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TADEUSZ BOY-ŻELEięsru 

FRANCOIS VILLON „. 

Czym był Villon na tle połowy XV wieku dla 
francuskiego piśmiennictwa? Spróbuję to objaś
nić w kilku słowach. Villon jest pierwszym 
poetą Francji w nowożytnym znaczeniu; jest 
w poezji francuskiej pierwszą wybitną jednost
ką. Dawne twory poezji francuskiej noszą cechę 
twórczości zbiorowej: narastają pokoleniami, 
przechodzą z ust do ust, już pierwszy spisujący 
je twórca jest raczej ich redaktorem; wyrażają 
zarazem zbiorowe, nie indywidualne pojęcia 
i wierzenia. Późniejszą, chronologicznie bliższą 
Villonowi poezję cechuje także jej bezosob:sty 
poniekąd charakter: poeta nie tyle dąży do ,--::
rażenia siebie, ile kładzie swą ambicję w to . 
ai:Jy utarte i ogólnikowe tematy ująć w sposób 
nowy co do trudności fo:'.'malnych. Parę zale:hvie 
można by wymienić naz\.visk poetów (Al - i '1 
Chartier, książę Karol Orleat'lski), których pro
file , dość nikłe zresztą, zarysowujq się bardziej 
indywidualnie na tle ogólnej szarzyzny. Villon 
natomiast bierze stare, gotowe formy, aby je 
odmłodzić żywą krwią swoją; aby w nich dać 
siebie: gorącą, namiętną, rzewną spowiedź ży
cia, jęk zmarnowanej młodości, spazm niezaspo
kojonego serca. Nie ucieka się do pomocy fikcji 
poetyckiej ani alegorii, nie przypina sobie szla
chetnego k oturnu, nawet koturnu nieszczęścia; 
jak nikt przed nim, a mało kto po nim, bez sza
ty godowej wchodzi do zaczarow<mego pałacu 
wielkiej sztuki; od pierwszego wiersza mówi do 
nas on sam, biedak, więziet'l, zbrodniarz, „mi
łośnik z hańbą przepędzony" i „ochłostany na
go", kochanek „grubej Małgosi".„, a wszystko 
„dla braku trochy maiętn0ści"„. Villon jako ar
tysta wyróżnia się zmysłem rzeczywistości: nie 
szuka poezji w obłokach ani w urojeniu, znaj
duje ją tuż koło siebie, bierze ją z błota ziemi 
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i mocą dziwnego czarodziejstwa wszystko, co 
weźmie w rękę, zamienia w przejmującą poezję. 
Jest to poeta na wskróś egotyczn.v, czystej krwi 
liryk, i jako taki Villon jest odosobnionym zja
wiskiem : ta żyła poezji kryje się po nim i prze
pada gdzieś pod ziemią; nie ma dla niej miejsca 
ani w humanizmie wieku XVI, ani w klasycz
nym i obiektywnym wieku XVII, ani w filozo
ficznej grze myśli wieku XVIII. Dopiero w ro
mantyzmie pierwszej połowy XIX wieku, po
czętym z innego znów łazika i po trosze sutene
ra - na7.ywa się on Jan Jakub Rousseau -
który, tak samo jak Villon, wyspowiadał swoje 
biedne serce, żyła ta tryska olbrzymim strumie
niem i staje się istotą całej niemal nowoczesne.i 
poezji. Villon jest nam tedy szczególnie bliski -
bliższy o wiele, niż był bezpośrednio po nim 
następującym wiekom. 

Villon .iest pierwszym poetą Francji przez swą 
twórczość w zakresie języka. Uczynił w poezji 
to. co później Rabelais w prozie: miast dawnej, 
naiwne.i, czasem niedołężne.i gwary lub też miast 
kunsztownych formalnych łamańców, wyrażają
cych mdłe i konwencjonalne uczucia, mowa Vil
lona pł>·nie wprost z serca; w sercu, we krwi 
znajduje dla swych uczuć wyraz bezpośredni, 
prosty i doskonały: kunsztowny, ale zupełnie in-
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nym,' głębokim kunsztem. Niezwykłym zjawi
skiem była w owej epoce jego giętkość wyrazu 
dla każdego odcienia myśli, lekka igraszka żartu, 
swoboda i śmiałość w przechodzeniu od pustoty 
do tragicznej powagi, od cynizmu do modlitwy. 
Jak bardzo Villon jest tu nowożytnym i jak 
wyprzedził swą epokę, wyrazi najlepiej to, iż · 
dziś stawiają go obok takiego mistrza śmiechu 
przez łzy jak Heine i takiego artysty nastroju 
jak Verlaine. 
Puścizna literacka Villona jest bardzo szczu

pła. Obejmuje ona wdzięczny, lecz błahy poema
cik „Legaty" („Les Lais", w dzis. franc. „Les 
Legs"), zwany też „Małym testamentem", dalej 
„Wielki testament" i kilka okolicznościowych 
ballad, które późniejsi wydawcy dołączyli do 
„Wielkiego testamentu" jako „Kodycyl" (nazwa 
ta nie pochodzi od Villona); wreszcie kilka 
wspomnianych już ballad w żargonie złodziej
skim. Tak więc główna treść Villona zamyka się 
w „Wielkim testamencie". Nie jest to bynajmniej 
jednolity, planowo skomponowany utwór; prze
ciwnie, jest to mieszanina bardżo nierównej war
tości. Podjąwszy jeszcze raz poetyckq formę „Le
gatów" (nie nową zresztą w średniowiecznej poe
zji), Villon rozszerzył ją i pogłębił, naśladując 
w konsekwentnej parodii wiernie wszystkie 
szczegóły formalnego testamentu: po czym, 
stworzywszy w ten sposób ramy dopuszczające 
wszelkiej swobody w dygresjach, oprawił w nie. 
szereg utworów, przeważnie ballad, datujących 
się widocznie z rozmaitych epok jego życia.„ 

Villon uprawia balladę z mistrzostwem. Pod 
jego piórem staje się ona na przemian poważ
ną, dwornq, rzewną, lekką, wesołą: przyjmuje 
wszystkie odcienie ruchliwej jego myśli. 

A myśl ta, mimo iż skacze z przedmiotu na 
przedmiot, lffąży uparcie koło jednego obrazu. 
Obrazem tym śmierć; temat dla pisarzy średnich 
wieków szczególnie bliski, a dla Villona bardziej 
niż d~a kogo bądź innego. Cechą średniowiecza 
jest poufałe współżycie ze śmiercią, która też 
czyhała na ówczesnego człowieka w tysiącznych · 
formach na każdym kroku. W gęsto zabudowa
nych miastach cmentarze stanowiły prawie je
dyne szersze przestrzenie; były ogrod'em publicz
nym, miejscem zebrań, zabaw, handlu przy kra- -
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mikach. Od czasu do czasu, z powodu przep~ł
nienia, wykopywano zbutwiałe szczątk; trumien 
i zsypywano kości na jedną kupę, aby je po
grześć wspólnie dla oszczędzenia miejsca. K1eay 
Villon kreśli w wymownych strofach ten obraz 
i snuje zeń refleksje, kreśli je wprost z natury, 
z codziennego widoku. W ustach dzisiejszego 
poety, wysmażona przy biurku, byłaby może 
ta refleksja zimną i banalną ; w ustach tego stra
conego dziecka, igrającego bez przerwy z szu
bienicą, jest ona na wskróś przejmująca i od
czuta. Kiedy, nazajutrz po odczytaniu wyroku, 
skazaniec maluje we wstrząsającej grozą pla
styki a nienagannej co do formy talladzie obraz 
siebie i swoich kompanów dzióbanych przez 
kruki, ach, to nie literatura! 

Villon jest jednym z największych poetów 
śmierci i wszystkiego, co z nią się wiąże: owej 
przenikliwej melancholii, a zarazem wszystkich 
obrzydliwości mijania, owego niedosytu rozko
szy, jaki z gorącego, zmysłowego serca tego 
dziecka paryskiego bruku wydziera tak naiwne 
westchnienie; owego głodu miłości, niemal bez 
przedmiotu, jakim natura buntuje się w nim 
przeciw zniszczeniu ciała ... 

Tak więc miłość i śmierć, żal za zmarnowanym 
życiem, skrucha, wreszcie nienawiść do swych 
„dręczycieli" wypełniają ten wzruszający poe
mat. Nienawiść ta wybucha raz po raz wśród 
żartobliwych strof „Testamentu" i pogłębia je 
w akcenty wprost złowrogie, ilekroć poeta wspo
mni męczarnie, jakie wycierpiał. 

A życie mogłoby być tak piękne. I tak łatwo. 
Gdyby tylko każdemu dano tyle „złota", ile mu 
trzeba! Ta nad wyraz prosta socjologia - poeta 
nie przeczuwa niemal, aby mogła istnieć inna -
podsuwa Villonowi owe rozkoszne w swym 
naiwnym anarchizmie strofy: 

Za Aleksandra króla pono, 
Człeka, zwanego Diomedesem ... 

---LL-----> (T. Boy-Żeleński) 
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-~ „WIELKI TESTAMENT" 

Za Aleksandra króla pono, 
Człeka, zwanego Diomedesem, 
Przed berło pańskie przywiedzicno, 
Skutego w łańcuch, het, z kretesem; 
Ten ci Diomedes, nicdobrego, 
Zgarniał po morzu, co dołapił: 
Za to był stawion przed sędziego, 
Iżby na śmierć się szpetną kwapił. 

Cysarz tak ozwie się surowo: 
„Czemuś iest zbóycą morskim, bracie?" 
Aż tamten, mało robiąc głową: 
„Czemu mnie zbóycą nazywacie? 
Dlatego że na iedney łodzi? 
Gdybych miał statków choć ze dwieście, 
Nie byłbych, iako iestem, złodziey. 
Lecz cysarz, iako wy iesteście ... " 

I 



Gdyby ta, którey'm niegdy służył 
Z wiernego serca, szczerey woley, 
Przez którą'm tyle męki użył 
Y wycirpiałem moc złey doley, 
Gdyby mi zrazu- rzekła śzczerze, 
Co mniema (ani słychu o tern!). 
Ha, byłbych może te więcierze 
Przedarł y nie lazł już z powrotem. 

Co bądź iey ieno kładłem w :.i.szy, 
Zawżdy powolnie mnie . słuchałą . 
- Zgodę czy pośmiecłi ·maicie w duszy -
Co więcey, nieraz mnie · cirpiała, 
Iżbych się przywarł do nie.i ciasno 
Y w ślepka patrzał promieniste, 
Y prawił swoje ... Wiem dziś jasno, 
że to szjllbierstwo było czyste. 

Wszytko umiała przeinaczyć; 
Mamiła mnie, niby przez . czary: 

·Zanim człek zdołał się obaczyć, 
Z mąki zrobiła popiół szary; 
Na żużel rzekła, .że to ziarno, 
Na czapkę, że to hełm błyszczqcy, 
Y tak zwodziła mową marną, 
Zwodniczem słowem rzucający ... 

Na niebo że to misa z cyny, 
Na obłok; że cielęca skóra, 
Na ranek, że to wieczór siny, 
Na głąb kapusty, że to góra; 
Na stary fuzel, że moszcz młody, 
Na świnię, że to młyn powietrzny, 
Na powróz, że to włosek z brody, ---: 
Na mnicha, że to rycerz grzeczny„. 

Tak moie oto miłowanie 
Odmienne było y zdradliwe; 
Nikt się tu ponoś nie ostanie 
By zwinny był jak śrybło żywe: 
Każdy, ścirpiawszy kaźń nieznośną, 
Na końcu będzie tak zwiedziony 
Iak ia, co wszędy zwą mnie gło,jno: 
Miłośnik z hańbą przepędzony. 

\I 
li 

BALLADA 
O PANIACH MINIONEGO CZA'iU 

Powiedz mi, gdzie y w iakiey ziemi 
Iest Flora, rzymska krasawica; 
Archippa, cud między cudnemi, 
Tais, stryieczna iey siestrzyca? 
Ty, Echo, co głos wracasz skqry, 
Gdy pomknie nad strumienia biegi, 
Mów, gdzie są Piękne dawney pory?„. 
Ach, gdzie są niegdysieysze śniegi! 

Powiedzcie, kędy jest uczona 
Helois, dla miłości którey 
Abeylart Piotr, zmienion w kapłona, 
żal swóy w klasztorne zamknął mury' 
Podobnież, gdzie ta monarchini, 
Co, śmiertelnemi szyiąc ściegi 
Worek, gachowi grób zeń czyni?„. 
Ach, gdzie są niegdysieysze śniegi! 

Królowa Blanka, jak liliia, 
Syrenim głosem zawodząca, 
Berta o wielkiey stopie, Liia, 
Bietris, Arambur, Alys wrząca, 
Iohanna, co w mężczyżńskiey szacie 
Anglików gnała precz szeregi, 
Gdzież są? ·wy móvvcie, jeśli znacie?„. 
Ach, gdzie są niegdysieysze śniegi! 

PRe;ESŁANIE 

-Nie pytay, kędy hoże dziewki 
Idą stąd y na iakie brzegi, . 
Iżbyś nie wspomniał tey przyśpiewki: 
Ach, gdzie są niegdysieysze śniegi! 

il•lli••-~ Przekład: Tadeusz Boy-Zeleński 
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~O „KRÓLU WŁÓCZĘGÓW" 
"' I JEGO EPOCE 

Jesteśmy w średniowiecznym Paryżu, stolicy 
„słodkiej Francji". W owych dniach, w których 
po raz pierwszy przestąpimy próg oberży „Pod 
Szyszką" - Paryż jest już wielkim miastem, 
obwiedzionym warownym murem z wieloma 
basztami obronnymi. Paryż ówczesny jest już 
siedzibą władz państwowych i kościelnych, moż
ną handlową metropolią i miastem uniwersyte
ckim. Nad Paryżem i Francją, nad Europą i ca
łym ówczesnym światem przewalają się burzli
we lata wieku XV-go, wieku Joanny d'Arc, bi
twy pod Grunwaldem, wynalazku Gutenberga, 
zdobycia Konstantynopola przez Turków i wy
praw Kolumba. Piękny i groźny to wiek Groż
ny zwłaszcza dla Francji, wstrząsanej ciężkimi 
wojnami wewnętrznymi. Właśnie na trnn Wale
zjuszów wstąpił nowy dynasta, Ludwik XI. 
władca o wyglądzie lisa a sercu wilka. Ulubio
nymi metodami jego polityki staną się: obłuda, 
przekupstwo i intrygi. Współczesna historiogra
fia francuska maluje nam dość charakterystycz
ny portret tego władcy: „chętnie kupował to. 
czego nie mógł zdobyć. Niezmiernie skąpy dla 
siebie, umiał znaleźć 400 OOO dukatów na kupie
nie prowincji. Odznaczał się przebiegłością i bra
kiem wszelkich skrupułów. Sianie niezgody mię
dzy sąsiadami, gnębienie słabych, płaszczenie się 
przed potężnymi, zdradzanie sprzymierzeńców, 
straszenie bezsilnych, znoszenie upokorzeń 
w cierpliwym oczekiwaniu na możność ich po
mszczenia - nie były to bynajmniej cnoty ry
cerskie". Jakże inaczej wyglądał jego główny 
przeciwnik, rywal do tronu Francji, książę Bur
gundii, romantyczny rycerz zachodni, Karol 
śmiały. 

~„ ............... „„ ............. 

W ostatecznym jednak rozrachunku ~~storia 
przyznaje słuszność nie diukowi Bu~gundn, któ
ry był zawsze nieobliczal~y w. swoich poczyna
niach. ale właśnie Ludwikowi XI. Rezultatem 
jego ci:.ilekowzrocznej polityki był~ ":"alka z feu7 
dalami i tylko zwycięstwo nad mm1 ~ogło di:~ 
rękojmię zjedn0czenia i przyszłej potęgi Franc~i . 

Wojna z Burgundią, jej ostatecz!'l~ pokonan~e 
i wcielenie do korony francuskie], stanowią 
główną treść życia Lud'wika XI. śmierć Kar?la 
śmiałego w bitwie pod Nancy (1477), przypie
czętowała triumf jego królewskiego współzawod-
nika. • . 

W takiej to Francji i w takich okolicznosc1ach 
występuje w paryskim środowisku uniwersyt~c
kim młody, pełen wigoru i talentów awantur~ik. 
student obieżyświat, bakałarz wydziału 
Sztuk Wyzwolonych" - Franc;ois Villon. Bo

hater wielu legend i ballad, uwodziciel, „kat na 
kobiety", szalona pała, grasujący po wszy~tkich , 
nawet najbardziej zakazanych zaułkach 1 spe
lunkach ówczesnego Paryża - urodziwy. ~ran
c;ois był przede wszys~~im poet~, . ulu.b1encem 
Erato, i tej Muzie poezJi pozostał JUZ wierny do 
końca swego burzliwego życia . Urodzony w ro-
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ku 1431, w którym: spłonęła- rra stosie Joan"na 
d'Arc, Franciszek Villo"n (przypisują mu rów
nież nazwiska: Montcorbier lub des Loges) 
przepada bez wieści po roku- 1463. Ślady jego 
zuchwałych i romantycznych poczynań zacierają 
się rychło w zaułkach Paryża, ale prześliczne 
rymy jego ballad przetrwały wieki i doczekały 
się wspaniałego renesansu. Dziś wiemy już, że 
Villon był jednym z twórców kształtującego się 
wówczas jednolitego francuskiego języka lite·
rackiegó: A przecież ten .język, rozwinic;ty w sto 
lat później przez Ronsarda, stal się jednym 
z głównych dziejowych fundamentów francu
skiego narodu. 

Sam Villon jednak niezbyt dbał o swą literac
ką sławę. Prawdopodobnie o wiele bliższy był 
mu tytuł „króla włóczęgów", na jaki bczwąt
pienia zasługiwał swym niefrasobliwym i peł
nym przygód życiem. Otoczony gromadą podob
nych do siebie obieżyświatów, jakich wiele ścią
gało do Paryża z prowincji i zagranicy - wiódł 
Fran<_;ois żywot włóczęgi, pijąc po szynkach, 
awanturując się po ulicach i drogach dzielnicy 
łacińskiej, m. i. w oberży „Pod Szyszką", która 
istotnie w owych czasach takie imię nosiła. 
„Gruba Margot", gospodyni owej oberży, jest 
równie historyczną postacią, jak Thibaut d' Aus
signy czy Katarzyna de Vaucelles, z którymi to 
osobami losy -poety-włóczęgi splotły się tak bli
sko. 

/-
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Niewielki jest dorobek poetycki Villona: mały 
poemat o charakterze żartobliwym pt. „Legaty , 
kilkanaście ballad pisanych gwarą złodziejską 
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i najświetniejszy z jego utworów -- „Wielki te
stament", zawierający wiele autobiograficznych 
szczegółów z życia Villona. W prześlicznych ok
tawach, ośmiowierszowych strofach, poeta-włó
częga maluje przygody swego romantycznego 



życia, filozofuje, a przede wszystkim kpi; kpi 
z przyjaciół, wrogów, a najczęściej z samego sie
bie. Mimo rozmaite wstawki gwarowe (dzisiaj 
niezrozumiałe nawet dla filologów), mimo ru
basznych i cynicznych wstrętów - te właśnie 
strofy zapewniły Villonowi nieśmiertelność. Ten 
bard średniowiecznego Paryża obdarzony jest 
głębokim poczuciem krzywdy społecznej, którego 
silne akordy rozbrzmiewają nieraz pośród sub
telnych, a czasem i brutalnych dźwięków miło
snej liryki. Akcenty te dodają nowego uroku 
jego twórczości poetyckiej, pogłębiają ją i zbli
żają nam ich autora. Zbliżają nie tylko jako 
poetę i romantycznego zawalidrogę, ale jako 
człowieka, pełnego współczucia dla ludzkich 
trosk i cierpień, których tak wiele sam zaznał. 

W „Królu włóczęgów" nie szukajmy zbyt pil
nie historycznej ścis!ości . Niech nam wystarczy, 
;:c dojdzie nas z jego scen i" obrazów żywy od
dech tamtejszych burzliwych dnl. Niech nam 
tvlko stanie się bliski obraz piętnastowiecznego 
Paryża. tak jak bliskie i żywe stają się nam 
sprawy i życie paryskiego ludu, właściwego bo
hatera tego widowiska. Ludu, którego bijącym 
niespokojnie sercem, sercem w każdej chwili 
peł!Jym gorącego umiłowania wolności, sercem 
dzikim i nieokiełzanym - był paryski bakałarz, 
włócz~ga i poeta - Fran!;ois Villon. 
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W GLIWICACH 

Pia~ń włóezątjÓUI 

Za tron 
Ocl'damy swą krew, 
Dopomóż dziś Bóg 
Włóczęgom paryskich dróg! 

Jak grom 
Uderzy nasz gniew 
I runie nasz huf 
Na sforę burgundzkich psów! 

Kiedy wróg tratuje plony naszych pól, 
Wstaje lud, bo wzywa król. 

Dziś ' w szeregu pierwszy 
Pójdzie tłum wędrowny 
Mężnych, szubienicznych serc. 

Ze złodziejskich piersi 
Stanie mur warowny, -
Ilu zbójów, tyle twierdz! 

Naprzód', naprzód - bij Burgundów, bij , 
W miecz rycerski zmień żebraczy kij. 

Gdy się wróg przybliża 
Stat'l u wrót Paryża, 
Krwią swe chamstwo w boju zmyj! 

------111!1.. ,.. (Z „Króla włóczęgów") 
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