


JERZY ZAGÓRSKI 

l/illon 

Franciszek Villon (Francois de Montcorbier, lub d~,; 

Loges, zwany także Villonem i pod tym imieniem zapi 

sany w historii literatury) je.st najwybitniejszym zt· 
sredniowiecznych poetów francuskich. Urodził się w Pa
ryżu w roku 1431, data jego śmierci jest mniej pewna : 
wedle jednych 1463. wedle innych 1489. Najbardzie j 
znane z jego utworów to: „Mały testament". „Ballad« 
o damach minionego czasu". „Ballada, v: której Villon 
zwraca się do swojej matki z prośbą o modlitwę do 
:\'latki Boskiej". „Epitafium w formie ballady, którt' 
tworzy dla siebie i dla wych towarzyszy . spodzie
~vając się powieszenia wraz z nimi". „Żale piękne j 

µłatnerki", .,Ballada o niewiastac h paryskich". „Balla
da, w której Vlllon wszystkim składa dzięki" ... Epi
stoła w formie ballady do przyjaciół" . Villon prze
szedł do legendy, która znacznie rozbudowała jego 
prawdziwe dzieje. Wiemy. że prowadził życie awan
turnicze 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 po
mysłowość w zakresie wyszukanych sposobów zada
wania śmierci i duża prostoduszność przy !;twierdzaniu 

winy. 

W XIX wieku, w czasie mieszczanskiej mody n,1 

tak zwaną „cyganerię artystycmą'', Murger zamia
nował Villona jednym z prostoplastów owej .. Cy~a -

nerii". Dziś, gdy. owa moda już przebrzmiała . gtly 
;irtyści i poeci więcej radości znajdują w dbaniu 

o godność swego rzemiosła niż w lekkomyślnym 

niedbalstwie i wolą stosować do siebie takie termin} 
jak „inżynierowie dusz". „pracownicy artystycznego 
warsztatu", „twórcy ideowych wzorów" , nie możemy 
się już egzaltowat .,łazęgami" ... cyganami". ny „wa-



t;antami" artystycznymi . . \le możemy ~r<; niekiedy . 
zabawić beztrosko, wspominając owe postacie i óv. 
tryb życia, jak to zostało uczynione \\ sztuce „Kroi 
włóczęgów"' J. H. Mac Carthy'ego. Ale szczerze bawi'-!c 
' iE! na przedstawieniach tej sztuki, musimy miec 
jednak do tej naszej z_abawy pewien stosunek, to za~ 
zostanie umożliwione, gdy uświadomimy sobie wa
runki history~z71-e · w jakich zakwitła zdum iewiająca 

i urocza twórczość poety :Franclsz.ka ViHona, któregi; 
tradycje przygodnego tworzenia: na ulicy, w karcz
mach (dziś „.knajpach") miejscach rozrywek i na polu 
bitwy w naszych czasach podchwytywali nawet nie
którzy z wielkich poetów francuskich (Ap<>llinairt:. 
Car.co). 

Villon z wielką prostotą dawał wyraz wzruszenia 
jakie budzi w nas ludz.ka. niedola i bytowanie uciśnio
nych . Jak to się staro, że ten król obwiesiów na drodze 
~wego życia spotkał przyjazną protekcję Ludwika XI. 
kr61a ' Francji? · 

Zajrzyjmy do !Ustori.i. 

Właśnie kończyło się średniowiecze i świtały czasy 
nowe. Przypomnijmy sobie daty. Na rok przed uro
dzeniem Vlllona 30 maja 1430 r. spłonęła na stosie 
Joanna d 'Arc. ostatni wielki promień zachodzącego 

~redniowiecza. Gdy Villon miał lat 22 w roku 1453 
upadł Konstantynopol, 'co się przyjmuje za datę gra
niczną między średniowieczem i wiekami nowożytnymi . 

Za życia Villona zmarł Gutenberg, urodził się Koper~ 
11ik i Kolumb. Francja z wofoy stuletniej wyszła od
rodzo~a. W całym kraju na skutek ucisku angielskiego 
nastąpiło rozbudowanie poczucia jedności narodowej 
przytem tiot~·czyło to przede, w ·zyslkim wa r -: tw ludo
·., ych . 

Pierwszym zadaniem królów francuskich po oddale
niu najazdu angielskie o, było ?.łamanie władzy wiel

kich . feudałów i zaprowadzenie rządów absolutnych. 
W ówczesnych warunkach sptzyjało to postępowi. 

gdyż władca, mimo. że marzył n ahsolutyźm ie, musi ;ą 

Il 

~i 

szukac Jakichś ·przymierzencO\\ "'. celu złamani a 

swych głównych wrogów - wielkich feudałów z księ
ciem Burgundii na czele. Szukając sprzymierzeńcó\\ 

przeciw nim można było doj rzeć nowe siły drzemiące 

w warstwach lud?wych. Je li mniej to rojmował wwin 
dowany oa tron przez Joannę d'Arc Karo l VII. lo 
~wietnie zorientował się w dynamice ·U historycznyc h 
jego następca Ludwi,k Xl \ur. 1423, wstąpił na tro!1 
1461, umarł 1483), któremu przypada \Ve Francji bdr
dzo podobna rola do tej. Jaką u nas sto ·la t prżedtem 
odegrał Kazimierz Wielki , . .król c hłopków · · bicz wi(? ]
możów. Separatystyczne dąże nia ks i ążą t Purgundii: Fil ;_ 
pa Dobrego. a po · je-g·o śmierci (14o5) .' go syna i na
stępcy Karola Smiałego przypominają bardzo poczy
nania u nas Władysława Opolczyka , to . przymieuenni 
i protektora królewskiego, _to wielkorządcy z jego ra

mienia, wreszcie zdrajcy i wroga narodu. Jak u na~ 

ciemna postać: Władysława. Opolczyka była :;ymro:em 
odchodzącego feudalizmu a .Ka zimierz ' ·Wi-e lk i szer-

. ·' , 
mierzem tego co nowe, 'tak we Fra ncji pod wodzą 
Książąt Burgundii sku

1
pily si 1ę wszystkie si.!Y .ówczes

nego zacofania - feudalizm i separa!yl.Ill , na tomiast 
nowe si'y historii, którym dane było zbudować je~o
Jitą narodowo Francję, w królu widzjaly syml::ol swejl ~ 
jedności i nai:zędzie ówczesnego postępu. Hzeczywlst~: / 
władza króla n ie była wielka ale miał w swym ręku 
Paryż, co dawało mu cios.tęp do tłumów w najludniejr 
szym z fr ancuskich mi.;łsr„ {\.le pierwszych sprzymie- „ 
rzenc<> znalazł nie wśród rzemieślników zorga nizo- r! 

wanych w cechach , ani wśród chłopów pracujących 
na roli, znalazł ich najpierw wśród ówczesnego (użyj-
my naszych, niezbyt tu pasujących określeń) ... lum
pen-proletariatu. Właśnie wśród awanturników, ludzi 
żyjących psim swędem. sławem „hołoty" miejskie). 
która znajdowała się poza nawias~m porządnych . 

ustatkowanych cechów. Dlaczego tak s ię stało? Odpo-
wiedił jest prosta. Struktura cechów była na wskros 
jes.zcze średniowieczna , również n·a swym szczeblu za
cofana jak struktura feudalnej ;;zlachty i wielmożów; 
czeladnicy i uczniowie byli pod calkowitym wpływem 
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cechowych mistrzow. Był tn świa t zatęc hły . ciemn~· 

i niezbyt . !donny do przy ję ia nowych idei. Pogląd~· 

tych ludzi jak ich ubiory i gmachy. które zamieszki
w~1Ji. były na wskroś średnio vieczne. Przebłyski zo, 
nowyc h idei szły na razie jedną drog Q: wraz ze słowem 
i k~iążk<\. Ta zaś wraz z żakami łatwiej trafiła do 
karczmy niż do cechowego warsztat.u . a poeta jeśli 

zaprzyjażniając się mógł z ... piE:knq płatnerką. te, 
tylko dlatego, że ta mniej niż inne pilnowała swej 
opinii. Srowem, o ironio hiSt.orii. w owym czasie ban 
dy lud zi na wpół wykolejonych ... hołota„. miały w gło

wie jaśniej niż przykute cło \\'ar ·ztatu rzesze pracow
ników cechowych. I król. który niósł z sob-ł nowe, a ra
cze j którego wyniosło nowe. móg ł się zorientować kto 
hędzic tanowi! dlci niego na.ilepSZ<! baz rekrutac .ii. 

W in teresie zacofanych rzemiesln ików a przedl' 
wszystkim czeladzi poszli za król m na jpierw ryzy 
kanci i awanturn icy. S ztuka nasza więc nie wiele 
odbiega od historii. 1\ po obaleniu zuchwalstwa wie]~ 
kich feudałów, za · wewnątrz miast ucisku i despolli 
majstrów - owa .. hołota„ miała znaleźć dla siebil· 
formy życia znaczuie godnie jsze od tych w jakich 
zaskoczyły ją dzieje. Po zdławieni u buntu księcia 

Burgundzkiego mieli wrócić do Paryża jako już nil' 
awanturnicy, lecz jako przyszły. rozsądny za biegli
wy, a wesoły plebs! Tylko czasem w uśmiechu łobu

zerskim Paryżanina , w jego ostrym geśc ie i n ieule
głym spojrzeniu pozna-sz przebłysk tej jego przeszłości. 

która obarcza niekiedy lekk omyślnością . ale jest może 
i źródłem owego umiłowania swobody jaka zawszC' 
miała cechować później ten luci . 

,Jerz~· Zagórski 

t• 

Tadeusz Boy-Żeleósk i 

dlallaJ.'ł 1.Jillona. 

Ulubioną formą.. w jakiej tworzył Villon. była 

ba 11 ad a . Nie była ona jego własnością: przeciw

nie, panowała w· O\ ej epoce w poezji prawie wszech

władnie . Balla.dę starofrancu ·ką (od baller. tańczyt) 

trzeba ściśle odróżnić od romantycznej ballady nie- . 

mieckiej (jak również i polskiej), której ·pojęcie płyni l' 

1. treści , podczas gdy tamtej - z formy. formę lt: 

stanowiły trzy strofy, ośmio lub dziesięcio wier

~wwe, i k.rMsze p r z es ł a n i e . zaczynające ;:;h; 

z reguły od słowa „Książę": zabytek z t urniejów 

śpiewackich. gdy recytcitor lub ś piewak zwracał ·i • 

kończąc do sędziego i księcia turnieju. Wszystkie trzy 

strofy i przesła nie opa rte były na tych samych 

rymach, splecionych w kunsztowny sposób. tak iż 

w klasycznej bai!adzie na 28 wierszy zasadniczy rym 

powtarzał się 14 razy . Nie zadawalając się tym.i trud

nościami. autor częst.o składał swoje imię i nazwi ko 

z pierwszych liter wierszy (był to wówcza~ często 

używany i bardzo potrzebny sposób ochrony własnośc: 

literackiej), nie mówiąc o innych akrobatycznych sztucz

kach formy . jakie sobie jeszcze nieraz nakładano. 

Villon upra wici bal lad ę z mistrzostwem. Pod jego 

piórem staje s ię ona na przemian poważną. dwormi. 

rzewną, lek.ką, wesoł1ą: przyjmu je wszystkie odclenit· 

r uchliwej jego myśli . 

lZe w-stępem do „Wielkiego Testamentu •· Franciszka 

\llllomi :-~ \: ,Ksi.ąika .j Wied~"~ · Ul5() r.l 
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C'óż niówisz u ubrani!' 11wie11. 

Garnierze? lako ci .~ię zdawa? 

Wszelki zwierz o swe futro stoi; 

Gdy nań ktos dybie y nastawa: 

Umyka z karkiem ile zdoła; 

Gdy mnie na czyste powieszenie 

Ska.za.no, przez szalbierstwo zgol a. 

Byłże czas wtedy na milczenie'.' 

Gdybych Kapetom byl pokrewny, 

Co się z rzeźników ponoś wiodą, 

Nie czczono by mnie. iestem pewny. 

Tak szczodrze w iatce oney woda. 

Rozumiesz te figielki? ano. 

Skoro, na głupie osądzenie. 

Homilie te ni odśpiewano. 

B11lże czas wtedy na milczenie? 

Cz·yś myślał wręcz. iż się na.yduie 

W tey główce tyle przytomności. 

By w sam czas wrza.snęć: „Appeluię?" 

Owo tak, proszę Ich Miłości, 

Mimo iż niezbyt dufny w sobie . 

Gdym,. przed regentem, to rzeczenie: 

„Masz dyndać!" słychnql, w oney dobie. 

Byłże czas wted11 na milczenie? 

Przeslatiie 

Xiąże, gdybych mial w gębie skobel. 

Iuż bylbych , krukom na pieczenie, 

Zawisną/, iak ten strasz11 - wróbel; 

Byłże czas wtedy na milczenie? 

(Przeloż11ł : Tadeusz Boy-2el.eńskiJ 

Zwodna miłości, cierpieniem zbyt dro9a, 

Okrutna. w skutku, w slodyczy obłudna: 

Miłości twardsza niźli stal złowroga, 

Mogę cię nazwać, m orderczyni cudna.: 

Serca biednego ty śmierteiny czarze, 

Pycho sekretna y wszystkim iednaka; 

Oczy okrutne! Czyż ludzkość nie każe 

.Vie dręczyć, ale wspomagać biedaka? 

Liepieybych czynił, szukaiąc pomocy 

Indz iey, w przystani iakiey ba rzi.ey l ll bey 

Nic mni e nie zdoła wybawić z twey moc11 . 

Trzeba mi pchać się sromotnie do :::;~by : 

Eyże! mężczyzna, czy też dziecko ze mnie " 

y coż stad? zginę, skoro dola taka . .. 

Choć litość radzi, niestety dare m - ie. 

Nie dręczyć, ale wspominać biedaka . 

Przyjdzie ta chwila, kiedy czas, zbyt skor y. 

Pożółci, zmarszczy twe nadobne kwi ecie; 

Smialbych się, gdybych doczekał tey pory : 

Ba, nie! anówczas - ieśli żyw na świecie 

Staruchem będę - ty maszkarą podlą. 

Owoć goń zdrowo: gdyś mnie !edaia.ko , 

Bądź lepsza innym, Y mi.ey to za godło: 

Vie dręczyć, ale wspomagać biedaka. 

Przesłanie 

Xsiqżę, ty kochasz: wraz bierze mnie trwoga . 

Iż krzywem okiem spoźrzysz na cherlaka: 

Lecz zacna dusza powinna, przez Boya. 

Nie dręczyć, ale wspomagać biedako . 

(Przełożył: Tadeusz Boy-Żeleń.i;ki . 
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