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Støedovìká spoleènost se ráda zobrazovala binárními schématy, kde nejobecnìjí a nejvýznamnìjí byl protiklad duchovní-laik. Ve 13. století se pøidala dvojice
bohatý-chudý. S rozvojem spoleènosti se její sebereflexe stávala rozmanitìjí, úplnìjí, a zcela pøevládlo trojfunkèní schéma, známé ji od pøelomu 9. a 10. století:
dìlení na oratores, bellatores a laboratores, na ty, kteøí se modlí (oratores splývali
s pøedstavou støedovìkého intelektuála), kteøí bojují a ty, kteøí pracují.1) Støedovìké
mìsto pak dalo vzniknout dalím sociálním kategoriím - jednak mìanovi, jednak
celé plejádì tìko zaøaditelných postav, ijících na okraji spoleènosti.
Navzdory tomu, e sociální mobilita byla spíe zanedbatelná, dokládá básník
francouzského pozdního støedovìku François Villon monost pøesunu z pùvodního statusu do jiného, resp. jiných: pùvodem, po rodièích, je venkovan, narodil se
vak ve mìstì, jako pøísluník mìstské chudiny. Studium ho pøedurèilo k tomu,
aby se zaøadil mezi oratores, do vrstvy støedovìkých intelektuálù. Shodou náhod a
z velké èásti i vlastní volbou spadl do kategorie lidí, ijících na okraji spoleènosti.
Od nich se vak liil svým talentem - jako jeden z mála kriminálníkù, kteøí vstoupili
do dìjin, se stal nesmrtelným nikoli svými delikty, ale svým básnickým odkazem.
Byl zapomenut a znovu objeven, vydáván, pøekládán, vysvìtlován. Interpretace
básníka Villona byla vdy do znaèné míry subjektivní: kadá doba, kadý pøekladatel, kadý vydavatel ho upravil k obrazu svému. Jistì, u literátù není takový osud nièím výjimeèným, nicménì výklad Villonova díla byl pokadé zabarven duchovním
klimatem doby a prostøedí výraznìji ne tomu bylo v ostatních pøípadech. Jiná byla
interpretace romantická, podnícená zájmem o støedovìk. Jiná interpretace formalistní, vycházející z okouzlení nad bohatostí a dokonalostí básníkova vere. Jiná interpretace dekadentní, vedená pøedevím snahou okovat mìáka. Épatez les
bourgois, hlásali Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire, Tristan
Tzara, Jiøí Karásek ze Lvovic a mnoho dalích. Od okování mìákù byl jen krùèek
k interpretaci revoltující, hledající destruktivní východiska z neutìené situace
tìch, co stáli na okraji. Ve Francii se k Villonovu dìdictví pøihlásil Paul Éluard
1. Sr. Jacques LE GOFF: Støedovìký èlovìk. In: Støedovìký èlovìk a jeho svìt. Ed. Jacques Le Goff.
Vyehrad, Praha 1999, s. 16-17.
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v pøedmluvì k Anthologie de la poésie française, v Èechách Osvobozené divadlo,
Vítìzslav Nezval a dalí, u nich levicová rétorika obèas suplovala talent, nìkdy dokonce vzdìlání.
François Villon je nespornì postavou, která vybízí k hledání paralel mezi darem
talentu a zloèinností èi alespoò darem talentu a nonkonformismem. Zcela zøetelnì
stál na okraji spoleènosti, in margine svìta obývaného støedovìkými kategoriemi
lidí, byl pøísluníkem opaèné kultury. Marginální vrstvy pøitáhly nejprve pozornost
literátù - romantismus si poviml ivota dávných tulákù a zloèincù. Ve stejné dobì jetì pøed polovinou 19. století - vznikly ve Francii a Anglii první právní a statistické
studie týkající se nových problémù, vyvolaných industrializací a urbanizací. Analogie mezi masami vykoøenìnými prùmyslovou revolucí, èerstvì urbanizovanou a
snadno deklasovatelnou chudinou, a drobným lidem mìst støedovìku a raného
novovìku byla nasnadì.
Hospodáøská krize tøicátých let 20. století mìla podobný úèinek. Vedle literární inspirace podnítila rozvoj sociologického bádání hledajícího koøeny sociální marginality. Pro vzestup vìdeckého zájmu o dìjiny lidí na okraji mìla nepochybnì význam
revue Annales, zaloená historiky Marcem Blochem a Lucienem Febvrem v lednu
1929 ve trasburku. Sehrála nezastupitelnou roli v rozvoji nových smìrù bádání, zamìøených pøedevím k dìjinám hospodáøským a sociálním. Zakladatelé Annales
dalí smìry jen naznaèili, zøetelná pozornost marginálnu se objevuje a hluboko v
období pováleèném, zhruba na poèátku edesátých let, vedle francouzské také
v nìmecké a polské historiografii, 2) sílí pod dojmem událostí roku 1968. Snad se nabízí hledání paralel mezi paøískými studentskými bouøemi v kvìtnu 1968 a bitkami
univerzitních studentù se seranty paøíského Châteletu, k nim dolo po ukradení
kamene Ïáblùv prd roku 1451 a jich se zúèastnil i Villon. I v tomto roce - stejnì jako
v roce 1968 - bylo na paøíské univerzitì runo. Pozitivním dùsledkem paøíského
horkého jara roku 1968 zùstává øada prací obracejících se k støedovìkým studentùm a k prostøedí, je s univerzitami úzce souviselo: k støedovìkému polosvìtu, z nìho vystupuje postava Françoise Villona.3)
S novou orientací vyvstaly problémy metodologického rázu, pøedevím otázka,
jak pøesnì definovat okrajové jevy. Je zøejmé, e pojem marginality oznaèuje statut
opaèný k statutu uvnitø spoleènosti a vyjadøuje situaci, která, alespoò teoreticky,
mùe být pøechodná. Vylouèení oznaèuje rozchod - nìkdy rituální - s daným so4)
ciálním útvarem. Kontinuitu støedovìkého bytí vytváøely do znaèné míry hroby
pøedkù, a tak ivot mimo rodnou pùdu, mimo vlastní zemi, bytí extra solum, staèilo
2. Napø. E. NEYMAN: Typy marginesowosci w spoleczenstwach i ich rola v zmianie spolecznej. Studia
Socjologiczne 4, 1966, s. 35 an.; Bronislaw GEREMEK: O grupach marginalnych w miescie strednowiecznym, Kwartalnik Historyczny 77, 1970, s. 30 an.; Tý: Ludzie marginesu w redniowiecznym
Paryu XIV - XV wiek, 1971, francouzsky Les Marginaux parisiens au XIVe et XVe siécles. Paris,
Flammarion 1976. Dále Jean-Claude SCHMITT, Histoire des marginaux, in: La nouvelle histoire.
Sous la direction de Jacques Le Goff. Retz CEPL, Paris 1978, s. 277 - 305, aj. Zmínìným pracím
pøedcházelo francouzsko-nìmecké kolokvium Ordes et classes, konané roku 1962 na Ecole normale supérieure v Saint-Cloud, jeho výsledky vak nebyly publikovány
3. Sr. napøíklad Pierre GUIRAUD: Le Testament de Villon ou le Gai Savoir de la Basoche. Gallimard
1970 èi J. Rychner, A. HENRY: Le testament de Villon. GenPve, Droz 1974, 2 sv. Roku 1984 vychází
rovnì nové vydání klasického díla P. Championa François Villon (první je r. 1901, druhé z r.1913) aj.
4. Schmitt, L Histoire des marginaux, s. 280
5. Bronislav GEREMEK, Èlovìk na okraji støedovìku, In: Støedovìký èlovìk..., s. 292.
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k charakteristice støedovìkého marginála. Tøebae je zøejmé, e marginální skupiny se vyskytovaly ji v období starovìku, je výsostným poèátkem jejich autentické
existence vrcholný støedovìk. Právì støedovìká mìsta iniciovala vznik tìchto skupin, ijících sice fyzicky uvnitø, sociálnì vak na okraji mìstské spoleènosti. Tulákùm, ebrákùm, zloèincùm, prostitutkám a jim podobným byla spoleèná absence
ekonomického a domovského zakotvení.6) Také støedovìcí intelektuálové, kteøí
mimo kláterní koly a bez církevních prebend nemìli jiné prostøedky k obivì ne
vyuèování ákù, stáli na okraji spoleènosti. Ani oni nerespektovali normy, jimi se
øídili jejich souèasníci. Teprve rozvoj univerzit stabilizoval jejich postavení. Jakmile
se podaøilo pøekonat pøedsudek, e vìdìní by se mìlo pøedávat zdarma, protoe
je to Boí dar, zaøadil se intelektuál do støedovìké spoleènosti. A to pøesto, e výraz intelektuál ve støedovìku neexistoval. Jeho nositel vak ano - byl to ten, kdo
pracoval slovem a duchem a nikoli rukama. Oznaèován byl rùznì: magister,
doctor, philosophus, literatus (ve smyslu gramotný, znalec latiny).7)Studium opravòovalo Villona, aby se stal intelektuálem, teprve práce rukama - krádee, rvaèky
a zabití - ho vyhostila na okraj spoleènosti.
Jeho osud sdílely desetitisíce lidí, vdy ve 14. a 15 století byla vylouèení ze spoleènosti masová. Devastující prùbìh stoleté války provázený tragédií èerného
moru mìl jeden ne vdy plnì docenìný rys: bylo jím vykoøenìní, vyhnání mas lidí
z jejich dosavadních sídel. Kvetlo tuláctví i zloèinnost, jak tomu bývá v dobách vymknutých z kloubù. Vedle vyvrených nedobrovolnì existovalo i hodnì tìch, kteøí
se odmítli asimilovat, napøíklad goliardové, nedisciplinovaní klerici. Odmítali celibát, ili s enami a psali satirické, protipapeské a erotické básnì, zpívali v krèmách o pozemské radosti a lásce, pøestoe riskovali zatracení. Villon byl zèásti
jejich odkazem inspirován.
Jeho rodièe byli zjevnì øádní lidé. Pocházeli z dnes u zaniklé vesnièky Montcorbier v Bourbonsku (dnení departement Allier). Jaký byl jejich pùvodní status nevíme, ale v Paøíi patøili nepochybnì mezi chudinu, ba spodinu, sám Villon píe:
Povreté tous nous suit et trace, Chudoba nás vechny pronásleduje a tísní.... Neznáme ani pøesný letopoèet Villonova narození - vìtinou se uvádí rok 1431. Paøí
byla jetì pod anglickou nadvládou. Jako dítì zail budoucí básník vstup Karla VII.
do mìsta, ale také tuhou zimu, hlad a hladomor, je následovaly vzápìtí.
Villonùv èas plynul mezi uèením, proslulou krèmou U jedlové iky a koleny krásek nevalné povìsti. Student, piják, karbaník, holkaø a u také pøíleitostný básník,
jen se pomocí hbitých verù dostal do pøíznì mocných: prokurátora církevního
soudu Roberta d Estouvilla, postavy známé z Hugova románu Notre Dame de Paris, na poèest jeho sòatku Villon sloil baladu, èi prokurátora tého soudu Jeana
Cotarda, který zvedal loket stejnì hbitì a èasto jako Villon. Stýkal se s abatyí
Port-Royalu (pozdìjího slavného støediska jansenistù) Huguette du Hamel, o ní
kolovaly kompromitující kuplety, se zpustlým lechticem Regnierem de Montigny
skonèivím roku 1457 na popraviti. Villonùv paøíský polosvìt zaplòovali zlodìji,
povaleèi, záletné øemeslnice i prostitutky. Toto prostøedí vyhovovalo zjevnì Villonovi víc, ne jistota úøadu èi obroèí. Patøit do marginálního svìta bylo v podstatì jeho
svobodnou volbou.
6. Geremek, Les marginaux, s. 6.
7. J. Le Goff: Støedovìký èlovìk, s. 22-23.
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V bøeznu 1449 sloil Villon - tehdy jetì François de Montcorbier - bakaláøskou
zkouku, která mu dávala monost dalího studia na paøíské fakultì svobodných
umìní. Nìkdy mezi 4. kvìtnem a 26. srpnem 1452 dosáhl hodnosti magistra fakulty svobodných umìní, co ho opravòovalo ke studiu na dalích fakultách a souèasnì umoòovalo pøístup k vyím univerzitním hodnostem. Tzv. nominaèní list,
který tímto získal, byl navíc pøedpokladem pro podání ádosti o církevní benefici.
Villon nejspíe tìchto moností nevyuil, snad vstoupil do tzv. basoche, do korporace administrativních klerikù, a pracoval v nìkteré písárnì, snad mu jeho poruèník a protektor Guillaume de Villon obstaral povolení k soukromému vyuèování. Z
Villonových naráek vyplývá, e dosaený univerzitní gradus mu byl nakonec k nièemu - pokládal ho za bezvýznamný cár papíru. Teprve pozdìji si v Závìti povzdychl, e mohl mít dùm i mìkké lùko... Básníka vak nevylouèila ze spoleènosti
neochota dále studovat èi øádné vyuít nabytého vzdìlání, ale jiné okolnosti.
Dne 5. èervna 1455 v arvátce smrtelnì zranil svého soka v lásce, knìze jménem
Philippe Chermoye (Sermoye), s kterým se pohádal o jakousi nevìstku. Pod jménem Michel Mouton se nechal rychle oetøit a pak utekl z Paøíe. Zaslal Velké královské radì ádost o milost, nepodepsal ji vak svým vlastním jménem
Montcorbier, ale krycím jménem des Loges. Pøece jen nedokázal spojil zloèin s
poctivým jménem svých rodièù... Teprve druhý omilostòující list je vydán na jméno
François de Montcorbier, øeèený Villon. Tak bìhem nìkolika týdnù zostudil nejen
své rodièe, ale také jméno svého pìstouna, snad strýce z matèiny strany, Guillauma de Villon, kaplana od sv. Benedikta a profesora teologie na Sorbonnì, který dal
Francoisovi jméno i vzdìlání a dostal ho z nejedné lamastiky. Milosti si poeta pøíli
neuil: následovala kráde v Navarrské koleji v prosinci následujícího roku, jakási
kráde v Angers - a Villonova integrace do svìta marginálna byla úplná. Roku 1457
byl vynesen trest vypovìzení, snad byl posléze vìznìn v Blois, pak se potuloval po
Berry a Dauphiné, v létì roku 1461 byl obvinìn z krádee a uvìznìn na zámku orléanského biskupa Thibaulta d Aussigny v Meung-sur-Loire. Díky amnestii pøi nástupu Ludvíka XI. byl v èervenci 1461 proputìn. Ale ani pobyty na dvoøe Karla
Orleánského a Jana II. Bourbonského nemohly Villonùv skluz po ikmé ploe odvrátit. Na konci roku 1462 se znovu porval v Paøíi, pøi rvaèce byl tìce zranìn písaø
paøíského magistrátu. Villon byl vyslýchán právem útrpným a odsouzen k smrti
provazem. Odvolal se; paøíský parlament mu zmìnil trest v desetileté vyhnanství takový je poslední dokument o Villonovì ivotì. Stal se vyhnancem, jeho soudní
výrok zbavil práva pobývat na urèitém území. Procestoval celou jihozápadní Francii, dostal se a do Rousillonu, na samé hranice Francouzského království. Bylo
mu nakonec pøece jen pøisouzeno nìjaké místo, nebo se stal tvancem, uboákem bez dobrodiní aquae et ignis, tedy bez práva støechy nad hlavou?8) Bytostí, ji
mohl kdokoli beztrestnì zabít?
Villon se zaøadil do svìta opaèné kultury, do svìta majícího vlastní znaky, vlastní
pravidla a vlastní jazyk, øeè nesrozumitelnou vem, kdo nepatøili k tomuto svìtu.
Nebyl to argot lidových vrstev Paøíe, ale spí argon profesionálù krádeí, ebroty
a zloèinu.9)O Villonovì argonu se vedou ivé polemiky: podle jednìch se slavný

8. Geremek, Èlovìk, 294.
9. Schmitt, c.d., s. 295 - 296
10. Marcel SCHWOB: François Villon. ivot básníka. Kra, Praha 1995, s. 31 an.
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básník vyjadøoval slovníkem zloèinecké organizace coquillardù, v ní se pøetvoøili
nezamìstnaní vojáci po uzavøení mírové smlouvy v Arrasu mezi Karlem VII. a Janem Dobrým a k ní poeta patøil.Tento argon - langue verte - se skládal z cizojazyèných výpùjèek, univerzitního jazyka, z bìných výrazù zbavených svého
pùvodního významu. Nìkteré výrazy pøely a dodnes se udrely v mluveném jazyce ( slovo dupe), jiné zùstaly souèástí argotu: quilles místo jambes, lourdes nebo
serres místo mains. Podle jiných badatelù vak jazyk Francoise Villona vyel z basoche, ze svìta drobných právníkù, jimi se hemil Parlament a paøíský soudní
dvùr, kteøí mìli svùj folklór a také zakódovaný jazyk, z nìho èásteènì èerpali svou
kolektivní identitu.11)
Villonova osobnost nese vechny znaky doby: je zevlounem, kajícím høíníkem
neschopným odolat pokuení a zmítaným bojem mezi duí a tìlem, je milujícím synem, ctitelem Jany z Arcu, støedovìkým èlovìkem dosud nedotèeným humanitním vzdìláním. 1 2 ) Jeví i dalí z významných atributù støedovìkého èlovìka:
hlubokou víru v Boha. Co nemá být polehèující okolnost. Ale pøesto: není-li ivot
Françoise Villona, rváèe a zlodìje, jen odmítl tuènou prebendu kanovníka, právì
pøíkladný a chvályhodný, opak platí o jeho díle, poezii jedineèného lyrického bás13)
níka francouzského støedovìku, která nejene zùstala do dneka svìí, ale navíc
je pramenem poznání osobnosti básníka, svìta, ve kterém il. A do zrodu moderního villonovského bádání na pøelomu 19. a 20. století byla ostatnì pramenem jediným.
Do roku 1489, kdy básnì vyly poprvé kninì, se jen recitovaly mezi studenty a
niími úøedníky basoche. Jako první vydal Villonovy básnì pod názvem Le grand
testament Villon et le petit. Son codicille. Le jargon et ses ballades knihkupec Pierre Levet v Paøíi. Toto neúplné vydání, respektující trojdílnost Villonova díla,14) velmi nedokonalé, nicménì velmi úspìné, je dnes pøístupné ve faksimile z roku
1924. Mezi léty 1489 - 1523 vylo asi dvacet edic Villonova díla podle Leveta.
Renesance byla Villonovi naklonìna: nové vydání pøipravil roku 1533 básník
Clément Marot, poeta, jeho kromì nadání sbliovalo s jeho støedovìkým kolegou
i støídání pobytù na dvoøe urozených s pobyty v aláøích. Marot se èásteènì spolehl na recitace starcù, kteøí znali Villonovy vere nazpamì (dobrá pamì byla prùvodním jevem støedovìkého analfabetismu), a vyøadil básnì, kde bylo autorství
nejisté. Marotova edice je tak prvním pokusem o kritické vydání; díky jemu se jedna z Villonovových balad, jí se domáhá podpory vévody Bourbonského, La requeste que Villon adressa á Monsieur de Boubon, stala na dlouhou dobu vzorem
básnického ebrání.15) Villon se objevil také v Rabelaisovì IV. knize Hrdinských èinù
a výrokù ulechtilého Pantagruela. Rabelais zachytil dvì historky, domýlející Villonùv ivot, o kterém po 9. lednu 1463, po zruení trestu smrti paøíským parlamentem, nejsou ádné informace. Podle první se prý Villon na stará kolena uchýlil do
11. P. Guiraud, c. d., s. 135 an.
12. Otakar IMEK: Dìjiny francouzské literatury v obrysech I., Praha 1947, s. 219.
13. Tý: Inspirace a umìní Frantika Villona. K 500. výroèí básníkova narození. Lumír 58, 1930/31, s. 50
14. Slovenský romanista Jozef Felix pøirovnal Villonùv básnický odkaz k gotickému triptychu, kdy Velký
testament tvoøí støední èást, Malý testament levé køídlo a Kodicil, v moderních edicích pøekládaný
jako Rozlièné básnì, pravé køídlo. Jozef FELIX: Villonov takzvaný Kodicil. In: Francois Villon: Kodicil. Slovenský spisovatel, Bratislava 1969, s. 55 an.
15. imek, Dìjiny, s. 221.
16. François RABELAIS: Gargantua a Pantagruel. Pøel. Jihoèeská Theléma. Odeon, Praha 1968,
s.285-286.
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klátera Saint- Maxent v Poitou, kde pod zátitou tamního opata hrával paije a pøi
nich vyvádìl rùzné nezbedné kousky.16) Podle druhé historky prý Villon po svém
vyhnání z Paøíe odeel do Anglie, kde si z nìj Eduard V. uèinil takového dùvìrníka, e pøed ním neskrýval nic ze svých drobných domácích záleitostí, vèetnì skuteènosti, e erbem francouzského panovníka mìl vyzdoben svùj královský
záchod.17) Villonùv pobyt v kláteøe pokládají nìkteøí moderní badatelé za vìrohodný, pobyt v Anglii nikoli.
Klasicismus a osvícenství na Villona témìø zapomnìly; mezi léty 1542 a 1723 nevyla ádná edice jeho básní. Roku 1674 ho pøipomnìl Nicolas Boileau, kdy v prvním zpìvu svého Ars poétique vyzdvihl Villona slovy: V staletích hrubosti jen Villon
jasnì znìl, v tom velmi zmateném orchestru starých dìl,18) to vak k znovuobjevení
básníka nijak nepøispìlo. Devìt ukázek z jeho díla uveøejnil roku 1696 Fontenelle
v Recueil des plus belles piéces des poétes français, tant anciens que modernes,
depuis Villon jusqu á Monsieur de Ronsard.19) Teprve roku 1723 vydala Coustelierova tiskárna edici Marotova vydání, opatøenou dobovými poznámkami.
Villonùv kult a slávu obrodili a francouztí romantici. Od støedovìku je dìlila
staletí, ale s Villonem je spojoval kult smrti, smìs frivolity i citové hloubky, záliba
v okrajových jevech a v danse macabre, ironie i sentiment, pláè a smích, záliba
v protikladech. Vzývali víru i lásku, kostel, krèmu a nevìstinec, spoleèný jim byl pocit ztracené harmonie svìta a beznadìje. Taková byla Francie na konci stoleté války, taková byla Evropa po válkách napoleonských. Romantická koncepce spoèívá
na dualismu køesanství, na napìtí mezi nebem a zemí, koneèností a nekoneèností
a z nìho plynoucí touhy po transcedenci.20) Uvedenému modelu Villon vyhovoval.
Francouzský ani nìmecký romantismus - na rozdíl od romantismu anglického - navíc nehledal ve støedovìku stabilitu spoleèenského a mravního øádu (staèí si pøipomenout a naturalistický obraz Paøíe v Hugovì Chrámu Matky Boí v Paøíi), ale
pøedevím duchovní spøíznìnost. Znovuobjevení Villona na francouzském literárním nebi spadá do období, kdy romantická bitva s racionálním klasicismem konèila vítìzstvím romantismu, prosazením principu svobody umìlecké tvorby. Villon
tak francouzským romantikùm pøispìl k emancipaci od klasicismu.
Premiéra Hugova dramatu Hernani v únoru roku 1830 se stala triumfem romantikù. O dva roky pozdìji poøídil abbé J. H. Prompsault novou edici Villonova díla.
Sáhl k opisùm jeho verù z konce 15. století, texty básní zrevidoval a doplnil novým
rukopisným materiálem - vùbec poprvé zde byla otitìna oslavná báseò k narození dcerky Karla Orleánského.21) Prompsaultovo vydání se tak stalo pøedpokladem
dalího textologického výzkumu rozvíjejícího a do konce 19. Století.22) Roku 1834
vykreslil Villonùv obraz Théophille Gautier ve France littéraire; témìø ètyøicetistrán17. Ibid., s. 357
18. Cit. podle slovenského pøekladu: Nicolas BOILEAU: Básnicke umenie, Tatran, Bratislava 1990, s. 17.
V Èechách vylo poprvé a naposledy Boileauovo Umìní básnické roku 1832 v pøekladu B. Tablice.
19. Pierre LE GENTIL: Villon. Connaissance des lettres. Hatier, Paris 1967, s. 140.
20. Gerhardt SCHULZ: Romantika. Dìjiny a pojem. Pøel. Martin Hoøák. Paseka 1999, s. 57.
21. imek, Dìjiny, 240.
22. Roku 1854 vylo (1866 a 1877 znovu) v Paøíi nové kritické vydání Villonových básní. Editorem byl
Paul Lacroix (1806-1884), spisovatel a editor nesmírnì pilný, který ji jako osmnáctiletý pøipravil kritické vydání Marotova díla - Marot zøejmì pøivedl Lacroixe k Villonovi. Lacroix publikoval pod pseudonymy - buï jako Bibliophil Jacob nebo Pierre Dufour. Pod druhým z pseudonymù vydal roku
1851 rozsáhlou estidílnou Histoire de la prostitution.
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ková esej o Villonovi byla zaøazena jako první. Villonovské studie v dalích dílech
tohoto vyznavaèe kultu formy jen potvrdily renesanci Villonova díla.
Støedovìký básník pøekroèil hranice Francie a oslovil nìmeckého romantika
Heinricha Heina. Na poèátku ètyøicátých let 19. století Heine napsal (ani by je
vydal) vere: Ich mache jetzt mein Testament, Es geht nun bald mit mir zu End...
Následuje ironický výèet darù: své milence nechává tucet starých koil, stovku
blech a tøi sta tisíc kleteb.... atd. Nìmecká literatura sice testament coby básnický
útvar znala od 18. století, ale u Heina byla villonovská inspirace zcela zøetelná.23)Sám nadpis Heinovy básnì - Testament - odkazuje tímto smìrem, její obsah
a zamìøení jetì výraznìji. Testament, který se na veøejnost dostal a po Heinovì
smrti, zahájil øadu jeho dalích obdobných odkazù, v kterých se motiv umírání
pomalu mìní z literární høíèky v hrozivou realitu, odráející osud tìce nemocného básníka.
Zbývá odpovìdìt na otázku, odkud Heine Villona znal. Vdy za jeho ivota se o
Villonovi v Nìmecku nevìdìlo; ádnou zmínku nenajdeme ani u Goetha, výteèného znalce francouzské literatury, ani u A. W. Schlegela. Heine se dobøe orientoval v
støedovìké poezii, ji chápal jako inspiraci poezie romantické. V knize Romantická
kola charakterizoval romantismus jako oivení poezie støedovìku, poezie, která
vzela z køesanství.24) Snad nejblií mu byl støedovìk francouzský, pøedevím rolandovský okruh a poezie trubadúrská. Villona vak nikde nezmínil.
Básníkovo mlèení je a podezøelé, protoe Villona znát musel.25) Do Paøíe toti
pøiel roku 1831 a proil zde právì onu dobu Villonova znovuobjevování, dobu, kdy
se Villon stával literární módou. Nadto navázal dùvìrné pøátelství s Gautierem, a právì od nìj naèerpal vìtinu vìdomostí o francouzské literatuøe. Stýkal se rovnì s
Gérardem de Nervalem a Alfredem de Mussetem. Také Musset objevil Villona
prostøednictvím Gautiera, nechal se Villonem výraznì ovlivnit a stal se pokraèovatelem a pøedchùdcem dalího moderního villonovce, Paula Verlaina. Pro
Heinovu villonovskou inspiraci svìdèí i Saint-Taillandierùv èlánek v Revue des
deux mondes, kde Heina srovnává s Villonem. Snad skuteènost, e Heine svùj
Testament nevydal, naznaèuje, e jeho existenci chtìl pøed Gautierem a dalími pøáteli zatajit. 26)
Francouzského støedovìkého a nìmeckého romantického básníka sblioval do
jisté míry i ivotní údìl: také Heine byl svým zpùsobem marginál... Byl idovského
pùvodu (roku 1825 konvertoval k protestantismu), tedy pøísluník tøídy vyvrené u
od støedovìku, nadto se narodil pøed sòatkem rodièù. První léta ivota proil v
düsseldorfském ghettu, jeho izolaci prolomila a francouzské revoluce. Jako mladý byl pøitahován jinou vyvrenou kastou: rodinou mistra popravèího, nesoucí jetì na poèátku 19. století støedovìké stigma vyvrence - roku 1813 vzplanul
23. Mylenka odkazù je ve støedovìké poezii starí ne Villonovo dílo, pøed ním ji znali napøíklad arratí trubadúøi; jednalo se o ustálený literární útvar, odráející zcela bìný zvyk støedovìkého èlovìka zahrnout do závìti i vìci zcela nepatrné hodnoty. Sr. Johan HUIZINGA: Podzim støedovìku.
H+H, Praha 1999, s. 397.
24. Schultz, c. d., s. 109.
25. Otakar FISCHER: Heine a Villon. In: O. Fischer: Slovo a svìt. Fr. Borový, Praha 1937, s. 247.
26. Ibid., s. 249.
27. Pøedevím Gaston PARIS: François Villon, Paris 1901.Práce vyla v Collection des grands écrivains
français.
28. alda r. 1907 v Ottovì sl. nauèném, 26. díl, Praha 1907, s. 709.
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polodìtskou láskou k rusovlasé Josefì, dceøi kata. Pozdìji se do jeho poezie dostaly èetné katovské motivy, motivy, jen mìl i oblibì i Villon.
Spøíznìnosti obou básníkù si na samém poèátku 20. století povimli badatelé - v
27)
28)
nìkolika studiích francouzských, ba dokonce èeských, se objevil jistý anachronismus: Villon je nazýván Heinem patnáctého vìku... Tato tvrzení ji odráela pokrok v literárnì historickém bádání i v jeho spojení s dobou. Významným
pøelomem ve studiu Villonova díla a osudù se stal rok 1892, kdy Auguste Longnon
pøipravil úplné kritické vydání se ivotopisným úvodem. Pramenem k rekonstrukci
básníkových osudù se mu stalo samotné Villonovo dílo, podrobené dùkladné kritice, ji umonilo objevení a vyuití institucionálních pramenù z paøíského Národního archivu, fondù ze sekce M (Ordes militaires et hospitalier, universités et
colleges) a sekce X (Parlament de Paris). Následovala studie Gastona Paris z roku
1901, roku 1913 dùkladná villonovská syntéza Pierra Championa François Villon,
která je dodnes nepøekonaná. Champion u na zaèátku století vìdìl, e oddìlení
historiografických a literárnìvìdných postupù nutnì omezuje monosti interpretace pramenù a vede k jednostrannosti závìrù.29)
Èeská literární historie nebrala dlouho Villona na vìdomí: zøejmì první informací
bylo velmi krátké heslo v devátém dílu Nauèného slovníku Riegrova z roku 1872.
Autor (jméno není uvedeno) klade dùraz na skuteènost, e Villon byl chud a naklonìn k nepoøádnému ivotu, potloukal se nejvíce po krèmách a nepoøádných spoleènostech, a zabøedl v tomto pustém ivotì daleko... 30) Genialita básníkova
zùstala stranou. Není se co divit, Villon rozhodnì neodpovídal modelu morálnì
bezúhonného èeského vlastence, navíc redakci slovníku vedla z velké èásti paní
Marie Riegrová, kterou (pokud jí to vùbec dolo) musely kusé informace o Villonovì ivotním stylu odpuzovat. O básníkovi se skuteènì v Èechách mnoho nevìdìlo,
jistì i díky nevýraznosti èeského romantismu. Objektivnì øeèeno, ani v posledních
desetiletích 19. století nenáleela západoevropská støedovìká literatura k prioritám èeského literárnìhistorického bádání. Pøevaující zájem o tvorbu soudobou,
ne vdy vysoké umìlecké úrovnì, dokládá drobná publikace Catalogue des ouvrages français traduit en tcheque vydaná u Eduarda Grégra praskou sekcí Alliance française roku 1889 u pøíleitosti Svìtové výstavy v Paøíi. Dílko záslunì
zmapovalo témìø vekerou francouzskou písemnou produkci pøeloenou do èetiny uveøejnìnou kninì i èasopisecky. Jméno Françoise Villona zde vak nenajdeme, tøebae - jak dále uvidíme - ojedinìlé pøeklady jeho básní u existovaly.
První fundované hodnocení Villonovy osobnosti a díla se objevilo teprve ve 26. dílu
Ottova slovníku nauèného z roku 1907. Autorem hesla v rozsahu dvou sloupcù byl F.
X. alda. Ocenil Villona jako básníka svrchovanì originálního, velikého lyrika, plného
vervy, ivota, fantazie, rozmaru, vtipu a humoru, pravda èasto nepøebraného, ale místy
velké nìhy a opravdového smutku a hoøe, které cítil tento tulák a geniální bohém pøed27. Pøedevím Gaston PARIS: François Villon, Paris 1901. Práce vyla v Collection des grands écrivains
français.
28. alda r. 1907 v Ottovì sl. nauèném, 26. díl, Praha 1907, s. 709.
29. Zøejmì poslední villonovská srovnávací studie pochází z pera nìmeckého romanisty Petera
BROCKMEIRA, sr. François Villon, Eustache Deschamps und Paris: zur ästhetischen Innovation im
Testament. Germanisch-Romanische Monatsschrift 42, 1992, s. 151-161.
30. Nauèný slovník, 9, Praha 1872, s. 1098.
31. Ottùv slovník nauèný..., s. 709.
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31)

èasnì ivotem ubitý hloubìji a upøímnìji ne kdokoli z jeho vrstevníkù... K sepsání
vìtí villonovské studie se vak stále nikdo nemìl. Studie Osipa Emila Mandeltama
François Villon, uveøejnìná ve 23. svazku kninice Nova et Vetera, vydávané Josefem
Floriánem ve Staré Øíi, byla nespornì originální, nikoli vak pùvodnì èeská.32) Po
roce 1918 se básníkovi ve svých pøednákách na filozofické fakultì Karlovy univerzity
vìnoval Václav Tille. Villon mu byl naplnìním vech tøí kritérií, jimi Tille podmiòoval literárního génia: silou individuality, silou výrazu, formy, obraznosti a ovìdomìlým tvoøením. Villon byl podle Tilleho z tìch básníkù, v nich z obou jediných motivù,
z kterých pramení poezie - vznik a zánik ivota, pøevládá muský motiv smrti nad enským motivem lásky.33) Tille tak doel - zhruba o dvacet let døíve - ke stejnému postøehu jako francouzský badatel P. Le Gentil.34) Ke kulatému výroèí domnìlého Villonova
narození uveøejnil v èasopise Lumír obsáhlou studii Inspirace a umìní Frantika Villona
(v mírnì pozmìnìné podobì vyla pak roku 1947 v prvním díle jeho Dìjin francouzské literatury v obrysech) Otakar imek.35) Doloil jí svou erudici a znalost nejnovìjího
bádání francouzského, pøedevím práce Longnonovy a Championovy. Lze øíci, e
imkova práce nebyla v Èechách a dosud pøekonána. Ve ètyøicátých letech 20. století pøipravoval básníkùv portrét pro plánovanou Knihovnu moderní kritiky Václav Èerný. Plány zhatil komunistický puè.36) Moderní dùkladná villonovská syntéza z pera
èeského romanisty tak chybí dodnes. Nikoli kvalitní pøeklady.
Jejich poèátky spadají do období rozmachu èeského frankofilství, do osmdesátých
a devadesátých let 19. století, kdy se hlavními propagátory francouzsko-èeského sbliování stali na obou stranách horliví nacionalisté. Pøedevím mladoèeský tisk - navzdory nechuti prvního francouzského konzula Alfreda Mérouxe de Valois, který pøiel
do Prahy roku 1897 - prosazoval politické kontakty mezi èeským národním hnutím a
francouzskými nacionalisty, antisemity a antidreyfusiány. Kulturní vliv Francie vak sílil
a el natìstí vìtinou mimo politiku. Nejvýraznìji se projevoval ve výtvarném umìní,
nezanedbatelný byl jak v divadle, tak v literatuøe. Pøevaoval vliv francouzské literatury
soudobé, pøesto roku 1883 vychází Jeøábkùv pøehled Stará doba romantického básnictví, v nìm se nacházejí Vrchlického37) pøeklady dvou z nejslavnìjích Villonových
balad, Balady k Pannì Marii a Balady o obìencích. Obì pak Vrchlický vèlenil do druhého cyklu básnických parafrází Z niv poezie národní a umìlé. K sepsání villonovské

32. Osip MANDELTAM: François Villon. Nova et Vetera, sv. 23, Stará Øíe 1917. Pøel. Josef Vaica.
33. Literární archiv Památníku národního písemnictví, Václav Tille, osobní pozùstalost. Dìjiny francouzské literatury se zøetelem k zemím sousedním, 1422-1494, list è. 131. Cit. dle D. Blümlová: Václav Tille (Pokus o osvìtlení osobnosti se zvlátním zøetelem k zájmu folkloristickému.) Kandidátská
disertaèní práce, Èeské Budìjovice 1985, s. 50.
34. P. Le Gentil: Villon. Connaissance des lettres. Hatier, Paris 1967, s. 35.
35. Viz pozn. è. 14.
36. Václav ÈERNÝ: Pamìti. 1945-1972, Atlantis, Brno 1993, s. 372.
37. Jaroslav Vrchlický systematicky seznamoval èeský svìt s francouzskou literaturou: roku 1877 vyly
jeho pøeklady pod názvem Francouzská poezie nové doby, r. 1893 Moderní básníci francouztí.
Pøekládal V. Huga, , A. De Lamartina, Leconta de Lisla, E. Rostanda, T. de Banvilla, A. de Musseta,
F. Coppéa, T. Gautiera, G. de Nervala a mnoho dalích. Sr. Jan JIROUEK: Die Rezeption Französischer Kunst und Kultur bei den Tschechen im 19. und 20. Jahrhundert.. Reales Vorbild oder Illusion? In: Frankreich und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Beiträge zum
französischen Einfluss in Ostmitteleuropa. Herausgegeben von F. Seibt und M. Neumüller.
München, R. Oldenbourg Verlag 1990, s. 18-19.
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studie se vak neodhodlal. Zajímali ho pøedevím básníci moderní - tìm vìnoval
roku 1887 své Básnické profily francouzské.
Na Villonovi Vrchlického nelákala marginalita ani protiklady tolik pøitalivé pro
romantiky, ba ani spøíznìnost ducha, ale virtuosita rýmù, umný strofický obrazec, vnìjí lesklost.38) Tyto atributy odpovídaly Vrchlického chápání poezie: ve
shodì s parnasisty mìl zato, e báseò je pøedevím záleitostí jazyka. Výraznì
ho poznamenal parnasista Théodor de Banville, který roku 1874 vydal sbírku 36
balades joyeuses composées a la maniere de François Villon. Jednalo se o konvenèní a formálnì dokonalou interpretaci Villona, jeho Banville nazval vnukem
Aristofanovým. 39) Také v pøípadì Vrchlického korespondovaly Villonovy vere s
básníkovým kultem formy, s jeho zálibou v obrazovì bohatých rýmech a vybrouených verích. Villonùv vliv je zcela patrný ve Vrchlického sbírkách Dojmy
a rozmary (1880), Hudba v dui (1886), Moje sonata (1893). Vrchlického formalismus pøekáel pochopení skuteèné podstaty Villonových básní, a nic na tom
nezmìnila ani skuteènost, e pùvodnì jen pøíleitostné pøekládání bylo vystøídáno celou periodou villonovského vlivu. 40) Vrchlický mìl øadu pokraèovatelù,
nejen epigonù básnických, ale i pøekladatelských. I ti vìtinou dávali pøednost
moderním básníkùm; Villonovi se okrajovì vìnoval jeden z nich, Jaromír Borecký, který uveøejnil 1. záøí 1899 v Lumíru tøi ukázky pøekladù Villonovy poezie,
Spor srdce a tìla, Baladu paní bývalých èasù, Baladu jalových øeèí. 41) Mìly být
souèástí Boreckého sbírky Poesie francouzské staré doby, její vydání se neuskuteènilo. Formální dokonalostí villonovského vere byl inspirován i Jiøí Mahen ve svých Baladách z roku 1908; k básníkovì odkazu se výslovnì hlásí
v Baladì XX:
Villone, mistøe mùj, u høíèka nesmìlá
je mi tvá balada, já dùvìrnìji iji.
Pojï, Magdaleno, vzhùru z kostela!
Modlitba nae není litanií!42)
Vrchlický byl spolu s Jaroslavem Gollem prvním pøekladatelem Charlese Baudelaira, jejich výbor z Kvìtù zla vyel roku 1896. Baudelaire patøí k vyznavaèùm Villonovy poetiky, stejnì jako tento støedovìký bohém il i Baudelaire v lese
symbolù.43) Jeho stylizované vere jakoby navázaly tam, kde pøed dávnem Villon
skonèil. alda nazval Baudelaira bratrem Villonovým.44) Villonem byli uchváceni
také Paul Verlaine èi Arthur Rimbaud...
Proti formalistním pøekladùm lumírovcù - nejednalo se samozøejmì jen o Villona
- se zformovala opozice, literární revisionismus. Ten vyzrál v soustavnìjí èinnost
a po první svìtové válce, kdy se do èela tohoto proudu postavil Otakar Fischer.
Hlavním poadavkem moderních pøekladatelù byla shoda pøekladu i originálu pøi
Otakar FISCHER: Villon v Èechách, s. 321. In: O. Fischer: Slovo a svìt, s. 320 - 326.
Ibid., s. 322 - 323.
Ibid.
Lumír 27, 1899, è. 35, s. 409.
Jiøí MAHEN: Balady. SNKLU, Praha 1963, s. 49.
Le Goff, Støedovìký èlovìk, 32.
F. X. ALDA: Z období Zápisníku. Úvahy kulturnì-politické, studie teoreticko-umìlecké, medailón
ky a stati z literatur svìtových. I., II. Odeon, Praha 1987, s. 489.
45. J. V. NOVÁK, A. NOVÁK: Pøehledné dìjiny literatury èeské od nejstarích dob a po nae dny. 4.
pøepracované a rozíøené vydání. Atlantis, Brno 1995.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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45)

zachování rozsahu pøedlohy a respektování ducha doby, v ní originál vznikl. Villonova poezie patøila k pøípadùm, kde byla tato zásada nad jiné uiteèná.
Rozhodujícím mezníkem Villonova zviditelnìní v Èechách se stala dvacátá léta.
Snad zde jistou roli sehrál vznik Francouzského institutu v Praze disponujícího stále vzrùstajícím kniním fondem, stejnì jako intenzívní umìlecké a vìdecké kontakty francouzsko-èeskoslovenské. Zmínili jsme badatelskou èinnost Václava Tilleho
a Otakara imka, pøibývalo také pøekladù. V letech 1917 - 1924 zveøejnil nìkolik
Villonových balad v èeské podobì Bohumil Mathesius. Dne 2. øíjna 1927 vyla
v Rudém právu Villonova Balada o viselcích v pøekladu F. X. aldy, o dva mìsíce
pozdìji se v èasopise Literární svìt objevil Hoøejího pøeklad Modlitby k Pannì Marii. Jaroslav Zaorálek pøeloil román o Villonovi od francouzského fantaisisty, znalce soudobého paøíského polosvìta, Francise Carca ivot Mistra Villona. Rudolf
keøík46) vydal román v Prùmyslové tiskárnì v Praze. Carcova práce si získala velkou oblibu.
Zùstaòme jetì v roce 1927: svìtlo svìta spatøila celá antologie z Villonova díla.
Pøekladatelem byl Otakar Fischer, sbírka nesla název Výbor z básní. Vyla v Praze,
rovnì v nakladatelství Rudolfa keøíka. Fischerùv pøeklad i interpretace básníkova díla a osobnosti je ve srovnání s pøedcházejícími pøekladateli daleko pøesnìjí,
objektivnìjí, bohatí. Oprávnìná je snaha vyzvednout ve Villonovì poezii sloky
obecnì lidské a posud naléhavé, dávati do odlehlých naráek pointovaný výklad.
[...] Pøitom vak má tu být Villon podán ve vech souèástech své protimluvné bytosti, i ze svých nejdrsnìjích stránek [...] i ve svém buøièství a cynismu. [...]47) O kvalitì
pøekladu a nepopiratelné popularitì, kterou Villon v Èechách získal, svìdèí èetná
vydání: do roku 1995 jich bylo jedenáct, poslední v Mladé frontì, v øadì Kvìty poezie. Roku 1940 vyel èeský pøeklad Erskinova Nezbedného mistra balad s pøedmluvou Pavla Eisnera.48) Eisner se zmocnil Villona rovnì pøekladatelsky, sbírka
vyla roku 1946.49)1 Jako poslední si zásluhu o Villona pøipsala roku 1957 Jarmila
Loukotková.50) Souèástí jejího ivotopisného románu Navzdory básník zpívá je i úplný pøeklad Villonova díla.
Villonova poezie pøístupná v èetinì nezùstala bez odezvy v pùvodní èeské básnické tvorbì. Villonùv vliv na Jiøího Karáska ze Lvovic je zøetelný ve sbírce Písnì tulákovy o ivotì a smrti. Vere jsou spíe jen povrchní villonovskou autostylizací, èi,
podle aldy - se Karásek drapíruje za villonovského nebo rimbaudovského tuláka.51) K Villonovi se Karásek dostal ji roku 1920, kdy po Xaveru Dvoøákovi pøevzal
redakci katolické revue Týn, která se - podle jeho slov - mìla stát sborníkem, øízeným vùlí a snahou vybírati ve, co je v mystickém vztahu ke koneèné jednotì umìní,
vìdy a náboenství.52) Jak do tohoto rámce zapadl svou Baladou k Pannì Marii uveøejnìnou v Karáskovì pøekladu Villon, básník-tulák ijící dobrodrunì, odsouzený
pro zloèiny na ibenici, [...] génius, jeho veri, psanými za hladu, v krèmách, v pí46. Lékaø a nakladatel, který od roku 1921 v edici Symposion pøiblíil èeskému ètenáøi celou øadu svìtových autorù.
47. O. Fischer, Pøekladatelùv doslov, In: Francois Villon, Básnì. Mladá fronta, Praha 1995, s. 98.
48. John ERSKINE:Nezbedný mistr balad. Praha 1949.
49. Francois VILLON: Básnì. Pøeklad Pavla Eisnera. Aventinum, Praha 1946.
50. Jarmila LOUKOTKOVÁ: Navzdory básník zpívá. Støedovìká epopej. SNKLHU, Praha 1957.
51. alda, Z období, II, 272.
52. Týn 4, 1920/21, editorial, nestr.
53. Ibid., s. 349.
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nì poèíná se nová doba francouzské poezie, tìko øíci. Jinak vak èeská katolická moderna dávala pøednost soudobé francouzské poezii, pøedevím básníkùm
z okruhu renouveau catholique.
S prohlubující se polarizací politického ivota v Èeskoslovenské republice bylo
stále zøetelnìjí, e støedovìký marginál Villon je oslovuje krajní levici. Od jara 1923
byly - spolu s veri Heinricha Heina - uveøejòovány jeho básnì v satirickém týdeníku Sratec, vycházejícím nákladem tiskového výboru KSÈ. Rozhodující byl falenì
54)
chápaný obsah Villonovy poezie, nikoli jeho dokonalý ver. K uveøejnìní první
básnì, jí byl Villonùv Epitaf, byla pøièlenìna (nepøesná) poznámka o tom, e v Paøíi právì vychází souborné Villonovo dílo. Ètenáø zde nael i struèný básníkùv ivotopis, s podotknutím, e Villon byl sice patný èlovìk, ale velký umìlec. Byl to
nepochyby èlovìk, který si mnoho ze své smrti nedìlal, jako vichni lidé, kteøí mají
do smrti co na práci.55) V Sratci vyly mimo jiné decentní pøeklady Villonových básní od Zdeòka Kalisty, a sice Balada, která má být závìrem, Píseò o návratu a závìr
Velkého testamentu.56) J. H.[oøejí] se pøidal nepøeloitelným (ani jemu se pøíli nevedlo) Ètyøverím ve stejném roèníku. Villonovu poezii pro Sratce pøekládali rovnì R. Sohn a Milan raml.
Tøicátá léta poznamenala od samého poèátku hospodáøská krize. Poèet lidí, kteøí se dostali na okraj spoleènosti, vzrostl nebývalou mìrou. Celé období provázela
snaha pøimknout umìní k základním otázkám lidské existence nazírané pøedevím
úhlem rozkladu hodnotových systémù. Spolu s hospodáøskou krizí prostupovala
spoleènost - a Èeskoslovenská republika nebyla výjimkou - i hluboká krize duchovní obracející pozornost intelektuálù a umìlcù k sociální realitì. Tento pohyb
umocòovalo nebezpeèí, které hrozilo zvenèí, od faistického Nìmecka. Èeská
spoleènost se rozdìlila na nesourodou protifaistickou vìtinu a faizující nacionalistickou meninu.
Ve zjitøené atmosféøe se objevila nová interpretace støedovìkého básníka: interpretace revoltující, revoluèní. Roku 1936 vyla v nakladatelství Fr. Borového sbírka
Vítìzslava Nezvala 52 hoøkých balad vìèného studenta Roberta Davida, podle slov
F. X. aldy kníka, s kterou se dìlalo zbyteènì mnoho hluku.57) Nezval se v ní jednak
popasoval s dokonalostí Villonova vere, jednak vyjádøil sociální a bojovnou interpretaci Villonovy poezie. Námìty Nezvalových balad evokují ivot buøièe, ebráka,
cynika, povaleèe, zbìhlého studenta, prostitutek, ale i soudobou sociální a politickou situaci. Nezval - na rozdíl od Vrchlického - vnímal nadaného støedovìkého kriminálníka jako hoøkého básníka - jak ostatnì dokládá Balada první, oslovující
Francoise Villona:
Ne budu, Mistøe, viseti,
a ne si hodím pod bradu,
tu smyèku, je ve zpeèetí,
chci zkusit té tvou baladu...58)
54. Sratec 3, 1923; prùbìnì.
55. Ibid., 24. 5. 1923, s. 4.
56. Ibid., 28. 6. 1923, s. 4. Kalista byl rovnì výteèným pøekladatelem verù Karla Orleánského, sr. K.
Orleánský: Rondeaux, Praha 1931.
57. alda, II, 457.
58. Vítìzslav NEZVAL: 52 hoøkých balad vìèného studenta Roberta Davida. Ès. spisovatel, Praha 1968,
s. 1.
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V duchu villonovské inspirace konèí kadá balada posláním; nicménì byl to Villon do znaèné míry padìlaný, jemu byla odkoukána vìtina jeho stylových znakù a
pøeloena do dnení doby, natøena socialistickou moderností. Jako Villon, chce být
i Robert David bez pøístøeí, nièema, povaleè, zloèinec, neøestník - ovem: chce...
Vpravdì kdo umí hloubìji vidìt, pod slovo i písmeno, poznává, e jde mnohem spí
59)
o masku ne o tváø, vyøkl nemilosrdnì F. X. alda. Z naeho soudobého pohledu
je neodolatelnou perlou Balada tøicátá devátá o jednotné frontì, znìjící faleným
patosem salonního komunisty:
Øekli mi, sedni si a pi,
o stávkokazích, o výluce,
ty pøece velmi dobøe ví,
kdo je ná nejhlavnìjí kùdce....
Spojte se, socialisté!60)
Úvahy o paralele mezi talentem a (dobrovolnou) sociální marginalizací naznaèuje Nezval hned v nìkolika baladách. Ze vech èií cynismus a zverovaná nenávist
vùèi vemu, vùèi svìtu, kde z nás bankéøi a lumpi tyjí...61) V této falené interpretaci
Villona heslo Epatez les bourgois pøestává být studentskou vzpourou èi umìleckým krédem avantgardy a stává se výrazem zavilé tøídní nenávisti.
Ve stejném roce, kdy vylo Nezvalovo 52 hoøkých balad, se ve Studentském èasopise objevila báseò devatenáctiletého gymnasisty Josefa Kainara Pochod villonovcù, poezie pozoruhodná silnou obrazností a emocionalitou, ale zatím pouhé
nápady rozepsané do verù.62)
Jetì pøed vydáním Nezvalovy sbírky, roku 1935, inspiroval Fischerùv pøeklad
Villonovy poezie Jiøího Voskovce a Jana Wericha k napsání Balady z hadrù. Premiéra hry se konala 28. listopadu 1935 na jeviti Spoutaného divadla - reii mìl Jindøich Honzl, hudbu sloil Jaroslav Jeek, Jenèíkovy girls nahradila nìmecká
emigrantka Lotte Goslar, výpravu navrhl Bedøich Feuerstein, kostýmy Frantiek Zelenka. Tøebae V + W, alespoò podle vzpomínek Jiøího Voskovce,63) mìli nejdøíve
atmosféru a pak teprve syet hry, inspirace osudovou událostí z Villonova ivota
byla jednoznaèná. Interpretace nespornì revoltující (pøedevím texty písní znìly
velmi revoluènì), nikoli vak nenávistná, jako tomu bylo u Nezvalových balad. Inscenace Balady z hadrù probìhla ve znamení trojnásobného in margine: výrazem
sociálního vyhotìní bylo samotné villonovské téma, oivené stále nekonèící hospodáøskou krizí. Nicménì samo autorské divadlo se ocitlo na okraji, doslova, fyzicky. Shodou nepøíznivých náhod opustil soubor pùvodní prostory Osvobozeného
divadla U Novákù ve Vodièkovì ulici a musel vzít zavdìk novým, provizorním pùsobitìm v sálku divadla Rokoko na Václavském námìstí. Autoøi své nové pùsobitì
hbitì pøezvali na Spoutané divadlo; název symbolizoval omezené podmínky, v
nich pracovali: miniaturní jevitì, hleditì jen pro 400 divákù, tedy mení trba a
mení honoráøe..... Vadila také rokoková výzdoba, a tak Voskovec a Werich oblékli
gypsové andìlíèky na parapetech do kalhotek a podprsenek.64) Do tøetice se di60. Nezval, 52..., s. 39.
61. Ibid., s. 45.
62. Josef KAINAR: Bláznùv kabát. Ès. spisovatel, Praha 1972, s. 25. Za upozornìní dìkuji kolegyni
doc. Dagmar Blümlové, CSc.
63. Sr. Michal SCHONBERG: Osvobozené. Odeon, Praha 1992, s. 292.
64. Jaroslav PELC: Zpráva o Osvobozeném divadle. Práce, Praha 1982, s. 161.
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vadlo ocitlo in margine politicky, z pohledu èeské pravice a èeských faistù. K této
pozici smìøovalo ji od svého vzniku, postup nepochybnì urychlila premiéra hry
Osel a stín dne 13. øíjna 1933. O proslulost uvedené hry se vydatnì zaslouilo i nìmecké velvyslanectví v Praze, které po dobu vech 187 repríz nepøetritì podávalo
u ministerstva zahranièí ÈSR ostré diplomatické protesty.
O rok pozdìji natoèili Voskovec a Werich ve spolupráci s Martinem Frièem a
scénáristou Václavem Wassermannem film Hej rup!, film zøetelnì levicový, svou
revoluèní dikcí pøekraèující pùvodní odsuzování zapklého èecháèkovství. V záøí
1935 zastupovali Werich, Jaroslav Jeek, Jindøich Honzl a dalí Èeskoslovensko
na Mezinárodním divadelním festivalu v Moskvì,65) kde se úspìnì film Hej rup
promítal. Po návratu Werich pøednáel o sovìtském divadle, nelze vak øíci, e by
jeho obdiv k Sovìtskému svazu byl bezvýhradný a jednoznaèný. Pøesto se obou
autorù, jejich politické sympatie patøily pøedevím skupinì Hradu, chopila krajní
levice (ostatnì jejich reisérem byl komunista Honzl!). Hry Osvobozeného divadla
vyloila po svém, posunula je více doleva, ne ve skuteènosti byly. Referáty v Rudém právu a v Tvorbì se nesly ve znamení superlativù. Z druhé strany politického
tábora byli autoøi otaxováni pøídomkem boleviètí agenti, tehdy vcelku bìným
oznaèením z arzenálu krajní pravice. Navzdory tomu, e se autorù a jejich her i nadále zastávali F. X. alda (pøes pøiznání urèitých výhrad, které k nim choval), Jindøich Vodák, Eduard Bass, Václav Tille i Karel Èapek se divadlo z aspektu
národních demokratù, agrárníkù a faistù dostalo na levý okraj spoleènosti. Ostatnì èasté rozhovory poskytované Rudému právu tomu nasvìdèovaly.66)
Po pøestìhování do Rokoka hledali Voskovec s Werichem téma pro hru, která by
se hodila do Spoutaného divadla. Villona objevili spíe náhodou  díky bibliofilskému vydání Fischerova pøekladu Závìti Mistra Villona.67) Tato dílko je pøivedlo k dalí
èetbì Fischerových pøekladù, které je okouzlily. Nezùstali jen u nich: napsání a nastudování hry pøedcházela velmi peèlivá pøíprava, vèetnì èetby Villona v originále
a jazykovì francouzských villonovských studií. Voskovec, vnuk zakladatele praské sekce Alliance française, malíøe a frankofila Sobìslava Pinkase, a Francouzky
Adrianne Denoncin, sám absolvent gymnázia v Dijonu, jeho první ena byla Francouzka, byl ke studiu dobøe jazykovì vybaven.
Do hry, napsané ve dvou èasových rovinách (první a poslední obraz se odehrávají v souèasnosti, hlavní èást v Paøíi poloviny 15. století) pouili básnì Náøek
krásné zbrojíøky, Balady mravolièné i slavného ètyøverí dvojverí z Velkého testa-

65. Voskovec nemohl vycestovat, nedostal sovìtské vízum. Schonberg: Osvobozené, s. 289; tý:
Rozhovory s Voskovcem. Blízká setkání, Praha 1995, s. 108 - 109
66. Werichovi, ijícímu po válce v totalitním Èeskoslovensku, pomohlo toto zaøazení pøeít, Voskovec
je rozhodnì odmítl. V roce 1950, kdy ho z komunismu obvinil Ferdinand Peroutka, napsal: Nue komunista jsem nebyl. Nikdy. Nesèíslnìkrát jsem to v Americe odpøísáhl úøednì i legálnì... Nebyl
jsem také nikdy fellow-traveller. [...] kdy nastalo v pozdních tøicátých letech dìlení na faismus a
komunismu a na protifaismus a protikomunismus - zaèalo se natírat dvoubarevnì. [...] Peroutko vdy nám lo o toté, co Vám, nemyslíte? Co jste si nepøál, v roce 35 - aby Hodaè a Støíbrný prohráli? Mùeme za to, Vy èi já, e si to tenkrát právì pøáli taky komunisti? Sr.
VOSKOVEC+WACHSMANN: Z rodinné kroniky. Ed. Andrea Borovièková. Lidové noviny, Praha
1996, s.288-291.
67. Vydal Jaroslav Picka, Královské Vinohrady 1934., dle Schonberg, Rozhovory, ss. 294, 310.
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mentu, které se stalo leimotivem: Nuzota z lidí lotry èiní a vlky z lesù ene hlad... Balada z hadrù se stala prvním skuteèným dramatem z dílny V + W, se soustøedìným
dìjem, zápletkou, rozuzlením i katarzí. Výsek z Villonova ivota se v jejich podání
opírá o nìkterá historická fakta, ale autoøi s nimi zacházeli vcelku volnì. lo jim o
vyjádøení pøesvìdèení, e sociální bída je koøenem bídy morální a pøíèinou marginalizace jednotlivce i celých skupin. lo o hledání paralel mezi Francií 15. století,
rozvrácenou stoletou válkou a morovou epidemií, a soudobého karnevalu diktátorù, obludných kapitálù a více ne støedovìké bídy, rozvratu mìácké morálky a
blázince hospodáøské bezmocnosti...68) Villona hrál Bohu Záhorský, knìze Philippa Sermoise (v Baladì z hadrù je pasákem) hrál Frantiek Filipovský, koketu Catherine de Vausselles Jarmila vabíková. Nezapomenutelný byl nejen korpulentní
Frantiek Èerný v roli paøíského prefekta (na svém rozmìrném bøichu nosil plán
Paøíe), ale pøedevím osvìdèená klaunská dvojice, antouek Georges v podání
Jiøího Voskovce a ponocný Jehan, jeho hrál Jan Werich. A to navzdory tomu, e
na forbínì se Voskovec s Werichem dopustili nìkolika vyslovenì prosovìtských
úletù. Ponìkud rudì vyznìl závìr písnì, kde V+W køeèkové a baøtipáni si nezadali
s Nezvalovými bankéøi a lumpi...
Jak autoøi napsali v pøedmluvì k Baladì, zaujal je osud básníka, jen proel ivotem jako skuteèný proletáø své doby, potáceje se neustále mezi láskou a ibenicí,
mezi krásou a smrtí [...], byl okolnostmi a konvencemi pøinucen pohybovati se køivkou vyhrazenou zloèincùm a lidem opovrhovaným...69) Villon se zde stal doslova rebelem, dosavadní Villon-básník a Villon-tulák ustoupil do pozadí. Bylo to lákavé,
aktuální, úspìné, ale zcela scestné: jednalo se o anachronickou idealizace Villona nerezignujícího pøed spoleèenskou nepravostí. Vidina básníka - revolucionáøe,
který za to, e mluvil øeèí nového svìtového názoru, byl pøinucen íti na okraji spoleènosti, tragédie umìlce, jen za to, e cítil pøíli jemnì a vyjadøoval se pøíli buøièsky, byl okolnostmi a konvencemi pøinucen pohybovati se køivkou vyhrazenou
zloèincùm a lidem opovrhovaným,70) byla falená, falenì byl vylíèen osud pøíli
svobodného ducha, z nìho malomìácká úzkoprsost radìji uèiní zloèince, ne
aby pøipustila nepohodlnou sílu jeho genia....71) Identické zùstaly jen Villonovy vere, ztrácely se vak v klié levicových výkøikù. Villon, postava vyslovenì støedovìká, piják, rváè, karbaník a pøíleitostný básník, souèasnì vak nepochybující syn
církve,72) tak dostal rudou èapku. Pøitom sloka kolského a literárního vzdìlání ve
Villonovì poezii zùstává vyslovenì støedovìká, nedotèená humanitním vzdìláním.
O novém svìtovém názoru nemùe být øeè - i toto byl ústupek ideologický, renesance byla pøedváleèné avantgardì mnohem sympatiètìjí, ne temný støedovìk!
Dìlení spoleènosti na bohaté a chudé pokládal Villon za legitimní; sám by rád patøil
mezi bohaté, znemonily to jeho zpùsob ivota, jeho støety se spoleèenskými normami. Villon nebyl proletáø, Villon nebyl revolucionáø. Zpustlý a deklasovaný inteVydal Jaroslav Picka, Královské Vinohrady 1934., dle Schonberg, Rozhovory, ss. 294, 310.
Jiøí VOSKOVEC, Jan WERICH: Hry. Praha 1980. Pøedmluva k Baladì z hadrù, s. 283.
Cit. dle Pelc, c. d., s. 163.
Voskovec, Werich: Hry, s.284.
10 let Osvobozeného divadla. Fr. Borový, Praha 1937, 124.
Václav ÈERNÝ: Soustavný pøehled obecných dìjin literatury naí vzdìlanosti. 2. Podzim støedovìku a renesance. (Univerzitní pøednáky). H+H, Praha 1998, s. 83.
73. Ibid.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
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lektuál, vagus a goliard, zabøedlý do zloèineckého milieu, Villon byl Bohem
nadaný kriminálník, který støedovìkému poøádku neodporoval, ale prostì ho nerespektoval. Sobì rovné nehledal mezi støedovìkými pracujícími, kteøí mu páchli
po cibuli,74) ale na dvoøe Karla Orleánského, mezi úøedníky a policisty paøíského
Chateletu, pøípadnì mezi zlodìji, vrahy a prostitutkami. Prostì podle situace. Tuto
zcela evidentní skuteènost ignoroval jak Nezval, tak Voskovec s Werichem.
Na druhé stranì je zøejmé, e V+W svou vizi nového sociálního øádu nijak blíe
nespecifikovali, lo jim spí o neurèitý princip zaloený na sociální rovnosti a veobecné spravedlnosti,75) nikoli o volání po totalitní spoleènosti kremelského støihu.
A tak èi tak, svou Baladou z hadrù se postavili hodnì vlevo. Navzdory tomu jim pøinesla výrazný úspìch, i finanèní: hra mìla 245 repríz (nìkde se uvádí 250). Popularita nonkonformního divadla? Prohloubený zájem o Villona? Èi doklad o levicovém
smýlení vzdìlaných èeských vrstev?
Na první jarní den, 21. bøezna1936, Voskovec s Werichem oficiálnì ohlásili, e budou hrát opìt v divadle U Novákù ve Vodièkovì ulici. Zde se 1. dubna tého roku konala obnovená premiéra Balady. Pozdìji hru nastudovali znovu na poèest sovìtského
avantgardního reiséra Vsevolda Mejercholda, který pøijel 30. øíjna 1936 do Prahy.
Posledním villonovským triumfem v samostatné republice byl pásmo z Villonových balad zkomponované E. F. Burianem pod názvem Paøí hraje prim. Také Burian se nechal inspirovat Fischerovým pøekladem; za Villonovými subjektivními veri
hledal prostøedí, v nìm se zrodily. Premiéra se konala 22. února 1938 v D 38, do
konce sezony dosáhla 67 repríz.
Pro poúnorový totalitní reim byl Villon a jeho básnický odkaz celkem pøijatelný.
Badatelù bylo poskrovnu, svobody bádání jetì ménì.76) Francouzské støedovìké
literatuøe se vìnoval pøedevím slovenský romanista Jozef Felix. Pøevzal pohled
meziváleèné levicové avantgardy, i v jeho podání byl Villon proletáøem, který sa
postavil proti stredoveku a proti samým princípom, na ktorých stála vtedajia spoloènos, jeho Villon má výraz revoltujúceho a búriaceho sa chudáka.77) Izolace romanistického (a rovnì medievalistického) bádání v totalitním Èeskoslovensku
byla zøejmá: ve Francii se rozvíjely nové badatelské metody, novì pojatá medievalistika, nové metody literárnìhistorického bádání. ádné z nových trendù se v nepoèetných villonovských studiích neobjevily. Jen nový pøeklad Jarmily
Loukotkové...
Ve Felixovì interpretaci nebyla nová ani snaha retuovat nìkteré negativní rysy a
skutky Villonovy. Pøeváila pøedstava velkého básníka, jemu se, s ohledem na
jeho velikost, dá tu a tam nìco odpustit (tedy pøesnì ona míra tolerance, která

74. Huizinga, c. d., 223-224.
75. Schonberg, Osvobozené, s. 300.
76. Chudou eò villonovského bádání dokládá jetì Slovník svìtových literárních dìl, 2/M-, Odeon,
Praha 1988, s. 357, a to pøesto, e slovníkové heslo, jeho autorem byl Jindøich Veselý, je velmi kvalitnì zpracováno.
77. Jozef FELIX, Dve románske fresky, Tatran 1975, s. 85. Vylo té jako úvod ke knize Já, Francois Villon, Èeskoslovenský spisovatel, Praha 1964.
78. Ilustrovaný encyklopedický slovník III, Pro-, ÈSAV, Praha 1983, s. 771; Malá èeskoslovenská encyklopedie, VI, -, Academia 1987, s. 553 aj.
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v hodnocení odbojných soudobých literátù chybìla). Ve nemastném neslaném
tónu znìla i hesla dobových encyklopedií.78)
V bøeznu 1975 se mohli s osobností støedovìkého básníka sblíit i televizní diváci. Reisérce Evì Sadkové poslouila jako pøedloha románová freska Jarmily Loukotkové. Tøebae interpretace nevyboèila z normalizaèních mezí, tøebae dùraz
leel na Villonových trampotách v lásce, tøebae postava Pìvce, který spojoval
jednotlivé scény, mìla být tøídním mluvèím Paøíe patnáctého století,79) o inscenaci
se zmínily jen Lidová demokracie, Zemìdìlské noviny a Práce, nikoli neomylné a
nad jiné vlivné Rudé právo. Zajímavý (tøebae neveøejný) byl názor reiséra Miroslava Macháèka, internovaného v psychiatrické léèebnì v Praze-Bohnicích: Jedno
bylo pozoruhodné - pøestoe byl Villon okázale nonkonformní a proti vládì, byla to
právì vláda, která ho omilostnila! V dnení dobì si nedovedu nic podobného pøedstavit. Milost nedostanou ani lidé, kteøí se nièím neprovinili.80)
Jakmile se z klié Villon-proletáø-pionýr sociálních revolucí vyboèilo, bylo zle: v
bøeznu 1979 se v Realistickém divadle, v reii Luboe Pistoria konala premiéra dramatického debutu Daniely Fischerové Hodina mezi psem a vlkem.81) Ve fiktivním
procesu s Françoisem Villonem se odehrál nadèasový konflikt nezávislého intelektuála s mocí. V dobì zvítìziví normalizace zaznìla inscenace jako protest proti
útlaku tvoøivosti, omezování svobody a nucení nepohodlných osob k emigraci. Nebylo divu, e pøedstavení bylo po tøech reprízách zakázáno. Diváci, mimoøádnì
vnímaví k meziøádkovému poslání, jednoznaènì ztotonili Villona s disidenty, proti
kterým vrcholila perzekuce. K obnovené premiéøe dolo v listopadu 1991 v Rokoku, v nastudování souboru Kapar.82)
Poslední publikace, která u nás o Villonovi vyla pod názvem François Villon. ivot básníka, pochází z pera symbolistního prozaika Marcela Schwoba.83)Schwob ji
vydal roku 1896 ve sbírce esejù SpicilPge (Krasobraní). Spisovatel zemøel roku
1905 ve vìku 37 let, od roku 1895 se, ochrnutý, potácel mezi loem a knihovnou.84)
Ne onemocnìl, proel vpravdì villonovskou inspirací: jako vojenských dobrovolník v bretaòském mìstì Vannes se dùvìrnì seznámil s tamní sociální spodinou.
Svìt Villonùv se mu empiricky pøiblíil, Schwob se zaøadil mezi nejdùvìrnìjí znalce støedovìkého básníka a jeho díla.
Èeské vydání Schwobova eseje je sice znaènì opodìné, nedokonale pøeloené, nicménì velmi uiteèné. Pøeèteme de výstiné hodnocení Villona: Básníkem
byl vynikajícím. Ve století, v nìm jedinými uznávanými hodnotami byly síla, moc a
udatnost, byl Villon malý, slabý, zbabìlý a prohnaný. Byl sice dokonale zkaený, ale
právì z této zkaenosti se zrodily jeho nejkrásnìjí vere.85)
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alda, I, 637. V èeském pøekladu Schwobovy eseje je letopoèet prvního vydání Spicilége uveden
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Resumé:
Linterprétation de la poésie de François Villon, dun poete dont le visage invite á
chercher des paralleres entre le don du talent et le destin du criminel, ne pénétra
au champs visuel des lecteurs tcheques quen 1883, pendant la période de la francophilie culminante. Ce sont les traductions de Jaroslav Vrchlicky qui, appartenant
au cénacle appelé Lumirovci, séfforça a souligner surtout la forme excellente des
ballades de Villon.
Cette attitude est réfusée par le revisionisme littéraire qui arrive apres la Grande
guerre. Le résultat: une traduction excellente et presque exacte des vers de Villon
faite par Otakar Fischer en 1927.
Pendant cette période, loeuvre de Villon est saisie par lavant-garde littéraire liée
avec la gauche politique; ainsi lhéritage poétique de Villon est déformée et abusée.
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