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TADEUSZ SŁOBODZIANEK 

MERLIN 
INNA HISTORIA 

DRAMATIS PERSONAE: 
1. SENECTUS, czyli Merlin 
2. VIRGINEA, czyli Viviano 
3. PRIMUS, czyli Artur król Brytanii 
4. SECUNDUS, czyli Gowen konetabl 
5. TERTIUS, czyli Keu seneszal 
6. QUARTUS, czyli Percewal z Walii . . 
7. QUINTUS, czyli Mordret zwany Dz1k1m 
8. SEXTUS, czyli Klaudas zwany Grubym 
9. SEPTIMUS, czyli Lancelot z Jeziora .. 
10. PUELLA, czyli Ginewra królowa Brytann 

oraz 
CHORUS, czyli WSZYSCY 

CARLOSOWI MARRODANOWI 
„Po czynach ich poznacie je" 

Mat. VII: 15-16 

Rzecz dzieje się hic et nunc, czyli dawno temu w Brytanii. 

I. lntroitus, czyli Wejście 
SENECTUS 

Inną historię dziś wam opowiemy. 

CHORUS 

Będzie to słynna historia. 

SENECTUS 
)t:Jna z najsłynniejszych 
Jakie słyszał świat 

I opowiemy ją wam, 

Jak potrafimy najlepiej, 
Żebyście mogli, 

Kiedy stąd wyjdziecie, 

Opowiedzieć ją innym. 

VIRGINEA 

Ku przestrodze dze dzyń dzyń! 

CHORUS 
Będzie to słynna historia. 

SENECTUS 
O Merlinie mędrcu, 

Który w Brytanii chciał stworzyć 
Królestwo doskona łe, 

Ale całą mądrość swoją i moc 
Oddał za miłość 

Dziewczyny imieniem Viviana. 

VIRGINEA 

I o dziewczynie imieniem Viviana, 
Która szczęście swoje 

Oddała za mądrość i moc, 

Aby Brytania była szczęśliwa. 

CHORUS 

Będzie to słynna historia. 

PRIMUS 

O Arturze królu Brytanii, 
Który na tarczy miat lwa 

I u boku miecz Eskalibor święty, 

,li' 1)&PJ!.!1!ii~tii!rl:lrlv''~lii~ 
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I w zamku swoim Kamelut 

Postawił Okrągły Stół. 

SENECTUS 
Na znak, aby rycerze, 

Co przy nim zasiądą 

Równymi sobie byli 

1 był lo w dziejach świala 

Drugi stół po tym. 

Przy którym Pan Nasz 

Ostatnią Wieczerzę odprawiał. 

CHORUS 
13ędzie to słynna historia. 

SECUNDUS 
O panu Gowenie konetablu, 

Co przy Okrągłym Stole zasiadał 

I miał na tarczy niedźwiedzia. 

TERTIUS 
O siostrzanie jego Keu seneszalu, 

Co przy Okrągłym Stolc zasiadał 

l miał na tarczy nietoperza. 

QUARTUS 
O panu Percewalu z Walii, 

Co przy Okrągłym Stole zasiadał 

I miał na tarczy smoka. 

QUINTUS 
O Mordrecie zwanym Dzikim, 

Co przy Okrągłym Stole zasiadał 

I miał na tarczy wilka. 

SEXTUS 
O Klaudasie zwanym Grubym 

Co przy Okrągłym Stole zasiadał 

I miał na tarczy świnię. 

SEPl'IMUS 
O panu Lancelocie z Jeziora, 

Cu przy Okrągłym Stuk zasiadał 

I miał na tarczy jednorożca. 

PUELLA 
I o Ginewrze królowej Brytanii, 

~, 

Co była córką Gowena konetabla 

I siostrą cioteczną seneszala Keu.„ 

QUINTUS 
I która męfa swojego zdradziła. 

PRIMUS 
Szlachetnego króla Artura. 

TERTIUS 
Z panem Lancelotem z Jeziora. 

QUARTUS 
Rycerzem na świecie najlepszym. 

SECUNDUS 
Co wielką szkodę Brytanii przyniosło . 

SEXTUS 
Cierpienie, nędzę i inne nieszczęścia, 

Do dziś gnębiące królestwo lo biedne. 

SENECTUS 
Ale o tym potem, 

Potem bę<lóemy gorzko płakać, 

jak zwykle mądrzy poniewczasie. 

Teraz o innych rzeczach wam opowiem, 

Ro jak powiada w Piśmie Eklezjasta: 

„jest czas płaczu i czas śmiechu:· 

VIRGINEA 
„I lepszy jest pies żywy niźli zdechły lew." 

CHORUS 
Będzie to słynna historia. 

SENECTUS 
O ludziach honoru i wiary, 

Że piękny może być świat i sprawiedliwy, 

I dobro może na nim panować, i rozum, 

I tak.ie dawno zapomniane rzeczy 

jak wolność, równość, braterstwo, 

A tak7,e honor, Bóg ... 

VIRGINEA 
I taka rzecz jak solidarność. 

CHORUS 
Będzie to słynna historia. 

,Y •&p I ll!J1Mtiiiil:M@Mli\I 
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SENECTUS 

O ludziach pięknych, odważnych i dzielnych, 

O tym, jak konno cudownie jeździli, 

O tym, jak tarcze przepiękne dzierżyli 

l jak bukowe kopie pochylali, 

A kiedy kopie w dr1..azgi szły, 

Dobrych swych mieczów dobywali! 

VIRGINEA 
Na wrogów tylko okrutnych i złych! 

CHORUS 
Będzie to słynna historia. 

SENECTUS 
O rycerzach Okrągłego Stołu, 

Co Graala świętego szukali 

I świat szeroki cały objechali, 

I tysiąc czynów sławnych dokonali, 

I wielką sławę u ludzi zyskali. 

VIRGINEA 
I Graala żaden z nich nie znalazł. 

CHORUS 
Bo nigdy święty Graal nie istniał! 

,U '&plJ!Ji111w111i1:1i1i11w1u 

li. Tractatus, czyli traktat 
SENECTUS 

Święty Graal istniał 

J zanim do Brytanii trafił, 

Był tym naczyniem, kielichem bądź czarą, 

W którym Pan Nasz Jezus Chrystus, 

Wino w krew swoją przemienił, 

Gdy z Apostołami razem 

Przy Stole Okrągłym 

Ostatnią Wieczerzę odprawiał. 

A później, kiedy niewierzący 

Pana Jezusa do krzyża przybili 

I z boku Jego krew utoczyli, 

Jeden odważny Apostoł Józef 

Krew Paóską do naczynia zebrał 

I tak oto święty Graal powstał. 

Później, w różnych stronach świata 

O różnych cudach Graala słyszano, 

A zawsze paóstwo, w którym Graal przebywał, 

Kwitło s:z.częśliwe od morza do morza 

I b)'IO wzorem dla innych narodów. 

A'i. w koócu, z woli Jezusa Chrystusa. 

Graal święty do Br)'tanii trafił„ . 

Śpiewa: 

Donavisti nobis, 

Domine )esu Christe, 

Calicem salutatis„. 1 

CHORUS śpiewa: 

Pro nostra 

Et totius mundi 

Salute, 

Amen.' 

VIRGINEA 
I wyspę oświeciła 

Nagle Łaska Boża 

I już kwitnie v,ryspa 

Od morza do morza. 

CHORUS 
Będzie to słynna historia. 

J D:1k ~ mun 

P<rnic Jciu Ch r)'S ll' 

k łd1 ch Zbawienia 

1 Ula na..>:u go 

r c~lcgo św1a1.1 

Zbawienia. 

Amen. 
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SENECTUS 

Ahy ją jednak dohrze zrozumieć, 
Trzeha zrozumieć historię Merlina, 
Tego dziwnego mędrca 
Co pr"ttz Szatana hyt poczęty, 
Ale na Pana usługi się oddał, 

1lo Pan z ludzkością miał same zgryzoty. 
Gdy na początku wszelkiego stworzenia 

Cztery żywioły były pomieszane 
I o pierwszeństwo wciąż walczyły 
Niczym Lew, Delfin, Ortd, Salamandra, 
Pan je z niemałym wysiłkiem rozdzielit 
Na wodę, ogień, powietrze i ziemię, 

I piękny kącik na ziemi wyd1.ielił 

I stworzył Eden, czyli Raj . 
l stworzył Pan ludzki ród, 
I dał mu wszyslko, 

Czego mu potrzeba, 
Ale grzesznica Ewa 
Węża posłuchała 

I z Adamem oboje 
Ciężko zgrzeszyli. 
l rozgniewał się Pan, 
I z Raju ich wygnał, 

I do Piekła posłał , 

A z nimi ludzkość całą. 
Śpiewa: 

Ostende nobis, Domine, 

Misericordiam tuam.3 

CHORUS śpiewa : 

Miserere nobis, Deus 

Secundum magnam 

Misericordiam tuam .'1 

VIRGI N EA 
I tak do piekła 
Poszliśmy przez jabłko. 

CHORUS 
Będzie to słynna his toria. 

SENECTUS 
Aż po latach wielu 

J Okaż nam, Panie 

.\'1itosie rd2_i~ Twoj~ 

• ZmiłuJ się nad nami. Boz.c 
Wl·Jlug w1ł."lku:go 

Milosicrdzi.t Twego 

Dziewica Niepokalana 
Na świat przyszła 
l niepokalanie poczęła 
I na świat przyszedł 

Syn Boży 

Jednorodzony 
Śpiewa: 

Ave Maria 

Gratia plena 
Dominus tecum 
Benedicta tu in mulieribus 
Et benedictus 
Fructus ventris tui 
)esus ; 

CHORUS 
Sancta Maria 

Mater Dei 
Ora pro nobis peccatoribus 
Nunc et in hora mortjs nostrae 
Amen. 6 

SENECTUS 
On to razem z Apostołan1i 
Przy Stole Okrągłym 
Ostatnią Wieczerzę odprawił 

I On to umarł na krzy'l:u, 

I zstąpił <lo Piekła, 
I zabrał stamtąd Adama. 
I Ewę, i ludzkość calą. 
Śpiewa : 

Ostende nobis, Domine„. 
Misericordiam tuam .7 

CHORUS śpiewa : 

Miserere nobis, Deus 

Secundum magnam 
Misericordiam tuam. 8 

VIRGINEA 
I tak przez jabłko 
Wyszliśmy z piekła . 

CHORUS 
Będzie to słynna historia. 

MER~ I~ TADEUSZ SŁOBODZIANEK 

~ Zdrowa ś Mano 

J . .1..;k1~ peł n~ 

Pan l Obą 

Blogo!'ławiona.ś Tr międ1y 

nicwias1am1 

I błogos ławion 

Owoc zywota Twego 

Jezus 

t. Sw1~u i\tario 

Malko Bou 

f\.-tódl i.ię 1a nam i ~nc~nym i 

Teraz i w go<lzm ę Sm1nc.1 nasi.ej 

Amen. 

~ Oka7. nam. Pa111..: 

Milo~1<' rlb.ic Twoje 

• Zm.i łuj l>i\" nad 11.tm 1, Bou 

\Vtdług ws1dk1cgo 

1\hloswrr.111.a Twrgo 

11 



12 
SENECTUS 

Ale ludzko.~ć niepokorna, 

Chociaż z Piekła wyszła, 

Zamiast wdzięczność okazać 

Panu i Synowi Jego Jednorodzonemu 

Niewdzięczność czarną okazała 

I znowu pycha, gniew, zawiść, lenistwo, 

Chciwość, luhieżność i nienasycenie 

Królować na tym świecie jęły", 

Śpiewa: 

Dies irae, dies iUa",9 

CHORUS śpiewa: 
Solvet saeclum in faviUa 

Teste David cum Sibilla.10 

SENECTUS 
I doszło do tego, 

:Że w pomoc Panu 

I jego Synowi 

)ed norodzonemu 

Szatan pośpieszył. 

Inna dziewica niepokalana 

Na świat przyszła 

I niepokalanie poczęła 

I na świat przyszedł 

Syn szatański 

Jednorodzony 

VIRGINEA śpiewa: 
Ave Maria 

Gratia plena, 

SENECTUS 
I imię Merlin matka jemu dała , 

I świętym znakiem krzyża przeżegnała, 

I tamtej Dziewicy Niepokalanej 

Na życie całe w opiekę oddata, 

I umarła", 

Śpiewa: 

Ave Maria", 

VIRGINEA 
Będzie to słynna historia , 

10 Sw1at w Smic n rlnym lt• gnie pyk 

Zwaz Dawid.i 1 S)•b1Uę 

SENECTUS 
On to mędrcem słynnym został, 

I wielu rzeczy cudownych dokonał, 

I wielką chwałę u ludzi zyskał, 

A nigdy przeciw Panu i Synowi )ego 

A zwłaszcza przeciw Bożej Rodzicielce, 

W której opiekę matka go oddała, 

Z niczym niegodnym i złym nie wystąpił. 

Śpiewa: 

Gloria Patri , 

Et Filio, 

Et Spi ritui Sancto'" 

CHORUS 
Sicut erat in principio, 

Et nunc, 

Et semper 

Et in saecula saeculorum. 

Amen,12 

SENECTUS 
Jedna tylko przywara 

Merlinowi po ojcu została, 

Na wdzięki niewieście 

Ogromnie był czuły 

Jednego razu, 

Kiedy w lesie 

Nad strumieniem 

Odpoczywał, 

A gotował s ię właśnie 

Do największego swego czynu, 

Którym stworzenie w Brytanii, 

Królestwa doskonałego bylo, 

Dziewczynę młodą spotkał. 

VIRGINEA 
I była to dziewczyna 

Imieniem Viviana. 

SENECTUS 
I do Viviany rzekł Merlin: 

„Na Niepokalaną! 

Jakżeś ty miła i słodka, panno'" 

14 Chwa!a Ojcu 

i Synowi 

! Duchowi ~wi ~lemu„ . 

11 Jak hylo nd poC1.ątku 

Tera :t 

l :r.awsz.e 

A men 
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VIRGINEA 

J Merlinowi odrzekła Viviana: 

„Och, mądry i szlachetny panie, 

Same mam przez to zgryzoty'.' 

SENECTUS 
I do Viviany rzekł Merlin: 

„Na Niepokalaną! 

Chodź ze mną, panno miła, 

A pozbędziesz się zgryzot 

I rzeczy cudowne poznasz:' 

VIRGINEA 
I Merlinowi odrzekła Viviana: 

„Panie, chętnie z tobą pójdę 

I uczennicą twą zostanę, 

Jeśli na Niepokalaną obiecasz, 

Że nie uchybisz mi w mej czci:' 

SENECTUS 
I obiecał Merlin 

Na Niepokalaną 

I razem długo wędrowali, 

I jedli razem, 

I dużo rozmawiali, 

I nocą obok siebie nocowali. 

VIRGINEA 
A nigdy Merlin 

Nie uchybił jej 

W jej czci. 

SENECTUS 
Aż do Brytanii doszli 

I Merlin do Viviany rzekł: 

„Oto królestwo bez króla 

Ziemia rozdarta ciągłymi wojnami, 

Rozpacz, nieszczęścia i bieda 

Płacz dzieci, krzyk kobiet 

I przekleństwa starców, 

Ale tutaj chcę stworzyć 

Królestwo doskonałe!" 

VIRGINEA 
I zapytała Merlina Viviana: 

„Na Niepokalaną 

Jak7,e to uczynisz, 

iv1ą<lry i szlachetny panie?" 

~J 'ł/ i QtlilMJ1Ul:Ul@:!llH f 

Ili. Offertorium, czyli Okrqgły Stół 
SENECTUS 

I nie odpowiedział Merlin Vivianie, 

1 z c;ór Szkocji przyniósł wielki głaz, 

I wbił weń miecz Eskalibor święty, 

Który przy sobie zawsze nosił, 

I zebrał najlepszych rycerzy, 

Jakich ta ziemia nieszczęsna nosiła 

I do rycerzy tak zawołał: 

„Ten z was, który wyciągnie miecz 

Eskal'iborem świc;tym zwany, 

Będzie królem Brytanii:' 

s'pie;va: 

In nomine Patris, 

Et Filii, 

Et Spiritus Sancti ... 13 

CHORUS 
I pragnienie wstąpiło w ich serca 

I poszli rycerze miecz wyciągać. 

SECUNDUS 
I poszedł slawny Gowen. 

TERTIUS 
l poszedł siostrzan jego Keu. 

QUARTUS 
I poszedł Percewal z Walii. 

QUINTUS 
I poszedł Mordret zwany Dzikim. 

SEX TUS 
I pobiegł Klaudas zwany Grubym. 

13 \V 1m 11;.:0;ca 

[ Syna 

I Ducha $w1~'l l'~O, 

Amen. 
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CHORUS 

I nie wyciągnął miecza 7.aden z nich. 

SEPTIMUS 
I nie poszedł Lancelot z Jeziora. 

PRIMUS 
I poszedł rycerz imieniem Artur 

I wyciągnął miecz. 

SENECTUS śpiewa: 
Benedictus„. 

SECUNDUS 
Ale zaknyknął sławny Gowen: 

„Nie może być, aby rycerz 

Tak marnego rodu 

Nam panować miał 1 " 

CHORUS 
I zakrzyknęli rycerze: 

„Na Wielkanoc próbę powtórzymy'" 

PRIMUS 
I wbił miecz na powrót w kamień 

Rycerz imieniem Artur. 

SENECTUS 
I zebrali się rycerze na Wielkanoc 

I do rycerzy Merlin tak zawołał: 

„Ten z was, który wyciągnie miecz 

l ~s kalihorem świętym zwany, 

Będzie królem Brytanii." 

Śpiewa: 

In nomine Patris„. 

CHORUS 
I złość wstąpiła w ich serca 

i poszli rycerze miecz wyciągać. 

SECUNDUS 
I poszedł sławny Gowen. 

TERTIUS 
I poszedł siostrzan jego Keu. 

QUARTUS 
l poszedł Percewal z Walii. 

QUINTUS 
I poszedł Mordret zwany Dzikim. 

SEX TUS 
I pobiegł Klaudas zwany Grubym. 

CHORUS 
I nie wyciągnął miecza żaden z nich. 

SEPTIMUS 
I nie poszedł Lancelot z Jeziora. 

PRIMUS 
I poszedł rycerz imieniem Artur 

I wyciągnął miecz. 

SENECTUS śpiewa: 
Benedictus.„ 

TERTIUS 
I zakrzyknął Keu: 

„Nie może to być 

Żeby ślepy los 

Nam króla dawał'" 

CHORUS 
I zakrzyknęli rycerze: 

„Na Zielone Świi;La próbę powtórzymy!" 

PRIMUS 
I miecz wbił na powrót w kamień 

Rycerz imieniem Artur. 

SENECTUS 
I zebrali się rycerze na Zielone $więta 

I do rycerzy Merlin lak zawołał: 

„Ten z was, który wyciągnie miecz 

Eskaliborem św iętym zwany, 

Będzie królem Brytanii:' 

Śpiewa: 

Jn nomine Patris„. 

CHORUS 
I szaleństwo wstąpiło w ich serca 

I poszli rycerze miecz wyciągać. 

SECUNDUS 
I poszedł sławny Gowen. 

17 
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TERTIUS 

I poszedł siostrzan jego Keu. 

QUARTUS 
I poszedł Percewal z Walii. 

QUINTUS 
I poszedł Mordret zwany Dzikim. 

SEX TUS 
I pobiegł Klaudas zwany Grubym. 

CHORUS 
I nie wyciągnął miecza żaden z nich. 

SEPTIMUS 
I powiedział Lancelot z Jeziora: 

„Naprawdę jest on wybrańcem Bożym:' 

SENECTUS śpiewa: 
Benedictus„. 

CHORUS 
Lecz zakrzyknęli rycerze: 

„Nie będziem temu rycerzowi służyć!" 

SENECTUS 
I krzyknął na rycerzy Merlin: 

„Jest on królem Brytanii!" 

Śpiewa: 

In nomine Patris.„ 

CHORUS 
I broń podnieśli rycerze, 
I do Merlina zawołali: 

„Daremne twoje święte śpiewanie!" 

SEPTIMUS 
I u boku rycerza imieniem Artur 

Stanął Lancelot z jeziora. 

CHORUS 
I uderzyli nań rycerze. 

SEPTIMUS 
I upadł Lancelot z jeziora. 

PRIMUS 
I sam został rycerz imieniem Artur. 

CHORUS 
I uderzyli nań rycerze. 

PRIMUS 
I wtedy rycerz imieniem Artur 

Wyciągnął miecz Eskalibor święty. 

QUINTUS 
I upadł Mord ret ranny w usta. 

QUARTUS 
I na dwoje pękł oszczep Percewala. 

TERTIUS 
I jak ze szkła prysła tarcza Keu. 

SEXTUS 
I rozdarła się kolczuga Klaudasa. 

SECUNDUS 
I sławny Gowen w pojedynku padł, 

I powalony na ziemię krzyknął: 

„Panie, weź moją córkę za źonę!" 

PRIMUS 
I dłoń podając mu Artur I7.ekł: 

„Dzięki ci, sławny panie Gowenie, 

Bądź konetablem w zamku moim." 

TERTIUS 
I Keu powiedział do Artura: 

,;rrudno nam z \vujem by było 

Dla Ginewry znaleźć lepszego 

Od ciebie, królu, mę?.a:' 

PRIMUS 
I dłoń podając mu Artur n:ekł: 

„Dzięki ci, szlachetny panie Keu, 

bądź seneszalem w zamku moim:' 

SENECTUS śpiewa: 
Benedictus qui venit 

In nomine Domini. 14 

CHORUS śpiewa: 
Hosanna in excelsis 

Hosanna, hosanna„. 15 

" Błogn s law i ony. ktory iJ7,ie 

\\' im i~ Pań~k ir. 

1
' Ho~anna na nieb HJ ~ .1 ch , 

I [osa.nna, hosanna 
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SENECTUS 

I do zamku Kamelot poszli 

I tam, w kaplicy Trójcy $więtej, 

Świętym sakramentem małżeństwa 

Arcybiskup Brytanii połączył 

PRIMUS 
Rycerza imieniem Artur 

PUELLA 
Z Ginewrą córką Gowena 

SENECTUS 
I starodawne królewskie korony 

Na głowy obojgu im włożył. 

PRIMUS 
„Przysi<;gam kochać ciebie, królowo:' 

PUELLA 
„Królu, ciebie kochać przysięgam:' 

PRIMUS 
I Artur król Brytanii 

Z królową do komnaty poszedł 

I wziął w ramiona królową król. 

PUELLA 
I w1.,ajem objęła króla królowa. 

SENECTUS 
I dokonało się przeznaczenie. 

A następnego unia w południe 

Do wszystkich Merlin rzeki: 

„Objawię wam, 

Co się podoba Panu' 

Panu się podoba, 

Aby w zamku Kamelot 

Artur król Brytanii 

Okrągły Stół postawił 

Na znak, iż rycerze 

Co przy nim zasiędą 

Równymi sobie będą'" 

VIRGINEA 
I zawołała Viviana: 

„Od tego umrze Lew'" 

PRIMUS 
I w zamku Kamelot, 

Artur król Brytanii 

Okrągły Stół postawił. 

VIRGINEA 
I powiedziała Viviana 

„Od tego umarł Lew1" 

PRIMUS 
I rzekł Artur król Brytanii: 

„Przysięgam, że jak lew, 

Którego na mej tarczy mam 

I który od dziś 

Brytanii jest godłem, 

Pokornie bęJę strzegł 

Tej Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu, 

A gdybym jak lew 

Pychą zgrzeszył 

I zdradził 

Świętą Sprawę, 

Niech imię moje 

Z Księgi Świata 

Wymazane będzie!" 

SENECTUS 
I rzekł Merlin: 

„Oto Okrągły Stół, 

Przez który szczęście 

W Brytanii zapanuje!" 

VIRGINEA 
I rzekla cicho Viviana: 

„Noc, czarna noc 

Nad Brytanią wschodzi:' 

SECUNDUS 
I rzekl Gowen konetabl: 

„Przysięgam, że jak niedźwiedź, 

Którego na mej tarczy mam, 

Cierpliwie będę służył 

Tej Świętej Sprawie 

Okrągłego Stołu, 
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A gdybym jak niedźwiedź 

Gniewem zgrzeszył 

I zdradził 

$więtą Sprawę, 

Niech imię moje 

Z Księgi Świata 

Wymazane będzie!" 

PRIMUS 
I dal mu król Artur 

Na pamiątkę miecz 

I został pan Gowen 

Rycerzem Okrągłego Stołu. 

TERTIUS 
[ rzekl Keu seneszal: 

„Przysięgam, źe jak nietoperz, 

Którego na mej tarczy mam, 

Czujnie będę bronił 

Tej Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu, 

A gdybym jak nietoperz 

Zawiścią zgrzeszył 

r zdradził 
Świętą Sprawę, 

Niech imię moje 

Z Księgi Świata 

Wymazane będzie!" 

PRIMUS 
I dał mu król Artur 

Na pamiątkę miecz 

I został pan Keu 

Rycerzem Okrągłego Stołu. 

QUARTUS 
I rzekł Percewal z Walii 

„Przysięgam, że jak smok, 

Którego na mej tarczy mam, 

Gorliwie będę walczył 

O Świętą Sprawę, 

Okrągłego Stołu, 

A gdybym jak smok 

Gnuśnością zgrzeszył 

I zJmlził 

Swiętą Sprawę, 

Niech imię moje 

Z Księgi Świata 

Wymazane będzie'" 

PRIMUS 
I dał mu król Artur 

Na pamiątkę miecz 

I został Percewal 

Rycerzem Okrągłego Stołu. 

QUINTUS 
I rzeki Mordret zwany Dzikim: 

„Przysięgam, 7,e jak wilk, 

Którego na mej tarczy mam, 

Wiernie będę strzegł 

Tej Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu, 

A gdybym jak wilk 

Chciwością zgrzeszył 

I zdradził 

Swiętą Sprawę, 

Niech imię moje 

Z Księgi Świata 

Wymazane będzie' " 

PRIMUS 
T dał mu król Artur 

Na pamiątkę miecz 

I został pan Mordret 

Rycerzem Okrągłego Stołu. 

SEXTUS 
I rzekł Klaudas zwany Grubym: 

„ Przysięgam , że jak świnia, 

Którą na mej tarczy mam, 

Ofiarnie będę się trudził 

Dla Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu, 

A gdybym jak świnia 

Nienasyceniem zgrzeszył 

I zdradził 

Swiętą Sprawę, 

MERLI N TADEUSZ SŁOBOOZIANEK 
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Niech imię moje 

Z Księgi Świata Wymazane będzie' " 

PRIMUS 
I dał mu król Artur 

Na pamiątkę miecz 

I został pan Klaudas 

Rycerzem Okrągłego Stołu. 

SEPTIMUS 
I milczał Lancelot z Jeziora. 

PUELLA 
I zapytała królowa Ginewra: 

„Dlaczego milczy dumnie rycerz ten 7 " 

PRIMUS 
I npytal król Artur: 

„Dlaczego milczysz, panie Lancelocie? 

Któryś u boku mego pierwszy był 

l teraz prawo masz żądać wszystkiego, 

Co ofiarować mo7,e wdzięczny król?" 

SEPTIMUS 
I odpowiedział Lancelot z Jeziora: 

„Królu, mam wszystko, czego mi potrzeba'.' 

PUELLA 
I zapylała królowa Ginewra: 

„Nie chcesz, panie, zostać 

Rycerzem Okrągłego Stołu?" 

SEPTIMUS 
I odpowiedział Lancelot z Jeziora: 

„Pani, chcę. 

Przysięgam, że jak jednorożec, 

którego na mej tarczy mam, 

Samotnie hędę walczył 

O Świętą Sprawę, 

Okrągłego Stołu, 

A gdybym jak jednorożec 

Dzikością zgrzeszył 

I zdradził 

Świętą Sprawę, 

Niech imię moje 

Z Księgi Świata 

Wymazane będzie!" 

PRIMUS 
I dał mu król Artur 

Na pamiątkę miecz 

I został Lancelot 

Rycerzem Okrągłego Stołu. 

SENECTUS 
I rzekł wtedy Merlin: 

„/\. kto przysięgi swojej dotrzyma 

I świat S7..erok.i caly objedzie, 

I tysiąc czynów sławnych dokona, 

I wielką chwałę u ludzi zyska, 

I Siedmiogłową Bestię pokona, 

Ten znajdzie święte::go Graala, 

Który uczyni z Brytanii 

Królestwo doskonałe, 

I będzie ten rycerzem 

Na świecie najlepszym" 

Śpiewa: 

Donavisti nobis„. 

CHORUS śp iewa: 

Pro nostra„. 

VIRGI N EA 
I Jo Merlina rzekła Viviana: 

„Na Niepokalaną, 

Cudownych rzeczy dokonałeś, 

Mądry i niezwykly panie!" 

SENECTUS 
I Vivianie odrzekł Merlin : 

„Na Niepokalaną, 

Dokonam cudowniejszych, 

Jeśli się zgodzisz, 

Wreszcie moją zostać, 

Miła i słodka panno'" 

VIRGINEA 
I Merlinowi odrzekła Viviana: 

„Na Niepokalaną, 

Chętnie się zgodzę 

Wreszcie twoją zostać, 

Mądry i niezwykly panie, 

AJe niech najpierw 

MERLI N TADEUSZ SHIBOllZIANEK 
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Rycerze Okrągłego Stołu 

Odnajdą świętego Graala:· 

SENECTUS 
I do Viviany rzekł Merlin: 

„Na Niepokalaną, 

Jak.żeś ty mila 
I słodka, panno!" 

Śpiewa: 

Donavisti nobis.„ 

CHORUS .śpiewa: 
Pro nostra.„ 

;ttf ERL I~ TADEUSl SŁOBODllANEK 

IV. Consecratio, czyli Święty Graal 
PRIMUS 

A wtedy Artur król Brytanii 
Konia ostrogami popędził 

I szukać Graala świętego ruszył. 

CHORUS 
I świat szeroki objechał 

I tysiąc czynów dokonał 

I chwałę u ludzi zyskał. 

PRIMUS 
Aż jednego razu 

Kiedy w górach 

Graala świętego szukał, 

Rzecz dziwną zobaczył. 

SENECTUS 
Stwór 

Jak lew pyszny 
Na skale 

Grzał się w słońcu. 

CHORUS 
Straszny to był Superbia. 

VI RG IN EA 
Dziewica 

Naga i bezbronna 

Służyła jemu 

I zachcianki 

Jego spełniała. 

CHORUS 
Superbia był to straszny. 

PRIMUS 
I uczuł strach król Artur 
Ale dziewicy żal mu było, 

Tarczę więc ścisnął. 

Kopię bukową pochylił 

I do dziewicy zawolał; 

„Panno, wyratuję ciebie!" 
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SENECTUS 

I ryknął strasznie Superbia 

I na rycerza uderzył. 

PRIMUS 
I wzajem król Artur 

Na stwora natarł. 

CHORUS 
I stynna to była walka, 

W której Superbię strasznego 

Artur, król Brytanii, zabił 

I rycerza sławę zyskał 

W całym świecie najlepszego. 

PRIMUS 
l utrudzony wielce Artur 

Do dziewicy powiedział: 

„Wolna jesteś, panno, 

A wiedz, że wyratował ciebie 

Od stwora tego straszliwego, 

Artur król Brytanii 

I była to walka ciężka, 

I najtrudniejsza chyba 

Spośród walk wszystkich 

Jakie w mym życiu stoczyłem." 

VIRGINEA 
J popatrzyła na króla dziewica, 

I tak do niego powiedziała: 

„Nie lepszyś ty wcale od niego'" 

I poszła sobie, 

l3o patrzeć na niego nie mogła. 

PRIMUS 
J dobrze, że poszła 

!30 byłby jej chyba 

Artur, choć szlachetny 

Głowę mieczem uciął 

Za niewdzięczność taką 

I słowa złośliwe takie. 

CHORUS 
Właśnie wtedy postanowił 

Sławny Artur król Brytanii 

Graala Świętego nie szukać, 

Do zamku Kamelot wrócić. 

PRIMUS 
A kiedy tak jechał drogą. 

Gowena konetabla spotkał 

l całą rzecz mu opowiedział 

I tak na koniec gorzko rzekł: 

„Nie masz, panie Gowenie, 

Na świecie tym wdzięczności:' 

SECUNDUS 
l uśmiechnął się smutno pan Gowen 

I tak do króla Artura rzekł: 

„Uważać trzeba i na zimne dmuchać:' 

SENECTUS 
I bez Graala świi:tego król Artur 

Do zamku Kamelot ruszył. 

Śpiewa: 

Donavisti nobis ... 

CHORUS śpiewa : 

Pro nostra ... 

SECUNDUS 
A wtedy Gowen konetabl 

Konia ostrogami popędził 

I szukać Graala świętego ruszyt. 

CHORUS 
l świat szeroki objechał, 

J tysiąc czynów dokonał, 

l chwałę u ludzi zyskał. 

SECUNDUS 
Aż jednego razu, 

Kiedy w puszczy 

Graala świętego szukał 

Rzecz dziwną zobaczył. 

SENECTUS 
Stwór 

Jak niedżwiedź gniewny 

Na polanie 

Drzewa i krzaki 

Z korzeniami wyrywał. 
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CHORUS 31 

I zawołała: 
Straszliwy byt to lra 

„Na Boga, rycerzu 
VIRGI N EA daruj życie rannemu!" 

Dziewica 
SECUNDUS 

Naga i bezbronna 
I uniósł Gowen miecz 

Na to patrzyła 
I zawołał do niej: 

I cicho płakała. 
„Nie mieszaj się, panno 

CHORUS Do nie swoich spraw!" 
lra to był straszliwy. I cios straszliwy zadał 

SECUNDUS I potwora zabił. 

I uczuł strach pan Gowen, VIRGINEA 
Ale dziewicy żal mu było, A razem z nim dziewicę 
Tarczi: wii:c ścisnął, Bezbronną i nagą. 
Kopię bukową pochylił 

SECUNDUS 
l do dziewicy zawołał: 

I ujrzał pan Gowen 
„Panno, wyratuję ciebie!" 

Miecza swego krwawe żniwo 
SENECTUS I zawołał: 

I ryknął straszliwie Ira „Po coś, głupia panno, 
I na rycerza uderzył. W nie swoje sprawy 

SEC UND US Się wmieszała?'" 

I wzajem pan Gowen CHORUS 
Na stwora natarł. Właśnie wtedy postanowił 

CHORUS Sławny pan konetabl Gowen 

I słynna to była walka Graala świętego nie szukać 

W której In; straszliwego Do zamku Kamelot wrócić. 

Gowen konetabl pokonał SECUNDUS 
I rycerza sławę zyskał A kiedy tak jechał drogą 
W całym świecie najlepszego. Percewala z Walii spotkał 

VIRGINEA I całą rzecz mu opowiedział 

A kiedy lra ranny I tak na koniec gniewnie rzekł: 

Upadł na ziemię „PrL.ez głupią pannę 

SECUNDUS 
Tak się to wszystko skończyło:· 

I dobył miecza Gowen QUARTUS 

Żeby stwora dobić. I rzekł na to pan Percewal: 

„Ale i tyś, panie Gowenie, 
VIRGINEA 

Nie całkiem pięknie postąpił:' 
Dziewica 

s ... vym ciałem SECUNDUS 

I rę zasłoniła I odwróci.I się odeń pan Gowen 



32 
SENECTUS 

I bez Graala świętego pan Gowen 

Do zamku Kamelot ruszył 

Śpiewa: 

Donavisti nobis„. 

CHORUS śpiewa: 
Pro nostra ... 

QUARTUS 
A wtedy Percewal z Walii 

Konia ostrogami popędził 

I szukać Graala świętego ruszył. 

CHORUS 
I świat szeroki objechał 

I tysiąc czyn<>w dokonał, 

I chwałę u ludzi zyskał 

QUARTUS 
Aż jednego razu 

Kiedy nad morzem 

Graala świętego szukał 

Rzecz dziwną zobaczył. 

SENECTUS 
Stwór 

Jak smok gnuśny 

Na brzegu morza 

Leżał. 

CHORUS 
Groźny był to Acedia. 

Virginea 

Dziewica 

Naga i bezbronna 

Łańcuchem skuta 

Płakała. 

CHORUS 
Acedia to był groźny. 

QUARTUS 
I uczuł strach Percewal, 

Ale dziewicy fal mu było, 

Tarczę więc ścisnął, 

Kopię bukową pochylił 

I do dziewicy zawołał: 

„Panno, wyratuję ciebie 1" 

SENECTUS 
I ryknął groźnie Acedia 

I na rycerza uderzył. 

QUARTUS 
I wzajem Percewal 

Na stwora natarł. 

CHORUS 
I słynna to była walka 

W której Acedię groźnego 

Percewal z Walii zwyciężył 

I rycerza sławę zyskał 

W całym świecie najlepszego. 

QUARTUS 
I uwolnił dziewicę z łańcuchów, 

Percewal z Walii, a widząc, 

Że piękna jest i miła, 

Od razu się w niej zakochał 

I na kolano klęknął, i rzekł: 

„Kocham cię, panno miła:' 

VIRGINEA 
I popatrzyła nań dziewica, 

I tak mu powiedziała: 

„Ale ja cię nie kocham, rycerzu 1" 

I poszła sobie, 

I wcale o niego nie dbała. 

QUARTUS 
A kiedy tak poszła sobie, 

Żal strasrny i smutek, 

Opanowały serce Percewala 

I łzy mu się z oczu puściły. 

CHORUS 

Właśnie wtedy postanowił 

Sławny pan Percewal z Walii, 

Graala Świętego nie szukać 

Do zamku Kamelot wrócił 

QUARTUS 

A kiedy tak j echał drogą 

Lancelota z Jeziora spotkał 
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J całą rzecz mu opowiedział, 

I tak na koniec z płaczem rzekl: 

„ ! za cóż to, panie Lancelocie, 

Za jakie grzechy moje?!" 

SEPTIMUS 
I nic nie odrzekł Lancelot z Jeziora, 

I płaczącego do piersi przycisnął, 

I jakiś czas razem jechali w milczeniu. 

QUARTUS i SEPTIMUS 
A kiedy noc przyszła 

Spali obok siebie 
I wielka się między nimi 

Przyjaźń zawiązała. 

QUARTUS 
A rano rzekł Percewal z Walii, 

„Naprawdę jesteś, panie Lancelocie 
Najszlachetniejszym rycerzem na świecie'.' 

SEPTIMUS 
I milczał Lancelot z Jeziora. 

SENECTUS 
I bez Graala świętego Percewal 

Do zamku Kamelol ruszył. 

$piewa: 

Donavisti nobis„. 

CHORUS śpiewa: 
Pro nostra„. 

SEPTIMUS 
A wtedy Lancelot z Jeziora 
Konia ostrogami popędzit 

I szukać Graala świętego ruszył. 

CHORUS 
I świat szeroki objechał 
I tysiąc czynów dokonał, 

I chwałę u ludzi zyskał. 

SEPTIMUS 
Aż jednego razu 

Kiedy wśród jezior 

Graala świętego szukał 

Rzecz dziwną zobaczył. 

SENECTUS 
Stwór 
Jak jednorożec lubieżny 

Brzegiem jeziora 

Pędził. 

CHORUS 
Dziki to był Lu.xuria. 

VIRGINEA 
Dziewica 
Naga i bezbronna 

Z krzykiem 

Przed nim 

Uciekała 

CHORUS 
Lu.xuria był to dziki. 

SEPTIMUS 
I uczuł strach Lancelot, 

Ale dziewicy żal mu było, 

'farczę więc ścisną ł, 

Kopię bukową pochylił 

I lak do dziewicy krzyknął: 
„Panno, wyratuję ciebie!" 

SENECTUS 
I ryknął dziko Lu.xuria 
I na rycerza uderzył. 

SEPTIMUS 
I wzajem Lancelot 
Na stwora nat arł. 

CHORUS 
I słynna to była walk.a 
W której Luxurię dzikiego, 

Lancelot z Jeziora zabił 

I rycerza sławę zyskał 

W całym świecie najlepszego. 

SEPTIMUS 
I milczał Lancelot z Jeziora. 

VIRGINEA 
I powiedziała doń dziewica: 
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„ Naprawdę dzielny jesteś, rycerzu 

I serce me od razu ciehie pokochało, 

Jeżeli tylko poprosisz mnie o to, 

Chętnie zostanę twoją żoną:· 

SEPTIMUS 
I milczał Lancelot z Jeziora. 

VIRGINEA 
I powiedziała doń dziewica: 

„Jeśli masz żonę, rycerzu, 

Albo dla innej panny jakiejś 

Serce twoje dzielnie bije, 

Kochanką tw"Oją zostać chcę ." 

SEPTIMUS 
I Lancelot rzekł do dziewicy: 

„Dzięki ci, panno, za miłość, 

Ale nie będzie z tego nic 

!30 czystość ślubowałem :· 

VIRGINEA 
I zakrzyknęła straszn ie dziewica 

I z fal u w jezior1.e się utop iła. 

SEPTIMUS 
I uczu ł Lancelot z Jeziora, 

Że rzecz s ię wydarzyła zła. 

CHORUS 
Właśnie wtedy postanowił 

Sławny Lancelot z Jeziora 

Graala świętego nie szukać 

Do zamku Kamelot wrócić. 

SEPTIMUS 
A kiedy tak jechał drogą, 

Keu seneszala spotkał 

I całą rzecz mu opowiedział, 

I tak na koniec smutno rzekł: 

„Z mojej przysięgi wyniknęło zło." 

TERTIUS 
I chc iał pocieszyć Lancelota Keu, 

I słowo jakieś dobre mu powiedzi eć. 

SEPTIMUS 
Ale Lancelot się odwrócił. 

SENECTUS 
I bez Graala świętego Lancelot 

Do zamku Kamelot ruszył. 

Śpiewa: 

Donavisti nobis ... 

CHORUS .śpiewa: 
Pro nostra.„ 

TERTIUS 
A wtedy Keu seneszal 

Konia ostrogami popędził 

I szukać Graala świętego ruszył. 

CHORUS 
I świat szeroki objechał, 

I tys iąc czynów dokonał, 

I chwałę u ludzi zyskał. 

TERTIUS 
Aż jednego razu 

Kiedy w podziemiach 

Graala świętego szukał 

Rzecz dziwną zohaczył. 

SENECTUS 

Stwór 

Jak nietoperz zawistny 

Wejścia do pieczary 

Pilnował 

CHORUS 
W śc iekły to był Invidia. 

VIRGINEA 

Dziev.~ca 

Naga i bezbronna 

W pieczarze 

Pieś1! smutną 

Śpiewała. 

CHORUS 
Invidia był to wściekły. 

TERTIUS 
I uczuł strach pan Keu, 

Ale dziewicy żal mu było, 

Tarczę więc ścisn ął, 

,~''1J1'''0r1Nił1M:uut@IH 
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Kopię bukową pochylił 

I do dziewicy zawołał: 

„Panno, wyratuję ciebie!" 

SENECTUS 
I ryknął wściekle lnvidia 

I na rycerza uderzył. 

TERTIUS 
I wzajem pan Keu 
Na srwora natarł. 

CHORUS 
l słynna to byta walka 

W której Invidię wściekłego 

Pan seneszal Keu 1.1vyciężył 

l rycerza sławę zyskał 
W całym świecie najlepszego. 

TERTIUS 
I utrudzony wielce Keu seneszal 
Do dziewicy w pieczarze zawołał: 

„Możesz z niewoli panno wyjść 

Nie żyje prześladowca twóf' 

VIRGINEA 
I \vyszła dziewica z pieczary. 

TERTIUS 
A piękna była i miła, 

I zaraz się w dziewicy 
Seneszal Keu zakochał. 

VIRGINEA 
A ona lnvi<lię martwego zobaczyła 

l strasznym głosem zapłakała 

I strasznym głosem zawołała: 

„Za cóż, Invidio, zabił ciebie 
zły i okrutny rycerz ten?" 

I pana Keu opluła, 

I znikła. 

TERTIUS 
l dobrze, że znikła 

130 byłby ją chyba pan Keu 

Na \vylot kopią pr1.eszył. 
Za to, co o nim powiedziala, 

r splunął tylko, 

l odjechał. 

CHORUS 
Właśnie wtedy postanowił 

Sławny pan seneszal Keu 

Graala świętego nie szukać 
Do zamku Kamelo! wrócić. 

TERTIUS 
Akiedytakjechałdrogą 

Pana Mordreta napotkał 

l calą rzecz mu opowiedział 

I tak na koniec wściekły rzekł: 
„Nie warto pannom pomagać 1 " 

QUINTUS 
I Mordret zwany Dzikim rzekł: 

„Nie twoja wina, panie Keu, 

Ta panna jakaś nienormalna była!" 

TERTIUS 
I uściskał serdecznie Mordreta 

Pan Keu za słowa dobre takie. 

SENECTUS 
I bez Graala świętego pan Keu 

Do zamku Kamelot ruszył. 

Śpiewa: 

Donavisti nobis ... 

CHORUS śpiewa: 

Pro nostra ... 

QUINTUS 
I wtedy Mordret zwany Dzikim 

Konia ostrogami popędził 

I szukać Graala świętego ruszył. 

CHORUS 
I Ś\viat szeroki objechał 

I rysiąc czynów dokonał 

I chwałę u ludzi zyskał. 

QUINTUS 
Aż jednego razu 

Kiedy na stepach 

Graala świętego szukał 

, \I' 1/ '•; •w1m111m:uut1w1n 
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Rzecz dziwną zobaczył 

SENECTUS 
Stwór 

Jak wilk chciwy 
Czaił się 

W chaszczach. 

CHORUS 
Zły był to Avaritia. 

VIRGINEA 
Dziewica 

Naga i bezbronna 
Przez chaszcze szła 

r jagódki zbierała. 

CHORUS 
Avaritia to był zły. 

QUINTUS 
I uczuł strach pan Mordret, 

Ale dziewicy żal mu było, 

Tarczę więc ścisnął, 

Kopię bukową pochylił 

I do dziewicy zawołał: 
„Panno, wyratuję ciebie!" 

SENECTUS 
I ryknął zło Avaritia 
I na rycerza uderzył. 

QUJNTUS 
I wzajem pan Mordret 

Na stwora natarł. 

CHORUS 
Słynna to była walka, 

W której Avaritię złego 

Mordret zwany Dziklm zahił 

I rycerza sławę zyskał 
W całym świecie najlepszego. 

QUINTUS 
I utrudzony wielce pan Mordret 
Tak Jo dziewicy powiedział: 

„Wyratowałem ciebie, panno!" 

VIRGINEA 
A dziewica kłaniając się grzecznie 

Tak oto rzekła panu Mordretowi: 

„Dziękuję tobie, panie rycerzu, 

Żeś mnie uwolnil od tego paskudy 

Który miłością mnie tylko zamęczał 
I ciekawego nic nigdy nie <lawa!:' 

QUJNTUS 
I spodobały się panu Mordretowi 

Dziewicy słowa grzeczne takle 

A że piękna była i miła, 

Zaraz się w pannie zakochał, 

I już chciał jej o tym oznajmić.„ 

VJRGINEA 
Kiedy dziewica powiedziała: 

„Czuję ja, dzielny panie rycerzu, 

Że jeśli ty się we mnie zakochasz, 

To nie poskąpisz dla mnie szat pięknych 
Złota, pierścionków i innych różności, 

A może i w końcu królestwa jaklego1?" 

QUINTUS 
I wydała się panu Mordretowi 

Już nie tak piękna dziewica i miła, 

Konia więc swego dobrego zawrócił, 

I czym prędzej odjechał. 

CHORUS 
Właśnie wtedy postanowił 

Sławny Mordret zwany Dzikim, 

Graala świętego nie szukać 

Do zamku Kamelot wrócić. 

QUINTUS 
Akle<lytakjechał<lrogą 

Pana Klau<lasa spotkał 

I całą rzecz mu opowiedział 

I tak na koniec rzekł ponuro: 
„I na co stwora tego zabijałem?" 

SEXTUS 
I rzekł do niego ze śmiechem pan Klau<las, 

„Bogu podziękuj, panie Mordrecie, 
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Żeś w portkach od tej panny uciekł'.' 

QUINTUS 
Lecz Mordretowi nie do śmiechu było. 

SENECTUS 
I bez Graala świętego pan Mordret 

Do zamku Kamelo! ruszył. 

$piewa: 

Donavisti nobis„. 

CHORUS śpiewa: 
Pro nostra„. 

SEX TUS 
A wtedy Klaudas zwany Grubym, 

Konia ostrogami popędził 

1 szukać Graala świętego ruszył. 

CHORUS 
I świat szeroki objechał, 

I tysiąc czynów dokonał, 

I chwałę u łudzi zyskał. 

SEXTUS 
Aż jednego razu 

Kiedy w ogrodach 

Graala świętego szukał 

Rzecz dziwną zobaczył. 

SENECTUS 
Stwór 
jak świnia nienasycona 

Ogród piękny 

Z wszystkiego obżerał. 

CHORUS 
Ohydny był to Guła. 

VIRGINEA 
Dzie\.\'ica 

Naga i bezbronna 

Sznurem związana 

Z głodu i pragnienia 

Wyła . 

CHORUS 
Gula to byt ohydny. 

SEXTUS 
I uczuł strach pan Klaudas, 

Ale dziewicy żal mu było, 

Tarczę więc ścisnął, 

Kopię bukową pochylił 

I do dziewicy zawołał: 

„Panno, wyratuję ciebie!" 

SENECTUS 
I ryknął ohydnie Guła 

I na rycerza uderzył . 

SEX TUS 
1 wzajem pan Klaudas 

Na stwora natarł. 

CHORUS 
I słynna to była walka, 

W której Gulę ohydnego 

Klaudas zwany Grubym zabił 

I rycerza sławę zyskał 

W całym świecie najlepszego. 

SEX TUS 
I utrudzony \.\'iełce pan Klaudas 

Z więzów dziewicę oswobodził 

I tak ze śmiechem do niej rzekł: 

„Możesz się teraz, panno, najeść'.' 

VIRGINEA 
I wyć dziewica przestała 

I do jedzenia dopadła. 

SEX TUS 
I jadła tak zapamiętale 

I piła wino Lak łapczywie, 

Że humor odszedł od pana Klaudasa. 

VIRGINEA 
A gdy dziewica głód już nasyciła 

I wino jej do głowy uderzyło, 

Na rycerza się rzuciła. 

SEXTUS 
Aż się wystraszył pan Klaudas 

I przed dziewicą uciekać zaczął, 

A dobrze konia poganiać musiał„. 
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VIRGINEA 

Bo go dziewica 
Jakiś czas jeszcze goniła . 

CHORUS 
Właśnie wtedy postanowił 

Sławny Klaudas zwany Grubym 

Graala święlego nie szukać 

Do zamku Kamelot wrócić. 

SENECTUS 
I bez Graala świętego pan Klaudas 

Do zamku Kamelot ruszył . 

Śpiewa: 

Donavisti nobis„. 

CHORUS śpiewa: 
Pro nobis„. 

SENECTUS 
I do Viviany rzekł Merlin: 

„Na Niepokalaną. 

Widziałaś, miła i słodka panno, 

Jacy wspaniali to rycerze? 
Jak cudnie Graala świętego szukaW" 

VIRGI N EA 
1 Merlinowi odrzekła Viviana: 

„I żaden Graala świętego nie znalazł." 

SENECTUS 
I do Viviany rzekł Merlin: 

„Prawda, że Graala żaden z nich nie znalazł, 

Ale jak cudnie oni go szukali, 
Jak świat szeroki pięknie objechali 

Jak tysiąc czynów sławnych dokonali, 

Jak wielką chwałę u ludzi zyskali, 

jak Siedmiogłową Beslię pokonali 

I są rycerze Okrągłego Stołu 

Rycerzami na świecie najlepszymi." 

VIRGINEA 
I Merlinowi odrzekła Viviana: 

„Ale ~więlego Graala nie znaleźli, 

A także przysiąg swych nie dotrlymali, 
Ho Siedmiogłowa Hestia nauczyła 

Co to jest pycha, gniew, zawiść, lenistwo 
Chciwość, lubieżność i nienasycenie, 

Co Noc Czarną i nieszczęścia wróży 
Doskonałemu królestwu Brytanii 

I Święlej Sprawie Okrągłego Stołu:' 

SENECTUS 
I Jo Viviany rLekł Merlin: 

„jeśli się spełni to wszystko, Viviano, 

Znaczy, że mój nadchodzi kres'" 

VIRGINEA 
I Merlinowi odrzekła Viviana: 

„Panie Merlinie, na Niepokalaną' 

Zrób wszystko, 7,,ebyś wiecznie żył!" 

Śpiewa: 

Ave Maria„. 

CHORUS śpiewa: 
Sancta Maria„. 
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V. Agnus Dei, czyli powrót do Kamelot 
PUELLA 

A w zamku Kamelot 

Ginewra królowa Brytanii 

Na powrót rycerzy czekała 

I płynęły godziny 

I płynęły tygodnie 

I płynęły miesiące 

I płynęły lata 
I przybywało królowej lat. 

PRIMUS 
I powrócił Artur król Brytanii. 

PUELLA 
I zapytała królowa Ginewra: 
„Królu, czemu lak Jługo cię nie było?" 

PRIMUS 
I odpowiedział król Artur: 

„Pani, jestem rycerzem 
Na świecie najlepszym:' 

CHORUS 
I o Graalu nie powiedział nic. 

SECUNDUS 
I powrócił Gowen konetabl. 

PUELLA 
I zapytała królowa Ginewra: 

„Ojcze, czemu tak długo cię nie było?" 

SECUNDUS 
I odpowiedział pan Gowen: 

„Córko, jestem rycerzem 

Na świecie najlepszym'" 

CHORUS 
I o Graalu nie powiedział nic. 

TERTIUS 
I powrócił Keu seneszal. 

PUELLA 
l zapylała królowa Ginewra: 
„Bracie, czemu tak długo cię nie było?" 

TERTIUS 
I odpowiedział pan Keu: 

„Siostro, jestem rycerzem 
Na świecie najlepszym!" 

CHORUS 
I o Graalu nie powiedział nic. 

QUARTUS 
I powrócił Percewal z Walii. 

PUELLA 
I zapytała królowa Ginewra: 
„Panie, czemu lak długo cię nie było?" 

QUARTUS 
I odpowiedział Percewal: 

„Pani, jestem rycerzem 
Na świecie naj lepszym." 

CHORUS 
I o Graalu nie powiedział nic. 

QUINTUS 
I powrócil Mordret zwany Dzikim. 

PUELLA 
I zapytała królowa Ginewra: 

„Panie, czemu tak długo cię nie było?" 

QUINTUS 
I odpowiedział pan MorJrel: 

„Pani, jestem rycerzem 

Na świecie najlepszym:' 

CHORUS 
I o Graalu nie powiedział nic. 

SEXTUS 
I powrócił Klaudas zwany Grubym. 

PUELLA 
I zapytała królowa Ginewra: 
„Panie, czemu tak długo cię nie było?" 

SEXTUS 
I odpowiedział pan Klaudas: 

„Pani, jestem rycerzem 
Na świecie najlepszym." 

,2Ji 11pi;11Ji1w111i1:1i1i11w1u 
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CHORUS 

I o Graalu nie powiedział nic. 

SEPTIMUS 
I powrócił Lancelot z Jeziora 

PUELLA 
I zapytała królowa Ginewra: 
„Panie, czemu tak długo cię nie było?I" 

SEPTIMUS 
I milczał Lancelot z Jeziora. 

PUELLA 
I zakrzyknęła królowa Ginewra: 

„Dlaczego milczysz, panie Lancelocie?!" 

PRIMUS 
I krzyknął król Artur: 

„Panie, nie jesteś rycerzem 
Na świecie najlepszym?!" 

SEPTIMUS 
I milczał Lancelot z Jeziora. 

QUARTUS 
I krzyknął Percewal: 

„Na Boga, panie Lancelocie, 

Jeś li nie ty, to który z nas 

Rycerzem jest 
Na świecie najlepszym?1" 

PRIMUS 
I krzyknął król Artur: 

„Wszyscyśmy rycerzami 

Na świecie najlepszymi!" 

CHORUS 
I zakrtyknęl i rycerte: 

„Wszyscyśmy rycerzami 
Na świec ie najlepszymi!" 

SEPTIMUS 
I powiedział pan Lancelot: 

„Nie jestem rycerzem 
Na świecie najlepszym, 

Bo Graala świętego nie znalazłem." 

PUELLA 
I zapytała królowa Ginewra: 

„A który z was, rycerze, 

Graala swiętego odnalazł?" 

PRIMUS 
I krzyknął król Artur: 
„Nie ma Graala świętego! 

Święty Graal to wymysł Merlina' 
Święty Graal nie istnieje!" 

CHORUS 
[ 1.akrzyknęli rycerze: 

„Nie ma Graala świętego! 

Święty Graal to wymysł Merlina' 

Święty Graal nie istnieje!" 

SENECTUS 
„Pax Domini sit semper vobiscum."16 

CHORUS 
„Et cum spiritu tuo:' 17 

SENECTUS 
„Agnus Dei, 

Qui tollis 

Peccata mundi .. :' 18 

CHORUS 
„Miserere nobis:'' 9 

SENECTUS 
„Agnus Dei 
Qui tollis 

Peccata mundi ... " 

CHORUS 
„Miserere nobis:' 

SENECTUS 
„Agnus Dei 

Qui tollis 

Peccata mundi .. :' 

CHORUS 
„Dona nobis pacem:'20 

SENECTUS 
„Pax vobiscum:'21 

1 ~ Pok1'i1 Parlski nicdl 1..awp.c ~·dn l' 

i wami. 

:: I 7. duch1:111 Twoim 

1 ~ Baranku Boż.y, 

który gb.d11\1. 

grztdly $ .... 1ii\l .:l 

1" Zmiłuj sii; nad nami 

10 Obdart nas pokojem 

11 PokóJ wam. 
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CHORUS 

„Pax tibi'.'22 

Seneclus śpiewa: 

Benedictus qui venit 

In nomine Domini.23 

CHORUS śpiewa: 
Hosanna in excelsis. 

SENECTUS 
I do rycerzy Merlin rzekł: 

„A to pamiętajcie, 

Na $wiecie najlepsi 

Rycerze Okrągłego Stołu, 

Że nie w Graala znalezieniu 

Była rzecz, lecz w Lym 

jakżeście Graala cudownie szukali 

I świat szeroki cały objechali, 

I tysiąc czynów sławnych dokonali, 

I wielką chwałę u ludzi zyskali, 

I Siedmiogłową Bestię pokonali, 

I jak szczęśliwa jesl Brylania, 

Że w niej król Artur rządzi 

I z nim Rycerze Okrągłego Slotu.„" 

VIRGINEA 
I do Merlina rzekła Viviana: 

„Na Niepokalaną, 

Mądry i niezwykły panie, 

Siedmiogłowa Bestia żyje ... 

W siedmiu synkach żyje! 

Lulajże, synusi, 

Lulajże, lulaj ... 

Idź do tatusi, 

Tatuś da cycusi. 

Cip cip cip, aj! 

Gryziesz, diable, a kysz! 

A sio! A sio! A sio! 

A kysz' A kysz! A kysz! 

Synku, jak ty rośniesz' 

Jaksię nazywasz, synku' 

Nazywasz się Jednorożec 

I zgubisz Królową, 

I pożresz Nietoperza. 

Pokój tobie. 

LI Blogo:;lawiony. którr idm: 

w urn ~ Paris:k.ic 

A Świnię pożre Wilk, 

A Smoka pożre Nie<l7,wied7., 

A Niedźwiedzia pożre Jednorożec, 

A jednorożca pożre Lew 

I na białym koniu jeJnorożca 

Lew ziemią pustą przejedzie 

jak popiół jałową 

I Lew z Wilkiem pożrą się nawzajem, 

A Królową pożre Salamandra, 

Ale Delfin i Orzeł 

Z prochu i popiołu 

W skrzeszą Lwa 

I rozproszą Noc 

Wstanie d1.ień ... 

Na Niepokalaną! 

Chodźmy, panie Merlinie. 

Musisz oszczędzać swoich sił 

Musisz Brytanii wiecznie słu ... " 

SENECTUS 
I do Viviany rzekł Merlin: 

„O, jak szczę~liwa jest Brytania, 

Że w niej król Artur nądzi 

I z nim Rycerze Okrągłego Stołu." 

VIRGINEA 
I rzekła Viviana: 

„Dobranoc, mili panowie. 

Dobranoc, miła pani. 

Dobranoc." 

CHORUS 
Dobranoc. 

PUELLA 
I rzekła królowa Ginewra: 

,;ro jakaś szalona' 

Ta stara panna od Merlina .. '.' 

PRIMUS 
I powiedział król Artur: 

„A i Merlin już stary dziad!" 

CHORUS 
I zawołali rycerze: 

„A i Merlin już stary dziad'" 
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PRIMUS 

I wzniósł kielich z winem 

I rzekł Artur król Brytanii: 

„Mojej przysięgi 

Dotrzymałem 

ljaklew 
Pokornie strzegłem 

Tej ~więtej Sprawy 

Okrągłego Stołu 

I nigdy «Superbią» 
Nie zgrzeszyłem!" 

CHORUS 
I pili wino rycerze 
I wołali: „Hosan na1" 

SECUNDUS 
I wzniósł kielich z winem 

I rzekł Gowen konetabl: 

„Mojej przysięgi 

Dotrzymałem 

l jak nie<lźwie<lź 

Cierpliwie służyłem 

Tej Świętej Sprawie 

I nigdy <<irą» 
Nie zgrzeszyłem!" 

CHORUS 
I pili wino rycerze 
I wołali : „Hosanna 1" 

TERTIUS 
l wzniósł kielich z winem 

I rzekł Keu seneszal: 

„Mojej przysięgi 
Dotrzymałem 

I jak nietoperz 
Czujnie broniłem 

Tej Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu 

I nigdy «invidią» 

Nie zgrzeszyłem! " 

CHORUS 
I pili wino rycerze 

I wołali: „l-:Iosanna1" 

QUARTUS 
I wzniósł kielich z winem 

I rzekł Percewał 7, Walii: 

„Mojej przysięgi 

Dotrzymałem 

I jak smok 
Gorliwie walczyłem 

O Świętą Sprawę 

Okrągłego Stołu 

I nigdy «acedią» 

Nie zgrzeszyłem!" 

CHORUS 
I pili wino rycerze 
I wołali: „Hosanna 1" 

QUINTUS 
I wzniósł kielich z winem 

I rzekł Mor<lret zwany Dzikim: 

„Mojej przysięgi 

Dotrzymałem 

!jak wilk 
Wiernie strzegłem 

Tej Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu 

I nigdy «avaritią» 
Nie zgrzeszyłem!" 

CHORUS 
I pili wino rycerze 

I wołali: „Hosanna1" 

SEXTUS 
I wzniósł kielich z winem 

I rzekł Klaudas zwany Grubym: 

„Mojej przysięgi 

Dotrzymałem 

I jak świnia 

Ofiarnie się Lru<lzilem 
Dla Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu 

I nigdy «gulą» 

Nie zgrzeszyłem!" 
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CHORUS 

l pili wino rycerze 
I wołali: „Hosanna'" 

SEPTIMUS 
I milczał Lancelot z Jeziora. 

Chorus 
I pili wino rycerze 

I wołali: „Hosanna!" 

PUELLA 
I zap)'tała królowa Ginewra: 

„Dlaczego milczysz, rycerzu? 

Swojej przysięgi nie dotrzymałeś'" 

SEPTIMUS 
I odpowiedział Lancelot z Jeziora: 

„Pani, mojej przysięgi 

Dotrqmałem 

I jak jednorożec 
Samotnie„:· 

CHORUS 
I pili wino rycerze 
I wołali: „Hosanna 1" 

PUELLA 
I rzekła królowa Ginewra 

„W tym gwarze, rycerzu 
Naszych słów nie słychać. 

Prz)'jdź, proszę. później 

Do mej komnaty„:' 

CHORUS 
I pili wino rycerze 
I wołali: „Hosanna!" 

PRIMUS 
I pił wino król Artur 

I wołał: „Hosanna!" 

SECUNDUS 
I pił wino pan Gowen 
I wołał: „Hosanna1" 

PUELLA 
I do komnaty swej poszła królowa. 

SEX TUS 
I pił wino pan Klaudas 
I wolał: „Hosanna'" 

QUARTUS 
I modlił się Percewal 

I wołał: „Hosanna!" 

SEPTIMUS 
I do komnaty królowej Ginewry 

Poszedł Lancelot z Jeziora. 

CHORUS 
I pili wino r)'Cerze 
I wołali: „Hosanna1" 

QUINTUS 
I neki pan Mordret do Keu seneszala: 

„Zdaje się, panie, 7.e nasz jednorożec 

Nocy dzisiejszej samotnie nie spędzi." 

TERTIUS 
I słów Mordreta nie pojął pan Keu. 

CHORUS 
I pili wino r)'cerze 
I wołali: „Hosanna1" 

SEPTIMUS 
I do komnaty królowej Ginewry 

Prz)'szedł Lancelot z jeziora 

I zaryglował 7.a sobą drzwi. 

PUELLA 
I rzekła królowa Ginewra: 

„Tyle lat czekałam 

Na ciebie, rycerzu, 
Tyle długich 

Jak wieczność lat:' 

SEPTIMUS 
I milczał Lancelot z Jeziora 

I wziął w ramiona królową. 

PUELLA 
I wzajem obj ęła królowa rycerza. 

SEPTIMUS 
I powiedzial Lancelot: 
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„Kocham ciebie, królowo:· 

PUELLA 
I powiedziała królowa: 

„Rycerzu, ciebie kocham:' 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie. 

I Jednorożec zgubił królową, 

I dziewczyna imieniem Viviana 

Przybrała na się postać 

Srebrnowłosej Pani 

SENECTUS 
I rzekł Merlin: 
„O, jak szczęśliwa jest Brytania, 

Że w niej król Artur rządzi 

I z nim rycerze Okrągłego Stołu:· 

VI. Communio, czyli wojna 
CHORUS 

I ciężkim snem spali rycerL.e 

I przez sen wołali: „Hosanna'" 

PRIMUS 
I ciężkim snem spał król Artur 
I przez sen wołał: „Hosanna!" 

SECUNDUS 
I ciężkim snem spał pan Gowen 

I przez sen wołał: „Hosanna!" 

SEX TUS 
I jeszcze pił wino pan Klaudas 

I cicho wołał: „Hosanna!" 

QUARTUS 
I jeszcze się modlił Percewał 

I cicho wolał: „Hosanna!" 

QUINTUS 
I do sennego pa.na Keu rzekł Mordret: 
„Mam pewność, panie Keu, że jednorożec 

Nocy dzisiejszej samotnie nie spędza'" 

TERTIUS 
I słów Mordrela nie pojął pan Keu. 

QUINTUS 
I wledy krzyknął Mordrel zwany Dzikim: 

„Seneszalu Keu! Lancelot z Jeziora 
Noc całą bawi w komnacie twej siostry' 

I hańbi rycerz ten naszego króla! 

I Świętą Sprawę Okrągłego Stołu'" 

TERTIUS 
I do Mordreta krzyknął Keu seneszal: 

„Na Boga, panie, dobywajmy mieczów'" 

QUINTUS 
I dobył miecza Mordrel zwany Dzikim. 

TERTIUS 
I dobył miecza Keu seneszal. 

CHORUS 
I ciężkim snem spali rycerze 

I przez sen wołali: „Hosanna!" 
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PUELLA 

I powiedziała królowa: 

„Kocham ciebie, rycerzu:' 

SEPTIMUS 
I powiedzia ł Lancelot: 

„Królowo, ciebie kocham." 

PUELLA 
I znów objęła królowa rycerza. 

SEPTIMUS 
I wzajem objął królową ryctTL. 

CHORUS 
I c iężkim snem spali rycerze 

I przez sen wołali: „Hosanna!" 

QUINTUS 
I w drzwi komnaty królowej Ginewry 

Uderzył mieczem Mordret zwany Dzikim. 

TERTIUS 
I pan Keu krzyknął: 

„Otwórz, siostro, drzwi!''. 

PUELLA 
I zawołała królowa Ginewra: 

„Rycerzu, jesteśmy zdradzeni' 

To głos mojego brata Keu!" 

SEPTIMUS 
I wtedy Lancelot z Jeziora 

Chwycił swój miecz 

I otworzył drzwi ... 

VIRGINEA 
I rozwarł paszczę )ednoro7.cc. 

Śpiewa: 

Dies irae, dies illa. „ 

CHORUS śpiewa: 
Solvet saeclum in favilla ... 

TERTIUS 
I do komnaty wpadł seneszal Keu 

I trzymał w ręku podniesiony miecz. 

SE PTI MUS 
I krr,yknął Lancelot z Jeziora: 

„Na śmierć się gotuj, panie Keu!" 

TERTIUS 
I uderzył Keu seneszal 

Na Lancelota z Jeziora. 

SEPTIMUS 
I wzajem Lancelot z Jeziora 

Na seneszala Keu natarł. 

CHORUS 
Niesławna to była walka, 

W której seneszala Keu 

Zabi ł Lancelot z Jeziora 

Rycerz Okrągłego Stołu 

Świętą Sprawę splan1il krwią. 

TERTIUS 
I zdało się Keu, że jak za mglą 

Zobaczył postać Srebrnowłosej Pani. 

VIRGINEA 
I była to Viviana, 

Która powiedziała: 

„O to zap isuj ę 

W Księdze Świ ata 

Imię twoje, Nietoperzu 

Zawistny synku 

Siedmiogłowej Best ii 

I obracasz s ię w proch 

I razem z tobą 

Twoja Święt a Sprawa 

I Lew z Prochu 

Zmartwychwstanie:· 

TERTIUS 
I była myśl ostatnia Keu: 

„Bądź wola Twoja, Pan ie„:· 

VIRGINEA 
I s ta ło s i ę przeznaczenie: 

Nietoperza pofarł Jednorożec! 

Śpiewa: 

Lacrimosa dies illa„ . 

CHORUS śp iewa: 

Qua resurget ex favil la. 

Iudicandus homo reus, 
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Hic ergo parce, Deus. 

Pie )esu Domine! 

Dona eis requiem, 

Amen."' 

QUINTUS 
I uciekł Mordret zwany Dzikim. 

PUELLA 
I powiedziała królowa: 

„Uciekaj, rycerzu, 
I pomnij, że kocham ciebie:' 

SEPTIMUS 
I powiedział Lancelot: 

„Żegnaj, królowo 

I pomnij, że kocham ciebie:' 

PUELLA 
I objt;ła rycerza królowa 

SEPTIMUS 
I wzajem objął królową rycerz. 

PUELLA 
I pożegnała znakiem krzyża 

Królowa jednorożca. 

Śpiewa: 

Benedictus qui venit 

In nomine Domini. 

CHORUS 
I ciężkim snem spali rycerze 
I przez sen wołali: „Hosanna!" 

SEPTIMUS 
I poszedł Lancelot z jeziora 

I zbudził Percewala z Walii 
I rzekł: „Przyjacielu, 

Zabiłem zdradzieckiego Keu, 

Który królową i mnie 

Oczernił haniebnie:· 

QUINTUS 
I rzekł Percewal do Lancelota: 
„Panie, rzecz stała się zła :· 

SEPTIMUS 
[ rzekł Lancelot z jeziora: 

H Op!.1b11y d zie ń ten b~d i'.it', 

K1 rJ ~· i prod1u się dub~<l zi r 

Na s:1d :-:1ra:'1..ny c1.l c:k mizerny 

Bąd z. mu, Bor.l-, milo::. 1t·rn y 

Dobry Jezu , a nas;.. Panie 

DaJ mu wit:cznC' spoczywanie. 

A men. 

„Muszę uciekać , przyjacielu, 

Aż gniew królewski ostygnie 

I sprawiedliwie król Artur 

Osądzić raczy całą rzecz:' 

QUARTUS 
I rzekł Percewal z Walii: 

„Zła rzecz się stala, panie, 

Ale króla Artura gniew 
Gorsze rzeczy przynieść może. 

Idę z tobą, prąjacielu miły!" 

SEPTIMUS 
I poszedł Lancelot z jeziora. 

QUARTUS 
I poszedł Percewal z Walii. 

SEXTUS 

I obudził się pan Klaudas 
I zawołał: „Hosanna!" 

SEPTIMUS 
I dosiadł konia Lancelot. 

QUARTUS 
I dosiadł konia Percewal. 

Septimus i Quartus 

I z zamku Kamelot uszli. 

SEXTUS 
I pił wino pan Klaudas 

I wołał: „Hosanna!" 

PUELLA 
I modliła się królowa Ginewra 

I szeptała: „Miserere nobis„:· 

PRIMUS 
I ciężkim snem spał król Artur 

I przez sen wołał: „Hosanna!" 

SECUNDUS 
I ciężkim snem spał pan Gowen 

I przez sen wołał: „Hosanna'" 

QUINTUS 
I poszedł Mordret zwany Dzikim, 
I obudził Gowena konetabla, 

I rzekł: „Panie Gowenie, 

Straszna rzecz się stała. 
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Lancelot z Jeziora 
Zahił zdradziecko 

Siostrzana twego Keu, 
Gdyśmy z Keu razem 

Rycerza tego w komnacie 

Twej córki królowej zobaczyli:' 

SECUNDUS 
I powstał Gowen konetabl 

I krzyknął strasznie: 
„Na Boga, panie, budźmy króla!" 

PRIMUS 
I ciężkim snem spał król Artur 

I przez sen wołał: „Hosanna'" 

SECUNDUS 
I przyszedł Gowen konetabl, 

I obudził króla Artura, 

I krzyknął: „Na Boga, królu 

Straszna rzecz się stała! 

Lancelot z Jeziora 
Zabił zdradziecko 

Siostrzana mego Keu, 

Gdy Keu seneszal 

Rycerza tego w komnacie 
Królowej Ginewry zobaczył'" 

PRIMUS 
I tając ból rzekł Artur król: 

„Panie Gowenie, pohamujmy gniew 
I sprawiedliwie sądźmy całą rzecz. 

Gdzie jest pan Lancelot z Jeziora?" 

SEXTUS 
I rzekł Klaudas zwany Grubym: 

„Z zamku Kamelot uszedł, 

A razem z nim Percewal z Walii:' 

PRIMUS 
I tając hól rzekł Artur król: 

„Czemu pan Lancelot z Jeziora 
Zabił zdradziecko seneszala Keu7" 

QUINTUS 
I rzekł Mordret zwany Dzikim: 

„Bo Keu seneszal 

Rycerza tego w komnacie 
Królowej zahaczył:' 

PRIMUS 
I tając ból rzekł Artur król: 

„Co u królowej robił rycerz ten?" 

SECUNDUS 
I krzyknął Gowen konetabl: 

„Arturze królu Brytanii! 

Pan Lancelot z Jeziora 
Zgrzeszył cieleśnie z królową 

I 7.hailbił rycerz ten swojego króla 

I Świętą Sprawę Okrągłego Stołu 

I starodawne prawo Brytanii!" 

PRIMUS 
I strasznym krzykiem krzyknął król: 

„Merlinie, przyjacielu, ratuj! 
Brytanii nadszedł sądny dzieil!'' 

SENECTUS 
I do Viviany rzekł Merlin: 

„Kto mnie woła, Viviano? 

Czy nieszczęśliwa jest Brytania?" 

VIRGI N EA 
I Merlinowi odrzekła Viviana: 

„Na Niepokalaną, szczęśliwa bardzo!" 

SENECTUS 
I rad Merlin rzekł: 

„O, jak szczęśliwa jest Brytania, 

Że w niej król Artur rządzi 

I z nim Rycerze Okrągłego Stołu." 

PUELLA 
I modliła się królowa Ginewra 
I szeptała: „Miserere nobis .. :· 

SECUNDUS 
I rzekł Gowen konetabl: 

„Jeśli unikną wiarołomcy kary, 

Ja, Gowen, służbę wypowiadam tobie'" 

QUINTUS 
I rzekł Mordret zwany Dzikim: 

„! ja służbę wypowiadam tobie' 
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SEX TUS 

I rzekł Klaudas zwany Grubym: 

,,! ja służbę wypowiadam tobie' 

Ale na Boga, panowie! 

Wysłuchajmy królowej .. '.' 

PRIMUS 
I rzekł Artur król Brytanii: 

„Nie chcę królowej słyszeć! 

Nie chcę królowej widzieć' 

Aż na płonącym stosie 

Podłą lt; zbrodnię 

Przebaczy jej Bóg1" 

VIRGINEA 

I stało się przeznaczenie! 
I rozwarła paszczę Salamandra! 

$pi ewa: 

Ave Maria ... 

CHORUS śpiewa: 

Sancta Maria ... 

PUELLA 
I zawołała królowa Ginewra: 

„Czemuś mnie, matko, na świat ten wydała? 
Czemuś mnie, ojcze, jak szczenięcia w rzece nie utopił? 

Czemuś mi, bracie, w zabawie nie poderżnął gardła? 

Czemuś mnie, mężu, w ślubną noc mieczem nie prze bił? 

Czemu ciebie, Lancelocie, spotkałam?" 

SECUNDUS 
I rzekł Gowen konetabl: 

„Sprawiedliwy to wyrok, królu, 
Niech nad królową się zlituje Bóg'.' 

QUINTUS 
I rzekł Mordret zwany dzikim. 

„Sprawiedliwy to wyrok, królu, 
Niech nad królową się zlituje Bóg." 

SEX TUS 
I rzekł Klaudas zwany Grubym: 

„Sprawiedliwy to wyrok, królu, 
Niech nad królową się zlituje Bóg, 

Lecz na Boga, panowie! 
Wysłuchajmy pana Lancelota'" 

PRIMUS 
I rzekł Artur król Brytanii: 

„Nie będziem pana Lancelota słuchać, 

A jeśli nie zechce się poddać 

Starodawnemu prawu Brytanii 
Mój Eskalibor święty sięgnie go1" 

VIRGINEA 

I rozwarł paszczę Lew: 

$piewa: 

In nomine Patris ... 

CHORUS śpiewa: 

Amen. 

PRIMUS 

I rzeki Artur król Brytanii: 

„Ty. Gowenie konetablu, 

Wyruszysz ze mną 

W pościg 7,a zdrajcami" 

SEC UND US 
l rzekł Gowen konetabl: 

„Przysięgam, królu, 

Dotąd zdrajców ścigać, 

Aż pomszczę córki hańbę 

l siostrzana śmierć:' 

PRIMUS 
I rzekł Artur król Brytanii: 

„Ty, Mordrecie zwany Dzikim 

I ty, Klaudasie zwany Grubym 
Straż przy królowej obejmiecie, 

A gdyby nieszczęście mnie spotkało 
Co czynić, powie wam sumienie'" 

QUINTUS 
I rLekł MordreL zwany Dzikim: 

„Wola twa, królu, niech się stanie'" 

SEXTUS 

l rzekł Klaudas zwany Grubym: 
,;J\va wola, królu, niech się stanie!" 

VIRGINEA 

I stało się przeznaczenie, 

Noc, czarna Noc 
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Nad 13rytanią wschodzi 

Śpiewa: 

In nomine Patris ... 

CHORUS śpiewa: 

Amen. 

PRIMUS 
I dosiadł konia Artur król Brytanii 

I z zamku Kamelot ruszył. 

SECUNDUS 
I dosiadł konia Gowen konetabl 
I z zamku Kamelot ruszył. 

PUELLA 
I zawołała królowa: 

„Panie nasz i Zbawicielu, 

Tyś miłość głosił. 

Na świat ten przychodząc, 

Czemu za miłość 

Karzesz tak okrutnie!?" 

SEXTUS 
I rzekł pan Klaudas: 

„Królowej płacz 

Serce me biedne 
Rozdziera na pól:' 

QUINTUS 
I rzekł pan Mordret: 

„! ja cierpię, panie, 

A jak pomyślę , 

Że król i pan Gowen 
Z ręki zdrajców zginą ... !" 

SEXTUS 
I rzekł pan Klaudas: 

„To co z Brytanią 

Wtedy hędzie? 

I Świętą Sprawą 

Okrągłego Stołu? 

Och, imię nasze 

Z Ksi~gi $wiata 
Wymazane będzie 1 " 

QUINTUS 
I wtedy to pan Mordret rzekł: 

„Jedno jedyne widzę wyjście, panie 

)a, Mordret, ogłoszę się królem, 

Ty, panie, będziesz konetablem 
I ocalimy przed stosem królową , 

l Świętą Sprawę Okrągłego Stołu!" 

SEXTUS 
I rzeki pan Klaudas zwany Grubym: 

„Na I3oga, panie Mordrecie, żartujesz?" 

QUINTUS 
I rzekł pan Mordret: 

„Brytanię ja ocalić chcę!" 

SEXTUS 
I pan Klaudas: rzekł 

„Czy po to właśnie 

Do komnaty królowej 
W tamtą straszną noc, 

Zaprowadziłeś 

Seneszala Keu?!" 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie, 

I rozwarł paszczę wilk! 

Śpiewa: 

Dies irae, dies illa! 

CHORUS śpiewa: 
Solvet saeclum in favilla ... 

QUINTUS 
I dobył miecza Mor<lret zwany Dzikim. 

SEXTUS 
I dobył miecza Klaudas zwany Grubym. 

CHORUS 
„Niesławna to była walka, 

W której to pana Klaudasa 
Zabił Mordret zwany Dzikim, 

Rycerz Okrągłego Stołu 
Świętą Sprawę splamił krwią." 

SEX TUS 
I wydało się panu Klaudasowi, 

Że widzi postać Srebrnowłosej Pani. 
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VIRGINEA 

I była to Viviana, 

Która powiedziała: 

„Oto zapisuję 
W Księdze Świata 

Imię twoje, Świnio, 

Nienasycony Synku 
Siedmiogłowej Bestii 

I obracasz się w proch 

1 razem z tobą 
Twoja Święta Sprawa 

I Lew z prochu 

Zmartwychwstanie1" 

SEXTUS 
I rzekł pan Klau<las: 

„Zaczekaj trochę, 

Wiedźmo Srebrnowłosa 

Zanim odśpiewa:sz 
Requiem nad mą duszą 

Pozwól mi ostrzec 

Mego króla .. :' 

VIRGINEA 
I odstąpiła od niego Srebrnowłosa Pani. 

SEXTUS 
I dosiadł konia ranny KJaudas 

I z zamku Kamelot ruszył. 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie, 

Noc, czarna Noc 

Nad Brytanią! 

Śpiewa: 

In nomine Patris ... 

CHORUS śpiewa: 
Amen. 

QUINTUS 
I widział pan Mordret, 

Że pan Klaudas skona, 

I schował miecz 
I do królowej poszedł, 

I rzekł: „Pani, 

Zabiłem Kłaudasa, 

Który chciał podpalić stosl" 

PUELLA 
I zapytała królowa Ginewra: 
„Panie, chcesz ratować mnie?" 

QUINTUS 
I rLekł pan Mor<lrel: 

„Pani, król mnie postawił 

Przy tobie na straży, 

A sam pojechał 

Eskaliborem świętem 

Zabić pana Lancelota, 

A razem z nim 

Twój ojciec 
Z gniewu oszalali' 

PUELLA 
I zapłakała królowa: 

„Co się ze mną stanie?" 

QUINTUS 
I rzekł wtedy pan Mordret: 

„Jedno jedyne widzę wyjście, pani, 

Ja, Mordret, ogłoszę się królem 

Ty, pani, dalej będziesz królową 

I ocalimy królestwo Brytanii 

I $więtą Sprawę Okrągłego Stołu:' 

PUELLA 
I rzekła królowa: 

„Miałabym, panie 

Zostać twoją żoną?" 

QUINTUS 
J rzekł pan Mordret: 
„Pomyśl o tym, pani:' 

I poszedł, i zostawił 

Na stosie królową. 

PUELLA 
I zawołała Ginewra królowa: 

„Czemu, o Niebo, milczysz tak uparcie? 

Czemu na wszystko tylko patrzysz z góry? 
Czy jesteś Niebem, w którym mieszka Bóg? 

Czy tylko gorzkim złudzeniem i ciszą?" 
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VIRGINEA 

I stało się przeznaczenie, 

Noc czarna nad Brytanią 

I rozwarła paszczę Salamandra 

I opadł Ddfin na <lno morta 

I s tulił skrzydła Orzeł , 

I na pustej ziemi 

Jak popiół jałowej 
Spotkali się jeźdźcy czterej 

I Jednorożec, i Lew, 

l Nie<lźwie<lź, i Smok. 

$picwa: 

In nomine Patris ... 

CHORUS śpiewa: 

Amen. 

PRIMUS 
I zawołał Artur król Brytanii: 

„Rycerzu wiarołomny, 

Który zdradziłeś 

Świętą Sprawę 

Okrągłego Stołu 

Starodawnemu prawu 

Brytanii się poddaj!" 

SEPTIMUS 
I zawołał Lancelot z Jeziora: 

„Królu Arturze, 
Nie zdradziłem 

Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu 

I prawu starodawnemu 
Brytanii się nie po<ldaml" 

PRIMUS 
I zawołał Artur król Brytanii: 

„Nim spłonie na stosie królowa, 

Zobaczy martwe ciało twe!" 

SECUNDUS 
I zawołał Gowen konetabl: 

„Percewalu z Walii! 

Wydaj nam rycerza, 
Który zdradził 

Świętą Sprawę 

Okrągłego Stołu 

Albo oddal sięl" 

QUARTUS 
I zawołał Percewal z Walii: 

„Panie Gowenie, 

Nie zdradzę 
Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu 

l rycerza w świecie 

Najlepszego 
Nie opuszczę 1 " 

SECUNDUS 
I zawołał Gowen konetabl: 

„Zginiesz jak głupiec 

W cudzej sprawie!" 

VIRGINEA 
I dokonało się przeznaczenie 

I rozwarł paszczę Niedźwiedź 

I rozwarł paszczę ... Jednorożec! 
$pi ewa: 

Dies irae, dies illa. 

CHORUS śpiewa : 

Solvet saeclum in favilla ... 

PRIMUS 
I kopią natarł król Artur 

Na Lancelota z Jeziora. 

SEPTIMUS 
ł wzajem pan Lancelot 
Kopią na króla Artura natarł! 

SECUNDUS 
I kopią natarł pan Gowen 

Na Percewala z Walii! 

QUARTUS 
I wzajem pan Percewal 
Kopią na Gowena natarli 

CHORUS 
Niesławna to była walka 

W której Percewala z Walii 
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Zabił pan Gowen konetabl 

Rycerz Okrągłego Stołu 

Świętą Sprawę splamił krwią' 

PRIMUS 
I z koniem król Artur 

Na z iemię padł 

I koniowi pękł krzyl.! 

QUARTUS 
I zdało się panu Percewalowi 

Że stoi nad nim Srebrnowłosa Pani. 

VIRGINEA 
I była to Viviana, 

Która powiedziała: 

„Oto zapisuj ę 

W Księdze Świata 

Imię twoje, Smoku, 

Gnuśny synku 

Siedmiogłowej Bestii 

I obracasz się w proch 

I razem z tobą 
Twoja Święta Sprawa 

I Lew z prochu 

Zmartwychwstanie!" 

QUARTUS 
I myśl ostatnia Percewala była: 

„Boże, zachowaj pana Lancelota'.' 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie 
I Smoka pożarł Niedźwiedź. 

Śpiewa: 

Lacrimosa dies illa ... 

CHORUS śp iewa: 

Qua resurget ex favilła .. . 

SEPTIMUS 
I widział Lancelot 

Śmierć Percewała 

I do Gowena krzyknął : 

„Zabiłeś, panie, rycerLa, 

Który tak pra1-vy był 
Jak 7.aden z nas!" 

SECUNDUS 
I krzyknął pan Gowen: 

„Zabiłem głupca, 

Co stal u boku 

Zdrajcy 
Świętej Sprawy 

Okrągłego Stołu'" 

SEPTIMUS 
I rzekł Lancelot: 

„Jeś li to prawda, 

O czym tutaj mówisz, 
Niech nas rozsądzi 

Sprawiedliwy Bóg!" 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie, 

I rozwarł paszczę Jednorożec. 
Śpiewa: 

Dies irae, dies iUa1 

CHORUS śpiewa: 
Solvet saeclum in faviUa ... 

SECUNDUS 
I kopią natarł pan Gowen 

Na Lancelota z Jeziora! 

SEPTIMUS 
I wzajem pan Lancelot 
Mieczem na ( ;owena natarł' 

CHORUS 
Niesławna to była walka 

W której to pana Gowena 

Zabił Lancelot z Jeziora 

Rycm; Okrągłego Stołu 

Świę t ą Sprawę splamił krwią. 

SECUNDUS 
I zdało się panu (;owenowi, 

Że sloi nad nim Srebrnowłosa Pani. 

VIRGINEA 
I była to Viviana 

Która powiedziała: 

„O to zapisuję 

,ił • ?J z• mmmw1m111111w1u 

73 



74 
W Księdze Świata 

Twoje imię, Niedźwiedziu, 

Gniewny synku 
Siedmiogłowej Bestii 

I obracasz się w proch 

I razem z tobą 

Twoja Święta Sprawa 

I Lew z prochu 
Zmartwychwstanie!" 

SECUNDUS 
l myśl ostatnia Gowena była: 

„z twojej to winy wszystko, Boże!" 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie, 

I Niedźwiedzia pożarł Jednorożec. 

Śpiewa: 

Lacrimosa dies illa ... 

CHORUS śpiewa: 
Qua resurget ex favilla ... 

PRIMUS 
I widział król Artur 

Śmierć pana Gowena 

I do Lancelota rzekł: 

„Na rany Chrystusa! 
Z jaką szatańską zręcznością 

Zabiłeś, zdrajco, 

Pana Gowena, 

Co był podporą 

Świętej Sprawy 
Okrągłego Stołu!" 

SEPTIMUS 
I rzeki Lancelot z Je1.iora: 

„Na rany Chrystusa! 
Królu Arturze, 

Nie jestem diabłem' 

Pan Gowen zabił 

Pana Percewala 
Który tak prawy był 
Jak żaden z nas!" 

PRIMUS 
I krzyknął Artur król Brytanii: 

„Na dobrym koniu 

Siedzisz. zdrajco! 
Uchodź z Brytanii 

Albo cię sięgnie 
Eskalibor mój!" 

SEPTIMUS 
I Lancelot z Jeziora 

Z konia swojego 
Zsiadł białego 

I do króla rzekł: 

„Nigdy ucieczką 

Nie zhańbił się rycerz, 

Który królowi Arturowi sł użył 

1 Świętej Sprawie 

Okrągłego Stołu'" 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie, 

I rozwarł pas7,ezę Lew' 
Śpiewa : 

Dies irae, dies illa! 

CHORUS śpiewa: 
Solvet saeclum in favilla ... 

PRIMUS 
I Eskaliborem świętym 
Natarł król Artur 

Na Lancelota z Jeziora! 
Se pt im us 

I wzajem pan Lancelot 

Mieczem od króla 
Na króla natarł! 

CHORUS 
Niesławna to była walka, 

W której pana Lancelota 
Zabił Artur król Brytanii 

Rycerz Okrągłego Stołu 

Świętą Sprawę splamił krwią. 

SEPTIMUS 
I upadł na kolana Lancelot, 

A w piersi jego Eskalibor tkwił 
I zdało mu się, że jak przez mgłę 

Idzie ku niemu Srebrnowłosa Pani. 
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VIRGINEA 

I hyła to Viviana, 

Która powiedziała: 

„Oto zapisuję 

W Księdze Świata 

Imię twoje, Jednorożcu, 

Dziki synku 
Siedmiogłowej Bestii 

I obracasz się w proch, 

A razem z tohą 

Twoja .. :' 

SEXTUS 
I ranny śmiertelnie 

KJaudas zwany Grubym 

Na koniu spienionyn1 

Przyjechał. .. 

I ujrzał bitwy krwawe żniwo 

I Lancelota, który klęczał 

A Eskalibor święty 

W piersi jego tkwił 

I króla, który się słaniał 

I szepnął: „Królu! 

Uczyniłeś źle ... 

To Mordret zdradził 

I chce zostać królem, 

A tam na stosie 

Królowa .. :' 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie, 

I Świnię pożarł Wilk. 

Śpiewa: 

Lacrimosa dies illa ... 

CHORUS śpiewa: 
Qua resurget ex favilla ... 

PRIMUS 
I krzyknął król Artur: 

,:ro Mordret zdradził 

I chce zostać królem!" 

SEPTIMUS 
I powstał z kolan 

Lancelot z Jeziora 
I wyjął z piersi 

Eskalibor święty 

I przed królem 

W ziemię wbił. 

PRIMUS 
l upadł na kolana król. 

SEPTIMUS 
I rzekł Lancelot: 

„Weź miecz swój, królu, 

I przeciw zdrajcy 

Użyj prawdziwemu, 

I konia mojego 

Weź białego, 

I królową ratuj ... 

I Brytanię ... 

I Świ9tą .. :· 

PRIMUS 
I krzyknął król Artur: 

„Na rany Chrystusa 

Lancelocie, przebacz!" 

VI RG IN EA 
„ ... Sprawę 

Okrągłego Stołu 

I Lew z prochu 

Zmartwychwstanie!" 

SEPTIMUS 
I myśl ostatnia Lancelota była: 

„Kocham ciebie, królowo .. :· 

VIRGINEA 
I stało s ię przeznaczenie, 

I Jednoroi.ca pożarł Lew. 

Śpiewa: 

Dies irae dies illa ... 

CHORUS śpiewa: 
Qua resurget ex favilla ... 

PRIMUS 
I Artur król Brytanii 

Wyciągnął z ziemi 
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Eskalibor święty 

1 krzyknął: „Merlinie' 

Przeklęty niechaj 

Będzie dzień, 

Kiedy z kamienia 

Dobyłem ten miecz!" 

SENECTUS 
I do Viviany rzekł Merlin: 

„Klo mnie woła, Viviano? 

Czy nieszczęśliwa jest Brytania?" 

VIRGINEA 
I Merlinowi odrzekła Viviana: 

„Na Niepokalaną, bardzo szczęśliwa!" 

SENECTUS 
I rad Merlin rzekł: 

„O, jak szczęśliwa jest Brytania, 

Że w niej król Artur rządzi 

I z nim Rycerze Okrągłego Stołu :' 

PRIMUS 

I Artur król Brytanii 

Dosiadł białego konia 

Pana LaJKelota 

I <lo zamku Kamelol ruszył. 

VIRGINEA 

I stało się przeznaczenie 

I na pustej ziemi 

Jak popiół jałowej 

Jechał na białym koniu Jednorożca 

Samotny Lew. 

I głowę pod skrzydło 

Schował Orzeł 

I usnął Delfin 

Na dnie morza 

I z rozwartą paszczą 

Czekała Salamandra. 

Śpiewa: 

Ostende nobis, Domine ... 

CHORUS śpiewa: 

Miserere nobis, Deus ... 

PUELLA 
I modliła się królowa: 

„O Zbawiciela Matko Boleściwa! 

Ty na śmierć syna patrzyłaś na krzyżu 

l wypłakałaś z bólu wszystkie swoje łzy, 

Jesteś kobietą i wiesz, co to miłość, 

Wstaw się u Niego, by przebaczył mi .. :· 

QUINTUS 

I przyszedł pan Mordret 

I rzekł : „Czy myślałaś, pani? 

Czy będziesz moją żoną?" 

PUELLA 
l rzekła królowa: 

„Ale co będzie, panie 

Jeśli wróci król?" 

QUINTUS 

I rzekł pan Mordret: 

„Pani, Brytanię 

Ja ocalić chcę 

I Świętą Sprawę 

Okrągłego Stołu'" 

VIRGINEA 

I stało się przeznaczenie 

I na pustej ziemi 

Jak popiół jałowej 

Jechał na białym koniu Lwa 

Samotny Jednorożec. 

Śpiewa: 

In nomine Patris ... 

CHORUS śpiewa: 

Amen. 

PUELLA 
I zawołała królowa: 

„Żyje mój Lancelot! 

Wysłuchała mych modlitw 

Dobra Matka Boża! 

Przetnij te sznury, 

Panie Mordrecie, 

Bym na spotkanie jego 

Mogła biec!" 
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QUINTUS 

I krzyknął Mordret zwany Dzikim: 

„Przeklęty Lancelot z jeziora 

Który w komnacie twojej był!" 

PUELLA 
I zawołała królowa Ginewra: 

„O zdrajco chciwy! 

Judaszu przeklęty! 

Tyś brata mego Keu 

Do mej komnaty 
W tamtą noc sprowadził 

A potem o wszystkim 
Powiedział królowi'" 

QUINTUS 
I Mordret zwany Dzikim 

Królowej plunął w twarz 

I podpalił stos. 

VIRGINEA 
I królową pożre Salamandra 

I na pustej ziemi 

Jak popiół jałowej 

Na białym koniu Jednorożca 

Jechał samotny Lew. 

Śpiewa: 

Ave Maria„. 

CHORUS śpiewa.· 
Sancta Maria„. 

PUELLA 
I przez ogień i dym 
Zobaczyła królowa 

Że rycerz na białym koniu 

Ma złotą na hełmie koronę. 

QUINTUS 
I upadł na kolana 

Mordret zwany Dzikim. 

PUELLA 
I przez ogień i dym, 

Zawołała królowa: 

„Jeśli tam w niebie 

Okrutna Malko jesteś 

I ty, bezlitosny 

Boże Pychy! 

Gniewu! 
Chciwości! 

I zawiści, 

Przeklinam Was!" 

VIRGINEA 
I przyszła do królowej 

Srebrnowłosa Pani, 

I była to Viviana, 

Która powiedziala: 

„Oto zapisuję 

W Księdze Świata 

Imię twoje, Królowo 

Nieszczęsna ofiaro 

Szalonych synków 
Siedmiogłowej bestii 

I obracasz się w popiół 

I razem z tobą 
Święta Sprawa 

Okrągłego Stołu 

J Swięty Graal 

Sen o Rrylanii doskonalej 

I z popiołu Lew 

Zmartwychwstanie!" 

PUELLA 
I myśl ostatnia Ginewry była: 

„Ciebie kocham, Lancelocie!" 

VIRGINEA 
I Królową pożarła Salamandra 
I Orzeł rozpostarł skrzydła 

I Delfm wypłynął 

Na powierzchnię morza 
I przez pustą ziemię 

Jak popiół jałową 

Na białym koniu Jednorożca 
Przejechał samotny Lew. 
Śpiewa: 

In nomine Patris„. 
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CHORUS śpiewa: 

Amen. 

QUINTUS 
I modlił się pan Mordret. 

Primus 
I na białym koniu Lancelota 

Przyjechał król Artur 

I z konia zsiadł 

I zobaczył na stosie 

Płonącą królową 

I krzyknąt: 
„Cóżeś uczynił, 

Zdrajco ty przeklęty 17" 

QUINTUS 
I rzekł pan Mordret: 

„Na rany Chrystusa! 

Królu Arturze, 

Zrobiłem, 

Co powiedziało 

Mi sumienie, 

Kiedy w oddali 
Na białym koniu 
Rycer1.a zobaczyłem:' 

PRIMUS 
I rzekł król Artur: 
„Później rachunków 

Zdrajco, dokonamy!" 

I na stos ruszył 

Aby z ognia 
Wyrwać królową' 

QUINTUS 
I powstał z kolan 

Mordret zwany Dzikim. 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie, 

I rozwarł paszczę Wilk. 

śpiewa: 

Dies irae, dies iUa„. 

CHORUS śpiewa: 
Sołvet saeclum in favilla ... 

QUINTUS 
I miecz od króla 

Mordret zwany Dzikim 

Królowi swemu 
W plecy wbił. 

CHORUS 
Niesławna to była walka, 

W której to króla Artura 

Zabił Mord.ret zwany Dzikim 

Rycerz Okrągłego Stołu 

Świętą Sprawę splamił krwią' 

VIRGINEA 
I stało się pn.eznaczenie! 

I rozwarł paszczę Lew. 

Śpiewa: 

Dies irae, dies iUa„. 

CHORUS śpiewa: 
Solvet saeclum in faviUa„. 

PRIMUS 
I odwrócił się król Artur 

I wzniósł Eskalibor święty 

I zdrajcy Mordretowi 

Głowę obciął . 

SENECTUS 
I zawołał Merlin: 

„Złamał się miecz 

EskaJibor święty'" 

CHORUS 
Niestawna to była walka 

W której to pana Mordreta 
Zabił Artur król Brytanii 

Rycerz Okrągłego Stołu 
Świętą Sprawę splamił krwią. 

QUINTUS 
I zdało się wtedy panu Mordretowi 

Że stoi nac.l nim Srebrnowłosa Pani 

VIRGINEA 
I była to Viviana, 

Która powiedziata: 

„Oto zapisuję 
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W Księdze Świata 

Imię twoje, Wilku, 

Chciwy synku 

Siedmiogłowej Bestii 

I obracasz się w proch 

I razem z Lobą 

Twoja Święta Sprawa 

I z prochu Lew 

Zmartwychwstanie'" 

QUINTUS 
I była myśl ostatnia Mordreta 

„Przebacz mi, Boże!" 

PRIMUS 
I zdało się wle<ly królowi Arturowi, 

Że stoi nad nim Srebrnowłosa Pani. 

VIRGINEA 
I była to Viviana, 

Która powiedziała: 

„Oto zapisuję 

W Księdze Świata 

Imię twoje, Lwie, 

Pyszny synku 

Siedmiogłowej Bestii 

I obracasz się w proch 

I razem z tobą 

Twoja Święta Sprawa 

J z prochu Lew 

Zmartwychwstanie!" 

PRIMUS 
I była myśl ostatnia Artura: 

„Przebacz mi, królowo ... " 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie, 

I Lwa pożarł Wilk, 

I Wilka pożarł Lew. 

$pi ewa: 

Lacrimosa dies illa ... 

CHORUS śpiewa: 
Qua resurget ex favilla ... 

VIRGINEA 
I stało się przeznaczenie, 

I Noc, czarna Noc 

Nad Brytanią zachodzi 

I Orzeł, i Delfin 

Salamandrę przegnały 

I z popiołu, i prochu 

Zmartwychwstaje Lew 

I jasny, letni dzień 

Nad Brytanią wschodzi 

I szczt;ście, Merlinie.„ 

SENECTUS 
Klo mnie woła, Viviano? 

Czy szczęśliwa jest Brytania? 

A ty, Viviano, czy jesteś szczęśliwa? 

Na Niepokalaną, chce mi się spać. 

Dobranoc, Viviano. 

Dobranoc, miła i słodka pani. .. 

VIRGINEA 
Lulajże, synusi 

Lulajże, lulaj ... 

Idź do lalusi 

Tatuś da cycusi 

Cip cip cip, och! 

Jakiś ty zimny, synku ... 

A sio, diable, a sio! 

A kysz! A kysz! A kysz! 

Śpiewa: 

!te, missa est! 25 

CHORUS śpiewa: 
Deo gratias!26 
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VII. Oratio super populum, czyli przesłanie 
SENECTUS 

Ilyła to słynna historia. 

CHORUS 
Jedna z najsłynniejszych 

Jakie słyszał świat. 

SENECTUS 
Kiedy stąd wyjdziecie, 

Opowiedzcie ją innym ... 

VIRGINEA 
Ku przestrodze dze dzyń dzyń! 

CHORUS 
Amen. 

Finis 
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JAN OD KRlYŻA 
„Góra doskonałości " 
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O
d kiedy istnieje człowiek pragnie stworzyć nowy wspaniały świat. Nie 

jest jednak w stanie pokonać dualizmu - równoczesności istnienia 

ducha i materii, dobra i zła, Apolla i Dionizosa, Boga i Szatana, tych 

wszystkich przeciwieństw, których współistnienie niszczy utopie, któ

re przecież oparte są na pełnym i jednoznacznym zwycięstwie jasności nad 

ciemnością . 

W epoce nowożytnej już w III wieku ostro problem przeciwieństw postawił 

manicheizm, w którego micie walczą ze sobą dwie siły: siła dobra, jasności, 

pokoju i ducha kontra siła zła, ciemności, agresji i materii. Pod wpływem ma

nichejczyków, gdy okazało się , że przyjście Jezusa na ziemię - Boga i człowieka 

równocześnie - nie rozwiązało problemu sprzeczności, powstał intensywnie 

zwalczany, choć do dziś obecny, ruch gnostycki w łonie Kościoła powszech

nego. Manicheizm stał się popularny ponieważ świat mimo ofiary Chrystusa 

nie zrobił się doskonalszy. Człowiek nadal upodrzędniony cierpiał, mimo iż 

był stworzony na obraz Boga, a koszmar życia codziennego sprawiał, że nie 

sposób było wierzyć we władzę sił jasności. Na wschodzie Europy, gdzie za 

chwilę miała powstać schizma, zrodził się ruch bogomolców (ok. 930 r.) , któ

rzy poszli drogą wyznaczoną przez Persa Maniego. Prezbiter Bogomił ogłosił 

istnienie dwóch synów Bożych: złego Satanaela i dobrego - Chrystusa. Byli 

oni równowartościowymi prawodawcami dobra i zła. Satanael stworzył świat 

materialny, podczas gdy pierwotny plan Boży obejmował tylko rzeczywistość 

duchową. Dlatego musiał narodzić się Chrystus, uwoln ić duchowy pierwia

stek w człowieku i w ten sposób zwyciężyć zło. W ślad za tymi herezjami już 

w XI l wieku pojawia się w literaturze Merlin - syn Satanaela - Szatana, który 
został poczęty przez ojca by czynić zło, ale zamiast tego wykorzys tał swą moc 

by czynić dobro. 
„Merlin. Inna historia" jest „inna" już w tym, że to Chrystus tworzy pierw

szy świat, który okazuje się niedoskonały i przychodzi mu z pomocą syn Sza

tana - Merlin - by niedoskonałe dzieło Jezusa poprawić. Herezja jednak rodzi 

herezję i według „Innej historii" nie tylko Chrystus, ale i Malin są poczęci 

niepokalanie. Prawodawcą raju na ziemi jest więc niepokalanie poczęty syn 

Szatana. W rytmie mszy rozpoczyna się szata1'tska próba zbawienia świata . 

Merlin wbija w kamień miecz i jak zanvyczaj jeden z maluczkich - Artur -

spełnia wymóg wybraństwa. Mieczem podporządkowuje sobie pozostałych 

rycerzy, co daje podwalinę pod przyszłą klęskę utopijnego projektu. Miano

wani przez króla rycerze udają się na poszukiwanie świętego Graala, który ma 

dopomóc w uczynieniu z Brytanii państwa doskonałego. Jednak po stoczeniu 

walki ze smok.iem swych słabości każdy rycerz wraca bez Graala. Przyczyną 

tego jest niepowodzenie w kontakcie z dziewicami, które towarzyszyły smo

kom i w obronie których rycerze smok.i zabijali. Gdy po powrocie wszystkich 

rycerzy do zamku Camelot żona króla zdradza go z Lancelotem, inni wyko
rzystują to do przejęcia władzy. W efekcie wszyscy - łącznie z królową - giną 

w bratobójczej walce. Zdarzenia obserwuje Viviana towarzysząca Merlino

wi, archetypiczna dziewica, ale i archetypiczna Wielka Matka. Viviana zataja 

przed Merlinem finał jego pięknej utopii. 

Historia idealnego państwa rycerzy króla Artura przebiega według here

tyckiego, gnostyckiego wzoru wyzwolenia, któremu w ramach Kościoła po

wszechnego dali początek wspomniani bogomolcy, a kontynuowali katarzy, 

czerpiąc z gnozy przekonanie, że niczbc;dny do zbawienia stan doskonałości 

osiągnąć mo7.na nie na drodze męki, lecz wiedzy, poznania. Poznania siehie -

niczym u „pogańskich" Greków, którzy napis „Poznaj siebie" zawiesili nad wy

rocznią Delficką. Jak pisze Jerzy Prokopiuk „przedmiotem drwiny kościelnych 

polemistów antygnostycznych i antygnostyckich jest obsesyjna wręcz namięt

ność, z jaką gnostycy powtarzają dręczące ich pytania: „Kim byliśmy? Kim się 
staliśmy? Gdzie byliśmy? Dokąd nas wrzucono? Dokąd zmierzamy?" i pytanie 

najbardziej dręczące: Unde malum? Skąd zło?''. Herezja bowiem polega na da

niu sobie prawa do zadawania pytań. Słowo herezja znaczy „wybór''. 

A wybór jest dla gnostyka niezbędny, bo świat w którym żyjemy okazał się 

być pełen zła i cierpienia, gdy tymczasem istnieje leż „Inny Świat': do którego 

gnostyk może mieć dostęp. Po to jednak by go osiągnąć musi poprzez po

znanie wyzwolić się od wpływu zla. Dzięki poznaniu wiedzy o sobie i Bogu 
można poznać naturę świata i stać się „doskonałym" - jak Katarzy - kontynu

atorzy myśli manichejsko-gnostycko-bogomolsk.iej, u których rytem inicja

cyjnym, zastępującym chrzest było mianowanie na „doskonałych". 

Te ryty i mity spotykają się na naszych oczach przy arturiańskim okrągłym 
stole jednoczącym wybranych, doskonałych rycerzy, którzy mają stworzyć 

nowy, inny, doskonalszy świat. Podobnie jak w gminie manichejskiej, gdzie 

„ stół wybranych" był centrum życia i świadkiem liturgii manichejczyków, 

która polegała na wspólnych modlitwach i rytualnych śpiewach, tak rycerze 

Artura funkcjonują w rytmie imitującyn1 rytuał kościelny. 
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Rycerze arturiańscy w „Innej historii" są więc obrazem gminy gnostyckiej, 

a to, na co patrzymy to „gnostycka msza", obrzęd heretycki, którego podo

bieństwo do obrzędu kościoła powszechnego jednych uspokaja, a u innych 

wzbudza niepokój. Rycerze szukają Graala - symbolu symboli, humanistycz

nego wzoru na wszystko, odpowiedzi na pytanie o sens istnienia człowieka, 

o pochodzenie i rację istnienia zła. Nie jest to działanie zgodne z nauką Ko

ścioła, który na te pytania dał już odpowiedź, a na katarów, którzy szukali 

prawdy na własną rękę, wysłał cierpliwą krucjatę, która niezra7.ona miesią

cami trwającym oblężeniem, wytraciła w rvłierdzach postawionych na szczy
tach gór Langwedocji rycerzy poznania, hardziej przywiązanych do swej „do

skonałości" i prawa do wyboru niż do życia. 

Nie dziwi więc, że jednym z najwybitniejszych gnostyków czasów nowo

żytnych był Carl Gustaw Jung, który do podstawowych kwestii gnostyckich 

wrócił wskazując drogę jaką musi przebyć człowiek hy doprowadzić do swe

go wzrostu duchowego, osiągnięcia „doskonałości''. Wstępem jest integracja 

Cienia. Gdy rycerze okrągłego stołu, po rycie inicjacyjnym, mianowaniu na 

„doskonałych" poprzez ofiarowanie im miecz,a do zabicia bestii, vvyruszają na 

poszukiwanie Graala, to widzimy w ich działaniu klasyczny przykład walki 

o zintegrowanie Cienia. Ale zanim wkroczy Jung dajmy miejsce Freudowi, 
który wskaza ł rolę lęku jako sygnału dla świadomości, że psychika jest za

grożona wewnętrzną dezintegracją. Każdy rycerz Artura czuł lęk, bo każdy 
z nich na drodze tej dezintegracji już stał. Napędzał ich jednak do działania 

widok zagrożonej dziewicy, nadal zgodnie z nauką heuda, który popęd sek

sualny uważał za główne źródło energii psychicznej. 

Czym jest Cień - ten smok, któremu musiał stawić czoło każdy rycerz kró

la Artura szukający doskonałości - świętego Graala. C.G. Jung w walce ze 

smokiem widzi przede wszystkim wyraz walki naszego Ego z regresywnymi 

siłami psychiki ludzkiej, z mrocznymi, zwierzęcymi i pierwotnymi elementa

mi naszej duszy - w „Innej historii" upostaciowanymi przez siedem grzechów 

głównych . Cień to ten zespół kompleksów, który uniemożliwia proces indy

widuacji, czyli zintegrowanie przeciwieilstw zapewniające wzrost duchowy. 

Każdy rycerz walczy więc ze swym smokiem i każdy zwycięża, bo zwycię

stwem jest już podjęcie walki, nazwanie swego smoka. Mimo to jednak żaden 
z nich nie znajduje Graala i rezygnuje z dalszych poszukiwań. Doprowadza 

go do tego niepowodzenie z dziewicą dla której - jak mu się zdawało - smo

ka zabijał . Kim jest wobec tego ta fatalna dziewica, która wszystko psuje? Je

śli będziemy szukali odpowiedzi w nauce Junga wtedy będzie to anima. Bez 

poznania animy - w przypadku mężczyzny, i animusa w przypadku kobiety 
- proces indywiduacyjny się nie zakończy. Dopuszczenie do siebie animy to 

w przypadku mężczyzn bardzo poważny, powszechny problem. Łalwiej zabić 

smoka niż dopuścić do swej psychiki żeński pierwiastek, obraz matki, córki, 

siostry, ukochanej, a co za rym idzie sfery irracjonalnej, uczuciowej, wyra
zić zgodę na dopełnienie męskiego logosu żeńskim erosem. Bez obecności 

w psychice tego żeńskiego elementu mężczyzna może być mężczyzną, ale nie 

jest pełnym, integralnym człowiekiem i nie uda mu się czerpać ze świętego 

Graala nieświadomości. Nieświadomości, która jest jedynym sprzymierzeń

cem człowieka w walce o zjednoczenie przeciwieństw. Odwrotnie niż świa
domość, która proces ten wstrzymuje. „Współczesna kultura świadomości -

o ile w ogóle mo7,na tu mówić o „kulturze" - nosi piętno chrześcijaństwa, co 

oznacza, że ani animus, ani anima nie są zintegrowane, lecz - wyrażane przez 

dogmat religijny - znajdują się jeszcze w stanie projekcji. Na rym etapie obie 

te poslacie, jako komponenty osobowości , są nieświadome. Rozwijają jednak 

swą skuleczność w numen dogmatycznych wyobrażeń o Oblubieilcu i Oblu

bienicy" - jak twierdzi Carl Gustaw Jung. 
I oto rycerze, którzy zabili smoka, lecz nie dopuścili do siehie animy, nie są 

w stanie zbawić świata. Wojna, nieubłagany wynik braku animy u mężczyzn, 

niszczy raj na ziemi - zaprojektowany przez ich logos - ową męską umiejęt

ność myślenia. 

Utopia, inżynieria dusz, doskonalenie państwa poprzez doskonalenie .::zło

wieka, jego kolektywnej czy indywidualnej tożsamości, jak w przypadku re

wolucji francuskiej czy komunistycznej, zamienia się w swe przeciwie11stwo. 

Odwrotny model - doskonalenie człowieka poprzez doskonalenie państwa 

sprawdził się chyba lepiej. Herezja to wybór, ale na szczęście nie jedyny. 

JAGODA HERNIK SPALIŃSKA 

MANDALA 
- w sanskrycie znaczy koło. według C.G. Junga jest psychicznym 

obrazem całosci jaźni. 
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Ludzie MERLINA 
ARTUR, KRÓL 
(Arthmael, Św. Armel, Arthwys) . Władca Brytów, wódz 

celtycki, król Morgannwgu i Gwentu. Urodzony w 482, 

umarł w 562. Koronowany w 497 r. W 537 po bitwie pod 

Camlanem, w której został ciężko ranny, nastąpił prze

wrót w państwie. Króla przewieziono na wyspę Ynys 

Afallach, gdzie z trudem wrócił do zdrowia. Zrzekł się 

wtedy korony na rzecz syna. Po upadku Artura wielka 

konfederacja księstw brytyjskich, do tej pory skutecznie 

powstrzymująca inwazję Sasów, rozpadła się. W tekstach 

pisanych Artur pojawia się po raz pierwszy w „Historia Britonum" kronikarza 

Nenniusa z IX w. Według legend arturiaóskich został królem po wyj ęciu wbi

tego w kamień i kowadło Miecza z Kamienia, niestety podczas pewnej bitwy 

miecz uległ złamaniu, więc Artur otrzymał od Nimue, pani z jeziora miecz 

Excalibur. Za ra<lą czarownika Merlina założył rycerskie Bractwo Okrągłe

go Stołu, mające walczyć ze złem. W wieku 13 lat ożenił się z Ginewrą. Zo

stał koronowany w wicku lat 15. Zbudował najpotężniejszy zamek Camelot, 

nie jak dotąd sądwno w Kornwalii, lecz na Półwyspie I .lcyn. W momencie 

śmierci Artura jego korona zapaliła się 'świętym, nieprzeniknionym żarem; 

co później chrześcijanie mogli uznać za znak jego świętości . Legenda o Kró

lu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu jest jednym z najpowszechniejszych 

mitów kultury europejskiej. Król Artur miał być bardzo sprawiedliwym 

władcą, który wprowadził prawo w Brytanii. jego rycerze mieli poszukiwać 

świętego Graala, który mógł zostać znaleziony tylko przez najhardziej prawe

go spośród ludzi. Po przybyciu do zamku Morgana Mmynvawra, będącego, 

wg najbardziej znanej wersji legendy, nieślubnym synem Artura, jak również 

na skutek romansu Ginewry z rycerzem Sir Lancelotem, nadszedł koniec 

Okrągłego Stołu. Król Artur po ranach odniesionych w walce z Medrautem, 

który zorganizował przewrót, został zabrany łodzią przewoźnika Barinthusa 

do Avalonu, ahy tam leczyć się i czekać na czas swojego powrotu. Po bitwie 

zrzekł się korony na rzecz syna Cadwy'ego, co spowodowało upadek konfe

deracji ksi~stw brytyjskich. Zaraz po śmierci Artura Merlin udał się na wy

spę Bardsey (Ynys Afallach) w towarzystwie dziewięciu bardów, zabierając ze 

sobą trzynaście skarbów Brytanii. 

JAN BERNAD (1955) 

Animator kultur y, kompozytor, badacz kultury tradycyjnej i praktyk śp iewu 

tradycyjnego. W latach 1974-1976 współpracował z Teatrem Laboratorium 

we Wrocławiu przy realizacji projektów parateatralnych. Od 1977 do 1983 
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roku związany był ze Stowarzyszeniem Teatralnym 

„Gardzienice" - Ośrodkiem Praktyk Teatralnych, w któ

rym m.in. przygotowywał muzykę i grał w „Spektaklu 

wieczornym" i „Gusłach''. jest założycielem i dyrektorem 

istniejącej od 1991 roku Fundacji „Muzyka Kresów''. 

Związany z wieloma projektami powstałymi przy Fun

<lacji, między innymi Międzynarodową Szkołą Muzyki Tradycyjnej oraz jej 

Zespołem, którego, wspólnie z Moniką Mamiilską, jest założycielem i lide

rem. Jest także pomysłodawcą organizowanej corocznie przez Fundację Mię
dzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Teatralnej oraz inicjatorem i dyrekto

rem Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy''. Jest również 

autorem programu „Ku tradycji'; polegającego na wprowadzaniu do przed

szkoli i wczesnych klas szkół podstawowych elementów tradycji z danego 

regionu. Pełni także funkcję dyrektora, powołanego przy Fundacji, Ośrodka 

Badań Muzykologicznych i Kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Od 

września 2008 jest również dyrektorem artystyczno-programowym Ośrod

ka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża''. Od 1993 roku jest 

członkiem Komisji Kultury Polskiego Oddziału UNESCO. Zajmował się 

warsztatem wokalnym aktorów między innymi przy inscenizacjach sztuk T. 

Słobodzianka, między innymi: „Proroka Ilji" w reżyserii M. Grabowskiego 

w Teatrze Nowym w Łodzi oraz „Cara Mikołaja" w reżyserii R. Brzyka w Na

rodowym Starym Teatrze w Krakowie. Odpowiadał także za opracowanie 
muzyczne między innymi spektaklu „Homo Polonicus" Krystiana Piwowar

skiego w reżyserii J. Opryńskiego i W. Mazurkiewicza w Teatrze Provisorium 

w Lublinie. Za zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze 

Pieśni Europy" został wyróżniony tytulem „Artysta Roku 1999" w plebiscy

cie czytelników „Gazety Wyborczej" w Lublinie. Jest także laureatem z 1993 

roku nagrody Polculu - Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej. 

jego inicjatywy zostały dwukrotnie wyróżnione nagrodami Fundacji Pro Pu

blico Bono: Ośrodek Bada1\. Muzykologicznych i Kulturowych Europy Środ

kowo-Wschodniej w 2002 roku otrzymał tę nagrodę w kategorii „inicjatywy 
na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego': zaś Fundacja „Muzyka Kresów" 

otrzymała nagrodę główną w 2006 roku. 

WOJCIECH BŁACH ( t 972) 

Absolwent krakowskiej PWST z 1999 roku (dyplom 
z 2000 roku). Debiutował jeszcze jako studcnl rolą Straż

nika w „Wieczorze Trzech Króli" W. Shakespeare'a w re

żyserii M. Prusa w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. 

Przed ukończeniem szkoły grat również na innych kra

kowskich scenach: Szpicla chudego we ,,Wspólnym pokoju" Z. Unilowskiego 

(reż. I. Kempa) w Starym Teatrze oraz Stanleya w „Ryszardzie III" W. Sha-

,lj mp' l)IOnNt111i1:uut1w1n 

kespeare'a (reż . M. fogas) w Stowarzyszeniu Teatralnym „Łaźnia''. W latach 

1999-2003 należał do zespołu Teatru Nowego w Łod1,i, w którym zagrał 
w spektaklach między innymi: M. Grabowskiego (Aćkę w „Proroku Ilji" T. 

Słobodzianka oraz Curana i Sługę w „Królu Learze" W. Shakespeare'a), Ł. 

Kosa ()erga i Onego Il w „Beztlenowcach" l. Villqista oraz Lokaja w „Kur
ce wodnej" S.I. Witkiewicza), K. Dejmka (Szanownego Milionera w „Śnic 
pluskwy" T. Słobodzianka) oraz O. Spisaka (Figara w „Weselu Figara" P. de 

Beaumarchais). Grat również na deskach między innymi: Teatru Narodowe

go w Warszawie (Quartusa, czyli Percewala z Walii w „Merlinie. Innej histo

rii" T. Słobodzianka w reż. O. Spisaka), Teatru Powszechnego w Warszawie 

(Pompeiusza i Szlachcica usposobionego podobnie jak Lucio w „Miarce za 
miarkę" W. Shakespeare'a w reż. A. Augustynowicz) oraz Krakowskiego Te

atru Scena STU (Tybalta w „Romeo i Julii" W. Shakespeare'a w reż. A. Dudy
Gracz). Od 2008 roku ponownie nale7.y do zespołu Teatru Nowego w ł.odzi, 

w którym zagrał w spektaklach „Brygada szlifierza Karhana" V. Kani (reż. R. 

Brzyk) oraz „Król-Duch" J. Słowackiego (reż. Ł. Kos). Zagrał w spektaklach 

Teatru Telewizji: w „Dziadach" A. Mickiewicza w reż. J. Englerta oraz Muchę 

w „Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie" P. Zelenki w re~„ L Kosa. Ma na 

swoim koncie także role filmowe, m.in. w: „Hakerze" J. Zaorskiego, „Gene

rale Nilu" R. Bugajskiego i „Lunatykach" M. Sterło-Orlickiego. Grał również 

w serialach, między innymi w „Plebanii" i „Czego się boją faceci, czyli sek

sie w mniejszym mieście''. Na A.'VII Festiwalu Szkół Teatralnych otrzymał II 

nagrodę za rolę Ojca w przedstawieniu „Pułapka" T. Różewicza w reżyserii 

P. Miśkiewicza (Łódź, 1999). Został także nagrodzony Złotą Maską dla naj

lepszego aktora w sezonie 2008/09 za role w spektaklach „Brygada szlifierza 

Karhana" i „Król-Duch" (Łódź, 2009). 

W Laboratorium Dramatu grał Psa z kulawą nogą w „Absyncie" M. Fertacz 

w reżyserii A. Figury. Wziął również udział w czytaniu „Villi dei Misteri" H. 

Kajzara w reżyserii J. Tumidajskiego. 

MAGDALENA BOCZARSKA (1978) 

Absolwentka krakowskiej PWST z 2001 roku. Grała 

między innymi: tytułową rolę w „Kurce Wodnej" S. I. 

Witkiewicza (reż. Ł. Kos) w Teatrze Nowym w Łodzi; 

Virgineę, czyli Vivianę w „Merlinie. Innej historii" T. 

Słobodzianka (reż. O. Spisak) w Teatrze Narodowym w Warszawie, Holly 
w „HollylJay" wg T Capote (reż. M. Siegoczyi\.ski) w Teatrze Studio w War

szawie oraz w sztuce „Boeing, Boeing" M. Camoktti'ego (reż. G. Gietzky) 

w warszawskim Teatrze Studio Buffo. Wcielała się również w rolę Olgi w spek
taklu „Proroku llji" T. Słobodzianka (reż. O. Spisak) słowackiego Teatro Tatro. 

Grała także w spektaklach Teatru Tdewi1,ji, między innymi Alicję w „Opo

wieściach o zwyczajnym szaleństwie" P. Zelenk.i (reż. Ł. Kos) oraz. Agnieszkę 
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w „Górze Góry" M. Millera i P. Wojciechowskiego (reż . P. Woldan). Ma na 

swoim koncie role filmowe, między innymi w: „Pod powierzchnią" M. Gaj

czaka, „Futrze" T. Drozdowicza, „Idealnym facecie dla mojej dziewczyny" T. 

Koneckiego oraz tytułową rolę w „Różyczce" J. Kidawy-Błońskiego. Grała 

także w serialach telewizyjnych, między innymi w: „Barwach szczęścia", „39 

i pół" i „Czasie honoru''. Na XIX Festiwalu Szkół Teatralnych dostała nagrodę 

dyrektora Teatru Nowego w Łodzi Mikołaja Grabowskiego w postaci anga
żu, za rolę Kobiety w dyplomowym spektaklu „Rajski ogródek" T. Różewicza 

w reż. P. Miśkiewicza (Łódź, 200 l ). Otrzymała także między innymi nagro

dę za debiut na XXVIll Opolskich Konfrontacjach Teatralnych za tytulową 

rolę w spektaklu „Kurka Wodna" S. I. Witkiewicza w reż . Ł. Kosa w Teatrze 

Nowym w ł.odzi (Opole, 2003). Na XLV Kaliskich Spotkaniach Teatralnych 

otrzymała nagrodę dla duetu aktorskiego (z J. Gajewskim) za rolę Viviany 

w przedstawieniu „Merlin. Inna historia" T. Słobodzianka w reżyserii O. Spi

saka w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz nagrodę dziennikarzy, małą 

statuetkę Wojciecha. 

W Laboratorium Dramatu grała Kreatywną w „Tiramisu" J. Owsianko 

w reżyserii A. Figury. 

I MARIUSZ DRĘŻEK ( 1972) 

l Absolwent PWST we Wrocławiu z 1997 roku . Debiuto

wał na profesjonalnej scenie jeszcze przez rozpoczęciem 

studiów na deskach olsztyńskiego Teatru im. Jaracza, 

w którym zagrał między innymi Anioła w „Zejściu ak-

tora" M. de Ghelderode (reż. ). Kozłowski). W latach 

l 997-2002 był aktorem Teatru Polskiego we Wrocławiu, na deskach które

go zagrał między innymi: Jana w „Fantazym" ). Słowackiego (reż. M. Prus), 

Jednego z chóru, Kelnera, N i Zomowca w „Historii PRL według Mrożka" 

(rei„ J. Jarocki) oraz Lizandra w „Śnie nocy letniej" W. Shakespeare'a (reż. 

R. Zioło). Grał również w innych teatrach, między innymi: wrocławskim 

Teatrze K2 (m.in. Chorus w „Gwieździe" H. Kajzara w reż. J. Jasińskiego), 

Teatrze Muzycznym „Roma" w Warszawie (Sonny'ego Latieri w „Grease" W. 

Casey'a i J. Jacobsa w reż. W. Kępczyńskiego), Teatrze Muzycznym - Operetce 

Wrocławskiej (m.in. Bernarda w ,,West Side Story" L Bernsteina w reż. W. 

Kościelniaka), warszawskim Teatrze Wytwórnia (Stanisława Retro w „Pawiu 

królowej. Operze praskiej" D. Masłowskiej w reż. J. Papisa) oraz Teatrze Po

lonia w Warszawie („Bagdad Cafe" P. Adlona w reż. K. Jandy). Grał również 

w spektaklach Teatru Telewizji, m.in.: Żołniena w „Czarodziejskim krzesi

wie" J. Bielunasa (ró .. autor), Roby'ego w „Wizycie starszej pani" F. Durren
matt (reż. W. Krzystek) oraz Męża Sabiny w spektaklu „Miłość" O. Tokarczuk 

(reż. F. Zyłher) . Ma na swoim koncie role filmowe, między innymi w: „Starej 

baśni" J. Hoffmana, „Tulipanach" J. Borcucha, „Rezerwacie" Ł. Pałkowskiego 

oraz „Generale. Zamachu na Gibraltarze" A. Jadowskiej. Występował także 

w serialach telewizyjnych, m.in. w: „Samym życiu'; „M jak Miłość'; „Na dobre 

i na złe" i „Fali zbrodni''. W 1997 roku otrzymał I nagrodę na XV Festiwalu 

Szkół Teatralnych w Łodzi za rolę Fircyka w dyplomowym przedstawieniu 

„Fircyk w zalotach" E Zabłockiego w reżyserii K. Kulińskiego oraz li nagrodę 
na XVIII Pneglądzie Piosenki Aktorskiej (Wrocław, 1997). 

W Laboratorium Dramatu gra Prawie męża w „Absyncie" M. Fertacz w re

żyserii A. Figury, Św. Piotra, Pipo i Gracza II w „Kowalu Malambo" T. Słobo

dzianka w reżyserii O. Spisaka oraz jasnego w „ Przylgnięciu" P. Rowickiego 

w reżyserii A. Figury. Brał również udział w czytaniach: „Domu matki" J. Ja

kubowskiego w reż. K. Jaworskiego, „Orfeusza" A. Świrszczyńskiej w reż. A. 

Figury, „Dulie Griet" S. Grochowiaka w reż. G. Castellanosa Cabarique, „Jana 

i Marii. Sztuki o miłości" T. Gromadki w reż. A. Trojanowskiej, „Potępionego 
za niewiarę" T. de Moliny w reż. K. Rekowskiego oraz ,,Ziny" J. Holewi1\skiej 

w reż. A. figury. 

ALDONA FIGURA ( 1979) 

Reżyser z dyplomem krakowskiej PWST oraz Instytutu 
Anglistyki UW. W teatrze zadebiutowała w wieku 20 lal 

jako asystentka reżysera w spektaklu „Holender Tułacz" 

S. Biragi i M. Staszczaka (reż. S. 13iraga) w warszawskim 

Teatrze 2. Strefa. Pierwszą jej samodzielną realizacją były 

„Szelmostwa Skapena" Moliera w Teatrze im. Norwi

da w Jeleniej Górze w 2000 roku. Wyreżyserowała także: „Zazdrość" E. Vilar 

w Teatrze Nowym w Łodzi, „Monologi waginy" E. Ensler w gdailskim Teatrze 

Wybrzeże, „Cicho" M. Bielińskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz 

sztukę ,Tylko ta pchła" N. Wallace w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Uczestni

czyła w warsztatach teatralnych w Irlandii i Niemczech oraz w czterech edy

cjach warsztatów Sztuka Dialogu. W 2002 roku brała udział w organizowanym 

przez wrocławski Teatr Polski Festiwalu EuroDrama, na którym przygotowała 

pokaz warsztatowy sztuki „Cicho"oraz we Fringe Festival w Edynburgu, na 
którym pokazała spektakl „Sears of War" Maggie Rose, Wilmy Stark i Carla 

Iacucciego przygotowany wspólnie ze szkockimi i włoskimi aktorami. W 2007 
roku na Targach Nowej Dramaturgii w Radomiu otrzymała Nagrodę Drama

turgów za reżyserię spektaklu „Absynt" M. Fertacz w Laboratorium Dramatu. 
W LD wyreżyserowała „Tiramisu" J. Owsianko, „Absynt" M. Fertacz, „Gar

denię" L Chowaniec, „Przylgnięcie" P. Rowickiego i „Obcego króla" C. Cy

berskiego. 13yła także II reżyserem przy „Kowalu Malambo" T. Słobodzian
ka. Reżyserowała również czytania: „Orfeusza" A. Świrszczyńskiej, „Bólu" /. 

Stępnia, „Obcego króla" C. Cyberskiego, „Tomasza" P. Żołnowskiego, „Ziny" 
J. Holewińskiej oraz „Przypadków chłopca (Narodzin Kryszny)" Bhasy. Spra

wowała także opiekę reżyserską nad o.ytaniami z cyklu „Ogród Księgi''. 
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W 2009 roku podczas letniego festiwalu LD „Figuraf.est" odbył się przegląd 

jej dotychczasowych sztuk. 

ANNA GAJEWSKA (1976) 

Ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie w 1999 

roku. W latach 1999-2004 była aktorką warszawskiego 

Teatru Dramatycznego, w którym zagrała między in

nymi w spekLaklach P. Cieślaka (m.in. Molly w „Operze 

żebraczej" V. Havla, Helenę we „W szysLko dobre, co się 

dobrze kończy" W. Shakespeare'a oraz Wdowę w „Morderstwie" H. Levina). 

Grala także na deskach innych warszawskich teatrów, między innymi: Teatru 

Rampa (Komediantkę w ,,Wielkiej wodzie" wg. A. Osieckiej w reż . J. Szurmic

ja), Teatru Syrena (Polly Peachum w „Operze za trzy grosze" B. Brechta w reż. 

L. Adamika) oraz Studia TeaLralnego KOŁO (w „Hydrauliku" i „Ukryj mnie 

w gałęziach drzew': autorskich spektaklach I. Gorzkowskiego). 

Grata również w spektaklach Teatru Telewizji, między innymi: Ankę 

w „Szkolnym graffiti" K. Chołoniewskiej (reż. W. Adamek) oraz Wiedźmę 

w „Bealrix Cenci"). Słowackiego (reż. ). Englert). Ma na swoim koncie rów

nież role w serialach telewizyjnych, między innymi w „Miasteczku" i „Ekipie''. 

Na XVII Festiwalu Szkół Teatralnych otrzymała wyróżnienie za rolę w spek

taklu dyplomowym „Fragmenty z Szekspira" według W. Shakespeare'a w re

żyserii M. Wojtyszki (ł.ódź, 1999), zaś na IX Międzynarodowym Festiwalu 

Sztuki Słowa „Verba Sacra"została laureatką Nagrody Grand Prix im. Mieczy

sława Kotlarczyka (Poznań, 2009). 

Jest współzałożycielką Fundacji Przestrzeń Wymiany Działań ARTERIA. 

Jest autorką scenariusza i reżyserką filmu „Warszawiacy" - dokumentu o war

szawskiej społeczności Wietnamczyków, zrealizowanego przez fundację . 

W Laboratorium Dramatu grała Kobietę w „Koronacji" M. Modzelew

skiego w reżyserii Ł. Kosa oraz Polskę i Dziwkę w „Szajbie" M. Sikorskiej

Miszczuk w reżyserii A. Trojanowskiej. Obecnie można ją zobaczyć w roli 

Dyrektorki w „Tiramisu" J. Owsianko w reżyserii A. figury oraz Loli w „Ma

lambo" T. Słobodzianka w reżyserii O. Spisaka. Brała również udział w czy

taniu „Wielkiego Teatru Świata" Pedro Calderona de la Barcy w reżyserii T. 

Slobodzianka, „Ziny" J. Holewińskiej w reżyserii A. Figury oraz „Trojanek" 

Eurypidesa w reżyserii A. Nalepy. 

JAROSŁAW GAJEWSKI (1961) 

Absolwent warszawskiej PWST z 1984 roku. Zadebiuto

wał jeszcze jako student rolą Zamordowanego w spekta

klu „Ja, Michał z Montaigne" J. Hena (reż.). Bratkowski) 

w Teatrze Polskim w Warszawie. Oo zespołu tego teatru 

należał w latach 1984-1987 i zagrał między innymi: 

Nadzorcę więziennego w przedstawieniu „Miarka za 

--

' 

miarkę" W. Sha.kespeare'a (reż. J. N}'Czak) oraz Brata Józefowego w „Żywocie 

Józefa" M. Reja (reż. K. Dejmek). Od 1987 do 2003 roku był aktorem war

szawskiego Teatru Dramatycznego. na deskach którego zagrał w spektaklach 

między innymi: M. Prusa (m.in.: Aleksandra Daniluka w „Carze Mikołaju" 

T Słobodzianka, Satina w „Na dnie" M. Gorldego oraz Prokuratora Roberta 

Scuryego w „Szewcach" S. I. Witkiewicza) , Z. Zapasiewicza (m.in. Fiodora 

w „Parasolce" F Dunai), P. Cieślaka (m.in .: Miotełkina, inspicjenta/Loka

ja Passepartout/Papugę w „Szkarłatnej wyspie" M. Bułhakowa, Sir Barnetla 

w „)oko świętuje rocznicę" R. Topora, Parollesa we „Wszystko dobre, co się 

dobrze kończy" W. Shakespcare'a, Zmęczonego Robotnika w „Morderstwie" 

H. Levina oraz Skowronka w sztuce „Ob~ługiwalem angielskiego króla" B. 

Hrabala), P. Cieplaka (m.in.: Piłata, Lucypera, Anioła i Ucznia w „Historyi 

o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka), A. 

Libery (m.in. Vladimira w „Czekając na Godota" S. 11ecketta) oraz K. Lupy 

(m.in. Dalekiego krewnego w „Ausloschung - Wymazywaniu" T. Bernhar

da). Od grudnia 2003 roku należy do zespołu Teatru Narodowego w Warsza

wie, w którym zagrał między innymi: Senectusa, czyli Merlina w „Merlinie. 

Innej historii" T. Słobodzianka (reż. O. Spiśak), Adiutanta, lnocentego, Janu

sza i Zygmunta w „Błądzeniu" wg W. Gombrowicza (reż. ). Jarocki), Mistrza 

Karola Adolfa w „Nartach Ojca Świętego" J. Pilcha (reż .. P. Cieplak), Dymitra 

Nikiticza Kosycha w „Iwanowie" A. Czechowa (reż. J. .Englert) oraz Pustelni

ka w „Balladynie" J. Słowackiego (reż. A. Tyszkiewicz). Grał gościnnie także 

w innych teatrach, między innymi w: Teatrze na Woli w Warszawie (m.in. 

Teramenesa w „Fedrze" J. Racine'a w ró.. B. Augustyniaka), Teatrze im. Ho

rzycy w Toruniu (tytułową rolę w „Ryszardzie III" W. Shakespearc'a, w reż. 

A. Bubienia) oraz w Le Madame w Warszawie (Jana w „Zwarciu" J. Łuko
sza w reż. ). Zembrzuskiego). Grał w licznych spektaklach Teatru Telewizji, 

między innymi w reżyserii : ). Englerta (m.in.: Schaafa w „Miesiącu na wsi" I. 

Turgieniewa, Agenta w „Adwokacie i różach" J. Szaniawskiego oraz Decjusza 

Brutusa w „Juliuszu Cezarze" W. Shakespeare'a), S. Różewicza (m.in.: Maxa 

w „Pułapce" i Grabarza w „Wyszedł z domu" T. Ró:i.ewicza oraz Protokolanta 

w „Dragonie" W. Terleckiego), J. Bratkowskiego (Kleanta w „Skąpcu" Molie

ra), A. Glińskiej (m.in.: Urzędnika w „Małych sztukach dla sceny jarmarcz

nej" M. Pawłowej), L. Adamika (m.in.: Miquela Tarongiego w „Przybyszu 

z Narbony" ). Stryjkowskiego oraz Obłąkanego w „Woyzecku" G. Buchnera), 

K. Zaleskiego (m.in. Piotra Wierchowicńskiego w „Sprawie Stawrogina" F. 

Dostojewskiego), A. Holland (Meszułacha w „Dybuku" Szymona An-skie

go) oraz M. Wojtyszki (m.in. Ryszarda Wagnera w „Grzechach starości" M. 

Wojtyszki). Ma na swoim koncie także role filmowe, między innymi w: „Eu

ropa, Europa" A. Holland, „Egzekutorze" F. Zylbera, „Pierwszym milionie" 

W. Dzikiego, „Weiserze" W. Marczewskiego oraz filmie „Parę osób, mały czas" 
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A. Barańskiego. Grał także w serialach, miedzy innymi w „Miodowych la

tach" i „Ekipie''. Na XXIII Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Ak

tora otrzymał nagrodę za wybór i wykreowanie tekstu literackiego w mono

dramie „Opowieść o okrutnym zbójniku Folsztyńskim i nieszczęsnym kacie 

Holuszce" O. Zdinki (Wrocław, 1989), zaś na XXX Kaliskich Spotkaniach 

Teatralnych odebrał III nagrodę za rolę Wieni w przedstawieniu „Moskwa

Pietuszki" W. Jerofiejewa w reż. J. Zembrzuskiego w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie. Za rolę Lakmusa, hłazna w przedstawieniu „Jak wam się po

doba" W. Shakespeare'a, w reż. P. Cieślaka w Teatrze Dramatycznym w War

szawie, został nagrodzony na Festiwalu Szekspirowskim (Gdańsk, 1997). Na 

XLV Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, wspólnie z M. Boczarską, otrzymał 

nagrodę dla duetu aktorskiego za rolę Senectusa, czyli Merlina w przedsta

wieniu „Merlin. Inna historia" T. Słobodzianka w reż. O. Spisaka w Teatrze 

Narodowym w Warszawie (Kalisz, 2005). Został także między innymi lau

reatem nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia 

artystyczne i pedagogiczne (Warszawa, 200 l ). 

GINEWRA 
(Gwenhwyfar, ang. Guinevere). Olśniewająco piękna 

żona króla Artura. Córka jego przyjaciela i sojusznika 

Leodegrance'a (Leodegana) - króla Cameliard, siostra 

Gwenhwyfach. W niemal wszystkich wersjach legendy 

bezdzietna. Artur ożenił się z Ginewrą w wieku 13 lat, 

wraz ze wstąpieniem na tron, w imię sojuszu z jej ojcem Leodegrance'm -

bądź też, gdy spotkawszy ją w czasie jednej ze swych misji, zakochał się w niej 

bez pamięci. W legendach arturiai1skich powtarza się motyw porwania Gi

newry. W jednych wersjach porwał ją król Melwas i uwięził w swojej twierdzy 

w Glastonbury, wg „Życia Gildasa" Ginewra została uwięziona dzięki media

cji św. Gildasa, zanim jeszcze Artur rozpoczął oblężenie twierdzy. W innych 

wersjach porywaczem był Malagant, były rycerz Okrągłego Stołu, który stał 

się nieprzyjacielem Artura. 

Ukochanym Ginewry był przyjaciel króla Artura, Lancelot z Jeziora. Gi

newra wygnała Lancelota z zamku, gdy ten zdradził ją z Elaine z Corbenic, 

która dzięki czarom przybrała postać żony Artura i zwabiła tym sposobem 

Lancelota do swego łoża. Ujawnienie romansu Ginewry i Lancelota było 

przyczyną rozłamu wśród Rycerzy Okrągłego Stołu. Lancelot w obronie Gi

newry zabił kilku rycerzy, polem walczył z samym królem Arturem. Kiedy 

Artur walczył z Lancelotem, zostawił Ginewrę pod opieką swojego syna -

Mordreda, a ten postanowił zająć miejsce ojca na tronie i u boku Ginewry. 

Ostatecznie w bitwie pod Camlann Mordred zabił Artura, ale najpierw sam 

otrzymał śmiertelną ranę. Razem ze śmiercią Artura upadł Camelot. Po tych 

wszystkich wydarzeniach Ginewra złożyła śluby zakonne. 

GO WEN 
(Sir Gawain). Jeden z bohaterów Legendy Arturiańskiej, 

rycerz Okrągłego Stołu. 

Gowen w legendach arturia{1skich jest siostrzeńcem 

króla Artura. Sam często jest przedstawiany jako wspa

niały rycerz, oddany swojemu królowi i rodzinie. Jest 

przyjacielem młodych rycerzy, obrońcą biednych i ulubier\cem dam. W nie

których opowieściach jego siły słabną razem ze wschodem słoi1ca. Gowen 

znał się na ziołach i to uczyniło z niego sławnego uzdrowiciela. 

Miał siostry, braci i przynajmniej troje dzieci: Florence, Lovell i Gingalain. 

Sir Lancelot vqmordował wszystkich braci Gowena, ponieważ odkryli oni 

jego romans z królową Ginewrą. Ten szukając zemsty, ścigał go i zginął w wy

niku odniesionych w pojedynku ran. 

ANNA GRYSZKÓWNA ( 1979) 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej z 2002 

roku. Od 2004 roku należy do zespołu Teatru Narodo

wego w Warszawie, w którym zagrała w spektaklach 

między innymi: J. Grzegorzewskiego (m.in.: Aktorkę 

w „Duszyczce" T. Różewicza oraz Annę i Syrenę La

dacznicę w spektaklu „On. Drugi powrót Odysa" A. i J. Grzegorzewskich), O. 

SpiSaka (Puell9, czyli Ginewrę królową Brytanii w „Merlinie. Innej historii" 

T. Słobodzianka), J. Englerta (m.in. Henrietę we „Władzy" N. Deara) maz 

A. Grzegorzewskiej (tytułową rolę w „Ifigenii" A. Grzegorzewskiej). Grala 

gościnnie między innymi w „Próbach" B. Schaeffera (reż. W. Śmigasiewicz) 

w Teatrze Studio Buffo w Warszawie. Grała również w spektaklach Teatru 

Telewizji, między innymi· w „Pamiętniku z powstania warszawskiego" M. Bia

łoszewskiego w re?„ M. Zmarz-Koczanowicz. Ma na swoim koncie również 

role filmowe, między innymi w „Daleko od okna" J. J. Kolskiego i „Chaosie" 

X. Żuławskiego. 

OSKAR HAMERSKI ( 1976) 

Absolwent krakowskiej PWST z 1999 roku. W latach 

1999-2003 należał do zespołu łódzkiego Teatru Nowego, 

na deskach którego zagrał między innymi w spektaklach: 

M. Grabowskiego (Ilję w „Proroku Ilji" T Słobodzianka 

i Edgara w „Królu Learze" W. Shakespeare'a) oraz K. 

Dejmka (Posąg w „Śnie pluskwy" T Słobodzianka i tytułową rolę w „Ham

lecie" W. Shakespere'a). Zagrał Konrada w ,,Wyzwoleniu" S. Wyspiańskiego 

w reżyserii M. Grabowskiego w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. 

Od 2005 roku należy do zespołu Teatru Narodowego w Warszawie, w któ

rym zagrał między innymi: Septimusa, czyli Lancelota z Jeziora w „Merlinie. 
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Innej historii" T. Słobodzianka (reż. O. SpiSak), Witolda w „Kosmosie" wg 

W. Gombrowicza (reż. J. Jarocki) oraz Adwokata Krogstada w „Norze" H. 

Ibsena (reż. A. Olsten). Grał także między innymi gościnnie w innych spek

taklach M. Grabowskiego, między innymi Złodzieja w „Nocy" A. Stasiuka 

w Dussel<lorfer Schauspielhaus. Wystąpił także w przedstawieniach Teatru 

Telewizji, między innymi jako Horacy w „Szkole żon" Moliera w reżyserii J. 
Stuhra. Ma na swoim koncie także role filmowe w „Teraz ja" A. Jadowskiej 

i „Karolu. Człowieku, który został papic7.em" G. Battiato oraz serialu „Magda 

M."W 200 l roku otrzymał nagrodę prezydenta miasta Łodzi , a w 2005 roku 

na XXX Opolskich Konfrontacjach Teatralnych został nagrodzony za rolę 

Konrada w „Wyzwoleniu" S. Wyspiańskiego w reżyserii M. Grabowskiego 

w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. 

W Laboratorium Dramatu brał udział w czytaniu „Orfeusza" A. Świrsz

czyńskiej w reżyserii A. flgury, „Króla Edypa" Sofoklesa i „Trojanek" Eury

pidesa w reżyserii A. Nalepy oraz sztuki „Strzasaknie u<l" Bhasy w reżyserii 

M. Spiss. 

KINGA ILGNER (1975) 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej z 1998 

roku. Od tego samego roku należy do zespołu Teatru 

Narodowego w Warszawie, w którym zagrała w spekta

klach między innymi: J. Grzegorzewskiego (m.in.: Ficię 

w „Halce Spinozie" ). Grzegorzewskiego, Nike spod Sa

laminy w „Nocy listopadowej. Scenach dramatycznych 

- nowej wersji" S. Wyspiańskiego oraz Albertynkę w „Operetce" W. Gom

browicza), K. Kutza (m.in.: Sekretarkę w „Kartotece" T Różewicza oraz Lel

l<t w „Śmierci komiwojażera" A. Millera), O. Spisaka (Puellę, czyli Ginewrę 

królową Brytanii w „Merlinie. Innej historii" T Słobodzianka) oraz I. Gorz

kowskiego (Elizę w „Polowaniu na łosia" M. Walczaka). Grała także Młodą 

Dreptakównę w „Rodzinie Dreptaków" A. Waligórskiego (reż. J. Satanowski) 

w Teatrze na Woli w Warszawie. Grała również w spektaklach Teatru Tele

wizji, między innymi w: „Dziadach" A. Mickiewicza w reż. ). Englerta oraz 

w „Księciu Chochliku" S. M. C. d'Aulnoy w reż. R. Rowińskiego. Ma na swoim 

koncie także role filmowe, między innymi w ,,Wiedźminie" M. Brodzkiego 

oraz „1.ejdis" T Koneckiego. Grała także w serialach telewizyjnych, między 

innymi w: „Naznaczonym" i „Przystani''. W 1998 roku na XVI Festiwalu 

Szkół Teatralnych w Łodzi otrzymała nagrodę publiczności za rolę Urszuli 

w przedstawieniu dyplomowym „W małym dworku" S. I Witkiewicza w re

żyserii J. Englerta. 

W Laboratorium Dramatu brała udział w czytaniu „Liszki" A. Iłgnera w re

żyserii M. Pasiecznego. 

ARKADIUSZ JANICZEK ( 197 4 l 
Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej z 1998 

roku. Debiutował jeszcze jako student rolą Hermesa 

w „Nocy listopadowej . Scenach dramatycznych" S. Wy

spiańskiego (reż. J. Grzegorzewski) w Teatrze Narodo

wym w Warszawie, którego aktorem został w 1998 roku. 

Na deskach tego teatru iagrał w spektaklach między innymi: T. Bradeckiego 

(m.in . Sama w „Mamuśce" Wurlilzera, w „Happy Endzie" B. Brechta i K. We

illa), J. Grzegorzewskiego (m.in.: Urlopnika w „Sędziach" S. Wyspiańskiego, 

Lyncha w „Nowym Bloomusalem" wg J. Joyce'a oraz Lizandra w „Śnie nocy 

letniej" W. Shakespeare'a), M. Prusa (m.in.: )aszę w „Wiśniowym sadzie" A. 

Czechowa oraz Borachia w ,,Wiele hałasu o nic" W. Shakespeare'a), O. Spisaka 

(Tertiusa, czyli Keu seneszala w „Merlinie. Innej historii" T. Słobodzianka), 
]. Jarockiego (l'ietię w „Miłości na Krymie" S. Mrożka), A. Grzegorzewskiej 

(Menelaosa w „Ifigenii" A. Grzegorzewskiej) oraz M. Kleczewskiej (Profesora 

w spektaklu „Maral/ Sade" P. Weissa). Grał także gościnnie na <lcskach innych 

warszawskich teatrów, między innymi: Teatru Polonia (w spektaklu „Darkro

om" R. Jeger, w reż. P. Wojcieszka oraz Andrieja Prozorowa w „Trzech sio

strach" A. Czechowa w reż. K. Jandy i N. Parry) oraz Teatru Bajka (Matea 

w „Mężczyznach na skraju załamania nerwowego" A. Burzyńskiej w reż. P. 

ł.azarkiewicza). Grał także w spektaklach Teatru Telewizji, między innymi: 

Kaprala w „Ance" J. Domagalika (reż. R. Piwowarski), Hurtownika w „Ban

kructwie małego Dżeka" J. Korczaka (reż. A. Glióska), Walerego w spektaklu 

,;tartuffe czyli obłu<lnik" Moliere'a (reż . A. Seweryn) oraz Kapitana Janickiego 

w „Doktor Halinie" G. Treli i M. Wrony (reż. M. Wrona). Ma na swoim koncie 

także role filmowe, między innymi w: „Autoportrecie z kochanką" R. Piwo

warskiego, „Farbie" M. Rosy, „Człowieku, jakich wielu" J. Lvoffa, „Kamele

onie" J. Kijowskiego, ,,Wiedźminie" M. Brodzkiego, filmie „Rób swoje, ryzyko 

jest twoje" M. Terleckiego oraz „Placu Zbawiciela" J. Kos-Krauze i K. Krauze. 

Grał również w serialach telewizyjnych, między innymi w: „Złotopolskich'; 

„Stacyjce" i „Prawie miasta". 

TOMASZ KAROLAK C 1971) 

Absolwent krakowskiego PWST z 1997 roku. Na profesjo

nalnej scenic debiutował jeszcze jako student w roli Mi

strza Ceremonii w „Biesach albo Małym Plutarchu żywo

tów nieudanych" wg F. Dostojewskiego (reż. L. Flaszen) 

w Starym Teatrze w Krakowie. W latach 1997 -1999 nale

żał do zespołu Teatru im. Słowackiego w Krakowie, w którym zagrał między 

innymi: Adama w „Obywatelu Pekosiu" '!'. Słobodzianka (reż. M. Grabowski), 

Mariana D'Albino w ,,Wielkiej magii" E. de Filippo (reż. B. Hussakowski) oraz 

Dyrektora Filharmonii w „Rzeźni" S. Mrożka (reż. R. Brzyk). Od 1999 do 2003 
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roku był aktorem Teatru Nowego w Łodzi, na deskach którego zagrał w spek

taklach między innymi: M. Grabowskiego (Bondara w „Proroku Ilji" T. Słobo
dzianka oraz Księcia Kornwalii w „Królu Learze" W. Shakespeare'a), K. Dejmka 

(Sybiraka w „Śnie pluskwy" T. Słobodzianka) oraz Ł. Kosa (m.in. w spektaklu 

„Go-Go etyli neurotyczna osobowość naszych czasów" J. Przebindowskiego). 

Grał także na scenach innych teatrów, między innymi: Krakowskiego Teatru 

Scena STU (m.in.: Walentego Iwanowicza i Pimienowa w „Babińcu" A. Cze

chowa w rc7.. G. Wiśniewskiego oraz Nicka w „Klo się boi Wirginii Woolf?" 

E. Albeego w reż. M. Grabowskiego), Teatru Montownia w Warszawie (Fi

stacha w „Testosteronie" A. Saramonowicza w reż. A. Glińskiej), Teatru Na

rodowego w Warszawie (Primusa, czyli Artura w „Merlinie. Innej historii" T. 
Słobodzianka w reż. O. Spisaka), warszawskiego Teatru Nowego Praga (Kjella 

w „Ellingu" A. Hellsteniusa w reż. M. Siegoczyńskiego) oraz Teatru Komedia 

w Warszawie (Carlesa Bueno w „Metodzie" J. Galcerana w reż. P. Lazarkiewi

cza). Grał w spektaklach Teatru Telewizji, między innymi Żołnierza Wolskiego 

w „Koriolanie" W. Shakespeare'a (reż . M. Bork) oraz Tomasza w „Wielebnych" 

S. Mrożka (reż. K. Kutz). Ma na swoim koncie liczne role filmowe, między 

innymi \V: „Ciele" i „Testosteronie" T. Koneckiego i A. Saramonowicza, „Lek

cjach Pana Kuki" D. Gajewskiego, „Rezerwacie" Ł. Pałkowskiego, „Drzazgach" 

M. Pieprzycy, „Nie kłam kochanie" P. Wereśniaka, „Ciachu" P. Vegi i „ Miłości 

na wybiegu" K. Langa. Grał także w serialach telewizyjnych, między innymi 

w: „Bulionerach", „Kryminalnych'; „Dwóch stronach medalu" i „39 i pół". Jest 

laureatem między innymi: nagrody aktorskiej X.XVIII Opolskich Konfrontacji 

Teatralnych za rolę Drania - Ryszarda de Korbowy-Karbowskiego w „Kurce 

Wodnej" S. I. Witkiewicza w reż. ł.. Kosa w Teatrze Nowym w Łodzi (Opole, 

2003) oraz Telekamery w kategorii „najlepszy aktor" (2008). 

W Laboratorium Dramatu brał udział w czytaniu „Zabić Bonda" R. Bolesty 

w reżyserii L Kosa. 

KEU SENESZAL 

MATEUSZ KAROŃ ( 1982) 

SLudiował Wiedzę o teatrze na warszawskiej Akademii Te

atralnej i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W Labora

torium Dramatu pracuje od dwóch lat jako asystent reżysera. 

(Sir Kay). Rycerz Okrągtego Stołu , przyrodni brat Króla Artura i późniejszy 

seneszal (odpowiednik polskiego stolnika). W literaturze znany z swojego 

agresywnego języka, skłonności do przemocy i gburowatego obycia, ale we 

wcześniejszych relacjach jeden z najlepszych rycerzy Artura. 

Razem z Bedivere, z którym był zwykle kojarzony, był jednym 

z pierwszych rycerzy króla Artura. W późniejszych legendach 

ginie w walce przeciwko imperatorowi rzymskiemu. 

KLAUDAS 
postać fikcyjna. 

JAN KOZIKOWSKI (1971) 

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu i Wydziału Aktorskiego 

PWST w Warszawie. Studiował także scenografię w ASP 

w Warszawie. Debiutował w 1998 r. scenografią do „Karto

teki" T Różewicza (reż . P. Kruszczyński) w gnieźnieńskim 

Teatrze im. A. Fredry. Współpracował między innymi z: P. 

Cieplakiem - „Wesołe Kumoszki z Windsoru" „Król Lear" 

W. Shakespeare'a w Teatrze Powszechnym w Warszawie, T. 

Hynkiem - „Czarujący Korowód" W. Schwaba, „Spokój w głowic" T frusctta 

w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, A. Glińską - „Testosteron" A. 

Saramonowicza w Teatrze Montownia w Warszawie, T. Manem - „Gabloty" 

K. Biz i o w Teatrze Narodowym w Warszawie, A. Nalepą- „Blaszany bębenek" 

G. Grassa w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku czy I. Cywińską - „Namiętności" 

I. B. Singera w Teatrze Ateneum w Warszawie. Za scenografię do „Matki Jo

anny od Aniołów" wg. J. Iwaszkiewicza (ró„ M. Fiedor), z.realizowanej w Te

atrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, otrzymał nagrody na XXVII Opol

skich Konfrontacjach Teatralnych i I Ogólnopolskim Konkursie na teatralną 

inscenizację Jawnych dzieł literatury europejskiej. Na Xll Ogólnopolskim 

Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej nagrodzona została 

także jego scenografia do przedstawienia „Wszystkim Zygmuntom Między 

Oc7.y" M. Sieniewicza (reż. M. Fiedor, Teatr Polski we Wrocławiu). Dwu

krotnie uczestniczył w Praskim Quadriennale. Razem z M. Kaczmarkiem 

przygotował wystawę „Przestrzeń teatru zaangażowanego" w warszawskiej 

Zachęcie. Pracował także na<l kosliumarni w filmach'[ Koneckiego i A. Sa

ramonowicza: „Pół serio", „Ciało" i ,;J'cstosteron''. jest autorem scenografii do 

„Obcego króla" C. Cyberskiego w Laboratorium Dramatu (2009). 

MACIEJ KOZŁOWSKI ( 1957) 

Absolwent łódzkiej PWSFTviT z 1984 roku. W latach 1983-

1988 był aktorem Teatru Nowego w Poznaniu, w którym 

zagrał w spektaklach między innymi: I. Cywińskiej (Mary

narza w „jeziorze Bodeńskim" S. Dygata, Dedala w „Zorzy" 

B. Schaeffera oraz Plutonowego w „Cmentarzach" M. Hła

ski) oraz J. Nyczaka (Rodego i Tuzenbacha w „Trzech siostrach" A. Czechowa 

oraz Kaspra w „Weselu" S. Wyspia1\skiego). Od 1988 do 1993 roku należał 

do Zespołu Janusza Wiśniewskiego, w którym zagrał Konia w „Olśnieniu" ). 

Wiśniewskiego (reż. autor). Od 1997 roku jest aktorem Teatru Narodowego 

w Warszawie, w którym zagrał w spektaklach między innymi: ). Grzegorzew

skiego (m.in.: Generała Józefa Chłopickiego i Oficera Dąbrowskiego w „Nocy 
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listopadowej. Scenach dramatycznych" S. Wyspiańskiego, Pierwszego po

licjanta w „Nowym Bloomusalem" wg J. Joyce'a oraz Wojtka w „Weselu" s. 
Wyspiańskiego). K. Dejmka (Kata w „Dialogus de Passione" Anonima), K. 

Kutza (Grubego w „Kartotece" T. Różewicza), J. Englerta (Izaaka Widmowera 

w „Kurce Wodnej" S. I. Witkiewicza), O. Spiśaka (Secundusa, czyli Gowena 

konetabla w „Merlinie. Innej historii" T. Słobodzianka), A. Olsten (Doktora 

Ranka w „Norze" H. Ibsena), S. Różewicza (Slepca w spektaklu „Stara ko

bieta wysiaduje" T. Różewicza), M. Zadary (Gcreba, Ojca Gereba i Weissa 

w „Chłopcach z Placu Broni" F. Molnara) oraz M. Prusa (Don Juana w „Wie
le hałasu o nic" W. Shakespeare'a). Grał gościnnie także na scenach innych 

teatrów, mię<lzy innymi: warszawskiego Teatru na Woli (Roberta w „Miłość 

- to takie proste" L. Norena w rei .. J. Gąsiorowskiego) oraz wrocławskiego 

Teatru Polskiego (Lebiediewa w „Samsara Disco" B. Frąckowiaka i A. Olsten 

w reż. A. Olsten). 

Grał w spektaklach Teatru Telewizji, między innymi: Rodriga w „Ciem

ności kryją ziemię" J. Andrzejewskiego (reż . I. Cywińska). Teda Malverna 
w „Strzałach u Cyrana" wg R. Chandlera (reż. E Zylber), Iwrońskiego w „Pi

jakach" F Bohomolca (reż. J. Skalski), Jake'a w „Zagubionych" S. Sheparda 

(reż. M. Dejczer), Porucznika Fine'a w „Strzeż się pamięci" A. Millera (reż . 

M. Łazarkiewicz), Macrotta w „Hrabim" M. Miklaszewskiej (reż. F. Bajon), 

Gerdmanna w „Fantomie" I. Villqista (reż. Ł. Barczyk), Ligariusa w „Juliuszu 

Cezarze" W. Shakespeare'a (reż. J. Englert) oraz Prymasa w „Wyzwoleniu" S. 

Wyspiańskiego (reż. M. Prus). 

Ma na swoim koncie liczne role filmowe, między innymi w: „Nie było słoń

ca tej wiosny" J. Janickiego, „Osobistym pamiętniku grzesznika przez niego 

samego spisanym" W. J. Hasa, „Kingsajz" J. Machulskiego, „Ucieczce z kina 
Wolność" W. Marczewskiego, „Krallu" W. Pasikowskiego, „Liście Schindlera" 

S. Spielberga, „Mieście prywatnym" J. Skalskiego, „Nic śmiesznego" M. Koter

skiego, „Drugim brzegu" M. Łazarkiewicz, „Ogniem i mieczem" J. Hoffmana, 

„To ja, złodziej" J. Bromskiego, . .Wiedźminie" M. Brodzkiego oraz „Generale 

Nilu" R. Bugajskiego. Grał także w serialach, międ-zy innymi w: „Matkach, 

żonach i kochankach': „M jak Miłość'; „Odwróconych" i „39 i pół''. Za rolę 
w spektaklu „Audiencja III" B. Schaeffera w reżyserii M. Orskiego w Teatrze 

Nowym w Poznaniu otrzymał nagrodę za najlepszą kreację młodego aktora 

na XX Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form (Szczecin, 1985). 

W LD brał udział w czytaniu „Zabić Bonda" R. Bolesty w reżyserii LKosa 
oraz „Tomasza" P. Żołnowskiego w reżyserii A. Figury. 

LANCELOT Z JEZIORA 
Postać z legend arturiańskich, wódz irlandzki i najznamienitszy 

rycerz Okrąglego Stołu. 
Był synem króla Bana z Benoic, księciem z urodzenia. 

W dzieci11stwie został porwany przez czarodziejkę Vivianę, któ

ra wychowywała go (według niektórych wersji mitu, była ona 

jego rodzoną matką). OJ 18 roku życia prz.ebywał na dworze 

króla Artura. Przed przybyciem na dwór Artura, gdzie nadano 

mu imię Lancelota, nazywał się Galahad. Jego odwzajemniona 
miłość do żony króla Artura, królowej Ginewry, stała się powodem upadku 

idei Okrągłego Stołu. Ta miłość, jako grzeszna, zamknęła też Lancelotowi 

możliwość zdobycia Świętego Graala oraz doprowadziła pM.niej do wygnania 

rycerza z Brytanii. Mimo to Lancelot pozostał na tyle prawy, iż zdołał cudow
nie uleczyć rycerza zwanego Urrey z Węgier, którego mógł uzdrowić tylko naj 

większy rycerz świata. Miecz Lancelota nazywał się Arondight. Lancelot był 

ojcem Galahada (zdobywcy Graala), którego spłodził na skutek intryg czaro

dziejki Brisen. Omotała go ona winem z domieszką ziół, tak aby wtiął Elaine 

z Corbenic za Ginewrę. Jego syn był w pewnym sensie ucieleśnieniem najlep

szych cech jego charakteru i jedynym rycerzem, któremu udało się Lancelota 

pokonać. Gdy Agravain i Mordret podstępem wydali jego związek z Ginew
rą, Lancelot uciekł, a Ginewra została ska1,ana na spalenie na stosie. Lancelot 

uratował ja przed śmiercią, zabijając przy tym Gaherisa i Gareta. Jednak król 

Artur zwrócił się przeciwko niemu i oblegał go w zamku. Po pewnym czasie 

Lancelot wyrzekł się Ginewry i udał się na wygnanie. Po wygnaniu i dowiedze

niu się, że Ginewra złożyła śluby zakonne Lancelot został pustelnikiem. Umarł 

krótko po śmierci ukochanej. Zosia! pochowany w swoim zamku Joyous Gard. 
Pierwszym autorem, który wprowadził postać Lancelota (hez wątpienia znaną 

już wcześniej w tradycji ustnej) do literatury, był Chretien de Troyes. Poświę

cony Lancelotowi romans Chretiena nosi tytuł „Le Chevalier de la Charrette" 

i powstał w XII wieku (prawdopodobnie w okresie 1177-1179). 

LESZEK LICHOTA < 1977) 
Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej z 2002 roku. 

Od 2002 do 2006 roku należał do zespołu Teatru Polskiego 
w Poznaniu, w którym zagrał między innymi: Pasażera I, 

Mężczyznę, Kobietę I i Antyterrorystę II w „Terroryzmie" 

O. i W. Priesniakowych (reż . P. Łysak), Piotra w „Zwyczaj

nych szaleństwach" P. Zełenki (reż. P. Szkotak), Maurycego Drozdowa w „Bie

sach" wg F. Dostojewskiego (reż. M. Fiedor) oraz Lajosa Bandę w sztuce „Stary 

Franka Hernera" J. Haya (reż. I. Kempa). Grał również gościnnie na deskach 

innych teatrów, między innymi: Teatru Rozmaitości w Warszawie (Kandoma 
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w „Weź, przestań" ). Klaty w reż. autora) oraz warszawskiego Teatru Il aj ka (Ma

tea w „Mężczyznach na skraju załamania nerwowego" A. Burzyńskiej w reż . 

P Łazarkiewicza). Grał także w spektaklach Teatru Telewizji, między innymi: 

Leicestera w „Edwardzie Il" Ch. Marlowe'a (reż. M. Prus) oraz Aleksandra Ko

walskiego, ps. „Olek" w „Mordzie założycielskim" M. Pisuka i J. Raginisa (reż. 

J. Raginis) . 
Ma na swoim koncie role filmowe, między innymi w „Rozmowach nocą" M. 

Żaka oraz „Ccnerale Nilu" R. Bugajskiego. Grał również w serialach telewizyj

nych, między innymi w: „Na Wspólnej". „Egzaminie z życia" i „Czasie honoru". 

Na XX Festiwalu Szkół "teatralnych otrzymał wyróżnienie za role: Marchoc

kiego i Furmana w „A wódki nie starczy", spektaklu złożonym z tekstów I. 
Ilfa, E. Pietrowa, M. Pawłowej i M. Zoszczenki w reż. T. Grochoczyńskiego 

i C. Morawskiego; Tezeusza w „Śnie nocy letniej" W. Shakespeare'a w reż. ). 

Englerta i za role w autorskiej sztuce A. Strzeleckiego, „Love" (ł.ód7., 2002). 

W 2004 roku otrzymał stypendium artystyczne Miasta Poznania, prtyznawa

ne wyróżniającym się młodym twórcom. 

W Laboratorium Dramatu wcielał się w rolę Twardego w spektaklu „Agata 

szuka pracy" D. Łukasińskiej w reżyserii K. Rekowskiego. Obecnie oglądać go 

można w głównej roli Pytona/ Hany w „Przylgnięciu" P. Rowickiego w reży

serii A. Figury. Brał również udział w czytaniach: „Innego miasta" Ł. Pawłow

skiego w reżyserii K. Jaworskiego, „Ziny" J. Holewińskiej w reżyserii A. Figury, 

„Edypa w Kolonie" Sofoklesa w reżyserii K. Galosa oraz „Przypadków chłopca 

(Narodzin Kryszny)" Bhasy w reżyserii A. Figury. 

FRANTISEK LIPTAK (1962) 

Absolwent wydziału scenografii teatralnej Wyższej Szko

ły Sztuk Muzycznych (VSMU) w Bratysławie. Scenograf 

teatralny i filmowy, malarz. )est jednym z założycieli 

słowackiego Teatro Tatro. Przygotowywał scenografię 

do spektakli w Czechach, Polsce i na Słowacji. W Polsce 

pracował przy spektaklach między innymi O. Spisaka (m.in. przy „Robinson,ie 

Crusoe" wg D. Defoe i „Wyprawie do wnętrza ziemi" wg J. Verne'a w Teatrze 

„Lalka" w Warszawie, „Weselu Figara" P. de Beaumarchais w Teatrze Nowym 

w Łodzi, „Merlinie. Innej historii" T. Słobodzianka w Teatrze Narodowym 

w Warszawie oraz „Podróżach Guliwera" wg ). Swifta w Teatrze „Baj Pomor

ski" w Toruniu) oraz Z. Lisowskiego (przy „Kocie w butach" J. Brzechwy 

i „Królowej krainy śniegu" Z. Lisowskiego w Opolskim Teatrze Lalki i Ak

tora) . Współpracował także z polskimi reżyserami filmowymi - jest autorem 

scenografi i do „Wina truskawkowego" D. Jabłońskiego oraz wspólnie z M. Za

wieruchą do filmu „Janosik. Prawdziwa historia" K. Adamik i A. Holland. Za 

scenografię do spektaklu „G uliwer" wg). Swifta w reżyserii O. SpiSaka w Bia

łostockim Teatrze Lalek otrzymał wyróżnienie na III Toruńskich Spotkaniach 

Teatrów Lalkowych (Torui\, 1996) oraz II nagrodę na XVIII Ogólnopolskim 

Festiwalu Teatrów Lalkowych (Opole, 1997). Na XX Ogólnopolskim Festi

walu Teatrów Lalkowych otrzymał nagrodę za scenografię do spektaklu „Czy 

mogę stworzyć świat?" P. Gripariego w reżyserii K. Kobyłki w Opolskim Te 

atrze Lalki i Aktora (Opole, 2001). 

DAMIAN ŁUKAWSKI ( t 985) 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej z 2008 

roku. Zagrał gościnnie Gastona, Ottona i Profesora Af

fenschmalza w „Przebudzeniu wiosny" F. Wedekinda 

w reżyserii H. Kaut-Howson w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Wcielił 

się również w rolę Marka Czarneckiego w spektaklu „Oskarżeni. Śmierć sier

żanta Karosa" S. Kuźnika w reżyserii autora w Teatrze Telewizji. Zagrał także 

w filmie „Różyczka" J. Kidawy-Błońskiego oraz w serialach telewizyjnych, 

między innymi w: „Brzydu li''. „Barwach szczęścia" i „Czasie honoru''. 

W Laboratorium Dramatu wziął udział w czytaniu „Przypadków chłopca 

(Narodzin Kryszny)" Bhasy w reżyserii A. Figury. 

ROBEBT HAJEWSKI ( 1976) 

Absolwent PWSFTviT w Lodzi z 2001 roku. W latach 2001-

2005 należał do zespołu Teatru Narodowego w Warszawie, 

w którym „,a.grał między innymi: Ajakosa w „:f.abach" 

Arystofanesa (reż. Z. Zamachowski), Ściubę w spektaklu 

„2 maja" A. Saramonowicza (reż . A. Glińska), Klapsera 

w „Kopciuchu" J. Głowackiego (re?„ W. Pomerantz), Żołnierza i Zalotnika 

w spektaklu „On. Drugi powrót Odysa" A. i J. Grzegorzewscy (reż. J. Grzego

rzewski), Wiernego w „Happy Endzie" B. Brechta i K. Weilla (reż. T. Bradec

ki) oraz Michała w „Poduszycidu" M. McDonagha (reż. A. c;lińska). Zagrał 

także między innymi Okeja w „Bitwie pod Grunwaldem" wg T. Borowskiego 

(reż. M. Fiedor) w Teatrze Studio w Warszawie. Ma na swoim koncie także 

role w serialach telewizyjnych, między innymi w: „Plebanii'; „Kryminalnych" 

i „Pitbullu''. Na XIX Festiwalu Szkół Teatralnych otrzymał nagrodę dyrek

tora Teatru Narodowego w Warszawie w postaci angażu za role: tytułową 

w „Amadeuszu" P. Shaffera w reżyserii\\'. Zawodzińskiego oraz Pana Młode

go w przedstawieniu „Wesele. Sceny wybrane" wg S. Wyspiańskiego w reżyse 

rii L Mirowskiej (Łódź, 200l). 
W Laboratorium Dramatu zagrał Janka w „Matce cierpiącej" T. Kaczmarka 

w reżyse rii E. Pietrowiak oraz Psa z kulawą nogą w „Absyncie" M. Fertacz 

w reżyserii A. Figury. Obecnie można go oglądać w roli Księdza w „Przy

lgnięciu" P. Rowickiego oraz Legata w „Obcym Królu" C. Cyberskiego w re

żyserii A. figury. 
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MICHAŁ MALISZEWSKI ( 1978) 

Absolwent krakowskiej PWST z 2004 roku. Grał między 

innymi: Mężczyznę w musicalu „Zazdrosna miłość" (wg 

„Księgi Ozeasza", reż. P. Jędrzejas ) granym gościnnie na 

deskach Narodowego Starego Teatru i Teatru Słowackiego 
w Krakowie oraz 250 w spektaklu „Gang Bang" P. Sali (reż. K. jaworski) w Na

rodowym Starym Teatrze w Krakowie. Zagrał także epizod w filmie „Karol. 

Człowiek, który został papieżem" G. Battiato. Grai również w serialach telewi

zyjnych, między innymi w „Na Wspólnej" i „Pitbullu''. 

W Laboratorium Dramatu zagrał Tomasza w „Sztuce mięsa" J. Papisa w re

żyserii K. Jaworskiego. Brał również udział w czytaniach: „Domu matki" J. Ja

kubowskiego w reżyserii K. Jaworskiego, „Potępionego za niewiarę" T de Mo

liny w reżyserii K. Rekowskiego, „Wielkiego Teatru Świata" Pedro Calderona 

de la Barcy w reżyserii T Słobodzianka oraz ,,Innego miasta" Ł. Pawłowskiego 

w reżyserii K. jaworskiego. 

ll~rllnuo MERLIN 
Jeden z bohaterów legend arturiańskich. Wielki czarod1,iej. 

Przyjmuje się, że postać tę wymyślił Geoffrey z Monmo
uth, przy czym pierwowzorem Merlina był walijski wieszcz 

i bard - Myrrdin. Latynizując to imię, ( ;eoffrey wymyśla for

mę Merlinus, choć prawidłowa byłaby raczej „Merdinus''. Ta ostatnia jednak 

zbyt kojarzyłaby się z ordynarnym słowem „merde:' Merl'in był stworzony 

przez Mah - królową magii - lecz urodziła go kobieta, która potem zmarła. 

W innej wersji legendy, Merlin był synem szatana i śmiertelnej kobiety - sza

tan spłodził go by czynił zło na świecie, lecz Merlin wykorzys tał odziedzicza-

ną szataóską moc do czynienia dobra. 

MORDRED 
Legendarny rycerz Okrągłego Stołu. Byt dzieckiem z kazirod

czego związku króla Artura i jego przyrodniej siostry Morga

ny. W jeszcze innych źródłach Mordred był uwafany za brata 

króla Artura, lub syna Nimue, czyli Pani Jeziora. Słynął z cię

tego języka i złośliwości. Gdy większość rycerzy Okrągłego 

Stołu udała się na poszukiwanie Graala zaczął spiskować przeciwko ojcu, 

aby przejąć władzę i poślubić Ginewrę. Artur przeciwstawił się Mordredo

wi nad brzegiem jeziora, na którym znajdowała się wyspa Avalon - w bitwie 

pod Camlann Mordred zginął, lecz wcześniej śmiertelnie ranił ojca. Obecny 

przy tym Bedivere na prośbę umierającego Artura, wrzucił Excalibur do je

ziora. Następca Artura na tronie, król Konstyntyn III, musiał jeszcze walczyć 

z resztkami armii Mordreda pod wodzą jego dwóch synów. 

JANUSZ R. NOWICKI ( 1943) 

Absolwent warszawskiej PWST z 1966 roku. W latach l966-1967 związany 

był z gdaóskim Teatrem Wybrzeże, na deskach którego zagrał między innymi: 

Jonatana w „O mój tato" A. Kopita (reż. P. Paradowski) i Zaliwskiego w „Nocy 

listopadowej" S. Wyspiańskiego (reż. K. Braun). Od 1967 do 1969 roku na

leżał do zespołu Teatru Ludowego Kraków Nowa-Huta, w którym zagra ł 

między innymi: Nelsa w „Czerwonych pantofelkach" wg Ch. H. Andersena 

(reż . J. Sopoćko), Onego w „Mężu i żonie" A. fredry (reż. I. Babci) oraz Sochę 

w „Droga wiodła przez Narvik" K. Pruszyńskiego (reż. J. Skotnicki). Z Teatrem 

Ludowym związany byl potem jeszcze dwukrotnie: w latach 1974-1976 (za

grał m.in.: Don Ricarda w „Zielonym Gilu" T. de Moli ny w reż. R. i::ilipskicgo, 

Sunia w „Gościach z Hotelu Du Parc" K. Obidniaka w reż. M. Krygier oraz 

Strażnika w „Krawcach szczęścia" T. Kwinty w reż. autora) oraz w latach 1979-

1983 (zagrał m.in.: Jagiełłę w „Betleem polskie" L. Rydla w reż. H. Giżyckiego, 

'!Offola w „Awanturze w Chioggi" C. Goldoniego w reż. W Śmigasiewicza i M. 

Wojtyszki, Kosakowskiego w „Księdw Marku" J. Słowac

kiego w reż. A. Bednarza, Marcina Kabata w „Igraszkach 

z diabłem" J. Ordy w re ż. H. Giżyckiego oraz Schielkego 

w „Rozmowach z katem" wg K. Moczarskiego w reż. J. 
Budkiewicza). W latach 1969-1973 związany był z kra

kowskim Teatrem R01.maitości, na deskach którego za

grał m.in.: Hajmona w „Antygonie" Sofoklesa (reż. R. 
Smożewski), Andresa w „Komu bije dzwon" wg E. Hemingway'a (reż. J. Go
lióski), Cezarego w „Przedwiośniu" wg S. Żeromskiego (reż. J. Wyszomirski) 

oraz Antka Borynę w „Chłopach" wg W. Reymonta (reż. W Wróblewska). Od 

1973 do 1974 roku był aktorem Teatru Bagatela w Krakowie, w którym zagrał 

w spektaklach M. Górkiewicza, między innymi: Ernesto Romę w „Karierze 

Artura Ui" B. Brechta oraz Johna Wheelera w „Bezsenności" L. Fletcher. 
Na lata 1976- 1979 związał swoje zawodowe życie z kieleckim Teatrem im. 

Żeromskiego, na deskach którego zagrał m.in.: Frakowskiego w „Naszej pate

tycznej" ). Bijata (reż. R. Filipski), Klaudiusza w „Hamlecie" W Shakespeare

'a (reż. W. Ulewicz), Joe w „ Zabawie jak nigdy" W. Saroyana (reż. J. Budkie
wicz) i Michaja Gruja w „Największej świętości" I. Druce (reż. ). Budkiewicz). 

W latach 1983-1986 był aktorem Teatru im. Słowackiego w Krakowie, w któ

rym zagrał m.in. w spektaklach M. Grabowskiego: Symeona w „Irydionie" Z. 
Krasińskiego oraz Igora Markuszewa w „Zanim się przerwie srebrny sznur" A. 

Kazance wa. Od 1986 roku jest aktorem warszawskiego Teatru Współczesnego, 

na deskach którego zagrał m.in.: Kardynała Cibo w „Lorenzaccio" A. de Mus
se ta (reż. K. Zaleski) , Don Alonza w „Don Juanie" Moliere'a (reż. J. Buchwald), 

Grzegorza Orłowa w „Semiramidzie" M. Wojtyszki (reż. E. Axer), Richarda 

we „Wszystko w ogrodzie" E. Albee'go (reż. Z. Zapasiewicz), Riedozubowa 
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Wasilija Iwanowicza w „Barbarzyńcach" M. Gorkiego (rei. A. Glińska), Ojca 

w „Udając ofiarę" W. i O. Presniakowych (reż. M. Englert) , Waltera Rosena 

w „Tereminie" P. Zelenki (reż. A. Tyszkiewicz) oraz Likwidatora w „Ludziach 

i aniołach" W. Szenderowicza (reż. W. Adamczyk). 

Grał gościnnie także w innych teatrach, między innymi w warszawskich: 

Teatrze Dramatycznym (Rozum w „Magii grzechu" P. Calderona de la Barcy 

w reż. T Słobodzianka) oraz Rozmaitości (Dyrektora teatru w sztuce „Jowisz 

i zwierzęta" J. de la Fontaine'a w reż. J. Lagodzińskicgo). 

Zagrał w ponad 60 spektaklach Teatru Telewizji, między innymi: Listono

sza w „Na pełnym morzu" S. Mrożka (reż. R. Gliński), Pułkownika Kott witza 

w „Księciu Homburgu" H. von Kleista (reż. K. Lang), Pierwszego w „Pro

roku Ilji" T. Słobodzianka (reż. autor), Miedwiediewa w „Na dnie" M. Gor

kiego (reż. G. Holoubek), Snogga w „Czerwonych pantofelkach" P. Kestera 

(reż. M. Sikora), 'forwalda Helmera w „Norze" H. Ibsena (reż. I. Cywińska), 

Regisa w „Carze Mikołaju" T. Słobodzianka (reż. autor), Szeregowca Didiera 

w „Ścieżkach chwały" H. Cobba (reż. J. Antczak), Browna w „Lordzie Jimie" 

J. Conrada (reż. L. Adamik) oraz Starego w spektaklu „Łucja i jej dzieci" M. 

Pruchniewskiego (reż. S. Fabicki). Ma na swoim koncie także role filmowe, 

między innymi w: „Olśnieniu" i „Pobojowisku" J. Budkiewicza, „Opowiadaniu 

wariackim" P. Trzaski, „Superwizji" R. Glińskiego, „Graczach" R. Bugajskiego, 

„Prowokatorze" K. Langa oraz „Tam i z powrotem" W. Wójcika. Grał również 

w serialach telewizyjnych, m.in. w: „Marszałku Piłsudskim': „Fałszerzach. Po

wrocie Sfory" i „Odwróconych''. Na X Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów 

Małych form otrzymał I Nagrodę Jury w kategorii monodramów i Il Nagrodę 

Publiczności za rolę w monodramie „Champion" S. Radłowskiego w reżyse

rii J Stramy w Teatrze „Eref 66" w Krakowie (Szczecin, 1975). Rola Seraskie

ra Bangi Tefauna w „Onych" S. I. Witkiewicza w reżyserii R. Zioły w Teatrze 

im. Słowackiego w Krakowie została doceniona Nagrodą Główną na XXVI 

Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (Kalisz, 1986). Został nagrodzony także 

między in nymi w 2007 roku na VII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru 

Telewizji Polskiej „Dwa Teatry" w Sopocie, gdzie otrqrnał nagrodę aktorską 

za rolę drugoplanową za role: Profesora w słuchowisku „Hiena cmentarna" wg 

R. L. Stevensona w reżyserii J. Warenycii i rolę Japy w słuchowisku „Witaj w tej 

krainie" wg prozy M. Nowakowskiego w re:i.yserii P. ł.ysaka. 

W Laboratorium Dramatu grał rolę Ojca w „Koronacji" M. Modzelewskie

go w reżyserii L Kosa. Obecnie można go oglądać w roli Władysława Jagiełły 

w „Obcym Królu" C. Cyberskiego w reżyserii A. Figury. Brał również udział 

w czytaniach: „Liszki" A. Ilgnera w reżyserii M. Pasiecznego, „Dulie Griet" S. 

Grochowiaka w reżyserii G. Castellanosa Cabarique, „Snu" E Kruszewskiej 

w rczyserii M. Spiss, „Bólu" }. Stępnia w reżyserii A. Figury, „(Nie)ludzkich 

dzienników" S. Bogacza w reżyserii A. Trojanowskiej, „Obcego króla" C. 

Cyberskiego w reżyser ii A. figury, „Potępionego za niewiarę" T. de Moliny 

w reżyserii K. Rekowskiego, „Cukier Stanik" Z. Rudzkiej w reżyserii M. Boga

jewskiej, „Wielkiego Teatru $wiata" P. Calderona de la Barcy w reżyserii T. Sło
bodzianka, „Mrozu" T. Bodzionego w reż. K. Galosa oraz „Edypa w Kolonie" 

Sofoklesa w reżyserii K. Galosa. 

PERCEWAL 
(Sir Parsiwal, Percival). Według legend arturiańskich, je

den z towarzyszy króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu. 

Parsifal zakochał s ię w 7.onic króla Artura. Postać ta jest 

wzorem odwagi; jej pierwowzorem jest prawdopodobnie wojownik Peredur 

występujący u boku Artura najwcześniej, bo już w podaniach walijskich. Jest 

on bohaterem wielu legend mających miejsce między innymi w Avalonie 

i w zamku Króla Rybaka. Jego ojcem jest Król Rybak, czyli król Pellinorc. Jego 

matka pozostaje nieznana z imienia. Siostra Parsifala jest strażniczką Grala, 

najczęściej nosi imię Dindrane. Po śmierci ojca matka wychowuje go w walij

skich lasach. Gdy chłopiec kończy piętnaście lat, spotyka rycerzy przejeżdża

jących przez las. Zachwycony ich odwagą, sam postanawia zostać rycerzem. 

Przenosi się na dwór król Artura, gdzie, po udowodnieniu swojej wartości 

i waleczności, zostaje pasowany na rycerza i zaproszony do Okrągłego Stołu. 

Nawet we wcześniejszych opowieściach jest powiązany z~ Świętym Gralcm. 

W „Perceval, le conte du Graal" autorstwa Chretiena de Troyes, Parsifal od

wiedza Króla Rybaka, gdzie widzi Graala. Również w XIII-wiecznym epo

sie rycerskim „Parzival" Wolframa von Eschenbacha, przedstawiona zostaje 

ścieżka rozwoju Percivala - początkowo nieoświeconego młodzieńca, który 

ostatecznie zostaje Władcą Graala. W późniejszych opowieściach Parsifal 

umiera po znalezieniu Graala. W wersji Wolf rama, synem Parsifala jest słyn

ny Lohengrin, Rycerz tabędzia. 

MARCIN PRZYBYLSKI (1975) 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej z 1998 

roku. W latach 1998-2003 był aktorem Teatru Współ

czesnego w Warszawie, w którym zagrał między innymi: 

Arlekina w „Łgarzu" C. Goldoniego (reż. G. Pampiglio

ne) , Beniamina w „Wielkanocy" A. Strindberga (reż. E. 

Axer) oraz Dumaina w „Straconych zachodach miłości" W Shakespcare'a (reż. 

A. Glińska). Od 2003 roku jest aktorem Teatru Narodowego w Warszawie, na 

deskach którego zagrał między innymi: Quintusa, czyli Mordreta zwanego 

Dzikim w „Merlinie. Innej historii" T. Słobodzianka (reż. O. SpiSak), Alberta, 

Pawia i Witolda I w „Błądzeniu" wg W. Gombrowicza (reż. J. Jarocki), Skrzyp

ka w „Rzeźni" S. Mrożka (reż. A. Lipiec-Wróblewska), Damisa, syna Orgo

na w spektaklu „Tartuffe" Moliere'a (reż. ). Lassalle), Achillesa w „Ifigenii" A. 

113 



114 
Grzegorzewskiej (reż. autorka) oraz Duperreta w spektaklu „Marat/ Sade" p 

Weissa (re7„ M. Kleczewska). Występował również gościnnie na deskach in

nych teatrów, między innymi warszawskiego Studia Teatralnego KOŁO (m.in. 

z recitalem „Vernix. Muzodram warszawski") oraz Teatru Komedia w Warsza

wie (w roli Harry'ego w „Lewych interesach" R. Hawdona w reż. ). Bończaka). 

Występowat także z recitalem „Bellatrix" oraz przygotował autorski spek

takl „Moulin Noir. Antyrewia': w którym na deskach warszawskiego Teatru 

Współczesnego wystąpili ahsolwenci i studenci IV roku Akademii Teatralnej. 

Grał także w spektaklach 'Ieatru 'lelewizji, między innymi: Felka w „Królu 

Maciusiu Pierwszym" J. Korczaka (reż. F Zylber), Edwarda w „Prześwicie" 

lJ. Hare (reż. M. Zmarz-Koczanowicz), w spektaklu „Smutne miasteczko" W 

Młynarskiego i A. Strzeleckiego (reż. A. Strzelecki} oraz Pasterza/ Kolędnika 

w „Pastorałce" L. Schillera (reż. L. Adamik) . Ma na swoim koncie role filmowe, 

między innymi w „Sponie" W. Szarka oraz „Syzyfowych pracach" P. Komo

rowskiego. Grał także w serialach telewizyjnych, między innymi w: „Trzecim 

oficerze" i „Czasie honoru''. Na XXII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej otrqmał 

Grand Prix oraz Nagrodę Ewy Demarczyk, Nagrodę dziennikarzy, statuetkę 

Ucho Patrona oraz nagrodę Andrzej 200 I (Wrocław, 2001 ). Został także mię

dzy innymi laureatem nagrody za najlepszą rolę męską za rolę Fettesa w słu

chowisku „Hiena cmentarna" wg R. L. Stevensona w reżyserii J. Warenycii na 

VII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry" 

(Sopot, 2007). 

W Laboratorium Dramatu brał udział w czytaniu „Liszki" A. llgnera w re

żyserii M. Pasiecznego. 

TADEUSZ SŁOBOOZIANEK ( 1955) 

Dramaturg, reżyser, krytyk teatralny. Studiował teatrolo

gię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 

1978-1981 pisał recenzje teatralne pod pseudonimem 

Jan Koniecpolski, najpierw w „Studencie", a następnie 

w „Polityce''. W 1981 roku debiutował jako dramaturg 

sztuką dla dzieci „ Baśń jesienna" w reż. Rudolfa Zioły 

w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu, zaś w jako reżyser przedstawieniem 

„Osmędeusze. Kabaret Kici Koci" M. Białoszewskiego w 1982 roku, również 

w w 'Jeatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu. Jako kierownik literacki, reżyser 

i dramaturg współpracował z teatrami w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Po

znaniu, Gdat'lsku, Kaliszu i Białymstoku. W 1991 roku był współzałożycie

lem teatru Wierszalin . Jest autorem międq innymi dramatów: „Car Miko

łaj" (1985), „Ohywate\ Pekosiewicz'' (1986), „Turlajgroszek" (l990), „Prorok 

Ilja" (l 992), „Merlin. Inna historia" (1992), „Kowal Malambo" (1992), „Sen 

pluskwy"(2001}, które w teatrze zrealizowali między innymi: K. Dejmek, M. 

Grabowski, M. Prus, O. Spiśak, P. Tomaszuk i A. Woron . W 2009 odbyła się 
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prapremiera jego najnowszej sztuki „Nasza klasa" w National 'rheatre w Lon

dynie (pod angielskim tytułem „Our Class"), w reżyserii Bijana Sheihaniego. 

Jest laureatem wielu nagród i wyróżniet'l , między innymi: Nagrody Fun

dacji Kultury Wiejskiej im. Stanisława Piętaka za dramat „Prorok Ilja" (War

szawa, 1993), Nagru<ly Literackiej rundacji im. Kościelskich za całokształt 
twórczości dramaturgicznej i teatralnej (1994) oraz Paszportu „Polityki" 

w dziedzinie teatru za rok 1993 - za całokształt twórczości dramaturgicznej 

i działalność Towarzystwa Wierszalin (Warszawa, 1994). Otrzymał także na

grody między innymi: za tekst .:rurlajgroszck" (wspólnie z P. Tomaszukiem) 

- I nagrodę za najlepszy dramat na XXIX Festiwalu Polskich Sztuk Współ
czesnych (Wrocław, I 991 ); Grand Prix za dramat „Prorok Ilja" w Konkursie 

Sztuk Współczesnych (Wrocław, 1992) oraz nagrod<; dramaturgicrną 1..a tekst 

dramatu „Obywatel Pekoś" na IV Ogólnopolskim Konkursie na Wystawie

nie Polskiej Sztuki Wsp<ltczesnej (Warszawa, 1998). Otrzymał tak7.e międq 
innymi wspólnie z Piotrem Tomaszukiem Fringe Firste za przedstawienie 

„Turlajgroszek" w Towarzysr.vie Wierszalin na Międzynarodowym Festiwalu 

Teatralnym w Edynburgu w 1993 roku. 

Od 2003 kieruje Laboratorium Dramatu. 

W Laboratorium Dramatu obejrzeć można jego „Kowala Malamho" w re

żyserii O. Spisaka. Wyreżyserował także czytania „Stworzenia Świata. Wypraw 

Krzyżowych. Osmędeuszy" M. Białoszewskiego oraz ,,Wielkiego Teatru Świa
ta" Pedra Calderona de la Barcy. 

ON DREJ SPISAK ( 1965) 

Ukończył praską s;-.kołę lalkarską. Słowacki reżyser te

atralny, współtwórca Teatro Tatro, wędrownej trupy te

atralnej, dyrektor teatru lalkowego w Nitr7,e. Reżyserował 

w Czechach, na Słowacji oraz w Polsce, gdzie współpra 

cuje przede wszystkim z warszawskim Teatrem Lalka. 

Przygotował tam między innymi: „Robinsona Crusoe" 

wg D. Defoe, „Odyseję" Homera i sztuk~ „Buratino" A. Tołstoja. Współpra
cował również między innymi z Teatrem „Baj Pomorski" w Toruniu, gdzie 

przygotował m.in. „Alicję w krainie czarów" wg L. Carrolla oraz Teatrem No

wym w Łodzi, w którym wyreżyserował „Wesele hgara" P. de Beaumarchais. 

Wyreżyserował także między innymi sztuki T. Słobodzianka: „Sen pluskwy" 

w 'fratrze Wybrzeże w Gdańsku oraz „Merlina. Inną historię" w Teatrze Na

rodowym w Warszawie. jest laureatem wielu nagród. Za spektakl „Guliwer" 

wg ). Swifta w Białostockim Teatrze Lalek otrzymał między innymi: nagro

dę za reżyserię na III Tonu1skich Spotkaniach 'fratrów Lalek (Toru1·1, 1996), 

ATEST - świadectwo najwyższej jakości w dziedzinie teatrn dla dzieci i mło
dzieży ( 1997), nagrodę za reżyserię na ;\1iędzynarodowym Fes li walu Teatrów 

Lalkowych (Zagrzeb, 2000) oraz wyróżnienie za wybitną prezentację sztuk.i 
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dla dzieci na Międzynarodowym festiwalu Teatrów Dziecięcych (Szanghaj, 

2006). Spektakl „Wyprawa do wnętrza ziemi" wg J. Verne'a w Teatrze Lal

ka w Warszawie przyniosła mu Grand Prix (jury dziecięcego) i nagrodę jury 

profesjonalnego za reżyserię na IV Toruńskich Spotkaniach Teatrów Lalek 

(Toruń, 1997). Wyróżniony został także między innymi za spektakl „Kowal 

Malambo" T. Słobodzianka z Laboratorium Dramatu: wyróżnieniem za re

żyserię na XIII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 

Współczesnej w 2007 roku oraz Perłą Sąsiadów dla przedstawienia na lII Fe

stiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi" (Lublin, 2008). 

W Laboratorium Dramatu wyreżyserował „Kowala Malambo" Tadeusza 
Słobodzianka. 

MARCIN SZTABIŃSKI ( 1976) 

Absolwent wrocławskiej PWST z 2001 roku. Debiuto

wał w 1997 roku rolą Lokaja Stanisława w „Operetce" W. 
Gombrowicza w reż. Z. M. Hassa w Teatrze im. Jaracza 

w Olsztynie. Zagrał także w przedstawieniu „Ballady 

morderców" N. Cave'a w reż. J. Bielunasa na scenie Te

atru K-2 we Wrocławiu. Grał również w spektaklach Te

atru Telewizji, między innymi Henryka Gerlicha w „Golgocie wrocławskiej" 
P. Kokocińskiego i K. Szwagrzyka (reż. J. Kornasa). Ma na swoim koncie także 
role filmowe, między innymi w ,,Testem" D. Kędzierzawskiej i „Nieruchomym 

poruszycielu" Ł. Barczyka. Grał także w serialach telewizyjnych, między in

nymi w: „Samym życiu'; „Bulionerach'; „Królach przedmieścia" i „Odwró

conych''. W 2009 roku na Toruń Short film feslival otrzymał nagrodę dla 

najlepszego aktora za rolę w filmie „Falstart" Leiva Igora Devolda. 

W Laboratorium Dramatu zagrał 99 groszy w „Szajbie" Małgorzaty Si

korskiej-Miszczuk w reżyserii A. Trojanowskiej. Obecnie można go oglądać 
w roli Skwary w „Przylgnięciu" P. Rowickiego i w głównej roli Władysława 

Warneńczyka w „Obcym Królu" C. Cyberskiego w reżyserii A. Figury. Brał 
również udział w czytaniu „(Nie)ludzkich dzienników" S. Bogacza w reżyse
rii A. Trojanowskiej. 

PAWEŁ TOŁWIŃSKI 
Absolwent krakowskiej PWST z 1995 roku. W latach 

1995- ł 997 był aktorem Starego Teatru w Krakowie, 

na deskach którego zagrał między innymi: Stanisława 
Ignacego, Czeladnika II, Gruna, Czarnego i Aktora Il 

w „Grzebaniu" J. Jarockiego (reż. autor) oraz Gościa we

selnego i Huhu w spektaklu „Peer Gynt" H. Ibsena (reż. 

M. Fiedor). Od 1998 roku należy do zespołu Teatru Narodowego w Warsza

wie, w którym zagrał w spektaklach między innymi: T. Bradeckiego (m.in.: 

Cicię, Napoleona, Indianina, Studenta i Sługę w „Saragossie" J. Potockiego 

oraz Jimmy'ego Dextera „Wielebnego" w „Happy endzie" B. Brechta, D. Lane 

i K. Weilla), J. Grzegorzewskiego (m.in.: Lokaja Stanisława w „Operetce" W. 

Gombrowicza, Makrota w „Nocy listopadowej. Scenach dramatycznych -

nowej wersji" S. Wyspiańskiego, Ryjka w „$nie nocy letniej" W. Shakespeare

'a oraz Antonia w „Morzu i zvvierciad.le" W. H. Audena}, K. Dejmka (Milesa 

Tertiusa w „Dialogus de Passione" Anonima oraz Darka w „Requiem dla 

gospodyni" W. Myśliwskiego), O. Spiśaka (Sextusa, czyli Klau<lasa zwanego 

Grubym w „Merlinie. Innej historii"'[ Słobodzianka) oraz M. Kleczewskiej 

(Teramenesa w „Fedrze" Eurypidesa i Pielęgniarza w spektaklu „Marat/Sade" 

P. Weissa). Grał także gościnnie Żołnierza Norbanusa w spektaklu „Salome" 

wg O.Wilde'a w reżyserii J. Sawki w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 

Grał również w spektaklach Teatru Telewizji, między innymi Masalę w „Ju

liuszu Cezarze" W Shakespeare'a (reż. J. Englert) oraz Funkcjonariusza UR 

w „Kryptonim Gracz" A. Lipiec-Wróblewskiej (reż. autorka). Wystąpił w fil

mach „Oczywiście, że miłość" P. Gralaka i „Czarno to widzę" W. Stuoki-Gu

cewicza. Grał także w serialach, między innymi w „Ekipie" i „Kryminalnych''. 

Za rolę w autorskim spektaklu J. Jarockiego „Grzebanie" otrzymał nagrodę II 

stopnia na XIII Festiwalu Szkól Teatralnych (Łódź, ł 995) . 

AGNIESZKA WARCHULSKA (l 972) 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej z 1996 

roku. W latach 1996-2002 należała do zespołu Teatru 

Ateneum w Warszawie, na deskach którego zagrała mię

dzy innymi: Dziwkę w „Korowodzie" A. Schnitzlera (reż . 

A. Glińska), Roksanę w „Cyrano de Bregerac" E. Rostan

da (reż. K. Zaleski) i Maję Ochołowską w „Opętanych" wg W. Gombrowicza 

(reż. A. Pawłowski). Grala także w innych teatrach warszawskich, między in

nymi: Teatrze W spólczesnym (Krystyna w ,,Wielkanocy" A. Strindberga w reż. 

E. Axera), Teatrze na Woli (Karen w „Przerżnąć sprawę" D. Mameta w reż. 

M. Wortmana), Teatrze Nowym Praga (Susan w „Przyjęciu" M. Leigh w reż. 

K. Zaleskiego), Teatrze Komedia (m.in. Meg w „Pół żartem, pól sercem" K. 

Ludwiga w reż. M. Slawillskiego) oraz Teatrze Narodowym (m.in. Desdemonę 

w „Otellu" W. Shakespeare'a w reż. A.Olsten). Współpracowała tak7.c między 

innymi z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu , w którym zagrała Glorię 

w „Czyż nie dobija się koni?" H. McCoya (reż. M. Kleczewska). Grała także 

w spektaklach Teatru Telewizji, mic;dzy innymi: Iz<; w „Czyśćcu" J. Kijowskiego 

(reż. autor), Evę von Bock w „Cesarskim szaleńcu" ). Krossa (reż. W. Krzy

stek), Kate Sullivan w „Pieniądzach innych ludzi" J. Sterner (reż. M. Englert) 

oraz Helę w „Bracie Elvisie" M. i M. S1,czepailskich (reż. L Wylężałek). Ma na 

swoim koncie także role filmowe, między innymi w: „Cwale" K. Zanussiego, 

„Długu" K. Krauze, ,;l'eraz ja" A. Jadowskiej oraz „Wieży" A. Trzos. Grała rów-
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nież w serialach telewizyjnych, między innymi w: „Na dobre i na złe'; „Pierw

szym milionie" i „M jak miłość". Za monodram „Vita Nuova" B. Hrabala, który 

również wspólreżyserowala z J. Gajewskim, otrzymała Nagrodę Dziennikarzy 

im. Tadeusza Burzyńskiego, Laur „Wieczoru Wrocławia'; Nagrodę Polskiego 

Radia Wrocław i trzy nagrody prywatne na XXXll Międzynarodowych Wro

cławskich Spotkaniach Teatru Jednego Aktora (1998) oraz Nagrodę Dyrekto

rów Międzynarodowych Festiwali Teatrów Jednego Aktora na XXXVIII Mi~
dzynarodowych Wrocławskich Spotkaniach Teatru Jednego Aktora (2004). 

W Laboratorium Dramatu gra w sztukach w reżyserii A. Figury: Kobietę II 
w „Gardenii" E. Chowaniec oraz Żanet w „Przylgnięciu" P. Rowickiego. Moż

na ją również oglądać w roli Suki w sztuce „Biedny Ja, Suka i Jej Nowy Koleś" 

M. Walczaka w reżyserii P. Jędrzejasa. 

VIVIANA (Pani Jeziora) 

Jedna z postaci pojawiających się w legendach o kró

lu Arturze - sojuszniczka Merlina, która uczestniczyła 

w wielu tajemniczych misjach. Czasami ukazuje się tyl
ko jej ramię, zawsze strojne w biały, lśniący złotogłów. Innym razem kroczy 

ona po wodzie, a nawet pojawia się na zamku. Bóstwo matriarchalne. Do dziś 

trwa spór o jej właściwe imię. W niektórych wersjach legendy Pani Jeziora nie 
jest imieniem lecz tytułem przekazywanym pośród kapłanek mieszkających 

na mitycznej wyspie Avalon. Wedle różnych źródeł nazywana jest Morganą 

lub Morgianą, w innych - Nimue, Nimueh, Niniae, Nimianą albo Vivianą. 

Wedle innych źródeł utożsamiana jest z Marią Magdaleną, towarzyszką Jezu

sa Chrystusa. Emblemat „Maria z Morza" (zaczerpnięty z późniejszych insy

gniów Boulogne) stał się oznaką pielgrzymów przed epoką Karola Wielkiego, 

a wersja tej samej oznaki trafiła do Szkocji, zanim pieczęcie herbowe stały się 

powszechne w Brytanii. W jedenastowiecznej Szkocji port Edynburga, Le
ith, przyjął własne godło, obrazujące „Marię z Morza" i jej Graalowe Dziecię 

w lodzi żaglowej pod osłoną chmury. Było to nawiązanie do postaci Jakuba 

(Józefa z Arymatei), „Chmury" - Przywódcy Pielgrzymów. Znana jest rów

nież po prostu jako Dame du Lac, co znaczy po francusku Pani (z) Jeziora. 

Pani Jeziora mogła być celtycką boginią (lub przynajmniej mityczną kobietą 

z zaświatów) o bliżej nieokreślonej funkcji. W „Le Morte d'Arthur" Malory

'ego to ona wręcza królowi Arturowi magiczny miecz Excalibur. Jest również 

przybraną matką jednego z rycerzy Okrągłego Stołu - Lancelota, którego wy
chowywała po śmierci jego ojca. 

Hl CHAŁ ŻURAWSKI ( 1979) 
Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej z 2002 

roku. Na profesjonalnej scenie debiutował jeszcze jakQ 

student rolą Jednego z chóru w „7.abach" Arystofanesa 

(reż. z. Zamachowski) w Teatrze Narodowym w Warsza
wie, w którym zagrał później także Roberta w „Heroinie" 
T. Piątka (reż. l'. Sala). (;rai również na deskach międ7.y 

innymi: warszawskieg() Teatru Rozmaitości (m.in.: Paddy'ego w „Made in 

China" M. O'Rowe'a w reż. R. Klynstry oraz Macdutfa w „2007: Macbeth" 

w. Shakesperare'a w reż. G. Jarzyny), Wrocławskiego Teatru Współczesnego 
(Carlosa w „Nisk,ich Łąkach" P. Siemiona w reż. W. Krzystka), Teatru Drama

tycznego w Warszawie (Nadpreparatora/Nadinspcktora w „Wierze nadzicji 

miłości" ó. von Horvatha w reż. c;. Kani), wars7.awskiego Teatru Montownia 

(m.in.: Hak.ana Hakansona w „Lovv" S. Lindberga w reż. M. Pasiecznego oraz 

w spektaklu „Wojna na trzecim piętrze" P. Kohouta w reż. P. Aignera) oraz Te

atru Studio w Warszawie (M9żczyznę w „Jedną r9ką" J. Pommerata w reż. A. 

Smolar). Zagrał Marcellusa w „Hamlecie" W. Shakespeare'a (reż. Ł. Barczyk) 

w Teatrze Telewizji. Ma na swoim koncie role filmowe, między innymi w: 

„Odzie do radości. śląsku" A. Kazejak-Dawid, tytułową rolę w „Czarnym" D. 
Matwiejczyka, „Malej wielkiej miłości" ł.. Karwowskiego, „Janosiku. Praw

dziwej historii" K. Adamik i A. Holland, filmie ,;raras Bulba" W. Bortki oraz 
w „Zerze" P. Borowskiego. Grał także w serialach, między innymi w: „Egza

minie z życia", „Ekipie': „Pitbullu" i „Londyńczykach 2". 
W Laboratorium Dramatu grał Dicka w spektaklu „Maestro" Jarosława 

Abramowa-Newerly'ego w reżyserii A. Smolar. Brał także udział w czytaniu 
„Tomasza" P. 7.ołnowskiego i „Ziny" ). Holewi!'lskiej w reżyserii A. Figury. 
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