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INIMA SACRA

9r LEGENDA SEANTULUT GRAALI

Acesta este fi un coronament - seducdtor;i complicat,

deopotrivd - aI vechilor mituri ce aufurnizat prima edu-

catie a omenirii.

Nobile vestigii ale tradiliei originare sau muguri auto-

nomi ai spiritului uman, nu exprimd aceste legende, tn

felul lor urmele lui Hristos pe care primul om trebuia sd

le anunle fiilor sdi ;i pe care, instinctiv toate sufletele le

a;teaptd?

Domnul Rend Gudnon vede tn Graal - cupa miste-

rioasd a unuia dintre romanele noastre mistice - o imagine

a Inimii iubitoare pe care ,,Domnul i-a dat-o tntr-o zi
Sfintei Mechtilda sub simbolul unei cupe de aur din care

I Regnabit, anulV, nr.3-4,vol. IX, august-septembrie 1925.
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toli sfin{ii trebuiau sd bea licoarea vie[ii" (Le liwe de la

grAce sp6ciale, Partea tntdi, cap. XXII, nr. 41).

Toate vechile mituri pot sd ne facd sd bem din
doctrina tradilionald, tn care prietenii revistei Regnabit

se vor bucura sd regdseascd o pre-manifustare a Inimii
lui Isus.

FELIX ANIZAN
)t

)t*

intr-unul dintre recentele sale articole (Regnabit,

iunie 1925), dl Charbonneau-Lassay semnaleazd., in
mod foarte just, faptul ci legenda Sfintului Graal,

scrisl in secolul al XII-lea, insi mult anterioari prin
originile ei, are leglturl cu ceea ce s-ar putea numi

,,preistoria Inimii Euharistice a lui Isus", deoarece

ea este in realitate o adaptare cregtini a strivechilor
traditii celtice. Ideea acestei apropieri ne-a venit deja

cu ocazia unui articol anterior de-ale sale, extrem de

interesant din punctul de vedere in care ne situim,
intitulat Le ceur humain et Ia notion du Ceur de Dieu

dans la religion de lancienne Egypte (noiembrie 1924),

din care reproducem pasajul urmltor: ,,in hieroglife,

scriere sacri in care imaginea lucrului reprezinti
adesea chiar cuvAntul ce il desemneazi, inima nu a

fost totugi figurati decAt printr-o emblemi: vasul.

intr-adevir, nu este inima omului vasul in care via{a

se elaboreazd. neincetat iu sdngele siu?" Acest vas,

luat ca simbol al inimii gi substituindu-i-se acesteia in
ideografia egipteanl, ne-a trimis imediat cu gindul la

INIMA sAcRA gr LEGENDA srAnrulur cRAAL

Sflntul Graal, cu atAt mai mult cu cAt vedem in acesta

din urm[, in afara sensului general al simbolului
(considerat de altfel deopotriv[ sub cele doul aspecte

ale sale, divin gi uman), inc[ o relafie speciali gi mult

mai directi cu insigi Inima lui Hristos.

SfAntul Graal este cupa care conline preliosul

singe al lui Hristos, de doui ori chiar, pentru cd ea

a fost folositl mai intAi la Cina cea de Taini, iar apoi

Iosif din Arimateea a strins in ea sAngele gi apa ce

curgeau din rana deschisi de lancea centurionului in
coasta MAntuitorului. Aceastl cupi se substituie deci,

intr-un fel, Inimii lui Hristos ca receptacul al sdngelui

s[u, luAndu-i locul, ca s[ spunem aga, gi devenindu-i

un echivalent simbolic; gi nu e cu atAt mai remarcabil,

in aceste condilii, faptul ci vasul a fost deja odinioari
o embleml a inimii? De altfel, sub o formi sau alta,

cupa - la fel ca gi inima insigi - joacd un rol foarte

important in multe dintre tradiliile antice; gi, firi
indoiall, aga stiteau lucrurile mai ales la cel1i, deoarece

de la ei a venit ceea ce a constituit insugi fondul sau

cel pulin trama legendei SfAntului Graal. E regretabil

cl nu se poate cunoagte cu precizie care era forma

acestei traditii anterioare cregtinismului, aga cum se

intimpll cu tot ce privegte doctrinele celtice, pentru

care lnvlfitura orali a fost intotdeauna unicul mod

de transmitere folosit; pe de alti parte, existi destule

concordante pentru a se putea cel pufin limuri sensul

principalelor simboluri care figurau in aceste traditii,
acesta fiind in definitiv lucrul esential.
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Dar si revenim la legendi sub forma in care a

ajuns pXn[ la noi; ceea ce spune ea despre originea

Graalului este demn de toati aten{ia: aceasti cupl ar

fi fost ciopliti de ingeri dintr-un smarald desprins de

pe fruntea lui Lucifer in momentul ciderii sale. Acest

smarald amintegte in mod frapant de urna, perla
frontall care, in iconografia hindusi, fine adesea locul
celui de-al treilea ochi al lui Siva, reprezentind ceea ce

se poate numi ,,sim{ul eternitifii'l Aceasti apropiere ni
se pare cea mai potriviti pentru a clarifica pe deplin
simbolismul Graalului; gi am putea chiar sesiza aici

o rela{ie in plus cu inima, care este, pentru tradilia
hindusi, ca qi pentru multe altele, dar poate mai preg-

nant in prima, centrul fiinfei integrale, qi de care, in
consecinti, trebuie legat in mod direct acest ,,simt al

eternitlfii".

Se spune apoi ci Graalul i-a fost incredintat lui
Adam in Paradisul terestru, dar cd, in momentul ci-
derii sale, l-a pierdut la rindul siu, clci nu l-a putut
lua cu el atunci cAnd a fost alungat din Eden; qi acest

fapt devine foarte clar prin sensul pe care l-am indicat.
Omul, indepirtat de centrul siu originar prin propria
gregeali, s-a aflat de atunci inchis in sfera temporali;
el n-a mai putut atinge punctul unic din care toate

lucrurile sunt contemplate sub aspectul eternit[lii.
Paradisul terestru, intr-adevir, era realmente,,Centrul
Lumii", asimilat peste tot in mod simbolic cu Inima
divini; gi nu se poate spune ci Adam, atit timp cit a

fost in Eden, trlia cu adevirat in Inima lui Dumnezeu?

rxrrraa sacnA $r LEGENDA SrAnturur GRAAL 9

Ceea ce urmeazd. este gi mai enigmatic: Set obline
permisiunea de a intra in Paradisul terestru, putAnd

astfel si recvperczeprefiosul vas; or, Set este unul dintre

simbolurile Md.ntuitorului, cu atit mai mult cu cAt chiar
numele slu exprimi ideea de fundament, de stabilitate,

gi anunfl intr-un fel restaurarea ordinii primordiale

distruse prin ciderea omului. Exista deci de atunci cel

pufin o restaurare parfial[, in sensul ci Set gi cei ce

dupi el s-au aflat in posesia Graalului puteau stabili,

prin aceasta, undeva pe pimint, un centru spiritual

care era o imagine a Paradisului pierdut. Legenda, de

altfel, nu spune unde, nici de cltre cine a fost pistrat
Graalul pAni in vremea lui Hristos, nici cum a fost

asigurat5. transmiterea sa; insi originea celtici ce i se

recunoagte lasi s[ se inteleagi ci druizii au avut un rol
in aceastl transmitere gi ci trebuie considera{i printre
pistrltorii obignui(i ai tradiliei primordiale. in orice

caz, existenfa unui asemenea centru spiritual, sau chiar

a mai multora, simultan sau succesiv, nu pare si poati
fi pusi la indoiali, orice s-ar crede despre localizarea

lor; e de re{inut faptul cd, peste tot gi intotdeauna,

aceste centre au primit, intre alte denumiri, gi pe cea

de ,,Inim[ a Lumii" gi ci in toate tradi(iile descrierile

referitoare la ele sunt bazate pe un simbolism identic,

ce poate fi urmirit pini in detaliile cele mai precise.

Acest lucru nu demonstreazd. suficient ci Graalul,

sau ceea ce este reprezentat astfel, avea deja, inaintea

cregtinismului, gi chiar din toate timpurile, una dintre

cele mai strinse legituri cu Inima divini gi cu Emanuel,
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vrem sa spunem cu manifestatea,virtuali sau reald, in
func{ie de vremuri, insl mereu prezentl,, a Verbului
etern in sdnul umanitlfii terestre?

Dup[ moartea lui Hristos, Sfintul Graal a fost

transportat, conform legendei, in Marea Britanie de

citre Iosif din Arimateea gi Nicodim; atunci incepe

si se deruleze istoria Cavalerilor Mesei Rotunde gi

a isprlvilor lor, pe care nu le vom urmiri aici. Masa

Rotundl era destinatl sd primeasci Graalul atunci clnd
unul dintre cavaleri ar fi reuqit si-l cucereascl gi l-ar fi
adus din Marea Britanie in Armorica; qi aceasti masl
este, de asemenea, un simbol probabil foarte vechi,

unul dintre cele asociate ideii de centre spirituale la

care am fbcut aluzie. Forma ei circulari este, de altfel,

legati de ,,ciclul zodiacal" (inci un simbol ce ar merita
si fie studiat in mod special) prin prezenfa in juru-i a

douisprezece personaje principale, particularitate ce se

regisegte in constituirea tuturor centrelor in discu{ie.

Date fiind acestea, oare nu se poate vedea in numirul
de doisprezece apostoli un semn, printre multe altele,

al perfectei conformitifi a cregtinismului cu tradilia
primordiall, clreia numele de ,,precrestinism" i s-ar

potrivi atit de exact? $i pe de alti parte, in legituri cu

Masa Rotundi, am remarcat o concordanli stranie in
revelatiile simbolice primite de Marie des Vall6s (vezi

Regnabit, noiembrie 1924), in care este menlionati ,,o
masi rotundi de jasp, care reprezint| Inima Domnului
nostru", fiind vorba in acelagi timp despre ,,o gridini
care este Sfintul Sacrament al altarului" si care, cu

INIMA SACRA $I LEGENDA SFANTULUI GRAAL 1I

,,cele patru fintAni de api vie ale ei", se identifici in
mod misterios cu Paradisul terestru; nu este aceasta

lnci o confirmare destul de uimitoare gi de neagteptatd

a raporturilor pe care le semnalam mai sus?

Firegte, aceste note fugare nu pot avea pretenlia

sl constituie un studiu complet asupra unei probleme

atit de pulin cunoscute; suntem nevoi{i deocamdati si
oferim simple indicafii, dindu-ne bine seama cl aceste

consideralii sunt susceptibile, in primul rind, si-i
surprindl pufin pe cei nefamiliariza\icu tradiliile vechi

gi cu modurile lor obiqnuite de expresie simbolici; insi
aqteptim momentul potrivit si le dezvoltlm gi si le

justificim, in articole in care credem c[ putem aborda

deopotrivi multe alte puncte nu mai pulin demne de

interes.

PAni atunci, in ce privegte legenda Sfintului Graal,

vom mai menliona o complicalie ciudati de care

nu am finut cont pinl aici: printr-una dintre acele

asimiliri verbale ce joaci adesea in simbolism un rol

deloc neglijabil gi care de altfel pot avea rafiuni mai

profunde decAt poate plrea la prima vedere, Graalul

este in acelagi timp un vas (grasale) qi o carte (gradale

sar: graduale). in anumite versiuni, cele doui sensuri

se glsesc chiar strAns legate, cici cartea devine in

acest caz o inscriplie incrustatl de Hristos sau de

un inger pe cupa insigi. Ne ablinem deocamdati si
tragem de aici vreo concluzie, degi se pot stabili ugor

apropieri cu ,,Cartea Vielii" gi cu anumite elemente ale

simbolismului apo caliptic.
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SI mai adiugim ci legenda asociazd,Graalului gi alte
obiecte, in special o lance, care, in adaptare cregtini,
nu este alta decit lancea centurionului Longin; dar mai
curioasi este preexisten{a acestei l6nci sau a unuia
dintre echivalenlii sdi ca simbol, complementar
intr-un fel, al cupei in traditiile vechi. pe de alti parte,
la greci, lancea lui Ahile avea faima ci vindeca rlnile
pe care le provoca; legenda medievali atribuie aceeagi
virtute llncii Patimilor. Aceasta ne amintegte de o alt[
similitudine de acelasi gen: in mitul lui Adonis (al
cirui nume inseamnl, de altfel, ,,Domnul"), atunci
cdnd eroul este lovit mortal de collii unui mistre{ (ce

inlocuiesc aici lancea), sdngele siu, scurgdndu-se pe
pimdnt, di nagtere unei flori; or, dl Charbonneau a

semnalat in Regnabif (ianuarie lg25),,un recipient de
ostie, din secolul al XII-lea, pe care se vede sAngele

rinilor Celui Crucificat cdzdnd in picituri ce se

transformi in trandafiri gi un vitraliu din secolul al
XIII-lea al Catedralei din Angers, in care singele divin,
scurgdndu-se siroaie, infloregte, de asemenea, sub
formi de trandafiri". Vom mai vorbi imediat despre
simbolismul floral, considerat sub un aspect putin
diferit; dar, indiferent de multitudinea sensurilor
pe care le prezinti aproape toate simbolurile, ele se

completeazi gi se armonizeazd,perfectgi chiar aceasti
multitudine, departe de a fi un inconvenient sau ull
defect, este dimpotrivi, pentru cine stie s-o infeleagi,
unul dintre principalele avantaje ale unui limbaj cu
mult mai pu{in limitat decdt limbajul obignuit.
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Pentru a finaliza aceste note, vom prezenta cdteva

simboluri care, in diverse tradilii, se substituie uneori

simbolului cupei, fiindu-i identice in fond; asta nu

inseamni ci vom pirisi subiectul nostru, deoarece

Graalul insugi, cum ugor ne putem da seama din tot ce

am spus pdni acum, nu are la origine o alti semnificalie

decit cea pe care o are in general vasul sacru peste tot

unde il intilnim, insi mai ales in Orient, cupa sacrificiali

ce conline Soma vedtcA (sau Haoma mazdeistd), aceasti

extraordinari,,prefigurare" euharistici asupra cireia

vom reveni poate cu alti ocazie. Soma simbolizeazl

in mod propriu ,,licoarea nemuririi" (Amrlta hin-

dugilor, Ambrozia grecilor, doul cuvinte etimologic

asemin[toare), care conferi sau restituie celor ce o

primesc, cu pregitirile cerute, acel ,,sim! al eternitlfii"

despre care a fost vorba inainte.

Unul dintre simbolurile despre carevrem sivorbim

este triunghiul cu virful indreptat in jos; este ca un fel

de reprezentare schematici a cupei sacrificiale, fiind

intAlnit, sub acest titlu, in anumite yantre saa simboluri

geometrice din India. Pe de alti parte, din punctul

nostru de vedere, foarte remarcabil e faptul c[ aceeagi

figur[ este deopotrivi un simbol al inimii, cireia ii
reproduce de altfel forma, simplificind-o; ,,triunghiul

inimii" este o expresie curenti in tradiliile orientaie.

Acest lucru ne conduce la o altl observalie interesanti:

reprezentarea inimii inscrise intr-un triunghi astfel

dispus este legitiml in sine, fie cl e vorba despre
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inima umani sau despre Inima divini, ea fiind chiar

destul de semnificativi daci e raportati la emblemele

folosite de un anume ermetism cregtin in Evul Mediu,

ale clrui intenlii au fost intotdeauna deplin ortodoxe.

Daci s-a vrut uneori, in timpurile moderne, s[ i se dea

unei asemenea reprezentlri un sens blasfemator (vezi

Regnabit, august-septembrie 1924), e pentru c[, in
mod congtient sau nu, s-a alterat semnificafia inifiall
a simbolurilor, pini la a le risturna valoarea normali;
este un fenomen pentru care s-ar putea cita multe
exemple, ce-gi glsegte de altfel explica{ia in faptul ci
anumite sirnboluri sunt efectiv susceptibile de o dubli
interpretare, av1nd doui fe{e opuse. $arpele, de pild[,
precum gi leul, nu-i semnific5., deopotrivl gi dupd, caz,

pe Hristos gi pe Satan? Nu intenlionim si expunem pe

acest subiect o teorie generali care ne-ar antrena prea

departe; dar se va inlelege ci existi aici ceva care face

foarte delicati maniera ln care folosim simbolurile gi

ci acest punct impune o atenfie cu totul speciall atunci

cAnd e vorba despre a dezvliui sensul real al anumitor
embleme gi de a le traduce corect.

Un alt simbol ce il echivaleazd, frecvent pe cel al

cupei este un simbol floral: intr-adevir, nu evoci
floarea, prin forma sa, ideea unui,,receptacul" gi nu se

vorbegte despre ,,caliciul unei flori"? in Orient, floarea

simbolici prin excelenfi ebte lotusul; in Occident, tran-
dafirul joaci cel mai adesea acelagi rol. Fireqte, nu vrem
si spunem ci aceasta este unica semnificafie a acestuia
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din urml gi nici a lotusului, de vreme ce, dimpotrivl,

noi ingine am indicat o alta inainte; insl o vom putea

vedea in desenul brodat pe canonul altarului abafiei

din Fontevrutit (Regnabit, ianuarie 1925, fig. p. 106),

unde trandafirul este situat Ia baza unei linci de-a

lungul clreia se scurg stropi de singe. intocmai cupei

in alte pir{i, acest trandafir apare asociat aici cu lancea,

el pirind mai degrabi si adune stropii de sAnge decAt

si provini din transformarea unuia dintre ei; de altfel,

cele doul semnificafii nu se opun, ci se completeazd.,

clci aceste picituri, clzind pe trandafir, il vivificl gi

il fac si infloreasci.. E vorba despre ,,roua cereascf',

in conformitate cu simbolul atit de des legat de ideea

MAntuirii sau de ideile conexe de regenerare gi inviere;

insl ar fi necesare aici explicalii ample, chiar de-ar fi

si ne limitlm la evidenfierea concordan{ei diferitelor

tradilii in privin{a acestui simbol.

Pe de alti parte, fiindci a fost vorba aici despre

Roza-Cruce in legiturl cu sigiliul lui Luther (ianuarie

1925), vom spune ci aceastl emblemi ermeticl a

fost mai lntAi specific cregtini, oricare ar fi falsele

interpretiri mai mult sau mai pulin ,,naturaliste" ce

i-au fost date incepind cu secolul al XVII-lea; $i nu este

remarcabil ci trandafirul ocupi aici, in centrul crucii,

chiar locul Inimii Sacre? in afara reprezentdrilor in

care cele cinci rini ale Celui Ristignit sunt figurate

ca tot atAlia trandafiri, cel central, atunci cind este

singur, poate foarte bine s[ se identifice cu Inima
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inslgi, cu vasul ce confine singele, centru al viefii gi al

intregii fiin{e.

Mai existl cel pufin un echivalent simbolic al

cupei: semiluna; insl acesta, pentru a putea fi explicat

in mod acceptabil, ar necesita dezvoltiri ce s-ar situa

cu totul in afara subiectului studiului de fafi; agadar,

nu il menfionlm decit pentru a nu neglija niciun
aspect al problemei.

Dintre toate apropierile semnalate, vom extrage

deja o consecinli pe care sperlm s[ o putem eviden{ia

gi mai mult in continuare: de vreme ce se regisesc

peste tot asemenea concordan{e, nu avem aici mai
mult decdt un simplu indiciu al existentei unei traditii
primordiale? $i cum se explicl faptul cl, de cele mai
multe ori, chiar cei ce se cred obliga{i si admiti in
principiu aceastd tradilie primordiald, o ignorl apoi gi

ralioneazl. de fapt ca gi cum nu ar fi existat niciodat[
sau, cel pulin, ca gi cum nimic din ea nu s-ar fi
p[strat de-a lungul secolelor? Dac[ reflectim mai
bine la anormalitatea acestei atitudini, vom fi poate

mai pulin surpringi de anumite consideratii care, ce-i

drept, nu par ciudate decAt in virtutea deprinderilor
mentale proprii epocii noastre. De altfel, e suficient
si ciutim pufin, cu condilia si fim lipsili de orice
prejudecatl, pentru a descoperi pretutindeni semnele

acestei unitifi doctrinald; a clrei congtiinli a putut
uneori s6 se intunece in cadrul umanitl{ii, dar care

nu a dispirut niciodatl cu totul; qi, pe mlsuri ce
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inaintim in aceasti ciutare, punctele de comparalie

se multiplicl de la sine gi in fiecare clipi apar dovezi

noi; cu siguranfl, cuvintele Querite et invenietls din

Evanghelie nu sunt in degert.


