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ZAŁUlf. CZAS 
- BARZIEY NI 
AZ DO MYCH 
IAM POŻEGNA 
ODESZŁA; BA, 
'!'Iii KONNO; P 
TAK NAGLE U 
NIC W DARZE 

EV ~lOOO' Cl; 
INN\'l IAM. WfiN SZAt.ALI 
T POl.J Szt YGH MDt.OSCl 

JE Z IĄ ODDALAL; 
Nl ro p1eCKOTĄ. ) 

K A IAKO ZAIĄC; 
ec1 ŁA OTO, 

I NlE OS.1'.A WIAJ C, 

ODESZŁA, A I TU O TAł.Ei\1, 
UBOGI W ROZ MY AUl{J~ 
SMUTNY, ZMU!t ZAŁY, DUCHEM, CIAŁQ\, 
PROZEN RZEMI Ł , I , :r I. 
NALICHSZY Z MOICH (PRAWDA SZCZERA), 
SWil~:TEY ZBYWAIĄC POWl'NNOSCI, 
KREWIEr<.ISTWA MEGO SIE WYPIERA 
DLA BRAKU TROCHY MAleTNOSCI. 

TYM NIE ZGRZESZYŁEM, BYM GROSZ TRWONIŁ 
NA SMACZNE KĄSKI, TLUSTE DANIA; 
ANIM ZA CUDZEM IA NIE GONIŁ, 
BY ZŁOTEM PŁACIC ME KOCHANIA; 
Z LUDZIM KORZYSTAŁ NIE ZA WIELE, 
TAK SWIADcze (CO TU WIELE BAIACI) 
CZEGOM NIE WINIEN, MOWte SMIELE: 
NAD GRZECH NIE LżA s1e CZŁEKU KAIAC. 

ZAISTE, NIERAZ MIŁOWAŁEM, 
V MIŁOWAŁBYCH IESZCZE cHeTNIE; 
LECZ SERCE SMUTNE, Z WYGŁODNIAŁYM 
BRZUCHEM, CO SKWIERCZY ZBYT NATReTNIE, 
ODWODZĄ MNIE Z MIŁOSiNYCH DROZEK. 
KTOS INNY, SYTY, SWEY OCHOCIE 
fOLGUIE ZA MNIE: AMOR-BOZEK 
w PEŁNYM WSZAK RODZI Sie ŻYWOCIE. 

GDZlEZ SĄ KOMPANY OWE ~RZECZNE, 
J(TI}RYCH CHADZAŁEM NIEGDY SLADEM; 
TAK MOWNE, SPIEWNE, TAK DORZECZNE 
"1 Rf! Y.M IGIBL , WIE RADYM? 
iEDINI POMARLI, LEZĄ W GROBIE; 
NIC TU IUZ PO NICH NIE OSTAŁO: 
DUSZE NIECH BOG PRZYGARNIE SOBIE, 
ZIEMIA NIECH STRAWI GRZES~NE CIAŁO! 

Z ZYWYCH DZIS IEDNI, BOGU CHWAŁA, 
MOŻNI PANOWIE, Z BIEDY SZYDZĄ! 
DRUGIM - PO PROSBIE ISC BEZ MAŁA, 
Y CHLEB ZA SZYBKĄ , IENO WIDZĄ; 
Z INSZYCH ZNOW ZAKONNIKI GOD'NE, 
BA, BA! KARTUZY, CELESTYNY, 
1 REPKI OBULI SE WYGODNE„. 
ROZNIE. LOS SADZA LUDZKIE SYNY. 

KIEDY NAD MOIĄ BIEDĄ KWILe, 
SERCE ME czesTO TAK MINIE PIESCI. 
„CZŁEKU, NIE KRZYWDUY SOBIE TYLE 
Y NIE DOPUSZCZAY TEY BOLESCI. 
IESLIS NIE DOSYC UZYŁ SOBIE, 
ZALIŻ NIE LEPIEY, POD ŁACHMANEM, 
BYDż ZYWYM, NIŻLI LEZEC W GROBIE, 
Z TYM, ZES BYŁ KIEDYS WIELKIM PANEM? 
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BALLADA 
GDYBY TA, KTOREY'M NIEGDYS SŁUZYI., 
Z WIERNEGO SERCA, SZCZEREY WOLEY, • 
Y WYCIERPIAŁEM MOC Zł.EV DOLEY, 
PRZEZ KTORĄ'M TYLE MJ;,KI UZYŁ, 
GDYBY Ml ZRAZU RZEKLA SZCZERZE, 
CO MNIEMA (ANI SLYCHU O TYMI) 
HA! BYŁBYCH MOlE TĘ Wlf:CIERZE 
PRZEDARŁ, Y NIE LAZL IUZ Z POWROTEM. 

COBĄDZ IEY IENO KŁADŁEM W USZY, · 
ZAWZDY POWOLNIE MNIE SŁUCHAŁA 
- ZGODf:, CZY POSPIECH MAIĄC W DUSZY -
CO WIĘ:CEY, NIERAZ M1'JIE CIRPIALA, 
IZBYCH Slf: PRZYWARŁ DO NIEJ CIASNO, 
Y W SLEPKA PATRZYŁ PROMIENISTE, 
Y PRAWIŁ SWOYE ... WIEM DZIS IASNO, 
ZE TO SZALBIERSTWO BYł.O CZYSTE. 

WSZYSTKO UMIAŁA PRZEINACZYC, 
MAMILA MNIE, NIBY PRZEZ CZARY: 
ZANIM CZŁEK ZDOŁAŁ Slf: OBACZYC, 
Z MĄKI ZROBIŁA POPIOŁ SZARY; 
NA ZUZEL RZEKŁA, ZE TO ZIARNO, 
NA CZAPKf:, ZE TO HELM Bt YSZCZĄCY, 
Y TAK ZWODZIŁA MOWĄ MARNĄ, 
ZWODNICZYM Sl.OWEM RZUCAIĄCY.„ 

NA NIEBO, ZE TO MISA Z CYNY, 
NA OBŁOK, ZE CIELJ;,CIA SKORA, 
NA RANEK, ZE TO WIECZOR SINY, 
NA GLĄB KAPUSTY, ZE TO GORA; 
NA 'STARY FUZEL, ZE MOSZCZ MŁODY, 
NA SWINIJ;,, ZE TO MLYN POWIETRZNY, 
f\A POWROZ, ZE TO WŁOSEK Z BRODY, 
NA MNICHA.I ZE TO RYCERZ GRZECZNY ... 

TAK MOIE OTO MIŁOWANIE 
ODMIENNE BYŁO Y ZDRADLIWE; 
NIKT TU Sit: PONOS NIE OSTANIE, 
BY ZWINNY BYL IAK SRYBŁO ZYWE: 
KAZDY. SCIRPIAWSZY KAZN NIEZNOSNĄ, 
NA KONCU BJ;,DZIE TAK ZWIEDZIONY 
IAK IA, CO WSZf:DY ZWĄ MNIE GLOSNO: 
!\\ I Ł O S N I K Z H A N B Ą P R Z E 'p Ę'. D Z O Y 

VILLON 
LO ;v A 

T u 
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VILLO 
Franciszek z Monlcorbier, który, od swego krewnego i opiekuna, 
przybrał nazwisko Villona, urodził się z biedne! rod1Jny w Pary
żu, w r. U31. O ojcu lego nie wiadomo nic; odumarł syna młodo: 
o matce tyle, iź była Io uboga i prosta kobieta. Przygarnął chłopca 
i zaląl się jego wykształceniem Wilhelm Villon, kanonik prz~ 
kościele i klasztorze św. Benedykta, w klóre110 też murach w~d10 
wal się Franciszek. O latach mlodzici1czych Villona wiadomo tylko 
tyle, Iż w r. 1449 otrzymał stopic1i bakałarza. a w r. 1452 licen
cjata „Sztuk", w domu pnybrlllleir;o ojca zetknął się z poważnym 
ir;ronem osób ze świata duchownego i urzędniczego. Ale skłonności 
pchały młodego żaka ku innemu towarzystwu. „Uniwersytet pa
ryski - pisze jeden z biografów POely - ze swymi przywilejami, 
które czyniły ze1i pa1istwo w pai1stwie, ze swą ciżbą młodzież~. 
cią1tnącą z całej Europy a często pozbawioną środków, kn t 
w swoim lonlc najbardziej niebezpiecznych zloczy1iców: tych, któ

·rym nielaka kultura umysłowa dawała zarazem więcej środków 
czynic:nla złego i więcej środków umknięcia się pościgowi spra
wiedliwości. Władza duchowa uwalniała prawie zawsze winnych. 
Ażeby ori:ana kryminalne prefektury Paryża mogły oa nich poło
żyć rękę, trzeba było recydywy następującej po recydywie, trzeba 
było aby ich uz.nano jako wyzutych z przywilelu kleryków I popa
dlych i n p r o fund u 111 m a I o r u 111: takie było uświęco11c 
wyrażenie. Sytuacla tak uprzywilejowana ściągała do Uniwersytc 
tu mnóstwo nicponiów, si.lacbeckich synów zrujnowanych i pogrij · 
żonych w rozpuście, a którym, dla uzyskania charakteru student<1, 
wystarczało wpi'Sać sii; na lekcje lcdnego z nauci.ycieli. Rozwijał) 
się tam prawdi.iwc stowarzyszl.'oia bandytów, oprysi.ków, oszustflw 
i włam>waczy; owe żaki-ur" is1c dawały najwięcej zatrudnien?a 
poUcii paryskiej ... " Słowem, te 1>ófne wieki średnie miały s"'.01a 
„cygancri~1 ·, ale dostrojoną do twardych i okrutrl)rch obycza1ów 
poillurei epoki. 
Jak po wszystkie czasy, tak i wówci.as, „knajpa" odgrywała domi 
'nującą rolę w życiu studenckim: stała się też ona prawdziwym 
domem VIiiona !, wcią11:nąwszy go w wesołe towarzystwo młodych 
utracjuszów z zamożnych sfer mieszczańskich, doprowadzUa, od psot 
studenckich, do coraz cięższych wybryków, które go wreszcie 
zepchnęły na samo dno upadku. Villon stal się duszą kompanii: 
niewyczerpanym zwlas:r.cza - Jak to ulrwalila tradycja - w spo
sobach zdobywania dla siebie i towarzyszy jadła i napitku na bie
siadę, kosztem łatwowiernych przekupniów. 
Sprzeczka na tle bliże] nam nieznanym - wiemy tylko tyle, Jż cho
dziło o kobietę, - uczyniła Villona, broniącego swego życia, mimo
wolnym zabójcą księdza Filipa Chermoie. Sprawę, prawdopodobnie 
na skutek zabiegów opiekuna, umorzono; zanim to lednak nastąpiło. 
Villon :cmuszony był do kilkomiesięcznej tulac:r.ki Po Francji. Być 
może, że !uż wówczas Villon W'SLedł w stosunki ze słynną, szeroko 
rozgałęzioną szajką opryszków I.zw. Co q u i I I a r d s, którzy 
operowali po catel Franc!i, a których później był niewątpliwym towa
rzys:r.em i bardem. W każdym razie, w następnym roku, po powrocie 
do Paryża, widzimy go współdziałającym w kradzieży z włamaniem 
w koleir;ium Nawarskim, dokonane! w towarzystwie kilku w pól
ników. 

Kra~ież. w kolegiun! wyszła na jaw; uwięziono paru jej uczestni
ków,, ktorycb zeznarua, wydobyte torturą, obciążyły Villona. Bramy 
Paryza stają. lę, pod grozą największego niebezpieczeństwa, dla 
poety zamkmęte: mów cz~ka. go wędrowne życic i tułaczka. Jakiś 
ci.as pędzi na dworze księcia Karola Orleańskiego, najwybitniej
szego wówczas reprezentama poezji we Francji. 
Ni~.tety VJllon •. po królk!m k,przystaniu z laski a nawet pensji 
ks1ąz~ej, dosta1e się z niemanych nam bliżej, ale, jak się zdaje, 
POWaznych powodów, do więzienia w Orleans · ocala go amncsNa 
sp~owadzona wla_zdem do miasta mlod:iiutkiej k;lężniczki. Niebawem: 
loz samo ...:'.zczęscie . w R!eszczęści!' J?OWtarza się w życiu poety: 
w:tr_ąc_ony . ~ó~ nie wiemy za 1ak1e przestępstwo - do bardzo 
c1~z~1,ego WJęz1erua w Meunir;s, zagrzebany w nim niemal bezna
dZ1ie1rue, znów cudownemu przypadkowi zawdz.ięcza uwolnienie. 
Kró!. Karol umiera; na~tępca jego, Ludwik XI, przejeżdżając z koro
":'CJJ P~ze~ Meungs, uzycza amnestU licz.nym więźniom: w ich llcz
bie ma1du1e się i VIiion. Villon spokolnie wraca do Paryża (U61) 
Tu pisz_e .Wielk ,; Testament, utwór, w którym zamyk~ 
c~łea:o s1eb1e, wszystkie swoje i-ale i 1ticnawi'ści, wspominki i marze
"'"· <:•łą werwę paryskiego ullcznlka, melancholię przedwcześnie 
zmarniałego tułacza i tragizm spojrzenia na świat „z drug-icgo 
brzea:u". 

Niebawem Jedna~ •. ~ajbardziej niewinny z wybryków Villona wtrąca 
go . w . nowe, n.aJc1ęzszc opresle. Nocna bóJka uliczńa, zakończona 
ś~1crc1ą powazneir;o mieszczanfna i urzędnika, prowadzi VHtona -
numo ze tylko pośrednio był w nią zamiesza.ny - do więzienia 
a:dzie, doświadczywszy go wprzódy torturą wodną odczytano m~ 
wyrok śmierci przez powieszenie. Tym razem rze~z zdawała się 
be~ r~tunku. Skazaniec kreśli w więzieniu swoi~ st} nn~ B a 11 ad ę 
w • s 1 e I c ó '!!• zarazem zbiera jednak ostatek uneri:li, aby apelo
wać, mlmo 1z z małą w takich wypadkach flad.llie]ą pomyślnego 
s~ulku. Ap_elacja :--- być może dzięki jakiemuś postronnemu popar
crn - o<ln1osla niespodz:lewany skutek: karę śmierci zamieniono na 
IO-lelnle wygnanie z obrębu Paryża. 
Opuszcza Paryż (1463) w trzydziestym trzecim roku życia. 
Tu ślad poety gubi się zupełnie. Należy przypuszczać, iż zmarł 
niedlu1rn Później. 

Puścizna Uteracka Villona jest bardzo szczupła. Obejmuje ona 
wdzięcz.ny, lecz blaby poemacik L e g a t y (Les L a I s w dz.is 
lrai_ic. L ." s t e g s) zwany też M a I y m T es t a m en t ~ m, dalei 
W 1 ~ '· ~ 1 T est a m en I i klika okolicznościowych ballad, ktore 
.Póime1s1 wydawcy dolączyU do W i e I k 'ie go Te s t a m e 0 t u 
Jako K od Y ~ Y I (na~wa la nie pochodz!i od Villona); wreszcie 
k~ka wspommanycb Juz B a t I a d w żarir;onle zlodzlelskim. Tak 
więc, główna treść twórczości Villona zamyka się w Wile I ki m 
T e s I a m e n c i e. 
ymon Jest pierwszym poetą Francji przez swą twórc.ześć w zakresie 
1ę;iyka. Uczy.nil on "." poezfi to._ co pótniej RabeJals w prozie: 
11J1'1SI dawnej nalwne1. czase"! medolęinej gwary, fub też miast 
k~sztOWflYCh formalnych lamanców, wyrażających mdłe ; konwen
c1onalne uczucia, mowa VHtona płynie wprost z serca. w sercu 
we krwi rnajduJe dla swoich uczuć wnaz bezpośredm prosi; 
i doskonały: kunsztowny, ale zupełnie innym, glęboklm kll11S'Ztem 
VJllon, lako artysta, wyróżnia się wybitnym ~myslem rzeczywi~ 
srości:. nl~ sz.ulca poez]i w obłokach ani w urojeniu, maJdule lą tuż 
kolo s1eb1e, erze Ją z biota ziemi i mocą dziwnego czluodtlal
stwa wszystko, co weźmie w rękę, zamienia w mocną i przejmu
jąca poezle. 



s.z 

Komedia muzyczna „Król włóczęgów" wśród po
wodzi innych przedstawicielek tego typowo ame
rykańskiego gatunku zrobiła §wietnq karierę. 
Od czasu swego powstania w r. 1923 doczekała 
się nieprzebranej liczby wystawień, przeróbek, 
adaptacji, a także dwóch wersji filmowych. Gdzie 
szukać przyczyn takiego sukcesu? Bez wqtpienia 
spora w tym zasługa melodyjnej muzyki Frim
mla, ale sadzę, że o popularności komedii zade
cydował przede wszystkim 'sam temat i życie 
Franciszka Villona. 
Epoka, w której żył i działał Villon, tj. przełom 
•XV w., prowokuje do porównywania z naszą 
współczesnością. Były to czasy rozpadającego się 
w chaosie 5przeczności średniowiecza i narasta
jącego, agresywnego, żywiołowego renesansu, 
czasy, których na pewno nie można określić sło
wami „ładne" czy „przyjemne", lecz które też na 
pewno nie były „nudne"'. Sądzę, że podobnie 
można powiedzieć i o przełomie x.x wieku. Naj
pełniejszym chyba wyrazicielem czasów (mówię 
o 1XV w.), w których anarchia i zbrodnia toro
wały drogę nowemu humanistycznemu porządko
wi, był wrażliwy liryk i niesforny wagabunda 
w jednej osobie - Frani;:oi5 Villon. 
Oczywiście Mr. Mac Cartl1y (nie mylić ze zna
nym senatorem), autor tej komedii, dosyć swo
bodnie potraktował fakty historyczne, ale nie 
sądzę, abyśmy mogli o to rościć do niego pre
tensje. Ostatecznie miał zamiar napisać i napi
sał współczesną komedię muzyczną, a nie po
ważną monografię. Inny problem nurtował nas 
w czasie pracy nad jeqo utworem. Trudno nam 
było przeskoczyć od spokojnego biologizmu 
\XV-wiecznych włóczęgów w konwencjonalny 
świat szlagieru. Słowem, mieliśmy do wyboru: 
albo wystawić tę sztukę w stylu „regularnej" 
operetki z jej tkliwością i banałem, albo przy
pomnieć sobie tradycje jędrnej komedii plebej
skiej, tradycje teatru jarmarcznego. Wybraliśmy 
tę drugą drogę. 
A gdybyście nas, widzowie, zapytali, dlaczego 
wystawiamy tę sztukę i dlaczego w ten sposób, 
odpowiemy - filozofia tej sztuki jest prosta: ... 
źe miłość, że nienawiść, że śmiech, że walka, ie 
winc - jest tak prosta jak ,piosenka. A czasem, 
kiedy człowiekowi smutno albo wesoło, lubi po
słuchać dobrej piosenki. To wszystko. 
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