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„Król włóczęgów" 
J?.omantyczna komedia muzyczna według 1. H. Me Carthy'ego 

Literatura francuska, jedna z najbogatszych, najwspanial
szych i najbardziej urozmaiconych świata - wydała dwie po
stacie poetów tak dziwne, tak odbiegające od przeciętnego 
typu, że zawsze będą one wzbudzały zainteresowanie i kusiły 
zarówno badaczy historii literatury jak i pisarzy. Te dwie 
figury to - Francois Villon i Cyrano de Bergerac. Do nich 
przyłączą się niewątpliwie w przyszłości, może już niedalekiej , 
dwaj inni, dziś jeszcze zbyt bliscy i pozbawieni koniecznej per
spektywy historycznej: Jean Arthur Rimbaud (1854 - 1891) 
i Paul Verlaine (1844-1896). 

Jako poeta i jako człowiek z tej całej czwórki najorygi
nalniejszy, najciekawszy i najbardziej niepokojący jest nieza
przecznie Villon. Już ten sam wzgląd, że jest z pośród nich 
najstarszy( urodził się w roku 1445, data i rodzaj śmierci nie
pewny, gdzie około roku 1511) i że wskutek tego najmniej 
o nim wiemy, najwięcej musimy domyślać się i dokompono
wywać z fantazji - sprawia, że najbardziej nadaje się on nć' 
bohatera powieści, romansu biograficznego czy dramatu. 

Dziecko ludu paryskiego - Villon pochodził z rodz ,.i ~ 
biednej i nieznanej. Zycie jego - o ile potrafimy je z nieoo
statecznych, wątpliwych źródeł zrekonstruować - było niesa
mowitą mieszaniną przygód, włóczęgi, przestępstw a może na
wet i zbrodni, które powinny były go zaprowadz;ć (! prowrl
.dziły zresztą nieraz) pod pręgierz, piętnujące rozpalone żelazo 
i wreszcie szubienicę, na której może życie zakończył. Język 
jego poematów, ballad i sonetów jest dumą literatury francu
skiej z powodu swej soczystości, siły i barwności, z którymi 
rywalizować może chyba tylko o pół wieku zgórą młodszy od 
niego inny Franciszek: Rabelais (urodzony wkońcu wieku XV, 
zmarły około 1553). Z pośród jego wierszy niektóre - jak 
Ballada - Modlitwa do Matki Boskiej, napisana na prośbę matki, 
należą do najpiękniejszych pereł poezji francuskiej ... . 

Wpływ Villona na całą literaturę francuską był olbrzymi 
i sięga aż do naszych czasów - by wymienić chociażby naj
ważniejszych: Jean Richepin, Joris - Karl Huysmans, Anatole 
France - który sę~ uważał gó za swego mistrza - Paul Ver
laine - mogący uchodzić ze swoistą odmianą villonowsk4 
drugiej połowy wieku XIX, Jean Arthur Rimbaud i dziesiątki 
innych aż do Anny de Noailles i Guillaume Apolinaire 'a i poe
tów dzisiejszych włącznie. 



Nie da się zaprzeczyć, że tego rodzaju typy musiały pod
niecać fantazję i pociągać poetów i powieściopisarzy. Jeżeli 
przejdziemy literaturę światową, wszędzie napotkamy w jej 
tworach takich ludzi, co skłóceni ze społeczeństwem i jego pra
wami, wyżywają się na marginesie normalnych stosunków. 
Epoka renesansu z jednej i romantyzmu z drugiej strony, były 
właśnie tymi, w których indywidualność ludzka ze wszystkimi 
swymi egocentrycznymi, a n~eraz wprost egoistycznymi uro
szczeniami, dopominała się o ich uznanie - a gdy spotykała się 
ze sprzeciwem i protestem przeciętnych, zwyczajnych ludzi, 
popadała w konflikt z nimi i schodziła na manowce buntu 
a niekiedy wprost zbrodni. 

Wielki poeta angielski Byron w niespotykanym dotąd za
kresie oddał poezję swą na usługi takich właśnie 
silnych, nieposkromionych indywidualności, buntowników 
i szlachetnych pomimo swoich występków zbrodniarzy. Takim 
jest jego Kain, Manfred, Child. Harold i Don Juan - takim 
był w pewnym swoistym znaczeniu on sam, dobrowolny wy
gnaniec z ziemi rodzinnej, obnoszący po wszystkich krajach· 
swój niedosyt i rokosz wewnętrzny, dopóki nie znalazł dla nich 
ukojenia i spoczynku na klasycznej ziemi Hellady. 

Od Byrona ten ród wielkich buntowników i szlachetnych 
zbrodniarzy rozszedł się po całej literaturze a u nas znalazł 
najpełniejszy wyraz w poezji Juliusza Słowackiego, od bohate
rów jego młodzieńczych wierszowanych powieści zaczynając 
(„Hugo", „Mnich", ,,Arab") aż na Królu Popielu i na Bole
sławie Smiałym z „Króla Ducha" ko1icząc. Od epoki niemiec
kiego „Sturm i Drang Periodu" i schillerow'3kich „Zbójców · 
pe bohaterów Przybyszewskiego („Hornu sapiens", „Dzieci 
szatana" (możemy śledzić kolejne etapy tego typu - jak on 
się przekształca i różniczkuje w najrozmaitszych epokach pod 
wpływem różnych prądów literackich, społecznych a nawet po
litycznych. 

Lud, przede wszystkim lud, tak często krzywdzony i cier
piący pod niesprawiedliwością prawa i przywileju, ukochał 
gorącą miłością takich właśnie bohaterów - butowników, co 
walcząc z prawem i potężnymi przedstawicielami klas uprzywi
lejowanych - mścił także jego krzywdy i nieraz nagradzał. 
Tutaj należy szukać tej aureoli co otacza głowy tych wszyst
kich bandytów i zbójców - od włoskiego Rinaldo - Rinaldi
niego, a na naszym Janosiku tatrzańskim i Doboszu huculskim 
kończąc. Słowacki powiedział w „Beniowskim" o Bogu: Widzę 
że nie jest on tylko 

, .... robaków Bogiem i tego stworzenia co pełza. 
On lubi huczny lol olbrzymich ptaków, 
a rozhukanych koni On nie kiełza" ..... 

Jednym z takich „olbrzymich ptdków' i „rozhukanych 
·koni" był niewątpliwie genialny poeta i pospolity łotrzyk -
Frarn;:ois Villon. 

Tę postać włóczęgi, złodziejaszka, hulaki, kochanka i poety 
uczynił bohaterem swej sztuki J. f-f. Me Carthy, według które] 
znów została przerobiona komedia muzyczna, otwierająca se
zon naszego teatru, miano Komedii l\1uzycznej noszącego. N.ie 
jest to zresztą pierwszy utwór !>Ceniczny, noszący markę Vil
lona. Jeszcze przed pierwszą wojna światową, gdzieś około 
1911 czy 1912 roku, widziałem na scenie teatru lwowskiego 
sztukę francuską (autora już dziś nie pomnę) pt. „Franciszek 
Villon", w której grający rolę tytułową, świetny aktor Jan No
wacki, deklamował balladę z powtarz~jącym się, niezbyt ;,zczę· 
'liwie przetłumaczonym z francu~kiego refrenem: 

„Inaczej, Francjo, byłoby z tą chwilą, 
Gdyby twym królem był Franciszek Villon! " . .. 

W komedii muzycznej według J. H. Me Carthy'ego mamy 
zużytkowany motyw bardzo stary teatru, jeszcze średniowiecz. 
nego, nieobcy naszej komedii rybałtowskiej i późniejszej -
Baryki: „Z chłopa król" - - aż do „Błażka opętanego". W „Kro
lu włóczęgów" prawdziwa (o ile o takiej w ogóle mówić można) 
historia Franciszka Villona jest zaledwie kanwą, niemal całko· 
wicie zahaftowaną własnym, oryginalnym wzorem autora. 
Rzeczywistość była napewno mniej romantyczna, a szubienica, 
grająca w niej wcale ważną rolę, nie przedstawiała się tak nie
winnie jak to zobaczymy na scenie. Zycie poety - żebraka 
i włóczęgi było równie lub może nawet bardziej najeżone nie· 
bezpieczeństwami ,pełne przygód i groźnych momentów, ale 
nie kończyło się tak pogodnie i idyllicznie, jak to nam przed
stawił J . H. Me Carthy. 

Natomiast bardzo szczęśliwie i zabawnie ,nie bez akcentów 
nawet mocno groteskowych odmalowane jest w tej komedii 
muzycznej barwne, burzliwe, pijackie i cygańskie życie włó
częgów paryskich. Kogo ono zajmie i urzeknie swym bajko
wym czarem, niech zajrzy do dwóch wspaniałych, również nie 
bez wpływu Villona i jego poezji napisanych, powieści: 
Victora Hugo „Notre ·Dame de Paris" i Joris - Karl Huy!J
mansa „La Cathedrale". Pamiętajmy bowiem, że Paryż „ville
Jumiere" świata, ma swoje podziemia społeczne, które istnieją 
tak dziś pod mostami Sekwany, jak istniały w epoce Villona~ 
Pisali o nich i Eugeniusz Sue i Emile Zola i dzisiejsi pisarze aż 
do Sartre'a włącznie. 

Do roli „Króla włóczęgów" na naszej scenie dyrekcja za
prosiła Jerzego Pichelskiego. Warunkami osobistymi, wprost 
wymarzonymi do tej właśnie roli, talentem, pięknym głosem -



Jerzy Pichelski jest niejako z natury i artyzmu predystynowa· 
ny do tej postaci. 

Wraz z Pichelskim wystąpią w głównych rolach kobiecych 
- Jadwiga Kenda (Katarzyna des Vauxcelles) i Zofia Jamry 
(Huguette du Hamel) oraz szereg dawniejszych i nowo pozyska
nych artystów Komedii Muzycznej i Teatru Nowego. 

Reżyserował „Króla włóczęgów" dyr. Zbigniew Szczer· 
bowski. Jerzy Koller. 

Na sezon jesienny 
piękne wełny na ubrania, 
płaszcze, pelisy, sukienki 
oraz duży wybór w iedwabiach 
poleca 

Hodna Tlanina 
wł. J. Grzybek 
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Gościnne występy JERZEGO PICHELSKIEGO 

KRÓL WŁÓCZĘGÓW 
Romantyczna komedia muzyc?.na w czterech aktach. (sześciu 

obr ach) 

wg. MC CARTHY'EGO z tuzyką Rudolfa Frimmla 

Franciszek Villon 
Król Ludwik XI. 
Trystan, doradca królewski 
Tabarin , 
Katarzyna des Vauxcelles 
Hrabianka Maria 
Huguette du Hamel 
Margot, oberżystka . 
Olivier, mistrz ceremonii 
Rene 
Robin 
Thibaut de Vitry 
Toison, poseł Burgundii 
Esmeralda Cyganka 
Joanna 
Kapitan Łuczników Królewskich 

OSOBY: 

JERZY PICHEL':iKI 
Zdzisław Rei ski 
Stanisław Fiszer 
Aleksander Olędzki 
Jadwig-i KE:1Hlo 
Blanka Orszańska 
Zofia Jamry 
Kazimiera Pluciii:.kd 
Władysław Oksza 
Jan Rusek 
Eugeniusz Kota1»ld 
Olech Moliński 
Marian Nowakowski 
Irena Jaglarzowa 
Elżbieta Lityńska 

::· 

Tłum włóczęgów, dworzanie, łucznicy królewscy, paziowie. 

Reżyseria: Zbigniew Szczerbowski 

Kierownik muzyczny: Franciszek Jamry 

Dekoracje i kostiumy: Stanisław Jarocki 

Tańce i ewolucje układu baletmistrza Bronisława Mikołajczaka 

Kierownik literack · dr Jerzy Koller 

Kostiumy wykonano we własnej pracowni teatru pod kier. S. Mellera i S. Andrzejczakowej 
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Romantyka 
. 

na scenie 
„Król włóczęgów", którym Komedia Muzyczna otwiera 

swój sezon 1947/8 nosi w podtytule miano „romantyczna kome
dia muzyczna". Artykuł nasz moglibyśmy nazwać równie do
brze: „romantyzm na scenie". Jeśli posłużyliśmy się tu określe. 
niem mniej często używanym, to uczyniliśmy to rozmyślnie 
dla uniknięcia nieporozumienia. Czytelnik bowiem, a zwłaszcza 
ten obznajmiony z literaturą, mógłby łatwo pomyśleć, że cho
dzi nam tutaj o ten wielki prąd umysłowy, który zaznaczył się 
w sztuce, poezji, a nawet i w życiu na samym już schyłku 
XVIII i na początku XIX wieku i został nazwany „romantyz-
mem". 

Smiało możemy stwierdzić, że istniała nie tylko roman
tyczna poezja, ale także romantyczna filozofia, romantyczna 
muzyka (u nas najcudowniejszym jej wykwitem, obejmującym 
cały świat jest Chopin), taksarno jak romantyczny teatr. 

Romantyzm był, jak to powszechnie wiadomo, buntem 
przeciw wszechwładnej tyranii rozumu i „zdrowego rozsądku", 
w imię pogwałconych praw uczucia i fantazji. W teatrze na
wiązywał do Szekspira i pod sztandarem tego największego 
twórcy teatru nowoczesnego, zwalczał klasycyzm i preudokla
sycyzm z jego trzema obowiązującymi na scenie jednościami: 
czasu, miejsca i akcji - a swój szczytowy punkt - jeśli chodzi 
o Polskę dramat i teatr - osiągnął w „Dziadach" .Mickiewicza, 
tragediach Juliusza Słowackiego, takich jak „Kordian", „Ma· 
zepa", „Balladyna" i „Lilla Weneda'' - wreszcie w „Nieboskiej 
komedii" i „Irydionie" młodego Zygmunta Krasińskiego. 

Teatr romantyczny jest tematem tak obszernym, że po
f>więcono mu we wszystkich językach świata setkl i tysiące 
tomów, kusić się więc o chociażby najbardziej sumaryczny 
szkic w krótkim artykule programowym, byłoby - ważyć się 
na nieosiągalne. 

Ale tutaj chodzi nam o coś innego. Wszyscy pamiętamy 
dobrze, graną w wielu polskich teatrach od Krakowa zaczyna
jąc ostatnią sztukę Jerzego Szaniawskiego „Dwa teatry". Autor 
w ostrym przeciwstawieniu pokazał nam dwie krańcowo różne 
odmiany teatru: teatr rzeczywistości, realizm czy naturalizm 
1 „teatr snów", inaczej - irrealizmu, fantazji, wizji poetyckiej. 

W tej chwili zajmuje nas właśnie ten drugi typ twórczości 
scenicznej, co nie kusząc się nawet o kopiowanie i naśladowa
nie życia i otaczającego nas świata - stwarza inny własny 
świat, z pewnością nie znajdujący odpowiednika w istniejącym, 
alf' 'lato w - zrodzonej z tęsknoty i marzenia niezaspokojo-

nego ludzkości - wizji poetyckiej pisarza dramatycznego, 
Otóż ten rodzaj teatru jest niemal tak dawny, jak sam teatr 
i cokolwiek byśmy powiedzieli - zawsze obok siebie istniały 
i istnieć będą te dwa teatry: teatr prawdy życa i teatr sennego 
marzenia, fantazji ... 

Aby nie sięgać zbyt daleko, cofnijmy się chociażby tylko 
do drugiej połowy XVI wieku, do ojca teatru romantycznego, 
Williama Szekspira (1564-1616). Ten genialny, nieporównany. 
znawca i teatru i duszy ludzkiej, oprócz swych tragedii histo
rycznych, zaczerpniętych z dziejów ojczystej Anglii, jak „Ry
szard III", „Henryk rv·· i in. czy obcych - jak „Juliusz Cezar··, 
„Coriolan", „Titus Andronicus" - pozostawił nam najcudniej
szy teatr romantyczny w swych komediach - baśniach takich 
jak „Sen nocy letniej"', „Burza", „Opowieść zimowa", „Wie· 
czór trzech króli'", „Jak się wam podoba", „Wiele hałasu o nic", 
„Miarka za miarkę" ... Jest to najczystsza poezja i najbardziej 
irracjonalna groteska, a równocześnie najdoskonalszy teatr, kto 
wie czy dzisiejszej nasze epoce nie bliższy i bardziej odpowia
dający aniżeli „Hamlet'", „Mackbeth", czy ,,Otello'". Może sym
ptomatycznym był fakt, że na Konkurs Szekspirowski Minister
stwo Kultury i Sztuki, w którym brały udział 22 teatry polc;,1cie, 
zgłoszono zaledwie trzy tragedie („Romeo i Juli.'l ·, „OtellL,„ 
„Hamlet"), a resztę pozycji zajmowały właśnie komedie! -
baśnie ze „Snem nocy letniej'" i „Burzą" od czele. I nie~ha i 
nikt nie sądzi, że grały tutaj rolę wył,1czniP wzgięd y na 0Ji5adę 
-- bo znaleźć naprawdę dobrą Violę czy Rozalindę nie jest wed
le łatwiej, a niekiedy nawet trµdniej, niż właściwego Mack 
belha czy króla Leara. 

Skąd się bierze ten rodzaj literatury i teatru? Poeta i jego 
odbiorca - wszystko jedno, czytelnik czy widz w teatrze -
ma momenty znudzenia, przesytu rzeczywistością i otaczają· 
cym go światem ludzi i ich wzajemnych stosunków. W tych 
chwilach - w duszy człowieka budzi się wielka, paląca tę
sknota do ucieczki i zapomnienia. Ucieczka musi gdzieś pro
wadzić i w tym wypadku wiedzie najkrótszą drogą do kraju 
marzenia, snu, wizji poetyckiej, zapomnienia o prawdzie i brzy
docie życia, znalezienia się pośród ludzi pięknych, dobrych, 
szlachetnych, czyli w świecie tworów fantazji czystej lub poezji 
(takich właśnie jak Titania, Puk ze ,,Snu nocy letniej", Ariel, 
Miranda z „Burzy'", czy Goplana, Skierka, Chochlik z „Balla
dyny".) 

Ale jest jeszcze inne podejście do Lej sprawy. Zamiast 
wymyślać fugury ludzkie czy stwory fantastyczne, wybiera 
się ze świata rzeczywistego - historii czy sztuki - postaci 

·realne, noszące prawdziwe nazwiska, żyjące w pewnej epoce, 
dokładnie datami i miejscami oznaczonej, ale przetwarza sie 



je na coij zupełnie innego. 1 wledy powstają lakie właśnie 
utwory sceniczne jak „Madame Sans Gene", Cyrano de Ber 
gerac", „Orlqtko", czy „Król włóczęgów". Bohaterami ich są 
poslacie historyczne, naprawdę żyjące w ściśle określonej 
epoce i kraju, tylko do swych pierwowzorów mniej lub wię
cej niepodobne, wyidealizowane, wzbogacone i urozm:i.icone 
rysami, których naprawdę nigdy może nie posiadały. To prze
inaczenie i idealizowanie obejmuje nie tylko samego bohatera, 
ale i jego otoczenie, warunki w jakich żył i działał. 

Napoleon 11 - książę Franciszek Karol Reichstadzki -
należy niewątpliwie do historii, ale Flambeau, Teresa, stosunek 
do Marii Ludwiki., Cesarza Franciszka, Arcyksiężnej Zofii -
to wszystko już jest własnością Rostanda, chociaż może znaj
duje dalekie uzasadnienie w rzeczywislej biografii „Orlątka". 

Była taka epoka, w której literatura i teatr odwróciły się 
całkowicie od „romantyki", zaczęły kopiować życie i jego 
prawdę niezawsze piqkną. Romantyka baśń, uciekły ze sceny 
i schroniły się w kinie, na srebrnym ekranie, a publiczność 
pobiegła za nimi. Dzisiaj wracają one znów do teatru. $ciągnęły 
je tam lęsknota widzów, i marzenie i wizja poetów, bo słusz
ność ma Szaniawski, kiedy w „Dwóch teatrach" dochodzi do 
,konkluzji, że lylko synteza rzeczywistości i fantazji poetyckiej 
stwarza prawdziwy leatr, jak synteza pierwiastków realnych 
i irracjonalnych uczuć i marzeń daje dopiero całkowitą pełnię 
życia ... 

Najstarszy i największy dziś z żyjących poetów polskich, 
Leopold Staff, w młodzieńczym swym wierszu, w pierwszym 
opublikowanym tomie „Sny o potędze" umieszczonym „Było 
to dawno" - tak ujął zjawisko, które nas dzisiaj zajmuje: 

Przedziwny nastrój, zwrotką ciągłą i ustawną 
powraca jakiś motyw: to było tak dawno ... 
„To było dawno" - bajki prastarej początek ... 
$wiat baśni ... He.i. królewny, karły, krasnoludki -
dalej do mnie! Będziemy rozpędzali smutki! ... 
Zaraz wynajdę baśni zajmującej wątek, 
a wy dalej będziecie snuć powieść zabawną. 
Bajka już rozpoczęta: Więc - było to dawno ... 

Dzieci, a tak samo i ludzie dorośli, mają chwile tęsknoty za 
baśnią. Tylko, że dzieci wszystkie, a dorośli tylko niektórzy 
potrafią poddać się i wyczuć cały czar bajki - tak w życiu jak 
i na scenie . . . Jerzy Koller. 
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