulės 
grupės įvairiausių žanrų veikalų (poezijos kūrinių, 
kronikų, karinės, religinės, filosofinės, astrologinės 
tematikos darbų, publicistikos, kelionės dienoraščių, 
laiškų ir t. t.), vadinamų viršžanrinės kategorijos loty-
nišku terminu Turcica3. Plačiąja prasme šis terminas 
taikomas bet kokiam krikščionio autoriaus rašytam 
tekstui, jei tik jame vienu ar kitu aspektu kliudoma 
santykių su Osmanų imperija problematika. Toji 
problematika, krikščioniškajai Europai buvusi aktuali 
ilgus šimtmečius – nuo „turkų imperijos“ susikūrimo 
pačioje XIII amžiaus pabaigoje iki jos subyrėjimo 
1923 metais, – yra tokia sudėtinga ir įvairiabriaunė, 
kad šiame straipsnyje neverta nė mėginti ją apžvelg-
ti. Apie tai įvairiomis kalbomis parašyta daugybė 
mokslinių studijų bei monografijų4; čia apsiribosime 
keletu akcentų.

Visų pirma prisimintina, kad XVI amžiuje, kai 
rašė Husovianas ir Strijkovskis, Osmanų valdos 
driekėsi trijuose žemynuose ir siekė „nuo Budos 
[Vengrijoje] iki Bagdado, nuo Nilo iki Krymo“ 
(Delumeau, 2011, 294), o protektoratas apėmė ir 
didžiąją Šiaurės Afrikos dalį. Žygimanto Senojo ir 
Žygimanto Augusto valdymo laikai daugmaž sutam-
pa su Suleimano Didžiojo, arba Puikiojo (1494–1566, 
sultonas nuo 1520), viešpatavimo laikotarpiu, kuris 
vieningai laikomas Osmanų imperijos didžiausio 
suklestėjimo epocha. Europoje smarkiau baimintis 
„turkų pavojaus“ pradėta po krikščionių kariuome-
nių tragiškų pralaimėjimų prie Nikopolio (1396) ir 
Varnos (1444), o ypač rimtu psichologiniu sukrėtimu 
daugeliui europiečių tapo Konstantinopolio – rytinio 
krikščionybės bastiono – kritimas 1453 metais. Nuo 
tada turkus imta vaizduotis kaip grėsmingą, negailes-

3 Lot. Turcica – sudaiktavardėjusio niekatrosios giminės būdvar-
džio Turcicum daugiskaita; atskiras šios grupės kūrinys lietuviškai 
vadintinas „turciku“, o ne „turcika“.
4 Gana išsami šiuolaikinės bibliografijos apžvalga pateikta ką 
tik pasirodžiusioje lenkų literatūros istoriko Piotro Tafiłowskio 
monografijoje: „Imago Turci“: Studium z dziejów komunikacji 
społecznej w dawnej Polsce (1453–1572). Lublin: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, 13–23.
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tingą, vis daugiau galios įgyjančią ir viską savo kelyje 
šluojančią priešišką jėgą; šį vaizdinį pakoregavo tik 
Osmanų kariuomenės patirtas fiasko Lepanto mūšyje 
1571 metais. Beje, pati „turko“ sąvoka reikalinga 
patikslinimo: tais laikais Europoje „turku“ buvo va-
dinamas kiekvienas, gyvenantis sultonui pavaldžiose 
žemėse ir (nesvarbu, savo noru ar per prievartą) 
priėmęs musulmonų tikėjimą5.

„Turkų tema“ rašė daugelis XV–XVII amžių 
Europos autoritetų, tarp jų Erazmas Roterdamietis 
ir Martinas Lutheris. Gana plačiai žinomos Enėjo 
Silvijaus Piccolominio, tapusio popiežiumi Pijumi 
II, bergždžios pastangos surengti naują visuotinį 
kryžiaus žygį prieš Osmanų imperiją, taip pat jo 
laiškas, rašytas Konstantinopolį paėmusiam sultonui 
Mehmetui II Užkariautojui, bei nuorašais plitusi 
elegija, taip pat vadinama poemėle, „Prieš Mehmetą, 
klastingą turkų karalių“ (In Maumethem, perfidum 
Turchorum regem). Personaline, vėliau ir realiąja 
(Liublino) unija su Lietuva susietoje Lenkijoje „turkų 
klausimu“ vienokia ar kitokia forma pasisakė visas 
pulkas publicistų, politikų, teologų, prozaikų ir poetų, 
tarp jų ir lietuviškuose kontekstuose dažnai minimi 
Stanislovas Orzechowskis, Andriejus Fryczas Mo-
drzewskis, Mikalojus Rejus, Jonas Kochanowskis ir 
kt.; šiame būryje rasime ir pagrindinių Strijkovskio 
Kronikos šaltinių autorių – Motiejaus Miechoviečio, 
Jodoko Liudviko Decijaus, Bernardo Wapowskio, 
Martyno Bielskio – vardus6. 

Įdomu pastebėti, kad religinių polemikų tarp 
katalikų ir protestantų įkarštyje „turkais“ katalikai 
kartais išvadindavo savo vakarykščius bendratikius, 
tapusius „atskalūnais“. Puikus pavyzdys – lyg ir 
visai kita tema (Liublino unijos klausimu) parašytas 
Augustinui Rotundui priskiriamas poleminis kūri-
nys Lenko pasikalbėjimas su Lietuviu (anonimiškai 
išleistas apie 1564), kuriame pašnekovas Lietuvis 
ne sykį priekaištauja Lenkui, kad kaip tik iš Len-
kijos Karalystės į Lietuvą atslinkusi pavojingoji 
„erezija“. Vienoje iš tokių vietų Lietuvis, turėda-
mas galvoje protestantus ir radikaliąsias religines 
sroves, išrėžia:

[...] Lenkijos karalystėje iš [...] buvusių lenkų radosi 
daugybė turkų ir totorių, kurie godžiai tiesia į šven-
tąsias vietas7 savo bedieviškas rankas, pražiotais, lyg 
alkanų vilkų, nasrais taikosi praryti šventą savo protė-

5 Plačiau apie tai žr.: Marco Jačov, 2005, 189–190; 192; 
Jačov, 2003.
6 Pakanka peržvelgti minėtos P. Tafiłowskio monografijos turinį 
(turėtina galvoje, kad mokslininkas šiame veikale apsiriboja 
laikotarpiu nuo 1453 iki 1572 metų, t. y. nuo Konstantinopolio 
kritimo iki Jogailaičių dinastijos pabaigos).
7 Prieš tai dialoge buvo kalbėta apie nusiaubtas katalikų bažnyčias.

vių palikimą ir dar karalių [...] viešai seime įkalbinėja, 
kad jiems padėtų šitai padaryti. (Rotundas, 2000, 134)

Tradiciją kitatikius krikščionis lyginti su musul-
monais Kontrreformacijos triumfo laikais pratęsė 
jėzuitas Petras Skarga, 1612 metais išleidęs knygą 
pavadinimu Naujųjų arijonų mesijas pagal turkų 
Alkoraną, tai yra [veikalas apie tai], kad ponas 
Moskorzewskis8 su savo arijonais išpažįsta tokį 
Kristų, kokį Mahometas aprašė turkų Alkorane, ir 
taip supranta [šventuosius] raštus, kaip juos suprato 
Mahometas9. 

XVI amžiaus LDK literatūroje dažniau už turkus 
minimi geografiškai ir politiškai artimesni, geriau 
pažįstami Krymo (Perekopo) totoriai (tiesa, Krymo 
chanatas, 1475 metais tapęs Osmanų imperijos 
vasalu, dažniausiai laikomas Turkijos forpostu, o 
totorių antpuoliai – tam tikra turkų invazijos paruo-
šiamąja veikla). Šią tematiką, be abejo, labiausiai 
išpopuliarino tikra senosios mūsų literatūros klasika 
tapęs XVI a. viduryje parašytas Mykolo (Mikal(i)
onio) Lietuvio, arba Venclovo Mikalojaičio, pole-
minis publicistinis traktatas Apie totorių, lietuvių ir 
maskvėnų papročius, nors neprošal būtų pažymėti, 
kad iš esmės visiškai taip pat (tik nepabrėždamas 
jų tariamo pranašumo) totorius apibūdino ir Jonas 
Radvanas pirmojoje 1592 metais išėjusios Radvilia-
dos knygoje (žr.: Radvanas, 1997, 2009; I, 530–585, 
621–627 ir toliau).

Turkai labiau „aktualizuojami“ XVII amžiaus 
Lietuvos literatūroje, – ypač po pergalingų mūšių prie 
Chotino 1621 ir 1673 metais. Čia minėtinas lenkų 
literatūros istoriko Dariuszo Chempereko neseniai 
iš naujo atrastas kadaise buvęs labai populiarus Vil-
niaus universiteto auklėtinio Pranciškaus Malkoto 
kūrinys, skirtas pagerbti pirmųjų Chotino kautynių 
metu mirusiam Lietuvos didžiajam etmonui ir Vil-
niaus vaivadai, iškiliam karvedžiui Jonui Karoliui 
Chodkevičiui (Małkot / Malkotas,  2013; dvikalbis 
leidinys; vertėja ir viena parengėjų – straipsnio auto-
rė). Tai – LDK kontekstuose turbūt unikalus slaviško 
dūmos („dūmojimo“) žanro pavyzdys, prisodrintas 
lietuviškojo (tuometine prasme) patriotizmo.

8 Jeronimas (Hieronim) Moskorzewskis, arba Moskorzowskis 
(1560–1625), – lenkų arijonas, Reformacijos veikėjas, politikas, 
rašytojas polemistas ir leidėjas.
9 Messiasz Nowych Arianow, wedle Alkoranu Tureckiego. To 
iest: że Pan Moskorzewski z swoiemi Ariany takiego Chrystusa 
wyznawa, iakiego Mahomet w Alkoranie Tureckim opisał; y tak 
pisma rozumie; iako ie Mahomet rozumiał. [...].  
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Mažiausiai žinomas Strijkovskio 
veikalas

Tačiau dabar norėtųsi vėl atsigręžti į XVI amžių 
ir aptarti nepelnytai užmirštą „turkiškosios temati-
kos“ veikalą, parašytą to paties asmens, kuris mums 
dovanojo jau minėtą pirmąją spausdintą Lietuvos 
istoriją, – Motiejaus Strijkovskio. Kalbame apie jo 
veikalėlį gana sudėtinga antrašte: Apie Lenkijos Ka-
ralystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laisvę 
ir apie žiaurų kitų karalysčių patekimą nelaisvėn po 
turkų jungu, ir apie turkų tirono Amurato surengtą 
sąmokslą; taip pat visų Osmanų giminės karalių 
trumpa ir aiški genealogija; čia pat – kokiu būdu 
būtų galima sutramdyti tą blogį nešančią pagonių 
galybę. Motiejaus Strijkovskio perspėjimas, dabarti-
nėmis aplinkybėmis iš tiesų tėvynės naudai parašytas 
Konstantinopolyje. [Išleista] Krokuvoje, Mikalojaus 
Šarfenbergerio spaustuvėje, 1575 Viešpaties metais10 
(toliau – Apie laisvę arba tiesiog Laisvė). Knygelę 
Strijkovskis išleido vos grįžęs iš Stambulo, į kurį 
vyko su Lenkijos pasiuntinybe11, vadovaujama 
patyrusio diplomato Andriejaus (Andrzej, Jędrzej) 
Taranowskio. Į šią pasiuntinybę Strijkovskis, mano-
ma, pateko ne vien kaip tarptautinės lotynų kalbos 
mokovas (plg.: Stryjkowski, 1978, 34–35), bet ir 
kaip patyręs žvalgas bei kartografas (Wojtkowiak, 
1990, 72).

Kelionė (ypač vargingas grįžimas neįprastu marš-
rutu per Balkanų kalnus) mūsų „istorikui ir poetui“ 
padarė neišdildomą įspūdį, vienokio ar kitokio turinio 
reminiscencijų apie ją prisėta Kronikos paraštėse, o 
veikalo įžanginėje dalyje – vadinamojoje „eiliuotoje 
autobiografijoje“ bei dedikacijoje „Šviesiausiesiems 
ir Galingiausiesiems Ponams Kunigaikščiams, 
Ponams, Senatoriams ir apskritai visai narsumu 
garsėjančiai Riterijai“ – apie tą kelionę ir tai, kas 
jos metu pamatyta bei išgyventa, autorius pasakoja 
gana išsamiai. Turint galvoje labai renesansišką 
Strijkovskio įsitikinimą, jog asmeninė patirtis ir 
gyvas liudijimas yra vertingesnis, labiau patikimas 

10 O wolności Korony Polskiey / y Wielkiego Księstwa Litewskiego 
/ a o srogim zniewoleniu inszych krolestw pod tyrańskim jarzmem 
Tureckim: y o Rokoszu tyrana Tureckiego Amurata / y wszystkich 
Krolow domu Ottomańskiego / krotki a skutecżny wywod: tudżiesz 
ktorymby sposobem ta zła moc pogańska ukrocona być mogła. 
Matysa Strykowskiego przestroga, w Konstantynopolu, według 
cżasu istotnie gwoli ocżyznie napisana. W Krakowie / w Drukarni 
Mikołaia Szarffenbergera / Roku Pańskiego 1575. Toliau tekste 
cituojant nurodomi šio leidimo puslapiai. 
11 Šios pasiuntinybės tikslas buvo įtikinti Osmanų imperijos 
valdovą ir jo aplinką Lenkijos ir Lietuvos užsienio politikos 
tęstinumu tarpuvaldžio (pabėgus Henrikui Valua) metu. Lenkijos 
delegatai į kelionę išvyko 1574 m. rugsėjo pabaigoje, grįžo 1575 
m. balandžio pradžioje.

žinių šaltinis už bet kokių autoritetų teiginius, at-
rodo logiška manyti, kad į specialiai „turkiškajai 
tematikai“ skirtą veikalą rašytojas ir keliautojas bus 
sudėjęs dar daugiau faktūriškų, egzotiškų detalių apie 
kasdienį Osmanų imperijos gyvenimą, apie tenykščių 
žmonių papročius, aprangą, būstus, maistą, kalbą, 
muziką ir pan. Tačiau iš tiesų ši knyga anaiptol nėra 
etnografinio pobūdžio, ir jos paskirtis, pagal autoriaus 
sumanymą, visai kita.

Nepaisant to, kad – matyt, dėl didelio aktualumo 
ir populiarumo12 – šis Strijkovskio veikalas 1587 
metais, t. y. autoriui greičiausiai dar gyvam esant, 
susilaukė ir antrojo leidimo, mūsų laikais tai labai 
reta knyga, jos neturi nė viena Lietuvos biblioteka, 
taip pat Lenkijos nacionalinė biblioteka (Polska 
Biblioteka Narodowa) ar ypač turtingu rinkiniu 
garsėjanti Jogailos biblioteka Krokuvoje (Biblioteka 
Jagiellońska). Rašant šį straipsnį buvo naudojamasi 
Krokuvos Čartoriskių bibliotekoje saugomo II-ojo 
leidimo egzemplioriaus (signatūra 2121 I Cim) 
skaitmenine kopija13. 

Dėl tokio retumo, taip pat dėl to, kad nepateko į 
Mikalojaus Malinovskio parengtą 1846 metų Kro-
nikos leidimą14, šis Strijkovskio kūrinys yra turbūt 
mažiausiai žinomas šiuolaikiniams tyrinėtojams. Jam 
dėmesio neskiria Sigitas Narbutas, savo monografijo-
je (Narbutas, 1998) gana išsamiai aptaręs ir Kroniką, 
ir Laisvei idėjiškai artimą Strijkovskio Dorybės 
šauklį. Eugenijos Ulčinaitės parašytoje Lietuvos 
senosios literatūros istorijoje šiam veikalėliui skirta 
viena nedidelė pastraipa (Ulčinaitė, 2001, 37). Tai 
sveikintina, ypač atsižvelgus į faktą, kad fundamen-
taliame Senosios lenkų literatūros žodyne, skyriaus 
„Rytai kultūroje ir raštijoje“ poskyryje „Rytai lenkų 
akimis“, autorė, šio klausimo specialistė Barbara 
Majewska atitinkamame kontekste ne tik nemini 
Strijkovskio Laisvės, bet ir išsako apmaudą, esą „Tur-
kijos aprašymas, apie kurį [Strijkovskis] užsimena 
Kronikoje, pražuvo“, todėl teksią tenkintis tuo, kas 

12 Kad amžininkai labai operatyviai atkreipė dėmesį į šį Strijkovs-
kio kūrinį, liudija pastaba karališkojo sekretoriaus, diplomato, 
polemisto Jono Dmitrijaus Solikowskio (1539–1603) rankraščiu 
išlikusiame dialoge „Teismo vykdytojas ir burmistras“, parašytame 
iki 1575 m. gruodžio (Z. Wojtkowiak, 1990, 182; šaltinis: Pisma 
polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, wydał Jan Czubek, 
Kraków: nakładem Akademii Umiejętności, 1906, 652).
13 Šis egzempliorius, kaip pažymėta bibliotekos kataloge, yra 
(matyt, dar užpraeitame amžiuje) sudurstytas iš dviejų defektinių 
egzempliorių. Jis yra pilnas (t. y. nestinga nė vieno puslapio; iš 
viso – 43 numeruoti lapai (86 puslapiai) ir nenumeruotas antraš-
tinis), tačiau restauruojant buvo gana negailestingai apkapotos 
paraštės. Toliau tekste cituojant nurodomi šio egzemplioriaus 
puslapiai. 
14 Šio leidimo antrojo tomo pabaigoje kaip priedai yra įdėti keli 
mažesni Strijovskio kūriniai. 
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apie Turkiją parašyta pačioje Kronikoje (Majewska, 
1998, 1040). Iš tiesų mūsų istorikas-poetas retai kada 
pateikia tikslias bibliografines nuorodas tiek į savo, 
tiek į kitų autorių veikalus, – dažniausiai keliais žo-
džiais tiesiog nusako jų turinį. Leidinėlis Apie laisvę 
skirtingose Kronikos vietose yra įvardytas keturiais 
ar penkiais skirtingais „pavadinimais“. Tokią pat 
nuomonę argumentuotai išsako Zbysławas Wojtko-
wiakas (1990, 182–183), bet čia verta pažymėti, kad 
šis lenkų mokslininkas, dabar laikomas didžiausiu 
Strijkovskio gyvenimo ir kūrybos žinovu, Laisvės 
taip pat, regis, nėra skaitęs, – taip galima spręsti iš 
to, kad apie jos turinį jis tik spėlioja (Wojtkowiak, 
1990, 74).

Susidaro įspūdis, kad nuo Karolio Estreicherio 
(1827–1908) laikų aptariamąją Strijkovskio knygelę 
perskaitė tik Julia Radziszewska, skyrusi jai keletą 
puslapių savo monografijoje (Radziszewska, 1978, 
44–47). Tačiau, šios tyrinėtojos nuomone, Laisvė 
„yra verta dėmesio“ labiausiai dėl „joje prasimu-
šančių gilaus [lenkiškojo] patriotizmo akcentų“ (Ra-
dziszewska, 1978, 45), – manytina, čia išryškėja ne 
vieną lenkų literatūros istoriką kamavęs klausimas 
dėl Strijkovskio vėlesnio „sulietuvėjimo“15. Toliau 
tyrinėtoja greitosiomis perbėga veikalo turinį, patei-
kia keletą citatų ir padaro apibendrinančią išvadą, jog 
Strijkovskis „atstovauja teorijai“, kuri išvešėsianti 
kiek vėliau, – „kad‚ praradus laisvę, tą pačią akimirką 
nebelieka ką ginti nuo išorės priešo“ (Radziszewska, 
1978, 47). Paties įdomiausio dalyko – aptariamajame 
kūrinyje slypinčio „antrojo dugno“, apie kurį kalbėsi-
me vėliau, – ši autorė arba nemato, arba dėl kažkokių 
priežasčių nenori į tai gilintis, apsiribodama paste-
bėjimu, kad visa anuometinė bajorija „turėjo daug 
ką pasakyti laisvės tema“ (Radziszewska, 1978, 45).

Manytume, kad nepelnytai užmirštas Motiejaus 
Strijkovskio kūrinys yra vertas būti išsamiau prista-
tytas šiuolaikiniams Lietuvos skaitytojams. Jis nėra 
toks paprastas, kaip galbūt atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Strijkovskio indėlis į „turcikų“ žanro 
literatūrą

Pirmasis veikalėlio Apie laisvę leidimas pradeda-
mas penkių puslapių dedikacija Sandomiero vaivadai 
Jonui Kostkai (1529–1581), kitą antraštinio lapo 
pusę puošia jo herbas su lydimąja epigrama. Knygos 
pabaigoje dar pridėtos to paties autoriaus sukurtos 
maldos (žr.: Estreicher, 1933, 355).

15 Atsakymą į šį klausimą lakoniškai ir taikliai yra suformulavęs 
Jerzy Ziomekas: „Strijkovskis, iš prigimties lenkas – ir truputį 
lietuvis savo paties pasirinkimu, tiksliau kalbant – abiejų tautų 
patriotas“ (Ziomek, 1989, 223).

Antrajame leidime (1587) šių tekstų nebėra: 
antraštinio lapo kitoje pusėje perspausdintas anks-
tesniajame leidime tik po dedikacinės dalies ėjęs 
lotyniškas Andriejaus Trzecieskio (Trzycieski, Tre-
cesius, Tricesius, prieš 1530–1584) eilėraštis „Skai-
tytojui krikščioniui“ (Ad Christianum lectorem)16. 
Pažymėtina, kad jau pirmosiose eilėraščio eilutėse 
turkai iškyla kaip krikščionių naikintojai „geležimi 
ir ugnimi“ (ferro atque igne); krikščionys, įpratę 
mėgautis prabanga ir dykinėti, primygtinai raginami 
pagaliau „atsibusti“ ir vieningai pulti šį priešą, karo 
vadu kviesdamiesi Kristų. Pabaigoje sakoma, kad 
taip daryti juos raginąs „barbarų kraštą apkeliavęs, 
daug blogo patyręs“ Taranovskis ir „jo bendražygis, 
mielas mūzų auklėtinis Strijkovskis“ (Illiusque co-
mes, Musarum dulcis alumnus / Strykovius).

Toliau eina pats Strijkovskio kūrinys, padalytas 
į keturis skyrius. Visas jis parašytas tradicine lenkų 
poezijai eilėdara, kartais vadinama „lenkiškuoju alek-
sandrinu“, – trylikaskiemenėmis eilutėmis (gretutinis 
rimas, moteriškos kadencijos, akcentas ant šeštojo ir 
stabili cezūra po septintojo skiemens). Standartinia-
me puslapyje telpa 26 teksto eilutės.

Ne itin įdėmus skaitytojas, perbėgęs kūrinį aki-
mis, greičiausiai konstatuos, kad tai yra tipiškas 
„turcikas“: Osmanų imperija vaizduojama kaip 
mirtina grėsmė krikščioniškajam pasauliui, o pas-
tarasis raginamas vienytis ir bendromis jėgomis 
tą grėsmę atremti. Pavyzdžiui, turkai išvadinami 
„prakeiktais žalčiais“ (przkelęte węże), keliomis 
eilutėmis žemiau – jau „prakeiktomis bestijomis“ 
(bestye przeklęte), kurių tiek prisidaugino ir dar 
kasdien daugėja, kad jau „nepaliaujamai siūbuoja 
Kristaus laivę“ (p. 12 recto). Turkai „raiti braido 
Dievo tikinčiųjų kraujyje iki juosmens“ (p. 15 verso), 
it „rūstus Antikristas“ visur sėja baimę (p. 19 verso); 
jų imperija – „kaip alkanas slibinas“ (p. 16 verso); tai 
„plėšikų tauta“ (narod łotrowski, p. 18 verso), „piktas 
budelis“ (p. 19 recto), – bet drauge ir „lapinas“, mat 
apgaulingomis taikos sutartimis vilkina laiką, kol 
nugalės visas šalis į pietus ir pietryčius nuo Lenkijos, 
kad ji nebeturėtų jokių galimų sąjungininkų (ibid.). 
Turkai, anot Strijkovskio, apskritai daug ko pasiekią 
tik klasta (fortelem) – jie tarsi „nuodai meduje“; 
„iškrypęs“ jų protas visad linkęs į blogį (ibid.). Kita 
vertus, „turkai yra pratę triuškinti baikščiuosius, / 
bet kai prieš juos stoji – ruoškis juos vaikytis“ (p. 21 
verso). Turkams įvardyti vartojamos įprastinės toje 

16 Kūrinėlis tais pačiais metais, kai pasirodė I-ajame Strijkovskio 
veikalėlio leidime, buvo perspausdintas A. Trzecieskio, iškilaus 
renesansinio lenkų kultūros veikėjo ir literato (beje, protestanto) 
poezijos rinkinyje Trečioji silvų knyga (Sylvarum liber tertius, 
Krokuva, 1575).
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epochoje metonimijos: „turbanai“ (zawoje, pažodiš-
kiau verčiant – „vyturai“), „ragai“ (turimas galvoje 
islamo simbolis – pusmėnulis): pavyzdžiui, nuga-
lėtas Mehmedas II „nunarino ragus, kuriuos [prieš 
tai] nešiojo arogantiškai iškėlęs“ (21 verso). Kitaip 
tariant, pateikiamas standartinis „turko“ vaizdinys, 
sukomponuotas daugmaž iš tų pačių elementų, kurie 
pastebimi ir straipsnio pradžioje cituotoje Husoviano 
Giesmėje apie stumbrą. 

„Turcikų“ žanrui būdinga ypatybe reikėtų laikyti 
ir tai, kad islamas kategoriškai atmetamas, nepatei-
kiant jokių konkretesnių žinių apie jo turinį ar bent 
pagrindines dogmas ir šiuo klausimu net neakivaiz-
džiai nediskutuojant su jo išpažintojais. Tenkinamasi 
pareiškimais, esą turkai norį iš pašaknių išrauti visą 
krikščionybę, idant jos vietoje paskleistų „prakeiktas 
Mahometo pasakas“ (przeklęte baśni Machmetowe), 
skiepytų jo „prakeiktus prasimanymus“ (wymysły 
przeklęte) – būtent toks esąs „jų tikėjimo tikslas“ 
(skutek ich wiary) ir, kaip papildyta paraštėje, 
pagrindas (grunt; p. 19 recto). II skyriuje sakoma, 
kad Konstantinopolio apylinkių gyventojai, jėga ir 
spaudimu priversti priimti islamą, „su džiaugsmu 
nusimestų turbanus / ir tavo, piktasis Mahometai, 
pasibjaurėtinus prasimanymus“ (p. 26 recto). Bent 
kiek konkretesne kritika galėtume pavadinti nebent 
teiginį, kad Mahometo mokymas „neskirdamas 
suplaka į vieną dieviškuosius ir žmogiškuosius da-
lykus“ (p. 19 verso).

Pirmąjį kūrinio skyrių, pavadintą „Apie laisvę, 
didžiausią sarmatų brangenybę, ir apie Dievo tikin-
čiųjų nelaisvę turkų tironijoje“, per daug nesigilinant, 
nesunku būtų pavadinti tikru himnu garsiajai lenkų 
„aukso laisvei“. Kaip kontrastas, vaizduojamas 
vargingas turkų pavergtų Europos tautų gyvenimas. 
Antai graikai, kurių kultūroje mūzoms kadaise buvo 
skirta „šventa vieta“ ir kurie paklojo pamatus „die-
viškajai filosofijai“,

kaip šiandien matome, bjaurioje nelaisvėje,
valdomi turkų, apleido bet kokį pamaldumą,
taip, kad po jų jungu tapo kone gyvuliais,
o kiti, atsimetę nuo krikščionybės, virto pagonimis. 
(p. 3 verso)

Strijkovskis poetiškai aprašo kraštus, kuriuos pats 
aplankė vykdamas į Stambulą ir grįždamas iš jo (p. 
6 verso – 7 recto). Nemaža šio aprašymo ištrauka 
vėliau bus perkelta į Kronikos pradžioje, po dedika-
cijų Steponui Batorui ir Vilniaus vyskupui Jurgiui 
Radvilai, įdėtą „eiliuotąją autobiografiją“ (Kroni-
ka polska, litewska, żmódzka..., 1, XVII–XVIII). 
Galiausiai autorius, remdamasis didele asmenine 
patirtimi, patikina skaitytojus: „niekur nemačiau 

tokios saugios laisvės, / kuria naudojasi visa Lenkija 
ir Lietuva“ (p. 7). 

O štai Turkijoje net „didžiausias ponas neturi 
miestų nei gyvenviečių, / kiekvienas gyvena iš 
imperatoriaus skiriamų pajamų“; „Niekas neturi 
nuosavybės: ir namas, kuriame [kas] gyvena, – / 
imperatoriaus, ir kuo apsivilkęs vaikšto, ir ką valgo 
bei geria“; „Visi elgiasi pagal imperatoriaus valią: / 
lieps užmušti – užmuš, nukirs galvą ir ketvirčiuos“ 
(p. 7 verso). Kiekvienas, net didžiausias ponas, dieną 
naktį turi būti pasirengęs karo žygiui, nuolat laikyti 
parengtą žirgą, ginklus, vežimą ir džiūvėsių (čia 
pat priduriama, kad turkai tik „retai, per šventes, su 
avienėle (z baraninką) srebia“). Poetas imasi atvirai 
bauginti skaitytojus „turkų grėsme“:

Nesunku įsivaizduoti, jei taip elgiasi su saviškiais,
ką daro vargšams į nelaisvę patekusiems krikščionims.
Juk kiekvienoje valstybėje, kurią jėga užvaldo,
vaivadą, vyskupą traktuoja kaip valstietį.
Jei nesuturkėsi [sie nie poturcżysz]17, esi patekęs į 
amžiną nelaisvę,
atims žmoną, vaikelius, ūkį, – negi neskaudu?
Štai tau bežiūrint naikina visus tavo džiaugsmus:
žmonelė išniekinta, vaikai skurde inkščia. (p. 8 recto)

Apgailimos suterštos, arklidėmis ir tvartais 
paverstos bažnyčios bei vienuolynai, išplėšti ir 
suniokoti puošnūs altoriai. Tada vėl grįžtama prie 
žmonių teisių ir laisvių, kurios „visos sulaužytos ir 
paverstos niekuo“. 

Todėl tie, kurie tebesinaudoja nepažeista laisve,
tegu (patariu) iš visų jėgų nuo jų [t. y. turkų] ginasi,
jei nenori kęsti to, ką dabar kenčia kiti, –
kad vyskupai, kunigaikščiai ir bajorai netaptų tarnais,
kad jais nebūtų prekiaujama kaip nebyliais galvijais. 
(p. 8 verso)

Šventieji miestai – Jeruzalė ir Betliejus – „dabar turi 
virš savęs ponus – prakeiktus pagonis“ (p. 9 recto). 
Tolimesnius puslapius (p. 9 verso – 10 recto) galima 
būtų pavadinti „raudančiųjų katalogu“: čia vardijamos 
Osmanų užkariautos Balkanų tautos ir tautelės, taip 
pat Graikijos salos, toliau „dvi Indijos“, nelaimingi 
arabai (!) ir „Afrikos karalystės“, – visi jie „skundžiasi, 
netekę laisvės“. Autorius pažeria naujų detalių apie 
nelaisvų žmonių kenčiamus pažeminimus:

Mergę, jei patinka, paima be [jokios] gėdos,
tėvą su motina užrakinę, mėgaujasi nedorybe. 
Netikėlis turkas krikščionis uja kaip šunis,
dėl menkiausio nieko žudo, plėšia, muša, kankina. 
Jei kas ant žirgo joja pro šunį turką [psa Turczyna],

17 T. y. jei nepriimsi musulmonų tikėjimo.
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turi nulipti ir nusilenkti, antraip bus kaltas.
Gautų lazdų, šitaip jo nepagerbęs, –
traukis iš kelio, net jei iki juosmens įsmuktum į moliną 
purvą.  (p. 10 recto)

Skriaudos vis kumuliuojamos: be keliskart pami-
nėtų piniginių mokesčių, turkai, pasirodo, 

kas penkerius metus iš kiekvienų namų pasirenka,
vietoje dešimtinės, vaikų – ir juos „suturkina“18;
motina su tėvu vaiko jau niekad nebepamatys,
verkdami dangaus šaukiasi: „Dieve, atkeršyk už 
[mūsų] skriaudą“.
Gražesnes merginas jie irgi prievarta atima [iš tėvų],
todėl motinos joms į šnerves veria žiedus19. (ibid.)

Iš atimtų berniukų išauginami janyčarai, kurie 
„tėvą, motiną, draugus pamiršę, / pagoniškoje vie-
nuolijoje20 šoka taip, kaip jiems groja“ (p. 10 verso). 
Strijkovskis sakosi pats matęs, kaip buvo atvaryta 
„kokių penkiolika tūkstančių“ tokių berniukų. Lyg 
ir didžiuodamasis, autorius praneša, kad bet kuris 
„viskam tinkamas vyras“ (mąż godny do wszystkiego) 
Turkijoje yra krikščionių kilmės, – tokie esą netgi 
daugelis pašų.

Patys jie niekam tikę vyrai: jeigu bėgi – toks vejasi,
bet jei prieš jį stosi – tuoj traukiasi iš mūšio lauko.
Vien turbanu gąsdina, – tegu tik tas nukrinta,
pamatysi, kad menkas vyriokas, lengvai su juo susi-
dorosi21.
Tik dėl krikščionių [tarpusavio] nesantaikos taip 
atsitiko,
kad ta šlykšti bjaurybė taip iškėlė galvą,
nes jie meistriškai daro iš krikščionių pagonis,
kai kas penketą metų surenka jų po šešiasdešimt 
tūkstančių
ir paverčia juos turkais; taip jų ir prisidaugino,
kad jau įbaugino visas tris pasaulio dalis22.
Nepraėjo nė trys šimtai metų, kaip jie pakėlė ragus,
o jau matome, kiek galios įgijo jų žiaurioji tauta. 
(p. 10 verso)

18 T. y. atverčia į musulmonų tikėjimą.
19 Mergina su žiedu šnervėje buvo laikoma sudarkyta, nebepa-
trauklia.
20 Janyčarai – Osmanų imperijos reguliarioji pėstininkų kariuo-
menė, kuri iki XVII a. pabaigos būdavo sudaroma tik iš specialiai 
auklėtų ir treniruotų atimtų krikščionių vaikų. Janyčarai buvo 
laikomi asmeniniais sultono belaisviais, gyveno kareivinėse, 
tvarkomose kaip vienuolynai; iki 1566 m. jiems buvo draudžiama 
tuoktis ir užsiimti ūkio darbais.
21 Ši mintis labiau išplėtota II skyriuje, p. 21 verso; čia net papa-
sakojamas anekdotas, kaip mozūras bėgo nuo turko, išsigandęs 
didelio jo turbano, bet kai šis miške nukrito, mozūras kaipmat 
su palengvėjimu išvadino turką „mieluoju“ (miłku), pareiškė 
bijojęs ne jo, o tik „šito ryšulio“ (tego pudła), ir čia pat perkirto 
priešą it vaškinį.
22 T. y. Europą, Aziją ir Afriką.

Pasak Strijkovskio, turkų engiamųjų tautų kas-
dienis maistas „mūsiškiam lenkui sukeltų gailestį“. 
Net muzika jų tokia, kad tiktų palydėti vedamam ant 
ešafoto, o dainų melodijos (nota) – kaip „vargšės 
avies“ bliovimas, kai jai kerpa vilną (p. 11 recto).

Toliau vardijamos visos krikščionių iššvaisty-
tos progos sutriuškinti Osmanų galybę, dėkingai 
prisimenamas vos galutinai Osmanų nesunaikinęs 
Tamerlanas (Timūras), minimas ir „sėkmės lydimas 
Skanderbegas“23, ir „Enėjo“, t. y. Enėjo Silvijaus 
Piccolominio – popiežiaus Pijaus II –  mėginimas 
sušaukti naują kryžiaus žygį (p. 12 recto–verso). 
Konstatuojama, kad dėl visko kaltas krikščioniškojo 
pasaulio susiskaidymas ir atskirų valdovų trumpare-
giškas savanaudiškumas, kai jie riejasi tarpusavyje 
dėl „prakeikto žemės kąsnio“ (p. 13 recto).

Po to pereinama prie vienos iš pagrindinių tokio 
krikščionių nesolidarumo priežasčių. Poetas suren-
gia piktą išpuolį prieš Reformaciją, kaip didžiausią 
krikščioniškojo pasaulio skaidytoją ir silpnintoją 
turkų pavojaus akivaizdoje: „kiekvienas savo [tiesas] 
aiškina, kiekvienas [naują] tikybą kala“, o paskui, 
išsiskirstę į priešiškas stovyklas, „vieni kitiems akis 
drasko“ (p. 14 recto). Smerkiamas „katalikų karas su 
hugenotais“ Vokietijoje, Prancūzijoje24 ir Škotijoje 
bei daug aukų pareikalavusi konfesinė nesantaika 
Anglijoje, Ispanijoje, Danijoje, Švedijoje (p. 14 
recto–verso). Šiame kontekste paminimi ne tik di-
dieji „erezijų kūrėjai“ Martinas Lutheris, Ulrichas 
Zwinglis, Jonas Kalvinas, antikinis Arijus, bet ir 
Tomas Müntzeris bei jo sukurstytas valstiečių karas 
ir kt. Galiausiai apibendrinama: „[...] turkai niekada 
neturės [kariuomenės, sudarytos iš] tiek žmonių, / 
kiek mūsuose jų pražuvo dėl tarpusavio pjautynių“ 
(p. 14 verso).

Pasakojama, kokias valdas Osmanai atėmė iš 
Venecijos Respublikos, kadaise „garsėjusios karingu-
mu“, bei iš Ispanijos. Strijkovskis ypač apgailestauja 
dėl La Goletos25 Šiaurės Afrikoje, kurią, „statytą 
keturiasdešimt metų“, užgrobėjai „jėga suniokojo per 
dvidešimt dienų“, – tai atsitiko, kaip tik jam būnant 
Stambule, todėl jis išryškina savo, turkų triumfo 
liudytojo, emocijas: „sielvartas spaudė ašaras iš akių, 
kai žvelgiau į patrankas, / kurių, [pargabentų] iš ten, 

23 Georgas Kastriotis Skanderbegas (alb. Gjergj Kastrioti 
Skënderbeu, 1405–1468) – albanų nacionalinis didvyris, apie du 
dešimtmečius vadovavęs pasipriešinimo Osmanams judėjimui 
Albanijos regione.
24 Kai Strijkovskis rašė šią knygą, garsioji Šv. Baltramiejaus nak-
tis – masinės hugenotų (kalvinistų) skerdynės Paryžiuje 1572 m. 
rugpjūčio 24-osios naktį – buvo visai nesenas įvykis.
25 La Goleta – ispanų tvirtovė pačiame Tuniso pasienyje. La Gole-
tos mūšis (1574), kuriuo Osmanų imperija užbaigė ispanų skver-
bimąsi į Afriką, galutinai nulėmė Šiaurės Afrikos islamizaciją. 
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iš Goletos, didžiulė krūva gulėjo“ (p. 14 verso). Ta-
čiau jau kitame puslapyje konstatuojama, kad „mūsų 
ispanams plunksnos nubyrėjo“, ir paminimas visos 
likusios krikščioniškosios Europos gėdingu laikomas 
Venecijos atsimetimas nuo Šventosios lygos ir viena-
šališkai su turkais sudaryta nuolanki taikos sutartis26.

Toliau – vėl kanoninė „turcikų“ tema – gailimasi 
nelaimingų belaisvių, „lazdomis kaip galvijų varomų 
į bazarą“, plakamų rimbais ir „rūkomų kalėjimuose“ 
(p. 15 recto). Čia randame iš principo tradicinį (plg. 
Mykolo Lietuvio Papročius), bet gana originaliai 
išplėtotą, savais argumentais (matyt, iš asmeninės 
patirties karo tarnyboje) praturtintą ir krikščionių 
europiečių atžvilgiu labai savikritišką turkų galybės 
priežasčių paaiškinimą:

[Turkai] mus pranoksta drausme, budrumu, darbš-
tumu.
Be to, turkai kare pamiršta tarpusavio pykčius,
o krikščionių stovyklose nuolat vyksta neteisybės;
turkai kare neturi jokios prabangos,
tik ko reikia prasimaitinti, [o] pas mus visko – per akis.
Pas mus kiekvienas kareivis trokšta pertekliaus,
klesti nedorybė ir plėšrumas, grobimai ir smurtas.
Lenkas mėgaujasi perdėtai puošnia apranga ir nesai-
kingu gėrimu,
o vengras savo narsą sutepa plėšikavimu.
Italas tik ir žiūri savo malonumų, vokietis nuolat 
apsiryja,
čekas miega, prancūzas liuoksi [ant žirgo?], ispanas 
irgi iš kailio neriasi,
ir anglas bei škotas ant fryzo27 raito figūras.
Olandas ir švedas su danu prisigeria švarcbyro28, –
ko tada stebėtis, kad nugali tie,
kurie už mus pranašesni blaivumu ir saikingumu?  
(p. 15 recto)

Tarsi siekiant rasti atsvarą ką tik išsprūdusiam 
turkų pagyrimui, netrukus pateikiama papildoma jų 
charakteristikos detalė: pasirodo, jie

be jokios gėdos užsiima sodomija, kai tik užsigeidžia,
nepaisydami lyčių skirtumo, – tai, kuo ir gyvuliai
bjaurisi, tenka kęsti vargšams krikščionims. (p. 16 
recto)

Autorius liudija („buvau ten asmeniškai, ne-
rašau iš [svetimų] pasakojimų“, p. 16 verso), kad 
turkai geresnes bažnyčias pritaiko savo religinėms 
praktikoms, krikščionims palikdami tik kai kurias 

26 Ši sutartis, pagal kurią Venecijos Respublika, be kita ko, atsisakė 
pretenzijų į Osmanų užimtą Kiprą ir įsipareigojo sumokėti jiems 
300 000 dukatų kontribuciją, buvo pasirašyta 1573 m. kovo 7 d.
27 T. y. fryzų veislės žirgo.
28 Orig. szwarcbyr – iš vok. Schwarzbier – „tamsusis alus“.  

sukežusias, ir tai tik už dideles „dovanas“; neleidžia 
statyti naujų bažnyčių nei remontuoti senų. Viso 
turkų žiaurumo, visų krikščionims daromų skriaudų 
aprašyti esą neįmanoma, taigi visiškai be garbės 
turėtų būti tas, kuris nesiruoštų iki mirties kautis 
už savo laisvę su Osmanų imperija, kuri jau „kone 
prisišliejo prie mūsų“ ir rezga kėslus Lenkijos bei 
Lietuvos atžvilgiu.

Antrojo skyriaus, pavadinto „Apie turkų sąmokslą 
[...]“, pradžioje pasakojama, kaip mirus sultonui Se-
limui II jo vyriausiasis sūnus Muradas, sėdęs į sostą, 
tuoj liepė nužudyti penkis savo brolius; po to peiliais 
nusidūrusios ir dvi jų motinos (p. 17 recto). Visi jie, 
pasak poeto, buvo puošniai pašarvoti atskiruose 
karstuose, kurie buvo išdėstyti aplink Selimo karstą 
specialioje palapinėje, „už grotų“. Tada Muradas III 
„savo ranka“ paskerdė apie šimtą avinų, prisiekda-
mas, kad trokšta lygiai taip naikinti giaurus (t. y. visus 
nemusulmonus, ypač krikščionis). Pašos tą avinų 
kraują sėmė ir šlakstė aplinkui, „ir visi kaip vilkai – 
Hala, Hala, – šaukėsi [savo] Dievo“ (p. 17 verso). 

Paskui dėstoma, kaip naujasis valdovas plyname 
lauke subūrė raitus kilminguosius ir aukštą padėtį 
užimančius savo imperijos pareigūnus bei karvedžius 
(šią jų karo tarybą Strijkovskis vadina neįprastai var-
tojamu terminu rokosz, regis, laikydamas jį vediniu 
iš rokować – „tartis, derėtis“29). Pasitarimo tikslas 
buvęs nuspręsti, kurią „giaurų“ šalį pulti pirmiau-
sia, kuri mažiausiai pasirengusi gintis. Autorius, 
aiškiai provokuodamas, čia įterpia „vieno pašos“ 
tiesioginę kalbą: „Galingiausiasis imperatoriau, – 
sako tas, – jei tik nori – Lenkija mūsų“. Ir pažada 
ją nesunkiai užkariauti „per penkiolika savaičių“ 
(ibid.). Toliau, po turkų diskusijos, kurioje nusveria 
nuomonė, kad tikslo reikia siekti laipsniškai, Strij-
kovskis liepsningu pamokslininko tonu kreipiasi į 
tėvynę (Polsko o Polsko – „Lenkija, o, Lenkija“), 
vis dar tebesidžiaugiančią savąja laisve, ir stengiasi 
mobilizuoti ją pasipriešinimui. Be kita ko, jis praneša 
Lenkijai, kad turkai jau viską jos viduje iššnipinėję, 
kad jau „žino, kokia tavo gynyba, kokia tvarka, kokie 
pareigūnai, / žino apie tavo laisves, žino, ir kokios jų 
ydos“ (p. 19 verso). „Apie tave jie šnibždasi, dėl tavęs 
tariasi!“ – gąsdina poetas, informacijos tikrumą vėl 
pagrįsdamas asmenine patirtimi: „mano ausys gerai 
į tai įsiklausė“, todėl „akis gausiai užliejo ašaros“ (p. 
20 recto). Tada jis retoriškai primena, kad „ne per 
penkiolika savaičių mielieji sarmatai / šias žemes 
ir laisves savo krauju pelnė“, ne už auksą protėviai 
jas įsigijo, o tai, kas pirkta už kraują, „krauju reikia 
ginti, / sau į pagalbą šaukiantis Dievą iš dangaus“ 

29 Iš tiesų šis žodis yra vengriškos kilmės.
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(ibid.). Trumpai nuo legendinių laikų apžvelgiama 
Lenkijos istorija, – koks valdovas kokius priešus 
kada atrėmė, tada pagerbiama ir Lietuva (be kita 
ko, ir už tai, kad iš savo valdų vijo „bjaurią totorių 
tautą“ (Tatarski sprośny narod, p. 20 verso)). Šioje 
teksto vietoje aiškiai pasakyta, kad Lenkija ir Lietuva 
Strijkovskiui – ne vienalytis darinys, bet vis dėlto 
neišardomas vienis, „šventoji Sarmatija“ (Sarmatia 
święta, p. 20 recto).

Kaip įprasta Renesanso poezijoje apskritai ir 
Strijkovskio kūryboje konkrečiai, pasitelkiama ir 
virtinė analogijų iš Antikos mitų ir istorijos, ypač 
tokių, kai galingas užkariautojas sulaukdavo netikėtai 
smarkaus užpultųjų pasipriešinimo (p. 20 verso – 21 
recto). Kiek tolėliau tekste (p. 22 recto) tuo pačiu 
tikslu pasitelkiamas ir Šventasis Raštas, paskui dar 
kartą grįžtama prie istorijos. 

Žygio į Stambulą planas

O toliau (p. 22 verso – 23 recto) mūsų laukia 
įdomioji dalis, kurios jau nepavadinsi tipiška XVI 
amžiaus „turcikams“. Kad ją deramai įvertintume, 
turime prisiminti, jog Strijkovskis bent septynetą 
metų (1563–1570) (Wojtkowiak, 1990, 57–70) pra-
leido karo tarnyboje šiaurrytiniame LDK pasienyje, 
vykstant Livonijos karo (1558–1583) veiksmams; 
įtariama, kad buvo ne tiek karys, kiek žvalgas (Wojt-
kowiak, 1990, 68–69) (beje, esama daugiau nei reikia 
įrodymų, kad buvo įgudęs kartografas). 

Taigi minimoji kūrinio dalis yra eilėmis išdėsty-
tas, bet labai konkretus planas, kaip krikščioniškoji 
Europa galėtų apsiginti nuo augančios Osmanų 
imperijos galybės: pirmiausia, aišku, reikia už-
miršti vidaus kivirčus ir kuo skubiau vienytis. Kaip 
neginčytinas lyderis įvardijamas Romos popiežius, 
kuris, beje, turėtų prisidėti ne vien moraliniu au-
toritetu, bet ir „žmonėmis bei iždu“ (p. 23 recto). 
Toliau vardijami galingiausi Europos valdovai ir 
jų turimi rezervai. Pernelyg toli gyvenančios tautos 
(kaip kad švedai ir kiti šiauriečiai) privalėtų bendrą 
reikalą paremti lėšomis. Puolimą pradėti geriausia 
būtų iš Italijos pusės, jūrų armadomis, ir visų pirma 
pulti tas turkų valdomas teritorijas, kuriose gyvena 
daugiausia krikščionys (italai, graikai, valakai, Bal-
kanų slavai) ar buvę krikščionys, priversti priimti 
islamą, – šie, vos sulaukę palankios progos, tuoj 
sukiltų prieš engėjus. Kuo toliau, tuo veiksmų pla-
nas konkretesnis: Šventosios Romos imperatorius 
su savo kurfiurstais, su vokiečiais, čekais, kroatais, 
vengrais turėtų traukti per Vengrijos ir Bosnijos 
žemes Trakijos link, Bulgarijoje palaukti lenkų su 
lietuviais, kurie atžygiuotų, pakeliui be vargo iš 

turkų atmušę Valakiją bei Moldaviją, ir lengvai už-
valdytų Dunojaus pakrantes (p. 23 verso). Ši žygio 
dalis detalizuojama: nurodomi konkretūs maršrutai, 
dalykiškai pateikiami atstumai tarp vietovių („viena 
diena jojimo“, p. 24 recto), informuojama, kaip leng-
va bus paimti Bukareštą, nes ten – tik gospodariaus 
dvaras ir nėra stiprios gynybos, minimi slavų miestai 
prie Dunojaus, į kuriuos „įjosi kaip į savus, nema-
rinęs badu“ (ibid.). Viskas apskaičiuota: jei turkai 
mėgintų trukdyti persikelti per Dunojų, mūsiškiams 
padėtų kaip tik spėjęs atžygiuoti Šventosios Romos 
imperatorius. Nuo Dunojaus iki Andrinopolio (turkų 
Edirnės) – jau „vien Balkanų kalnai, kaimai ir tušti 
laukai“ (ibid.). Numatomos ir galimybės pulti turkus 
vandens keliais – Dunojumi (čia galėtų prisidėti vo-
kiečiai, vengrai bei italai) ir Dniestru. Pakrantėmis 
dar galėtų traukti kazokai. Galiausiai (primename, 
kūrinys parašytas ir publikuotas vykstant Livonijos 
karui!) iškeliama jau visai radikali idėja: prie šio 
žygio galėtų prisijungti ir Maskvos didysis kuni-
gaikštis, kuriam juk būtų visai paranku „išplėšti iš 
pagonių rankų Azovo tvirtovę su Meotų [t. y. Azovo 
jūros] uostu“ (p. 24 verso), o paleidęs kariuomenę 
Tanajo (Dono) upe, jis galėtų paimti Kafos uostą 
Kryme ir įžengti į Cargradą (Konstantinopolį). 

Viso to pergalingo žygio metu, užtikrina Strijkovs-
kis, prie krikščionių pulkais jungtųsi laisvės išsiilgę 
vietos gyventojai (beje, apie priverstųjų priimti isla-
mą „atkrikštijimą“ autorius nekalba, sako tik, kad ir 
jie „mielai smaigstytų turkus“ (ibid.). Į eiliuotą tekstą 
nuolat įpinama pati tikriausia žvalgybinė informaci-
ja – apie lygius, tiesius kelius ir gerus, „už didelius 
pinigus“ (p. 25 recto) Osmanų sumūrytus tiltus, apie 
tai, kuriuose plotuose tvirtovių visai nėra ir kur jų tik 
„truputis“, pranešama, kad „bokštai prie jūros seno-
viniai, netvirti“ (ibid.). Paimti patį Konstantinopolį, 
vienu metu užpuolus sausuma ir jūra, pasak poeto-
žvalgo, irgi būtų visai nesunku, nes „mūrai visi seni, 
silpni ir sutrūniję, / o bokštų nors ir daug, retas kuris 
iš jų sveikas“ (p. 25 verso).

Tiesa, į šiaurę nuo Konstantinopolio plyti lyguma, 
tačiau nemaži kariuomenės būriai galėtų slėptis už 
antkapių (za grobami) ir už bažnyčių, o graikų vie-
nuolynų griuvėsiuose galima puikiai įtaisyti patran-
kas (ibid.). Netoli sostinės esančių miestų gyventojai 
neabejotinai stotų sąjungininkams į pagalbą, nes 
kone visi yra musulmonai per prievartą: „Tarp šimto 
tūkstančių [žmonių] nepamatysi tikro turko, / [tokio], 
kuris nebūtų „suturkintas“ krikščionis“ (p. 26 recto).

Kitką Strijkovskis sako paliekąs sąjungininkų 
karvedžių nuožiūrai, ypač pilis šturmuoti įgudusiems 
italams, kurie tokias gudrybes išmaną geriau net už 
turkus (p. 26 verso). Jis pabrėžia, kad „nors turkai 
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gerai įvaldę riterystės30 meną, / vis dėlto veikimo 
būdo yra išmokę iš krikščionių“ (ibid.). Be to, nors 
jie baugina priešus savo kariuomenės dydžiu, tvirtų 
ir patyrusių karių iš tiesų turi mažai, dauguma „tur-
banuotųjų“ suvaromi tik dėl skaičiaus. Taigi realiai 
Osmanų kariuomenę sudarą vos šešiasdešimt tūks-
tančių kautynėms parengtų raitininkų ir dvidešimt 
tūkstančių janyčarų, likusieji – visokie pašlemėkai 
(motłoch, p. 27 recto), na, dar minėtini keli tūkstan-
tėliai lankininkų, keli – ietininkų, bet apskritai tikrai 
nesą ko baimintis. 

Tada – tarsi atsvara pirmajame skyriuje išsakytai 
kritikai – pažeriama virtinė komplimentų daugelio 
Europos tautų kariniams talentams ir jų ypatingiems 
gebėjimams (pirmieji čia paminėti lenkai, iš karto 
po jų – lietuviai). Tarsi malda vis kartojama: kad tik 
tarp „mūsiškių“ įsivyrautų santarvė ir vienybė! O 
paskui poemėlėje pradedama vaizduotis tolimesnė 
perspektyva – parklupdžius turkus, natūralu būtų 
imtis visos Azijos ir Afrikos, nes tų žemynų gyven-
tojų menki kariniai gebėjimai. Dar pasvarstoma, 
kad turkai gal mėgintų kviestis į pagalbą totorius, 
bet paniekinamai numojama ir į juos (mat vengia 
stoti į atvirą mūšį, „strėlikes iššaudę, sprunka  kaip 
vagys“ (p. 28 recto)), prisimenami savi karvedžiai, 
ypač pasižymėję kovose su šiais Rytų kaimynais. Vėl 
griebiamasi atviros agitacijos: turkus galima nugalė-
ti, jei tik prieš juos bus stota vieningai, pasikvietus 
„etmonu“ Dievą, pasitikint savo jėgomis ir Apvaizda, 
prisimenant, kad kaunamasi už „krikščioniškas lais-
ves“, už „žmonas, mielus vaikelius ir nuosavybę“, 
už „brolį, seserį, draugus“ ir, žinoma, „už Kristaus 
vardą“ (p. 29 recto).

„Arabiškoji kronika“ ir baigiamasis 
žodis

Po antrojo skyriaus eina nenumeruota teksto dalis, 
pavadinta „Turkų karalių ir imperatorių nuveikti dar-
bai ir gyvenimai, Motiejaus Strijkovskio trumpai su-
rašyti Konstantinopolyje iš jų pačių kronikos, rašytos 
arabų kalba“ (kiekvieno porinio puslapio viršuje ši 
dalis vadinama trumpiau: „Apie turkų imperatorius“). 
Nežinia, koks šaltinis iš tiesų buvo toji „arabiška 
kronika“, nežinia, kas Strijkovskiui ją vertė. Taip pat 
nežinia, ar joje jau būta tokių pasakymų, ar mūsiškis 
autorius pats juos įterpė: čia skaitome, kad turkai – tai 
„pikta pagonių galybė“ (p. 33 recto), kad jie „senu 
savo papročiu už draugiškumą atsilygina piktumu“ 
(p. 31 recto), kad „su arabais elgiasi net rūsčiau, nei 

30 T. y. karybos.

su mumis“, kad ši „pagonių galybė [radosi] iš pras-
čiokų ir plėšikų, ir galvą pakėlė“ (ibid.). 

Kita vertus, čia istoriografiškai teisingai pasakoja-
ma Osmanų dinastijos istorija ir žymiausi vienas kitą 
keitusių sultonų nuveikti darbai bei žygiai. Vardija-
mi žymiausi krikščionių susidūrimai su Osmanais, 
saviškių pralaimėjimai apgailimi, o laimėjimai 
pašlovinami tokia leksika: Skanderbegas „pagonių 
krauju palaistė Albanijos pasienius“ (p. 33 verso), 
Jonas Hunjadis31 „kruvino jų turbanus“ (p. 34 rec-
to). Nepraleidžiama nė viena proga papiktdžiugauti 
dėl turkų nesėkmių: pavyzdžiui, pasakojama, kaip 
Suleimanas I „iš gobšumo patraukė prie Vienos, kur 
dėl savo puikybės smarkiai nusiplikė, – / prarado 
aštuoniasdešimt tūkstančių saviškių“ (p 35 verso), 
o šio sūnus Selimas II, kitame mūšyje pajutęs, kad 
pralaimi, „pasipustė padus“ (zaskrobał się w pięty, 
p. 36 recto). 

Turkai ir čia, jei ką nors laimi, tai ne garbingame 
mūšyje, bet klasta, apgaule ir išdavyste. Vienas sul-
tonas pavadinamas „prakeiktu tironu“ (p. 34 recto), 
rašoma ir tiesiog „prakeikti turkai“ (p. 34 verso), 
ir „tie šunys pagonys“ (p. 36 recto). Sultonai kone 
visi galiausiai ne miršta, bet „dvesia“, o minėtasis 
Suleimanas I netgi „padvėsė, pragare užklotas tam-
sios nakties“ (ibid.). Šiame kontekste vėl ištaikoma 
proga paapmaudauti dėl krikščionių susiskaidymo: 
kai nusinuodijęs „padvėsė“ (zdechł, p. 32 recto) 
Tamerlano sumuštas sultonas Bajazidas I, pasak 
Strijkovskio, sėkmė jau buvusi krikščionių rankose, 
tačiau „kiekvienas rūpinosi savo lopeliu, o bendras 
krikščionių / reikalas gulėjo sužeistas ir nutrenktas 
[ant žemės]“  (p. 32 verso). 

Ketvirtasis knygelės skyrius pavadintas „Motie-
jaus Strijkovskio baigiamuoju žodžiu ir paraginimu 
narsa pagarsėjusiai Sarmatijos riterijai“. Jau pirmoje 
eilutėje siūloma įsižiūrėti, „kaip [greitai] dauginasi 
tas šliužas“, t. y. kaip plečiasi Osmanų imperija, bet 
čia pat – kaip turkai „iš nieko išaugo į didelę galybę 
dėl savo santarvės“, „kaip apdairiai visad elgiasi vi-
suose savo reikaluose, / [kaip] niekad nedykinėja nei 
karo, nei taikos metu“ (p. 37 recto). Po pagyrimo vėl 
skubiai pridurtas peikimas: jų išganymo pagrindas 
(grunt zbawienia) esąs krikščionių naikinimas ir savo 
galios didinimas. Tam jie daugiausia naudoją apgaulę 
ir klastą: su vienais kaimynais sudarą taikos sutartį, 
kad netrukdomi galėtų sudoroti kitus, o paskui grįžta 
ir nukariauja pirmuosius; taip jie „surenka visus iš 
eilės, it viščiukus“ (ibid.).

31 Jonas Hunjadis (vengr. Hunyadi János, lot. Ioannes Corvinus 
arba Ioannes de Hunyad, apie 1407–1456) – iškilus vengrų karinis 
ir politinis veikėjas, XV a. viduryje organizavęs pasipriešinimą 
Osmanų invazijai.
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Vienoje įdomioje teksto vietoje (nieko panašaus 
kūrinyje dar nebuvo) Strijkovskis tarsi mėgina pa-
žadinti tautiečius iš transo:

Sudarydami taiką, jie siekia naudos sau, o ne mums,
bet apdumia mums akis kone kaip kokie nekroman-
tai, –
taip, kad matydami nematome, girdėdami negirdime
ir visi it pagonys kalbame tai, kas jiems patinka.
Sudarę su jais sutartį, mes jos visada laikomės,
vykdome kiekvieną sąlygų punktą.
O juk jie ant mūsų siundo totorius,
degina, grobia, išsiveda belaisvius, – mes tik baugščiai 
žiūrime. (p. 37 verso – 38 recto)

Dėstomos nuoširdžios nuoskaudos: jei „mūsiš-
kiai“ kazokai puola plėšikus totorius vytis ir juos 
kur užspeičia, sultonas – „ponas Turkas“ (pan 
Turczyn) – kaipmat atsiunčia pretenzijas dėl sutarties 
laužymo ir skriaudos, padarytos jo „pavaldiniams 
Perekope“, pareikalauja arba išduoti „mūsų“ vadus, 
arba grąžinti grobį su kaupu (p. 38 recto). Turkai nie-
kada „nepramiegos jiems padarytų skriaudų, o mes 
apie savąsias tylime, / vien smuklėse jų sudegintus 
kaimus skaičiuojame“ (ibid.).  Aiškiai siekdamas 
užgauti skaitytojų savigarbą (metodas, sėkmingai 
išbandytas Mykolo Lietuvio), Strijkovskis prisime-
na, kaip Konstantinopolyje paša Mehmetas lenkų 
pasiuntinybės vadovui Taranovskiui rėžė: „Kas ta 
jūsų šlovingoji Lenkija, / jei menkiausias totoriukas 
dešimt sukaustytų vyrų parsiveda?“ (p. 38 verso). 
Išklojami turkų sultono ateities planai: nukariavus 
Lenkiją, atsiveria platus kelias į Šventosios Romos 
imperiją, o užvaldžius ją, „jau jokia valstybė jam 
neatsispirtų, / jau jo tironija visą pasaulį surytų“ (p. 
39 verso). „Patys, vieni patys galėtumėte sutriuškinti 
jų galią, – kreipiasi autorius į Lenkijos ir Lietuvos 
bajoriją, – jei tik prie jūsų narsos prisidėtų santarvė“ 
(ibid.), nes juk turkai – „niekinga tauta, vien baime 
laikosi“.

Vėl vardijamos krikščionių (daugiausia kazokų ir 
Balkanų tautų) pergalės, pasiektos daug mažesnėmis 
pajėgomis sumušant šimtatūkstantines turkų kariuo-
menes. Lenkai laisvai galėtų sutriuškinti karinę turkų 
galybę – jie ir ekipuoti daug geriau už turkus, kurių 
neretam „iš po skydo švysčioja [pliki] sėdmenys“ (p. 
40 verso), o mūsiškių tūlas turi tiek šalmų, kad kai 
kuriuose jau ir vištos peri. Taip pat esama daugybės 
tvirtų jaunų valstiečių, kurie – dėl primestos sutarties 
su turkais – neturėdami kur išlieti energijos, „smuklė-
se pliekiasi vieni su kitais“ (ibid.). Lenkija su Lietuva 
vien iš jų laisvai surinktų dviejų šimtų tūkstančių 
kariuomenę, – Strijkovskio patikinimu, visa Azija 
tiek neįstengtų, jau nekalbant apie tai, kad kiekvie-

nas „mūsiškis“ fiziškai esąs daug pajėgesnis už bet 
kurį azijietį. Žodžiu, užuot pasyviai laukus bėdos, 
kuri anksčiau ar vėliau užklupsianti neišvengiamai, 
reikia iniciatyvos imtis patiems (p. 41recto–verso). 

Dar pasakyta, kad turkai dėl to taip atsainiai ver-
tiną Lenkiją, kad rodikliu laiką totorius: jei lenkai 
nesugebą sustabdyti šių puldinėjimų, vadinasi, jie 
yra „zuikiai“ (p. 42 recto). Ir šiuo atveju pateikia-
ma aiški, konkreti veiksmų programa: reikia tuos 
totorius „iš Taurijos išmušti, iškapoti, išnaikinti iki 
paskutinio“ (p. 42 verso), o tai nesunkiai padarysią 
keliolika tūkstančių kazokų. Kelias į tuos kraštus 
nesąs labai sunkus, pakeliui galima prisimedžioti 
sočiai žvėrienos. Galiausiai karys žygyje ir neturi 
ieškoti patogumų, – juos ras dangiškuose „aukso 
rūmuose“, į kuriuos kiekvienas tėvynės gynėjas 
būtinai pateks po visų vargų. O kol kas – į lenkus, 
kaip į krikščioniškosios civilizacijos gelbėtojus, 
visas viltis dedą „vokiečiai, italai, ispanai [...] ir 
vengrų likučiai“, ką autorius pats iš jų yra girdėjęs. 
Baigiamaisiais žodžiais kreipiamasi į Viešpatį, nes 
juk pergalė priklausanti nuo Jo valios, o ne nuo pulkų 
didumo (p. 43 recto).

Lenkų laisvė ir turkų galybė

Atrodytų, išskyrus minėtąjį detalų žygio į Stam-
bulą planą, nieko labai netikėto šiame Strijkovskio 
„turcike“ nėra. Tačiau neatsitiktinai tikras senosios 
lenkų (ir LDK) raštijos žinovas  Karolis Estreicheris 
„labai įdomiu“ pavadino ne visą kūrinį, bet Strij-
kovskio pateiktąjį laisvės apibūdinimą32. Mat ir kone 
ištisai šią temą gvildenančiame pirmajame knygos 
skyriuje, ir kur ne kur kitose jos vietose netikėtai 
išryškėja ne toks jau vienareikšmiškas autoriaus 
požiūris į „sarmatų“ elito pasididžiavimo objektą. 
Ir tą savo požiūrį poetas išsako gana neįprastu būdu.

Štai veikalo pradžioje, p. 7 recto, apie Lenkiją 
ir Lietuvą skaitome: čia „kiekvienas didelis ponas 
laisvai laiko savo valdas, / nemokėdamas duoklės, 
visada būdamas liber baro33“, čia „vaivada, kaš-
telionas – karaliaus bendražygis“, čia pasaulietinė 
valdžia neturi jokios įtakos tam, kaip Bažnyčios 
viduje tvarkosi „kiekvienas vyskupas“, kanauninkas, 
abatas, prelatas. O Turkijoje, kaip ir kitose griežtose 
monarchijose ar tironų valdomose šalyse, „kiekvie-
nam atlygį svarstyklėmis pasvėrę atmatuoja pagal 
nuopelnus“ (!),

32 „Bardzo interesującem jest jego bliższe określenie, na czem ta 
swoboda polega“ ([Estreicher], 1933, 356).
33 Laisvas didikas, baronas (neolot.).
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kilmingasis mažai kuo skiriasi nuo paprasto valstiečio –
tas geresnis, kuris pasiekia geresnių rezultatų.
Ką šiandien paima iš vieno, rytoj atiduos kitam:
traukis, pone, iš savo valdų, užleisk vietą vertesniam.
[...]
Imperatorius vienas pats viską laiko, pats viską valdo,
o už didesnius nuopelnus skiria ir didesnį atlygį. (p. 
7 recto–verso)

Pradėjęs nuo liaupsių „lenkų laisvei“, Strijkovskis 
beveik nepastebimai pereina prie jos kritikos, tačiau 
ją taip užmaskuoja, kad kitaip manantis skaitytojas 
tos kritikos gali ir nepastebėti. Tokiomis dviprasmy-
bėmis autorius ne kartą žaidžia tekste ir toliau. Štai 
p. 10 recto remdamasis tuo, ką pats regėjo Turkijoje, 
jis baugina skaitytojus dėl Osmanų  ekspansijos 
gresiančia turtų ir garbės netektimi, taip pat turkų 
taikomomis fizinėmis bausmėmis (pliekia rimbu, 
muša lazdomis per padus), jų rodoma panieka krikš-
čionims (gali paspirti kaip šunį)... Ir čia pat prasimuša 
neabejotina piktdžiugos gaida: „Kunigas po miestą 
vežioja malkas34, ieškodamas maisto, – / [tas], kuris 
anksčiau rietė nosį35, naudodamasis aukomis [Baž-
nyčiai]“. Poetišką raudą dėl „nekaltų vaikelių“, kurių 
„verksmai kyla į dangų“, ir graudų greta žengiančių 
pančiais apkaustytų „pono ir vargano kaimiečio“ 
vaizdą vėl gana netikėtai atsveria turkų nelaisvės, 
kaip atpildo aukštiesiems dvasininkams už ankstesnę 
puikybę ir prabangos vaikymąsi, motyvas: 

[...] arogantiški [hardzi] kanauninkai,
malonumų mėgėjai, dabar pančiuose turi vykdyti 
kanonus.
[Nelaisvė] išmokys abatus apaštališko nuolankumo;
vyskupų priešaky ištisais dvarais nebežygiuoja tviskan-
ti svita [...]. (p. 15 verso)

Prieš pat II skyriaus pabaigą autorius tarsi vėl 
šelmiškai merkia akį: pasigraudena dėl sunkios 
krikščionių dvasininkų padėties turkų priespaudoje 
(jokios pagarbos, visi lenkiami prie juodo darbo, 
priversti dėvėti „turkiškus skudurus“, „vietoje bere-
tės – turbanas“, popas vaikšto su vyžomis, stačiatikių 
vienuolis gano avis ir kiaules), bet čia pat gana atvirai 
turkus pagiria:

34 Pačioje veikalėlio pabaigoje šis, matyt, stiprų įspūdį autoriui 
padaręs vaizdas paminimas dar kartą, su papildoma detale: tas 
kunigas iš tiesų yra vyskupas, o malkas jis vežiojąs „ant asilės“ 
(p. 29 verso).
35 Orig. pavartotas sarkastiškesnis neišverčiamas pasakymas gębę 
wznośił, pažodžiui – „aukštai kėlė snukį“.

Nėra ten diskrecijos36, – valstietis toks pat, kaip kil-
mingasis;
pas juos klesti amatai ir visokios pramonės:
turkas su sipahiu, nors pasipuošę atlasu, vis tiek kala 
pasagas,
kilmingasis, nors su brokato drabužiu, vis tiek užsiima 
amatu. (p. 29 verso)

Tada Strijkovskis primena saviškiams privile-
gijuotiesiems, dėl ko jie turėtų rimtai susirūpinti: 
„Todėl mūsų bajorai ir kunigai, [įpratę gyventi] be 
darbo, / turėtų savanoriškai ginti savo laisves“ (ibid.).

Galima teigti, kad Laisvės autorius kartais subtiliai 
taiko, pasak Vitos Gaigalaitės, „baisiausią išjuokimo 
formą“ – „peikimą giriant, tariamą susižavėjimą“ 
(Gaigalaitė, 2001, 777), o jo požiūris į luomines 
privilegijas labai primena Lietuvos protestantų 
tribūno Andriejaus Volano traktate Apie politinę, 
arba pilietinę, laisvę (1572) dėstomas mintis. Tik 
Volanui labiau rūpi tai, kad nežabota galingųjų laisvė 
galiausiai perauga į savivalę, o Strijkovskis tiesiai 
šviesiai parodo, kaip lengvai tokia laisvė virsta savo 
priešingybe.

Jau minėta, kad ne vienoje kūrinio Apie laisvę 
vietoje turkai giriami už vienybę ir susiklausymą, 
už drausmę, santūrumą ir saikingumą (tai negali 
nekelti asociacijų su Mykolo Lietuvio Papročiais, 
kuriuose už tas pačias savybes aukštinami totoriai bei 
maskvėnai). Aptinkame net visai atvirą panegiriką. 
Pasak autoriaus, turkai

[...] į ką tik pasikėsina, visur laimi.
Kas pralenks juos turtais, kurių yra pertekę?
Juk pajamomis pranoksta visą krikščioniją,
nes iš jų pas mus keliauja visokie aromatai,
brokatai, altembasai37 ir šilko apdarai.
Šakneles, brangius antpilus brangiai mums parduoda,
nes [patys] gyvena blaiviai, saikingai, – tuo yra už mus 
pranašesni. (p. 9 recto)

Kaip tai suderinama su kitose teksto vietose 
skelbiamu tų pačių turkų žiaurumu, barbariškumu, 
ištvirkimu ir pan.? Atsakymą pateikia išsamiai 
XV–XVII amžių krikščionių europiečių požiūrį į 
Osmanų imperiją tyrinėję šiuolaikiniai mokslininkai. 
Pasirodo, tas požiūris anaiptol nebuvo toks vieningai 
neigiamas, kaip dauguma įsivaizduojame. Jeanas 
Delumeau pabrėžia, kad rimtą turkų grėsmę jautė „lo-
kaliu mastu – bendruomenės, tiesiogiai patiriančios 
musulmonų prievartą, o bendrai imant – visų pirma 
Bažnyčios atstovai, kuriuos baugino pavojus, iškilęs 

36 T. y. nedaromas skirtumas.
37 Altembasas (lenk. altembas, iš turk. altın baş – „auksinis vir-
šus“) – tas pats brokatas.
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krikščionių religijai“ (Delumeau, 2011, 298) (matyt, 
ne šiaip sau Strijkovskis net keliskart pabrėžia, kad, 
„užėjus turkams“, ypač nukentės dvasininkai). Rem-
damasis Fernando Braudelio duomenimis, Delumeau 
teigia, kad turkų antpuoliams Balkanuose dirvą 
neretai paruošdavo valstiečių maištai prieš vietos 
feodalus, mat šių priespauda engiamiesiems atrodė 
labiau nepakenčiama nei „atėjūnų“ musulmonų, kurie 
(bent iš pradžių) baudžiavą pakeisdavo piniginėmis 
duoklėmis. Yra dokumentų, liudijančių, kad į turkų 
nelaisvę patekę krikščionių armijų kariai bei dezer-
tyrai „tūkstančiais“ išsižadėdavo savojo tikėjimo, 
kad priimtų islamą (Delumeau, 2011, 295). Turkai 
dėjo dideles pastangas, kad naujieji pavaldiniai kuo 
greičiau taptų lojaliais piliečiais, ir tos pastangos davė 
gausių vaisių: pavyzdžiui, žinoma, kad laikotarpiu 
nuo 1453 iki 1623 metų iš 48 didžiųjų vizirių 33 buvo 
renegatai (atsivertėliai) (ibid.). Tų laikų Europos „ge-
ografai, istorikai, keliautojai, politikai ir moralistai 
stengiasi pažinti priešininką, žavisi Osmanų imperi-
jos įstatymais ir armija. [...] Istorikas Paulius Jovijus38 
rašo, kad ‚Suleimanas palankus religijai ir laisvei‘. 
Münsterio Kosmografijoje39 skaitome, kad ‚turkai yra 
didūs teisingumo praktikuotojai‘“ (Delumeau, 2011, 
301) (pažymėtina, kad ir Jovijaus, ir Münsterio veika-
lai  figūruoja Strijkovskio Kronikos šaltinių sąraše). 
Piotras Tafiłowskis mini netgi „italų humanistus-
turkofilus“, kurių „paslaugomis naudojosi Osmanų 
administracija“ (Tafiłowski, 2013, 43), o Zbysławas 
Wojtkowiakas turkų valstybę vadina „grėsminga, bet 
ir intriguojančia galybe“ (Wojtkowiak, 1990, 71). 
Jiems neakivaizdžiai pritaria ir iškilus senosios lietu-
vių literatūros tyrinėtojas Marcelinas Ročka: „XVI a. 
Europoje plito vadinamos ,turkiškos reformacijos‘ 
idėja. Daug mąstytojų su ją siedavo viltis [pagal 
Osmanų imperijos pavyzdį] pertvarkyti savo meto 
socialinį bei politinį gyvenimą“ (Ročka, 1988, 128).

Apibendrinant turbūt galima pasakyti, kad Motie-
jaus Strijkovskio kūrinys Apie Lenkijos Karalystės ir 
Lietuvos Didžiosios Kungaikštystės laisvę yra tikrai 
vertas įtraukti į senosios Lietuvos literatūros orbitą. 
Jis gražiai gula šalia Mykolo Lietuvio traktato Apie 
papročius, drauge suteikdamas šiam iš pažiūros 
paradoksaliam veikalui platesnį kontekstą, taip 
pat įdomiai papildo renesansines diskusijas luomų 
klausimu. Reikėtų pažymėti, kad veikalėlis anaiptol 
nėra bevertis ir literatūros meno požiūriu, tačiau tai 
jau turėtų būti atskiro tyrinėjimo tema.

38 Paulius Jovijus (Paulus Iovius, Paolo Giovio, 1483–1552) – italų 
medikas, istorikas ir biografas, Nočeros vyskupas.
39 Sebastijonas Münsteris (1488–1552) – vokiečių kartografas, kos-
mografas, hebraistas. Minimoji jo Kosmografija (Cosmographia, 
1544) – pirmasis pasaulio aprašymas vokiečių kalba.
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