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RUDOLF FRIML 

urodzony 7.12.1879 r. w Pradze, zmarł 12.11.1972 r. 

w Hollywood. 

Od najmłodszych lat wykazywał niezwykłe uzdol
nienia muzyczne. Studiował w konserwatorium w Pra
dze pod kierunkiem A. Dworzaka. Potem podróżował 
po Europie z Janem Kubelikiem, któremu akompanio
wał na recitalach. W 1906 r. zamieszkał na stałe w Sta
nach Zjednoczonych. W 1912 r. napisał pierwszą ope
retkę „The Firefly" („Robaczki świętojańskie"), która 
przyniosła mu sukces. Odtąd poświęcił się całkowicie 

operetce. 

Do szczytowych osiągnięć artystycznych Frimla na
leżą: „Rose Marie" (1924), „Król włóczęgów" (1925) 
i „Trzej muszkieterowie" (1928). 

światowa premiera „Króla włóczęgów" odbyła się 
w Nowym Jorku 21 września 1925 r. W Polsce pierw
sze wykonanie tej romantycznej komedii muzycznej 
w inscenizacji Janusza Warneckiego miało miejsce w 
Warszawie 3 czerwca 1937 r. Tytułową rolę w tym 
spektaklu grał Dobiesław Damięcki. Z uwagi na to, 
że Damięcki nie najlepiej śpiewał, reżyser wprowa
dził dodatkowo postać sługi, który przejął wszystkie 
jego partie wokalne. Sługą był znakomity baryton Je
rzy Czaplicki. Po wojnie, w 1946 r. Warnecki powtó
rzył swoją inscenizację w Krakowie, w której postać 
Villona grał Igor Śmiałowski, a Tabarina - Tadeusz 
Łomnicki. 

„Króla włóczęgów" dwukrotnie przeniesiono na 
ekran filmowy - w 1930 r. z Jeanette Mac Donald 
i Dennisem Kingiem oraz w 1955 r. z Kathryn Gray
son i Oreste Kirkopem. W latach trzydziestych Friml 
napisał jeszcze dwa utwory - „Luana" i „Anina". Nie
stety nie spotkały się one z większym uznaniem. Nie
powodzenie to zadecydowało o wycofaniu się Frimla 
z życia teatralnego na Brodwayu. Odtąd poświęcił się 
współpracy z filmem. Ekranizacja dawnych operetek 
zadecydowała o ponownym sukcesie jego słynnych me
lodii. 

LEGENDA O VILLONIE 

W legendzie biograficznej, która bywa niekiedy 
świadomie konstruowana w celu popularyzacji zna
nych postaci, a dotyczy przeważnie stylu życia, wystę
puje łączenie prawdziwych faktów ze zmyśleniem, cha
rakterystyczne przenikanie się, stapianie w jedno 
prawdy i plotki. 

Spójrzmy, jak rodziła się legenda bohatera dzisiej
szego spektaklu! Kim był ów „król włóczęgów", o któ
rym napisano mnóstwo niejednakowej wartości utwo
rów? 

Jedno jest pewne, że to najbardziej fascynująca po
stać średniowiecznej kultury francuskiej. Franciszek 
Villon - ten poeta o szczególnie nowoczesnej wyobraź
ni - stał się dla wielu pokoleń pisarzy i czytelników 
kimś najbliższym. Urodził się w Paryżu w 1431 roku, 
w którym Joanna d'Arc została spalona na stosie, 
a Henryk VI, król angielski, koronowany był na króla 
Francji. Ponure to czasy upadku monarchii francuskiej 
pustoszonej i grabionej w zaciekłej wojnie z Anglika
mi. Wojna dotykała ludzi wszystkich stanów i wszel
kiej kondycji. Ale nie w jednakowej mierze. Jednym 
ograniczała możliwości życia zgodnie z ich stanem czy 
znaczeniem społecznym, innych spychała do skrajnej 
nędzy. Desperacja prowadziła nieraz nędzarzy parys
kich na drogę przestępstw i zbrodni (Bronisław Gre
mek - Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona. 
PIW Warszawa 1972, s. 37). 

Villon pochodził z ubogiej rodziny. O ojcu nic nie 
wiadomo. Jego wykształceniem zajął się Wilhelm Vil
lon, kanonik przy klasztorze św. Benedykta w Paryżu. 
Przyszły poeta przybrał właśnie jego nazwisko. W daw
niejszych dokumentach figuruje jako Franciszek Des 
Loges lub Montcorbier. Jako zdolny młodzieniec bez 
trudu zdobywał tytuły uniwersyteckie - w 1449 r. 
stopień bakałarza, a w 1452 r. magistra sztuk wyzwo
lonych. W czasach studenckich wcześnie zetknął się ze 
środowiskiem marginesu społecznego. Brał udział we 
wszelkich awanturach studenckich, celował w grach 
hazardowych. Kilkakrotnie trafiał do więzienia oskar
żony o kradzieże i inne przestępstwa. W 1463 roku za 
udział w krwawej bójce został Villon skazany w Cha
telet na powieszenie, ale po apelacji do parlamentu 
wyrok ten został zmieniony na karę wygnania z Pary-



__.....„„„„„-=-~„ 

ża na 10 lat. Na tym fakcie urywają się wszelkie pew
ne ślad_y po liczącym wówczas 32 lata poecie. Rabelais 
wspo~ma, . że po opuszczeniu Paryża Villon podobno 
~em~sł się do Saint-Maixent, aby organizować tam 
Wldowisko pasyjne. Czyżby w ten sposób Vili-on chciał 
odpokuto~ać za swoje liczne występki? Nie jest to jed
nak ~tw1erdzone w żadnych dokumentach. 1 tak po
WstaJe _legenda. Puste miejsce w jego życiorysie za
czyna się wypełniać różnymi niesprawdzonymi wiado
mościami. 

_Jesle~ późnego średniowiecza, w którym żyje autor 
W le 1 ~i ~go 1: est amen tu mieni się wielością 
barw. Zycie codzienne - pisze Johan Huizinga - ro
dziło żywiołowy wdzięk i namiętną sugestywność 
uj~wniaj~ce się w nastrojach zróżnicowanych, od pry~ 
mitywneJ rozwiązłości, gwałtownego okrucieństwa aż 
po serdeczne wzruszenia. Nasz cygan i artysta w to
warzystwie kompanów i pięknych kobiet spędza czas 
w tawernach na pijaństwie i zabawach. Winiarnie 
i niewybredne knajpki Paryża są schronieniem nie 
t:lko d.la rabusiów, fałszerzy i prostytutek, ale stają 
Slę także przystanią dla wrażliwych na nędzę ludzką 
artystów. W satyrycznej trawestacji Po wieści o 1 i
s ie utrwalił się taki obraz średniowiecznej tawerny: 

Bo to siedlisko wszelkiej zbrodni, 
Gdzie siedzą łotry. stryczka godni, 
Przystań złodziei, nierządników, 
Fałszerzy monet, wszeteczników. 
Każdy, kto czyn chce spełnić niecny, 
W tawernie znajdzie schron bezpieczny: 

Sprzedajnych dziewek to siedlisko 
Ludzi, co idą drogą śliską, ' 
Sied~iba zdrajców i zbrodniarzy, 
Co me ulękną się potwarzy: 
Wszyscy zbiegają się w tawernie 
A diabeł ich tam strzeże wiernie: 

Franciszek Villon pośmiertną sławę zawdzięcza 
przecież nie wyłącznie swemu awanturniczemu życiu 

jest on przede wszystkim autorem wielu pięknych 
utworów. Smieję się przez łzy - to osobiste 
wyznanie jest jego dewizą. W poezji Villona wyraźnie 
występuje przechodzenie od wesołości do smutku, od 

wzruszenia do ironii. Elementy makabryczne sąsiadu
ją w tej twórczości z groteskowymi, naiwne z niesa
mowitymi. Główne dzieło Villona - to W i e 1 k i t e
s tam en t, składający się z 173 ośmiowierszy prze
platanych balladami. Kreśli w nim po mistrzowsku w 
sposób szczery i bezpośredni, obraz środowiska zbrod
ni i zabawy. 

Franciszek Villon - pierwszy autor nowożytnej 

poezji francuskiej był niezwykle popularny na przeło
mie XV i XVI wieku. Utwory jego krążyły także w rę
kopiśmiennych odpisach. Później, zwłaszcza w dobie 
klasycyzmu los był mniej łaskawy dla poety buntow
nika. Dopiero Teofil Gautier w czasach romantyzmu 
odkrył zapomnianego pisarza i uznał jego wielkość. 

Niezwykle barwna sylwetka podejrzanego wagabundy 
zawsze ciekawiła i nadal interesuje artystów. Francis 
Garco napisał o nim interesującą opowieść biograficz
ną, Kazimierz Barnaś wprowdaził naszego bohatera do 
dramatu zatytuł<>wanego Ap e 1 ac j a V i 11 o n a. Na 
motywach z burzliwego życia artysty oparł Rudolf 
Friml swą operetkę Kr ó 1 wł ó czę g ów. 

Franciszek Villon wyrósł w epoce zmierzchu śred
niowiecza, sprzyjającej powstawaniu legend „jasnych", 
pozytywnych, przeważnie o charakterze religijnym, 
kształtowanych wedle wzorów z życia świętych. Jeg<> 
drastyczne życie stało się zaprzeczeniem powszechnie 
przyjętych zasad moralnych. Sam pisarz stał się więc 
twórcą własnej „czarnej" legendy. Nie zawsze bowiem 
zrozumiałe i proste są drogi prowadzące do kultu oso
bowości nieprzeciętnych. Kiedy zdolność czynienia zła 
osiąga doskonal-ość, wówczas wzbudza podziw na rów
ni z cnotą - pisał wybitny socjolog Stefan Czarnow
ski. Przedstawia ona pewną kategorię wartości, taką 
samą, jak predyspozycja do dobra .Skądinąd wszyscy, 
którzy mają powód do uskarżania się na istniejący po
rządek rzeczy, skłonni są widzieć nawet w przestęp

cach bojowników ich sprawy. 

MILAN KWIATKOWSKI 
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STRESZCZENIE 

Akt I 

W oberży „Pod Szyszką", u Margot, zbierają się pa
ryskie rzezimieszki. Wszyscy piją na koszt Renego, 
który nieoczekiwanie ,posiadł dziś sporo srebra. Hu
guette, dziewczyna zakochana w Villonie, ,.,królu pa
ryskich włóczęgów" , dowiaduje się, że jej ukochany 
został niedawno ułaskawiony przez króla. Tabarie, 
wielki przyjaciel Villona, potwierdza tę wiadomość . 
Widział Franciszka, a nawet w jego imieniu posłował 
do pięknej damy dworu, Katarzyny de Vaucelles; Vil
lon tuż po wyjściu z więzienia zobaczył ją na ulicy, 
zapałał szaloną miłością i wysłał do niej Tabarie 
z wierszem i prośbą o spotkanie. Huguette jest za
zdrosna, ale jednocześnie szczęśliwa, że Villon znów 
znajduje się na wolności. Tabarie stawia kompanom 
wino. Słychać fanfary królewskich łuczników - klien
ci Margot chowają się po kątach. Wchodzi Tristan 
z królem Ludwikiem przebranym za zwykłego miesz
czanina. Król poszukuje Villona: wiele o nim słyszał 
i koniecznie chce. go poznać. Ma szczęście: Villon właś
nie powraca do swych przyjaciół „Pod Szyszkę". Wi
tany entuzjastycznie pije ze wszystkimi, a z zachowu
jącym incognito królem wychyla kielich na pohybel 
Burgundczykom. Wojska księcia Burgundii stoją pod 
Paryżem i wkrótce zapewne uderzą na miasto. Villon 
nieświadom tego z kim mówi oskarża króla Francji, 
że ten zajmuje się miłostkami i błahostkami, gdy 
wróg stoi u bram. Gdyby on, Villon był królem, daw
no rozprawiłby się już z wrogiem. Taka postawa i sło
wa poety wywierają na królu wrażenie, a ponieważ 

ma pewien plan w związku z Villonem i Katarzyną de 
Vaucelles, którą i on bezskutecznie pragnie zdobyć, 

obiecuje zatem Villonowi ponownie spotkanie. Gdy nie 
rozpoznany opuszcza oberżę, przybywa Tabarie z wia
domością dla Villona: jego posłanie odniosło skutek! 
Katarzyna przybyła, aby się z nim zobaczyć, proponu
jąc mu swoją przyjaźń w zamian za obronę przed pa
nem Thibaut d'Aussigny, który chce ją poślubić wbrew 
jej woli. Thibaut posiada poparcie Burgundów, nieła
two więc z nim walczyć. Co wieczór przekupuje ludzi 
w paryskich oberżach złotem Burgundów i namawia 
ich - a wśród nieb i towaczyszy Villona - do zdrady 
króla. Villon przyrzeka zemścić się na panu d'Aussigny 



za krzywdy swoje, Katarzyny i Paryża. Spotkanie Ka
tarzyny z Villonem przerywa pojawienie się pana Thi
baut, przybywającego na rozmowę z Renem, przeku
pionym przez niego człowiekiem Villona. Katarzyna 
niepostrzeżenie wychodzi, natomiast Villon udając pi
janego prowokuje kłótnię z panem d'Aussigny i do.
prowadza do pojedynku. Walkę ich obserwuje z ulicy 
król. Kiedy Thibaut wzywa oddział łuczników, aby 
uwięzić Villona, król odrzuca incognito, rozkazuje do
prowadzić Villona do królewskiego pałacu. Król ma 
bowiem w stosunku do poety konkretny plan. Poleca 
swojemu dworzaninowi, Tristanowi, oszołomić poetę 

środkiem nasennym, a we śnie przebrać w piękne sza
ty. Chce mianować go Pierwszym Konstablem, hrabią 
na Montcorbier. 

Akt II 

Katarzyna, nieczuła na zaloty króla, prosi go o łas
kę dla Villona, który rzekomo ma zostać powieszony 
za napad na Thibauta. Katarzyna nie jest wtajemni
cuma w plany króla. Villon tymczasem budzi się w 
pałacu jako Pierwszy Konstabl., hrabia na Montcorbier 
wielce zdziwiony tym, co mu się przydarzyło. Król 
wyjaśnia mu sens intrygi. Villon twierdził wczoraj, że 
byłby lepszym królem od niego, oddaje mu zatem wła
dzę nad Francją, ale tylko na jedną dobę. Villon może 
robić, co mu się podoba, wszystko we Francji zależy 
od niego, lecz jego ostatnim rozkazem ma być skaza
nie Villona na szubienicę, bowiem nikt bezkarnie nie 
może równać się z królem! Villonowi wolno się jesz
cze z tego układu wycofać i powrócić do nędznej po
przedniej egzystencji. Poeta postanawia jednak przy
jąć propozycję króla, aby spędzić choć jeden dzień bli
sko Katarzyny. Pierwszą sprawą, którą zajmuje się 
jako dostojnik dworski jest osądzenie rzezimieszków 
zatrzymanych wczoraj wraz z nim w oberży. Tylko 
Tabarie dowiaduje się kim jest hrabia Montcorbier. 
Zostaje mianowany wicehrabią de Tabarie. Villon uła
skawia wszystkich zatrzymanych. Przybywa również 
Katarzyna prosząc nowego Konstabla o ułaskawienie 
zatrzymanego Villona. Król zazdrosny o Katarzynę po
stanawia zemścić się na niej i upokorzyć ją: przysię
ga Villonowi, że jeśli potrafi zdobyć serce Katarzyny 
- jutro, zamiast stryczka otrzyma ją za żonę. Tymcza
sem na dwór przybywa poseł Burgundii z żądaniem 
natychmiastowej kapitulacji Paryża. Villon jako Pierw
szy Konstabl odrzuca te żądania. Postanawill: ró:nno
cześnie urządzić w pałacowych ogrodach w1elk1 bal 
maskowy. 

Akt III 

W królewskich ogrodach trwa bal maskowy. Och
mistrz dworu Olivier i Tabarie rywalizują o względy 
Mary staczając pojedynek trubadurów. Rene, Noel 
i Thibaut uknuli spisek - postanawiają porwać króla 
i wydać go w ręce Burgundów. 

Jednocześnie Thibaut d'Aussigny jako astrolog ma 
przekonać króla, aby Noela zamianował Konstablem 
w miejsce Villona. Do swych niecnych planów udaje 
się im pozyskać Huguette, która jednak odkrywa cały 
plan Villonowi. Villon postanawia podstępem uratować 
króla. Jednocześnie Villon i Tabarie rozważają plan 
walki z Burgundami. Wróg dał się nabrać na mistyfi
kację z balem maskowym i liczy, że o świcie zaskoczy 
zwolenników króla. Villon organizuje obronę miasta. 
W oberżach , tawernach i szynkach gromadzą się lu
dzie i czekają na hasło do ataku. Tymczasem Rene 
Casin i Thibaut realizują swój plan porwania króla'. 
Okazuje się jednak, że Villon znał plany Thibauta 
i pozwolił się porwać zamiast króla, wdziewając strój 
identyczny z królewskim. świadkiem całego zajścia 
był sam król Ludwik. Thibaut, widząc swą omyłkę, 
pragnie zemścić się na Villonie i rzuca się na niego 
ze szpadą. Huguette, chcąc ratować Villona osłania 
go swoim ciałem i ginie z ręki Thibauta. Vill~n prag
nąc pomścić Huguette zabija Thibauta. Król wdzięcz
ny jest wprawdzie za uratowanie mu życia, przypomi
na jednak, iż życie Villona nadal spoczywa w rękach 
Katarzyny. Villon decyduje się wyznać Katarzynie 
całą prawdę o sobie, ale tym naraża się na jej gniew. 
W tej sytuacji król przekonany jest o tym, że Villon 
nie w ybroni się od szubienicy. Ukazuje się sygnał do 
walki. Paryż rusza do boju. 

Akt IV 

Na murach obronnych ostatnie przygotowania do 
rozprawy z Burgundczykami. W przygotowaniach, jak 
również w samej bitwie żywy udział biorą Tabarie 
i Oliver, co nieuchronnie prowadzi do szeregu zabaw
nych epizodów. Villon na czele ludu paryskiego odno-. 
si zwycięstwo nad Burgundczykami. Nazajutrz Paryż 
świętuje zwycięstwo. Radość wszystkich przesłania 

jednak cień szubienicy, na której zawisnąć ma Villon. 
Wielki Konstabl i jego ludzie składają w hołdzie kró
lowi zdobyte sztandary Burgundii. Zgodnie z umową 
Villon demaskuje się wobec dworu i sam wydaje na 
siebie wyrok śmierci przez powieszenie. Hrabia Mont
corbier spełnił swoją powinność i teraz na powrót ja
ko Villon wstępuje na szubienicę. Tłum nie chce jego 
śmierci. Tristan jednak pragnie pozbyć się groźnego 

konkurenta, nikt zaś nie ma zamiaru poświęcić życia 
zamiast niego. Wtedy występuje Katarzyna. Postana
wia poślubić Villona i tym ratuje jego życie. 
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