
Milí studenti a studentky!

Další renesanční autor, tentokráte francouzský. Červený 

text si zapište do sešitu, vše ostatní si přečtěte.

S pozdravem J. Bartošová

Pokud vás autor zaujme, další ukázky si můžete 

(=dobrovolné) poslechnout zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=LsjWFwQ1b5k

https://www.youtube.com/watch?v=LsjWFwQ1b5k


Francois Villon

obrázek 1:



ŽIVOTOPIS

• Narozen:

1429/1431 Paříž

• Úmrtí:

1463 nebo později

• vlastním jménem Francois de Montcorbier nebo Francois des Loges

• jméno Villon převzal od pařížského kaplana Guillauma de Villon – asi z 

vděčnosti



 Život:

o mládí prožil v chudobě, později se ho 

ujal bohatý kněz G. Villon

o studoval na pařížské Sorboně

o r. 1449 se stal bakalářem

o r. 1452 mistrem

o zvolil si bohémský způsob života

o za různé souboje, šarvátky v opilosti 

byl několikrát odsouzen

o dopouštěl se také loupení, výtržnictví, 

násilných činů, v roce 1455 zabil kněze



o byl odsouzen k trestu smrti

o byl osvobozen

o vyhoštěn z Paříže

o od té doby se zprávy o něm ztrácejí



TVORBA

• verše psal pod pseudonymem Vaillan

• francouzskou poezii vyvedl ze starých forem a témat

• známé jsou balady

• skládají se ze čtyř slok

• první tři jsou po sedmi až dvanácti verších a poslední zpravidla z pěti 

veršů

• tato forma balady dostala název villonská balada



Ukázka – balada:

• kterou Villon napsal léta Páně 1458 na námět,

jejž u svého dvora v Blois určil vévoda 

Orleánský

• Já u pramene jsem a žízní hynu,

horký jak oheň, zuby drkotám,

dlím v cizotě, kde mám svou domovinu,

ač blízko krbu, zimnici přec mám,

nahý jak červ, oděn jak prelát sám,

směji se v pláči, doufám v zoufání,

mně lékem je, co jiné poraní,

mně při zábavě oddech není přán,

já sílu mám a žádný prospěch z ní,

srdečně přijat, každým odmítán.



 Jen to mi nesporné, co plno stínů,

kde světlý den, tam cestu sotva znám,

kde průzračnost, tam výkladem se minu,

svou znalost vděčím náhlým náhodám,

vše vyhrávaje, čím dál smolněj hrám,

dím „dobrý večer“, jitro-li se skví,

když ležím naznak, strach mám z padání,

bohatství čekám, ničí nejsem pán,

mám vše, co chci, – nic, na čem srdce lpí –��

srdečně přijat, každým odmítán.



 K věcem, jež neznám, horoucně se vinu,

ženu se k cíli, jehož nežádám,

kdo ke mně vlídný, tomu dávám vinu,

kdo mluví pravdu, tomu lhářů lám,

můj druh je ten, kdo vemluví mně klam

a „labuť černá je jak havran“ dí,

v tom spojence zřím, kdo mi ublíží,

mně jedno, jsem-li šalbě ve psí dán,

mám v mysli vše, jen ne to nejbližší,

srdečně přijat, každým odmítán.



 Kníže, každý, kdo to čte, nechť ví:

nic neznám, ač mám o všem vědomí.

Jsem stranický, jsem zastánce všech stran.

Co chci? Být z těch zas, plat kdo bráti smí,

srdečně přijat, každým odmítán.



obrázek 2:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Francois_Villon_1489.jpg
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Balada:

o je původně epická, později lyricko-

epická báseň se smutným dějem a 

často tragickým koncem

o Villonovy balady jsou spíše lyrické

Ve svém díle používá prvky:

 dvorské poezie

 obhroublý až vulgární obsah

viz. ukázka



Ukázka – Čtyřverší:

• jež, složiv svou Závěť, napsal

Pařížan Villon

v pařížském Châteletu,

odsouzen k smrti oběšením

• Františku, už tě nepotěší,

že Francouz jsi a ze vsi zdejší;

teď na krk oprátku ti věší;

ať pozná, oč je zadek těžší.



obrázek 3:
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Dále ve svém díle používá prvky:

 realismus při líčení události

 ironie

 výsměch

 vysmívá se společnosti, smrti, své vlastní 

chudobě, autorům, kteří žijí v bohatství a 

píše o venkovu, který ani neviděl

 kontrast 

 jednoduchost



Dílo:

 Balady v žargonu

 Malý testament

 Velký testament

(testament = závěť)

Jarmila Loukotková napsala životopisný 

román o F. Villonovi 

 Navzdory básník zpívá

věnováno rodině, 

přátelům, ale 

hlavně nepřátelům



obrázek 4:
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