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SARRERA

François de Montcorbier, alias Villon, Parisen jaio zen 1431. 
urtean. Artean haur txiki-txikia zela aita hil zitzaiolarik, 
Guillaume de Villonek Saint Benoit-le-Bétourné parrokiako 
kalonjeak hartu zuen haurra bere etxean. Bihotz oneko 
kalonje honi esker, Villonek aukera izan zuen ikasketak egin 
eta Zorteak, antza, preparatua zion baino etorkizun hobea 
izateko. Hil arteko esker ona izango zion Villonek kalonjeari, 
zeina, Testamentuan esaten duen bezala, “aitago aita baino” 
izan zitzaion, eta esker-on hori erakusteko, segur aski, haren 
deitura, Villon, bereganatu zuen. Kalonje ona, bestalde, ez 
zen inoiz gelditu bere semetzakoaz ardura hartzetik eta ahal 
zuen guztian lagundu eta gerizatzetik, Testamentuko pasarte 
honetan esaten den bezala:

Atera nau saltsatik makina bat aldi.
Oraingo honetan ere ez da pozten ari (v.853-54).

Villon gazteak 1449an lortu zuen Batxiler titulua Artee-
tako Fakultatean eta 1452an Arteetan Lizentziatu eta Maisu 
titulua (maitre ès arts).

Urte haietan, ingelesak Parisko hiritik bidali berriak 
ziren, luzaroan, Ehun Urteetako Gerraren ondorioz, hiria 
okupatuta eduki ondoren. Ondotik utzitako paisaia latza 
zen: hiriaren aldiriak, bandidoz eta gaiztaginez beterik, 
zeharo elkortuta zeuden, bateko nahiz besteko soldadoak 
harrapatu ahala guztiak harrapatu, arpilatu eta lapurtuz bizi 
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izanak baitziren. Jana ere askotan eskas izaten zen eta bizitza, 
batez ere jende xehearentzat, oso gogorra zen. Eritasunek eta 
goseteek milaka hiltzen zuten jendea eta hirian bertan ere 
jende asko gosez eta lazeriaz hila zen. Otsoek, garai hartan 
Paris inguruetan txit ugariak, behin baino gehiagotan hirian 
sartu eta hildako asko egin zituzten. Bizitza segurantzia-ezak 
eta indarkeriak hartua zen.

Gerra latz hura bukaturik, gaitz guztien akabera ere eto-
rria zela uste izan zuten paristarrek. Hiria bere hondamenetik 
altxatzen ari zen, eta dudarik gabe poz-bolara handia lehertu 
zen. Hainbeste urtetako bortxa, lazeria eta larriminen ondotik, 
jendeak atsegina eta bizitza erraza zituen irrika (oroit Testamen-
tuko balada bateko errepikaz: “Ez da beste altxorrik: bizitzea 
ondo”). Moraltasuna ez zebilen handi. Gaiztagin banda ongi 
antolatuak gora eta behera ibiltzen ziren Frantzian. Jende askok 
lehengo bertuteak, zintzotasuna, lan-gogoa, giza bizitzaren 
errespetua, galduak eta ahaztuak zituen. Aldi berean dibertsio 
zoroko eta sufrimendu latzeko garaia izan zen. Etengabe han-
ditzen zen batzuen lazeria eta besteen oparotasunaren arteko 
aldea. Eta hala ere, krisi latzeko eta premia handieneko une 
haietan, erlijio sentimenduak hantxe zirauen, bizitzari itxekirik 
eta harekin nahasirik. Jendeak, hordikerian eta lizunkerian 
hondaturik, hil egiten zuen, bortxa egiten, elkar jotzen, barre 
egiten. Baina bazen, haatik, otoitzerako tokia eta denbora ere, 
argialdi bortitzetarako, bat-bateko damuetarako, maitasun 
mistikoko garraldietarako.

Unibertsitate ikasleek, bereziki, bizitza barreiatua era-
maten zuten. Haien parrandak askotan ez ziren oso hoben-
gabeak. Tabernak, neska kaskarinak, bestak eta oturuntzak 
ez ezik, zalaparta biziko balentriak ere izaten ziren, askotan 
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borroka latzetan bukatzen zirenak eta bai, batzuetan, giza-
hilketetan ere.

François Villon ikasle zen denboran istilu horiek gero eta 
bortitzagotuz joan ziren. Orduantxe izan zen “Deabruaren 
Putza”ko gertaera sonatua. Andre alargun ezagun bat bazen 
orduan Parisen, Bruyeresko andrea, ongintza beste egitekorik 
ez zuena, eta haren etxe aurrean forma xelebreko mugarri 
handi bat egoten zen zutik, “Deabruaren putza” deitua (Le 
Pet au Diable). 1451ean, Unibertsitateko ikasleek harri hura 
lurretik erauzi eta triunfoan eraman zuten beren Latin auzo-
ra, Sainte Genevièveko mendira. Alargunak, orduan, parte 
eman, Justizia tarte sartu, eta Jauregiko patiora eramanarazi 
zuen harria. Ikasleek orduan Jauregiari eraso egin eta berriz 
lehengo tokira ekarri zuten, eta bai, bidenabar, beste harri 
bat ere lapurtu, lehengoaren ordez alargunaren etxean ezarria: 
“Uzkerra” (la Vesse) deitu zioten horri. Gauero, nazio orotako 
ikasleek dantza egiten zuten harriaren bueltan flauta eta 
danbolin soinua lagun, eta pasanteak behartzen “Uzkerra”ren 
eskubideak begiratuko zituztela zin egitera. Hortik istilu 
larriak sortu ziren: iskanbilak, epaixkoak, eraitekak ere bai. 
Garai hura segur aski, oso txarra izan zen François Villon 
ikaslearentzat. Ez zen inoiz iritsi “Dekretu-irakaslea” (hau 
da, Teologia-irakaslea) izatera, eta garaitsu hartan hasiko 
zen, noski, denetariko gaizpideetan sartzen eta harremana 
ere egingo unibertsitatetik hanka egindako eskolau bihurri 
eta denetariko pertsonaia ez oso gomendagarriekin, hala nola 
Colin de Cayeux, 1460an urkatua, eta Guy Tabarie, Arteetan 
lizentziatua bera bezala; biak konplize izan zituen, aurerrago 
esango dugun bezala, Nafarroako Kolegioko lapurretan. Hala 
ere, Villonek ez zuen, agidanez, zer esan handirik ipini harik 
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eta 1455eko ekainaren 5ean, lehendabiziko eta ez azkeneko 
aldiz, Justiziarekin topo egin zuen arte.

Egun hartan, dirudienez kulpa handirik izan gabe, 
Villon pelea batean sartuta gertatzen da eta, bere burua 
defendatzeko, lurretik harri bat hartu eta gizon bat zauri-
tzen du aurpegian (berak lehenago ezpainetan ganibet kolpe 
bat hartua zuen); handik bi egunera, zauritu hura hil zen. 
Françoisek orduan grazia-eskaera bat ezarri zuen Justizian 
baina erantzunari itxaron gabe, “lekutu” egiten da. Hiltze 
horren ondorioz deserrira kondenatua izan zen, baina adiskide 
batzuek barkamen-kartak lortu zizkioten, zeinetan honela 
irakurtzen den: “Aintzat harturik gainerako guztian François 
Villon ongi eta ohore onez portatu izan dela eta inoiz ez dela 
beste inongo gaiztabide, erasia edo okerretan harrapatua 
izan, grazia egiten zaio eta lehengo izen on eta fama onera 
eta kendutako ondasunetara ere bihurtzen.” 

Ez dakigu noiz hasi ote zen poesia idazten eta poemak 
ontzen, baina bere lehenbiziko poema handia, Legatua (Le 
Lais), 1456ko eguberrian datatzen du berak. Urte hartan 
bertan, ordea, bostehun urre-ezkuturen lapurreta izan zen 
Nafarroako Kolegioan. Bere poeman, Villonek dio “dama 
eskergabe batekin” hautsi beharrez lekutzen dela Angers-era; 
duda gelditzen da, ordea, baieztapen hori bere ihesaldia zuri-
tzeko alibi moduko bat ote den, zeren Nafarroako Kolegioko 
lapurreta hori, izan ere, berak egindakoa zen, gaiztagin eta 
sarrail-hausle banda arriskutsu bat lagun, zeinen arteko bat 
haren adiskide Guy Tabarie zen. 1456ko eguberrian, agian 
Gabon gauean bertan, Villon eta haren lagunak Kolegioan 
sartu, kofreak apurtu eta Teologia Fakultateko bostehun 
bat urre ezkutu ebatsi zituzten. Lapurreta, gainera, 1457ko 
martxora arte ez zen deskubritu eta momentuz ez zen egilerik 
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identifikatu, ordurako denak beren partea hartuta (ehun eta 
hogei bat ezkutu urre) zein bere bidetik aienatuta baitzeuden. 
Handik hiru hilera, ordea, Pierre Marchand, Parayko apai-
zak, Châtelet-en, hots, Parisko Justizia jauregian, agertu eta 
kontatu zuen nola Guy de Tabarie delako bat ezagutu zuen 
kasualitatez La Chaiseko tabernan, Petit Ponteko auzoan, eta 
nola gizon hark, konfiantza harturik, zenbait sekretu kontatu 
zizkion, besteak beste bera eta Villon izan zirela Nafarroako 
Kolegioko lapurretaren egileak. Justiziak orduan Tabarie 
hori atxilotu, torturan jarri, eta goitik beherako aitormena 
jaulkiarazi zion (horregatik, noski, “gizon egiatia” deitzen 
dio Villonek Testamentuan), zeinean oso kinka txarrean uzten 
zituen bai François eta bai bere beste konplizeak. Haietako 
batek fin gaitza egin zuen: urkabetik zintzilik; Villon, berriz, 
berriro abiatu zen deserri-bideetan.

Hor dugu, beraz, Villon harzara Frantziako bideetan 
barna, agian lapurretako dirutik bizitzen, eta nork daki zer 
gaiztakeriatara emana. 1457tik 1461eko udaren hasierara 
arte arlote bizitza hori eraman zuen. Lau urte horretan 
egindakoez ez dakigu asko segururik: Herri asko ibili 
zituen: Bourg-la-Reine, non Pourrasko abadesa famatua 
ezagutu omen zuen, Angers, Bourges… Bloisko herrian, 
Charles d’Orleansek estimu handia egin zion poetari, gu-
txi ardura zitzaiola lapurra, iruzurlaria eta gaizkilea zen 
ala ez. Ordu ko ibilerez berak bere poemetan esandakoa 
besterik ez dakigu; diskreto xamarra izaten da, ordea, bere 
negozio ez oso distiratsuak kontatzerakoan. Askotan esan 
izan da Coquillard banda batean sartuta ibili zela (la Co-
quille bidelapurren organizazio bat zen, zentroa Dijon-en 
zuena) baina hori ere ez da gauza gertua. Bertset batean 
bere burua “Ni, Errennes hiriko piltzarkaritxo hau” (Pauvre 
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mercerot de Rennes) deitzen du, baina hori ere agian esapide  
proberbiala zen “ni, bidez bideko gizagaixoa” edo esateko. 
Esan bezala, seguru dakigu Blois-en egon zela, Orleansko 
dukearen gazteluan, dukea ere poeta baitzen eta poeten adis-
kide eta babestailea. Moulinsen ere izan omen zen, hala dio 
berak bertset batean. 1460ko udan Orleansko dukearen kar-
tzelan aurkitzen dugu Villon, zergatik ez dakigula. Askatzea 
Marie D’Orleans txikia, duke-dukesen lehenbiziko haurra, 
sortu ondorengo ospakuntzari zor izan zion. Haria hartaz, 
poematxo bat oso konbentzionala idatzi zion printzesari.

Seguru dakigun hurrengo gauza da Villonek 1461eko 
uda osoa eman zuela Meung-sur-Loireko kartzelan, Elizaren 
kartzela batean alegia. Bera eskolaua (clerc) zelarik, tratu ona 
espero zuen, antza, Orleansko apezpikuarengandik. Baina 
apezpiku hura Thibault d’Aussigny izaki, eta kartzela hura 
ikaragarri gogorra izan zitzaion Villon gaixoari, egondako 
beste guztiak baino latzagoa. Oraingo honetan Louis xi.ari 
esker hartu zuen askatasuna, hura urriaren hasieran hiritik 
pasatu zelako (ohitura izaten zen erregea hiri batetik pasa-
tzen zenean bertako presoak askatzeko). Ez dakigu zergatik 
zegoen preso. Ez zen arrazoi larririk gabe hainbeste hiletan 
preso egongo; batzuek pentsatu ere dute banditismoagatik 
edo hilketagatik sartu ote zuten preso, baina hura kartzela-
ratzeko arrazoia benetan kriminala izan balitz, ez zuten sobra 
ere Louis xi.a hiritik pasatzean askatuko, zeren halako ka-
suetan herriko agintariek prekauzioz lehendik hiritik aterata 
edukitzen zituzten kriminal arriskutsuak. Segur aski, beraz, 
eliz arrazoiren batengatik egongo zen Villon apezpikuaren 
kartzelan, hau da, prelatu haren begitan modu nabarmen, 
gaizpide-emaile eta elizarentzat lotsagarri batean portatu 
zelako. Ia gauza segurua da, bestalde, presoaldi horretan 
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Villon degradatu egin zutela, hau da, bere eskolau-mailatik 
beheratu. Hala ulertu behar dira, segur asko, Testamentuko 
bertset batzuk:

Beste dolu-galera mingotsak, ordea,
isildu behar ditut, ta noa hastera. (831-832)

Zer emango ote diot, galdu ez dezadan?
(dagoeneko asko galdua naiz aurten;
erremedia dezala Jaungoikoak, amen!) (1356-58)

Villonek 1461eko neguan idatzi bide zuen Testamentua 
(Le Testament), artean ere herraz beterik ageri baita Thibaut 
d’Aussignyren kontra eta bai esker onez ere “Frantziako 
errege ona”rengana. Segur aski Paris inguruan idatziko zuen, 
debeku baitzuen, esan bezala, hirian bertan bizitzea.

1462an, hala ere, Parisera itzuli, eta Villonek ez zuen 
asko berandutu berriro kartzelan sartzeko, lapurretaz aku-
satuta. Oraingo honetan Châtelet-eko kartzelan izan zen. 
Ezin izan zioten ezer frogatu, horratik, eta azaroaren 7an 
atera zuten kartzelatik. Handik gutxira, gau batean hiru 
lagunekin afaldu ondoren, Villonek bere etxera joatera 
gonbidatu zituen. Harako bidean, rue de la Parcheminerie 
kaletik zihoazela, pasatu dira musde François Ferrebouc-en 
idaztokiaren aurretik. Ferrebouc hori zen Aita Santuaren 
notarioa eta Nafarroako Kolegioko lapurretaren kasuan 
Erregeren komisario izana. Lagunetako bat, leiho aurrean 
gelditu eta burlaka eta karkaxa botaka hasi zitzaien bar-
nean lan egiten zuten eskribauei; haiek atera kalera eta 
borroka hasi zen; eskribau batzuek Villonen lagun bat 
barnera eraman zuten herrestan. Oihuak adituta Musde 
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Ferrebouc atera eta Robin Dogis Villonen lagunari bultza 
eginda lurrera bota zuen amilka. Hark, orduan, zutitu eta 
labankada bat eman zion. Ondoren ihesi joan ziren denak. 
Biharamunean Musde Ferreboucek denuntzia jarri eta esan 
zuen Villon gatazka guztian ibilia zela, zinez oso parte 
txikia izan zuen arren. Orduan Parisko albienteek Villon 
atxilotu eta uraren tormentuan jarri ondoren, tribunal batek 
Parisko urkabean “urkatua eta itoa izatera” kondenatzen du 
poeta. Villonek galdua ikusten du bere burua. Eta galdu 
ere galdu egingo zen, epai hura konplituta, Parlamentuko 
auzitegian helegitea jarri ez bazuen, hartarako erregu-
poema bat eginaz. Orduan, herio kondena gainean zuela 
eta Parlamentuak erabaki arteko zainaldi estugarri hartan  
–zeren Parlamentuak, gainera, eskuarki konfirmatu egiten 
zituen zituen prebostegoaren epaiak–, Urkatuen balada 
famatua idatzi zuen. 1463ko urtarrilaren 5ean, ordea, 
Parlamentuak lehengo epaia ezeztatzen du; baina “Villon 
delakoaren bizitza gaiztoa aintzat harturik” hamar urterako 
Parisko hiri, prebostego eta biskondegotik kanpo deserrira 
bidaltzen du.

Deserritua, baina bizirik, Villonek bere poza kantatzen 
du eta Parlamentuko tribunalari eskerrak ematen. Baina Pa-
ristik alde egin behar! Bere atua bildu eta adiskideengandik 
despedi tzeko epea bukaturik, berriro jartzen da bidean Fran-
tzian barna. Harrezkero betiko galtzen da haren arrastoa. Ez 
dakigu, bestela, aurrerakoan poema gehiago idatzi ote zituen, 
gaur galduak. Segitu ote zuen “haur galdua” izaten, berak 
deitzen dien bezala, ala iraganeko abenturetatik ikasbidea 
harturik monasterio batean erretiratzera joan ote zen, Rabe-
laisek dakarren legenda batek dioenez? Ez jakin.
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Obra

Italo Sicilianok 1934an Villoni buruzko obra garrantzitsu 
batean dio Villon “Frantziako poeta lirikorik handiena” dela. 
Hori esatean, segur aski, gaurko adieran hartzen du “liriko” 
hitza, poeta lirikoa, gaur, bere sentimendu pertsonalak 
kantatzen dituena baita, poemetan bere burua, bere pena-
pozak, bere pasio oldarraldiak edo bizitzak ematen dizkion 
etsipenak agertzen dituena. Horregatik da hain inportantea 
poeta honen kasuan haren bizitzaren berri jakitea, eta 
horregatik ezarri dugu sarrera honen hasiera-hasieran 
haren bizitzako gorabeheren azalpen xehetu hau, hartatik 
dakizkigun jakingai seguru bakanak bildurik. Zeren Villonen 
obra, izan ere, nola izango den haren eguneroko bizitzako 
gertaeretatik beregaina, ezen, aitzitik, haien isla eta ondorio 
garbia da. Villonek halako bizi salbuespenekoa izan ez balu, 
estropezuz eta erori-jaikiz betea, ez zen ezagutzen dugun 
poeta bihurtuko eta ez zuen gizonen oroimenean halako 
aztarna sakona utziko. Obra osoa du Villonek bere bizitzako 
abenturez eta desbenturez betea, noiz ageri-agerian aipatzen 
dituela, noiz hitz erdiz eta alusio belatuen bidez.

Askotariko Poesiak –Poésies diverses– eta Jargoizko Baladak 
alde bat utzirik, zeinak ez diren hemen jorratuko bigarren 
mailako garrantzia dutelako, Villonek bi obra nagusi ondu 
zituen: Legatua (Le Lais), 1456 urtearen bukaeran edo 1457ko 
hasieran idatzia; eta Testamentua, hemen euskaraturik aurkez-
ten duguna, Meungo kartzelatik atera berrian idatzitakoa.

1456 urte bukaeran, arestian aipatu arrazoiak zirela 
medio (esan bezala, poeman berak ematen dituenez oso 
bestelakoak) Villonek, Paris utzi eta deserrira joan aurretik, 
inoiz itzuliko ote zen ez zekiela, zenbait legatu egiten ditu 
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bertsotan: Le lais (Legatua). Biblioteka Nazionaleko B eskuiz-
kribuak, Legatu hori baizik ez daukanka, “Musde François 
Villonen testamentua” deitzen du poema. Agian 1456an 
titulu horrek ez zuen Villon gaitzituko, baina handik bost 
urtera, kartzelatik atera berrian, golkoan gauza asko dauzka 
esan beharrak eta aurrekoan erabilitako forma baino hoberik 
aurkitzen ez duelarik, benetako Testamentu bat egin nahi du, 
eta, garbi asko bereizirik utzi lehengo Legatua eta oraingo 
Testamentua, 753-58 bertsoetan argi esaten duen bezala:

Ongi gogoratzen naiz, Jaunari eskerrak,
Legatu bat nuela egin partitzean, 
berrogei eta hamasei garrengo urtean,
Zeina beste batzuek, baimenik gabean, 
Testamentua deitu baitzuten nahi izan;
gogoak hala emanda, ene isilean. 

Legatu bat eta testamentu bat, jakina, hagitz gauza 
antzekoak dira, baina badirudi legatu bat norbait beste inora 
lekutu edo erretiratzean egiten dela, eta testamentua, berriz, 
hau bezala alegiazkoa eta histakoa denean ere, heriotza gai-
nean duzula egiten dela. Villon, izan ere, lau baino gehiago 
urtean bizitza alderraia eraman ondoren, lau edo bost hileko 
ziega-aldi batean bukatua, finetik hurbil sentitzen da, an-
tza, momentuz bada ere. Testamentua, beraz, bere bizitzako 
esperientzia latzaren adierazbidea da, eta hortik ateratako 
filosofiarena. Legatuan, berriz, Villon gutxi mintzatzen da 
bere buruaz: eta egiten duen apurra ere, lehenbiziko zazpi 
estrofetan, da bere modura azaltzeko zergatik hanka egiten 
duen Angers aldera (hots, bere buruari nolabaiteko alibi 
bat emateko, esan bezala). Maitale batengandik ihesi omen 
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dabil, zeina “etoia eta ankerra” izan zaion. Amodiozko ihesa 
da, beraz, nahiz eta benetako ihesa justiziari egiten zion, 
Charles d’Orleans-en gortean poeta bezala bizimodu bat 
aurkitu nahirik. Emaitza guztiak, bestalde, pare bat ken-
duta, barre egitekoak dira, turko buruak baizik ez. Legatua 
bururen buru idazki komikoa edo burlosoa da. Emaitzak 
irrigarriak dira, dela hartzaileen fortuna eta puxantza ikusita 
hutsaren hurrengoak direlako, dela hartzaile horien akats 
ezagunei edo haien ofizioei dagozkielako, edo besterik gabe 
emaitza bromazkoak, ezerezak, direlako. Legatuan ageri den 
Villon hau, gizon inspiratua da, bai, asmamen handikoa, 
mizto zorrotzekoa; hala ere, ez da Legatua Villon poeta handi 
bihurtzen duen obra, Testamentua baizik.

Testamentuak, Villonek berariaz hala deitu zuenak, 
nolabait Legatuko gai bera hartzen du harzara, baina orain 
askoz zabalago antolaturik eta irispide handiagoa emanik. 
Poeta, orain, ez da mugatzen testamentuetan erabili ohi ziren 
forma eta formuletara. Oso tonu pertsonaleko kontsiderazio 
moralak ere eransten dizkio. Orain ere bufoikeriak egiten 
ditu aldizka, baina beti giza bizitzaren garraztasun handia 
hobeki leherrarazteko irakurlearen aurrean; goliardo zaharren 
azentu poetikoa heldu zaigu gogora.

Testamentuko emaitzak burlazkoak dira, parodikoak, 
satirikoak. Etengabe erabiltzen ditu antifrasia eta antitesia. 
Emaitza materialak orain ere lehen bezala, imajinarioak dira, 
baina orain beste batzuk egiten ditu erreal askoak, poetikoak 
badira ere: balada bat gehienetan, edo kanta bat, edo eresi 
bat. Tarteka, bada, estrofen (Huitains) jarioa forma finkoko 
poema horiek etena gertatzen da. Eta hain dira ederrak (oso 
baitira ederrak), non zenbait kritikariri iruditu zaien haiek 
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hartu eta Testamentuaren gainerako guztia baztertu zitekeela. 
Baina oker daude. Testamentua osotasun bat da.

Eztabaida ibili da ea Testamentua poema koherentea den 
edo ordena-biderik gabeko estrofa segida bat baizik ez. Egia 
da nekez aurkituko zaiola poemari arkitektura klasikorik eta 
ez da, hain gutxi, Parisen barnako paseo baten ibilbidea ere, 
bat edo batek esan duen bezala. Baina lege da aitortzea estro-
fak naturaltasun handi-handiz kateatzen direla eta poemak 
bide guztian martxa eroso eta zaulia daramala, muineraino 
patetikoa den marko erlijioso eta moral batean. Garai har-
tan debozioa eta barreiamendu morala elkarren ondoan bizi 
dira arima berberetan, xV. mendeko historiadoreei sinistu 
behar bazaie. Hor dago, egon ere, François Villonen bizitza 
menturatsu eta abenturatsuko, François Villonen destinoko, 
pisu guztia.

Zahartu da. Denbora iragan da. Denbora galdua obsesio 
zaio. Ihes egindako gauzek, berriz itzuliko ez direnek min 
egiten diote bihotzean. Testamentua, orain, ez da, Legatua zen 
bezala, bidaia arriskutsu baterako hartzen den prekauzioa. 
Orain bizitzari agur esan beharrak justifikatzen du benetan 
ordeinu lan hau. Orain ez da garaia bere burua “txoriburu 
ona” deitzeko, ez ironiaz ere. Orain “Villon urrikarria” bai-
zik ez da gelditzen, bere patuaren aurrean zutik, zeinean 
nahaste dabiltzan bizitzaren indar ilunak, arrazoia, batzuetan 
eskoletako arrazoi eskasa, eta gogoeta debota. Bizitzaren 
teatroan bidaide izan duen jende hori guztia deitzen du 
desfilera eta zeini bere merituaren arabera emaitza esleitzen. 
Karikatura sail luzea heldu da orduan, bata bestearen ondo-
tik, noiz lazgarriak, noiz groteskoak, noiz gorrotagarriak. 
Eta legatu har tzaileak, batetik, adiskide eta etsai pertsonal 
izan zituenetatik aukeratzen ditu: familiakoak, letratuak, 
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apaizak, eskolauak, eliz jendea, gizatxarrak, etxekalteak, 
neskato eroxkak, emagalduak, finantzetako funtzionarioak 
eta justiziako jendea, bere aita besokoaren etxean ezagutu 
ahal izan zituenak; eta bai ere, bestetik, urrutitik ezagutu 
zituenen batzuk ere bai. Baina den-denek, zeinek bere tokia 
hartzen dute hil eta bizien ahuku honetan, Villonek haien 
kulpagatik pentsatu eta sufritu egiten duelako. Pertsona 
jario luze aldakor honetan emaitza askoren barregarritasu-
nak ez du galarazten sentimendu bolada handi sakon batek 
gurutzatzea bururen buru poema osoa, meditazio honen 
grabitate funtsezkoa. Villonentzat ezer ez da indiferentea. 
Dena grina da, dena pasio, gorroto, kruelkeria, xamurtasun. 
Villonek handizkatu egiten du, berretu, ukitzen duen guztia. 
Heriotzaren itzala etengabe dabil oraka, ilun eta pisu, poe-
maren gainean, bai eta poeta bufoikerietan ari denean ere, 
brometan, bazilatzen, madarikatzen, edo barrena samurtzen 
zaionean ere. Alegrantziak istant batez tizt egin, eta berriro 
hor da dolorea. Haren obran bizi-bizirik dago, ezinago min-
garri, giza patuaren problema. Poeta handi bat, oso poeta 
pertsonal bat baizik ez zen gauza izango hainbeste egiteko.

Villon prest egoten da beti Erdi Aroko eta nonahi- 
noiznahietako leku komunak bereganatzeko, baina harrigarria 
da zenbateko zintasun tonua, egia doinua, ematen dien. Pilaka 
aurkitzen ditugu harengan esaldi eginak, ditxoak, errefrauak 
eta atsotitzak edo beste idazleren batek lehendik erabilitako 
irudiak. Baina miraria da horiek denak distira berritu batez 
distiratzen ikustea. Villonek zer ukitu, hura biziberritzen du. 
Testamentuaren gaia ez zen berria, estrofa ere lehendik usatua 
zen, eta bertsoa (hau da, lerroa) ere, garai hartan maizenik 
erabiltzen zena aukeratzen du. Eta, hala ere, bere baitariko 
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marka ezartzen die horiei guztiei, halatan non iduri bailuke 
berak orduantxe musten dituela. 

Haren bertsoak aldi berean dirudi errazena eta kon-
tzertatuena, beteena eta mamitsuena, eta bai naturalena ere. 
Bariatua da, ez hainbeste bere ebakidura eta errimetan nola 
bere kateatzeetan, bere fraseatu, bere konplexutasun harmo-
nikoetan. Errepika-bertsoek obsesio-kutsu bat izaten dute. 
Haren erritmoa eta kadentzia lerroz lerro sendotuz joaten 
dira harik eta itzuli prosodiko agorrezineko kantu batean 
urtzen diren arte. Eta hala ere, egiturazko ahalegin hauek 
inoiz ez dute ezertan trabatzen adierazpenaren sentimena, ez 
eta nortasunaren egia. Lehen tupustean, pentsa liteke hemen 
dena sakrifikatzen zaiola adierazpenari, baina ezin ugariagoko 
baliabide horiek beti arnasa baten erritmo puxantaren men-
de jartzen dira. Ez da inoiz, behin ere, arnasbehartzen; eta 
bere kantatzearen perpauseko soinu bolumena zehazki eta 
doiki ñabarturik ageri da beti, Marotek jadaneko –eta haren 
ondotik beste guztiek– antz eman zioten bezala. Gaurdaino 
senti dezakegu haren bozean arimaren eta hitzaren arteko 
uztardura doi hori. 

Bai, Testamentua da benetan Villon poeta handi bihurtzen 
duena, izarrak buruaz jotzera eramaten duena, beste poeta 
handi baten hitzetan esateko.

Villonen fortuna literarioa

Villonen fortuna pertsonala, orain arte ikusi dugun bezala, 
aski kaskarra (desastroso xamarra ere bai) izan bazen ere, 
estropezuz eta erori-jaikiz betea, gero eta gainbeheragoko 
aldapan beti, ezin esan daiteke beste hainbeste haren literaturak 
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irakurleen artean izan zuen fortunaz eta aprezioaz. Poetaren 
obrak berahalako arrakasta ezagutu zuen. Horren agerbide 
da, arestian esan dugun bezala, nola Villon Testamentuan 
gaitziturik azaltzen zaigun jendeak bost urte lehenagoko 
bere lehenbiziko poemari (Legatua), “Testamentua” deitzen 
diolako, “nik onetsi gabe” –dio–. Horrek argi adierazten du 
poema ondu eta urte gutxira, jadanik ororen ahoan zebilela, 
kantatua edo errezitatua, eta nahi zuenak nahi zuen bezala 
kopiatua eta deitua. Testamentuak berehala inprentari eman 
zion lanak ere goiz-goizeko arrasta hori bera erakusten digu: 
16 edizio egin ziren bata bestearen ondotik 1489ko editio 
princepsetik, Pierre Levet inprimazalea baitan, harik eta 
Clément Marotek 1532an lehenbiziko edizio kritikoa eta 
komentatua egin zion arte. 

Izan ere, poeta jaio eta mendetsu batera, Frantziako 
Frantzisko i.a erregeak gonbidaturik, Clément Marotek 
haren obraren lehen edizio txukuna prestatzeari ekiten dio, 
aurrekoen akatsak eta hutsuneak emendatuz. Bere hitzaurrean 
(itzulpen honen buruan ezarri dugu, duen interesagatik), 
erabilitako metodoaren adibide bat eman ondoren, hasten da 
poetak zer asmo ote zuen eta legatu hartzaileak nor ote ziren 
aztertzen, gaurdaino iraun duen problema. Marot Villon-zale 
galdua zen. Bere bizitzak, izan ere, Villonenarekin hainbeste 
antzekotasun dituelarik (bera ere Châteleteko “infernua” eza-
gutua zen, tortura judizialaren esperientzia latzetik pasatakoa 
eta orduko justiziaren gogortasuna nozitua), senide sentitzen 
zen Villonekin, antza. Nola ez zituen, bada, preziatuko eta 
intuituko haren obraren aberastasuna eta haren idazkeraren 
maisutasuna, eta nola ez zituen haren beldur-larritasunetako 
asko bereak balira bezala sentituko? Begi-zorrotza zen Marot 
oso: Villonek jadaneko zuen gaiztagin eta etxekalte famaren, 
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hau da, Villon pertsonaiaren, gainetik, jakin zuen haren 
“adimendu ederra” (gentil entendement) ikusten, eta, batez 
ere, baladetako istro poetiko eder heroikoa preziatzen eta 
laudatzen, eta aitortzen du bera ere zorretan dela poesia arin 
eta satiriko mota horretako bide-urratzailearekin, zeina oso 
imitatzekoa iruditzen zaion. 

Ronsardek eta La Pléïade-ko bere lagunek, berriz, ez 
zioten miresbide horretan segitu Maroti. Boileau-ra arte ez 
da berriz aurkitzen Villonen laudoriozko aipurik:

Villon sut le premier, dans ces siècles grossiers
Débrouiller l’art confus de nos vieux romanciers…

                                                           (Art poétique)

Hitzez hitz harturik, juzgu hau ez da segur aski oso 
zuzena, baina ezin uka irakurle gehientsuenen iritzia isla-
tzen duela. Zenbait eruditoz landa, nork ezagutzen ditu gaur 
Villonen aurreko poetak? Villon lehenbiziko poeta moderno 
gisa ageri zaie frantses guztiei, bai ordukoei nola oraingoei.

xVi eta xVii. mendeetan, ordea, ez Maroten mirespenak 
ez Boileauren juzgu onak ez zioten gehiegi balio izan Villoni. 
Notiziaren batzuk eskaintzen zaizkio baina inork ez du, antza, 
gehiago irakurtzen: xVi. mendearen bigarren erditik xVii.a 
bukatu arte, ez da behin ere berrargitaratzen.

Erromantikoak berak, eskuarki hain Erdi Aro zaleak 
haatik, poeta gaizkile-gizatxarraren aurrean beldurturik edo 
agertzen dira, Théophile Gautier salbu utzirik. Ez dute maite 
Villonek naturari dion mespretxua eta gibelaturik sentitzen 
dira gaiztagin atsegale, proxeneta eta kalekume ozar honen 
abenturen aurrean. xix. mende bukaeraraino itxaron behar 
dugu ikusteko A. Rimbaudek, artean ikasle bihurria zela, 
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Villonen baladekin egindako pastitxe zoragarria: Lettre de 
Charles d’Orleans à Louis xi pour solliciter la grâce de Villon, 
menacé de la potence, zeinean Villon poeta purua balitz bezala 
aurkezten duen, “arima bete errima” dituen haur zoroa. 

Poeta malditoak, berriz, oso Villon zaleak izan ziren, 
moraletik eta gizartetik idokitako gizona asko preziatzen 
baitzu ten harengan, lokatzetan diamantea aurkitzen zekien 
gizona. Verlaine, Villon bezala, Saturnoren zeinuaren azpian 
jaioa da.

R.L. Stevenson, berriz, zeina agian bere-bere baitan ari 
zen bohemiaren demonioa ito nahirik, ez zen batere txaloa 
izan gure poetarekin: urkabe-bazka, bere burua bere zabo-
rraren preso zeukana, lanbidez eskalea… kalekume ankerra 
iruditzen zitzaion, negarrez etorri eta barrezka ta burlaka, 
aho puzker ederra guztiei eginda joaten zaiguna. 

Marcel Schwobek (1867-1905) bikoiztasunaren eta 
gezurraren poeta irizten dio Villoni; haren Testamentua, 
aberatsen kontrako panfletoa, zentzu biko pasartez beterik 
dago, eta Gaston Parisen ustez (1901), Villon poeta burgesa 
da, Heineri hurbila baina haren mailaraino iritsi gabe, bere 
burua goitik behera osorik erakusten dakiena, ahultasunez 
eta mugikortasunez haur iraun duena eta horregatik bera-
gatik barkakizuna; etengabe pasatzen da tono patetikotik 
bufoikeriara, benetako umoristek soilik izaten duten in 
promptu horrekin.

Eta gaur? Gaur, badirudi berriro denak egin garela 
Villon-zaletu. Ote da gure garaia, bortizkeriaz eta kontraesa-
nez betea, hurbilago zaiolako Villoni orekazko eta ordenazko 
mendeak baino? Segur aski bai.




