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Pe insula Britania șuieră un vânt înghețat. În 
ciuda zgomotului valurilor, se aude, din ce în 

ce mai aproape, sunetul unui cal în galop. Curând 
își face apariția un călăreț. Trece podul mobil lăsat 
peste șanțul cu apă al castelului, intră în curte și 
sare de pe cal: 

— Am o veste pentru stăpânul tău, îi spune 
el soldatului de gardă care îl întâmpină. Bunul 
nostru rege Uther Pendragon a murit, omorât de 
dușmanii saxoni. Și nu are moștenitori.
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Legenda  
regelui Arthur

Bretania (pe 
vremuri se numea 
Mica Britanie)

Marea Britanie (pe 
vremuri se numea 
Britania)

Mica Britanie și Britania
Povestea regelui Arthur se petrece 
într-un trecut foarte îndepărtat. 
Pe atunci, regatul lui se întindea 
de la Mica Britanie, care se 
găsește în Franța și pe care o 
numim acum Bretania, până la 
Britania, insula pe care o numim 
acum Marea Britanie.

Regele Arthur a existat  
cu adevărat?
A existat un conducător 
breton numit Artus care s-a 
luptat cu invadatorii saxoni 
în Anglia în secolul al VI-lea. 
Chiar dacă sunt inspirate de 
Artus, aventurile lui Arthur sunt 
legende care se povesteau în 
Evul Mediu. În 1133, Geoffroy 
de Monmouth a scris primele 
povești despre acest rege 
puternic și curajos. Pe urmă, 
mai mulți autori, printre 
care Chrétien de Troyes, au 
schimbat și au înfrumusețat 
legendele regelui Arthur. 
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Kay sau Keu: fratele de lapte al lui Arthur, 
este vanitos, invidios și răutăcios.

Merlin: vrăjitorul a vegheat la 
nașterea lui Arthur. Trăiește în 
pădurea Brocéliande, în apropiere 
de zâna Viviane, și uneori la curte, 
unde îl sfătuiește pe rege. 

Regina Guenièvre: ea este frumoasa 
soție a lui Arthur. Lancelot du Lac se 
va îndrăgosti nebunește de ea și ea îi 
va împărtăși dragostea. 

Principalele personaje din 
jurul regelui Arthur

Lancelot du Lac: cavaler curajos, 
curtenitor și loial, fiu adoptiv 
al zânei Viviane. El va avea o 
poveste de iubire interzisă cu 
Guenièvre.

Morgane: vrăjitoare foarte 
puternică, sora vitregă a lui 
Arthur. În unele versiuni ale 
poveștii este bună și îl ajută pe 
Arthur, în altele încearcă să-i 
facă rău.

Perceval Galezul: curajos, naiv 
și întotdeauna gata să ajute 
domnișoarele lipsite de apărare, 
este un cavaler aventuros care 
va găsi Graalul, dar nu-l va 
păstra. 




