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Scencriuu wtd~W(1ka „Rvcerze Króla Artura" ;eat 1wobodnq adoP
tadq łfcm11ch lege'lłd zwiqzanvch z tematem Króla Artura, R11ccrzv 
OlcTąoltgo Stołu ł Graala, zawart11ch międz11 łnn11mł w zbiorach: Tho-· 
moa MolOT11 „Smierc! Artura", 1ł4?oer L. Green „O Królu Arturze ł Rv
cerzoch Okrqołeoo Stołu". W opracowaniu po1tacl ł zwiqzków międzv 
nimi - acenariuz W(elokroc! odchodzj od zapisów leoendarnvch tworzqc. 
właanq, orvginalnq weTłję dziejów •redniowieczneoo dworu Króla 
Artura. · 

PROLOG 

Za~ mitu dla ukazania jego tajemnicy. 
Kr61 Artur wa1CZ7 :r.e Smokiem. · 
Jak Kr61 Artur Gine~ poznał I za małż.onq ją pojął. 
Jak Kr61 Artur do Morc._an llt: udał I Jak z te10 zwt'"u nleprawegr. 
ąna, Mordreda, poczęła. 

CZl$8C Pl.DWIZA 

KUtNIA 
• lak rycerz i.murak zbroJt; Ołrzymał a Jak paurama Jll przyozdabiał. 

Jalr Ithcr Nimfą się rozkoszował, gdy czerwoną zbroję otrzym„wal 

POLANA 

Jak Lancc'lot .czterecb rycerzy pokonaL 

W LESIE 

Jak Percewal :r.e awoJą matką w lelłe :tył, ptaszków słuchał i Jak ma't
ka awojemu aynowi strój błazna szyła. 

Jak Percewal ryceri:y zobaczył, których wziął za aniołów, i za nimi 
podąiył. 

Jak Król Artur u stolarza stół zamawiał. 

NA ZAMKU KRÓLA ARTUR.\ 
Jak na dwór Króla Artura ryci rze przybywali, Jak Król Artur Lance

lota na rycerza pasował. 
Jak spór o honor~we miejsce przy stole wśród rycerzy powstał s' we 

wrogów Ich zamienił. , · · 
Jak Król Artur o powstaniu Graala opowiedział przedstawiając historię 

Józefa z Arymatei. 
Jak Okrągły Stół stworzony został i jak Król Artur Niebezpieczne Miej-

sce dla wybranego ustanowil · 
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Jak ca dwór Arlura Percewal. pnybył I tam pn.ez vcerctwo wyśmia-
ny i wynz:ucony z zamku :został. 

Jak Ginewra 1 Lancelot miłość sobie wymali. 
Jak Mordred pny OkrU}ym Stole miejsca ezaiądał d. jak ojciec, Król 

Artur, jego jaka ,syna i rycerza nie uznał. · 
Jak rycenze na Okrągły Stół przylńęgali ii na .poszukiwanie Graala wy

rusz)·li Jak Król Artur ich powrotu oczekuje. 

CZĘSć DRUGA 

NA 'POSZUKIWANIU GRAALA 
Jak Lancelot z powodu miłości do królowej Ginev•ry w r~~pacz popadl. 

· Jak-~rc:łriciWOatół Sie~ bandę-skupił d z nich obóz swój stworzył. 
Jak Pen:ewal 12: Czerv.ionym Ryce:mem walkę stoczył i zbroję • :cerską 

:zdobył. • 
Jak oszalał;v Lancelot z Galahadem, synem swoi1m, _.walkę stoczył sz;,i-

kając w niej śmierci. 
Jak -Galahad, wybraniec, Graal sf«m0wal. 
Jak Morcked u swoją matką, Morgan, romprawil się . 

POWRÓT RYCERZY NA .ZAMEK . 

Jak rycer'ZI! po pośzukiwaniu Graala na dwór Króla Artura wracali. 
Jak oszalały Lancelot na dwór Króla Ąrtura przyprowad7.ony z.ostał 

i jak nikt, poza królową Ginewrą go nie rozpoznał. 
Jak Galahad z kielichem na dwór Króla Artura przybył. 
Jak Król Artur p~z swoóego syna z zamkill wyipędzony został i jak 

Percewal jego miejsce zajął. 
Jak Okrągły Stół raz.padł się .i. jak Smok pod nim się izadomowil. 
Jak balahad w sobie Graala 21Il3lazł i pnr.ekazć go innym nie mósl. 

EPILOG 
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IUtóL AR.'ł'Ull - le1endarn„ władca C•lłów, 1kupl1Jltl'J' n& 1 woim 
dwerze kwiat naJd1lelnieJne10 rycentwa Anrm. Po.Jlłł za :ionę córkę 
kroi• Lindqrana, Ginewrę. Twórca ułopijneJ Idei o OkrlłrtJm Słole -
ik~plen le prz~· okrlłCJ)·m 1lole, na znak r6wn01eł między 1oblł, naJd1lel
nł•J•z:vrh ry~u~ -. oraz idei poazukiwanla Gtaała prze& KycttaY 
Okrułcro Stołu. 

MOłlDRED - bękart, ayn króla Artur I Morran. Między oJcem 
~ •YM111 po" tal konflikt - Jako bękart nie ao1tał u1nany pruz Artura 
.Pkłl •~n i nie był 11rzyJęty do R~·c:tray Olmtrle10 Stołu. Stalo •i• lo 
powełem 1:em1ły 11na na oJca 1 1ni11czenta królestwa Artura. 

LAłłCELOl' - aajcbiełaleJazy, pHowa y prH1 kr61a Ańura, r3'cerz 
Olu~le10 Stołu, kł6re19 l'"yla, wiarołomna mlloff do kr6JoweJ Gl
lł<'\ł'l Y. Zitalulooy pruz T~l'cny na momaracb, przyprowadzony został 
dtt u.mku, 1dzic Jeclynle krilowa Ginewra re1po:maJe w nlm Lancelota. 

,EllCEW AL - awoJ, 1•nealo1l!ł wyweclzl •i• od pe1ład - bobate
r•w bajek i bałnl - 1łupk6w, kt6r11 będ,e na,tmlod1ayml marZ!ł o do
kHeaiu najd1lelnidaze10 csynu. Wychowuje 1lę w le1le. 1dde matka 
cJlronl 10 przed kontaktem ze łwlatem r yceHklm, do kł6re10 naleial 
le1e •Jelec. Małka •bln-a 10 w 1tr6J bluna, aieby tym samym oirule
nat 10 przed łwiałun a saraum ntrzymat przy Hbie. Zo1łać ryce
rzem jetl j•ro celem J :zal..C naJwybze miejsce pny Okrulynl Stole 
w zbroi, Jak wymaiał łe10 eło1 rycenkl. 

G-'1.AHAD - .-Yn Lancelota, Jedyny Rycen Oknt1lc10 Sk>łu, kłóry 
rnajdujc ł zdobywa Graala. 

~W~TY GRAAL - cudowne naczynie wprowadzone do le1endy lła
rocllHeicij•-AtłdeJ o J6ufie z Arymatei, klbry wedle Ewangelll '1.d.fllł 

1:łalo Cłlry1tuaa "t krzyia I zlołyl Je w 1roble. Le1endy podaj4, if' Chry-
1łu1 miał w nim podcza1 OdatnleJ Wiec;r;erzy lama6 chl~b, zał Józef 
sebr&ł w nim krew z przeblte10 pnu Lctnainusa włóczni, boku Cbrv
•ł1111a. Gdy J6zef przywędrował do WleUdeJ Bn•tanil, aby •wana'elizq
wał popnkicb Brrt6w, Graal został zło~ony w zaczarO\nnym mika
ilłt"Ym zamku, na4 kt6rytn 1łrai odprawia.Jl xyctN"ic graalowi. 

„ 
• 

WOKÓŁ L:2GENDY O KRÓLU ARTURZE 
I RYCERZACH OKRĄGŁEGO STOŁU 

Starofrancuska powieść l XII w. Pe-rcewal z Walii, cz11li Opowie§t 
o g-ralu Krystiana i Troyes ( ... ) jest tylko jednym z o~niw długiego 
i bardzo zawięźlonego łańcucha legend o r.iłodym, dzielnym osiłku (Per-
cewal), o królu Arturze, i jego .ryoe.nzaeh Okrągłego Stołu, a przede 
w:uystkim o śwdętym gralu, cudownym na.czyni.u, związanym z Ostat
nią · Wj.eazerzą i Golgotą. Będąca nie rozwliązaną do dzis tajemnic(\ nie
ustannej interferencjt folkloru, prowoosalsk:l.ej erotyki dwornej, śr.:?d
nioW!iecz.nej mistyki .i. powieści francuskiej, starochrzefoijańsk.ich legend, 
okruchów .prastarych mi~ów azjatyckich, inicjacyjnych tajemnic okuł:. 
t,Y1Styczn)'Ch, tematyka Percewala i grała faluje w licznych war.iantach 
ustnego pr:tekazu, ai: utrwal.i si~ we francuskich powieściach z końca 
~II .i z XIII wieku ( ... ) . 

!\rtur ( ... ) był historycznym (?) wojennym nae'l.('lnikicm Celtów Do

łudniowej Wielkiej s ·rytanii na przełomie V i VI w., dux bc!lorum. ( ... ) 
O zwy.cięstwach jego nad najeźdźcami piszą kronikar;o:e od VI w., a ten 
temat i o Arturze wspomina poemat walijski Gododdi11 z VII w., An
nales Cambriae z X w., zwłaszcza kronika pseudo-Nenniusa z VIII w. 
Kronikarze wplatają w. swe relacje okruchy celtyclcicgo Colkluru, mi
tycuie i legendarne pra:ewagi półbogów i bohaterów, które zapisuj., 
na karb Artura ii. jego rycenzy. Nliektóray uczeni pn:ypuszczajil, i.c ·w 
tragicznej atmosferze klęski narodowej Celtów w południowej Dryta
nil, między VI a IX wiekiem, powstały z historycznych danych, za
malgamowanych z PFastarymi, pogańskimi mitami iryjskimi, walijski
mi ti kornijskimi, legendy, a z nich .„embrion ludowej epopei walij

. skiej" (.:.) 

Pochodzernie króla Artura jest nadpr.zyrodzone: spłodzony, jaJc Hćr
k:ules, wtiarofomnie, dziękti podstępowi czarodzieja Merlina, od dzi~
oi.ństwa stoi pod opieką świata niewidzialnego, jego i wróżek W.iw1:iny 
i Morgany; niszczy wraże maszkary, podbija władców ościennych ( ... ) 
przez piętnaście lat raduje się owocami swych dawnych przewag w 

, s.tworzon;ym przez .· siebie środowisku piękna, zbytku i dworno$ci. Tu 
.skupia się kwiat światowego rycerstwa około .instytucji Okrągłego Sto
łu, na_ wzór stołu dwunastu apostołów: Gawajn, Lancelot, Iwajn, Per
_cewal, Erek, Kej i inni. Wlaśnie oni razem mają w powieśc'iach pier
wszoplanową rolę, słusznie więc ten cy~ nazywają też cylUem ryce
rzy Okrągłego Stołu. Dumni ze zwydęstw_ błędni rycerze wracają n:i 
dwóx; i ubiegają się o łaskę dam niezrównanej piękności, wśród któ
rych uroczy kwiat: .Fólowa-małżonka; Ginewra. Po czym cały te11 
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czarowny świat zostaje tknięty nieodwracalnym wyrokiem przezn.acze
n1a i zapada się w nicość, gdy walą sif: dwa filary jego etosu: wierność 
i lojalnośt ( ... ) 

Gral stnł się symbolem najświętszych · zdarzeń chrześcijaństwa, 11ym
bolem eucharystycznym. („.) Na ten temat legendarno-relig:jny, lecz 
pochodzący z ogólnoludzkiego folkloru, nakłada się późno tematyka 
rycerzy Okrągłego Stołu króla Artura, pełna fantastycznych czarodziej
skich zdarzeń, dziwów, zaklęć i ur~ów, wyczyn6w rycer9\cich, a nawet 
przygód miłosnych. Rycerze Okrągłego Stołu zostali wez~ani do nie
ustannego „poszukiwania" świętego grala. 

Do „materii bretońskiej", jako elementu o gra lu, został w końcu 

włllczony jeszcze motyw „czasu przygód". Oto nad ziemią Logres w 
Walii, którą włada król Artur, cią~ uroki i zaklęcia. Rozwieją się one, 
gdy błędni rycerze Okrągłego Stołu . odnajdą zaczarowany zamek i od
kryJll jego blo1osławioną tajemnicę- Ale wówczas i rycerstwo straci 
swe posłannictwo. W ten spos(>b legenda świętego grala nadała światu 
rycerskiemu nowy, religijny ens. NaJ&odniejszy z rycerzy postawi 
iiłynne pytania, uzdrowi niem0C4 zlotonego króla, na jego miejsce sarn 
zostanie królem rycerzy świętego grała. Tym najgodniejszym będzie we-
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dle jednych • oetów Percewal. Ale inni autorzy nie uznają go godnym, 
bo na jego sumieniu ciąży śn:iierć matki, zbyt płoche postępowanie 

z kobietami, zaślepienie sław.il ziemską, co spowodowało, że nie trosz
czył się o łaskę bożą („.) Nie będzie nim też Lancelot, choć najdz'el
niejszy z rycerzy, ale niepoprawny wiarołomca; nie ~dzie nim zbyt 
zapatrzony w ziemskie cele Gawajn, choć odkryje znikający zamek(. l 
Zaszczyt ten spadnie na Galahada, świętego młodzianka. 

(Z. Czerny, w : Arcydzieła francuskiego średniowiecza, 
Warszawa 1968) 

Graal wzbogaca świat wyobraźm C!Złowieka i. jest źródlem prawdzi
wej fascynacjL Nie btn:eje, z:i.r· zem, ar..i jeden ostro zarysowany obra't. 
Graala, jak i nie ma świadectwa na to, iL Graal kiedykolwiek był 

rzeczywisto~cią. Mimo to istnieje htiadomość, :.Ce Graal jest przedmio
tem, któreęo istoty zgłębać si~ nie da, w poszukiwaniu którego, jednak. 
opłaca się poświęcić życie - i to nawet w obliczu prawdy, że po::;zu
kiwanie może zakończyć .aię niepowodzeniem. Nlaśnie owo poszuklw..i
nie zdominowało W ciągu Całego Sredrv.iOWieoza W!łtystkie historie Z\\"i;j

zane z Graafom, nadając im Jako finalne znaczenie: duchowy cel. \\' :: · 
wn~trzną spójność, ·najwyższe urzeczywistnienie człowieka. Tak postrzl'
gany Graal jest i.ymbolem spełnionego życia„ a poszulciw·mie Grnal:1 
można u:z:nać za hi5torycz.ną fom:i~ tęsknoty czł0\\1ieka dl) ostatcl:llte
g') poznania i 7..ba~o.enia. 

Jednym iZ najwazniejszych wydarzeń w rozwoju lite ·a ·kim mot:w u 
Graala, było :stworzenif' postaci Galahada, owego Nieskalanego Ryt'f'r .~: 1 

wybrańca, któremu da.ne było uwiei1czyć poszukiw:iinie Graala po~vod1c
niern. Osoba jego Jest tak dalec uducho'N'iona, i7. nie jawi sii; on ja
ko istota ludzka. Z! je w zawieszu mi~dt;- sferą niebiań:;k:i i l'.iemsk::i, 
a pod ~jednym wz:ględ m stanowi połączenie mi~ y tym a tamtym 
światem. Rycerze V) ruszali z wytyc1.0nym ce lem: aby od ·1lcżć Graal.l · 
i z tej przyczyny poo:.ostawał on dla nich nieo.siągaJ.ny. Galahad zdał 

si~ na przypadek i w~zedl w jego posiadanie. 

Graal jes albo prredm'otem kultu, jak Tora, Hostia lub Czarny Ka
mień albo tym co zawierają słowa św. Pawia: „Nie ja żyje: leC'.! N:lj
wyższe żyje we mnie'.'· 

Tak oto jest Galahad znakiem świetlnym. który - czy chcem.> . <::, '' 
c;z.y też nie - przyciąga nas, aż dokona w n::is prLei.stoczeńia. 

(J. Matthew'S „The Grnil, Quest tor the eternal") 
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O TYM, JAK PAN BORS DE GANIS PRZYBYŁ 
DO KORfłINA I UJRZAŁ CHŁOPCA GALAHADA, 
oraz Stów KILKA O SWIĘTYM GRAALU 

Tak się zdarzyło, że Bors de Gani:s, krewniak Lancelota, udając iię 

na poszukiwanlie ,pr.zygód dotarł do Korbina, gdzie zost:ił serde<:znie 
przyjęty pr.zez króla ~llesa. Kledy z:iś Elena dowied2liała się, z ja.ki.e
go :p()(lhod2!i rodu, za.azęła wyipytywać o Lancelota; ni.gdy nie mogla o:ia
slu.chać się dość o jego przygodach i rycerskich czynach. Siedząc i roe
mawiając z Bersem tmymała . zawsze na kolanach syna. Bors prizyglą
dał się pięknemu duecku spoczywającemu w jej ramionach; wyda
wało mu się niezwykle podobne do Lancelota. 
- Niie dziwcie saę, paruie - powiedl:iała wówczas Elena - gdyż. 

dziecko to spłodził rze nmą Lancelot. 
Wówczas Bers ucieszył się niewymownie, ucałował chłopczyka i pro

sił Boga, by go miał w swej opiece. Wszyscy bowiem krewnli LanC'?
lota trapili się bardzo st.osunikliem, jaki Lancelot umz.ymywał z królo
wą o czym dobrze wiedzieli. 

Wtem wpadła oknem biala gołębica, niosąc w dziobie złotą kadziel
nicę, a jednocześnie pojawiła się młoda dziewczyna ze ?Jlotym kieli
chem w dłoniach. Elena 'z. dzieclciem na ri:kiu uklękła i poczęła modlić 
się głośno, a Borys zdumiony poszedł za jej pm;ykładem. 

- Wiedz, papie Bersie de Ganis - szepnęła niewiasta - że to nie.:. 
mowlę to Gala'had, który zasiądzie na Niebezpiecznym Miejscu i od
najd2li.e Swiętego Graala. 

Giatębica odfrwięla, a dziewica rz.e Swiętym Graalem znikła. Bo•·s 
zaś rzelcl: 

- Zamek ten można by nazwać zamkiem cudownych znaków. 
Po czym .pożegnał się z królem Pellesem i Eleną i odjechał. 

(Mijaly lata, aż pewnego dnia, gd11 Galahad zostal , już pasowany na 
rycerza w Wigilię Zielonych Swiqt przez ojca, Lancelota) _ 

' I 

Po Mszy cała d!ruźyna rnliala zasiąść do uczty. Na zydlu każdego z. 
rycenzy złotymi li.eterami wyryte było imię tego, który miał go zaj
mować. Ale był jeden rzydel noszący miano Ndebezpieo:mego Miejs~a: 

kto by na nim zasiadł, a nde był prrz.ez Boga na to mie;sce w~aczo
ny, miał umI'IZeć natychmiast. Dlatego' ~ ~niu, gdy król Ą-rtur święcił 
sW"Oje zaślubiAy rz panlią Guniver, („.) ka.zal iza radą Merlina nakryć 
Niebezpiecrz.ne Miejsce jedwabną osłoną. I tak przykryte stało aż do 
owego dnia. · 
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Kiedy jednak król ; jego ryoerze mieli owego ranka zasiąść za sto
łem, osłona mikła, li nikt nie Wiiedział, czyje ręce to uczyniły. Usiedli 
ogromnie izdiU.mieni. W tejże chwili stała się cnzecz niezwykła: wstzystklie 

-oklna i drzwi sali same się rzawady. Mimo to w sali było widno. Ry-
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cerze :z.aś ujmel4 starta w duchownych szatacb, a nikt nie wiedział, 

którędy ws:zedł. Tnz:ymał za rękę młodziutkiego rycerza w czerwonym 
jak krew pancerzu, ale bez miecza i tarozy. Dotychczas nie widzieli 
!rów.nie pięknego męża . • 

Swią.toblii.wy. stara:ec polecił młod2ieńcowi zdjąć pancerz, pod którym 
miał s:zkarłatią.y kaftan, i .zi.rz:u.c11 mu na ramiona :Plasmz gronostajo
wy. Po az:ym rzekł do Artura: 

- Panie, przywiodłem wam młodego rycerza z królewskiego rodu 
i potomka Jórt.efa rz Armatei. ~ jego p9średndct'Wem dopełnione w-
staną /tzeezy cudowne. . 

Wtedy król Artur powstał 1 odix>wled:zUał: 
·- Witajcie nami ' „ 
Stai;rr.ec po'\11.'iódł .młodziemasi.ka do Niebezpiecznego Miejsca, które 

majdOwalo się obok: nliejsea pana Lance.lata.' Powiedzial: 
- Pame Galahadde, mW!ósoe· tlO · czeka1x> na · aiebie, zanim zostałeś 

spłodzony i na świat wydany. _ · 
Wtedy Galahad zajął je, a starzec odszedł (. .. ; 

(S. Undset, Legendy o królu Arturze i rycerzach 
Okrąg~o Stołu, Warsza~ 1979) 

Jessie L. Weston 
LEGENDA O GRAALU 

( .. ) legenda o Graalu .składa się z mnóstwa powaźnie zróż.nicowan~·ch elemcn
tów,,które przy pierwszym wejrzeniu wydają się całkowicie niespójne czy na

wet przeczące &obie nawzajem ·"<-·> Prototyp, do którego wchodziłyby głów:te 
motywy opowieści o Graalu, tj. Ziemia .Talowa, kr61 Rybak, Znikający· Zamek 

ze swoj°' uroczystą uczl.ą, tajemnicze · życiodajne ~aczynie, Krwawiąca Włócz

nia i Kielich - o ile nam wiadomo, nie istnieją. Ani jeden z wielkich zbio

r6~powleści ludowych .przekazanych nam w spuściźnie przez Cosqu!na, Hart-

landa czy: Campbella nie zachował przykładów tego typu ( .•. ) . 

I Choć dobrze byłoby m6c zlokalizować legendę o Gr.aalu i dać nazwisko au

torowi oryginalneg~ pomy!~ - pomysłu, ·który zrOdził się l zainspiroVl'.al tę nie

śmiertelną galą.f literatury, tO jedUak śClsle zidentyfikowanie 11utora najwcze

śniejszych romanaów · o Gra'alu nie jest najwaWej1eym problemem.- Niezależnie 
od tego, czy Walijczyk Bleherl.i jest, czy_ J!le Jest, Bledrim ep .Cadivor, tłum:i

czem i przyjacielem szlachciców normandzkich; n'e zmienia to podstawowej hi

potezy, którą można uJllć w sposób następujący: 

Opowieść o Graalu nie Jest du ffY!'d en .combLe wYŁworem literackiej czy ludo
wej wyobratni. u podlitaw jej lcty mniej lub bardziej zmodyfikowany st;n.:i-

!ytny rytuał, które&o naJwyt&zy cel litanoWl'o wtajemniczenie w istotny sc:l 

tycia fizycznego I duchowego. Rytuał ten w 1weJ nltszej ezoteryczn<-j formie 
dotyczył proca6w zachodZ11Cych w świecie zjawisk. Przetrwał on do dziś, 

11 

Jeto ślady 1p<>tkać motna w obrzędach ludowych całego świata ( ... ) w e1.0-
terycznej formie misteryjnej posłuatwano się tym rytuałem swobodnie w celu 

przekazania wytuej wykładni duchowej dotyczącej zw111zku człowieka z bo

giem. ,N•Uka ta uznawała kosmlC2fU1 działalność Logosu, tak te: kiedy chrzc
~clja~wo d06zło do głosu ( ... ) odwatnie zldentytlkowalo · boga r~llnności, 
utotsamlaneao ze tr6dłem tycia, ze sw.olm Bogiem. W ten sposób w wyobra1e

niu plerwa7cb ChriMcijan Att11 był Jed7nłe wcześniejszym wcieleniem (uoso

bieniem) Logosu, którego utcftsamiaU z Chr.;ystusem. Potwlerdia to całkowicie 
dokument reUglJny naaseAcz;yków ( ... ) 

. 
, < 

,.· 

NaJwczdnleJSQ z wer•JI opowieści o Graalu ZJlana Jako wer1Ja Bleheru opo. 

włada o przybyciu poszukującego. przygód rycerz• do Ukrytej świątyni. ( ... ) 

Motna pn;ypuszczać, te mamy tu do czynienia z ostateczny~ stadium procesu, 
w którym Attis-Adonis Identyfikuje · się z Chrystusem. Zatem w swej pierwot

nej postaci opowieść ta byfa zdecydowanie wynikiem. świadomego zamierzenia. 
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A kiedy wylansowano J'I jut Jako romantyczrui le&endę, dostała 1lę ona w 

n:ce ludzi, którym obce było Jej zwUizanle z rytualem pochodzenia, atmoatera 
epokt zaś dokonała renty. Wypraw1 krzytowe oru bandel relikwiami, ucze

lólnle reliltwtami zwi11zanyml z M<:kll Pal\ak11, spowodowały utotsamlenie ęm

boll seluuałn:rch, Jak.lnu była Wlócr.na 1 KJeUch, li Ukrzytowanlem I 01tatni11 
\Vleczenu ta nalectaloołć chrześciJal'lska była Jednak CZYitO zewnętrzna, opo

wieść Jako całość zachowała 1wOJ przedchrzdc1Janski cnarakter ( ... ) 
Tradycja Graala wpodZlla się z W~p BrytyJslllch, <;lastonbury zaś od nie

pamiętnych CZ!15ÓW 1tano~ i;anktu&~!flJl rellkwU chrzdciJal\akach. Tam wła

śnie znajdował się rzekomy 1rób króla Artura, a któreao dworu wywodziło się 

poszukJwanle Graala 1tęnąwt11ce ukoronowiml przy&ód Je&o rycerzy; s~d tet 

r!a&l'!pila koniecnioołć atwonenia odpowiedniej legendy. Konsekwentnie więc 

~)'~mponowano wer1Ję odpowtadaj11c11 obecnej wenJi PerlHvauaa, która . zlllCZyla 
-NlkOĆl~ma z Fłcamp z Józefem z Glastonbury, Jako przodków bohaterów oraa-

111, daJ,_c nam tym sam:rm. wałnlł wskazówkę co do pochodzenia tej wersji. 
Nie mniej watnym elementem w tym procesie było &wiadome pr:iedllęwzlęcie 

Rob~rta de Barron, ktÓry (. „ ) wykorzystał tradycję oatateczne10 ml1ty~10 
po!jłlku, któr'I powllłzał z symbolem EucharysUl ( ... ) 

I w końcu przypływ średnlowiec1me10 dogmatyzmu, nacisk na zbaWCZll lukę 

aSćetyZJUU I celibatu iprawU, te Graal wcl11t Jnzcze symbolizuje Naczynie 

Obflloścl, pojawia lię I znika bez wldoczneao pojrednlctwa, dostarcza katdemu 
rycenowi „najbardziej ulublon~o przez nte10 pokarmu I napoju", to Jednak 

jest to ~iellch Krwi Swlętej ( . „) \ 

I 
(J. L. Weston, Legenda o Graalu, Od storotytnego 
'lbrzędu do romansu średniowiecznego, Warsuiwit llł7łl 

\ 
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J Progr m (be \yłu1u) 

,Sk z:my n ty 1e" , Dzwonnik z Notre Dame", „Pili 
ka o rzynku i złot j król wnle" · 
Premiera; ł listopada 19511, Teatr PoJ kl (Wrocław) 

Il Program (bez tytułu) 
passant", „Jasełka", ,,Płaszcz" ( ersJa :z.ml Jon ), „ r.won

nik z otr Dame't.--(wersja zmieniona), „Kabala", „Or! usz w po
zukl aniu Eurydyki" 

Prem ra: Ul rudnJa 1957, Te tr Polski (Wr w) 
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·ni Pro).(r:.111 - „Ma~ki Al"lckina" 
.. :-.1„ : ki i\dek.lna", „ł'ozarn1c•11iarw głowy", . Ksi;p;ka", „z t'hlop.1 
król", „Woyzeck" 
Premier<• 24 kwidnfa Hl59, Teatr Polski (Wrocław; 

IV Pn>gnirn · - „Uozeń azarnok„1ęz11ika" 

„Licz;vrzt•pa ", „.J11ś i Małgos ia", „Hy1J;1k i królewna", „Uct.e:'1 
czarnok,ir;żnik:1", „Cesarski ~łowik", „l'awcł i Gawcl", „Janko 
Muzykant" 
Prentie1a: 19 marca 1960, Teutr Pohki (W.roclaW} 

V Program -- „Gabin~t osobliwości". ' . 
„ldeu", „Ziarnu 11 skoru11a", „Paweł i G.1wd'', „Rudzielec", ,.nen
dez-vous X 3", „Strzelnica" 
Premiera : 9 styozn.ia 19fll, Teatr Polski (Wwd:nv) 

VI Program - „Wejście w labirynt"' 
„Idę", „Walka J;ikuba z Aniokm", ~.L~birynt", „Detektyw", 
„Sen", „Walka pl.cli", „Kol.ieta", „lla_cfista" .' 
Premiera . 27 kWlictnia 1963, Tcalt Pohki tWroclaw) 

VII Program - „Minotaur" 
„Maraton", „Walka :z. pytonem". „Uyk"," „Pn~ta" 
Premiera: 2 patdil.it'm;ka 1064. •'Hlr Polslti (Wrodaw) 

VIII Program - „Ogród miło:<ci" 
„Ruch", „Kopalriia", „o~ród miłośl'i", ,,Sukn;a" 
Pr~mlera: 23 kwietl\'!a 1966, Teatr Pol~ki (Wroclawl 

IX Program - „Gilgamł!'S!" 

„Gilga~". „llagaie" 
Premiera· 24 maja 1008, Teatr Pols.ki (\Vrncl.\w) 

X P.rogr~m - .,Odęjśoie Fau:;ta" 
PremiC.ra: Ili marc,1 UJ70, T<'ah Pobki (Wrocław\ 

XI Progra1•1 - „SP11 I•· -·y lblopado)J~j ' ' 

. Premiera· 14 11ia1·ca J971, Teatr Polski (Wroclil\\J 
XII Program - ,JJkuazeria c.·~auow<'J J"lli~sy" 

Premiera: 2!! lull'go 1972, 'l'••alr Polski (\Vrocla\\' 
XIII Program - „Pnyjcid:!am jutro" 

Premiera: 4 marca 1974, Teatr Polski (Wrocław) 
XlV Program „Sceny fanlnst~·czne '/. legendy o Panu Twar1łow-

slaii'n" 
XV Program „Spor" 

Premiera: 2·1.011 197U, Teatr Polski (Wrnclaw) 
XVI Program -- „llamlct lroma 1 żałoba" 

Premiera: 26 lipni 1979, Teatr Polski (Wrodaw) 
. XVU Progi am - · „Iiycc1ze K1olu Artur.i" ' 

Premiera : 26 puidt.iernika IUBI, Teatr Polski (Wrocław) 
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KIEROWNIK TECHNICZNY 
I REALIZATOR SWIATł.A 

KIEROWNIK SCENY 
REALIZATOR DŻWIĘKU 
GARDEROBIANY 
ELEKTRYK 

- JANUSZ DONIEC 
- GUSTAW HER:\tAN 
- l'llACJEJ MAKAR 
- U.OMAN W.'\THOBA 
- JULIAN SOSZYŃSKI 

NAGHANIE DŻWIĘKU, DEKORACJE, KOSTIUMY, PERUKI I Rł.

KWIZYTY WYKONANO W PRACOWNIACH TEATRU POLSKIEGO 
WE WROCŁAWIU 

W programie 7.amieszczouo ilustracjt': William Hogarth „Finis" (s. 8), 
Dante Gal>ricl Rossetti „Panna. ze świętym Graalem" (s. 11) oraz rysu
nek All>erta Dilrera. „Głowa zmarlci;o \Jhrystusa" (s. 13). Rcpro·dukcje 
wykonał Adam IIaw:iłej, Portret Henryka Tomaszewskiego wykonał 

:\la.rek Grotowski. 

WHOCLAWSKl TEATH PANT0:\11:\1Y 
al. Dębowa 16, 53-121 Wrodaw 
tel. Sekretariat: 67-52-80 

Ori:-anlzacfa Widowni: 67-53-29 

REDAKCJA PilOGHA:\ltJ: AI.EKSANI>Elł. HUDKOWSIU 

C.E~A Zł, 30,-
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