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O Parsifalu bi se lahko zanosno reklo to, kar je Goethe rekel o 
svojem drugem Faustu: V velikih misterijih in težavnih problemih 
in ugankah je zbrano tisto, kar si bodo prihajajoče generacije 
prizadevale razjasniti.

V PARSIFALU, mogočnem delu Riharda Wagnerja, se nahaja 
evangelij nove ere Vodnarja. To je doktrina sinteze, prvobitna 
religija človeštva, skrivna od žalostnih dni, ko je bila arhaična 
modrost, simbolično svetišče, pokopano pod ruševinami 
posvetitvenih misterijev s temačnim prihodom kali juge.

Veliki grški poet Homer je 
vzvišeno in magično opisal 
božanski par ZEUS-HERA: Pod 
njima, je klijoča zemlja rodila 
bujno rastlinstvo, lotos, sočne 
detelje in hiacinte in žafran, 
ki se čvrsto, nabreklo, mehko 
in nežno dvigujejo s tal, na 
vsem tem razkošju ležita v 
ljubezni, se vijeta kvišku proti 
migljajočim in zlatim oblakom, 
medtem ko na zemljo pada 
lesketajoča rosa.

KUNDRI, ki se z vso umetno 
mikavnostjo svojih čarov 
prikaže med dišečimi rožami, 
da bi zapeljala v skušnjavo 
FALPARSIJA, predstavlja 
usojeno sveto lepoto,
ki jo je izpridil duh zla.

V upiranju, v mladeničevi 
čistosti je KUNDRIJINA 
odrešitev – odrešitev ženske 
–, vendar je bila nezaupljiva, 
zanjo do tedaj močan 
moški ni obstajal, moške 
intelektualne živali je imela 
za zelo šibke.

Lepa ženska razume, da bi 
se lahko osvobodila verig 
suženjstva edino tedaj, 
če se na svoji poti sreča z 
dovolj močnim moškim, ki 
jo bo v polni spolni združitvi 
zavrnil.
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