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H ζωή του:  

 

O Φρανσουά Βιγιόν (François Villon) γεννήθηκε το 1431 στο Παρίσι και πέθανε το 

1489. ήταν Γάλλος ποιητής του Μεσαίωνα και ο γενάρχης των «καταραμένων ποιητών». 

Όλα στη ζωή του είναι υπό την σκιά του πιθανού και της αβεβαιότητας και το πραγματικό 

του όνομα ήταν François de Montcorbier ή François Des Loges.. Ορφάνεψε μικρός από 

πατέρα και την μόρφωσή του ανέλαβε ο μακρινός συγγενής του, Γκιγιόμ Βιγιόν, ιερέας, 

άνθρωπος των γραμμάτων. Από το 1456 και ύστερα ο ποιητής χρησιμοποιεί το επίθετο του 

θετού του πατέρα. Στην ηλικία των 12 ετών, φοιτά στο πανεπιστήμιο και 21 ετών, παίρνει 

πτυχίο ως Δάσκαλος των Τεχνών, και συνεχίζει τις σπουδές του, σε κάποια ανώτατη σχολή 

πιθανώς στη Νομική. 

To 1455 μαχαίρωσε θανάσιμα ένα κληρικό, εξορίστηκε από το Παρίσι, αλλά στις αρχές του 

1456 πήρε βασιλική χάρη. Πριν όμως τελειώσει η χρονιά πήρε μέρος στην διάρρηξη ενός 

κολεγίου και υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει και πάλι το Παρίσι. 

Τον βρίσκουμε μετά στο Μπλουά, στην αυλή του ομότεχνού του (στην ποίηση) Κάρολου 

δούκα της Ορλεάνης. Κλείνεται στην φυλακή για νέα παραπτώματα αλλά τον Δεκέμβριο το 

1457 αμνηστεύεται έπ’ ευκαιρία της γέννησης της κόρης του δούκα. Παίρνει μάλιστα μέρος 

και σε ποιητικό διαγωνισμό που αθλοθέτησε ο δούκας με την μπαλάντα του Πλάι στη βρύση 

πεθαίνω διψασμένος. 

Περιπλανήθηκε ύστερα και όλο το καλοκαίρι του 1461 το πέρασε κλεισμένος σε φυλακή 

στον Λίγηρα με διαταγή του επισκόπου της Ορλεάνης. Απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο με 

την ευκαιρία της διέλευσης από την περιοχή του Λουδοβίκου ΙΑ΄. Τότε έγραψε το 

μεγαλύτερο έργο του την Μεγάλη Διαθήκη. Εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις δυστυχίες 

της ζωής, την αρρώστια, την φυλακή, τα γηρατειά και τον θάνατο, αναθυμάται τα καπηλειά, 

τους αμφίβολους φίλους και τις πόρνες που συναναστράφηκε, με τόνους πολύ πιο δηκτικούς 

απ’ ότι στο προηγούμενο έργο του. 

Το 1462 κλείνεται και πάλι φυλακή στο Παρίσι για ληστεία. Αφήνεται ελεύθερος αλλά τον 

επόμενο χρόνο συλλαμβάνεται και πάλι για συμμετοχή σε συμπλοκή κι αυτή τη φορά 

καταδικάζεται να κρεμαστεί και να στραγγαλιστεί. Στην φυλακή γράφει την 

περίφημη Μπαλάντα των κρεμασμένων και το σατιρικό τετράστιχο Είμαι ο Φρανσουά, πολύ 

τούτη η έγνοια με ταράζει... Στις 5 Ιανουαρίου του 1463 το Παρλαμέντο του Παρισιού 

μετατρέπει την ποινή του σε δεκαετή εξορία από το Παρίσι. Από το σημείο αυτό και ύστερα 

χάνονται τα ίχνη του.O Βιγιόν ήταν ένας λόγιος που έκανε ζωή αλήτη. Αλλά αυτή η ζωή, οι 

περιπέτειες, οι φυλακές και ο μόνιμος τρόμος της τιμωρίας- του έδωσε την έμπνευση της 

συγκλονιστικής πολλές φορές ποίησής του.   

 

 



Το έργο του:  

Μπαλάντα 

των κυριών του παλαιού καιρού 

Πέστε μου που, σε ποιο μέρος της γης, 

είναι η Φλώρα, η ωραία από τη Ρώμη, 

η Αλκιβιάδα, κι ύστερα η Θαΐς, 

η εξαδέλφη της με τη χρυσή κόμη; 

Ηχώ απαλή, σκιά σε λίμνη, τρόμοι 

των φύλλων, ροδοσύννεφα πρωινά, 

η εμορφία τους δε έδυσεν ακόμη. 

Μα πού 'ναι τα χιόνια τ' αλλοτινά; 

Πού 'ναι η αγνή και φρόνιμη Ελοΐς; 

Γι 'αυτήν είχε τότε καλογερέψει 

ο Πέτρο Αμπαγιάρ. Άλλος κανείς 

όμοια στον έρωτα δεν θα δουλέψει. 

Κι η βασίλισσα που έκανε τη σκέψη 

κι έριξε στο Σηκουάνα, αληθινά, 

το σοφό Μπουριντάν για να μουσκέψει; 

Μα πού 'ναι τα χιόνια τ' αλλοτινά; 

Η ρήγισσα Λευκή, ρόδον αυγής, 

με τη φωνή της τη γλυκά ακουσμένη, 

η Βέρθα, η Βεατρική, η Αρεμβουργίς 

του Μαίν, η Σπαρτιάτισσα η Ελένη, 

κι η καλή Ιωάννα από την Λορραίνη, 

όλες ανοίξεως όνειρα τερπνά, 

η ανάμνηση τους ζωηρή απομένει. 

Μα πού 'ναι τα χιόνια τ' αλλοτινά; 

Πρίγκιψ, αν τις αναζητείτε τώρα, 

τάχα θα τις έβρετε πουθενά, 

τάχα θα υπάρχουν σε καμιά χώρα; 

Μα πού 'ναι τα χιόνια τ' αλλοτινά; 

 

 

 

 



Ανάλυση: 

Ο περιπλανώμενος ποιητής, στο τριακοστό έτος της ηλικίας του, αποφυλακισμένος με τη 

χάρη που του έδωσε ο Λουδοβίκος ο ΙΑ', νιώθει πως η νιότη του έχει φύγει χωρίς να την έχει 

χρησιμοποιήσει όπως θα έπρεπε. Το αίσθημα του χρόνου, που αδυσώπητος αφανίζει τα 

πάντα, τον οδηγεί στη σύνθεση αυτού του ποιήματος, το οποίο είναι ένας θρήνος για τις 

γυναίκες που ήταν ξακουστές και που έσβησαν τόσο γρήγορα, όπως λιώνει το χιόνι. Η σκέψη 

του θανάτου γίνεται σε ορισμένα ποιήματα του Βιγιόν φυσική φρίκη, τραγική έμμονη ιδέα, 

που αντλεί την ποιητική της δύναμη από τον προσωπικό τόνο της φωνής του, ο οποίος βγάζει 

την ποίηση του από τον Μεσαίωνα, μολονότι η μορφή των ποιημάτων παραμένει 

μεσαιωνική. Πρόκειται για μια μπαλάντα (< balare= χορεύω), όπου έχει τέσσερις στροφές 

από τις οποίες οι τρεις είναι οκτάστιχες και η τέταρτη τετράστιχη. Ο τελευταίος στίχος κάθε 

στροφής επαναλαμβάνεται και είναι ένα υπαρξιακό- ερωτικό ποίημα. Αρχικά, ξεκινάει με 

ερώτηση, καθώς ο ποιητής αναρωτιέται που να βρίσκονται  αυτές οι γυναίκες και επιπλέον, 

επισημαίνει τη φθορά του χρόνου αφού κατ’ αυτόν, όλα είναι παροδικά και όλα 

εξαφανίζονται σαν τα χιόνια «Μα πού 'ναι τα χιόνια τ' αλλοτινά;». Αναλυτικά, από τη μια 

πλευρά, θαυμάζει τη γυναικεία ομορφιά « Ηχώ απαλή…δεν έδυσε ακόμη»,  αλλά από την 

άλλη παρουσιάζει μια θλιμμένη νοσταλγία καθώς αναπολεί την ωραία πλευρά της ζωής, της 

ζωής που τώρα στερείται και παρουσιάζει τις γυναίκες ως το σύμβολο της ζωής που έχασε. 

«..τάχα θα τιε έβρετε πουθενά, τάχα θα υπάρχουν σε καμιά χώρα;», Ακόμα, όπως βλέπουμε 

στο ποίημα, καταλήγει σε ένα υπαρξιακό- φιλοσοφικό ερώτημα που αντικατοπτρίζει τη 

ρευστότητα της ζωής. Παράλληλα, δεν λυπεί και ο σαρκασμός «Γι 'αυτήν είχε τότε 

καλογερέψει ο Πέτρο Αμπαγιάρ» αφού ο Βιγιόν θεωρεί την γυναίκα ως την πηγή των 

συμφορών του άντρα.  Στη συνέχεια, υπάρχει ανατροπή, αφού ο ποιητής αρνείται την 

απώλεια της ζωής και δίνει μια αισιόδοξη νότα στο ποίημα ψάχνοντας τα χαμένα χρόνια. « 

Πρίγκιψ …σε καμιά χώρα;»  Συμπερασματικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Βιγιόν ζει στην 

περίοδο του ύστερου μεσαίωνα, όπου εκείνη την εποχή έχει επέλθει μια κρίση, που δείγματά 

της είναι ο εκατονταετής πόλεμος και η επιδημία της πανούκλας. Ο Βιγιόν, μέσα σε μια 

εποχή με κρίση φέρεται και ο ίδιος αντιφατικά αφού από τη μία έχει υψηλή καλλιέργεια και 

παιδεία και από την άλλη διώκεται για εγκληματικές πράξεις. Το ίδιο λοιπόν αντιφατική είναι 

και η στάση του προς την γυναίκα αφού από την μια τη θαυμάζει ενώ απ’ την άλλη 

υποβόσκει ένας σαρκασμός και μια ειρωνεία. Άρα, ο Βιγιόν θέλει να μιλήσει για τη φθορά 

και τη ματαιότητα που βλέπει γύρω του και φαίνεται πως επιλέγει ως σύμβολο για να την 

στιχουργήσει την γυναικεία ομορφιά, η οποία εξ’ ορισμού είναι εύθραυστη. Σε όλα του τα 

ποιήματα βλέπει τον κόσμο γύρω του με ρεαλισμό. Ο έρωτας για τον Βιγιόν έχει ως 

αντικείμενο την φυσική ομορφιά και η γυναίκα στο έργο του είναι μέρος του φυσικού( 

υλικού) κόσμου και όχι του πνευματικού.  Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, δεν θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μισογύνης, αλλά το εύθραυστο της γυναικείας ομορφιάς 

προσφέρεται ως θέμα για να μιλήσει για τη φθορά. Όλα τα παραπάνω συντελούν στη 

δημιουργία ενός αισθήματος τέλους: φαίνεται πως ο Βιγιόν κατανοούσε ότι ζούσε το τέλος 

μιας εποχής. Η επωδός κάθε στροφής συνηγορεί σε αυτήν την ιδέα και ο Βιγιόν δεν φαίνεται 

διατεθειμένος να παγιδευτεί στη στείρα νοσταλγία. Για τον Βιγιόν, η προσκόλληση στο 

παρελθόν είναι το ίδιο μάταιη με την αναζήτηση του περσινού χιονιού. 
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