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JERZY ZAGÓRSKI 

VILLON 
Franciszek Villon (Francois de Montcorbier, lub des Loges, 

::wany także Villonem i pod tym imieniem zapisany w historii 
literatury) jest najwybitniejszym ze średniowiecznych poetów 
francuskich. Urodził się w Paryżu w roku 1431, data jego 
śmierci jest mnieJ pewna: wedle jednych 1463, wedle innych 
1480, wedle jeszcze innych 1489. Najbardziej znane z jego utwo
rów to: „Mały testament", „Wielki testament", „Ballada dam 
minionego czasu", „Ballada w której Villon zwraca się do swo
jej matki z prośbą o modlitwę do Matki Boskiej", „Epitafium 
w formie ballady, które tworzy dla siebie i dla swych towa
rzyszy, spodziewając się powieszenia wraz z nimi", „Żale 
pięknej płatnerki", „Ballada o niewiastach paryskich", „Ballada 
w której Villon wszystkim składa dzięki", „Epistoła w formie 
ballady do przyjaciół''. Villon przeszedł do legendy, która 
znacznie rozbudowała jego prawdziwe dzieje. Wiemy, że pro
wadził życie awanturnicze nieraz ryzykując szubienicą, ale 
wiemy także że w owych czasach o kolizje z rozlicznymi syste
mami prawnymi było bardzo łatwo i ludzi posyłano chętnie 
i często na szafot, kaci prowadzili żywot pracowity, często 
zapalano stosy, istniała wielka pomysłowość w zakresie wyszu
kanych sposobów zadawania śmierci i duża prostoduszność przy 
stwierdzaniu winy. 

W XIX wieku, w czasie mieszczańskiej mody na tak zwaną 
„cyganerię artystyczną", Murger zamianował Villona jednym 
z protoplas,tów owej „Cyganerii". Dziś, gdy owa moda już 
przebrzmiała, gdy artyści i poeci więcej radości znajdują w dba
niu o godność swego rzemiosła niż w lekkomyślnym niedbalstwie 
i wolą stosować do siebie takie terminy jak „inżynierowie dusz", 
„pracownicy artystycznego warsztatu", „twórcy ideowych wzo
rów", nie możemy się już egzaltować „łazęgami", „cyganami", 
czy „wagantami" artystycznymi. Ale możemy się niekiedy 
zabawić beztrosko, wspominając owe postacie i ów tryb życia, 
jak to zostało uczynione w sztuce„ Król włóczęgów" J. H. Mac 
Carthego. Ale szczerze bawiąc się na przedstawieniach tej 
sztuki, musimy mieć jednak do tej naszej zabawy pewien 
stosunek, to zaś zostanie nam umożliwione gdy uświadomimy 
sobie w a run ki h is t o r y cz n e, w jakich zakwitła zdu
miewająca i urocza twórczość poety Franciszka Villona, któ
rego tradycje przygodnego tworzenia: na ulicy, w karczmach 
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(dziś „knajpach") miejscach rozrywek i na polu bitwy, w na
szych czasach podchwytywali nawet niektórzy z wielkich 
poetów francuskich (Apollinaire, Carco). 

Villon z wielką prostotą dawał wyraz wzruszenia jakie 
budzi w nas ludzka niedola i bytowanie uciśnionych. Jak to się 
stało, że ten król obwiesiów na drodze swego życia spotkał 
przyjazną protekcję Ludwika XI, króla Francji? 

- Zajrzyjmy do historii. 

Właśnie kończyło się średniowiecze i świtały czasy nowe. 
Przypomnijmy sobie daty. Na rok przed urodzeniem Villona, 
30 maja 1430 spłonęła na stosie Joanna d'Arc, ostatni wielki 
promień zachodzącego średniowiecza. Gdy Villon miał lat 22, 
w roku 1453 upadł Konstantynopol, co się przyjmuje za datę 
graniczną między średniowieczem i wiekami nowożytnymi. Za 
życia Villona zmarł Gutenberg, urodzili się Kopernik i Kolumb. 
Francja z wojny stuletniej wyszła odrodzona. W całym kraju 
na skutek ucisku angielskiego nastąpiło rozbudzenie poczucia 
jedności narodowej, przytem dotyczyło to przede wszystkim 
warstw ludowych. 

Pierwszym zadaniem królów francuskich po oddaleniu 
najazdu angielskiego, było złamanie władzy wielkich feodałów 
i zaprowadzenie rządów absolutnych. W ówczesnych warun
kach sprzyjało to postępowi, gdyż władca, mimo że marzył 
o absolutyźmie, musiał szukać jakichś sprzymierzeńców w celu 
złamania swych głównych wrogów - wielkich feodałów z księ
ciem Burgundii na czele. Szukając sprzymierzeńców przeciw 
nim można było dojrzeć nowe siły drzemiące w warstwach 
ludowych. Jeśli mniej to pojmował wwindowany na tron przez 
Joannę d'Arc Karol VII, to świetnie zorjentował się w dyna
mice sił historycznych jego następca Ludwik XI (ur. 1423, 
wstąpił na tron 1461, umarł 1483), któremu przypada we Francji 
bardzo podobna rola do tej , jaką u nas sto lat przedtem odegrał 
Kazimierz Wielki, „król chłopków", bicz wielmożów. Separa
tystyczne dążenia książąt Burgundii: Filipa Dobrego, a po 
jego śmierci (1465) jego syna i następcy Karola Smiałego przy
pominają bardzo poczynania u nas Władysława Opolczyka, te. 
sprzymierzeńca i protekora królewskiego, to wielkorządcy 
z jego ramienia, wreszcie zdrajcy i wroga narodu. Jak u nas 
ciemna postać Władysława . Opolczyka była symbolem odcho
dzącego feudalizmu, a Kazimierz Wielki szermierzem tego co 
nowe, tak we Francji pod wodzą książąt Burgundii skupiły się 
wszystkie siły ówczesnego zacofania - feudalizm i separatyzm, 
natomiast nowe siły historii, którym dane było zbudować jedno-
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sztuka w 1.3 aktach 
muzyka Rudolfa Frimmla, przekład i przeróbka ljdeusza Sygietyńskiego, teksty Juliana Tuwima 

O S O B Y 
Franciszek Villon, włóczęga i poeta 
Tabarin 
Rene 
Robin 
Collin 
Jacek Toison, cygan 
Ludwik XI, król Francji 
Olivier, ochmistrz dworu 
Thibaut de Vitry 
Kapitan straży królewskiej 
Terrier, poseł Duc'a Burgundii . 
Katarzyna de Vausselles 
Maria, dama dworu 
Huguette du Hamel 
Margot, oberżystka 
Marion, cyganka 
Joanna 
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Bogdan Zieliński 
Stanisław Kamiński 
Władysław Olszak 
Adam Koman 
Rudolf Luszczak 
Edmund Pniewski 
Zbigniew Kłosowicz 
Franciszek Buratowski 
Tadeusz Kużmiński 

* * * Edmund Pniewski 
Ewa Studencka 
Loda Pilarska 
Krystyna Marynowska 
Maria Bogda 
Zofia Jarończyk 
Janina Widuchowska 

Iza Kozłowska, Janina Krokowska, Halina Raczyńska, Maria Za.rembianka, 
Włóczęgi, damy dworu, dziewczęta, straż. 

Reżyseria zespołowa pod kierownictwem: 
Tadeusza Kuźmińskiego 

Kierownik literacki 
Jerzy Zagórski 

Tańce układu Krystyny Marynowskiej 

Orkiestra pod dyrekcją Antoniego Poćwierza 

Korepetycje muzyczne· Bolesław Folwarczny 

Kostiumy i dekoracje: 
Roman Feniuk 

Asystent scenografa: 
Łucja Ronowicz 



~itą naro~o~o Francję, w królu widziały symbol swej jedności 
1 narzę~z1e owczesn:go postępu. Rzeczywista władza króla nie 
była wielka, al_e miał w swym ręku Paryż, co dawało mu 
d?stęp do tłum·ow w najludniejszym z francuskich miast. Ale 
pierws~ych sprzymierzeńców znalazł nie wśród rzemieślników 
zorga~zowanych. w cechach, ani wśród chłopów pracujących 
na roh, .znalazł ich najpierw wśród ówczesnego (użyjmy na
szyc?,. mez?y_t tu pasujących określeń)... lumpenproletariatu. 
Własme wsrod awanturników, ludzi żyjących psim swędem 
słowem „hołoty" miejskiej, która znajdowała się poza nawia~ 
sem po~zą:Ji:-ych, ustatkowanych cechów. Dlaczego tak się stało? 
?~po~1e~z Jest pr_osta: Struktura cechów była nawskroś jeszcze 
srt dmowieczn~, rowme na swy~ szczeblu zacofana jak struk
tur~ feudalneJ s~lachty i wielmożów, czeladnicy i uczniowie 
?y~i pod całkow~tym V:Pł~wem cechowych mistrzów. Był to 
~w:.at zatęchły, ciemny 1. n.iezb;yt skło.nny do przyjęcia nowych 
id~.I. P?glą~y tych ludzi Jak ich ub10ry i gmachy. które za
mteszk1~al~ były na .w~kroś średniowieczne. Przebłyski zaś 
nowy~h idei sz~y naraz1e Jedną drogą: wraz ze słowem i książką. 
Ta zas wraz z zakami łatwiej trafi[>la do karczmy niż do cecho
wego warsztatu, a poeta jeśli zaprzyjaźniając się mógł z „. piękną 
pł~ti:-:rką, to tylko .dlat:go .. że t~. mniej niż inne pilnowała swej 
opmu; Słowem,. o 1romo h1storu, w owym czasie bandy ludzi 
nawpoł wykoleJonych, „hołota", miały w głowie jaśniej niż 
pr~ykut.e. do warsztatu rzesze pracowników cechowych. I król, 
~tory i:-10sł z s~bą nowe, ~ raczej k~órego wyniosło nowe, mógł 
się zone~towac kto będzie stanowił dla niego najlepszą bazę 
rekrutaCJl. 

W .interes~e zacof~nych r~ei:nieślników a przede wszystkim 
czeladzi poszli .za k~oler;1 naJpierw ryzykanci i awanturnicy. 
Sztuka nasza w~ęc 1_11C w1ele odbiega od historii. A po obaleniu 
~uchwal~.twa .w1epnch feudałów, zaś wewnątrz miast ucisku 
1 despotn maJstrow - owa „hołota" miała znaleźć dla siebiP 
~orm~ ~ycia znaczni? g_odniejsze od tych w jakich zaskoczyły 
Ją }~:eJe. Po z_dła.wien~u. b~ntu księcia. Burgundzkiego mieli 
w1oc1c do Pa:yz~ Jako JUZ me awanturmcy, lecz jako przyszły 
rozsądny,_zabwghwy, a wesoły plebs! Tylko czasem w uśmiechu 
łob':1zers~1m Paryżanina, w je~o. ostrym geście i nieuległym 
si:ioJ~zemu poznasz przebłysk teJ Jego przeszłości, która obarcza 
nwk~edy lekkomyślnością, ale jest może i źródłem owego umiło
wania swobody Jaka zawsze miała cechować później ten lud. 

Jerzy Zagórski 

TADEUSZ KUŻMIŃSKI 

Król włóczęgów - jako lekcja pracy zespołowej 
„Człowiek, którego zachowanie się określa najbliższa per

spektywa, dzisiejszy obiad, właśnie dziesiejszy - to człowiek 
najsłabszy. Jeżeli zadawala się osobistą perspektywą choćby 
daleką, może wydawać się silnym, ale nie budzi w nas uczucia 
podziwu dla piękna jednostki, jej właściwej wartości. Im dalej 
sięga Żespół, którego perspektywy stały się osobistymi per
spektywami człowieka, tym piękniejszy i wyższy wydaje się 
człowiek. 

Wychować człowieka - to znaczy dać mu poczucie per
spektywy. poczucie radości dróg dnia jutrzejszego". (Maka
renko - „Poemat Pedagogiczny"). 

Niżej podpisanemu zlecił Dyrektor Aleksander Gąssowski 
kierownictwo nad re:ilizacją scenit:zną „Króla włóczęgów" 
opartą o zasady jak najszerzej pojętej pracy zespołowej. 
I:'rzyznam się, że podjąłem się tego nie bez tremy. 

Makarenko swoim „Poematem Pedagogicznym " rozwiązał 
mi wiele trudności, piętrzących się na drodze do urze
czywistnienia postawionego mi z::tdania. Na wstępnej naradzie 
produkcyjnej przedyskutowaliśmy sztukę z punktu widzenia 
realizmu socjalistycznego, omówiliśmy jej tło historyczne, szatG 
scenograficzną, porozdzielaliśmy funkcje, które czyniły dane 
osoby odpowiedzialnymi za realizację sztuki. 

Aby umiejętnie i produktywnie zorganizować pracG mu
sieliśmy wyznaczyć terminy poszczególnych jej etapów. 

Rozpoczęła się wytężona i solidarna praca na wszystkich 
odcinkach realizowanego dzieła scenicznego. Kolosalną podnietą 
była tu pogłębiająca się z dnia na dzień leninowska „świadoma 
dyscyplina". 

Druga narada produkcyjna odbyła się w końcowym ok
resie prac przygotowawczych, była krótkim przeglądem już 
dokonanych osiągnięć, starała się usunąć pewne usterki i jeszcze 
raz postawiła nam przed oczy nieprzekraczalność przyjętych 
przez nas terminów. Wystawienie „Króla włóczęgów" jest tri
umfem skoncentrowanego i świadomego wysiłku zespołowe~o 
ludzi, zatrudnionych przy realizacji tej sztuki. Nabyte doś
wiadczenia pracy zespołowej winny być dla nas punktem 
wyjścia do coraz większego doskonalenia i pogłębiania styl11 
pracy zespołowej. 

Tadeusz Kuźmiński 
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