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КРАСА І СИЛА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ОБРАЗУ 
 (на матеріалі “Парціфаля” Вольфрама фон Ешенбаха) 

 
В історії середньовічної культури Заходу був момент, коли вона 

досягла небувалого розквіту і немовби повністю реалізувала закладе-
ні у ній можливості. Наступний крок вже міг би привести до прориву 
в новий історико-культурний період, що означало б заперечення даної 
системи естетичних цінностей. До цього не дійшло, хоча стрімкий 
зліт літератури і мистецтва у Західній Європі у ХІІ ст. підготував 
ґрунт для нової епохи. 

Тоді й зародився лицарський роман, який збагатив літературу но-
вими сюжетами, мотивами, настроями. Він надав відчутного по-
штовху для розкріпачення літератури, зробив її більш різноманітною, 
ускладнив її образи. За своїми формами й ідеологічною спрямованіс-
тю ця культура ще залишалася феодально-церковною, але її творцями 
і споживачами були вже не тільки “церква” і “замок”. У містах і зам-
ках формувалася нова світська культура, секуляризація стала провід-
ною тенденцією епохи.1 

За таких обставин сформувалося світосприйняття лицарства, що 
стало важливим чинником у формуванні й розвитку жанру роману. 
Специфічна мораль лицарства була спробою примирити ідеали аске-
тизму і загальної рівності перед Богом з настроями гедонізму й еліта-
рності привілейованих верств суспільства. Це породило утопію ли-
царського братерства, яка будувалася на ідеї рівності у замкнутому 
соціумі; в основі її моралі лежав гедонізм, у системі виховання пере-
важали естетичні принципи і т.п. Водночас аскетизм відповідав тим 
зовнішньо благородним, але далеким від реальної практики цілям, які 
лицарство ставило перед собою. 

Література цього періоду нагромадила чимало романтизованих 
сюжетів. Романтизовані герої ХІІ-ХІІІ ст. – ідеалізовані типи, пред-
ставники не тільки героїзму й військової доблесті, але й шляхетності, 
естетичного й містичного культу жінки, особливої моралі. 

Лицарський роман зародився на півночі Франції у середині ХІІ ст. 
У його формуванні велику роль відіграла антична спадщина, насампе-
ред твори Овідія, Вергілія, Стація. Автори лицарських романів черпа-
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ли з них сюжетний матеріал, на їх прикладі вчилися літературній тех-
ніці. Християнська традиція визначала моральний пафос нового рома-
ну, вона збагачувала його новими літературними мотивами. Особливе 
місце у ґенезі лицарського роману займали кельтський фольклор, ле-
генди й перекази якого зберігалися у народі, i східний фольклор, який 
набув популярності після хрестових походів. 

Саме кельтські оповіді про легендарного короля Артура та його 
славних лицарів лягли в основу романів бретонського циклу. Двір 
короля Артура (у замку Камелот) постає як центр куртуазного світу, 
як своєрідна школа виховання ідеального лицаря. Замок Камелот – 
архетипний центр світу лицарства. Його гармонія – це гармонія всьо-
го королівства Артура і сутність природи куртуазії. Сам Артур висту-
пає вищим суддею у справах честі й знавцем “куртуазної шляхетнос-
ті”, як своєрідний “всесвітній монарх”. Зазвичай лицарів за круглим 
столом було дванадцять або двадцять чотири. Усі вони уславилися 
своїми подвигами і були рівними за столом. Число дванадцять симво-
лізувало знаки Зодіаку, а також число апостолів Ісуса. Коли за столом 
сиділо двадцять чотири лицарі, знак Зодіаку ділився на дві частини – 
світлу і темну – для означення денної і нічної фази дії знаку. Двадцять 
чотири лицарі уособлювали також двадцяти чотирьох старійшин пе-
ред троном Відкриття.  

Згідно з однією легендою круглий стіл мав здатність розширюва-
тися і стискуватися, за ним могли сидіти від п’ятнадцяти до п’ятисот 
лицарів. Збиралися лицарі за ним раз на рік, на Трійцю, й обговорю-
вали найбільш важливі справи, що стосувалися лицарського життя, 
хрестових походів, справедливості, куртуазії, що значно відрізняло ці 
романи від героїчного епосу, від алегоричних творів, переказів про 
тварин (бестіаріїв). 

Своєю фантазією поети переносили ідеалізованих героїв у незна-
йому кельтську обстановку, не турбуючись про межі вірогідності. 
Перед читачем поставав світ, сповнений чудес, світ фей, велетнів, 
карликів, зачарованих міст і замків, таємничих лісів і пригод. Проте 
вся ця гонитва за “авантюрами”, пошуки чогось незнаного були поро-
джені тугою за ідеалом, прагненням до свіжого, нового осягнення 
життя. Тодішнє суспільство являло собою дивне поєднання романти-
ки й грубо-тверезого погляду на життя, величного устремління в ідеа-
льний світ вищої довершеності, а з другого боку, пристрасного праг-
нення гедоністичної насолоди життям. 

Згодом до романів Круглого столу приєдналися оповіді, які перві-
сно не були пов’язані з королем Артуром. Серед них особливе місце 
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належить романам про святий Грааль. Ця тема упродовж століть хви-
лює уяву багатьох письменників, їй присвячено чимало наукових до-
сліджень.2 Із вітчизняних найбільш ґрунтовним вважається дослі-
дження М. Дашкевича.3 Окремі аспекти, переважно загального плану, 
висвітлюються у вузівських підручниках з історії всесвітньої літера-
тури, французької та німецької національних літератур; проблематиці 
цих творів присвячені передмови до окремих видань. Нині, коли не 
існує ідеологічної упередженості щодо середньовічної літератури як 
“темного” періоду, необхідний новий погляд на ці романи. Більшої 
уваги заслуговують питання поетики творів. І у цьому плані дана 
стаття – це спроба розкрити ключові ідейно-естетичні аспекти роману 
Вольфрама фон Ешенбаха як вершинного явища серед творів про свя-
тий Грааль. 

Що ж таке Грааль? Загадкова реліквія, яка володіє нечуваною си-
лою? Про це чомусь не пишуть автори романів про короля Артура. 
Можливо, вони й самі цього не знали, або якщо й знали, то не хотіли 
ділитися таємницею з читачами. 

Святий Грааль у середньовічних легендах – це священна реліквія 
(золоте зображення Ноєвого ковчега?), яка містичним чином возвели-
чує тих, хто наближається до неї. Найбільш поширеною є думка, що 
це чаша, яка слугувала Христу й апостолам для причастя під час Тає-
мної вечері і в яку на Голгофі було зібрано кров розіп’ятого на хресті 
Спасителя. Цей келих, а також спис, яким було завдано ран Христу, 
зберіг і привіз із Палестини до Британії Йосиф Арімарейський. Разом 
із заповітним мечем царя Давида ця реліквія призначалася найбільш 
праведному лицарю.4  

Походження образу Грааля залишається, проте, не цілком зрозумі-
лим. Дехто з дослідників шукає витоки легенди у кельтській міфоло-
гії, де він – невичерпний казан, чарівний предмет, який здатний наго-
дувати усіх бажаючих, інші ж вважають, що Грааль – це християнське 
запозичення з близькосхідної легенди, що є атрибутом посвячення в 
якомусь містеріальному культі. Згодом легенди про святий Грааль 
стають часткою артурівських романів: заради Грааля здійснюють по-
двиги Гавайн, Персіваль, Галахед. До Грааля можуть наблизитися 
тільки праведники, недостойні ж зазнають покарання.  

Згодом у переказах про Грааль стала наголошуватися його духов-
на сила, стверджувалося, що реліквія здатна розрізняти праведне й 
неправедне і справляти благотворний вплив на людей. Праведність у 
різних авторів трактується по-своєму: в одних під чистотою розумі-
ється аскеза й суворе дотримування певних приписів, в інших – це 
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всезагальна любов і милосердя.5  
Слід мати на увазі, що сам Грааль і його пошуки складають нероз-

ривне ціле. Згідно з поширеною на Заході легендою, “Короля-
Рибалку”, стародавнього монарха, який оберігає таємницю Грааля, 
настигає таємнича хвороба (аналогія з античним Філоктетом). Довко-
ла нього все в’яне і занепадає. Тварини перероджуються, дерева пере-
стають плодоносити, джерела висихають. День і ніч від хворого мона-
рха не відходять лікарі, лицарі, поки Парціфаль нарешті не запитує 
прямо: “Що це з вами?” І від цього запитання король одужує, відро-
джується й уся Природа. 

Щодо самої реліквії Грааля, то з нею пов’язана особлива символі-
ка. За легендою, Грааль виготовлений ангелами із сапфіру Lapis Exil-
lis, тобто із каменя, який випав з корони Архангела Люцифера, коли 
його скинули з небес у земну прірву. Отже, цей небесний клейнод 
вважається мовби останньою часткою колишнього раю.6 

Згідно з іншими твердженнями, згаданий сапфір – це ремінісцен-
ція urna, перлини, яку прикріплювали до чола в індуїстській символі-
ці. Це третє око Шіви, своєрідний орган “відчуття вічності”. Втрата 
Грааля рівнозначна втраті внутрішньої стійкості, чи то йдеться про 
втрату внутрішньої опори у вірі, чи то через євхаристію, якогось ін-
шого “джерела щастя”. Втрата такої пам’яті тягне за собою втрату 
первісного або райського стану (до гріхопадіння), а також смерть і 
в’янення Природи (занепад духовного життя).7 

Тут Грааль – одночасно і чаша, і книга. Сам же пошук реліквії 
символізує у більш широкому сенсі “пошук скарбу”, що є інверсією 
безкінечного переслідування, у яке втягується “проклятий мисли-
вець”. Тобто він переслідує феноменальні форми у їх постійній грі 
взаємопереходу буття і небуття, в той час як Грааль передбачає на-
самперед пошук містичного Центру – “незворушного першодвигу-
на” (за Аристотелем) чи “незмінної середини” у далекосхідній тради-
ції.8  

Для християн Святий Грааль уособлює християнські уявлення про 
чеснотність і порок, земну й божественну любов. Більше того, для 
них пошук Святого Грааля є пошуком власного “Я”, відкриття якого 
знаменує завершення Великої Праці.9 

Святий Грааль відкривається тільки тим, хто зумів перебороти 
межі чуттєвого існування, перебуваючи у стані духовної свідомості, 
що нагадує занурення у буддійську нірвану.10 Ключ до розгадки міс-
терій Грааля шукають і у подібності священного списа до шишкопо-
дібної залози, а також Святого Грааля – до гіпофізу, який містить тає-
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мничу Воду Життя. Вважається, що Гора Порятунку (де зберігаються 
реліквії) – це людське тіло, храм на її вершині – мозок, а замок чарів-
ника Клінзора у темній алеї під горою – тваринна природа, яка споку-
шує лицарів (енергія мозку) у саду ілюзії й збочень.11  

Однією з перших літературних обробок легенди про Грааль, яка 
поєднала у собі світський лицарський ідеал із тодішніми релігійними 
уявленнями, став роман у віршах французького письменника Кретьє-
на де Труа “Conte du Gral” (бл. 1180). Письменник стверджував, що 
його оповідь побудована на даних, які він знайшов у книзі графа Філі-
па Фландрського. 

У ті часи вважалося, що автору не потрібно щось вигадувати само-
му, істинним вважалося те, що давали старовинні джерела. Нікого не 
турбувало, що правдивість таких оповідей неможливо перевірити, 
можна було спокійнісінько посилатися на будь-яке джерело. Проте 
теми для художніх творів необхідно було вибирати обережно – синте-
тичне езотеричне вчення, гнозис, вище таємне знання, якому Христос 
вчив своїх учнів могли накликати гнів інквізиції.12 

Герой повісті Кретьєна де Труа лицар Персіваль Уельський згадує 
таємничий замок Грааля і його чудесний келих. Образ Персіваля по-
будований на старовинній валлійській сазі про богатиря Передура; в 
оповідях про нього згадується магічний кубок, який мав ті самі влас-
тивості, що й Грааль. Саги про Передура відомі зі збірника старовин-
них валлійських усних переказів “Mабіногіон”, де йдеться, зокрема, і 
про короля Артура. Але образи валлійського епосу походять ще від 
древніших героїв. Король Лір, наприклад, “народився” від Лера, од-
ного з вождів загадкового народу Туагу де Даннан (“племені богині 
Дану”). Вважається, що цей народ прийшов звідкілясь із півночі і 
привіз із собою на землю кельтів магічні предмети – чудесний кубок, 
чарівний спис і непереможний меч. А у пізніших легендах про короля 
Артура ці предмети трансформувалися у Святий Грааль, спис, яким 
поранено Христа, і меч Екскалібур.13 

Про те, як Грааль потрапив до Британії, розповів Робер де Борон у 
поемі “Йосиф з Арімареї” (бл. 1200 року). Де Борон теж посилається 
на переказ із старовинної книги, де мовиться про те, як Ісус запросив 
до себе Йосифа і передав йому Грааль – чашу Таємної вечері. Разом із 
сестрою і її чоловіком Броном Йосиф покинув Палестину й осів у якійсь 
країні “далеко на Заході”, де вони проповідували християнство. Тобто 
Робер де Борон недвозначно пов’язує Грааль із християнською традиці-
єю. Проте всупереч величезній популярності оповідей про Святий Гра-
аль церква не визнавала Грааль як християнську реліквію, оскільки Гра-
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аль сприймався як сакральний символ єретичних рухів. 
І тут виникає ще одна паралель: де Борон назвав джерелом леген-

ди про Грааль гностичне Євангеліє від Никодима,14 у якому викла-
дено міф про Йосифа, чашу і спис. А саме погляди гностиків лежать в 
основі європейських єретичних течій. 

Пошуки Грааля, які веде герой твору Кретьєна лицар Персіваль, – 
це, насамперед, шукання істини. Вони повинні привести людину до 
моральної довершеності, утверджуючи в ній почуття справедливості, 
співчуття, добра. Цей твір викликав багато наслідувань у різних літе-
ратурах, приваблюючи моральною проблематикою, розкриттям пси-
хології любові, багатством мови.  

Роман Кретьєна де Труа послужив основою німецькому поетові 
Вольфраму фон Ешенбаху для написання нового твору. Його поема 
побудована на індивідуальній морально-філософській та естетичній 
концепції. У “Парціфалі” Вольфрама Грааль – це чарівний камінь 
Lapsit exillis, який забезпечує наїдками й напоями своїх прихильників, 
володіє силою, що здатна омолоджувати й продовжувати життя. Не-
точна латинська назва може сприйматися і як “камінь Господа” (lapsit 
herilis), і як “той, що упав з неба” (lapis ex coelis), і як “камінь мудрос-
ті” (lapis elixir). Очевидно, поет свідомо зробив цю назву не зовсім 
чіткою, що допускає різні тлумачення. У Граалі Вольфрама злилися 
християнські, східні й казкові мотиви: камінь біблійного пророка Да-
ниїла, філософський камінь алхіміків, талісман кельтських міфів то-
що. Така багатозначність дозволяє поету зробити свій чарівний ка-
мінь і символом наближення до божества, і чудесним талісманом, 
який оберігає людину від життєвих незгод, і запорукою мудрості й 
доброти. 

Раз на рік, у страсну п’ятницю, з неба прилітає голуб і кладе у ча-
шу облатку, подеколи над Граалем  з’являються дивовижні літери, які 
сповіщають волю божу. 

Письменник стверджував, що він наслідував не “Сонта дю Гра-
аль”, а твір про Парціфаля іншого французького поета на ймення Кі-
йот, який у свою чергу використав арабський трактат про Грааля і ще 
якусь латинську родинну хроніку. З’ясувати постать Кійота досі, од-
нак, не вдалося. Сучасні дослідники схильні вважати у посиланні на 
Кійота просту містифікацію, вигадку Вольфрама, щоб прикрити авто-
ритетним іменем вільне поводження із текстом. Це могло бути також 
ім’я писаря, який переписував рукопис.  

У творі Вольфрама говориться, що Грааль оберігає лицарський 
орден Templaisen. З цієї дещо перекрученої назви неважко здогадати-
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ся, що йдеться про знаменитий орден тамплієрів, який був створений 
після першого хрестового походу 1119 року в Єрусалимському коро-
лівстві. 

Тамплієри (храмовники) були духовно пов’язані із чернечим орде-
ном цістерціанців, заснованим у 1098 році. Знаменитий абат Бернар 
Клервоський, впливовий член ордену цістерціанців, вважався духов-
ним батьком тамплієрів: він розробив їх статут. Цістерціанці у свою 
чергу справили великий вплив на анонімного автора роману “Queste 
del Saint Graal” – найбільш відомого твору із циклу оповідей про 
Грааль. 

Герой роману, праведний лицар Галахед, здійснивши ряд подви-
гів, стає володарем і хранителем Святого Грааля. Він привозить Гра-
аль до міста Саррас, центру язичництва, населення якого перейшло у 
християнську віру за Йосифом Арімарейським. Тут Галахед помирає, 
а після його смерті городянам постає диво: з неба опускається рука 
Галахеда і забирає Грааль у небесну височінь. 

Ця притча із початку ХІІІ ст. у метафоричній формі натякає на те, 
що Грааль зберігається поодалік від людських очей. Але де? Відпо-
відь на це запитання могли, напевне, знати альбігойці (катари) – по-
слідовники єретичного вчення, яке на межі ХІІ-ХІІІ ст. набуло поши-
рення на півдні Франції – у провінції Лангелок і Прованс. І тут спадає 
на думку “провансальський трубадур” Кійот, на якого посилається 
Вольфрам фон Ешенбах. Вчення катарів багато у чому відповідало 
таємному вченню тамплієрів. А у священному центрі катарів – форте-
ці Монсагюр – зберігалася одна реліквія, яка приховувала Велику 
Таємницю. 

З 1209 року французькі королі розпочали хрестові походи проти 
альбігойців. У 1244 році Монсагюр було зруйновано. Але найбільшу 
святиню катарів вдалося врятувати: четверо “чистих“ (довершених), 
тікаючи через заплутану систему підземних ходів, вивезли із собою 
загадковий згорток із найбільшою таємницею катарів. 

Найімовірніше, куди могли податися катари, так це до близьких їм 
по духу тамплієрів. 

Тривале протистояння тамплієрів та офіційної церкви, яку підтри-
мували світські правителі Європи, закінчилося ліквідацією ордену. 
Проте багато таємниць тамплієрів залишилися нерозгаданими. 

У 1312 році Папа Римський своєю буллою “До провидіння Хрис-
та…” заборонив орден, а 18 травня 1314 року на вогнищі був спале-
ний останній великий магістр тамплієрів. Але й на цей раз основні 
скарби ордена тамплієрів (а з ними, можливо, й Грааль) зникли без-
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слідно.  
В усних переказах знаходження Грааля асоціюється з абатством 

Гластонбері в Англії і з легендами про короля Артура. Стара церква у 
Гластонбері, можливо, ще з часів лицарів “Круглого столу” згоріла 
1184 року, на її місці була збудована нова. Існує легенда, що Йосиф 
Арімарейський увіткнув тут у землю свій посох, який пустив коріння 
і став чудовим терновим кущем, який квітнув двічі на рік. За тради-
ційними уявленнями Грааль захований у підземеллі саме цього абатс-
тва. 

Після ліквідації могутніх єретичних організацій легенди про Гра-
аль перестали привертати увагу втаємниченої публіки, відійшовши у 
сферу народних переказів. Проте тінь реліквії незримо витала над 
багатьма подіями середньовічної Європи.  

У поемі Кретьєна де Труа лінія Грааля тільки окреслена (поет не 
довів свій твір навіть до половини, обірвавши оповідь про Парсіваля і 
зосередивши увагу на лицарських пригодах іншого персонажа – Гава-
на, який теж вирушає на пошуки таємничої реліквії). 

Твір Вольфрама відкривається вступом, у якому викладено істо-
рію життя батька Парціфаля Гамурера (у Кретьєна де Труа цього не-
має). Пролог виконує дві функції: налагодження контакту з аудиторі-
єю і роз’яснення змісту твору. Відправившись на Схід у пошуках при-
год, оскільки після смерті батька спадщина перейшла до старшого 
брата, він стає на службу до багдадського каліфа. Згодом Гамурер 
визволяє мавританську принцесу Белакану, закохується в неї й бере з 
нею шлюб. Проте неспокійна вдача лицаря не дозволяє йому довго 
залишатися на одному місці. Під покровом ночі він покидає країну і 
повертається на Захід, не знаючи про те, що невдовзі Белакана наро-
дить сина.  

У Європі він перемагає на лицарських турнірах, у нього закохуєть-
ся королівна Герцелойде (згодом з’ясується, що вона – сестра короля 
Грааля Анфортаса). Вона одинока і наполягає, щоб він одружився з 
нею. Гамурер погоджується за умови, що це не позначиться на його 
свободі і він раз на місяць зможе вирушати на лицарські турніри. 

Невдовзі надходить звістка про смерть чоловіка. Герцелойде це 
дуже засмутило, вона відходить від суспільних справ й оселяється у 
лісі. Там вона народжує Парціфаля. В кінці поеми Парціфаль зустрі-
чається зі своїм східним братом Фейрефіцем, який опинився на Заході 
у пошуках батька. Між лицарями відбувається двобій, Фейрефіц вже 
майже перемагає Парціфаля, але, впізнавши одне одного, лицарі за-
ключають мирну угоду. Фейрефіц приймає християнство і разом із 
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Парціфалем продовжує пошуки Грааля. Згодом, одружившись із сест-
рою Анфортаса, короля Грааля, Репанс, він повертається на Схід (у 
творі це Індія), де стає могутнім правителем. 

Вступ і закінчення розширюють географічні рамки твору Вольф-
рама. Поет підкреслює інтернаціональну природу лицарської культу-
ри, яка охоплює у його ідеальній уяві не лише Захід, але і Схід. Його 
“Парціфаль”, таким чином, – найбільш значна спроба художнього 
синтезу світських і духовних елементів куртуазної культури. Знахо-
дження святого Грааля пов’язане тут не з релігійною догмою, а із си-
льним характером персонажа; саме він забезпечує успіх у земному 
житті і на небі. 

Важливе значення для розуміння твору має сентенція, якою від-
кривається пролог: “Кого схиляє злісний біс/ до зневіри у праведність 
небес,/ той проведе свій вік земний/ з душею, сповненої суму і хворо-
би”.15 Послуговуючись метафоричністю, Вольфрам звертає увагу на 
параболічність твору. Виділяючи як головну проблему “тріуве”, тобто 
“вірність”, поет представляє свого героя як людину хоробру, яка му-
сить спочатку навчитися мудрості, щоб стати гідною свого покликан-
ня. Тобто пошук святого Грааля – це насамперед мандри психологіч-
ного рівня. 

Твір базується на окремих поняттях, які розкривають духовний 
розвиток головного персонажа й об’єднують головні події. Чи не най-
важливішим тут є так зване “цвівел” (“сумніви, вагання, розчаруван-
ня”).16 У потрактуванні Вольфрама фон Ешенбаха це різні форми вну-
трішнього розладу душі: від невпевненості у думках і діях до зневіри 
в Бога. На цьому побудований весь духовний розвиток Парціфаля: від 
спокутування гріхів до усвідомлення покликання стати королем Граа-
ля. 

Перед отриманням сумної звістки про смерть Гамурера Герцелой-
де приснився страшний сон. Їй наснилося, що яскрава блискавка під-
несла її високо вгору, а там вогняні сполохи й розряди грому вказу-
ють, що вона народить дракона, який розірве її живіт і, відлітаючи, 
розіб’є її серце. Цей пророчий сон передвіщає звістку про смерть чо-
ловіка і передрікає її власну кончину. Сон про дракона у вагітної жін-
ки в античній літературі трактується як народження могутнього воло-
даря. Ще більш вагомими є посилання на Апокаліпсис із Нового 
Заповіту, зокрема, де йдеться про осяяну сонячним промінням жінку 
й велетенського дракона, які середньовіччя асоціювало з дівою Марі-
єю, яка народить Христа Спасителя. 

Параболічність іншого поняття – “пістрявості” – стосується схід-
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ного брата Парціфаля, язичника Фeйрефіца, який у кінці твору стає 
християнином, і самого Парціфаля, шлях якого до божої благодаті 
сповнений зневіри, розчарування. 

У творі відсутня нав’язлива повчальність, автор висміює однозна-
чність і прямолінійність. Зміст поеми розкривається через протистав-
лення, через образну мову, яку зрозуміє той, “хто нічого не проґа-
вить, /хай тому ця повість допомагає/ йому у житті істину знайти,/ 
фальш і зневіру відвернути,/ тим уникнувши пекла муки,/ і знати, що 
найвища нагорода/ вірнішого з вірніших жде…/ розмова про Вірність 
піде, /про справжню, не фальшиву”.17  

Парціфаль спочатку немовби tabula rasa, чистий аркуш паперу, на 
якому життя пише свої літери. Його дитинство проходить в ізоляції, 
поодалік від суспільства, щоб ніщо не нагадувало про його походжен-
ня і про лицарський спосіб життя його батька. Індивідуальність Пар-
ціфаля позначена спочатку тільки вродженими властивостями, чисто-
тою й незіпсованістю його натури. Він з любов’ю спілкується із при-
родою, жаліє підстрелених птахів і полює тільки на великих звірів. 

Мати – єдина його вихователька – спробує розвіяти наївні сумніви 
сина: вона пояснює йому, відповідаючи на запитання, що Бог – “це 
світло і вірність, а диявол – це темрява і невірність”. Відштовхую-
чись від слів матері, Парціфаль тягнеться до світла, хоча він і не знає 
дороги, яка веде до нього. 

Його знайомство зі світом відбувається у два етапи: спочатку він 
зустрічає у лісі лицарів у блискучих латах, на розкішних конях і 
сприймає їх за справжніх богів. Від незнайомців він довідується про 
існування замку короля Артура, де юні лицарі отримують посвячення. 
Парціфаль швидко перебирає зовнішні атрибути лицарства, хоча й не 
знає, що за зміст прихований за ними. 

Вирушаючи у світ в одежі блазня (мати свідомо одягла його у таке 
вбрання, сподіваючись, що сина висміють люди і він невдовзі повер-
неться додому), Парціфаль такий наївний, що його можна сприйняти 
за блаженного, він ще не відає ані зла, ані підлоти, він щиро заступа-
ється за знедолених і пригнічених. 

Манера оповіді Вольфрама фон Ешенбаха споріднена із технікою 
поступового розкриття; її порівнюють із сучасним кримінальним ро-
маном, оскільки певні процеси пояснюються значно пізніше, у ході 
розвитку сюжету, і висвітлюються з різних боків. Отож, читач пови-
нен уважно слідкувати за текстом, щоб не загубити ниток розповіді.18  

Мандри Парціфаля – це пошук істини, коли він набуває друзів, що 
допомагають йому розпізнавати добро і зло. Важливий у цьому плані 
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образ благородного лицаря Гурнеманца, від якого Парціфаль отримує 
чимало мудрих і цінних порад. У нього вчиться Парціфаль куртуазній 
шляхетності, лицарським манерам. За це, як і за його щирість, безпо-
середність, принцеса Кондвірамура виділяє його з-поміж інших лица-
рів і стає йому вірною й коханою дружиною. 

Під час однієї “авантюри” Парціфаль потрапляє до замку Анфор-
таса на горі Мунсальвеш (гора Порятунку), де зберігається священна 
реліквія Грааль. Тут у лицарську казку вплітається східний мотив, 
містика раннього середньовіччя. У замку Анфортаса все незрозуміле, 
сповнене таємничості, включаючи й дивну хворобу господаря. Згідно 
з легендою людина, якщо вона навіть серйозно хвора, не може помер-
ти, якщо вона володіла чашею протягом восьми днів. Парціфалю ду-
же кортить розпитати Анфортаса про причини його страждань, але 
він боїться виявитися “некуртуазним” зі своїми розпитуваннями і то-
му делікатно приховує свою допитливість; хоча його запитання було 
б дуже доречним. Анфортас чекав його, воно могло б звільнити його 
від недуги. 

Згодом Парціфаль знову потрапляє до короля Артура; тут пись-
менник розкриває концепцію лицарства, розуміння шляхетності. Це 
не тільки військова доблесть і не тільки захист слабих та немічних: 
вища лицарська доблесть у тому, щоб не хизуватися своїм титулом, 
щоб не боятися видатися смішним і порушити в разі потреби закони 
куртуазності в ім’я законів людяності. Парціфаль, який не ризикнув 
задати запитання Анфортасу, на котре той сподівався, недостойний 
звання справжнього лицаря, – заявляє вістунка Кундрі, виражаючи 
волю замку Мунсальвеш.19  

Сенс цієї ситуації не одразу доходить до свідомості Парціфаля. 
Він сприймає її так, ніби це Бог карає його за вчинок, скоєний ним 
ненавмисне, хоча він вірно служив Всевишньому; його гнівить те, що 
Бог не застеріг його від помилок. Парціфаль відповідає на звинува-
чення пристрасним бунтом проти несправедливості, вчиненої буцімто 
Богом. Він піддає сумніву мудрість і доброту Всевишнього. У центрі 
уваги опиняється релігійна тематика. Те, що Парціфаль не наважився 
задати запитання у замку Грааля, сприймається як гріх. 

Але проти кого повстав Парціфаль? Смуга богоборства після п’яти 
років блукання Парціфаля у лісі, без спілкування з людьми завершу-
ється усвідомленням безцільності такого бунту. Образ Бога зливаєть-
ся у творі Вольфрама фон Ешенбаха з образом благодатної природи, 
всього благосного на землі. Така концепція божества зігріта простим 
людським теплом, вона сприймалася і хоробрим лицарем, й освіче-
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ним кліриком, й кмітливим городянином. 
Грішний Парціфаль мусить спочатку пройти шлях спокути, шлях 

внутрішнього переродження. Відвідини схимника Тревріцента стають 
вирішальною зупинкою на його шляху до Грааля. Мудрий Тревріцент 
розвіює сумніви Парціфаля. Він розкриває йому природу гріховності. 
Перший його гріх – смерть матері, яку підкосила розлука із сином. 
Другий гріх – це вбивство Червоного Лицаря, родича Ітера. Гріхи Парці-
фаля скоєні неусвідомлено, тому Вольфрама хвилює не проблема пер-
сональної відповідальності, а загальнолюдський аспект гріха. Водно-
час письменник прагне з’ясувати, як співвідносяться світсько-
придворні уявлення про цінності з основними засадами християнства. 

На думку Вольфрама, найголовніша мета людини – це спокута 
гріхів й отримання прощення від Бога, здобуття суспільного визнан-
ня. І не випадково саме Тревріцент, який обрав індивідуальний шлях 
до осягнення істини, відновлює віру, порушену душевну рівновагу і 
спокій Парціфаля. Це він відкриває юнакові таємницю братства свя-
того Грааля, де утверджуються нові правила співжиття, які нагадують 
орденський статут.  

Проте статут ордена, виведеного у поемі Вольфрама, інший: у  
Мунсальвеші виховуються ідеальні лицарі й дами, а не ченці. Їх заняття 
– не любовний флірт і придворні розваги, вони готові відбути у далекі 
країни, коли там у правителів виникає потреба у справедливих порадни-
ках, коли необхідно відстоювати справедливість і допомагати знедоленим. 

Послухавшись порад Тревріцента, Парціфаль знову шукає дорогу 
на Мунсальвеш, він визволяє Анфортаса від недуги, успадковує його 
трон, забирає до себе дружину Кондвірамуру та двох синів. Отримує 
визнання Парціфаль і від лицарів Круглого столу. Так завершує він 
свій шлях, осягнувши велику істину. Відправившись на її пошуки 
неотесаним парубком, збагачений життєвим досвідом, помудрішав-
ши, він стає праведником, переборовши егоїзм, надмірну погорду, 
станову зверхність лицаря. 

Досягненню такої мети сприяє “вертикальна” побудова твору, яка 
обумовлена розвитком дії немовби на трьох рівнях: землі, царства 
небесного і пекла. Тобто час у романі Вольфрама фон Ешенбаха неод-
норідний. Час світської лінії сюжету – лінійний, куртуазного роману і 
міфу – циклічний, оскільки він передбачає певний рух по колу 
(поновлення). Самі ж пошуки святого Грааля пов’язані з уявленням 
про “вертикальний час”. 

Двір короля Артура – не єдиний центр у творі, до нього додається 
братство Грааля із замком Мунсальвеш. Обидва об’єднання – форми 



115 

придворного суспільства; спільними для них є зовнішній матеріальний 
блиск, норми придворної поведінки і моральний кодекс лицарства. 

Проте у лицарів Круглого столу немає чітких етичних цілей, Круг-
лий стіл виступає тільки вінцем військових подвигів, тією нагородою, 
якої прагнув кожен лицар; сам же він ніщо, його не треба було шука-
ти, сам він позбавлений якихось чудесних властивостей. 

Найсуттєвіша відмінність між ними полягає у тому, що братство 
Грааля не підпорядковане ані світській, ані церковній владі. Воно має 
цілком осяжні етичні й практичні цілі. Воно не тільки оберігає чудес-
ну реліквію, яка володіє багатьма дивовижними властивостями, але й 
культивує певні моральні ідеали. Так, лицарям Грааля заборонене 
фізичне кохання до жінки: порушенням засадних норм братства поро-
джені страждання Анфортаса. 

Завдання Парціфаля і Гавана полягає у відновленні гармонії. Те, 
що Гаван робить для лицарського братства короля Артура, спираю-
чись на доблесть, куртуазність, Парціфаль може здобути для братства 
Грааля за допомогою Бога, шляхом зразкової поведінки лицаря і вір-
ності духовному ідеалу. “Служіння Граалю – це дотримання вимог 
високої моральності, а оберігання Грааля – збереження й поширення 
чистоти й творчої сили своїх моральних принципів”.20  

Отже, шлях до Грааля веде через синтез світського і духовного. 
Цей синтез, однак, породжує вагання, внутрішню боротьбу, страж-
дання: до моральної довершеності можна дійти тільки через випробо-
вування добра і зла, через переосмислення людського досвіду, існую-
чих норм й уявлень. Лише так, раціональним шляхом, можна досягти 
поставленої мети, стати гідним служителем Грааля. Таким чином, 
вірність у розумінні Вольфрама фон Ешенбаха – це насамперед вір-
ність у людських стосунках (незрадлива любов героя до Кондвіраму-
ри), відстоювання справедливості, вірність обраному ідеалу. 

Гуманізм, прагнення до моральної довершеності, вірність, стій-
кість – усі ці моральні категорії, які розкривають ідейний зміст 
“Парціфаля”, пройняті щирим релігійним почуттям. У концепції ав-
тора Бог і мораль – поняття нерозривні. Без допомоги Бога Парціфаль 
не зміг би знайти Грааля, якби він за прикладом гордих поганських 
героїв германського епосу покладався тільки на свої сили, адже Гра-
аль теж має небесне походження. І тут розкривається своєрідність 
трактування Вольфрамом реліквії Грааля, яка із скатертини-
самобранки у Кретьєна де Труа перетворюється у кінцеву мету і 
смисл людського життя, набуваючи глибокозначного символу мора-
льної довершеності й усвідомлення щастя. 



116 

Попри релігійне забарвлення символіка Грааля має чітке людино-
центристське спрямування. Братство Грааля, створене фантазією Во-
льфрама, служить не тільки Богу, але й людям. Тобто, допомагаючи 
людям, воно служить Богу. Через таке лицарське братство Вольфрам 
пропагував ідеалістичну ідею утопічної лицарської держави, в якій 
світ і Бог, лицарство і релігія, любов і звитяга більше вже не є непри-
миренними протилежностями. У братстві Грааля відсутні ознаки чер-
нечого стилю життя, аскетизму: його члени лицарі, пажі, жінки і цнот-
ливі дівчата живуть у замку Мунсальвеш у братерській злагоді як од-
на родина.21 

Шлях Парціфаля, який без всякого благословення дійшов до духо-
вної довершеності, є втіленням релігійного індивідуалізму. Такий 
шлях відрізнявся від офіційної позиції церкви і підводив німецьке 
християнство через містику до протестантизму. Нетрадиційними були 
сміливі погляди Вольфрама на проблему стосунків християнства з 
поганством, передані через взаємини Парціфаля й Фейрефіца. Вольф-
рам глибоко переконаний у суспільному покликанні лицарства, в його 
моральній вищості; в нього немає розмежування за національними, 
расовими й релігійними ознаками, його серцю милий кожен, хто від-
повідає цій лицарській ідеї, яку б релігію він не сповідував, якого б 
кольору не була його шкіра. 

Однак Вольфрам далекий від сліпого возвеличення лицарства. 
Вже те, що Герцелойде виховує сина ізольовано від суспільства, аби 
він не став жертвою “авантюрного стилю” життя, викликає іронію. 
Так само не викликає схвалення поета доведена до абсурду вимога, 
начебто лицар повинен сліпо здійснювати подвиги заради жінок: “Те, 
чого прагне поет, – це не реальний лицарський світ, а віртуальне по-
родження, очищене благородною душею від небажаних нашарувань, 
небесна копія”.22 

Письменник розумів, що ідеалізований образ Парціфаля спрощує 
багатомірне реальне життя. Тому в його романі існує ще одна лінія, 
яка пов’язана з образом Гавана. В той час, як Парціфаль служить при-
кладом внутрішнього морального ідеалу лицаря, Гаван втілює зовні-
шній блиск, динамічність лицарського життя, сповненого славних 
подвигів, любовних пригод. Із такого протиставлення Парціфаль ви-
ходить переможцем, адже із точки зору поета він – людина вищого 
рівня, глибша й змістовніша особистість. Проте поетові милий і лег-
коважний, шляхетний Гаван, без образу якого картина німецької дійс-
ності не була б такою рельєфною і такою яскравою. Гаван також іде 
на пошуки Грааля, але не із внутрішнього переконання, як це робить 
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Парціфаль, для нього це лише хвилююча пригода. 
Довкола Парціфаля гуртуються серйозні, солідні люди (мудрий 

Гурнеманц, схимник Тревріцент), в його оточенні вірні, чеснотні, чисті 
жінки (Герцелойде, Кондвірамур, Шігуне). У товаристві Гавана перева-
жають веселі люди, мораль яких не бездоганна: куртизанки, капризні 
дами, яким хочеться витонченого кохання, молодиці, які жадають чуттє-
вих утіх. Поза сумніву, що ці два оточення виведені у романі не як про-
тиставлення чистому, піднесеному, величному чогось буденного, світсь-
кого, “меншвартісного”. Адже обидва герої – представники лицарства, 
яке Вольфрам вважав єдино гідною формою життя людини.  

Багатоманітність проблематики “Парціфаля” не можна звести до 
одного “знаменника” (релігійного). На думку К.Л. Готцман, головна 
тема у творі – нерозуміння лицарським світом божих заповідей, дефі-
цит любові.23 Внаслідок цього особиста вина Парціфаля постає анало-
гом вини його лицарського оточення. Лицарство не знає ні любові, ні 
Бога – стверджує Вольфрам своїм твором. Таким чином, релігійний 
зміст поеми є природною противагою бездуховності лицарського се-
редовища. Завдяки тому, що філософський ідеалістичний зміст у ро-
мані не зводиться до декларативних абстракцій, а розкривається у 
поворотах дії, через яскраві епізоди, завдяки вдалому стилю, коли 
деталі не заступають головну думку, реальна дійсність постає у не-
розривній єдності різнопланових моментів. 

Виходячи зі складної еволюції образу Парціфаля, розуміння релік-
вії Грааля, твір німецького письменника слід розглядати не тільки у 
контексті середньовіччя, місце його дії – увесь світ, а мандри лицарів 
– алегорія земного життя, у якому кожна людина немовби мандрує 
від народження до смерті.24 Турніри, бої й небезпечні пригоди – це 
метафоричне зображення подій життя. Тема ця вічна, як вічні лицар-
ські ідеали мужності, благородства, добра й честі. “Мандри героїв у 
пошуках Святого Грааля – це, по суті, пошуки сенсу буття, це  сим-
вол духовної пригоди, якою є пошук Бога, абсолюту чи, згідно з 
К.Г. Юнгом, «внутрішнього наповнення», що приводять до розуміння 
всього справжнього, того найкращого, що приховане у природі люди-
ни”.25  
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