
 

 

Graal: variações e transformações simbólicas 

 

 

 Indagar o dinamismo semântico e o valor simbólico do Graal em três textos 

literários de autores e épocas diferentes – Chrétien de Troyes (séc. XII), Wolfram von 

Eschenbach (séc. XIII) e Wagner séc. (XIX)
1
 – é o propósito deste ensaio.  

O significado numinoso e espiritual do significante ‘Graal’ não é nem estável, 

nem unívoco, sendo portador de múltiplos investimentos simbólicos, consoante a 

função imagética e diegética que ocupa nas tramas narrativas em que surge nomeado: 

dotado de diferentes propriedades significativas espirituais, o Graal é copo, vaso, cálice, 

travessa, fonte, sepulcro, nave, pedra, etc. A própria etimologia do termo é ela também 

equívoca, aparentemente não arbitrária, e determinada por factores de ordem cultural 

em que participam processos de tradução. Assim, para o linguista Vercoutre, 

parafraseado por Gilbert Durand, a génese do termo ‘Graal’ parece ser uma corruptela 

derivada de um ou mais erros na tradução do nome céltico de um templo gaulês ‘Vasso 

Gálata’ para o latim vas:  

 

É assim que o Graal se chama «sepulcro do Senhor», porque uma acepção latina de vas 

é também a de «sepulcro»; se, de acordo com certas leituras, ele designa uma nave 

misteriosa construída por Salomão, isso ter-se-ia ficado a dever a um trovador ter 

tomado vas no sentido que por vezes tem de navis. Além disso, a espada, tantas vezes 

associada ao Graal, procede também de uma acepção paronímica de vas significando 

arma, acepção provocada pela presença histórica da espada de César no famoso Vasso 

Gálata de Puy- de-Dôme.  (Durand, 1982: 242) 

 

 

Já para dois autores americanos, H. e R. Kahane, num ensaio, citado por Mircea Eliade, 

sobre as fontes herméticas do Parzival de Wolfram von Eschenbach, o termo ‘Graal’ 

deriva do vocábulo grego Krater, cratera. (Eliade, 1979: 118)    

                                                   
1
 As citações textuais de Eschenbach e de Wagner serão feitas a partir das versões francesas das obras 

consultadas.  



 O que se nos afigura pertinente nestas determinações etimológicas em torno do 

termo – do signo – ‘Graal’ é que a partir delas parece ser possível estabelecer uma 

correspondência entre o primitivo e polissémico valor lexical do vocábulo, significando 

‘vaso’, ‘sepulcro’, ‘nave’, ‘cratera’, e o agregado valor simbólico da imagem do 

receptáculo ou suporte de uma matéria ou substância vital dotada da capacidade de 

gerar, de nutrir e de regenerar a vida.   

 Para autores como Jung, Bachelard, Durand, Eliade – cujos estudos em 

diferentes campos do conhecimento, da filosofia e psicologia à antropologia e à história 

das religiões, incidiram sobre as origens e os processos psicossomáticos, 

antropológicos, culturais e estéticos dos modos de representação do mundo – uma das 

propriedades funcionais do pensamento simbólico é justamente a de tecer redes de 

correspondência entre diversos planos da percepção e intelectualização da realidade 

conhecida, intuída, imaginada e desejada. É neste sentido que se pode compreender que 

a função de suporte da imagem do receptáculo, associada ao ‘Graal’, tenha sido 

simbolicamente valorada por correspondência com a imagem primordial do espaço 

protector e nutridor do útero materno. Isso mesmo afirma Gilbert Durand no seu 

clássico estudo antropológico consagrado à inventariação e classificação estrutural do 

imaginário humano: “A persistência de semelhante lenda (a do Graal), a ubiquidade de 

semelhante objecto, mostra-nos a valorização deste símbolo do vaso […], o que é dizer, 

símbolo da mãe primordial, nutridora e protectora.” (Durand, 1981: 243) 

As ambiguidades e as variações de sentido da etimologia do vocábulo ‘Graal’ 

parecem, assim, reflectir linguisticamente as variações de amplitude simbólica que o 

termo representa.  

  Se se reconhecer que a função unificadora e assimiladora do símbolo tende, 

contrariamente à função selectiva e discreta do signo linguístico, “a identificar – 



segundo Mircea Eliade –  “a si próprio o maior número possível de objectos, de 

situações e de modalidades” (Eliade, 1977: 532), resulta claro que não se pode 

confundir a actividade da razão discursiva, que articula e combina signos unívocos e 

discretos, com a da imaginação simbólica, que opera mediante símbolos de valor 

plurívoco e integrador . É assim que ao unívoco significante verbal ‘Graal’ corresponde, 

mais do que uma pluralidade de significados, uma ampla e plurívoca simbolização de 

objectos materiais – vaso, taça, sepulcro, nave, pedra – que o representam.  

As diferentes simbolizações – e não propriamente significações linguísticas – 

desses objectos materiais, e as correspondências de sentidos que estabelecem entre 

diferentes planos da realidade, radicam, em última análise, na faculdade que o espírito 

humano detém em gerar imagens primordiais de conteúdo transpessoal, e que Jung 

designou por arquétipos: “entendo por isso, formas ou imagens de natureza colectiva, 

que se manifestam praticamente no mundo inteiro como elementos constitutivos dos 

mitos e ao mesmo tempo como produtos autóctones individuais”. (Jung, 1958: 102) 

Assim, a forma universal do receptáculo, sob a imagem simbólica do vaso, 

túmulo ou cratera – associada, como vimos acima, à etimologia do signo verbal ‘Graal’ 

–, manifesta-se segundo um nexo de solidariedade entre a sua forma continental e o seu 

conteúdo, isto é, segundo uma relação de interdependência entre a matéria do vaso e a 

substância espiritual que nele se contém. É essa relação de solidariedade, entre 

continente e conteúdo, de interdependência, entre a função material de acolhimento do 

receptáculo e a função espiritual da substância numinosa acolhida, que confere um valor 

de totalidade à imagem do Graal e a expõe a valorizações de tipo simbólico 

representativas, segundo Yvette Centeno, ou da “essência do divino” ou da “essência do 

humano”. (Centeno, 1999: 16) 



 O modo “autóctone” e “individual” – para utilizar os termos de Jung – como 

funcionalmente se materializou a “imagem colectiva”, universal, do receptáculo, desse 

símbolo da nutrição e protecção, investido de qualidades espirituais regeneradoras 

associadas ao universo cultural e religioso cristão, formalmente consubstanciado e 

lexicalmente designado por ‘Graal’ é o que passaremos a analisar tendo como base os 

textos mencionadas, as narrativas cavaleirescas dos séculos XII e XIII, respectivamente, 

Perceval ou le Roman du Graal de Chrétien de Troyes, e Parzival de Wolfram von 

Eschenbach, bem como o libreto do drama musical oitocentista Parsival, de Wagner.  

A proximidade temporal das duas primeiras obras literárias – romance épicos 

elaborados em torno da figura lendária do rei Artur e concebidos segundo o código de 

conduta cavaleiresco definido pelos princípios da honra cortês e da sublimação do 

género feminino – não elide discretos modos da funcionalidade diegética da nomeação e 

da simbolização do Graal. Em ambos os textos, a primeira entrada em cena do Graal é 

narrada tendo como principal observador a personagem do herói de ambos os relatos – 

Perceval e Parzival, respectivamente – que, na sua respectiva condição de hóspede do 

rei pescador, assiste maravilhado ao mistério do espectáculo que a sua ignorância não 

consegue descortinar. Diante dos olhos de Perceval / Parzival evolui uma cerimónia de 

tipo ritualista em que o Graal é transportado e servido ao rei. A circunstância e o 

ambiente em que decorre esta cena é representado no romance de Chrétien de Troyes de 

modo mais austero e com um menor aparato cerimonial do que na narrativa de 

Eschenbach. De facto, enquanto que no primeiro dos dois relatos, o cortejo é descrito 

como sendo composto por três pajens transportando três candelabros que precedem a 

entrada da donzela portadora do Graal, no segundo, o cortejo decorre de modo mais 

vistosamente espectacular e dominado pela presença do género feminino: integram-no 

dezoito donzelas, quatro das quais com a função atribuída aos pajens da narrativa de 



Troyes. Na mesma cena do libreto de Wagner são também quatro, mas todos do género 

masculino, os transportadores do Graal. Detenhamo-nos na simbólica deste número. 

Para Jung, “o quatro simboliza as partes, as qualidades e os aspectos do um” (Jung, 

1958: 110). Além de considerar que “a quaternidade é uma representação mais ou 

menos directa de Deus manifestando-se na sua criação” (idem, 112), Jung toma o quatro 

como uma representação numérica da totalidade, o que parece contrariar a concepção 

trina do Deus da tradição religiosa cristã, fortemente inspiradora das narrativas em 

análise. Ainda de acordo com Jung, o número quatro está associado a imagens de 

origem inconsciente; o que, se por um lado, faz derrogar a concepção da trindade cristã 

do mundo enquanto símbolo de totalidade cósmica, por outro, parece confirmar 

concepções de pendor gnóstico, provavelmente adstritas à actividade do inconsciente 

religioso do ocidente cristão, que apontam para a ideia de que a “fórmula ortodoxa 

cristã não é totalmente completa, já que à trindade falta o aspecto dogmático do 

princípio do mal, que leva uma existência mais ou menos miserável sob a forma do 

Diabo.” (idem: 114) 

Se se tomar o Graal como símbolo numinoso da totalidade cósmica – da 

“essência do divino” ou da “essência do humano”, – podemos então inferir um juízo 

comparativo relativo à funcionalidade simbólica da quaternidade neste importante 

episódio da diegese nos textos em análise: entre a quaternidade predominantemente 

feminina
2
 do cortejo que transporta o Graal mencionada no texto de Eschenbach e a 

quaternidade predominantemente masculina referida no libreto de Wagner – 

sobredeterminando a concepção masculinizada da natureza divina no dogma cristão – é 

a quaternidade híbrida, três pajens e uma donzela, da cena descrita por Troyes que 

                                                   
2
 Esta predominância pode ser tida como um índice da provável influência exercida à época pelas ideias 

religiosas dos cátaros difundidas a partir da Provença e no âmago das quais a mulher era louvada por ser a 

incarnação, no dizer de Denis de Rougemont,  de “um princípio feminino pré-existente à criação 

material” (1968:70)                      
 



melhor se adequa – por nela coexistir o masculino e o feminino, isto é por nela se 

harmonizarem as modalidades contrárias e complementares da natureza humana e de 

uma certa concepção andrógina do divino – à fórmula de representação que simboliza 

aquela totalidade.  

Uma outra importante diferença, de algum modo decorrente do índice de 

espectacularidade da ritualização do cortejo, sobre a funcionalidade diegética que o 

símbolo do Graal ocupa nos textos em análise, é a que diz respeito à associação das suas 

respectivas propriedades numinosas a uma cerimónia alimentar. Verificam-se variações 

quanto aos efeitos materiais dessas propriedades numinosas. Assim, enquanto na 

narrativa de Troyes não se confere nenhuma qualidade milagrosa exterior à essência do 

Graal, coincidindo a sua apresentação com a refeição que é oferecida a Perceval –  “A 

chaque mets que l’on servait, il voit repasser le Graal par-devant lui tout décovert” 

(Troyes, 1974: 94) –  no texto de Eschenbach é a sua própria exibição que é condição do 

surgimento abundante de alimentos, uma ocorrência considerada de tal modo 

transcendente em relação às leis da natureza que o próprio narrador se sente compelido 

a solicitar ao narratário a autenticação da veracidade do relato: “(Je compte sur vous 

pour attester la vérité de mes paroles) qu’on trouvait devant le Graal, prêts à être mangé 

tous les mets dont les convives désiraient gôuter” (Eschenbach, 1977: 208). Em 

Wagner, e diferentemente do que sucede em ambas as narrativas medievais, a exibição 

do Graal nunca é descrita como se se tratasse de uma componente de uma cerimónia 

alimentar, cingindo-se, portanto, a sua função cerimonial a um ritual estritamente 

religioso de tipo eucarístico e o seu valor simbólico a um puro alimento espiritual.     

Em ambas as narrativas medievais o carácter numinoso do Graal não faz, porém, 

mover o herói; permanecendo em silêncio por ordem de Gornemant, seu mestre de 

cavalaria, Perceval / Parzival não coloca nenhuma pergunta atinente com o significado 



transcendental – para a sua consciência espiritualmente impreparada – do ritual. Numa 

leitura junguiana, esse silêncio equivale a dizer que o herói, naquele momento da 

narrativa, se encontra ainda num estádio inferior da sua maturação psíquica, aquém da 

integração no ‘em Si’ de conteúdos inconscientes ainda por desvelar
3
. Se Perceval / 

Parzival tivesse colocado a pergunta essencial sobre o sentido do ritual e agido em 

conformidade, isso significaria que teria sido iniciado no mistério da transcendência, ou 

seja, que psicologicamente o herói teria superado a ignorância de si, dilatado a 

apreensão espiritual do mistério da vida e acedido a um nível superior de conhecimento 

susceptível de redimir a falta cometida pelo rei. Assim, tanto na narrativa de Chrétien de 

Troyes como na de Eschenbach o apego do herói à obediência do mandamento do seu 

mestre em permanecer em silêncio diante do cortejo do Graal, de reverenciar o que se 

lhe apresenta como incompreensível, é um sinal do estado de imaturidade psíquica e 

espiritual da personagem porquanto se limita a cumprir as determinações ético-sociais 

acolhidas e reproduzidas pela dimensão social da sua consciência individual – pela 

dimensão psíquica que Freud designou por ‘id’. Neste momento da narrativa, a 

sobredeterminação psíquica desta dimensão social na consciência do herói 

Perceval/Parzival constitui um entrave à ampliação do campo de conhecimento de si, ao 

aprofundamento do em-Si e à redenção colectiva, inibe-o de protagonizar psiquicamente 

o acto livre e consciente de derrogar o interdito do seu mentor, condição sem a qual não 

logra redimir a falta, de curar a doença do rei e, consequentemente, de salvar o reino do 

Graal.  

                                                   
3
 A este propósito afirma Jung. “Se falamos do homem compreendemos que uma parte dele mesmo 

permanece ilimitável, compreendemos que uma totalidade global permanece informulável e que só 

simbolicamente se pode exprimir. Escolhi a palavra Soi (‘em Si’) para designar a totalidade do homem a 

soma dos seus dados conscientes e inconscientes. (Jung, 1958) 



No contexto do cortejo do Graal narrado por Eschenbach, a entrada em cena da 

lança que sangra assinala o clímax dessa empatia entre a doença do rei causada pela sua 

falta / pecado e a própria agonia do reino e da comunidade do Graal.  

 

[U]n page était soudain apparu à la porte; il portait (et c’était un usage qui jetait les 

chevaliers dans une grande tristesse) une lance à la pointe acérée. On voyait soudre du 

fer tranchant des gouttes de sang qui, coulent ensuite tout de long de la hampe, 

tombaient sur la main et jusque dans la manche du porteur. Tous les assistants, dans la 

vaste sale, se misent à pleurer et à pousser des cris. Si l’on assemblait des peuples de 

toutes royannes, ils ne pourraient pas verser plus des larmes que ne faisaient ces 

chevaliers.” (Eschenbach, 1977:202-203) 

 

 

A lança que sangra, simbolicamente anexada ao imaginário da religião cristã, é 

uma espécie de avatar do episódio bíblico do trespasse do corpo do Cristo crucificado 

pela lança do soldado romano Longino para se certificar da morte física do divino mártir 

redentor (João 19:34). O libreto de Wagner dará particular destaque a este motivo: é a 

recuperação por Parsival da espada – sinédoque da lança sagrada – roubada por 

Klingsor – a incarnação da malignidade – que permitirá ao herói redimir não só o rei 

pescador, Amfortas, como toda a comunidade do Graal – representativa, por metonímia, 

de toda a condição humana. O desfecho do libreto da ópera encena um derradeiro ritual, 

desta vez protagonizado por Parsifal, que, após tocar com a ponta da espada na ferida 

aberta de Amfortas – a marca física da falta espiritual que este cometera – coloca a 

espada sagrada de maneira a que as gotas de sangue que dela deslizam sejam acolhidas 

no interior do cálice do Graal.  

 Se há uma imagem simbólica do Graal comum aos três textos é a do par 

indissociável vaso/lança. No estudo já referido de Gilbert Durand sobre o imaginário 

antropológico, este autor distingue dois regimes segundo os quais as imagens 

recorrentes e primordiais geradas pela psique humana se estruturam a partir da oposição 



categorial “diurno” / “nocturno”. Ora, segundo aquele autor, enquanto a lança, definida 

pelo princípio da “antítese” e da separação, se constitui na imagem paradigmática do 

“regime diurno” do imaginário humano, o vaso, pela propriedade receptora e pelo nexo 

de solidariedade que estabelece com a substância que contém, apresenta-se como a 

figura arquetípica do oposto “regime nocturno”, regido pelos princípios da “conversão” 

e do “eufemismo”. Daí que a síntese destas duas figuras, da lança e do vaso, numa 

imagem que as combina num conjunto dual indissociável, possa ser interpretada como 

uma possível representação simbólica da totalidade do mundo cognoscível, da 

complementaridade e da integração em-Si dos contrários.  

Porque se a espada ou a lança do legionário que atravessou o corpo de Cristo se associa 

frequentemente ao Graal não é por razões linguísticas ou históricas, mas, como foi 

observado por Guénon, por «complementaridade» psicológica, como são 

complementares o campanário e a cripta […], a fonte ou o lago sagrado. A espada unida 

ao cálice é um resumo, um microcosmo da totalidade do cosmos simbólico” (Durand, 

1981: 243) 

 

 Havíamos assinalado no início deste ensaio o valor simbólico da imagem do 

receptáculo por correspondência com a imagem primordial do espaço protector do útero 

materno. Se bem que a descrição do Graal na narrativa de Chrétien de Troyes, que 

ocorre no episódio relativo à sua exibição pública, não seja explícita quanto à sua forma 

material precisa, pode-se inferir que possui a forma de um receptáculo, quer porque nas 

suas partes laterais estão incrustadas pedras preciosas, quer porque no cortejo da sua 

apresentação ele é acompanhado pela transporte de um prato (de prata), elemento 

complementar de suporte a um objecto com tais características.  

Derriére elle – (a dama que transportava o Graal) – une autre pucelle qui apportait un 

plat d’argent. Le Graal qui allait devan était fait de l’or le plus pur. Des pierres y étaient 

serties, pierres de maintes espéces, des plus riches et des plus précieuses qui soient en la 

mer ou sur la terre. (Troyes, 1974: 92) 

 

 No libreto de Wagner, o Graal é descrito objectivamente como um cálice. 

Ainda no primeiro acto, a didascálica que acompanha a intervenção de Titurel pedindo 



ao seu filho, o rei Amfortas, que dê início ao ritual de apresentação pública do Graal, 

contém a seguinte indicação: “Amfortas se souléve lentement, péniblement. Les pages 

découvrent la chasse d’or et en retirent une antique coupe de cristal qu’ils dégagent de 

sn enveloppe et posent devant Amfortas”. (Wagner, 1981: Acto I, 29) 

 Diferentemente destas duas descrições da forma do Graal como um cálice, 

assimilada, portanto, à imagem do objecto utilizado no ritual da eucaristia cristã, a que é 

apresentada no Parzival de Eschenbach tem a consistência de uma pedra denominada 

por ‘lapsit exillis’. No episódio em que o herói cavaleiro visita o eremita – personagem 

representativa da sabedoria e do desapego – este comunica-lhe que: “Si vous ne la 

connaissez pas , je vous en dirai le nom: on l’appele lapsit exillis. C’est la vertu de cette 

Pierre que la phénix se consume et devient cendre” (Eschenbach, 1977: II, 36). Torna-se 

evidente o afastamento do autor medieval alemão da simbólica ortodoxa cristã da 

representação material do Graal. A provável influência – aferida pela importância que 

Eschenbach atribui a motivos culturais orientais ao longo de toda a narrativa
4
 – de uma 

quadro de referências mítico-religiosas sincréticas e não predominantemente cristãs 

nesta imagem mineral do Graal não anula a possibilidade de a considerá-la como um 

vestígio de um imaginário arcaico que projecta simbolicamente na pedra qualidades 

transcendentes, elevando-a, portanto, à condição de objecto sagrado. Por efeito da sua 

densa, consistente e imediata objectividade, a pedra é, de facto, tida como um dos mais 

arcaicos símbolos religiosos. Diz-nos Mircea Eliade: 

 

 Nada de mais imediato e de mais autónomo na plenitude da sua força, de mais 

terrificante do que o majestoso rochedo, o bloco de granito audaciosamente erecto. 

                                                   
4
 “O pai de Parzival, Camuret, havia servido no exército do califado de Bagdad. Seu avô, o eremita 

Trevrizent, havia viajado durante a sua juventude pela Ásia e África. O sobrinho de Parzival converter-se-

ia no Prestes João, o famoso e misterioso rei sacerdote que reinava na Índia. O primeiro que havia escrito 

a história do Graal, a que comunicou a Kyot foi um sábio pagão (muçulmano ou judeu) Flégelanis” 

(Eliade: 1979, 117)   

 



Antes de mais, a pedra é. Ela permanece sempre igual a si própria e subsiste. […] A 

pedra, o rochedo, o monólito o dólmen, o menhir, etc., tornam-se sagrados graças à 

forma espiritual cuja marca trazem com eles. (Eliade, 1977: 265, 269).  

 

  

 Nesta medida, o culto da pedra Graal é um culto ao símbolo que consagra a 

sua arcaica qualidade numénica. Esta representação mineral do Graal no Parzival de 

Wolfram von Eschenbach não distorce nem anula a consagração da imagem binária 

vaso/receptáculo como um “resumo simbólico da totalidade cósmica”. A pedra figura 

como elemento complementar da lança enquanto símbolo religioso pré-cristão, como 

arcaica potência numinosa que, por um processo de transformação inerente à própria 

lógica do pensamento simbólico, será assimilada e revalorizada sob a forma de 

receptáculo pela influência da cultura e da mitologia religiosa cristãs.  

 A pedra como símbolo do Graal é, portanto, susceptível de ser interpretada 

segundo discretos quadros hermenêuticos, desde o que realça a importância – acima 

referida – das influências, de certo modo exotistas, da cultura oriental na narrativa de 

Eschenbach, passando pelo que agrega a sua exibição a um imaginário codificado pela 

filosofia hermética da alquimia, até ao que coloca a hipótese filológica de se tratar de 

uma livre assimilação da imagem do Graal representada na narrativa matriz de Troyes, 

sobredeterminado-lhe o valor precioso das pedras nele incrustadas. 

 Em relação ao libreto de Wagner, já referimos que o Graal é descrito como 

tendo a aparência de um cálice de cristal, imagem que parece constituir-se como um 

efeito da síntese da forma do receptáculo com a matéria cristalina mineral enunciadas 

nas descrições do Graal feitas, respectivamente, nos textos medievais de Troyes e de 

Eschenbach. Numa das suas obras consagrados à fundamentação filosófica de um 

imaginário elementar, La Terre et les Rêveries de la Volonté, Bachelard refere-se a um 



imaginário cristalino, que, não obstante ser determinado pelo elemento terra, é dotado 

da capacidade de se corresponder com outras substâncias. Escreve o filósofo:  

 

Acerca dos cristais e das pedras preciosas, que são os sólidos mais naturais, os mais 

bem definidos, aqueles que têm uma duração muito visível, é possível testemunhar a 

espantosa configuração das mais variegadas imagens. Todos os tipos de imaginário ali 

acham as suas imagens essenciais. O fogo, a água, a terra, o próprio ar, vêem sonhar na 

pedra cristalina. (Bachelard, 1978: 290)  

 

 

 Pelas suas propriedades físicas de robustez e transparência, o cristal, segundo 

o filósofo francês, simboliza para um certo imaginário poético a pureza substancial e 

representa a visibilidade concentrada da matéria mais intangível do ar: “é um clarão que 

se condensa, uma limpidez que se fecha. […] Assim, o cristal faz despertar uma 

materialidade da pureza” (idem: 294). São estas propriedades de perfeição, de 

transparência e de durabilidade do cristal, e das suas correspondências imaginárias com 

outros elementos materiais, que o tornam particularmente adequado a investimentos 

simbólicos de propensão espiritualizante. É isso se pode inferir na imagem síntese do 

cálice e do cristal no libreto de Wagner. 

 O libreto do compositor alemão segue no essencial a construção diegética das 

duas narrativas épicas medievais em torno da personagem do herói Parsifal. Este 

experimentará uma série de provações e terá de superar vários desafios, o mais difícil 

das quais, o de não sucumbir à tentação sexual. Nesse processo – nessa demanda, a um 

tempo interior e aventureira – fará triunfar a nobreza da sua castidade espiritual, vencerá 

a sua ingénua e jovial ignorância de si e do mundo, redimirá a falta cometida pelo rei 

pecador e tornar-se-á o rei consagrado da comunidade do Graal. Há porém algumas 

diferenças a assinalar na composição ou na introdução de alguns episódios que 

importam à análise que vimos procedendo com incidência na simbólica do Graal. 



Assim, no libreto de Wagner, é de reiterar a verificação da exclusão da presença do 

feminino no cortejo – e, por essa razão, na consubstanciação numinosa do Graal –, 

concomitante da consagração masculina da ideia de Deus, conforme à imagem 

tradicional veiculada pela doutrina cristã. De facto, no libreto de Wagner, o quarto 

elemento, aquele que é excluído da essência predominantemente masculina do dogma 

cristão da santíssima trindade, é representado por Kundry, que não sendo propriamente 

a incarnação do mal é por ele – por Klingsor – manipulado. A dialectização das 

categorias ético-espirituais do Bem e do Mal surge, aliás, no texto wagneriano, 

nitidamente recortada na oposição inconciliável, de tonalidade maniqueísta, dos 

contrários protagonizados pelo carácter das personagens de Parsival (o puro) e de 

Klingsor (o malvado) e pelo combate que travam entre si. 

  Outra das diferenças diegéticas, com significado para a comparação da 

análise simbólica do Graal nestes textos, é a da inclusão no libreto de Wagner do 

episódio – in absentia nas narrativas medievais – da purificação pelas águas do herói 

Parsifal antes de se considerar digno de oficiar o Graal. O baptismo de Parsifal por 

Gurnemanz – “Béni soit tu, chaste, par l’eau chaste /o ainsi de toute parte /´l’ angoise 

s’ecarte de toi!” (Wagner: Acto III, 49) – que ocorre numa sexta-feira santa, antes do 

domingo de Páscoa, é claramente tributário da mitologia cristã e do episódio bíblico do 

baptismo de Cristo por S. João Baptista (Mt 3,14-17; Lc 3, 21-22). Convém perceber o 

significado simbólico do recurso à água como elemento purificador, transformador e 

regenerador para se entender a sua relevância religiosa, quer aplicada ao contexto da 

narrativa bíblica sobre a vida espiritual de Jesus, quer à sua reverberação no episódio 

wagneriano no qual o herói Parsifal se prepara para oficiar o Graal. A função baptismal 

das águas num quadro de referências espirituais cristãs actualiza, ao fim ao cabo, uma 



arcaica propensão antropológica em se aspirar à renovação de si, mediante uma auto-

dissolução regressiva e uma recomposição genésica. Segundo Mircea Eliade: 

As águas são […] o elixir da vida, da imortalidade […]; elas asseguram longa vida, 

força criadora e são o princípio de toda a cura. A imersão na água simboliza o regresso 

ao pré-formal, a regeneração total, um novo nascimento, porque uma imersão equivale a 

uma dissolução das formas, a uma reintegração no modo indiferenciado da pré-

existência e a emersão das águas repete gesto cosmogónico da manifestação formal 

(Eliade :165). 

 

  

 Por último, e ainda reportando-nos às diferenças assinaláveis entre as 

narrativas medievais e o libreto de Wagner, é por de mais evidente que o simbolismo do 

Graal representado tanto no fim do primeiro acto como no epílogo da ópera funciona 

como um pastiche do ritual eucarístico cristão, mediante o qual se repete 

simbolicamente o gesto místico da purificação e regeneração vital do espírito. A nota 

cénica no primeiro acto é, nesse sentido, elucidativa: “Les quatre pages, aprés avoir 

fermé la châsse prennent sur l’autel les deux cruches de vin et les deux corbeilles de 

pain, consacrées par Amfortas, distribuent le pain aux chevaliers et remplissent leur 

gobelet de vin.” (Wagner: Acto I, p.29). O epílogo da ópera retoma o motivo da 

ritualização eucarística do Graal, mas agora devidamente compreendido e executado, 

por Parsifal. A exclamação final, apoteótica e em coro – “Rédemption au Rédempteur” 

– deixa transparecer uma concepção de traços gnósticos da mensagem cristã do libreto 

wagneriano. Neste derradeiro momento do libreto operático, o ritual eucarístico do 

Graal protagonizado pelo herói cumpre assim a sua função redentora e iniciática, não 

apenas do protagonista Parsifal como de toda a comunidade que havia experimentado a 

queda espiritual e a decadência material provocadas pela falta do rei Amfortas. Como 

escreve Mircea Eliade, “uma nota caracteriza o arquétipo da iniciação: a morte 

simbólica não serve unicamente para a própria perfeição espiritual […] mas realiza -se 

para a salvação dos outros” (Eliade, 1977: 165). Assim sucede na ópera de Wagner: a 



perfeição espiritual que realiza Parsifal assegura a sua redenção e a dos outros, a do rei 

Amfortas e o agente da sua queda, Kundry, espécie de avatar da personagem bíblica 

Eva, incarnação instrumental do mal a redimir e que se limita a protagonizar um 

desígnio que a transcende. Parsifal é pois o herói que, ao oficiar com a consciência 

espiritual requerida e ao assimilar plenamente o significado numinoso e redentor do 

Graal, protagoniza, em conformidade com a marca gnóstica da ópera, o drama da queda 

e da redenção da humanidade enquanto reflexo do próprio drama divino. 
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