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Krótka i ciekawa praca mojego autorstwa, nakreślająca pojęcie Świętego Graala i historię jego 
poszukiwao jak i również legendy z tym związane. 
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Józef z Arymatei wspinał się na szczyt Golgoty. Nawet nie zauważył, kiedy minął Bramę Dawida. 

Przygnębiony, z kielichem ukrytym pod tuniką, zbliżał się bojaźliwie do miejsca kaźni. Nagle 

zatrzymał się. Martw Jezus wisiał na krzyżu z opuszczoną głową Z rany zadanej włócznią sączyła się 

jeszcze krew. Józef podszedł do Chrystusa i z nabożną czcią począł zbierad ją do kielicha… 

 

Nikt nie mógł uchronid Jezusa przed ukrzyżowaniem, nawet Józef z Arymatei, zamożny i 

wpływowy członek sanhedrynu, najwyższej rady żydowskiej. Potrafił jedynie nakłonid przekupnego 

namiestnika Judei, Poncjusza Piłata, do złamania prawa i wydania zwłok. Sowita zapłata wywarła na 

Rzymianinie duże wrażenie, a frymarczenie ciałem martwego zbawiciela dostarczało mu rozrywki. 

Prawo rzymskie odmawiało pochówku osobom skazanym na ukrzyżowanie. Piłat 

prawdopodobnie wziął sporą łapówkę za prawo do pogrzebu Jezusa, chod rola, jaką odegrał w tej 

sprawie, jest ciągle niejasna. Podobnie jak historia naczynia, nazwanego w XIII wieku świętym 

Graalem, do którego Arymatejczyk miał zebrad krew Mesjasza. 

Na rozległych 

ziemiach Szkocji, Irlandii, 

Walii i Kornwalii jeszcze w 

XI wieku krążyły celtyckie 

opowieści, zwane po 

walijsku mabinogion. XII-

wieczny kronikarz, 

Geoffrey of Monmouth, 

przekazał je potomnym w 

swoim dziele 

zatytułowanym Historia 

Regum Britanniae. Opisał 

tam m.in. historie najazdu 

plemion saskich na 

Brytanię w V wieku oraz związaną z tym legendę o królu Arturze. Zgodnie z jego przekazem czarodziej 

Merlin przepowiedział pojawienie się władcy, który ocali nękany przez Sasów kraj. Podstępnie 

połączył w cudzołożny związek króla Brytonów Uthera i Ygermę, małżonkę księcia Kornwalii. Para ta 

poczęła Artura, przyszłego władcę Brytanii. Kiedy po latach młody monarcha zasiadał na tronie, 

rozprawił się z Sasami, pozostawiając im zaledwie skrawek ziemi. Podbił też Szkotów, Irlandczyków, 
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Piktów i Islandczyków. Gdy cesarz rzymski zażądał od niego daniny, Artur przekroczył kanał La 

Manche i pokonał także jego Legiony stacjonujące w Galii. 

Podczas kiedy król walczył z wojskami cezara, jego siostrzeniec obwołał się władcą Brytanii i 

uwiódł mu żonę Ginewrę. Po powrocie do Glastonbury Artur zabił zdrajcę, ale sam także został 

śmiertelnie zraniony. Jego poddani wierzyli jednak, że nie zginął, lecz przebywa na owianej tajemnicą 

wyspie Avalon, pogrążony w głębokim śnie. Anglosasi w koocu podbili Brytanię, skąd kilka wieków 

później wyparli ich najeźdźcy z kontynentu- Normanowie. Brytanowie cierpliwie czekali, aż Artur 

zbudzi się i wyzwoli ich spod kolejnego jarzma. 

Królowie Anglii, wywodzący się z francuskiego rodu Plantagenetów, zaniepokojeni popularną 

legendą o śpiącym Arturze, szukali sposobu na jego „uśmiercenie”. Przyszli im z pomocą mnisi z 

Glastonbury, którzy w 1191 roku ogłosili, iż w 

swoim opactwie znaleźli zwłoki Artura i Ginewry. 

Odtąd Plantageneci mogli bez przeszkód uchodzid 

za spadkobierców tradycji dworu Artura i 

jedynych obrooców swoich angielskich 

poddanych. Poczuli się też zwolnieni z obowiązku 

szukania tajemniczej wyspy Avalon, na której miał 

przebywad mityczny król.  

Pod koniec XII wieku niejaki William z 

Newburgh nazwał dzieło Geoffreya of Monmouth 

„stekiem bzdur”, poddając też w wątpliwośd 

istnienie samego Artura. Ale Historia Regum 

Britanniae zdążyła już dotrzed do Francji. Około 1160 roku kanonik z Bayeux, Wace, przetłumaczył ją 

na język francuski i ofiarował królowej Eleonorze Akwitaoskiej. Odtąd Artur stał się bohaterem 

niemal wszystkich dzieł literackich średniowiecznej Europy. Kanonik wprowadził do swojego 

przekładu nowy element- Okrągły Stół, wokół którego zasiadało 150 najprzedniejszych rycerzy króla 

Artura. Naprzeciw fotela władcy znajdował się pusty stolec, zwany „miejscem niebezpiecznym”, 

przeznaczony dla tego, kto odnajdzie Graala.  

Historyczna wiarygodnośd kroniki Geoffreya i jej francuskiej wersji, autorstwa Wace`a, budzi 

poważne zastrzeżenia. Podobnie jak anonimowa opowieśd celtycka, Podróż Brana, której główny 

bohater spożywa posiłek na półmisku z „odradzającym” się jadłem. Większośd badaczy jest zdania, że 

właśnie to naczyniem stało się pierwowzorem Graala.  

W połowie XII wieku Europa Zachodnia uległa fascynacji legendą o świętym Graalu. Mimo 

wielu kontrowersji dotyczących pochodzenia samego mitu pewne jest, że słowo „graal” ma francuski 

źródłosłów. Po raz pierwszy użył tej nazwy XII-wieczny poeta, Chrétin de Troyes, w romansie pt. 
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Parcewall, czyli opowieśd o Graalu. Autor umieścił celtyckich bogów, wróżki i zmarłych z epoki 

Merowingów w chrześcijaoskiej rzeczywistości swoich czasów. Feeryczny orszak dworski nosi tam 

Graala, który jest zarówno pogaoskim symbolem cyklicznie odradzającej się przyrody, jak i 

wyobrażeniem hostii. 

U XIII-wiecznego pisarza, Roberta de Boron, Graal po raz pierwszy staje się boskim 

naczyniem. Jego Parcewall jest potomkiem Józefa z Arymatei, bohatera czterech ewangelii, którego 

ród wszedł w posiadanie świętego Graala. Autor opisał Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus i 

jego uczniowie posilali się z Graala. Zawarł tez opowieśd o tym, jak Arymatejczyk zebrał do niego 

krew Ukrzyżowanego. Stała się ona źródłem magicznych właściwości naczynia, które Józef zabrał ze 

sobą do Bretanii. Odtąd jego potomkowie byli strażnikami świętego Graala, noszącymi imię Króla 

Rybaka. Zgodnie z wersją Roberta de Borona, najdzielniejsi rycerze króla Artura wywodzili się właśnie 

z rodu Józefa z Arymatei. 

W imponującym XIII wiecznym dziele bawarskiego rycerza Wolframa von  Eschenbacha, 

zatytułowanym Parzival, poszukiwanie świętego Graala ma znaczenie symboliczne. Autor nawiązuje 

do mistycznej filozofii wybitnego teologa i kaznodziei, św. Bernarda z Clairvaux. Zgodnie z jego ideą 

człowiek winien poświęcid się poszukiwaniu Boga, wiedząc, że nigdy nie odnajdzie Go za życia. Celem 

jest droga. Rycerz, walczący w obronie wiary, powinien zrezygnowad z samego siebie. Wtedy 

odnajdzie to, co symbolizuje Graal- zespolenie z Bogiem. U Wolframa von Eschenbacha można 

doszukad się związków między legendami o 

tytułowym bohaterze a historią zakonu 

templariuszy. 

Braci jerozolimskiej Świątyni Salomona- 

Fratres Templi Salomonis, otaczała aura 

tajemniczości. Ich bajeczne skarby pobudzały 

wyobraźnię i skłaniały do spekulacji. Po Europie 

krążyły plotki, iż templariusze weszli w 

posiadanie olbrzymiego majątku dzięki 

Graalowi, któremu przypisywano magiczną moc. 

Jako strażnicy świętego naczynia przebywali ciągle w kręgu jego oddziaływania; Graal miał im 

zapewniad zdrowie, urodzaj, niezmierzone bogactwa, a nawet życie wieczne. Nieskromni 

templariusze nie prostowali tych pogłosek. Byli elitą ówczesnej Europy. Przyjęli regułę cysterską, 

której twórcą był przyjaciel papieża i inicjator drugiej krucjaty- św Bernard z Clairvaux. Można odnieśd 

wrażenie, że Wolfram von Estenbach przedstawił w Parzivalu dzieje potężnego zakonu w momencie, 

w którym bracia osiągnęli już wszystko: bogactwo, sławę i błogosławieostwo Stolicy Apostolskiej. 
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Zgodnie z mistycznym przesłaniem legendy najważniejszy jest proces poszukiwania Graala. 

Przedmiot ma tutaj mniejsze znaczenie, samo jego posiadanie nie prowadzi do zbawienia. 

Templeisen Wolframa von Estenbacha żyją uwięzieni w zamku ze swoim chorym władcą, królem 

Graala, Amfotasem w atmosferze całkowitej niemocy. Żaden z rycerzy nie potrafi ulżyd w cierpieniach 

grzesznemu królowi. Tytułowy Parzival nie może zaznad spoczynku. Włóczy się więc bez celu po 

świecie, nie dba o zwycięstwa, nie martwią go porażki. Rycerzy Graala, pogrążonych w letargu i 

przytłoczonych ogromem win, może wybawid z tej powolnej agonii tylko Boża łaska. 

Wraz z upadkiem Królestwa Jerozolimy nazywanego również ambitnym mianem „Królestwa 

Niebieskiego” w 1291 roku i późniejszą zagładą templariuszy, zaginął słuch o „graalowych” 

romansach na prawie 170 lat. W tym czasie średniowieczni skrybowie jedynie przepisywali opowieści 

o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Powstał cykl Lancelota – Graala, w którym jedną historią 

zajmował się jeden skryba, będący najczęściej niezbyt błyskotliwym interpretatorem tekstu. 150 

manuskryptów, zachowanych do Naszych czasów, ułożono w cykl powieściowy, nazwany Wulgatą. 

Zawiera on summę historii arturiaoskiej od czasów ewangelicznych aż do śmierci mitycznego władcy. 

Dopiero około 1470 roku temat ten powrócił w europejskiej literaturze wraz z dziełem 

Thomasa Melory`ego pt. Śmierd Artura. Autor miał swobodny stosunek do źródeł, na których się 

opierał. Najważniejsze były dla niego rycerskie, a nie mistyczne aspekty legendy o boskim naczyniu. 

Jednak to właśnie Malory unieśmiertelnił pogląd, że święty Graal to kielich z ostatniej wieczerzy, w 

który Józef z Arymatei zebrał krew Chrystusa, a Maria Magdalena przywiozła go do Francji. Odtąd 

Graal stał się jedną z najbardziej poszukiwanych relikwii, związanych z dziejami Jezusa Chrystusa.  

W XV wieku upowszechniło się zainteresowanie świętym Graalem jako przedmiotem. 

Ekscentryczny król René Andegaweoski, który kolekcjonował „graalowe” kielichy, utrwalił w 

świadomości europejskiej przekonanie, że święty Graal to przede wszystkim niezmiernie drogocenny 

puchar.  

Graala poszukiwali nawet naziści. Pisarz i zarazem wysoki funkcjonariusz SS, Otto Rahn, 

zaproponował Alfredowi Rosenbergowi rozpoczęcie prac wykopaliskowych w byłej heretyckiej 

twierdzy albigensów, Montsegur, na południu Francji. Zapewniał swojego mocodawcę, że znajdzie 

tam cudowny kielich. Ale w 1939 roku Rahn zginął. Podobno popełnił samobójstwo na szczycie 

romantycznej góry Kufstein. 

Według zwolenników spiskowej teorii dziejów, zgromadzonych wokół masooskiej organizacji 

Pieure de Sion, Graal to królewska krew Merowingów, spokrewnionych z Chrystusem. Bez wątpienia 

są to daleko posunięte spekulacje. Ta głoszona z dużym przekonaniem i mało prawdopodobna teoria 

sugeruje, że zbawiciel miał potomków. Ponod osiedlili się oni w Greckiej Arkadii, skąd w V wieku 

przybyli do Galii, gdzie do VII wieku zasiadali na tronie jako Merowingowie. 
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Z czasem świat zapomniał o mistycznej wartości świętego Graala, który pod wpływem św. 

Bernarda z Clairvaux przeistoczył się z symbolu cudowności celtyckiej w symbol łaski Bożej i 

Eucharystii. 

 

*** 

 

Kiedy Józef stał pod krzyżem i patrzył na skąpane we krwi ciało Jezusa, kątem oka zauważył 

mistrza Nikodema. Starzec jakby zamarł w bezruchu pośród kości, kamieni i cierni, rozrzuconych 

bezładnie na wzgórzu. Wsparty na lasce z cedrowego drewna obserwował, jak stado sępów krąży 

nad głową Ukrzyżowanego. Nieopodal czekały Maria Magdalena i druga Maria. Trzymały całun, 

aloes i mirrę. Był dzieo Przygotowania i ciało należało złożyd do grobu. A Józef z Arymatei ciągle 

stał i patrzył, przyciskając do piersi święty kielich, krew Jezusa Chrystusa. 
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