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GHEORGHE GLODEANU1, ROMÂNIA

Cuvinte-cheie: legende, Graal, simbol, mituri, magie, mister, Arthur, Parsifal, Tristan,
Isolda.

Legendele Sfântului Graal

Rezumat
Istoria și legendele Sfântului Graal este o carte paradoxală în sensul
că, deși pe coperta ei figurează numele lui Joseph Campbell, ea a fost
alcătuită de Evans Lansing Smith pornind de la vasta moștenire
spirituală a mitografului. Nu întâmplător, lucrarea a apărut abia în 2015,
la mult timp după trecerea în neființă a cercetătorului. Evans Lansing
Smith precizează materialele incluse în volum și menționează sursele
utilizate în selecția textelor. Scopul declarat al editorului a fost acela să
păstreze „integritatea prelegerilor originale”, dar și „coerența relatărilor
asociate cu poveștile despre diverșii cavaleri plecați în căutarea Sfântului
Graal”. Mulțumindu-le celor care l-au îndrumat către cele mai relevante
înregistrări audio ale conferințelor lui Joseph Campbell, Evans Lansing
Smith mărturisește că a lucrat la această carte timp de zece ani, munca
fiind începută în 2005. Lucrarea conține trei secțiuni ample, împărțite
în numeroase capitole semnificative, tot atâtea etape distincte ale
investigației. Ele se intitulează după cum urmează: Premisele și
contextul povestirilor Graalului, Cavaleri în Questa Graalului și Teme
și motive. La acestea se adaugă două anexe. Prima reproduce teza de
masterat a lui Joseph Campbell, publicată acum pentru prima oară (A
study of the Dolorous Stroke), în timp ce a doua reconstituie
extraordinarele resurse bibliografice existente în biblioteca personală a
cercetătorului.
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Legends of the Holy Grail

Summary
The History and Legends of the Holy Grail is a paradoxical book
meaning that, although on its cover appears Joseph Campbell's name, it
was collected by Evans Lansing Smith from the vast spiritual heritage
of the mythographer. Not coincidentally, the work appeared only in
2015, long after the researcher's passing. Evans Lansing Smith specifies
the included materials in the volume and mentions the sources he used
in the selected texts. The stated purpose of the editor was to preserve
“the integrity of the original lectures,” but also “the coherence of the
stories associated with the stories of many knights who went in search
of the Holy Grail.” Thanking those who guided him to the most relevant
audio recordings of Joseph Campbell's lectures, Evans Lansing Smith
confesses that he worked on this book for ten years, since 2005. The
work contains three extensive sections, divided into many significant
chapters, as many distinct stages of the investigation. They are entitled
as it follows: The Premises and Context of the Grail Stories, Knights in
the Grail Quest and Themes and Motifs. To these are added two annexes.
The first reproduces Joseph Campbell's master's thesis, now published
for the first time (A Study of the Dolorous Stroke), while the second
reconstructs the extraordinary bibliographic resources existing in the
researcher's library.
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Legendele Sfântului Graal
În 2020, la Editura Herald din București a văzut lumina tiparului versiunea românească
a lucrării lui Joseph Campbell, Istoria și legendele Sfântului Graal. Simbol, magie și mister în
miturile arthuriene. Prefața cărții este semnată de Evans Lansing Smith, care povestește cum
l-a cunoscut pe reputatul cercetător al miturilor, întâlnirea marcându-i în mod decisiv cariera.
Existența acestuia se schimbă la 26 de ani, după ce citește Eroul cu o mie de chipuri și după ce
face o excursie de două săptămâni prin nordul Franței, pentru a studia, sub îndrumarea lui
Joseph Campbell, povestirile arthuriene din Evul Mediu. Călătoria are un vădit rol inițiatic, iar
tânărul cercetător se întoarce la Baltimore complet schimbat. Participă la prelegerile ținute de
Campbell la Theater of the Open Eye din New York și, după exemplul oferit de marele model,
își dedică existența cercetării miturilor. Este impresionat de vitalitatea reputatului dascăl și
reține starea de încântare ce se citea pe fața acestuia când aborda problema miturilor și a
legendelor. Călcând pe urmele maestrului său spiritual, în 2010, Evans Lansing Smith a devenit
șeful Catedrei de studii mitologice la Pacifica Graduate Institute din California. Studiind opera
autorului Puterii miturilor, prefațatorul și editorul cărții observă că „întreaga carieră a lui
Campbell a avut ca punct de pornire studiile mitului arthurian”, lucrări care „i-au deschis porțile
către vasta și bogata lume a mitologiei comparate”. Opinia cercetătorului era aceea că „originile
povestirilor arthuriene trebuiau căutate în lumea indigenă a popoarelor celtice din Europa de
odinioară (galezi, bretoni, irlandezi), motiv pentru care a studiat franceza veche și provensala.
Apoi a trecut în Germania, unde literatura Evului Mediu cunoștea o abordare diferită.
Cercetătorii germani au fost cei care au demonstrat infiltrarea mitului hindus în literatura
europeană medievală. Având preocupări similare, Campbell s-a împrietenit cu indologul german
Heinrich Zimmer, semnatarul mai multor lucrări de referință.
Autorul Eroului cu o mie de chipuri abordează originea povestirilor arthuriene atât din
perspectiva mitologiei celtice, cât și a celei orientale. O altă idee importantă este aceea că
miturile arthuriene „nu trebuie citite literal, ci este necesar să fie interpretate ca metafore ale
etapelor naturale ale creșterii și evoluției spirituale sau, altfel spus, simboluri ale etapelor
specifice procesului de individuație”. Studiind lucrarea de referință a lui Denis de Rougemont,
Iubirea și Occidentul, Campbell identifică aici originile povestirilor arthuriene. Mitograful a
desemnat prin conceptul amor un tip de iubire în care se amestecă sexualitatea erosului cu
iubirea milostivă, agapē.
Istoria și legendele Sfântului Graal este o carte paradoxală în sensul că, deși pe coperta
ei figurează numele lui Joseph Campbell, ea a fost alcătuită de Evans Lansing Smith pornind
de la vasta moștenire spirituală a mitografului. Nu întâmplător, lucrarea a apărut abia în 2015,
la mult timp după trecerea în neființă a cercetătorului. Evans Lansing Smith precizează
materialele incluse în volum și menționează sursele utilizate în selecția textelor. Editorul
recunoaște că a preluat câteva din înregistrările conferințelor care i-au fost puse la dispoziție
din colecția audio a Fundației Joseph Campbell. De asemenea, a utilizat casetele audio
conținând unele prelegeri nepublicate, dar și mai multe materiale din colecția personală,
înregistrări efectuate în timpul seminarului intitulat Mythes and Mysteries of the Great Goddess,
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ținut la Casa Maria Montecino, California, în data de 7 aprilie 1983. La acestea se adaugă
transcrierea unei prelegeri intitulate Psyche and Symbol, precum și fragmente din eseul Indian
Reflections in the Castle of the Graal. Scopul declarat al editorului a fost acela să păstreze
„integritatea prelegerilor originale”, dar și „coerența relatărilor asociate cu poveștile despre
diverșii cavaleri plecați în căutarea Sfântului Graal”. Mulțumindu-le celor care l-au îndrumat
către cele mai relevante înregistrări audio ale conferințelor lui Joseph Campbell, Evans Lansing
Smith mărturisește că a lucrat la această carte timp de zece ani, munca fiind începută în 2005.
Scrierile lui James Joyce și ale lui Thomas Mann, dar și investigațiile psihologice ale lui
Sigmund Freud și Carl Gustav Jung l-au ajutat pe Campbell să elaboreze teoria potrivi căreia
„miturile și poemele epice sunt conectate la nivelul psihicului uman și sunt manifestări culturale
ale nevoii universale de a explica realități sociale, cosmologice, dar și spirituale”. Lucrarea
conține trei secțiuni ample, împărțite în numeroase capitole semnificative, tot atâtea etape
distincte ale investigației. Ele se intitulează după cum urmează: Premisele și contextul
povestirilor Graalului, Cavaleri în Questa Graalului și Teme și motive. La acestea se adaugă
două anexe. Prima reproduce teza de masterat a lui Joseph Campbell, publicată acum pentru
prima oară (A study of the Dolorous Stroke), în timp ce a doua reconstituie extraordinarele
resurse bibliografice existente în biblioteca personală a cercetătorului.
Abordând Premisele și contextul povestirilor Graalului, Joseph Campbell discută
următoarele secvențe: Influențele neolitice, celtice, romane și germane, Creștinismul irlandez:
Sfântul Brendan și Sfântul Patrick și Teologie, dragoste, trubaduri și minnesängeri. Lucrarea
se deschide cu mențiunea că „perioada de vârf a povestirilor arthuriene coincide cu intervalul
în care au fost ridicate catedralele, respectiv un minunat ciclu de o sută de ani, între 1150 și
1250 d. Hr”. Cum în această perioadă conceptul de roman nu s-a impus încă, redactorii cărții
au simțit nevoia să explice termenul de „medieval romance”, tradus prin povestire sau roman
medieval. Este vorba de „un tip de narațiune ce relatează în proză sau în versuri aventurile unor
eroi. Personajele acestor povestiri sunt în general cavaleri, domnițe, regine și alți nobili.
Personajele masculine pornesc în queste, cele feminine îndură chinuri sau ispite și ajung să fie
salvate de cavaleri, se nasc sau se rup relații de iubire adesea adultere, toate acestea într-un
cadru miraculos”. Apoi se precizează faptul că denumirea genului romance nu vine de la
romantism, care nu este specific Evului Mediu. Un echivalent mai apropiat ar fi romanul,
într-o formă mai puțin complexă decât cea atribuită azi. Credem că informații mai exacte s-ar
fi putut da dacă s-ar fi pornit de la limba franceză, de la conceptul de chansons de geste și de
la originile cuvântului roman sau romancero, care atrag atenția asupra faptului că este vorba
de un text scris în limba poporului și nu în limba latină, idiomul culturii oficiale. În viziunea
lui Campbell, această perioadă gotică de extraordinară înflorire culturală poate fi comparată
prin importanță cu epoca homerică. Cercetătorul vorbește despre existența a două mari Europe:
cea a Greciei și a Romei, pe de o parte, și cea a celților și a germanilor, pe de altă parte. Este
vorba de o perioadă în care se pune accent pe individ, care nu este considerat un supus al
statului, ci un cetățean care face parte din stat. Pe la sfârșitul veacului al XIII-lea, odată cu
apariția Inchiziției, se scriu tot mai puține opere care să păstreze spiritul specific istoriilor
arthuriene. Ultimul text important este considerat Le Morte dʾArthur de Thomas Malory
(secolul al XV-lea), considerat primul roman în proză din literatura engleză. Campbell vorbește
despre contextul care a dus la apariția mitologiilor celtice și relevă importanța Ziței ca figură
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mitologică centrală. Cercetătorul reface istoria celților și reconstituie atmosfera apariției
legendelor arthuriene. Laitmotivul acestora este prezența recurentă a eroului care vine să o
salveze pe domnița al cărei castel se găsește sub asediul inamicului, apoi se căsătorește cu ea.
Este o temă celtică străveche ce datează din Epoca Bronzului și împletește puterea masculină
cu cea feminină.
Foarte interesant se dovedește capitolul intitulat Teologie, dragoste, trubaduri și
minnesängeri. Joseph Campbell descrie legenda Sfântului Graal, așa cum este ea înfățișată în
poemul epic al lui Wolfram von Eschenbach, Parzival, operă elaborată în jurul anului 1210. În
viziunea cercetătorului, „acesta este unul dintre marile mituri ale lumii europene moderne”.
De altfel, perioada cuprinsă între 1150 și 1250 este considerată „un secol de o importanță
crucială”. Aceasta este perioada construirii marilor catedrale și a înfloririi povestirilor ciclului
Arthurian. Opțiunea lui Campbell pentru Wolfram von Eschenbach în defavoarea lui Chrétien
de Troyes, cunoscutul trubadur francez din secolul al XII-lea, poate să surprindă. Scrierile
acestuia despre Regele Arthur și cavalerii Mesei Rotunde se numără printre cele mai reușite
creații ale perioadei medievale. Amplul poem eroic dedicat lui Lancelot a fost elaborat la
solicitarea contesei Marie de Champagne, în timp ce Perceval. Le Conte del Graal reprezintă
adaptarea unei povești cunoscute dintr-o carte dăruită de contele Filip al Flandrei, devenit în
1180 regent al Franței. În ciuda reputației de care se bucură trubadurul francez, Joseph Campbell
consideră că lucrarea lui Wolfram von Eschenbach este superioară din punct de vedere estetic
și mai bogată în semnificații. Comentând textul lui Chrétien de Troyes, cercetătorul îi observă
limitele. Romanul eroic al trubadurului francez nu este terminat, pe de altă parte acesta nu
discută semnificațiile spirituale ale rănii lui Amfortas, Regele Graalului. De altfel, se pare că
cei doi creatori medievali nici nu au folosit aceleași surse de inspirație.
Campbell menționează faptul că situația reprezentată în imaginea mitologică a
Tărâmului pustiit constituie laitmotivul povestirilor Graalului. De altfel, în comentariile sale,
cercetătorul miturilor se repetă în momentul în care revine la aceleași subiecte. Tema principală
a acestor narațiuni îl vizează pe Regele Pescar. Povestea lui trimite la Hristos, care le-a spus
apostolilor săi: „Vă voi face pescari de oameni”. Nu întâmplător, inelul papal poartă denumirea
de „inelul pescarului” și are încrustat imaginea unui pescar trăgând o plasă de pești. Regele
Pescar a fost rănit foarte grav și, în urma îmbolnăvirii sale, țara pe care o conduce a devenit
pustie. Obiectivul central al povestirilor Graalului este salvarea Regelui Pescar prin intermediul
întrebării juste. Scopul eroului este acela să vindece rana, dar acest lucru trebuie să se realizeze
în mod natural. Cavalerul este inocentul perfect, care nu cunoaște regulile questei. În romanele
medievale, questa este călătoria întreprinsă de cavaleri cu scopul de a duce la îndeplinire o
anumită misiune. Este vorba de un voiaj inițiatic, plin de aventuri și de miracole. Eroul pune
spontan întrebarea justă care duce la vindecarea naturii.
Abordând problema vieții conjugale, Campbell menționează că, în perioada Evului
Mediu, căsătoriile erau de conveniență, iar sacralitatea mariajului era asigurată de ritualul
Tainelor căsătoriei oficiată de clerici. Pornind de aici, iubirea romantică era considerată o
veritabilă erezie la adresa instituției. Datorită frumuseții sale seducătoare și a pericolului
reprezentat de iubirea romantică, femeia era considerată „poarta Iadului”. Oficierea religioasă
a căsătoriei convenționale, total lipsită de iubire, a provocat o reacție puternică în cercurile
aristocratice, ilustrată în poezia trubadurilor, care propuneau un alt ideal al iubirii. Campbell
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vorbește despre cele două tipuri de iubire existente în tradiția creștină, tipuri aflate în opoziție.
Este vorba de eros sau pasiunea erotică, și de agapē, care era iubirea spirituală, dragostea față
de aproapele tău. Ambele variante sunt considerate impersonale. Prin iubirea agapē, nu alegi
pe cine vei iubi. Trebuie să îți iubești aproapele ca pe tine însuți. În antiteză, erosul este pasiunea
unui organ pentru celălalt, adică o atracție pur biologică. Cu alte cuvinte, este vorba tot de o
iubire impersonală. În timpul marilor festivaluri, orgiile constituiau manifestarea tipică a acestui
tip de iubire, deoarece nu conta cine pe cine alege. În antiteză, trubadurii propuneau o iubire
total diferită de cele două modalități răspândite în epocă. Se pare că Girhault de Borneilh, care
a întruchipat idealul trubaduresc, a repurtat un mare succes cu versurile sale la sfârșitul secolului
al XII-lea. Profundele dezbateri lirice urmăreau să stabilească dacă văpaia iubirii pornea din
ochi sau din inimă. În viziunea lui Borneilh, ochii constituiau iscoadele inimii. Ei realizează o
alegere personală în funcție de un ideal de frumusețe. Când ochii și inima se pun de acord se
naște iubirea, care nu are nimic de-a face cu pasiunile trupești. Rod al unei alegeri personale,
femeia devine idolul devotamentului individual. Cum mezalianța era condamnată în epocă, de
regulă, femeie era de rang cel puțin egal cu acela al adoratorului ei. Campbell ne avertizează
că dragostea curtenească era adulteră. Ea era considerată incompatibilă cu căsătoria. Acesta
este contextul în care a trăit cavalerul și poetul german Wolfram von Eschenbach. Respingând
soluția propusă de trubaduri, în Parzival, este respinsă atât atitudinea ecleziastică, cât și cea a
trubadurilor. Sunt idei pe care cercetătorul le abordează și în Puterea mitului.
Trubadurii germani au preluat viziunea despre iubire promovată de confrații lor francezi.
Mai mult, ei au reușit să confere amorului un plus de profunzime, iubirea fiind considerată
expresia unei puteri divine. Cuvântul minnesinger înseamnă „cel care cântă iubirea”. Cel mai
cunoscut dintre ei a fost Walter von der Vogelweide, cel care o preamărește pe Zeița Minne, o
întruchipare a iubirii și a fertilității. Noua religie a iubirii a fost exprimată în mod elocvent în
lucrarea lui Gottfried von Strassburg, Tristan. În această poveste – spune Campbell – filtrul
magic pe care îl beau cei doi îndrăgostiți simbolizează triumful iubirii obsesive. Povestea lui
Tristan care a fost rănit de sabia otrăvită a unchiului Isoldei este considerată una din cele mai
frumoase narațiuni ale ciclului arthurian. Vina eroului este aceea că nu își recunoaște
sentimentele pentru Isolda, pe care o recomandă drept soție unchiului său, regele Marc. După
ce beau din greșeală filtrul magic, în cei doi îndrăgostiți începe să se dea o luptă teribilă între
virtutea iubirii și cea a onoarei. Toate povestirile arthuriene – menționează Campbell – au la
bază vechile mituri celtice.
Partea a doua a investigației se intitulează Cavaleri în questa Graalului. Joseph
Campbell analizează pe larg lucrarea lui Wolfram von Eschenbach, Parzival, una din
capodoperele literaturii medievale. Fiecare titlu al cercetării este dedicat unui cavaler
reprezentativ al Mesei Rotunde. Rând pe rând, cercetătorul se oprește la nume precum
Gahmuret, Parzival, Gawain și Feirefiz. Campbell investighează în profunzime lucrarea lui
Eschenbach, pe care o consideră „o operă de artă cu adevărat magnifică, fiind, în opinia mea,
cea mai importantă creație a Evului Mediu care depășește ca valoare chiar și opera lui Dante”.
În viziunea exegetului, Parzival „este o catedrală închinată iubirii, o celebrare a misterului în
toate aspectele sale”. Legenda l-a inspirat și pe Wagner, care a schimbat însă personajele și
semnificațiile poveștii. Pe lângă celebra operă a compozitorului german, Campbell trimite și
la lucrarea lui Chrétien de Troyes, Perceval, le Conte del Graal.

25

memoria ethnologica nr. 78 - 79 * ianuarie - iunie * 2021 (An XXI)

Poemul medieval se deschide cu povestea lui Gahmuret, tatăl lui Parzival. Acesta decide
să meargă pe drumul ales de el în viață, nedorind să urmeze traseul care i se oferă. Sub acest
aspect, principala virtute a eroilor lui Wolfram este – consideră Campbell – tăria de caracter.
Parzival este fiul lui Gahmuret și a reginei Herzeloyde. Acesta crește în mijlocul naturii, fără
contact cu civilizația. Drept consecință, nu primește o educație specifică normelor cavalerești.
Abia când devine adolescent află cine sunt cavalerii și aude de curtea regelui Arthur, locul unde
poți deveni cavaler. Tânăr și lipsit de experiență, este foarte ascultător, ceea ce este unul dintre
defectele sale. Mult timp, rămâne ignorant, naiv, distructiv și violent. Exegetul explică și
originea numelui eroului. Parzival vine de la „perce le val”, ceea ce înseamnă „prin mijloc,
între perechea de contrarii, între alb și negru”. Drept consecință, învățătura pe care ne-o
transmite personajul este aceea că trebuie să urmăm calea de mijloc. Pe parcursul traseului său
inițiatic, la un moment dat, Parzival ajunge la Anfortas, Regele Pescar, Regele Graalului. La
curtea acestuia se întâlnește cu Cunneware de Lalant, căreia i s-a prezis că va râde doar atunci
când îl va vedea pe cel mai mare cavaler din lume. Reușește să îl ucidă pe Ither, cavalerul Roșu,
prima sa faptă de vitejie. Ajunge apoi la castelul lui Gurnemanz, care îl inițiază în tainele
codului cavaleresc. Tot acesta îl învață să nu pună prea multe întrebări, regulă ce se va
transforma în slăbiciunea lui Parzival atunci când ajunge la Castelul Graalului și se pune
problema salvării Regelui Pescar. Când Gurnemanz îi oferă mâna fiicei sale, acesta nu acceptă
pur și simplu o căsătorie de conveniență și un castel, ci simte că trebuie să câștige toate acestea
prin propriile sale fapte, asemenea tatălui său. În felul acesta, tânărul se opune tradițiilor
timpului, când familiile erau cele care aranjau căsătoriile.
Lăsându-și calul să meargă în voie, Parzival ajunge la castelul aflat sub asediu al reginei
Condwiramurs. În limba franceză, numele acesteia înseamnă conduire amour, adică ea este
cea care „conduce la iubire”. Aceasta refuză să se căsătorească cu regele Clamide, care a trimis
o armată ca să îi subjuge țara și să o ia de soție. Decât să accepte o căsătorie aranjată și lipsită
de iubire, ea preferă să se arunce de pe turnurile palatului. Campbell insistă pe ideea că tânăra
regină refuză să se supună sistemului, dorind o căsătorie din iubire, specifică tradiției
trubadurilor. Parzival pornește la luptă ca să o salveze pe regina Condwiramurs, înfruntândul pe cavalerul Kingrun. Cei doi tineri descoperă marea taină a iubirii mai întâi în spirit, abia pe
urmă are loc împlinirea fizică a sentimentelor. Wolfram susține integritatea afirmării iubirii în
căsătorie. Drept consecință, el pledează pentru amor, nu pentru agapē. Parzival și regina inimii
sale rămân împreună timp de 15 luni, după care eroul pornește spre următoarea sa aventură,
questa Castelului Graalului. Mergând în căutarea mamei sale, cavalerul ajunge la un lac pe
care vede o barcă în care se află doi bărbați care pescuiesc. Unul dintre aceștia este Regele
Pescar, care poartă pe cap un coif împodobit cu pene de păun, care simbolizează ciclicitatea
anotimpurilor. Întrebând unde ar putea găsi adăpost pentru o noapte, cavalerul este îndemnat
să o ia înainte și, dacă nu va rătăci drumul, va ajunge la un castel. Este însă sfătuit să fie cu
ochii în patru deoarece pe acolo drumurile se încurcă și nimeni nu poate ști unde poate să o
sfârșească. În esență, cavalerul este prevenit asupra faptului că nu oricine poate să vadă castelul
și poate să pătrundă în el. Acest privilegiu îl au doar cei inițiați. Regele Graalului este cunoscut
și sub numele de Regele Pescar sau Regele Infirm. Numele acestuia este Anfortas, în franceza
veche entfertez sau enfermetez însemnând infirmitate. Primit la castel, cavalerul rătăcitor asistă
la o procesiune a Graalului care se desfășoară în fața regelui care zace grav bolnav. Acesta a
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fost rănit de către un cavaler păgân pornit în căutarea Graalului și care avea încrustat pe lama
lăncii sale cuvântul Graal. Regele reușește să îl ucidă pe străin, dar este grav rănit, pierzânduși bărbăția. Drept consecință, întregul său regat devine sterp. Campbell menționează că, în
viziunea lui Wolfram, Graalul este o piatră, nu o cupă sau un pocal așa cum apare la Chrétien
de Troyes. Cercetătorul miturilor precizează că „interpretarea Graalului ca reprezentând potirul
din care a băut Iisus la Cina cea de Taină este o abatere de la interpretarea tradițională, care
aparține versiunii monastice cisterciene și apare puțin mai târziu. Și, conform și acestei versiuni,
lancea din castel este asociată cu lancea care a străpuns coasta lui Hristos”. Campbell
menționează că această versiune a legendei Graalului prezent la Cina cea de Taină și a lăncii
care l-a împuns pe Iisus în timpul Răstignirii a fost adusă în Anglia de către Iosif din Arimateea,
în mormântul căruia a fost așezat Hristos. Ea reprezintă o variantă monahală, în centrul căreia
se găsește un alt cavaler, Galahad, nu Parzival. Prezent în Vechiul Testament, numele Galahad
înseamnă „muntele mărturiei”. Spre deosebire de versiunea monahală care îl prezintă pe
cavalerul Graalului drept o ființă pură, fără păcate, eroul lui Wolfram este un cavaler căsătorit,
care va deveni Regele Graalului atât datorită curajului său în luptă, cât și loialității sale în
dragoste. El este cel care va reuși să îl vindece pe Anfortas și regatul pustiit al acestuia.
Impresionat de suferințele regelui, Parzival este cuprins de compasiune și resimte impulsul să
întrebe care sunt motivele bolii misterioase a regelui. Dacă ar fi avut tăria să pună întrebarea
potrivită, pământul ar fi redevenit fertil și regele s-ar fi vindecat. Sfătuit însă de Gurnemanz,
inițiatorul său, să nu pună prea multe întrebări, Parzival păstrează tăcerea și astfel ratează
posibilitatea de a îndrepta lucrurile. În timpul nopții pe care o petrece în castelul Regelui Pescar,
Parzival este cuprins de o serie vise terifiante, care îi dezvăluie faptul că a eșuat în questa
Graalului. După ce cunoaște experiența lumească a faimei și a căsătoriei, cavalerul trece la un
alt nivel, cel al aventurii spirituale, „aceea de a adresa întrebarea, care implică trezirea
sentimentului de compasiune a unui bodhisattva față de toate ființele aflate în suferință”.
Aventura spirituală a eroului începe atunci când părăsește în mod rușinos Castelul Graalului,
ratându-și menirea. Lui Parzival i se reproșează că nu a ușurat chinurile Regelui Pescar atunci
când acesta stătea întins în fața lui pe patul de suferință. Cavalerul ajunge în dizgrație, deoarece
a eșuat într-o misiune mult mai importantă decât aceea de a deveni Cavaler al Mesei Rotunde.
Pentru a-și îndrepta greșeala, decide să pornească din nou în căutarea Castelului Graalului și
să îl vindece pe rege. Principiile cavalerești sunt considerate cele mai înalte valori umane. Eroul
rătăcește timp de cinci ani în deșertul sufletului, lumea transformându-se într-un imens pustiu
ca urmare a faptelor sale. Questa regenerării echivalează cu cinci ani de penitență, răstimp în
care Parzival trece printr-o convertire. La un moment dat, află că nu se mai poate întoarce la
Castelul Graalului și că nu-l va mai putea vedea niciodată. Cel care nu a pus întrebarea în mod
spontan la prima sa descindere, nu mai poate ajunge la castel, care nu i se arată. Cu toate acestea,
după un calvar de cinci ani în pădurea întunecată a sufletului, eroului i se permite să revină și
să își îndrepte greșeala datorită calităților sale. În final, Parzival este proclamat Rege al
Graalului. Nu ajunge la această titulatură prin questa directă, ci datorită caracterului și vitejiei
sale. Într-o lume dominată de codul cavaleresc, noblețea sufletească este considerată mai presus
decât orice altă valoare. Când Parzival îl vede din nou pe Regele Pescar, îi adresează fără să
mai ezite întrebarea justă, iar Anfortas se vindecă imediat. Prin intermediul faptelor sale,
personajul demonstrează că își poate făuri propriul său destin. Cele patru încercări prin care
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trebuie să treacă eroul, la fel ca în cazul ispitirii lui Buddha, sunt următoarele: dezlegarea de
focul patimilor, neînfricarea în fața morții, indiferența față de opinia lumii și compasiunea.
Wolfram atrage atenția că amplul poem epic are de fapt în centrul întâmplărilor doi eroi:
Parzival și Gawain. Drept consecință, un capitol special este dedicat faptelor acestuia din urmă.
Spre deosebire de Parzival, Gawain este cavalerul doamnelor. El este un bărbat mai matur și
mai sofisticat, un veritabil om de lume, un autentic senior. Există o perfectă concordanță între
vorbele meșteșugite ale acestuia și trăsăturile sale de caracter. Printre altele, eroului i se cere
să meargă să elibereze patru sute de fecioare și patru regine de vraja sub care ele erau ținute în
Castelul Miracolelor. Probele neobișnuite la care este supus eroul amintesc de muncile lui
Hercule. La un moment dat, Gawain o întâlnește pe Orgeluse, castelana cea mândră, de care
se îndrăgostește.
Wolfram redă apoi faptele de vitejie săvârșite de către cavalerul Feirefiz, fratele vitreg
al lui Parzival, fiul lui Gahmuret și al lui Belkane din Zanzamanc.
Foarte interesant se dovedește și capitolul al V-lea al cărții, care se ocupă de un alt roman
medieval celebru, Tristan și Isolda. În viziunea lui Campbell, poemul epic Parzival compus
de Wolfram von Eschenbach și povestea de iubire dintre Tristan și Isolda reprezintă cele două
mari creații ale epocii. Cercetătorul recunoaște că există vreo opt versiuni diferite ale celebrei
povești de dragoste. Cea mai importantă dintre ele îi aparține lui Gottfried von Strassburg, care
a trăit în jurul anului 1200. Redactat probabil în perioada 1205-1215, amplul poem în versuri
Tristan și Isolda este considerat primul roman de dragoste din literatura germană. Veritabilă
capodoperă a literaturii medievale, lucrarea se impune prin frumusețea stilului și profunzimea
investigației psihologice. Din păcate, Gottfried von Strassburg s-a stins din viață înainte să își
definitiveze opera. Drept consecință, pentru a afla deznodământul întâmplărilor, trebuie să
consultăm versiunea lui Thomas of Britain, modelul de la care s-a inspirat bardul german.
Campbell menționează că poeții medievali nu inventau fabula pe care o spuneau, doar o
dezvoltau. Barzii, trubadurii și menestrelii preluau o poveste tradițională și îi dădeau propria
lor interpretare. Cercetătorul identifică în substanța relatării un clișeu mitologic prezent în
povestea Atenei și a Cretei, precum și în cea a lui Tezeu și a Minotaurului. Ampla poveste
tratează o serie de teme precum moartea și învierea, boala și vindecarea, reluând într-o manieră
personală mitul lui Orfeu și al Euridicei.
Istoria lui Tristan începe cu sosirea eroului la curtea regelui Marc, stăpânul ținutului
Cornwall. Născut în Bretania, el ajunge la castelul unchiului său în același timp cu Morholt,
solul sosit din regatul Irlandei. Deoarece regele Irlandei l-a învins pe regele din Cornwall,
acesta din urmă trebuia să plătească periodic un tribut format dintr-un grup de tineri ce urmau
să îl slujească pe principele victorios. Faptele de vitejie ale lui Tristan încep cu înfruntarea
inegală cu uriașul Morholt, fratele reginei Isolda, care vine în Cornwall după tributul ce trebuia
să îl plătească regele Marc. Tristan solicită permisiunea unchiului său să îl înfrunte pe cavalerul
irlandez. În mod surprinzător, tânărul reușește să îl învingă pe străin, dar este la rândul său rănit
de sabia otrăvită a acestuia. Constatăm cu stupoare că, în ciuda codului cavaleresc al onoarei
ce acționa în acel timp, luptele nu se desfășurau întotdeauna în mod cinstit. Trupul lui Morholt,
supranumit Cavalerul Dragon deoarece pe scutul lui se găsea emblema unui dragon fioros, este
readus în Irlanda unde, nepoata lui, numită tot Isolda, descoperă așchia din sabia lui Tristan
care i-a rămas înfiptă în craniu. La rândul lui, cavalerul victorios cade la pat din cauza rănii
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infectate. Simțind că îl lasă puterile, acesta îi cere unchiului său să îl așeze într-o barcă, să îi
pună alături harfa, urmând ca valurile să îl ducă la sursa otrăvii. Într-adevăr, Tristan ajunge în
Irlanda unde, auzind frumusețea cântecului său, oamenii îl duc la Regina Isolda ca să îl vindece.
Dorind să își ascundă adevărata identitate, cavalerul spune că se numește Tantris, în limba
franceză tant trist însemnând foarte trist. Asemenea miticului Orfeu, personajul reușește să o
cucerească pe tânăra Isolda, fiica reginei, prin sunetele miraculoase ale harfei și nu prin faptele
sale de arme. Se pare că poetul medieval s-a inspirat dintr-o poveste de dragoste reală din
secolul al XII-lea, cea dintre Abelard și Heloise. Deși devine profesorul de muzică al Isoldei și
se îndrăgostește de ea, Tristan nu își pune problema să o cucerească și să o țină pentru el.
Vina tragică a personajului lipsit de experiență este aceea că, la întoarcerea sa în Cornwall, o
laudă foarte mult pe Isolda regelui Marc. Mai mult, este de părere că aceasta ar putea
deveni soția perfectă a monarhului. Prin cuvintele sale pline de entuziasm, Tristan reușește să
trezească interesul unchiului său. Drept consecință, în loc să se gândească la propria sa fericire,
cavalerul se întoarce în Irlanda pentru a o peți pe Isolda în numele regelui Marc. Greșeala se
dovedește fatală, devenind sursa tragediei trăite de către cei doi îndrăgostiți. În esență, textul
vorbește despre diferența dintre dragostea curtenească sinceră și căsătoria medievală bazată pe
interesul politic.
Cum Isolda este unica moștenitoare a tronului Irlandei, pețitorii trebuie să treacă o probă
a curajului, confruntarea cu dragonul care amenința regatul. Tristan pleacă în căutarea
monstrului terifiant care scoate foc pe nări și reușește să îl ucidă. Ca dovadă a faptei sale, el
taie limba dihaniei și o ascunde la sân. Dar cum limba fiarei este otrăvită, cavalerul cade răpus.
De moartea bestiei profită rivalul lui Tristan, seneșalul necinstit care se numără și el printre
pretendenții la mâna prințesei. Acesta retează capul dragonului și îl duce la curte. Adevărul
iese la lumină în momentul în care Tristan este găsit mai mult mort decât viu, având asupra lui
dovada vitejiei sale. Regina mamă reușește să îl readucă la viață pentru a doua oară,
vindecându-l de efectele otrăvii. Lucrurile se complică în momentul în care Isolda descoperă
așchia lipsă din sabia cavalerului și conștientizează faptul că acesta l-a ucis pe unchiul ei. Cu
alte cuvinte, Tantris era aceeași persoană cu Tristan. Când Isolda vrea să răzbune moartea lui
Morholt, eroul îi aduce aminte că atunci va trebui să se căsătorească cu seneșalul, ceea ce o
face pe tânără să se răzgândească. Deși cucerește mâna fetei prin uciderea dragonului, Tristan
nu o păstrează pentru sine, ci o oferă unchiului ei. Cum nu a mai iubit niciodată, acesta nu
pricepe ce se întâmplă cu el. Eroarea fatală este explicată prin tinerețea și lipsa de experiență
a eroului. Pentru a declanșa iubirea mirilor, mama Isoldei pregătește un filtru cu puteri magice,
pe care cei doi trebuiau să îl bea în noaptea nunții. Vasul conținând lichidul miraculos este dat
în grija lui Brangaene, slujnica Isoldei. Campbell atrage însă atenția că otrava și licoarea
dragostei reprezintă același lucru. Aceasta deoarece suferința din dragoste este o boală
incurabilă, ce nu poate fi vindecată de medicina tradițională. Mesajul îl putem reîntâlni și în
celebrul poem Zburătorul al lui Ion Heliade Rădulescu. În timpul călătoriei pe Marea Irlandei,
cei doi tineri se hotărăsc să își astâmpere setea. În loc de vin, ei golesc însă din greșeală sticluța
conținând licoarea magică. Drept consecință, în forul lor intim se trezește o dragoste irezistibilă.
Tristan își acceptă soarta, suferința teribilă provocată de iubirea pentru Isolda. Mai mult, dacă
licoarea magică este cea care te împinge să iubești, deși adulterină, dragostea dintre Tristan și
Isolda nu constituie o dragoste vinovată, deoarece lipsește din ea elementul intențional.
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În versiunea lui Gottfried von Strassburg, iubirea lor ține până la moarte. Există însă și
alte variante ale textului, în care efectul licorii se atenuează după câțiva ani. Drept consecință,
atunci când acțiunea filtrului magic încetează, începe păcatul. Lucrurile se complică în
momentul în care cei doi tineri ajung la destinație, iar Isolda devine soția regelui Marc. În
noaptea în care trebuie să împartă patul conjugal, Isolda este substituită cu Brangaene, ceea ce
reprezintă o atitudine plină de dispreț la adresa suveranului. După un timp, dragostea adulterină
a celor doi este descoperită, iar regele este obligat să se răzbune. În mod normal, cei doi
îndrăgostiți ar trebui să plătească cu viața pentru vina lor, dar regele ține la ei mult prea mult.
Gottfried insistă chiar asupra ideii că vina lui Marc este aceea că vrea să păstreze cu forța ceea
ce a pierdut în fața iubirii. Faptul că regele încearcă să își supravegheze soția atrage antipatia
acesteia. Poetul menționează că oricât de vigilent ar fi un paznic, acesta nu este niciodată
suficient de agil când este vorba de o femeie. Aceasta deoarece iubita virtuoasă se păzește
singură, în timp ce cea păcătoasă nu poate fi supravegheată. Dacă acest lucru se întâmplă totuși,
bărbatul nu câștigă decât ura femeii, pierzându-și definitiv soția.
În povestea lui Gottfried, regele nu îi ucide pe cei doi îndrăgostiți, ci îi alungă de la
curte. Pedepsiți, Tristan și Isolda se retrag în pădure, unde se refugiază într-o peșteră construită
în vremurile precreștine. Numele acesteia este simbolic: Capela îndrăgostiților. Conștient de
faptul că Regele Marc îi poate surprinde dormind împreună, Tristan așază între el și Isolda
sabia. Campbell vede în acest gest un triumf al onoarei în fața iubirii. Într-adevăr, mergând la
vânătoare, suveranul îi descoperă pe cei doi îndrăgostiți dormind cu sabia între ei. Văzând că
iubirea lor nu s-a consumat și în plan fizic, regele îi iartă și îi readuce din nou la curte. Cei doi
îndrăgostiți continuă însă să se vadă, iar legătura lor ajunge să fie deconspirată. Drept
consecință, Tristan este exilat și se întoarce în Bretania, în timp ce Isolda este supusă ordaliei,
adică judecății divine. Ea trebuie să jure că nu s-a dat unui alt bărbat în afara soțului ei și este
obligată să își întărească legământul ținând în mână o bară de fier înroșită în foc. Pentru a
ajunge la locul de judecată, ea traversează un râu. Cel care conduce barca este însuși Tristan,
care s-a deghizat în barcagiu. În momentul în care Isolda coboară din luntre, Tristan alunecă și
cade peste ea. Drept consecință, la proces, ea poate să spună că „în afară de soțul meu și de
barcagiul care a căzut peste mine, niciun alt bărbat nu a stat deasupra mea”. Deoarece nu minte,
ea reușește să treacă proba fierului încins în foc fără să fie rănită.
Drama celor doi îndrăgostiți obligați să se despartă însă continuă. Întors în Bretania,
Tristan cunoaște o altă tânără numită Isolda, se îndrăgostește de numele ei și se căsătorește cu
ea. Este vorba de „Isolda cu mâinile albe”, care devine doar un substitut al adevăratei iubite.
Din această relație lipsește atracția fizică, ceea ce o nemulțumește pe tânăra soție, care își
iubește sincer soțul. Povestea lui Gottfried von Strassburg se întrerupe în acest moment al
relatării, fără să ni se ofere explicații. Drept consecință, finalul întâmplărilor îl putem afla din
poemul epic al lui Thomas of Britain, principala sursă de inspirație a bardului medieval. Fapt
interesant, în relatare nu apare numai o nouă Isoldă, copie imperfectă a prototipului ideal, ci și
un nou Tristan, supranumit Piticul, ceea ce vorbește de absența dimensiunii eroice. Iubita
cavalerului este răpită de Estult lʾOrgillus și de frații acestuia. Cavalerul vine să ceară ajutorul
adevăratului erou pentru a-și elibera ibovnica. Tristan îi ucide pe Estult lʾOrgillus și pe cei șase
frați ai săi, dar este grav rănit de o armă otrăvită. În felul acesta, poemul reia de trei ori motivul
dragon-rană-vindecare. Pentru a putea fi salvat, Caedin, cumnatul lui Tristan, pleacă
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în Cornwall să o aducă pe Isolda. Sosirea iubitei trebuia anunțată printr-o pânză albă arborată
la catargul corabiei. Dacă Isolda nu se afla la bord, trebuia arborată o pânză neagră. Nava
sosește cu întârziere în port dar, cuprinsă de gelozie, Isolda cu mâinile albe își minte soțul,
spunându-i că pânza de pe catarg are culoare neagră. Drept consecință, cuprins de disperare,
Tristan moare, astfel că adevărata Isoldă ajunge prea târziu.
Trimițând la mitologia greacă, Joseph Campbell menționează că motivul pânzei fatale
trimite la povestea întoarcerii lui Tezeu la Atena după înfrângerea Minotaurului din Creta.
Echipajul uită să schimbe pânzele, iar regele Egeu se aruncă de durere în mare, crezând că fiul
său a murit. Dar Campbell realizează și alte trimiteri interesante. El identifică în istoria lui
Tristan motivul clasic Paris-Elena, dar evocă și povestea de dragoste dintre Siegfried, eroul lui
Wagner, și Brünnhilde. Conflictul principal pe care se bazează amplul poem epic este cel dintre
iubirea romantică și instituția căsătoriei. Altfel spus, amor versus onoare. Problema e cum se
poate face ca cele două lucruri să coexiste într-o lume în care mariajul era stabilit potrivit
rânduielile medievale? De niște tradiții pentru care sentimentele contau foarte puțin. Cele două
poeme importante ale Evului Mediu, Tristan de Gottfried von Strassburg și Parzival de Wolfram
von Eschenbach, impun un nou cod al iubirii, bazat pe sentimentele autentice nu pe avere.
Analizând originile istoriei lui Tristan, Campbell trimite la o legendă de pe vremea
picților. Așa cum o cunoaștem în prezent, impresionanta poveste de dragoste a fost dezvoltată
de poeții francezi și germani la sfârșitul secolului al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea.
Este vorba de perioada cuprinsă între 1160 și 1210. Legenda este alcătuită din cinci părți
distincte:
1. Părinții, nașterea și copilăria eroului.
2. Cavalerul regelui: prima vizită în Irlanda.
3. Questa miresei: a doua vizită în Irlanda.
4. Isolda Irlandei: licoarea dragostei.
5. Isolda Bretaniei: moartea din iubire.
Exegetul menționează faptul că cele mai vechi versiuni ale poveștii lui Tristan au fost
pierdute. Cercetătorii sunt de părere că a existat o perioadă de dezvoltare și de transmitere cu
precădere orală (1066-1150), în care povestitorii galezi și bretoni au fost primiți la curțile
franceze și normande. Trei poeți francezi vorbesc despre un autor galez, Bledri, care cunoștea
toate faptele regilor și ale curților regale din Britania. Se consideră că a existat o singură
versiune literară de bază a poveștii lui Tristan, acum pierdută, de la care au pornit apoi toate
variantele ulterioare. Thomas of Britain este autorul celui mai vechi manuscris care ni s-a
păstrat. Acesta și-a elaborat opera în funcție de cele aflate de la maestrul Bledri (sau Bréri).
Poemul lui Gottfried von Strassburg are la bază creația lui Thomas of Britain. Pe lângă
versiunile mai bine realizate din punct de vedere artistic, există și câteva prelucrări în care
elixirul iubirii își pierde efectul după trei sau patru ani. Între 1150 și 1175, Marie de France
vorbește despre o vastă tradiție arthuriană auzită de la menestreli.
Povestea scrisă de Thomas of Britain în jurul anului 1160 în limba franceză normandă
a fost elaborată pentru curtea regală din Anjou. Autorul recunoaște că a cunoscut mai multe
versiuni ale legendei, pe care a încercat să le pună de acord. Poetul afirmă că Tristan ar fi trăit
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la o generație după cunoscutul Rege Arthur.
Campbell menționează apoi că, între 1170 și 1175, poetul nord-german Eilhart von
Oberge a compus lucrarea intitulată Tristan în germana medievală. Exegetul remarcă diferențele
existente între cele două creații. În poemul lui Oberge, puterea licorii magice scade odată cu
trecerea timpului, fapt ce explică mariajul dintre Tristan și Isolda cu mâinile albe.
Între 1190 și 1200, Béroul compune propriul său Tristan în limba franceză normandă,
textul urmărind atât versiunea presupusului arhetip, cât și aceea a lui Eilhart. Timp îndelungat
s-a crezut că lucrarea lui Béroul a precedat-o pe cea a lui Thomas of Britain. Gottfried von
Strassburg menționează însă că versiunea lui Thomas of Britain este cea autentică.
Prin 1210 apare poemul lui Gottfried von Strassburg, elaborat în germana medievală.
Poetul l-a avut drept model pe Thomas of Britain. Creația sa reprezintă punctul culminant al
întregii tradiții, fiind opera unuia dintre cei mai importanți poeți ai Evului Mediu. Gottfried
von Strassburg a fost cel care l-a inspirat pe celebrul compozitor Richard Wagner.
Exegeții vorbesc și de o versiune în proză redactată în limba franceză în perioada
1226-1235, o versiune demitizantă, din care sufletul poeziei a dispărut.
În 1485 apare prima ediție tipărită a operei Le Morte Darthur de Sir Thomas Malory
(1405-1471), amplă prelucrare a legendelor despre Cavalerii Mesei Rotunde. Moartea regelui
Arthur este primul roman în proză din literatura engleză. Drept consecință, el a servit drept
sursă de inspirație pentru numeroși poeți și prozatori de mai târziu. Din rândul acestora îi putem
menționa pe Edmund Spenser, Alfred Tennyson și Algernon Swinburne.
După ce comentează pe larg legenda lui Tristan, Campbell se întoarce la Cavalerii Mesei
Rotunde. Cercetătorul menționează că, deja în perioada în care Europa se afla sub ocupație
romană, Arthur a fost venerat de către celți, fiind considerat un veritabil zeu. Numele lui se
leagă de Artemis și de Arcturus. Onomastica lui este corelată cu ursul, cea mai veche zeitate la
care s-au închinat oamenii. Pe de altă parte, Insula Avalon este Insula Merelor de Aur. Acesta
este cuvântul celtic pentru măr. Pe acest tărâm paradisiac ajunge regele Arthur după moartea
sa. Insula Merelor de Aur corespunde celebrei Grădini grecești a Hesperidelor, un ținut situat
în afara trecerii inexorabile a timpului.
Vechile credințe încep să fie transpuse pe hârtie abia în 1136, când călugărul Geoffrey
of Monmouth elaborează, după modelul Eneidei lui Virgiliu, Historia Regnum Britanniae. Este
vorba de o cronică a regilor care au stăpânit Insulele Britanice de la momentul căderii Troiei,
până la venirea popoarelor germanice. Autorul povestește cum un personaj numit Brut fuge
din Troia, traversează Mediterana, și se stabilește în Britania. În scurt timp, cartea devine un
„compendiu al folclorului celtic”, care nu a fost cunoscut până atunci de lumea literară. Lucrarea
a fost tradusă în franceza normandă de către Wace, care oferă o primă mențiune a Mesei
Rotunde. Pe lângă istoria Regelui Lear, în Historia lui Monmouth se găsește și povestea regelui
Arthur. De aici s-a dezvoltat apoi o întreagă literatură legată de „legendele arthuriene”. În
Anglia, regele Arthur a devenit cea mai importantă figură a acestor narațiuni, în timp ce Franța
își avea propriul său erou, pe regele Carol cel Mare (Charlemagne). În schimb, aici a crescut
interesul pentru Cavalerii Mesei Rotunde și faptele lor. Geoffrey of Monmouth descrie și viața
fabuloasă a vrăjitorului Merlin. Originea acestuia este fabuloasă, la fel cu cea a regelui Arthur.
Cronicarul vorbește despre sabia înfiptă în stâncă, sabia destinului, care nu putea fi trasă afară
decât de persoana căreia îi era destinată. Arthur se căsătorește cu Guinevere și organizează o
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campanie împotriva împăratului roman, care îi cere să se supună. În timp ce este plecat, nepotul
lui, Mordred, o seduce pe regină și vrea să îi fure tronul. Chemat înapoi, Arthur îl ucide pe
uzurpator, dar este rănit la rândul lui mortal și este dus în ținutul Avalon. Guinevere sfârșește
prin a fi blestemată și cade în dizgrație. Campbell menționează că Istoria lui Geoffrey reprezintă
o lucrare istorică, nu una literară. Scopul ei a fost acela de a consemna evenimentele, nu acela
de a distra doamnele de la curte și pe admiratorii acestora. Drept consecință, nu acordă o
importanță deosebită stilului, artei narative. Barzii celți de la curțile normande au fost cei care
au răspândit într-o limbă literară poveștile ciclului arthurian. Sub acest aspect, un rol important
a jucat curtea Eleanorei de Aquitania (1122-1209). Pe de altă parte, poveștile și poeziile de
dragoste ale maurilor devin surse de inspirație pentru cântecele trubadurilor. La sfârșitul
secolului al XII-lea, aceste subiecte pătrund în Germania prin intermediul menestrelilor.
Campbell se ocupă apoi de seria cisterciană dedicată ciclului medieval al Graalului.
Este vorba de La Queste del Saint Graal și de LʾEstoire del Saint Graal, lucrări redactate de
doi călugări cistercieni al căror nume nu este cunoscut. Se spune că Graalul a fost adus în Anglia
împreună cu sulița lui Longinus de către Iosif din Arimateea. Cei doi călugări propun o versiune
ecleziastică a Graalului, în centrul căreia se găsește Galahad, nu Parzival. Se presupune că
numele acestuia provine din ebraică și înseamnă „muntele mărturiei”. Versiunea ecleziastică a
legendei demitizează figura celor mai mulți cavaleri din cauza stilului lor de viață laic. Singurii
care sunt apreciați sunt Bors, Perceval și Galahad. Galahad este fiul celebrului Lancelot, iar
mama lui este fiica păstrătorului Graalului. Celebrul potir se arată la curtea regelui Arthur,
astfel că întreaga curte pleacă în questa Graalului. Problema constă în faptul că acesta a apărut
acoperit, iar cavalerii trebuie să îl privească descoperit. Fiecare cavaler trebuie să meargă pe
propriul său drum, nu să urmeze drumul bătătorit de către alții, deoarece acest lucru ar însemna
să retrăiască experiența altora. Campbell menționează că în Parzivalul lui Wolfram „viața laică
este cea care duce la transcenderea Tainelor”, în timp ce în questa cisterciană a Graalului, „viața
religioasă este cea care conduce la experiența transcenderii Tainelor”. Wolfram von Eschenbach
a fost cel care a înțeles noțiunea de cavalerism, pe care a dezvoltat-o într-o manieră inaccesibilă
atât lui Gottfried, cât și călugărilor.
Campbell vorbește și de Chrétien de Troyes, care nici el nu a fost cavaler, dar care a
fost poet la curtea Mariei de Champagne, nepoata lui Eleanor de Aquitania. Extrem de talentat,
acesta a scris una din primele versiuni ale poveștii de iubire dintre Tristan și Isolda, precum și
Perceval ou le Conte de Graal, povestea care îl are în centrul ei pe cavalerul pornit în căutarea
potirului sfânt. Cu toate acestea, exegetul nu insistă asupra creației reputatului trubadur francez,
preferând să investigheze poveștile altor doi cavaleri, Lancelot și Yvain.
Lancelot este foarte aproape să trăiască experiența Graalului, dar revelația i se refuză
deoarece nu este pur. Vina sa este aceea că o iubește pe Guinevere, soția regelui Arthur.
Asemenea lui Tristan, nu se căiește pentru dragostea lui și nu are remușcări. Această dragoste
– relevă Campbell – „a constituit subiectul celei mai frumoase și mai cunoscute povestiri
medievale de dragoste ale lui Chrétien de Troyes, Lancelot, the Knight of the Cart”. Cavalerul
se îndrăgostește nebunește și trece printr-o serie de încercări dificile. Când, asemenea Elenei
din Troia, Guinevere este răpită, cel care pleacă să o elibereze este Lancelot, nu Arthur.
Deoarece se grăbește prea tare, cei doi cai pe care îi călărește cad de epuizare. Drept consecință,
cavalerul se vede obligat să își continue drumul pe jos. Dar cum este îmbrăcat în armură, se
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mișcă foarte încet. Ezită să urce în căruța unui țăran, deoarece în căruță sunt luați doar oamenii
care sunt duși la spânzurătoare sau cei care urmează să fie pedepsiți. Cu alte cuvinte, este un
lucru dezonorant pentru un cavaler să călătorească într-o cotigă, chiar dacă acest lucru l-ar ajuta
să ajungă mai repede la Guinevere. Ezitarea nu ține însă mult, iar cavalerul acceptă să urce în
căruță. Ajungând la un castel, Lancelot este supus la diverse încercări dificile: „patul
primejdios” și „podul sabiei”. Este vorba de un pod făcut dintr-o sabie , pe care cavalerul trebuie
să îl treacă ținându-se cu mâinile și picioarele goale de marginea ascuțită a armei. Reușește să
desfacă apoi vraja ce planează asupra „Turnului suferinței”, locul în care era închisă Guinevere.
În ciuda primejdiilor prin care trece Lancelot, în loc să fie recunoscătoare, iubita lui se arată
străină și rece. Aceasta deoarece cavalerul a ezitat câteva clipe să urce în cotigă.
Prezentând și comentând întâmplările prin care trece fiecare cavaler, Campbell se
oprește apoi la Yvain, cel supranumit „Cavalerul cu leul”. Povestea acestuia a fost tălmăcită în
limba română pe baza scrierilor lui Chrétien de Troyes. Yvain îl înfrânge pa Cavalerul Negru
care păzește apa unui izvor și se căsătorește cu Laudine, „Doamna Fântânii”. Având acces la o
fericire domestică, el uită de curtea regelui Arthur și de îndatoririle sale cavalerești. Apărând
apa izvorului, Yvain învinge mai mulți cavaleri. Abia când se luptă cu Gawain și niciunul nu
reușește să învingă, cei doi își scot coifurile și cavalerul își recâștigă memoria. Povestea acestuia
vorbește despre separarea dintre lumea responsabilității sociale și cea a responsabilității
personale.
Povestea lui sir Gawain și a Cavalerului Verde descrie două mari ispite: cea a dorinței
de voluptate și cea a fricii de moarte. Este vorba de o legendă stranie, care zugrăvește
provocarea lansată de un cavaler misterios. Acesta sosește la curtea Regelui Arthur și spune că
oricare dintre cavalerii de față poate să îi taie capul. Apoi, va trebui să vină peste un an la
„Capela verde”, pentru a face și el același lucru. Singurul care acceptă înfruntarea este nepotul
regelui Arthur, sir Gawain. Acesta taie capul Cavalerului Verde, care își ia capul de pe jos și
pleacă, spunând că se vor vedea peste un an. Într-adevăr, după un timp, Gawain pornește la
drum pentru a-l întâlni pe misteriosul cavaler. În preajma Crăciunului, ajunge în casa unui
vânător, care îi promite să îl ducă peste câteva zile la „Capela verde”. Legenda zugrăvește
tentațiile la care este supus cavalerul în casa vânătorului. Ispitele lui Gawain sunt similare cu
cele cu care s-a confruntat și Buddha. Aventurile cavalerești sunt de fapt aventuri spirituale,
menționează Campbell, iar încercările la care sunt supuși eroii sunt cele ale dorinței trupești și
ale fricii. Gawain nu a cedat tentației, dar a simțit un pic de teamă atunci când s-a găsit la un
pas de moarte. A fost neînfricat, dar nu total lipsit de vină. El se comportă omenește în fața
ispitelor, acționând în funcție de codul cavaleresc. În final, aflăm că vânătorul nu este altcineva
decât misteriosul Cavaler Verde.
Abordând diferite Teme și motive, cea de a treia secțiune a cărții reprezintă o ingenioasă
investigație a Regelui Graalului și a Tărâmului pustiit. Campbell pornește de la ideea că, în
timpul Evului Mediu, existau două principii majore în funcție de care se derula viața socială.
Pe de o parte, individul era obligat să trăiască în funcție de normele sociale. Pe de altă parte, el
putea să iubească, dar astfel încălca canoanele. Scindarea celor două principii este descrisă în
legenda Graalului prin tema „Tărâmului pustiit”.
Cartea lui Joseph Campbell reprezintă o fascinantă incursiune în lumea legendelor
medievale, o lume dominată de codul cavaleresc al onoarei și al iubirii.

34

memoria ethnologica nr. 78 - 79 * ianuarie - iunie * 2021 (An XXI)

35

