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Het Parzival-epos is ons het meest bekend in de versie van Wolfram von Eschenbach. Hoewel de 
er in beschreven dramatische gebeurtenissen zich afspelen in de 9e eeuw, werd het eerst in de 13e 
eeuw opgetekend. Van Wolfram stammen ook de werken Willehalm en Titurel. Parzival betekent 
“door de duisternis” heen…en wordt ook wel weergegeven als Parceval, Parcival, Parsival of 
Parsifal. Parzival was destijds de naam gegeven aan degenen die zich voorbereidden op een 
inwijding.
Het epos verhaalt de wederwaardigheden van het koningskind Parzival, die na een leven vol 
gevaarlijke, maar leerzame, avonturen tot de waardigheid van Graalskoning wordt geroepen. De 
Graalskoning heeft tot taak in de Graalsburcht, die op een hoogte gelegen is tussen hemel en 
aarde, de Graal, een met bovenzinnelijke krachten toegeruste steen of  kelk, het symbool voor de 
werking van de Christuskrachten op aarde, te behoeden. Om die voorname functie te kunnen 
vervullen, moet hij aan hoge morele en spirituele eisen voldoen.
Talrijke auteurs hebben zich met dit verhaal uiteengezet. Bekend is onder meer de opera van 
Wagner, Parsifal geheten. Het is verschillende malen in het Nederlands vertaald, onder meer  in 
1986 door Leonard Beuger. Enige jaren geleden verscheen het werk  Das Grosse 
Parzivalbuch van de hand. van  Ueli Seiler-Hugova (Schneider Editionen 2011), dat mede als 
inspiratie voor deze bijdrage fungeerde.
Het Parzival-epos staat in een traditie van het johanneïsche Christendom, evenals Chartres, de 
Tempeliers en de Rosenkruisers. Rudolf Steiner heeft vaak (o.a. GA 144 en GA 149) naar Parzival 
verwezen. Het epos is dan ook een vast element in de 11e periode van het Vrije School onderricht.
In het epos staat het hoofse leven centraal met zijn vele toernooien en heldendaden die worden 
verricht om de gunst (minne) van mooie vrouwen te verwerven. Opvallend is dat in de toernooien,
waarbij menig ridder met een lansstoot uit het zadel wordt geworpen,  weinig doden vallen en dat 
het leven van een overwonnene doorgaans wordt gespaard. De esoterische dimensie valt niet 
direct op, maar is vooral in de totale compositie te ontwaren.
Zijn moeder Herzeloyde tracht Parzival te beschermen tegen de boze buitenwereld, waarin haar 
man Gahmuret als ridder in de strijd ten onder ging. Ze trekt zich terug in de wildernis waar 
Parzival opgroeit als een natuurmens. Maar als hij op een dag drie ridders tegenkomt, wil hij ook 
zo´n ridder worden. En op zoek gaan naar Koning Arthur, die hem tot ridder kan slaan. Zijn 
Moeder moet hem laten gaan, maar rust hem uit met een zotskap en een mank paard. Als reine 
dwaas trekt Parzival er op uit en maakt de ene fout na de andere. Niet alleen letterlijk is hij soms 
de weg kwijt. Maar uiteraard moet hij de consequenties van zijn daden dragen in een langdurig 
leerproces. Tijdens dit bewustwordingsproces leert hij niet alleen het beoefenen van de ridderlijke
deugden, maar geeft hij ook blijk van een innerlijke groei. Wolfram schetst hier een ontwikkeling 
van Tumbheit (naïeve onbevangenheid) via Zwifel (twijfel tijdens een periode van duisternis) naar
Saelde (geestelijke zekerheid).
In het verhaal heeft Parzival twee tegenhangers, Gawan, ridder van de Ronde Tafel, en zijn 
halfbroer Feirefix. Die halfbroer stamt uit een eerder huwelijk van zijn vader Gahmuret met 
Belacane, een donkere Moorse heerseres, een verbinding die een als een ekster zwart-wit gevlekte 
persoon oplevert. Die ekster staat in het verhaal ook symbool voor de mens, die zelf ook duistere 
kanten heeft. Tegenover Rome als zetel van het Christendom staat Bagdad als zetel van de 
arabisch-moorse Islam. Deze zwart-wit symboliek vindt men overigens ook terug in het wapen 
van de Tempeliers.
Parzival is de ridder van de koninklijke weg, Gawan die van de natuur, die van de herders. Beiden 
moeten leren hun complement in zich op te nemen om een geheel mens te worden. Dat ze ook 
elkaars complement zijn, blijkt uit het feit dat hun tweegevecht schijnbaar onbeslist blijft, evenals 
trouwens dat tussen Parzival en Feirefix. In werkelijkheid echter is Parzival de morele 
overwinnaar.



Gawan is overigens een soort therapeut, die op manicheistische wijze het kwaad in het goede 
omvormt. In zijn acties doorleeft hij een louteringsproces, dat culmineert in de beproevingen die 
hij ondergaat in het Castel Merveille. Daar doorstaat hij achtereenvolgens met succes de 
aardeproef (schommelbed), de luchtproef (stenen- en pijlenregen), de waterproef (angstige 
emoties wekkende boer) en de vuurproef (gevecht met de leeuw).
Bij Parzival gaat het niet alleen om te leren door te doen, zoals het leren van de krijgskunst van 
Gurnemanz, maar ook door te luisteren naar wijze raadgevers. Als zodanig fungeren zijn nicht 
Sigune en zijn wijze oom Trevrizent. Het gaat om een samenspel van hartekrachten met 
wilskrachten. Hij leert ook de liefde kennen door een nachtelijk samenzijn met koningin 
Kondwiramur (conduire a l´amour, degene die tot liefde leidt). In feite doorloopt Parzival alle 
chakra´s van boven naar beneden.
Ook de (dodelijk gewonde) heerser in de Graalsburcht Amfortas heeft een tegenhanger, en wel in 
de geheimzinnige zwarte magiër Klingsor, die in Castel Merveille 400 vrouwen gevangen houdt. 
De hier aangeduide burchten hebben wellicht een fysiek substraat (men pleegt er vele in het 
Frans-Spaanse grensgebied te localiseren), maar de context doet een meer esoterisch bestaan 
vermoeden. Het menselijk hoofd wordt ook wel als een Graalsburcht beschouwd, als locatie waar 
het reine denken plaatsvindt.
Het verhaal mondt uit in een verzoening van gebleken grote tegenstellingen in de vorm van een 
aantal huwelijken. Het huwelijk is ook het symbool voor de vereniging van aarde en hemel. Hier 
trouwen onder meer Feirefix en Répanse de Schoye alsmede Gawan en Orgeluse.
Parzival bezoekt de Graalsburcht al vrij snel. Maar hij is dan nog niet goed voorbereid en stelt niet
de vraag die tot genezing van Amfortas kan leiden. Wel ervaart hij de pracht en het wonder van de
Graal (die gedragen wordt door Répanse de Schoye, de zuster van de Amfortas) en leert dat ook 
de oude Titurel levenskracht, voeding en genezing aan de Graal ontleent. Na veel omzwervingen 
betreedt een gelouterde Parzival andermaal de Graalsburcht.
Tevoren vinden er echter nog drie belangrijke riddergevechten plaats. Het zijn de ontmoetingen 
tussen Parzival en achtereenvolgens zijn neef Gawan, de natuurgrootheid Gramoflanz en zijn 
halfbroer Feirefix. Door elk hiervan slaagt Parzival erin de kwaliteiten van de overwonnenen in 
zich te verenigen. Aldus gesterkt kan hij nu weer tot de Graal gaan. Hij heeft nu medelijden met 
Amfortas en vraagt hem: Oheim wir geht´s dir? Dat is de juiste vraag die Amfortas doet genezen 
en die de weg effent voor het Graalheerschap van Parzival. Als hij tot Graalskoning is gekroond 
verschijnt ook zijn vrouw Kondwiramur met een tweeling, Kardeis en Lohengrin. Deze laatste is 
bestemd tot opvolger van Parzival als Graalskoning, dus in zijn geestelijke rijk, de eerste wordt 
gekroond tot koning van zijn wereldse gewesten. Hier zien we weer een machtige symboliek, want
ook Christus is heerser van hemel en aarde. 
Een mens wordt wie hij zal zijn door drie impulsen, door de natuur (genetische aanleg en karma), 
door zijn (omgang met) zijn medemensen en door zijn eigen inspanning. Bij Parzival verzorgt de 
Moeder de omgang met de natuur, Gurnemanz de sociale opvoeding en Trevrizent leidt hem tot 
zelfinzicht en zelfopvoeding. Het Parzival-epos laat vooral het belang van dit laatste zien. Parzival 
heeft een nastrevenswaardig doel, de Graal, en daarmee een kompas dat - vaak ook onbewust - 
hem in de goede richting stuurt. Daarmee is hij een voorbeeld voor de mens van deze tijd. Ieder 
van ons is thans een Parzival.
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