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Oblicza słowa w Persewalu 
Chrétiena de Troyes 

„NajwaŜniejszym kluczem do przybytku mądrości 
jest ciągłe, to znaczy częste stawianie pytań.” 

 (Piotr Abelard, Tak i nie)1 
 

Teksty średniowieczne kryją w sobie wielką wraŜliwość na słowo. Nie chodzi 
jedynie o poziom poetyki dzieła. Słowo jawi się jako kategoria metafizyczna, 
wychowująca do transcendencji i otwierająca drogę do Innego Świata, pojmo-
wanego – w zaleŜności od inspiracji do jakiej odwołują się autorzy – jako świat 
eschatologii judeo-chrześcijańskiej, mitu celtyckiego czy pogańskich wierzeń. 
Słowo niejednokrotnie okazuje się kategorią sprawczą i inicjacyjną, staje się 
narzędziem metamorfozy. Słowo Ŝyje i posiada swoją moc, oddziałując na 
świat przedstawiony utworu, ale i na odbiorcę tekstu. Sytuuje się bowiem  
na wielu poziomach, pośród których poziom werbalny jest poziomem najbar-
dziej uchwytnym, a przecieŜ nie zawsze najistotniejszym dla przesłania dzieła. 
Inne poziomy, do odkrycia których zaprasza egzegeza średniowieczna2, której 
zasady były znane klerkom zajmującym się nie tylko teologią, ale i literaturą, 
odsłaniają jeszcze bogatsze pokłady znaczeń – mira profunditas, przedziwną 

                                                        

1 Piotr Abelard, Tak i nie, (in:) tenŜe, Rozprawy, tłumaczenie L. Joachimowicz, Warszawa: 
Instytut Wydawniczy Pax, 1969, s. 286. 

2 Zob. na przykład Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Ecriture, cz. I i II, 
Paris: Aubier, 1959/1964. Podstawowym załoŜeniem średniowiecznej egzegezy było przyję-
cie zasady poczwórnej lektury: historycznej, alegorycznej, tropologicznej i anagogicznej: 
„Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia” („Litera 
naucza faktów, alegoria – w co wierzyć, moralność – co czynić, a anagogia – ku czemu 
podąŜać”). Tylko takie spojrzenie miało umoŜliwiać właściwe zrozumienie tekstu biblijnego 
lub zainspirowanego Biblią. 
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głębię, nie mający kresu las, niezgłębione Niebo, przepaść bez dna i bezkresne 
Morze3. 

Zdarzają się jednak sytuacje, w których słowo okazuje się bezsilne. Traci 
swoją moc lub pozostaje na uwięzi, nie mogąc zaistnieć, dopóki nie zostaną 
spełnione warunki przywracające wpisaną w jego misję moc oddziaływania. 
Do tej szczególnej wizji słowa odwołują się często teksty arturiańskie francus-
kiego średniowiecza. Ich bohaterowie wyruszają na poszukiwanie przygód, 
wśród których poszukiwanie słowa i odkrywanie jego toŜsamości staje się 
inspiracją do podejmowania fascynujących wędrówek. Jednym z najbardziej 
emblematycznych utworów, odsłaniających liczne oblicza słowa, jego moc  
i niemoc, bogactwo i ograniczenia, wraz z konsekwencjami dla konstrukcji 
świata przedstawionego i moŜliwościami interpretacji, jakie implikuje odwo-
łanie się do tych kategorii urastających we wspomnianych tekstach do rangi 
toposu, jest dwunastowieczna powieść Chrétiena de Troyes Persewal albo Powieść 
o Graalu, powstała na dworze Filipa Alzackiego najprawdopodobniej około 
roku 1180–1181. 

1. Słowo jako narzędzie niespełnionej mocy 

Korzeni chrétienowskiego toposu słowa potęŜnego i sprawczego moŜna 
poszukiwać w podwójnym obszarze cywilizacyjnym: z jednej strony mistrz  
z Szampanii odwołuje się do judeochrześcijańskiej wizji słowa mocy, z drugiej 
– jego twórczość naznaczona jest obecnością celtyckich mitów przypisujących 
często słowu siłę oddziaływania na rzeczywistość. 

W Persewalu zdają się dominować nawiązania do tradycji pierwszej: słowo 
ludzkie modelowane jest na obraz Słowa Boga, czy wręcz staje się bezpośred-
nim kanałem BoŜego działania. Biblia obfituje w odwołania do kategorii słowa. 
Autor Księgi Rodzaju wielokrotnie podkreśla rolę słowa w akcie stworzenia 
świata: „Wtedy Bóg rzekł: « Niechaj się stanie światłość! » I stała się świat-
łość”4. W dalszym ciągu opisu rytm dzieła stworzenia oddawany jest konsek-
wentnie przez identyczne odniesienie do BoŜego Słowa: „Bóg rzekł”, „Bóg 
powiedział”. Nowy Testament często podkreśla moc słowa Jezusa: „Zdumie-
wali się Jego nauką, gdyŜ słowo Jego było pełne mocy”5, pisze św. Łukasz 
przywołując nauczanie Mistrza w Kafarnaum. Kilka wersów dalej, opisując 
reakcję zgromadzonych na uzdrowienie opętanego w synagodze, Łukasz pod-
kreśla: „Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: «CóŜ to 

                                                        

3 Zob. Św. AmbroŜy, PL, XVI, 738 C, 880 AB. 
4 Rdz 1, 3. Wszystkie cytaty z Biblii pochodzą z wydania: Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, red. naukowa O. Augustyn Jankowski OSB, 
ks. Lech Stachowiak, ks. Kazimierz Romaniuk, Poznań & Warszawa: Wydawnictwo Pallot-
tinum, 1971. 

5 Łk 4, 31. 
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za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wycho-
dzą»”6. Ten sam ewangelista, opisując cud wskrzeszenia młodzieńca z Nain 
przytacza słowa Jezusa, przywracające chłopcu Ŝycie: „Młodzieńcze, tobie 
mówię, wstań!”7. 

Persewal nie jest figurą Chrystusa cudotwórcy. Jednak, jak moŜemy wnios-
kować z uwag narratora i wypowiedzi współbohaterów powieści, jest człowie-
kiem wybranym i przeznaczonym przez Opatrzność do realizacji misji uwal-
niania zniewolonych. Dokonuje tego na drodze rycerskiej walki, jak ma to 
miejsce na przykład w przypadku zwycięstwa nad Clamadieu, dzięki czemu 
zostaje przywrócony pokój w krainie Blanchefleur. Mnisi i mniszki wycho-
dzący w procesji, by poŜegnać Persewala, mówią wyraźnie: „Panie, wyciąg-
nąłeś nas z niewoli / i pozwoliłeś powrócić do domów”8. Zdarza się jednak, Ŝe 
walka fizyczna ustępuje miejsca walce duchowej. Tak jest w przypadku 
epizodu opisującego orszak Graala. Moc sprawcza pytania Persewala wypo-
wiedzianego w zamku Króla Rybaka9 sprawiłaby, Ŝe władca odzyskałby 
zdrowie i pełnię władzy nad swoim królestwem, którego los uległby odmia-
nie10. Wedle zapowiedzi kuzynki Persewala i szpetnej panny na mulicy, nie-
postawienie pytania ściągnie na naszego bohatera nieszczęście. Znamiennym 
rysem tego nieszczęścia będzie cięŜar smutku, który ogarnie Persewala po 
opuszczeniu zamku Króla Rybaka i przez pięć lat będzie pogrąŜał go w me-
lancholii, prowadząc nawet do myśli o samobójczej śmierci11. Doświadczenie 
to nie pozostaje bez związku z grzechem Persewala – przecieŜ, wedle słów 
pustelnika, to „smutek wielki” zabił Panią Wdowę, gdy chłopiec, nie bacząc 
na jej błagania, odjechał w nieznane12. Kara pozostaje symetryczna do winy. 

Persewal jest wielokrotnie przedstawiany jako bohater wyczekiwany i uprag-
niony (chevalier désiré), a jego przybycie budzi nadzieję na złamanie mocy prze-

                                                        

6 Łk 4, 36. 
7 Łk 7, 14. 
8 Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal ou le Roman de Perceval, wydanie według rękopisu 

354 z Berna, tłumaczenie i przypisy Charles Méla, Librairie Générale Française, 1990, str. 
218, ww. 2886–2887. W dalszym ciągu, odnosząc się do tego utworu, uŜywać będę skrótu 
Conte du Graal. Odwołując się do tłumaczenia tytułu na język polski, zamiennie uŜywam: 
Persewal lub Powieść o Graalu. 

9 Zob. tamŜe, str. 236, ww. 3128 nast.  
10 Zob. tamŜe, str. 262, ww. 3520–3528. 
11 Zob. tamŜe, str. 448, ww. 6305–6312. 
12 Zob. tamŜe, str. 448, ww. 6318 nast. Średniowiecznym motywem smutku rodzącego 

śmierć zajęłam się w artykułach: „O średniowiecznych sposobach walki z demonem połud-
nia”, (in :) Przeciw melancholii. W 40. rocznicę wydania „Melancholii” Antoniego Kepińskiego  
– perspektywy Fides et Ratio, red. Agnieszka Hennel-Brzozowska, Stanisław Jaromi, Kraków: 
Polska Akademia Umiejętności, 2014, str. 111–120 i „Le roman médiéval face au mal de tris-
tesse (XIIe–XIIIe siècles)”, (in:) Savoirs et fiction dans les littératures romanes, red. Barbara Mar-
czuk, Joanna Gorecka-Kalita, Agnieszka Kocik, Kraków, Collegium Columbinum, 2014, str. 
37–46. 
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kleństwa czy na polepszenie losu. W przypadku zamku Graala do spełnienia 
misji wymagane jest tylko słowo – jedno pytanie, które, jak moŜna przypusz-
czać, nie tyle z ciekawości, co z nadprzyrodzonej inspiracji powinien był 
postawić ten, któremu było przeznaczone je postawić. Chodzi więc o niespeł-
nioną figurę restitutor orbis – „odnowiciela świata”. Słowo przewidziane jako 
narzędzie mocy, z powodu grzechu Persewala, staje się figurą niemocy, a owo 
przewartościowanie okazuje się istotnym czynnikiem organizującym dalszy 
ciąg narracji i ubogacającym parenetyczny wymiar utworu. 

Niektórzy badacze widzą w tym obrazie niespełnionego słowa szcze- 
gólny rodzaj gry zerwanej komunikacji, naprawienie której miałoby przypaść 
w udziale Persewalowi13. Inni odwołują się do mitycznego wątku „związa-
nego” (lub „opóźnionego”) słowa (parole empêchée / parole retardée), obecnego 
w dawnej celtyckiej cywilizacji14. Wątek ten miałby wiązać się z mitem celtyc-
kiego Ogmy (Ogmiosa) – boŜka elokwencji, ale teŜ boŜka-wojownika paraliŜu-
jącego przeciwników swoim słowem, posiadającego magiczną moc wiązania, 
zarezerwowaną dla najwaŜniejszych bóstw w celtyckich wierzeniach15 i odsy-
łającą do indoeuropejskiego mitu „boga wiąŜącego” (dieu lieur)16. Taka inter-
pretacja nie wydaje się jednak adekwatną w przypadku tej ostatniej powieści 
Chrétiena, której dalszy ciąg narracji zawiera wyraźne dopowiedzenie przy-
czyny mutyzmu protagonisty: grzech milczenia, skutkujący blokadą łaski, jaką 
miał zanieść wyczekującym na nią Persewal. Odwołanie do duchowości 
chrześcijańskiej jest jednoznaczne: „Grzech uciął ci język”17, powie Persewa-
lowi wuj pustelnik, słuchając jego spowiedzi. Tekst Chrétiena mógłby być 
zatem postrzegany jako swoista polemika z przypisywaniem oddziaływania 
magicznych mocy na reakcje bohatera. Autor sięga głębiej, wskazując na ukrytą 
lecz najistotniejszą przyczynę niemocy Persewala. 

Milczenie Persewala w epizodzie orszaku Graala inspiruje wiele sprzecz-
nych czasami interpretacji. Z pewnością milczenie to nie jest darem wyciszenia 
wewnętrznego, określanego mianem hezychii w duchowości Wschodu. W pew-
nym wymiarze odsyła jednak do rzeczywistości eschatycznej stanowiącej wy-
znacznik hezychii. Odsłania się tu pewien jej aspekt – dar skupienia, „postawy 

                                                        

13 Zob. Danièle James-Raoul, La parole empêchée dans la littérature arthurienne, Paris: Cham-
pion, 1997. 

14 Zob. Philippe Walter, Recenzja ksiąŜki Danièle James-Raoul, La parole empêchée dans la 
littérature arthurienne, Paris: Champion, 1997, 479 stron, (w:) Cahiers de civilisation médiévale, 
42, 1999, str. 297. 

15 Zob. Philippe Jouët, L’Aurore celtique dans la mythologie, l'épopée et les traditions, Foues-
nant, Yoran Embanner, 2007; Sylvia i Paul F. Botheroyd, Słownik mitologii celtyckiej, tłuma-
czenie Paweł Latko, Katowice, Wydawnictwo „KsiąŜnica”, 1998. 

16 Odnośnie do idei „dieu lieur” w mitologiach świata zob. na przykład Mircea Eliade, 
„Le « dieu lieur » et le symbolisme des nœuds”, Revue de l’histoire des religions, 1947, nr 1,  
s. 5–36. 

17 Conte du Graal, str. 450, w. 6335 : „Pechiez la laingue te traincha”. 
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bacznej uwagi, czujności”18 (choć nie „nasłuchiwania”, gdyŜ narracja kon-
centruje się bardziej na spojrzeniu Persewala niŜ na jego nasłuchiwaniu), 
towarzyszącej objawianiu się rzeczywistości eschatycznej. Oczywiście, graal  
z chrétienowskiej powieści nie jest jeszcze Świętym Graalem z anonimowej 
trzynastowiecznej powieści pisanej prozą, kryje jednak hostię karmiącą Króla 
Rybaka, o czym protagonista i odbiorca tekstu dowiedzą się w dalszym ciągu 
utworu. Jest więc nośnikiem innej rzeczywistości, figurą ciszy stanowiącej 
„misterium Wieku, który ma nadejść”19. W takiej ciszy człowiek otwiera się na 
tajemnicę transcendencji, nawet jeŜeli pozostaje jeszcze w stanie obciąŜenia 
grzechem. 

W teologii prawosławnej przyjmuje się, Ŝe grzech nie odbiera człowiekowi 
obrazu BoŜego, ale sprowadza tego, kto grzech popełnia do stanu ontologicz-
nego milczenia, bezsilności i niemocy20. Nie sposób nie dostrzec podobieństwa 
takiej interpretacji konsekwencji grzechu z negatywnym doświadczeniem Per-
sewala w zamku Króla Rybaka. Jak wspomnieliśmy, niemoc słowa jest dla 
niego karą za konkretną winę. W Ewangelii św. Łukasza kapłan Zachariasz 
zostaje ukarany utratą mowy za brak wiary. Anioł zwiastujący mu narodziny 
syna, w odpowiedzi na jego wątpliwości oznajmia: „A oto będziesz niemy  
i nie będziesz mógł mówić aŜ do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzy-
łeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”21. Grzechem Zachariasza 
było zwątpienie. Grzechem Persewala – brak miłości i obojętność na los matki. 
W obydwu przypadkach karą staje się uwięzienie słowa. Jej konsekwencje  
w obydwu przypadkach będą róŜne: milczenie Zachariasza, dłuŜsze i całko-
wite, będzie miało konsekwencje bardziej indywidualne. Skutkiem milczenia 
Persewala – ograniczonego do czasu oglądania orszaku Graala i do niezdol-
ności wypowiedzenia konkretnego pytania – będzie zawiedziona nadzieja 
mieszkańców krainy Króla Rybaka. Dla Persewala będzie to takŜe poraŜka, 
która paradoksalnie przeobrazi się w Ŝyciową szansę, dającą moŜliwość ducho-
wej ewolucji. 

2. Słowo jako narzędzie poznania i weryfikacji 

W świecie chrétienowskich powieści słowo – komplementarnie do spojrze-
nia – staje się często narzędziem poznania otaczającej rzeczywistości oraz 
weryfikacji spostrzeŜeń i myśli bohaterów. W początkowym epizodzie Powieści  
o Graalu słowa anonimowego rycerza weryfikują poznanie Persewala. Spoj-

                                                        

18 Biskup Kallistos Ware, Królestwo wnętrza, tłumaczenie ks. Włodzimierz Misijuk, Lub-
lin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 2003, str. 140. 

19 Św. Izaak Syryjczyk, cyt. w: Biskup Kallistos Ware, Królestwo wnętrza, dz. cyt., str. 141. 
20 Zob. Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Edward Gigilewicz et al., Lublin: Towarzystwo 

Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2012, art. „Przebóstwienie”, str. 608. 
21 Łk 1, 20. 
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rzenie otwierające się na spektakl piękna nieznajomych rycerzy kierowało go 
najpierw w stronę boskości, o czym świadczą pełne fascynacji słowa: 

„Pani matka nie kłamała, 
gdy anioły przy mnie zwała 
najpiękniejszym, co na świecie, 
tylko Bóg piękniejszy przecie. 
(…) 
I mówiła mi teŜ matka: 
wielbić i wierzyć przystało 
w Tego, co nam zbawia ciało”22. 

Słowa rycerza i jego oświadczenie: Chevaliers sui23 („Jestem rycerzem”) odkry-
wają Persewalowi nową rzeczywistość. Zarówno protagonista, jak i odbiorca 
tekstu otrzymują przy okazji tego spotkania szczególną wykładnię zasad ars 
educandi bazującej na opisie słownym: anonimowy rycerz nie demonstruje (jak 
uczyni to później Gornemant z Goort), do czego słuŜy rycerskie uzbrojenie  
i rynsztunek, lecz wyjaśnia ich funkcję. Schemat pytanie–odpowiedź organi-
zuje tę pierwszą odsłonę sztuki bycia rycerzem, z jaką Persewal będzie się 
stopniowo zapoznawał w utworze. Ta szczególna opowieść, którą Johann Karl 
Simon Morgenstern określiłby pewnie mianem Bildungsroman („powieść o for-
mowaniu”), dowartościowuje fundamentalne dla świata antycznej filozofii  
i poetyki kategorie zdumienia (thaumaston) i pytania, pojmowane jako począ-
tek wszelkiej wiedzy i mądrości. 

Znamienne, Ŝe w dalszym ciągu powieści narrator mówi wyraźnie, Ŝe słu-
dzy Pani Wdowy zadrŜeli ze strachu na widok rycerzy, bo wiedzieli, Ŝe jeśli 
(o)powiedzieli Persewalowi kim są i co robią, będzie chciał zostać rycerzem24. 
Słowa rycerza odsłaniają prawdę ukrywaną przez matkę Persewala, prowa-
dząc tego ostatniego do prawdy poznania i kierując go ku jego przeznaczeniu. 
Jest to trudne poznanie, pociągające za sobą dramatyczne konsekwencje dla 
relacji syna z matką. 

Inny efekt wywołują słowa Persewala skierowane do matki i relacjonujące 
jego spotkanie z rycerzami25: pod ich wpływem Pani Wdowa pada zemdlona 
na ziemię. Słowo nie rodzi tu fascynacji i zachwytu, ale przeraŜenie. Matka 
wie, Ŝe nazwana rzeczywistość stała się faktem: Persewal, usłyszawszy  
o rycerstwie, zostanie rycerzem. 

W obszarze przywołanej juŜ wielopoziomowej ars educandi słowo odgrywa 
rolę decydującą. „Tak mówiła moja matka”26, przypomina sobie Persewal, 

                                                        

22 Conte du Graal, str. 34, w. 136–146 (tłumaczenie tego i innych fragmentów Persewala na 
język polski – Katarzyna Dybeł). 

23 TamŜe, str. 36, w. 169. 
24 Zob. tamŜe, str. 46, ww. 305–316. 
25 Zob. tamŜe, str. 50, ww. 373 nast. 
26 TamŜe, str. 34, w. 144. 
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próbując zrozumieć nieznane mu zjawisko. W dalszym ciągu powieści często 
będzie powoływał się na rady matki. Odwołując się do jej autorytetu, będzie 
odwoływał się do jej słów: „tak mi powiedziała matka”, „i tak jeszcze rzekła 
matka”, „tak mówiła moja matka”, „tak mi nakazała matka”. W ogólności 
zresztą, we wszystkich epizodach, które odnoszą się do sfery nauczania, domi-
nuje czasownik dire („mówić” / „powiedzieć”), definiujący – obok czasowników 
voir, esgarder („widzieć”, „patrzeć”, oglądać”) – wymiar kognitywny tekstu. 

Szczegółowa analiza dalszych epizodów powieści ujawniłaby dominującą 
rolę słowa i dialogu w kaŜdym rodzaju spotkania protagonisty z postaciami, 
które uosabiają konkretny rys poznania. Pani Wdowa, Gornemant z Goort, 
kuzynka, wuj pustelnik i inni współbohaterowie stają się swoistymi figurami 
słowa inicjującego lub pogłębiającego poznanie. Wyjątkiem stają się miesz-
kańcy zamku Graala, którzy nie tyle przekazują słowo, co na owo słowo ocze-
kują. Chodzi więc o szczególny wariant sytuacji kognitywnej, w którym 
poznanie rodzi się w inny sposób i odsyła najpierw do kategorii natchnienia  
– szczególnej formy mądrości wlanej, charakterystycznej dla wspomnianej juŜ 
figury „wyczekiwanego rycerza”, do której wielokrotnie odwołuje się litera-
tura arturiańska dwunastego i trzynastego wieku. JakŜe tragicznej wymowy 
nabiera w tym kontekście poraŜka Persewala (tak często przecieŜ stawiającego 
w swej wędrówce pytania) niezdolnego do postawienia pytania najwaŜniej-
szego, które przyniosłoby mu poznanie, a oczekującym na nie – uwolnienie  
i uzdrowienie. 

3. Słowo wstawiennicze: modlitwa i błogosławieństwo 

Motyw modlitwy wiąŜe się kilkakrotnie w Powieści o Graalu z motywem 
błogosławieństwa. Filologiczny związek pomiędzy dwoma motywami sytuuje 
się przede wszystkim w obszarze słowa Ŝyczliwego i wstawienniczego. Ety-
mologia słowa – łacińskie bene dicere – nawiązująca do faktu „mówienia dobrze”, 
które ma moc „czynienia dobrze”, kieruje nas ku idei słowa sprawczego, któ-
rego siła oddziaływania zaleŜy od wiary wypowiadającego słowo i od przypi-
sanej do tego słowa łaski. 

Tekst odwołuje się po raz pierwszy do tej szczególnej kategorii słowa wsta-
wienniczego i ochraniającego w epizodzie opisującym rozstanie Persewala  
z matką: ostatnim słowem, jakie wypowiada Pani Wdowa, jest krótka modlitwa, 
w której prosi Boga, by prowadził jej syna: „Synu mój miły, niech Bóg cię pro-
wadzi! I niech ci da, gdziekolwiek się udasz, / więcej radości niŜ mnie tu 
zostaje”27. Jak się okaŜe, nie chodzi tylko o formułę spotykaną w literaturze 
dwornej dwunastego i trzynastego wieku. Modlitwa matki uratuje Persewala, 
o czym powie mu pustelnik, przyjmując w dramatycznych okolicznościach 
jego spowiedź i ujawniając, jak wielką siłę miała owa matczyna modlitwa 
                                                        

27 TamŜe, str. 64, ww. 581–583. 
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połączona z błogosławieństwem: Persewal mógł wytrzymać wszystkie próby  
i doświadczenia, jakich nie szczędziło mu podjęte wędrowanie, tylko dzięki 
modlitwie Pani Wdowy28. Siła tej modlitwy zachowała go „od śmierci i wię-
zienia”29, gdyŜ słowo matki skierowało na syna miłosierne spojrzenie Boga30. 

PoŜegnanie matki z synem nie jest jedynym epizodem wprowadzającym 
motyw błogosławieństwa. TakŜe Gornemant z Goort, Ŝegnając młodego Walij-
czyka, uczyni nad nim znak krzyŜa i wypowie błogosławieństwo: „Niech Bóg 
cię strzeŜe, miły panie! / Ruszaj z Bogiem i niech cię prowadzi (…)”31. To 
szczególne połączenie gestu i słowa, typowe dla kodeksu i literatury rycer-
skiego średniowiecza, miało chronić i ułatwiać realizację misji. Wierzono, Ŝe 
błogosławieństwo – połączone z wiarą i modlitwą – posiadało moc sprawczą, 
na wzór błogosławieństw biblijnych, które stawały się kanałem łaski dla tych, 
którym były udzielane32. Warto zauwaŜyć, Ŝe w Powieści o Graalu błogosła-
wieństwo zostało zarezerwowane dla Pani Wdowy i Gornemanta z Goort33. 
Ten ostatni zdaje się spełniać w tekście rolę ojca wprowadzającego syna  
w sztukę bycia rycerzem – ojca, którego Persewal utracił w wieku niespełna 
dwóch lat. MoŜna więc zaryzykować twierdzenie, Ŝe to rodzicom powierzone 
jest udzielanie tego szczególnego duchowego wsparcia i ochrony, które nazwa-
łabym „błogosławieństwem drogi”. 

Sytuacją odwrotną do błogosławieństwa jest złorzeczenie i przekleństwo. 
Podobnie jak błogosławieństwo, przychodzą one przez słowo. Autor Księgi 
Rodzaju rozpoczyna opis upadku pierwszych ludzi od stwierdzenia: „A wąŜ 
był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Jahwe Bóg 
stworzył. On to rzekł do niewiasty (…)”34. Reakcją Ewy na szatańskie „rzekł” 
jest słowo odpowiedzi: „Niewiasta odpowiedziała”35, relacjonuje narrator.  
I tak wywiązuje się dialog sprowadzający przekleństwo i śmierć. 

W świecie pogańskich wierzeń zaklęcia, uroki i przekleństwa realizowane 
były przez słowa. Do takiego sposobu działania odwoływał się teŜ świat cel-
tyckich wierzeń, a rzucanie czarów było w tym świecie moŜe nie do końca 

                                                        

28 Zob. tamŜe, str. 450, ww. 6329 nast. 
29 TamŜe, str. 450, w. 6334. 
30 Zob. tamŜe, str. 450, w. 6333. 
31 TamŜe, str. 136, ww. 1654–1655. 
32 Jak zauwaŜa Jacques Guillet, „błogosławieństwo jest darem, który dotyka Ŝycia i jego 

tajemnicy; to dar wyraŜony przez słowo i jego tajemnicę. Błogosławieństwo jest w takim 
samym stopniu słowem, jak darem (…) (zob. gr. eu-logia, łac. bene-dictio), poniewaŜ dobro, 
które przynosi, nie jest konkretnym przedmiotem, określonym podarunkiem, gdyŜ nie 
naleŜy do sfery mieć ale być, gdyŜ nie pochodzi od działania człowieka lecz od stwórczego 
działania Boga” (Xavier Léon-Dufour et al., Vocabulaire de théologie biblique, Paris: Les Édi-
tions du Cerf, 1962, str. 91, tłumaczenie Katarzyna Dybeł). 

33 Nie wiemy, czy wuj pustelnik udzielił Persewalowi błogosławieństwa. Być moŜe tak, 
ale tekst nie wspomina o tym. 

34 Rdz 3, 2. 
35 TamŜe. 
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ulubionym, lecz wyjątkowo skutecznym sposobem radzenia sobie z miłosną 
konkurencją lub męczącymi konkurami przez przedsiębiorcze niewiasty wy-
szkolone w sztuce enchantement („czarowania”). Nie przypadkiem etymologia 
tego pojęcia odsyła do łacińskiego incantare, oznaczającego wyśpiewywanie 
lub wypowiadanie zaklęć, magicznych formuł. W niektórych przypadkach 
czarowanie przybierało postać przekleństwa, którego nośnikiem w arturiań-
skich powieściach był najczęściej niebezpieczny „zwyczaj” (la coutume), z któ-
rym musieli się zmierzyć najlepsi rycerze Okrągłego Stołu. W Powieści o Graalu 
przykładem takiej negatywnej interwencji słowa jest wizyta szpetnej panny na 
mulicy, przybywającej na dwór króla Artura, by zaprosić rycerzy do zmierze-
nia się z przygodą Dumnego Zamku, ale teŜ by upokorzyć Persewala, opowia-
dając o jego poraŜce w zamku Graala w wyjątkowo obraźliwy sposób36. 
Wypowiedź panny nie naleŜy bynajmniej do wytwornych. „Przeklęty niech 
będzie, kto cię pozdrowi / albo Ŝyczył ci będzie dobra”37 – oto słowa zastępu-
jące tradycyjne dworne pozdrowienie. W dalszym ciągu tego szczególnego 
powitania Persewal zostaje oskarŜony o pogrąŜenie królestwa Króla Rybaka  
w nieszczęściach, a sam określony zostaje jako nieszczęśnik (li malaüreus). 
Panna z wyrzutem mówi: „Gdybyś zapytał…”, „Czy tak wielkim wysiłkiem 
było otworzyć usta i postawić pytanie…?”. MoŜna przypuszczać, Ŝe i te zło-
wieszcze słowa naznaczyły swym cięŜarem los Persewala, który od tej pory 
przez pięć lat będzie wiódł Ŝywot człowieka pogrąŜonego w zgubnej niepa-
mięci. 

4. Imię: ontologiczny i profetyczny wymiar słowa 

W Starym Testamencie nadanie imienia dopełnia dzieła stworzenia i określa 
naturę bytu kaŜdej istoty Ŝywej. Imię oznacza tu istotę i naturę osoby38.  
W początkowych rozdziałach Księgi Rodzaju jak refren powraca czasownik 
„nazwać”: „I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą”39; „Bóg 
nazwał to sklepienie niebem”40, „Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią,  
a zbiorowisko wód nazwał morzem”41, itd. Opis poszczególnych etapów 
stwarzania odmierzany jest rytmicznym „Bóg rzekł” i „Bóg nazwał”. Stwo-
rzenie zyskuje pełnię istnienia dopiero wtedy, gdy zostaje nazwane, gdy 
otrzyma swoje imię od Boga. W drugim opisie stworzenia człowieka, który 

                                                        

36 Zob. Conte du Graal, str. 334, w. 4540 nast. 
37 TamŜe, str. 332, ww. 4580–4581. 
38 Zob. Stanisław Łucarz SJ, „Świętość i świadectwo w pierwotnym chrześcijaństwie”,  

w Twarze świętości, red. Katarzyna Dybeł, Zofia Zarębianka, Kraków: Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2016, str. 18. 

39 Rdz 1, 5. 
40 Rdz 1, 8. 
41 Rdz 1, 10. 
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zawiera Księga Rodzaju, pojawia się inny znamienny fragment: to męŜczyzna, 
stworzony przez Boga, nazwie najpierw zwierzęta i ptaki, a później kobietę42. 

Bóg dzieli się z człowiekiem mocą nazywania istot Ŝywych, a przez fakt 
nazywania – mocą określania ich natury i misji. TakŜe w tym wymiarze prze-
jawia się idea człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, o której 
wspomina autor Księgi Rodzaju43. Jak zauwaŜa Manfred Lurker, w wielu 
kulturach: 

imię jest pewną siłą, powiązaną z osobą tego, który owo imię nosi. JeŜeli zna 
się imię jakiejś osoby, to jest się teŜ w stanie wywierać wpływ na tę osobę. (…) 
Kiedy człowiek wstępuje w jakiś nowy stan, otrzymuje nowe imię. Imiona 
władców egipskich wypisywano na ich grobowcach, Ŝeby nosicielom tych 
imion zagwarantować Ŝycie po śmierci. Najbardziej dotkliwą karą było wyma-
zanie imienia zmarłego znad jego grobu44. 

W średniowieczu, podobnie jak w czasach staroŜytności chrześcijańskiej, 
imię było teŜ wiązane z losem posiadającej je osoby (nomen est omen)45. 

Poznanie imienia jest kluczem do poznania toŜsamości i misji bohatera. 
Tego właśnie aspektu dotyczy jedna z rad, których zdąŜy udzielić Persewa-
lowi jego matka: 

Czy na drodze, czy w gospodzie, 
Bacz, byś nie czekając w drodze, 
Spytał, jak zwać druha swego.  
Musisz poznać imię jego, 
Bo przez imię poznać człeka.46 

Chrétien de Troyes wykorzystuje w Persewalu szczególną technikę narracyjną 
polegającą na późnym ujawnieniu imienia głównego bohatera. Ta retardacja 
kryje w sobie liczne moŜliwości organizacji świata przedstawionego utworu. 
Jest nie tylko zręczną grą narratora z odbiorcą powieści, ale pozwala teŜ zary-
sować pogłębiony psychologicznie portret protagonisty. „Mówią, Ŝe imię ich 
rycerze”47, tłumaczy Persewal, opowiadając matce o spotkaniu z nieznajomymi. 

                                                        

42 Zob. Rdz 2, 19–23: „Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki 
powietrzne, Jahwe Bóg przyprowadził je do męŜczyzny, aby przekonać się, jaką on da im 
nazwę. KaŜde jednak zwierzę, które określił męŜczyzna, otrzymało nazwę «istota Ŝywa».  
I tak męŜczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwie-
rzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla męŜczyzny. (...) Po czym 
Jahwe Bóg z Ŝebra, które wyjął z męŜczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził 
do męŜczyzny, męŜczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem  
z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z męŜczyzny została wzięta»”. 

43 Zob. Rdz 1, 27. 
44 Manfred Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłumaczenie Bp Kazimierz Roma-

niuk, Poznań: Pallottinum, 1989, s. 68. 
45 Zob. tamŜe, str. 69. 
46 Conte du Graal, str. 60, ww. 522–526. 
47 TamŜe, str. 50, w. 374. 
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To „imię” kryje w sobie nie tylko misję owych wyjątkowych istot, z którymi 
właśnie się spotkał, ale teŜ zapowiada jego własną misję. ZauwaŜmy, Ŝe nie 
tylko dla odbiorcy tekstu długo pozostaje tajemnicą, kim jest enigmatyczny li 
vallez – „młody człowiek”, ale teŜ sam protagonista dopiero w wersie 3513, 
odpowiadając na pytanie kuzynki, pod wpływem nagłego natchnienia odkrywa 
swoje imię. Dialog, toczący się pomiędzy młodymi ludźmi, którzy za chwilę 
dowiedzą się, Ŝe są spokrewnieni, naleŜy do najzręczniej skonstruowanych  
i w powieści: 

- „(…) Jak twe imię, przyjacielu?” 
On imienia nie znał swego, 
Lecz olśnienia doznając nagłego 
Mówi, Ŝe Persewal z Walii imię jego. 
Nie wie: dobrze, źle powiedział, 
Lecz rzekł prawdę, choć nie wiedział.48 

W epizodzie spowiedzi Persewala, zamykającym część powieści dotyczącą 
przygód tej postaci, pojawia się enigmatyczna wzmianka o tajemniczych 
słowach modlitwy, które wuj pustelnik szepcze mu do ucha49. Nie znamy 
treści tej modlitwy – narrator kładzie nacisk na fakt, Ŝe była przeznaczona 
wyłącznie dla Persewala. Dowiadujemy się jedynie, Ŝe zawierała „wiele imion 
Naszego Pana, świętych spośród najbardziej świętych” – takich, których usta 
człowieka wypowiadać nie powinny, chyba, Ŝe w niebezpieczeństwie śmierci. 
Podobny motyw obecny jest w innym dwunastowiecznym utworze, Czyśćcu 
świętego Patryka autorstwa Marii z Francji, w którym rycerzowi Oweinowi  
w czasie jego wędrówki w zaświaty udaje się zwycięsko przejść przez wszyst-
kie duchowe próby tylko dlatego, Ŝe nieustannie wzywa imienia Jezusa.  
W istocie Imieniu Jezus juŜ od pierwszych wieków chrześcijaństwa przypisy-
wano szczególną moc zbawczą i darzono je wielką czcią. Sławili je między 
innymi Hermas, św. Justyn Męczennik i św. Piotr Chryzolog, a w średniowie-
czu św. Bernard z Clairvaux, św. Anzelm z Canterbury, św. Bernardyn ze 
Sieny, św. Szymon z Lipnicy i wielu innych. Popularność tej doktryny zdają 
się odzwierciedlać takŜe dzieła literackie, w tym wspomniany tekst Marii  
z Francji i Powieść o Graalu. 

W niektórych tekstach średniowiecznych poznanie imienia łączy się z mo-
tywem transgresji – przekroczenia zakazu i naruszenia tajemnicy. Tak jest na 
przykład w trzynastowiecznej pieśni o czynach Rycerz z łabędziem, gdzie dama 
traci męŜa, bo złamała zakaz i zapytała go o imię. W przypadku Persewala 
chodzi raczej o swoisty rodzaj autotransgresji, polegający na przekroczeniu 
kolejnego etapu psychologicznej i duchowej ewolucji, na pogłębieniu samo-
świadomości, moŜliwym dzięki poznaniu swojego imienia. 

 

                                                        

48 TamŜe, str. 260, ww. 3510–3515. 
49 Zob. tamŜe, str. 454, ww. 6404–6416. 
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*** 
 
Dla niektórych badaczy Persewal zdaje się być odwrotnością Ereka i Enidy  

w tym, co dotyczy relacji pomiędzy słowem i milczeniem. Według Jean-Marie 
Fritza, pomiędzy pierwszą i ostatnią z zachowanych powieści Chrétiena doko-
nuje się swoista ewolucja myślenia pisarza, przekładająca się na przewartoś-
ciowanie roli słowa w konstrukcji i wymowie powieści50. Przyczyną kompli-
kacji w Ereku i Enidzie jest niepotrzebnie wypowiedziane słowo. Enida Ŝali się 
powtarzając to, co mówią o Ereku inni. Nakaz milczenia, jaki otrzymuje od 
męŜa na czas ich wspólnej wędrówki zdaje się zresztą być tu symetryczną karą 
za jej brak milczenia, za owe „o kilka słów za duŜo”. W Persewalu przeciwnie  
– słowo nie jest zbędne; jest oczekiwane, poŜądane, bo jest koniecznym warun-
kiem uwolnienia od zła ciąŜącego na jednostce czy całej społeczności. Autor 
nie zawaha się nawet powiedzieć ustami narratora: „bo moŜna milczeć zbyt 
wiele / jak i moŜna zbyt wiele powiedzieć”51. 

W chrétienowskiej Powieści o Graalu słowo jawi się jako narzędzie potencjal-
nej, choć nie zawsze spełnionej mocy. MoŜe okazać się słowem skutecznym, 
jeśli spełnione zostaną warunki wymagane do urzeczywistnienia tej mocy. 
Bywa narzędziem poznania i samopoznania, ogarniającym róŜne poziomy 
postrzegania i świadomości, takŜe tej najistotniejszej dla zrozumienia toŜsa-
mości i misji bohatera – poznania swojego imienia. Słowo moŜe skutkować 
dobrem lub złem, w zaleŜności od intencji wypowiadającego je człowieka. 
Przede wszystkim jednak słowo jest tu narzędziem uzdrowienia i przemiany. 
Słowo pustelnika – słowo pocieszenia, a zwłaszcza rozgrzeszenia – uzdrawia 
Persewala z nadmiaru smutku i uwalnia go od cięŜaru przeszłości. Nie wiemy, 
jak potoczyły się dalej losy chłopca z Walii, wiemy jednak, Ŝe opuścił pustelnię 
szczęśliwy. Figura pustelnika jest tu toŜsama z figurą ojca duchowego i mis-
trza, do którego – jak starałam się pokazać w studium nad motywem mistrza  
i ucznia w literaturze powieściowej średniowiecznej Francji – przychodzi się 
po radę, nie po akademicki wykład. Pustelnik to duchowy terapeuta, biegły  
w sztuce psychologii i walki duchowej, obdarzony darem duchowego, psy-
chicznego, a czasami teŜ fizycznego uzdrawiania, pozostającym w szczegól-
nym związku z charyzmatem – nadprzyrodzonym darem, udzielanym ze 
względu na dobro innych52. Charyzmatem tym jest przede wszystkim dar 
uzdrawiającego słowa, spotęgowany mocą sakramentu pojednania. 

Tak pojęte słowo, o wyjątkowo złoŜonym obliczu, zdaje się kierować świat 
dworności (któremu autor Persewala rzuca przecieŜ wyzwanie, wzywając do 
przewartościowania jego nie do końca spójnych obszarów) w stronę bardziej 

                                                        

50 Zob. Jean-Marie Fritz, Wstęp do: Erec et Enide, edycja krytyczna, tłumaczenie, prezen-
tacja i przypisy Jean-Marie Fritz, LGF, 1992, str. 12–13. 

51 Conte du Graal, str. 240, ww. 3188–3189. 
52 Zob. Katarzyna Dybeł, Mistrz i uczeń w starofrancuskiej literaturze powieściowej, Kraków: 

Księgarnia Akademicka, 2013. 
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wertykalnego niŜ horyzontalnego wymiaru. Wędrówka Persewala w poszu-
kiwaniu przygód staje się wędrówką w poszukiwaniu Logosu – Słowa, które 
nadaje sens i które jest przyczyną wszystkiego, bo porządkuje i ukierunko-
wuje człowieka i otaczającą go rzeczywistość53. 
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Summary 

Aspects of the word in Perceval by Chrétien de Troyes 

The article presents different aspects of the word in the twelfth-century romance 
by Chrétien de Troyes, Perceval, the Story of the Grail. The word appears here as  
a metaphysical category pointing out to transcendence and opening the gates to 
another world which draws on Judeo-Christian and Celtic tradition. The word is 
also a causative and initiatory agent. In the treatment of Chrétien de Troyes the 
word becomes an instrument of metamorphosis, power, cognition, healing and 
purification. 

Résumé 

Aspects de la parole dans Perceval de Chrétien de Troyes 

L’article présente différents aspects de la parole dans le Conte du Graal ou le 
Roman de Perceval, roman du XIIe siècle de Chrétien de Troyes. La parole apparaît 
ici comme une catégorie métaphysique qui indique la transcendance et ouvre la porte 
à un autre monde faisant appel aux traditions judéo-chrétienne ou bien celtique. La 
parole est aussi un facteur de cause et d’initiation. Chez Chrétien de Troyes elle 
devient un outil de métamorphose, de puissance, de connaissance, de guérison et 
de purification. 
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