Vidurinių amžių poetas Machaut Lietuvoj
Antanas Vaičiulaitis

Tasai metas, kai iš įvairių krikščioniškosios Europos vietų žmonės
ėjo kariauti su pagonimis lietuviais, paliko žymių ne tik karo žygiuose,
ne tik kronikose ir istorijoje, bet šen ten ir anų laikų grožinėj literatūroj.
Antai didysis anglų poetas Chauceris, miręs 1400 m., savo „Kenterberio
pasakojimuose“ rašo, jog jo riteris, kuris kovėsi su maurais Grenadoje,
paėmė Aleksandriją ir dar eilėje kitų žemių savo kardu ir ietimi pasižy
mėjo, taip pat ,,In Lettow hadde he reysed and in Ruce“ — buvo nuke
liavęs į Lietuvą ir Rusiją. Garsusis anglų rašytojas iš tolo girdėjo apie
mūsų šalį, su jos vardu jis bus susidūręs per savo diplomatinę tarnybą.
O prancūzų literatūra mums duoda žmogų, taip pat stambų ano laikme
čio poetą, kuris pats savo pėda yra stovėjęs mūsų lygumose ir mūsų gi
riose.
Tai Guillaume de Machaut. Gimė jis apie 1300 metus: vadinasi, kai
gražiausias vidurinių amžių literatūros klestėjimas buvo baigęsis. XII am
žiaus antroji pusė, kurią Sorbonos profesorius G. Cohen vadina prancū
zų vidurinių amžių literatūros aukso amžiumi1, net antru renesansu2, ir
XIII amžius, to paties profesoriaus pramintas didžiuoju — buvo jau pra
eities dalykas. Stiprieji laikai jau buvo dingę. Gyvenimas ir literatūra
suko menkėjimo link tada, kai augo ir gyveno mūsų poetas. Tikrųjų vi
durinių amžių jau nėra — esama pereinamojo laiko į renesansą. Feodalinė
dvasia irsta ir menkėja, josios principai išsenka ir žlunga. Feodalizmas
jau neturi nei savo Rolandų, nei kitų didvyrių. Įprantama į tuščius ir
gražius žodžius, brangius drabužius, puošnias šventes, — ir tai paskui atsi
muša literatūroje.
Antras vidurinių amžių pagrindas, — Bažnyčia, — taip pat buvo pate
kusi į blogesnes dienas: įvairios schizmos, popiežių ginčai, kardinolų ir vys
kupų prabanga ir ambicijos ardė disciplinos dvasią, paskirus tikinčiuosius
vedė prie individualizmo ir nepasitikėjimo savo ganytojais. Bažnyčios
galybę pamažu į savo rankas suima karaliai, prie kurių vis labiau įsigali
miestelėnai.
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Žr. Chrétien de Troyes, 16 psl.
Žr. G. Cohen, Miracle de Théophile, Conferencia 193-7.
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Pagreitindamas feodalinės visuomenės irimą, 1348 m. juodasis maras
sunaikina trečiąją dalį visų to meto gyventojų, gi šimtametis karas, pi
lietiniai karai, visokios kitos rykštės žudo senas formas, stumia į neaiš
kumą ir neapsisprendimą.
Literatūra neatsilieka nuo savo krašto gyvenimo. Ji taip pat eižėja
ir išsenka. Jos dvasia sausėja. Jau nėra tokių šaunių trubadūrų, kaip
Jaufre Rudei, Bertrand de Ventadorn ar Peire Cardenal, arba didžiųjų
epikų, kaip Chrétien de Troyes ar „Rožės romano“ autorių. Vis dėlto ne
galėtume pasakyti, kad XIV ir iš dalies XV amžiuje trūko kūrėjų ir vei
kalų. Bet tik štai koks skirtumas tarp ankstesnių šimtmečių ir to
meto. Kaip sako Gaston Paris, XI ir XII a. poezija buvo mylėte mylima,
bet ne kaip išmislinga ir tuščia pramoga elegantiškai visuomenei, ne kaip
literatų būrelio visoki eksperimentai, bet kaip žavesys, užbūrimas, car
men, kuri tave išvaduoja iš kasdieninio gyvenimo sielvarto ir menkystės3.
Kaip religija, kaip mokslai, taip ir gyvenimas tada buvo poetiškas. „Gy
venimas ir poezija tolydžio susiliedavo4“. To jau nėra XIV amžiuje,
nes dabar literatūra atsiskiria nuo gyvosios gyvenimo srovės, čia besirū
pindama vien tik forma, čia besistengdama nusakyti jau nuvytusius jaus
mus ir išgyvenimus. Veltui norima atsigaivinti, griebiantis simbolių, ale
gorijų ir knyginių atsiminimų. Kad būtų pridengtas turinio banalumas,
bus be galo rafinuojama forma, bus mechaniškai ligi nesąmonės taikomos
taisyklės5. O tų taisyklių tada būta labai daug. Nustatomos kūriniams
pastovios formos, kaip rondeau, baladė, virelai, chant royal. Poetai ran
da malonumo, iš šitų taisyklių kombinuodami visokius pritaikymus — ir
juo praktikoj pasirodo sunkiau, juo manoma pasiekti didesnį tobulumą6.
Visas tas poezijos aparatas buvo pavadintas retorikos vardu.
Šitos naujos retorikos įvedėjas kaip tik ir buvo mūsų Guillaume de
Machaut. Tačiau šalia techninių eksperimentų jo poezijoje, o be to dar
— ir E. Deschamps, Charles d’Orléans veikaluose kartais randama ir gai
vumo bei nuoširdumo, kuris leidžia ir šiandien kalbėti apie tuometinę
poeziją. Ir nuostabus laiko veikimas: juk amžininkai tą patį Machaut laikė
pačiu didžiuoju poetu, iš jo mokėsi toki vyrai, kaip Chauceris7, o ką besa
kyti apie prancūzus: Deschamps jį vadina kilniu poetu, kurio mirtis „bu
vo žiaurus gedulas poezijai ir muzikai“8. Tas Machaut garsas visai supran
tamas. Kaip sako V. Chichmaref, jis pirmas, — ir tai kuo aiškiausiu būdu,
— savo kūryboje suima naujas poetines šiaurės Prancūzijos tendencijas.
Dėl to amžininkai jį ir laikė reformatorium. Machaut kiaurai savo gady
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G. Paris, La Poésie du Moyen Age, 3 éd., 28 psi.
Ten pat, 20.
Žr. Bossuat, Poésie lyrique au Moyen Age, 84 psi.
Žr. Lanson, Histoire de la littérature française, 20-e éd., 147 psi.
Žr. Chaucer, par E. Legouis, 17 psi.
Žr. Chichmaref, G. de Machaut, LXVIII.
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nei charakteringas asmuo — ir tai gal įspėjimas, kaip poetui nedera skristi
vien tik savo laiko sparnais.
Guillame de Machaut paliko lyrikos ir epinių veikalų. Jo lyriką
1909 m. išleido Petrapilio prof. V. Chichmaref (sk. Sišmaref), o epinius
dalykus išspausdino Tarbé pereito amžiaus vidury. Mums jis čia įdomus
kaip tik iš savo epo, ir gaila, kad jo nebuvo galima tuo tarpu gauti; teko
tenkintis tuo, kad Chichmaref savo leidinio įžangoje pacitavo tas Machaut
ištraukas, kurios liečia Lietuvą. Reikia pasitenkinti tomis istorinėmis
žiniomis ir aiškinimais, kurie duodami profesoriaus Chichmaref, tų aiški
nimų, be kitko, gavusio iš prof. E. Volterio.
Tad pasiklauskim: kaipgi Guillaume de Machaut galėjo patekti į
Lietuvą? Apie 1323 metus jis stojo tarnauti Čekijos karaliui Jonui Luk
semburgiečiui. Kaip jis karaliaus dvare gavo vietą, pasilieka neaišku.
Nuo Otokaro II († 1278) laikų santykiai tarp Čekijos ir kryžiuočių or
dino buvo geri ir bičiuliški. Asmeniniai Jono Luksemburgiečio santykiai su
ordino didžiuoju magistru, abiejų prisivengimas lenkų dar labiau su
glaudė čekų dvarą su ordinu. Kai didysis magistras Verneris iš Jono
Luksemburgiečio paprašė paramos, šis tuojau atsiliepė į ano balsą. 1328
m. gruodžio 6 dieną jis išvyksta iš Prahos „cum magna multitudine bel
latorum“ ir nuskuba prie Vislos krantų. 1329 m. sausio 1 d. jis jau buvo
Torne, iš kur, laikinai susitaręs su lenkais, per Karaliaučių pasiekė Ra
gainę: šį vardą Machaut mini „Aleksandrijos paėmime“ („Prise d'Alexan
drie“ — Raguenite). Persikėlęs per Nemuną, čekų karalius įsiskverbė į
dabartinę Raseinių apskritį. Pirmosiomis vasario dienomis jis apgulė, kro
nikininkų užrašymu tariant, Medewagen pilį — Medvėgalį. Tais metais
žiemos būta šaltos, pelkės ir upės gulėjo po ledu, kariuomenei žengti
nebuvo jokių kliūčių, tad nebuvo sunku brautis į krašto gilumą. Bet čekų
karaliui teko susidurti su smarkiu lietuvių pasipriešinimu. Medvėgalis
gynėsi taip atspariai, jog Verneris įtūžęs žadėjo išžudyti visus gyvento
jus. Tačiau, piliai pasidavus, didysis magistras, Jono Luksemburgiečio
prašomas, atsisakė nuo savo keršto.
Machaut sako, kad po Medvėgalio pilies pasidavimo buvo pakrikšty
ta 6000 netikėlių. Kronikininkai tą skaičių sumažina ligi 3000. Poetas
savo veikale „Draugo parama“ (Confort d’Ami), parašytame 1357 m. Na
varos karaliaus Karolio atminimui, apie tą žygį kalba taip:
Chrestienner fist en une ville
De mescreans plus de vj mille
Li lieus a voit non Medovagle9.
Ne tenez pas que ce soit fable,
Qu’encor prist il iiij fortresses
Qui dou païs furent maistresses,
Xedeystain10 et Gedemine,
9
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var. Medoagle.
var. Tedeyten, c’est Deicten.
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Geguse11, Aukahain12, et si ne
Demoura là homme ne femme
Qui ne perdist le corps et l'ame,
Ne riens qui demourast en vie
Malgré le Can de Tartarie
A qui Lectoe est tributaire.

Geguse bene bus Gegužkalnis netoli šioj ištraukoj minimo Medvėga
lio. Aukahain greičiausiai yra Aukaimis, kuris bemaž sutampa su šian
dienine Skaudvile. Gedemine bus Castrum Gedemini ar Gedeminen hus
— kairiojoj Minijos pusėj. Machaut užrašyto Xedeysten nėra pasisekę
identifikuoti.
Tad pirmas žygis į Lietuvą buvo laimingas, „nežiūrint totorių chano,
kuriam Lietuva moka duoklę“. Nieko nuostabaus, kad Machaut ir amži
ninkai Lietuvą laiko chano vasalu: Gediminas oficialiai sau skyrėsi ir Ru
sijos kunigaikščio titulą, gi Rusijos kunigaikščiai tuo metu Aukso ordai
nešė duoklę.
Šis žygis buvo nutrauktas, kai Jonas Luksemburgietis sužinojo, kad
lenkai sulaužė sutartį ir traukia Kulmo link. Kovo 12 d. čekų karalius
jau buvo Torne, o netrukus šiaurinėje dalyje Lenkijos apsupo Dobriną.
Machaut kalba dar apie du Jono Luksemburgiečio žygius į Lietuvą:
tai buvo 1336-37 ir 1345 m., bet abu kartus nelabai sėkmingai. Apie vie
ną ir antrą žygį poetas užsimena tik neaiškiai, tad sunku susivokti, ar juo
se dalyvavo jis ar ne. Čekų karalius Jonas Luksemburgietis žuvo 1346 m.
mūšyje prie Crécy, Prancūzijoje: kovėsi jis ten, nors buvo aklas, o akių
ligą buvo gavęs per antrą žygį į Lietuvą. Guillaume de Machaut akyse
jis buvo ideali asmenybė. Tad „Draugo paramoje“ prisimena jį Machaut
su savo paties išgyventomis dienomis. Tame veikale, kurio lapuose ran
dam kalbant ir apie mūsų žemę, esama daug bendrų vietų, kurių anais
laikais panašaus žanro raštuose netrūkdavo; yra ten ir patarimų, kaip ginti
miestus, apie reikalą pasigailėti nugalėtųjų, apie atsargumą kaimynų at
žvilgiu ... Paskui vėl grįžtama prie praeities įvykių.
Machaut paliko ir daugiau epinių veikalų, bet jie mūs neliečia. Ša
lia poezijos jis mezgė švelnų tinklą aplink dailiąją Peronelle d’Armentières; tada jis turėjo apie šešiasdešimt metų, sirgo podagra ir buvo viena
akim aklas. Kantriai ir meiliai jis audė savo audimą, ligi jaunoji Peronel
le neištvėrė prieš visą poeto fantaziją: ji ištekėjo... Machaut teliko vie
nas dalykas — dvasios bičiulystė ir eilės.
Mirė jis 1377 m.
XV a. išleistos „Antrosios retorikos taisyklės“ jį vadina didžiuoju nau
jų formų retorikų. Šių dienų literatūros istorikas G. Lanson sako jo 80 000
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var. Eguse.
var. Aukahan.
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eilučių nerandąs poezijos nė grūdelio. Kiti literatūros istorikai nėra to
kie griežti. Visa tai rodo vieną dalyką: Machaut kaip poetas buvo didelis
ir svarbus tik savo laikams. Jo asmuo dar viena mums kalba: kaip ne
lauktai kartais prasideda tautų santykiai ir pažintys, ir pro senų metų
dulkes tarpais iš tolimo krašto išgirstam balsą, nors ir trumpai, praby
lantį apie mūsų žemę.

