
ΒΑΓΝΕΡ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Ή τέχνη είναι ιδιότυπος γλώσσα, διά τής οποίας εξωτερικεύει ό δη
μιουργών καλλιτέχνης τάς βαθυτέρας κινήσεις τής ψυχής του, την θέσιν του 
προς την πραγματικότητα, τα βιώματα, τά όποια έχει από τον κόσμον ως 
δλον καί από την ζωήν του. Ή μεγάλη ιδίως τέχνη είναι κατά βάθος μορφή 
έκφράσεως κοσμοθεωρίας καί διά τοϋτο παράλληλος προς την θρησκείαν καί 
την φιλοσοφίαν. Έκπηγάζει άλλως τε έκ τής αυτής ορμής προς διασκέλισιν 
τών ορίων, έκ τών οποίων καί εκεΐναι. Καί αυτή άνταποκρίνεται εις την 
ανάγκην τοϋ θυμικοϋ προς πληρότητα, προς άπομάντευσιν τοΰ μυστηρίου 
τής ΰπάρξεως, προς τό απόλυτον. ΔΓ αυτής φεύγομεν εις την σφαίραν τοϋ 
ιδανικού, εις την καθαρότητα ενός πλασματικού κόσμου επί τών πύρινων 
πτερύγων τής φαντασίας καί λυτρούμεθα από την δυσαρμονίαν τής ΰπάρξεως 
δι’ δλίγας έστω στιγμάς. Διά τοϋτο τό κινούν έλατήριον προς καλλιτεχνικήν 
δημιουργίαν χαρακτηρίζει 6 ’Ίψεν ως «ορμήν προς άπόπλουν». Οί Έλληνες 
τραγικοί, ό Δάντης, ό Μιχαήλ ’Άγγελος, ό Γκαίτε, ό Σίλλερ δεικνύουν σα
φώς τήν συμπλοκήν τής τέχνης μέ θρησκευτικά καί μεταφυσικά στοιχεία, 
ακριβώς δπως συμβαίνει περί τήν κοσμοθεωρίαν. Καί δπως αυτή πειράται 
καί ή τέχνη νά δείξη είς τον άνθρωπον τον αληθινόν του προορισμόν, ό 
όποιος απορρέει από τήν ερμηνείαν τοΰ κόσμου καί τοΰ βίου, διάφορον έκά- 
στοτε κατά τήν διάφορον ψυχικήν υφήν καί τά βιώματα τοΰ καλλιτέχνου. Θά 
ήρκει μία σύγκρισις μεταξύ Μπαλζάκ λ.χ., Γκαίτε καί Σίλλερ διά νά διαπι- 
στώση τήν διαφοράν αυτήν τής κοσμοθεωρίας, τής ερμηνείας τής πραγματι- 
κότητος, ή οποία διακρίνει τούς τρεις τούτους δημιουργούς άπ’ άλλήλων. Ή 
περί κόσμου καί βίου άντίληψις τοΰ πρώτου είναι φυσιοκρατική, ό ποιητής 
τοΰ «Φάουστ» βιοΐ τον κόσμον ως πανθεϊστής, ανήκει είς τον λεγόμενον αν
τικειμενικόν ιδεαλισμόν, ό Σίλλερ κηρύττει τον ιδεαλισμόν τής ελευθερίας ή 
τής προσωπικότητος, εκπροσωπεί τήν ηρωικήν κοσμοθεωρίαν, είς τήν οποίαν 
ανήκει καί ό χριστιανισμός.

Τά ανωτέρω ισχύουν δι* δλα τά είδη τής τέχνης, κατ’ ακολουθίαν καί 
διά τήν μουσικήν. Καί αυτή χρησιμεύει ως μέσον προς έκφρασιν τών εσωτά
των βιωμάτων τοΰ μουσουργού, τά όποια ως τοιαΰτα φέρουν πάντοτε θρη
σκευτικόν καί γενικώτερον μεταφυσικόν τόνον. Ή μουσική τοΰ Μπάχ επί 
παραδείγματι εκφράζει τήν σχέσιν τής ψυχής προς τον Θεόν ως καθορίζεται 
αύτη υπό τής προτεσταντικής εύσεβείας. Ή μουσική δημιουργία τοΰ Μπροΰν-
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νερ είναι έξωτερίκευσις τοϋ πνεύματος τοϋ καθολικισμού. Ό Μπετόβεν είναι 
ερμηνευτής τής θρησκευτικότητος τοΰ φιλοσοφικού ιδεαλισμού των χρόνων 
του. Πώς έ'χει όμως τό πράγμα ώς προς τον Βάγνερ ; Είναι αυτονόητον δτι 
κατόπιν τοϋ ανωτέρω χαρακτηρισμού τής τέχνης δεν είναι δυνατόν νά άπο- 
τελή έξαίρεσιν δ μεγαλοφυής δημιουργός τοϋ «Πάρσιψαλ». Ποια όμως είναι 
ή κοσμοθεωρία του καί συγκεκριμένως ποια ή σχέσις του προς τήν θρησκείαν 
καί ιδιαιτέρως προς τον χριστιανισμόν; Ή άπάντησις εις τό ερώτημα τοΰτο 
αποτελεί τό περιεχόμενον τής παροΰσης συντόμου πραγματείας. Προς τοΰτο 
θά έπρεπεν ίσως νά άρχίση κανείς από τήν άνάλυσιν τών μουσικών του έρ
γων, τουλάχιστον μερικών έξ αυτών. Τοΰτο όμως ό'χι μόνον θά άπήτει περι
θώρια χώρου, τά όποια δεν υπάρχουν, αλλά καί δεν τθά ώδήγει εις αδιάβλητα 
συμπεράσματα. 'Η διχογνωμία τών ερευνητών μαρτυρεί δτι είναι δυναταί 
πλείονες έρμηνεΐαι. Ποιος θά ήτο εις θέσιν μόνον επί τοϋ «Πάρσιφαλ» στη- 
ριζόμενος νά κατάδειξη άδιαβλήτως τό χριστιανικόν φρόνημα τοϋ μουσουρ
γού ; Τά χριστιανικά σύμβολα, τά όποια χρησιμοποιεί ό Βάγνερ εις τό έργον 
του τοΰτο, δεν αποκλείεται νά είναι δάνεια απλώς, εις τά όποια προσέτρεξεν 
ώς κατάλληλα μέσα προς έκφρασιν βιωμάτων καί ιδεών, όπως συμβαίνει καί 
περί τάς τελευταίας σκηνάς τοϋ δευτέρου μέρους τοΰ «Φάουστ». Τοΰτο δ'μως 
οϋδέν λέγει ακόμη περί εσωτερικής σχέσεως οΰτε τοΰ ενός οΰτε τοΰ άλλου 
προς τό περιεχόμενον τής χριστιανικής πίστεως. Διά τους λόγους αυτούς εί
ναι προτιμότερου νά άκοΰσωμεν τί αυτός ό ίδιος ομολογεί περί τής σχέσεώς 
του προς τον χριστιανισμόν. Αυτό δμως δεν αποκλείει βέβαια καί τήν συσχέ- 
τισιν προς μερικά έργα του, τά όποια μαρτυρούν τήν θρησκευτικότητά του. 
’Από αυτήν τήν θρησκευτικότητα ακριβώς θά άρχίσωμεν. Ύπό τον δρον 
αυτόν εννοοΰμεν τήν άνήσυχον καρδίαν, ή οποία ποθεί λυτρωμόν άπό τάς 
αντινομίας τής ΰπάρξεως, άπό τήν άναγκαστικότητα τής φΰσεως, άπό τήν 
στενότητα τής άτομικότητος, άπό τήν ασθένειαν τής σαρκός. Περί θρησκευ* 
τικότητος όμιλοΰμεν δταν ύπό τήν πίεσιν τοϋ πεπερασμένου ποθοΰμεν τό 
άπειρον, στρεφόμεθα άπό τοϋ σχετικού προς τό άπόλυτον, άπό τό κατ’ αΐ- 
σθησιν προς τό υπεραισθητόν ή δταν σχετίζωμεν τά καθ’ έκαστον βιώματά 
μας προς τήν ΰψίστην άξίαν τοΰ κόσμου καί συλλαμβάνωμεν τό νόημα τής 
ιδίας ημών ΰπάρξεως καί τοΰ σύμπαντος. "Ολα αυτά καλοΰνται μέ μίαν λέξιν 
πόθος προς λυτρωμόν. Άλλ’ ό πόθος αυτός είναι έκδηλος εις δλα σχεδόν τά 
έργα τοΰ Βάγνερ, ιδίως δμως εις μερικά έξ αυτών, όποια ό «Τανχώϊζερ» καί 
ό «Ιπτάμενος 'Ολλανδός». ’Αλλά ό λυτρωμός, τον όποιον κηρύττει έν- 
ταϋθα, δεν είναι άκόμη ό χριστιανικός. Ό μουσουργός τελεί υπό τήν έπί- 
δρασιν τοΰ Σοπεγχάουερ, τοΰ Φώϊερμπαχ, τοΰ Στράους καί τοΰ Νίτσε. Συμ
παθεί μάλλον τον λυτρωμόν, τον όποιον εδίδαξεν ό Βούδδας καί ό όποιος 
συνίσταται εις τήν θανάτωσιν τής βουλήσε'ως προς τήν ζωήν, εις τήν άρνησιν 
λοιπόν τών άξιών τοΰ βίου.
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Παρά ταϋτα ήδη κατά το 1848 ήσθάνετο τον εαυτόν του τόσον πολύ 
συνδεδεμένον προς τάς ιδέας καί τούς γρύλους τοΰ χριστιανισμού, ώστε 
έσχεδίασε δραματικόν καί μουσικόν έργον υπό τον τίτλον «’Ιησούς 6 από 
Ναζαρέτ». Έπρόκειτο να είναι άναπαράστασις τής διδασκαλίας καί τού βίου 
τοΰ Χριστού, ή οποία θά ήρχιζεν από τό θαύμα τής Τιβεριάδος καί θά έτε- 
λείωνεν εις τήν σύλληψιν καί καταδίκην τού ήρωος. Μίαν από τάς ώραιοτέ- 
ρας σκηνάς αποτελεί ή μύρωσις τού Διδασκάλου υπό Μαρίας τής Μαγδαλη- 
νής, ή οποία κατά τήν προηγουμένην δευτέραν πράξιν προβαίνει εις συγκι
νητικήν έξομολόγησιν τής αγάπης της προς Αυτόν. Τον ιδρυτήν δμως τής 
θρησκείας μας εμφανίζει ό Βάγνερ υπό τήν έπίδρασιν τών περί θρησκείας 
καί χριστιανισμού έργων τού Φώϊερμπαχ ως άπογυμνωμένον παντός υπερκό
σμιου γνωρίσματος καί πάσης υπερφυσικής ίδιότητος. Αυτό δμως δεν μειώ
νει τον σεβασμόν τοΰ μουσουργού προς τό ηθικόν μεγαλεΐον τοΰ Χριστού 
καί τής θρησκείας του. Τό κέ/τρον μάλιστα τοΰ έργου αυτού αποτελεί ή 
έξαρσις τής ηθικής ιδίως τοΰ χριστιανισμού ως τής θρησκείας τής αγάπης.

Τό έργον τούτο σημαίνει δτι ό Βάγνερ δεν ήτο τυφλά προσκεκολλημέ- 
νος εΐς τάς ιδέας των διδασκάλων του εκείνων. Διετήρει τήν ανεξαρτησίαν 
τής σκέψεώς του. Διαφορετικά δεν θά προέβαινεν εις τήν άναγνώρισιν αυ
τήν τού ηθικού μεγαλείου τής θρησκείας τοΰ Χριστού. 'Η ανεξαρτησία αυτή 
καθίσταται σύν τφ χρόνφ όλονέν πληρεστέρα. Συγχρόνως απομακρύνεται επί 
μάλλον από τον Βουδδισμόν, προς τον όποιον είχε προσεγγίσει υπό τήν 
έπίδρασιν τοΰ Σοπεγχάουερ. Απαλλάσσεται βαθμηδόν από τό πνεύμα των 
χρόνων του, κατά τούς οποίους κυριαρχούν των -ψυχών αί άντιθρησκευτικαί 
ιδέαι τοΰ Μάρξ, αί όποΐαι ως κυρίαν των πηγήν είχον τάς περί ουσίας τής 
θρησκείας γενικώς καί τού χριστιανισμού εΐδικώτερον θεωρίας τού Φώϊερ- 
μπαχ. Ό μεγάλος συνθέτης έμβαθύνει εις τήν ουσίαν τής θρησκείας καί εις 
τό πνεύμα τού χριστιανισμού, στρέφεται τώρα συντονώτερον προς τά σύμ
βολά του καί προς τούς θρύλους του καί δημιουργεί έν τέλει τον «Πάρσι- 
φαλ» ως μίαν κληρονομιάν εΐς τούς έπειτα καί ώς μίαν ομολογίαν πίστεως 
ταυτοχρόνως. Τό έργον τούτο είναι ποιητική καί μουσική έκφρασις τοΰ ηθι
κού λυτρωμοΰ, ό όποιος μόνον έν Χριστώ είναι δυνατός. Μεσίτης τοΰ λυ
τρωμού τούτου γίνεται ό Πάρσιφαλ, διά τούτο ύψοΰται καί εις σύμβολον 
τού χριστιανού ανθρώπου, εμφανίζεται ώς πραγματοποίησις τού περί αν
θρώπου ιδεώδους τοΰ χριστιανισμού. Εις τό έπικόν έργον τού Βόλφραμ φόν 
’Έσσεμπαχ ό Πάρσιφαλ χρησιμεύει δπως περιγράψη ό ποιητής ούτος τών 
μεσαιωνικών χρόνων τόν περιπετειώδη βίον τών ιπποτών τής έποχής του. 
Εις τό έργον τοΰ Βάγνερ τουναντίον ό ήρως ερμηνεύεται ώς ό χριστιανός 
ιππότης κατ’ έξοχήν. Ή ερμηνεία αύτη άνταποκρίνεται εΐς τήν περί κόσμου 
καί βίου θεωρίαν τοΰ μουσουργού, ώς διεμορφώθη αύτη σύν τή παρόδφ 
τού χρόνου. Βάσις καί κέντρον αυτής είναι ή πεποίθησις δτι ό κόσμος μόνον
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έπι μιας ηθικής θρησκείας τοϋ οίκτιρμοΰ καί τής αγάπης είναι δυνατόν νά 
στηριχθή. 'Ό,τι έξέφρασεν υπό την μορφήν μιας ιδέας εις «Ίησοΰν τον από 
Ναζαρέτ» εμφανίζεται εις τό ύστατον δημιούργημα τοΰ μεγάλου συνθέτου 
ως βαθύτατη πεποίθησις. Ούτως ή μακρά, δι’ όλου τοϋ βίου του διήκουσα 
ένασχόλησίς του περί τον χριστιανισμόν καταλήγει εις άδίστακτον κατάφασιν 
τής χριστιανικής πίστεως. Ό χριστιανισμός αποτελεί κατά την πεποίθησίν 
του τον μόνον ή τουλάχιστον τον κυριώτατον παράγοντα προς άναγέννησιν 
τοϋ κόσμου καί 6 βίος τοΰ Χριστοϋ κέκτηται υποδειγματικήν σημασίαν διά 
την ανθρωπότητα.

Άλλ’ δ Βάγνερ δεν ήρκέσθη είς την ποιητικήν καί μουσικήν αυτήν 
ομολογίαν πίστεως είς τήν χριστιανικήν κοσμοθεωρίαν. Κατέχομεν άφ’ ενός 
μερικάς προφορικός εκμυστηρεύσεις του, αί δποΐαι διαπιστώνουν τον βαθύν 
σεβασμόν, τον όποιον έτρεφε προς τήν θρησκευτικήν παράδοσιν, καί άφ’ ετέ
ρου πραγματεύεται τινάς, έκ τών όποιων καταφαίνεται ή βαθμιαία απαλλαγή 
του από τό αρνητικόν πνεΰμα τών χρόνων του, ή οποία συνετέλεσεν είς τήν 
απροκατάληπτο ν έκτίμησιν τής θρησκείας καθόλου καί τοΰ χριστιανισμοΰ 
ως τής τελειοτάτης έκφράσεως αυτής. Παραθέτομεν έν πρώτοις μερικάς από 
τάς εκμυστηρεύσεις έκείνας, έκ τών οποίων ή μέν πρώτη είναι ομολογία πί
στεως είς τον χριστιανισμόν, αί δέ άλλαι δύο όμολογίαι πίστεως είς τον Χρι
στόν. Τήν έπομένην τοΰ τερματισμοΰ τής μουσικής συνθέσεως τοΰ «Πάρσι- 
φαλ» είπεν ό Βάγνερ κατά τινα σχετικήν προς τό αθάνατον τοΰτο έργον συ- 
ζήτησιν τά ακόλουθα: «Πρέπει νά χαίρη κανείς διότι από τά χρόνια τής 
παιδικής του ηλικίας ανέπνεε τήν ατμόσφαιραν τών θρησκευτικών παραδό
σεων" οΰδείς δύναται νά τάς άντικαταστήση. Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου 
εισδύει ό άνίίρωπος όλονέν περισσότερον είς τό βαθύ των νόημα καί ή ψυχή 
του πληροΰται από μακαριότητα. ‘Η πεποίθησις ότι κάποτε ένεφανίσθη ό 
Λυτρωτής επί τής γής αποτελεί τό ΰψιστον αγαθόν τοΰ άνιθρώπου. Ή ανε
πιφύλακτος άπόρριψις όλων αυτών μαρτυρεί ύποδούλωσιν τοΰ πνεύματος είς 
άνοήτους δημαγωγικός επιδράσεις.» ’Ίδωμεν τώρα τί λέγει περί τοΰ Χρί" 
στοΰ: «'Υπήρξαν τόσοι μάρτυρες καί τόσοι άγιοι. Διατί νά είναι ό Ίησοΰς 
ό θεϊκός μεταξύ αυτών; Άλλ’ όλοι εκείνοι οί άγιοι, είτε άνδρες είτε γυναί
κες, έγιναν τοιοΰτοι διά θείας χάριτος, δι’ έλλάμψεως, διά μεταστροφής εσω
τερικής. Διά τοΰ τρόπου τούτου έπαυσαν νά είναι αμαρτωλοί άνθρωποι καί 
έγιναν υπεράνθρωποι. Καί ό Βούδδας ήτο φιλήδονος ήγεμών πριν γνωρίση 
τήν έλλαμψιν. Ή παραίτησίς του από τάς ήδονάς τής επιγείου ζωής ενέχει 
ηθικόν μεγαλεΐον, άλλ’ όμως δεν είναι τι τό θεϊκόν. 'Ο Ίησοΰς τουναντίον 
είναι έξ αρχής δλως αναμάρτητος, ελεύθερος από κάθε πάθος, φεγγοβολών 
από θειοτάτην καθαρότητα. Καί τό σπουδαιότερον, ή θειότης αϋτη τοΰ 
Χριστοΰ είναι συνυφασμένη προς καθαρωτάτην άνθρωπίνην φύσιν, τής 
οποίας τά πάθη συγκινοΰν βαθύτατα πάντα άνθρωπον. Ούτως ό Ίησοΰς άπο
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τελεί μοναδικόν φαινόμενον της ιστορίας, προς τό όποιον ούδέν άλλο δύνα- 
ται νά παραβλητή. "Ολοι οι άλλοι έχουν ανάγκην τοϋ Σωτήρος. Αυτός όμως 
είναι ό Σωτήρ.» Και κατά μίαν άλλην ευκαιρίαν : « Μίαν μόνην φοράν, ή 
οποία ουδέποτε θά έπαναληφθή, ένεφανίσθη τό Θειον μέ ανυπέρβλητον κάλ
λος έν μέσφ των ανθρώπων καί έδειξεν εις ημάς τον δρόμον τοΰ λυτρωμοΰ. 
Άλλ’ ό δρόμος οΰτος οδηγεί είς τον θάνατον. Και ό Χριστός υπήρξε τό 
υπόδειγμα τοϋ ωραίου θανάτου, προς τον όποιον απαιτείται καί ωραία ζωή.»

Τά στάδια, τά όποια διήνυσεν ό στοχαστής Βάγνερ διά νά φθάση είς 
τάς αντιλήψεις καί πεποιθήσεις ταΰτας, έπιστρέφων ούτως είς τά βιώματα, τά 
όποια ήσαν οικεία είς αυτόν κατά την παιδικήν καί τήν εφηβικήν ηλικίαν, 
μανθάνομεν από τρεις πραγματείας του, γραφείσας μεταξύ τοϋ 1864 καί 
τοΰ 1881. Ή πρώτη άσχολεΐται περί τό θέμα «Κράτος καί θρησκεία», ή 
δευτέρα φέρει τον τίτλον «Θρησκεία καί τέχνη» καί ή τρίτη είναι γνωστή 
υπό τό ό'νομα «Ήρωϊκή παράδοσις καί χριστιανισμός». Ή πρώτη των 
πραγματειών τούτων τελεί ακόμη υπό τήν έπίδρασιν τής απαισιόδοξου φι
λοσοφίας τοΰ Σοπεγχάουερ. Μόνον ή θρησκεία έχει τήν δύναμιν νά έλευθε- 
ρώση τον άνθρωπον από τό συναίσθημα τής δυστυχίας, τό όποιον γέννα εις 
τήν ψυχήν του ή ζωή. Διότι ή ουσία τής θρησκείας συνίσταται εις τήν άρνησιν 
τοΰ κόσμου, εις τήν πίστιν είς εν ’Επέκεινα δλως διάφορον τοΰ Ενθάδε, είς 
τήν ελπίδα ΐδανικοΰ κόσμου, ξένου προς τήν στενότητα καί τάς αντινομίας τοΰ 
παρόντος. Τά τελευταία ταΰτα σημαίνουν προσέγγισιν ήδη εις τον χριστιανι
σμόν, έφ’ όσον αποτελούν ουσιώδες μέρος τής χριστιανικής διδασκαλίας, καί 
μαρτυροΰν απαλλαγήν τοΰ μουσουργοΰ από τάς περί θρησκείας θεωρίας τοΰ 
Φώϊερμπαχ. Ή απαλλαγή αϋτη από τά πνευματικά ρεύματα τών χρόνων 
του ύπεμφαίνεται ήδη είς τό δράμα εκείνο «Ίησοΰς ό από Ναζαρέτ». Κατ’ ακο
λουθίαν δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν ταύτην ως τό πρώτον στάδιον τής 
προσεγγίσεως τοΰ Βάγνερ εις τον χριστιανισμόν. Ή περί κράτους καί θρη
σκείας πραγματεία αΰτη ακολουθεί ως περαιτέρω στάδιον. ’Εκεί περιορίζεται 
είς τήν έξαρσιν τής ηθικής σημιασίας τοΰ χριστιανισμοΰ ως μοναδικής θρη
σκείας τής αγάπης, εδώ προχωρεί καί είς τήν αποδοχήν τοΰ μεταφυσικοΰ του 
περιεχομένου, αν καί ή ερμηνεία τής θρησκείας ως άρνήσεως τής ζωής είναι έν 
μέρει μόνον αληθής. Τό τρίτον στάδιον αποκαλύπτει είς ημάς ή περί ηρωικής 
παραδόσεως καί χριστιανισμού πραγματεία. Ή έναρμόνισις χριστιανικής πί- 
στεως καί ηρωικής παραδόσεως, σύμβολον τής οποίας είναι ό ιππότης Πάρ- 
σιφαλ, ό Ζητητής τοΰ Γράλ, αποτελεί τήν προϋπόθεσιν τής άναγεννήσεως 
τοΰ ανθρωπίνου γένους. Τέλος είς τήν μελέτην «Θρησκεία καί τέχνη» παρέ
χει ό Βάγνερ τήν θεωρητικήν έκφρασιν τών νέων του τούτων πεποιθήσεων. 
"Ο,τι χρειάζεται είναι άπάρνησις τοΰ κόσμου καί διάγνωσις τής άμαρτωλό- 
τητος τοΰ ανθρώπου. "Οσον περισσότερον απομακρύνεται ή τέχνη από τάς 
βάσεις αύτάς τόσον περισσότερον χάνει τήν έσωτερικότητά της, επί ζημίςι
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βεβαίως τής υψηλής της αποστολής. Αΰτη συνίσταται κυρίως εις τοϋτο, δτι 
ή τέχνη, οσάκις εκπίπτει ή θρησκεία εις άψυχον τυπολατρείαν, σφζει τον ου
σιώδη πυρήνα αυτής διά τής ΰψώσεως των θρησκευτικών συμβολών εις 
ιδεώδεις μορφάς, από τάς οποίας ακτινοβολείται τό νόημα τής θρησκείας. 
Ούτως υπενθυμίζει εις τούς ανθρώπους τούς ηθικούς σκοπούς τής τελευταίας 
ταΰτης, των οποίων ΰψιστος είναι 6 οίκτιρμός, ή αγάπη. Και δ χριστιανι
σμός αποτελεί την εύγενεστάτην των θρησκειών, διότι είναι τό κήρυγμα τής 
αγάπης καί τού δι’ αυτής λυτρωμοϋ όλων τών ανθρώπων. Τούτο δμως ση
μαίνει δτι 6 λυτρωμός αυτός δεν είναι απλώς δώρον τής θείας χάριτος ούτε 
συντελεΐται διά τής θανατώσεως τής προς τήν ζωήν βουλήσεως, άλλ5 απαιτεί 
αγώνα προς τον εαυτόν μας καί προς τάς δυνάμεις τού κόσμου τούτου. Εις 
τον λυτρωμόν φθάνει μόνον «όποιος αδιάκοπα προσπαθεί», μόνον οποίος 
μέ καθαράν καρδίαν, καθαράν βοΰλησιν καί καθαρόν φρόνημα άφοσιοΰται 
εις τήν ύψωσιν τών άλλων εις τήν συναίσθησιν τού αληθινού των προορι
σμού. Τό θρησκευτικόν τούτο ιδεώδες τού χριστιανισμού άνύψωσεν δ μου
σουργός εις τήν ίεράν καί σεμνήν σφαίραν τής τέχνης διά τής δημιουργίας 
τού χριστιανού ιππότου Πάρσιφαλ, τού όποιου τήν μορφήν έφερε μέσα του 
επί δεκαετηρίδας, από τήν στιγμήν τού αλησμόνητου βιώματος τής πρώτης 
του κοινωνίας.
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