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Търсенето на Светия Граал заема особено 
място в поредицата средновековни творби 
за Граала – чудотворен съд и свята релик-

ва, към която се устремяват амбициите и надеж-
дите на рицарския елит. Началото на поредицата 
поставя Кретиен дьо Троа с последния си роман, 
писан през 80-те години на ХІІ век, Персевал или 
разказ за Граала1, първата художествена творба, 
въвела в литературата Граала като символ на 
благоденствието, на тайнството на евхаристия-
та и на чудотворното изцеление. Още при Крети-
ен дьо Троа Граалът е полисемичен символ, кой-
то се поддава на множество интерпретации2. А 
обстоятелството, че романът на Кретиен остава 
незавършен, подтиква писатели от неговото и от 
следващото поколение да напишат своя роман-
на версия за Граала.

Така в края на ХІІ век 
Робер дьо Борон пише в сти-
хове Роман за историята на 
Граала. Първата част на този 
роман, Йосиф, разказва за 
най-ранните употреби на све-
щения съд: той съдържа хра-
ната, която Христос дели с 
учениците Си по време на 
Тайната вечеря; в него центу-
рионът Йосиф Ариматейски 

 1 Кретиен дьо Троа, Персевал 
или разказ за Граала, Уни-
верситетско издателство 
„Св. Климент Охридски“, 
София, 2010.

 2 Във встъпителната студия 
към българския превод на 
романа излагам традицион-
ните тълкувания на Граала, 
преди да предложа собст-
вени интерпретационни 
хипотези. Вж. цит съч, бел. 
1, с. 5-76.
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ще събере кръвта от раните на разпнатия 
Иисус; по-късно Граалът ще поддържа чудо-
творно живота на затворения в тъмница Йосиф, 
ще повтори Христовото чудо с множенето на 
хлябовете (в случая – на рибите) и т.н. Робер 
дьо Борон пише не продължение на романа на 
Кретиен3, а предисторията на Граала и на него-
вото пренасяне от Изток на Запад в кралството 
на  Артур. Стихотворният роман в две части 
(Йосиф и Мерлин4) на Робер дьо Борон скоро 
бива адаптиран в проза от анонимен автор, 
който добавя и една трета част, Персевал. Съ-
временният издател на триделния анонимен 
роман в проза също го поставя под името Робер 
дьо Борон5, което следва да ограждаме с ка-
вички, за да го разграничаваме от истинския.

През първата третина на ХІІІ век във Фран-
ция се създават четири романа в стихове, из-
вестни под заглавието Продължение на Персевал. 
В този масив от около 60 000 стиха темата за Гра-
ала се обогатява все по-отчетливо с християнски 
мотиви. Търсенето на Светия Граал не само за-
дълбочава тенденцията на християнизация на 
Граала. Този роман бележи истински поврат в 

развитието на романния 
жанр.

Друга група творби, в 
които се вписва Търсенето на 
Светия Граал, е така нарече-
ният цикъл Ланселот-Граал 
или, по аналогия с латинския 
превод на Библията, Артуров-
ска вулгата. Този цикъл съ-
държа пет романа в проза, пи-
сани през първите три 
десетилетия на ХІІІ век. Всеки 
от тях има самостоятелна фа-
була, но героите – рицари от 
Артуровата Кръгла маса – пре-

 3 Най-вероятно Робер дьо Бо-
рон не е познавал романа на 
Кретиен и не го споменава в 
своята творба.

 4 Йосиф съдържа 3514 стиха, 
а от Мерлин до нас са дос-
тигнали само първите 502 
стиха.

 5 Така публикувахме и бъл-
гарския превод на този 
роман. Вж. Робер дьо Борон, 
Роман за Граала, превод от 
старофренски Владимир 
Атанасов, изд. „Изток-За-
пад“, София, 2012.
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минават от един разказ в друг, както по-късно 
наблюдаваме похвата, наречен „завръщане на 
персонажа“, в романите от Балзаковата Човешка 
комедия. Изграден по модела на тричастния 
роман в проза (Йосиф, Мерлин, Персевал) на 
„Робер дьо Борон“6, цикълът Ланселот-Граал съ-
държа пет самостоятелни творби: Историята на 
Светия Граал, Мерлин, Ланселот, Търсенето на 
Светия Граал, Смъртта на крал  Артур. В днеш-
ните издания на този цикъл общият му обем 
надхвърля 2 500 страници.

Между Историята на Светия Граал и Търсе-
нето на Светия Граал съществува тематична при-
емственост. Първият роман проследява метамор-
фозата на свещения съд от последните дни на 
Иисус Христос до последните представители на 
артуровското рицарство. Вто-
рият роман довежда докрай 
две повествователни линии в 
артуровската материя: края на 
т. нар. земно рицарство и нача-
лото на „небесното“ рицарство, 
поставено от появите на Светия 
Граал. Медиевистите не са еди-
нодушни по въпроса кой от 
двата романа е написан първо. 
Тук няма да се спирам на аргу-
ментите на едните и на дру-
гите. Прието е, че Търсенето на 
Светия Граал е писан в периода 
1225–1230 г. и че негов автор не 
е Уолтър Мап, въпреки каза-
ното в края на романа7. Същест-
веният въпрос е друг: какво 
ново внася в артуровската ма-
терия Търсенето на Светия 
Граал? Ще се опитам да отго-
воря на този въпрос като съпос-
тавя Търсенето с някои религи-

 6 Вж. бел. 5.
 7 Името Уолтър Мап, посоче-

но в предпоследното изре-
чение на романа за автор 
на Търсенето, очевидно е 
литературна мистифика-
ция. До нея е прибягнал и 
анонимният автор на след-
ващия роман от цикъла, 
Смъртта на крал  Артур, 
писан около 1230 г. Уолтър 
Мап, английски духовник и 
висш служител в двора на 
Хенри ІІ Плантагенет, умира 
в 1209 или 1210 г. Автор е 
на съчинението Разкази за 
хората от кралския двор 
(De nugis curialium) – ценно 
свидетелство за тогаваш-
ните нрави и управленски 
практики. Очевидно репу-
тацията на Уолтър Мап е 
подтикнала анонимните 
френски автори да поставят 
творбите си под името на 
един безспорен авторитет.
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озни жанрове на масовата литература и като 
изхождам от основните характеристики на рицар-
ския роман – такъв, какъвто се е утвърдил до този 
момент. Но преди това ще резюмирам накратко 
фабулата.

На Петдесетница  Артур е събрал в двора си 
най-личните рицари. В банкетната зала, сред ог-
лушителен грохот и ослепителна светлина от 
въздуха се спуска Светият Граал. Всички при-
състващи се чувстват осенени от Светия Дух. 
Граалът се движи сам. От него се разнася омайно 
благоухание. Когато преминава над масите, Гра-
алът ги отрупва с ястия по вкуса на всеки гост. 
Ала рицарите искат да узнаят повече за свеще-
ния съд. Всички – сто и петдесет на брой – реша-
ват да тръгнат в търсене на приключения, които 
да им разкрият и истината за Светия Граал. От 
този момент повествованието проследява по-
следователно приключенията на най-личните 
рицари – Говен, Ланселот, Боорт и др. Необикно-
вените явления, на които те стават свидетели, 
рутинните изпитания, от които те тържествуват 
или се провалят, стават повод за обяснения от 
случайно срещнати отшелници, свещеници, уе-
динени старици. Всяко обяснение изтъква суе-
тата на случилото се от гледна точка на свет-
ските ценности и в същото време излага скрития 
му духовен смисъл.

Трима герои – Галаад (син на Ланселот), Пер-
севал и Боорт – имат най-големи шансове за 
успех в трудното начинание. Те са богоизбрани – 
не заради досегашните си рицарски успехи, а за-
щото са се съхранили физически и духовно 
чисти: Галаад и Персевал са девствени, Боорт 
живее в пълно целомъдрие, откакто е имал ед-
нократна плътска връзка. Тримата предприемат 
морско пътешествие на кораб, построен от цар 
Соломон с дървета от Земния рай. На кораба се 
намира вълшебният меч на цар Давид. Достъп до 
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него получава единствено Галаад, който се 
оказва потомък на библейския герой. Презрам-
ката на меча е изтъкана от русите плитки на не-
порочна девица – сестрата на Персевал, която 
също се качва на кораба, но по-късно се жертва, 
за да спаси с кръвта си болна от проказа. Със 
същия загадъчен кораб Ланселот ще пренесе 
тленните останки на мъртвата в замъка Корбе-
ник. Там ще съзре за момент Граала, но само от-
далече: въпреки силната си вяра в Бог, въпреки 
че е признат за най-добрия рицар, Ланселот не 
получава достъп до свещения съд заради прелю-
бодейната му любов с Гениевра, съпругата на 
 Артур. Говен, сестриник на  Артур и образец на 
куртоазни обноски, също е обречен на неуспех: 
светската слава е несъвместима с осеняването от 
Светия дух.

След петгодишно странстване тримата бого-
избрани се срещат и заедно отиват в замъка Кор-
беник. По време на вечеря, напомняща за Тай-
ната вечеря на Иисус Христос с неговите ученици, 
им се явяват Йосиф Ариматейски и група ангели, 
които носят Светия Граал. С него Галаад ще изле-
кува Болния крал. По Божия заповед тримата по-
емат отново с кораба на Соломон към Духовния 
замък, символ на Божия град. Там попадат в плен 
на крал езичник и в продължение на година жи-
веят благодарение на духовната сила, излъчвана 
от Граала. След смъртта на местния крал пода-
ниците избират за крал Галаад. Година по-късно 
и той, след като е съзерцавал Граала, издъхва с 
надежда да се пресели на небето, където тайн-
ствена ръка отнася свещения съд. Персевал се 
оттегля в отшелническо уединение и също умира 
след година. Боорт го погребва до сестра му и до 
Галаад. После се връща в двора на  Артур и раз-
казва за видяното и преживяното. Разказът му е 
записан на латински като книга за Светия Граал. 
Впоследствие тя е преведена на френски.
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Интригата съдържа компоненти, типични за 
артуровския рицарски роман. Централната тема 
– търсенето на Граала – възпроизвежда мотива 
за търсенето на приключения от рицарските ро-
мани. Търсенето на Светия Граал подхваща 
много други мотиви, познати от романите на Вас 
и на Кретиен дьо Троа: забитият меч в скалата, от 
която ще го извади само най-добрият рицар; Де-
вичият замък, където девойките очакват своя 
спасител; битката между лъва и змията; пречупе-
ният меч, двете части на който ще съедини дъл-
гоочакваният герой, и т.н. Главните герои на Тър-
сенето са добре познати на публиката на 
артуровския роман. Бретанската материя е за-
стъпена с най-типичните си мотиви. Но посте-
пенно нейното значение избледнява и в последна 
сметка тя бива изпразнена от традиционното си 
съдържание. Рицарите тръгват масово да търсят 
приключения, но не ги намират, сякаш времето 
за тях е отминало. Фигурата на дамата, в името на 
която рицарят върши обичайните си подвизи, 
тук отсъства напълно. Нещо повече, и най-мал-
ката любовна връзка от миналото тегне като 
смъртен грях и лишава рицаря от бъдеще. Свет-
ската слава, към която той винаги се е стремял, се 
оказва заблуда, едва ли не проклятие. Индивиду-
алният подвиг е вече невъзможен, пък и е станал 
безсмислен. Рицарската общност от двора на 
 Артур живее в тягостно очакване на приключе-
ния, които все не се появяват. В този разомагьо-
сан свят вече не се случва нищо, което да мобили-
зира потенциала на рицарския елит. Неговият 
етичен кодекс – куртоазията – се изражда в 
инертно жестикулиране, в анахронизъм.

Ала всеки нов растеж се нуждае и от торно ве-
щество. За това ще служи занапред старата курто-
азна етика: да обогатява почвата за възражда-
нето на християнския ригоризъм. Извън 
литературата процесът вече е започнал. Още през 
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първата половина на миналия ХІІ век Цистерци-
анският религиозен орден, възроден и процъф-
тяващ благодарение на харизматичната фигура 
на Бернар от Клерво, утвърждава монашеския 
идеал за живот в бедност, молитва и труд. Посте-
пенно този идеал излиза извън пределите на 
общността от седемдесет цистерциански мана-
стири, прониква все повече в средите на свет-
ската аристокрация, където влиза в конкуренция 
с рицарския куртоазен идеал. Благодарение на 
рицарския роман, който се заражда във Франция 
към средата на ХІІ век и се развива възходящо до 
началото на ХІІІ век, куртоазната етика първона-
чално надделява над монашеския аскетизъм, 
чийто апологет е Бернар от Клерво. Ръководите-
лят на цистерцианския орден подготвя обаче 
своя реванш още с идейната си подкрепа за ор-
дена на Тамплиерите, олицетворяващ нов рицар-
ски идеал за воин на Христа (miles Christi). Следва-
щата стъпка на Бернар в тази посока са неговите 
въодушевяващи проповеди за организиране на 
Втория кръстоносен поход (1147–1148).

Идейният сблъсък между цистерцианската 
идеология и куртоазната етика, която в онзи мо-
мент битува единствено в литературата, може 
да се проследи именно посредством четирите ос-
новополагащи ценности, които отстоява Свети 
Бернар: бедност, молитва, труд и Христово 
войнство. Всъщност рицарската етика, олице-
творявана от героите на артуровските романи, 
се явява, ако не пълно отрицание, то най-мал-
кото светска алтернатива на цистерцианския 
ригоризъм. Образцовият рицар се отличава със 
своята щедрост (largesse), противоположност на 
монашеската бедност. Нея проявява най-вече 
 Артур, който дарява със земи, скъпи оръжия, 
дрехи и накити всички, отличили се в неговия 
двор. Как се моли рицарят? Обичаен жест на 
героя от рицарски роман е да започне деня като 
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изслуша богослужение в близкия параклис. Но в 
случая става дума за условна прелюдия на за-
почващия ден, през който християнските цен-
ности сякаш са забравени, така както те отсъст-
ват видимо и по време не големите християнски 
празници – Великден, Петдесетница, Свети 
Йоан, – отбелязвани единствено с ловни хайки, 
рицарски турнири и веселия. Трудът, в който 
Свети Бернар търси доказателство за смирение 
и за независимост на монашеската обител 
спрямо външния свят, отсъства напълно от ри-
царската ценностна система. И накрая, за раз-
лика от Христовото войнство „земното“ рицар-
ство се поставя в служба на светски авторитети 
– дамата, сеньора, краля.

Редица детайли от Търсенето на Светия 
Граал напомнят за бита и порядките в Цистерци-
анския орден. Отшелниците и свещениците са 
облечени в бяло, подобно на цистерцианските 
монаси, чиито роби са бели или сиви – от небоя-
дисан плат. Оттук идва и изразът „бяло абатство“ 
за цисрецианските манастири, каквито се сре-
щат и в Търсенето. Тамплиерите, за които Свети 
Бернар пише устав, както и посланието До во-
ините на Храма (Ad Milites Templi), носели бели 
дрехи с червен кръст, подобно на белия щит с 
червен кръст, предназначен за Галаад, богоиз-
брания рицар. Героите на Търсенето се отказват 
от месото и виното, задоволяват се с малко хляб 
и вода, както го изискват цистерцианците.

Целенасоченото описване на цистерциански 
идеи и битови елементи в романа е безспорно. 
Не мисля все пак, че авторът на Търсенето на 
Светия Граал е цистерциански монах, както 
твърдят някои медиевисти. Но имаме всички ос-
нования да смятаме, че той познава християн-
ския ригоризъм и му симпатизира.

Друг християнски източник на романната 
материя са старозаветни митове (Дървото на 
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Живота, Първородният грях, Каин братоубиец, 
корабът на Соломон), новозаветни мисли и въз-
гледи на църковни отци. Редица епизоди от Тър-
сенето свидетелстват за непосредствен отзвук 
на две решения на Четвъртия църковен събор 
(1215) относно догмата за транссубстанциаци-
ята в евхаристията (тоест, че хлябът и виното, 
осветени по време на богослужението, са превъ-
плъщения на тялото и на кръвта Господни) и за-
дължението всеки християнин да се изповядва 
поне веднъж годишно.

Въпреки подчертаното присъствие на всички 
тези християнски идеологеми, Търсенето на Све-
тия Граал е не догматическо съчинение, а худо-
жествена творба8. За нейното разбиране не е дос-
татъчно да отчитаме честото използване на 
елементи от християнските канони. Нужно е 
също да разпознаваме и осмисляме редица худо-
жествени похвати, включително и типичните 
мотиви за християнската популярна литература 
по онова време.

Светът в Търсенето носи тежкия отпечатък 
на манихейския морал. На едната страна са си-
лите на доброто, представени от Бог и неговите 
служители – ангели, свещеници, отшелници; на 
другата – силите на злото: Дяволът и демонични 
създания под негова власт. Манихейската поля-
ризация е присъща на тогавашната религиозна 
литература: жития на светци, на пустинници, 
бестиарии, поучителни разкази (exempla). Еле-
менти от тези жанрове проникват в Търсенето. 
Някогашните славни рицари 
заживяват като отшелници и 
аскети: спят на земята, гладу-
ват продължително или се 
поддържат с хляб и вода, а 
тежките рани понасят стои-
чески. Подобно на тялото на 
светците от житията, тялото 

 8 С основание американската 
медиевистка Грейс Савидж 
говори по повод на Търсене-
то за „фикционална рели-
гиозна система“. Вж: Grace 
Armstrong Savage, Narrative 
Techniques in the Queste del 
Saint Graal, Princeton, 1973, 
p. 458.
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на рицарите аскети издържа на всички лише-
ния, болки и болести, защото е под Божия за-
крила. Отшелниците, които се появяват вне-
запно и тълкуват премеждията на изтерзания 
герой, напомнят за пустинниците от много-
бройните поучителни истории. Но в редица от-
ношения и се различават от тях. Отшелниците 
от Търсенето на Светия Граал не са индивиду-
ализирани. Физическата им външност не се оп-
исва, докато религиозните разкази подчертават 
изпитите им лица, измършавелите им тела, из-
ранената им кожа… Друга разлика: докато пус-
тинниците от житията странят от хората и пре-
зират светските грижи, отшелниците от 
Търсенето са дружелюбни, общителни и, не-
знайно как, се оказват добре осведомени за хор-
ските дела. Свети Бернар препоръчва на мона-
сите от неговия орден да съблюдават 
продължително мълчание, за да постигнат еди-
нение с Бог, докато отшелниците от Търсенето 
на Светия Граал впечатляват със своята словоо-
хотливост. Освен тълкувания, отшелниците и 
свещениците произнасят дълги проповеди. С 
тях те напътстват не всички християни, както 
прави това поучителната популярна книжнина, 
а само конкретния герой. Нравоучителното 
слово в Търсенето е за вътрешнотекстуална 
употреба.

Посочените прилики и отлики позволяват да 
видим по-ясно мястото на този роман сред масо-
вата религиозна литература от тогавашната 
епоха. Търсенето на Светия Граал заимства пох-
вати и мотиви от религиозните жанрове, но не 
спада към тях. Не спада и към християнската 
книжнина, дело на цистерцианци. По същата ло-
гика следва да подчертаем, че артуровският 
роман не е пряк отзвук на феодалното общество 
от времето, когато той доминира повествовател-
ните жанрове. Мястото на Търсенето следва да 
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определяме в пределите на рицарския роман в 
проза – истинската му словесна територия.

Подобно на всички романи в проза, и тук по-
вествователната нишка е преплетена. В този 
случай специалистите говорят за entrelacement 
(преплитане): разказът следва ту един, ту друг 
протагонист в неговите премеждия. Оттук и пов-
тарящите се формулировки от типа на „тук раз-
казът спира да говори за Х и преминава към при-
ключенията на У“. Техниката на „преплитането“ 
подхожда на паралелното търсене на приключе-
ния. Доколкото търсенето е индивидуално начи-
нание, протичащо едновременно с търсенето, 
предприето от други герои, „преплетеният“ раз-
каз сякаш се налага от само себе си. В това отно-
шение Търсенето на Светия Граал просто въз-
приема най-разпространения за романа 
повествователен маниер.

Онова, което отличава Търсенето и от рели-
гиозните жанрове, и от артуровския роман, е 
своеобразната стереофония, бих казал дори под-
чертана разединеност на словото в тази творба. 
От една страна, предмет на разказа са приключе-
нията на отделните герои. Вече отбелязах, че 
всъщност приключения или няма, или те свърш-
ват зле за героя. Освен това героите не разбират 
смисъла на онова, което им се случва, а на мо-
менти се питат (като Ланселот) дали видяното е 
било сън или действителност. В този роман 
липсват вътрешни монолози, докато Томас, 
автор на роман за Тристан и Изолда, и Кретиен 
дьо Троа прибягват именно до този вид слово, за 
да разкрият мислите и душевната нагласа на 
своите герои.

Светът на артуровското рицарство е загубил и 
своята загадъчност (приключенията секват), и 
своята прозрачност (случващото се е непонятно 
за героите, а те дори не си дават сметка за това). 
Вакуумът в приключението и в съзнанието на ге-
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роите ще бъде запълнен от нов тип персонажи-
интерпретатори. Вече стана дума за тях – отшел-
ници, свещеници, монаси. В един, станал вече 
класически етюд за повествователната структура 
на Търсенето, Цветан Тодоров отбелязва с осно-
вание: „Както рицарите не са можели да знаят, 
така свещениците не могат да действат: никой от 
тях не участва в някакво премеждие“9. Пропаст 
дели както действието от неговата интерпрета-
ция, така и рицарите от интерпретаторите.

Някои авторитетни медиевисти10 обясняват 
интерпретаторското слово, дело на категорията 
Божи хора в творбата, с навлизане на алегорезата в 
един светски жанр, какъвто е артуровският роман. 
Под алегореза следва да се разбира тълкуването на 
алегории. Алегорезата е вид интерпретация, 
сходна с екзегезата – регламентирано тълкуване 
на библейски текстове11. Основания за присъствие 
на алегореза в Търсенето има само донякъде. Ко-
гато средновековните коментатори тълкуват але-
горично Вергилиевата Едеида или Овидиевите Ме-
таморфози, те държат сметка за конкретната 

фабула. Същата логика следва и 
библейската екзегеза като от-
чита историческия или буквал-
ния смисъл на текста: така 
всички събития в библейските 
разкази са смятани за истори-
чески достоверни.

С други думи алегорезата и 
екзегезата са надграждащи ин-
терпретационни практики, 
които не игнорират буквата на 
тълкувания текст. През ХІІІ век 
тези практики излизат от пър-
воначалната си рамка. Алего-
рията престава да бъде запа-
зена за творби от класическата 
Античност или за дидактични 

 9 Tzvetan Todorov, „La quête du 
récit“, in Poétique de la prose, 
Paris, Seuil, 1971, p. 132 (пре-
водът мой – С.А.).

 10 Например Албер Пофиле, 
Даниел Поарийон, Жерар 
Гро и др.

 11 Средновековната екзегеза 
на библейски текстове про-
тича на четири смислови 
равнища: историческо (или 
буквално), тропологично 
(морално),  аналогично 
(сравняват се текстове от 
Стария с текстове от Новия 
завет), анагогично (търсят 
се кореспонденции на зем-
ни явления и реалности с 
отвъдното.
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поеми с християнско съдържание и навлиза в 
светската литература12. Същото разширяване на 
полето на приложение наблюдаваме и при екзеге-
зата. Така например в своя философски трактат 
Пир (1304–1307) Данте прибягва до библейската 
екзегеза, за да тълкува собствената си творба.

Търсенето на Светия Граал се отдалечава от 
алегорезата и от екзегезата преди всичко по това, 
че тук глосата, тълкуването игнорира напълно 
романното събитие – приключението. Какво вече 
отбелязах, ситуациите, в които попадат героите, 
сблъсъците с непознати врагове, от които изли-
зат победени или победители, протичат като на 
сън и сякаш не оставят следа в тяхното съзнание. 
Случилото се започва да се случва тепърва само в 
обясненията на интерпретаторите. В този сми-
съл може да се каже, че единственото предназна-
чение на събитието е то да породи някаква глоса. 
Но глосата не е алегореза 
тъкмо защото не държи сметка 
за буквалния смисъл на съби-
тието. Тя се различава от але-
горията и по друга причина: за 
разлика от алегоричните 
творби, изградени около опре-
делени персонификации, в 
Търсенето на Светия Граал та-
кива няма. Езикът на глосата е 
напълно откъснат от буквал-
ното смислово равнище и няма 
за предмет фигуративни пер-
сонификации. Как да опреде-
лим този езиков остров?

Тук е уместно да припом-
ним част от разсъжденията на 
Михаил Бахтин за един вид 
нормативен език в романа, 
който той нарича автори-
тарно слово13. За разлика от 

 12 Най-вече с Раул дьо Удан и 
неговия Роман за крилете 
(нач. на ХІІІ век) и с Жан дьо 
Мьон, автор на втората част 
на Роман за розата (1270). 
Анализирал съм еволюци-
ята на алегорията в сред-
новековната литература в 
статията „В светлата гора на 
алегорията“, Vox litterarum, 
Култура, комуникация, кри-
тика, № 4, 2005, с. 6–22.

 13 Връзката между Бахтино-
вото „авторитарно слово“ и 
езика на интерпретаторите 
в Търсенето е посочена от 
Мишел Станеску. Вж.: Michel 
Stanesco, „Parole autoritaire 
et „accord des semblances“ 
dans la Queste del Saint Graal“, 
in Miscellanea Mediaevalia, 
Mélanges offerts à Philippe 
Ménard, tome II, Paris, Honoré 
Champion, 1998, p. 1267–1279.
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романното слово на героите или на разказвача, 
чиято гледна точка произтича от определени 
интереси или от особености на характера, авто-
ритарното слово се представя като надлично-
стна истина, общовалидна като закон. Неслу-
чайно носителите на авторитарното слово в 
Търсенето не са индивидуализирани – нямат 
собствени имена, не се отличават с физически 
особености, всички са в напреднала възраст, не 
изхождат от лични подбуди. Авторитарното 
слово бива огласено от типологизирана инстан-
ция на истината, не от личности.

Авторитарното слово на интерпретаторите в 
Търсенето не влиза в смислов допир с фабулата 
на романа. Бахтин е доловил много точно него-
вата радикална другост по отношение на худо-
жествения контекст на творбата, в която се 
вписва: „Авторитарното слово изисква от нас 
безусловно признаване, то не е свободно усвоя-
ване и асимилиране със собственото слово. За-
това то не допуска никаква игра с контекста, 
който го рамкира, игра с неговите граници, не 
допуска никакви постепенни и неустойчиви пре-
ходи и свободно творчески стилизиращи вариа-
ции“14.

Разделението между индивидуалното и авто-
ритарното слово в романа не води началото си 
от Търсенето. Вълшебникът Мерлин е типичен 
носител на авторитарно слово: неговите пред-

сказания или обяснения на 
събития също се представят 
като надличностни истини15. 
Авторът на Търсенето просто 
отива по-далеч в тази посока. 
Разделяйки словото на своя 
роман на индивидуално-съби-
тийно и авторитарно, той по-
стига невиждано до този мо-
мент напрежение между 

 14 Михаил Бахтин, „Словото в 
романа“, Въпроси на литера-
турата и естетиката, изд. 
„Наука и изкуство“, София, 
1983, с. 193.

 15 Вж. например Мерлин – вто-
рата част от трилогията в 
проза Роман за Граала от 
Робер дьо Борон, изд. „Из-
ток-Запад“, София, 2012.
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разказ и коментар. В това напрежение Цветан 
Тодоров долавя и един по-дълбок процес на ос-
порване на романното слово: „Своеобразен пред-
шественик на Дон Кихот, тази книга [Търсенето 
на Светия Граал] обявява война на рицарските 
романи, а посредством тях – и на романа из-
общо“16.

Търсенето безспорно подлага на изпитание 
новия жанр – рицарския роман. Но в хода на това 
изпитание романът дава поредно доказателство 
за своята жизненост. Тя се проявява в способнос-
тта му да приема в своето художествено прос-
транство застрашаващи го идеологии. По прин-
цип цистерцианският ригоризъм е несъвместим 
с развлекателните литературни жанрове, към 
които спада и рицарският роман. От тази несъв-
местимост в Търсенето рицарството излиза де-
витализирано, обезкръвено. Ала не бива да за-
бравяме, че Търсенето е само една брънка от 
мащабен цикъл рицарски романи. Съвременни-
ците на тази творба, както и нейните преписвачи 
през следващия ХІV век, са я възприемали само 
като част от по-голямо повествователно цяло. 
Сред значителния брой ръкописи (поне 41) от 
ХІІІ и ХІV век, съхранили цялостно или частично 
този роман, само три съдържат единствено Тър-
сенето на Светия Граал. В повечето от ръкопи-
сите Търсенето фигурира между Ланселот и 
Смъртта на крал  Артур – две творби, в които 
рицарският дух доминира изцяло. Този факт по-
казва, че Търсенето се е възприемало не като 
смъртен удар върху романа, а като смел опит за 
разширяване на неговото поле.

След тези важни уточнения относно ролята 
на Търсенето на Светия Граал в развитието на 
рицарския роман е редно да се запитаме какво 
означава тук Граалът. Както 
може да се предполага, въпро-
сът е занимавал неведнъж из-

 16 Tzvetan Todorov, цит. съч., с. 
148.
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следователите и коментаторите. Прегледът на 
мненията по тази проблематика показва, че кол-
кото по-обобщаващи са заключенията на спе-
циалистите, толкова по-разнопосочни са оказват 
те. Ето някои от най-известните формулировки 
за значението на Светия Граал в Търсенето: ро-
манно проявление на Бог (Албер Пофиле); Божи-
ята благодат (Етиен Жилсон); евхаристията и 
Светият дух (Албер Беген); Светата Троица 
(Мира Ло-Бородин); търсенето на кода на Божи-
ето слово (Цветан Тодоров) и т.н. Множеството 
интерпретации потвърждава полисемията на 
Граала. За отбелязване е фактът, че в този роман 
свещеният съд не е предмет на точно описание. 
Читателят си го представя последователно като 
поднос за храна, потир, киворий, ваза. Разказът 
се спира повече на въздействието от Граала, от-
колкото на неговата форма. Изхождайки от тази 
полиморфност и полисемия френската меди-
евистка Еманюел Баумгартнер отбелязва: „Граа-
лът […] се разкрива по начин, подхождащ на 
всеки, който го вижда. […] В крайна сметка той е 
репрезентацията, образът, който всеки от учас-
тниците в търсенето изгражда у себе си и проек-
тира върху външния свят, когато се опитва да 
говори за Бог и за Неговите загадки“17.

Мисля, че и читателят може сам да изгради за 
себе си представа за символиката на Граала, за 
неговото духовно и естетическо въздействие, 
ако съумее да се потопи в далечния свят на този 
роман, а после да го погледне и от дистанцията 
на своето време.

Стоян Атанасов
 17 Emmanuèle Baumgartner, 

„Les aventures du Graal“, in 
Les chemins de la Queste. 
Etudes sur La  Queste del 
Saint Graal, Orléans, éditions 
Paradigme, 2004, p. 14.
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В навечерието на Петдесетница, когато прис-
тигналите в Камелот  рицари от Кръглата 
маса вече се били черкували и се канели да 

се настанят по масите, някъде към деветия час19 
в залата нахлула на кон много красива госпожи-
ца. По плувналия в пот кон си личало, че била яз-
дила с все сила. Скочила тя от коня, пристъпила 
към краля и го поздравила почтително, а той в 
отговор я благословил.

– Господарю – разнесъл се гласът ѝ, – за Бога, 
кажете ми Ланселот  тук ли е!

– Да, тук е – отвърнал кралят. – Ето го.
Госпожицата тутакси се насочила към ри-

царя, когото кралят ѝ бил посочил, и му казала:
– Ланселоте , призовавам те 

от името на крал Пелес 20 да 
дойдеш с мен в гората отсреща.

Удивеният Ланселот  я по-
питал на кого принадлежи.

– Принадлежа – бил ней-
ният отговор – на оногова, ко-
гото споменах току-що.

– И каква нужда имате от 
мен?

– Ще видиш това сам.
– Бог ми е свидетел – казал 

накрая Ланселот , – нямам нищо 
против да дойда.

Веднага повикал един от 
прислужниците, комуто наре-
дил да оседлае коня и да му 

 18 Разделението на глави и 
заглавията им са добавка от 
преводача за улеснение на 
читателя. Всички бележки, 
чийто автор не е изрично 
посочен, са от преводача. – 
Б.пр.

 19 Към 3 ч. следобед.
 20 Пелес  (Пелеас) – в Артуров-

ския цикъл едно от имената 
на Краля Рибар – пазителя 
на Граала в Корбеник . Спо-
ред други версии на леген-
дата се нарича Амфортас. 
Неговата дъщеря Елан е 
тази, която носи Граала в 
свещената процесия. Неин 
син от Ланселот  е рицарят 
Галаад .
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донесе доспехите. Последният тутакси изпъл-
нил нареждането му. Станали свидетели на 
всичко това, кралят и рицарите в двореца много 
се натъжили. Въпреки това, разбирайки, че Лан-
селот  няма да остане сред тях, го оставили да 
тръгне. Само кралицата рекла:

– Какво е това, Ланселоте ? Нима ще ни изо-
ставиш в този тържествен ден?

– Сеньора – обадила се госпожицата, – обеща-
вам ви, че утре не по-късно от обяд той отново 
ще бъде при вас.

– Да заминава тогава – рекла кралицата, – за-
щото ако нямаше да се върне до утре, аз не бих се 
съгласила да ни остави сега.

Ланселот  скочил на коня си, госпожицата – 
също, след което потеглили без повече церемо-
нии и без други придружители освен един оръ-
женосец, дошъл заедно с младата дама. Излезли 
веднъж от Камелот , те препуснали до гората, 
където поели по застлан с камъни път и след 
около половин левга21 навлезли в долина и ви-
дели в далечината пред себе си женски мана-
стир. Щом наближили, госпожицата свърнала 
към него.

Като се приближили до портата, оръженосе-
цът извикал, тя се отворила, всички се спешили 
и влезли вътре. Когато обитателите на мана-
стира разбрали, че е дошъл Ланселот , всички се 
затичали да го посрещнат и по всичко личало, че 
правят това с голямо удоволствие. Когато го от-
вели в една стая и го освободили от доспехите 
му, той видял, че там има две легла, на които 
спели двамата му братовчеди Боорт  и Лионел . В 
изблик на радост той ги събудил, а те, отър-
свайки се от съня, го познали, след което го пре-

гърнали и разцелували. Щас-
тието на братовчедите от 
неочакваната им сре ща било 
неописуемо.

 21 Левга – старинна мярка за 
разстояние, равняваща се 
на 4,83 км.
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– Любезни сеньор – обърнал се Боорт  към 
Ланселот , – какво приключение те води тук? Ми-
слехме да те видим в Камелот .

Ланселот  им разказал как една госпожица го 
довела при тях, без той да разбере защо.

Докато си говорели така, в стаята влезли три 
монахини, водейки със себе си Галаад  – прекра-
сен юноша, толкова строен и добре сложен, че 
едва ли би се намерил равен нему в целия свят. 
За ръка го водела, плачейки от вълнение, най-
достолепната монахиня. Тя застанала пред Лан-
селот  и му казала:

– Сеньор, водя ти нашия храненик, който е 
цялата наша радост, утеха и надежда, за да го на-
правиш рицар. Защото по наше мнение няма 
друг по-достоен мъж, който би могъл да го пос-
вети в рицарско звание, от теб.

Ланселот  погледнал младежа и, възхитен от 
красотата, с която бил надарен, си помислил, че 
никога през живота си не е виждал толкова блес-
тящ юноша. Очарован и от чистотата, която се 
излъчвала от него, той се преизпълнил с на-
дежда, че ще извърши достойно дело, ако го пос-
вети в рицарско звание. Затова отговорил на да-
мите, че ще изпълни молбата им и на драго сърце 
ще го стори рицар, щом те желаят това.

– Сеньор – казали му те тогава, – ние искаме 
това да стане довечера или утре.

– Бог ми е свидетел – отвърнал им той – ще 
бъде така, както желаете.

Ланселот  останал в манастира и наредил на 
младежа да бодърства през цялата нощ в църк-
вата, а на разсъмване, в първия час22 на деня, го 
посветил в рицарско звание, като най-напред 
двамата с Боорт  закрепили за ботушите му по 
една шпора. Сетне препасал на кръста му меч и 
му дал традиционния удар зад врата, пожела-
вайки му Господ да му даде 
храброст и здрав разум, за-  22 Около шест часа сутринта.
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щото за хубостта вече не се бил поскъпил. Като 
приключил с въоръжаването на новия рицар, 
той му казал:

– Драги сеньор, ще дойдеш ли с мен в двора 
на нашия владетел крал  Артур?

– Сеньор – отвърнал юношата, – няма как да 
дойда с теб.

Тогава Ланселот  рекъл на игуменката:
– Госпожо, позволете на вашия нов рицар да 

дойде с мен в двора на моя владетел краля. За-
щото пребиваването му там ще му бъде от по-го-
ляма полза, отколкото оставането му тук.

– Сеньор – отвърнала жената, – все още не е 
редно да прави това, но щом преценим, че за него 
ще бъде по-благотворно да отиде в кралския 
двор, ние веднага ще го изпратим там.

Тогава Ланселот  се разделил с монахините и 
потеглил, придружен от своите братовчеди. Пре-
пускали заедно и не след дълго пристигнали в 
Камелот  към третия час, когато кралят, съпрово-
ден от голяма свита видни благородници, бил 
отишъл да се черкува. Още с влизането си в двора 
тримата братовчеди слезли от конете и се ка-
чили в залата, където започнали да си говорят за 
юношата, когото Ланселот бил посветил в ри-
царско звание. Боорт  отбелязал, че никога през 
живота си не бил виждал човек, който толкова 
да прилича на Ланселот, колкото въпросният 
младеж.

– Кълна се, че ще престана да вярвам в как-
вото и да е, ако този Галаад  не е момчето, заче-
нато от прекрасната дъщеря на богатия Крал 
Рибар, защото е направо изумително колко 
много черти от неговия и от нашия род прите-
жава.

– Бога ми – отвърнал Лионел , – и аз вярвам, че 
е така, защото твърде много прилича на моя се-
ньор.


