
Hlavním tématem středověkých románů, jakými jsou Tristan, Cligs, Yvain, Lancelot, Jaufre a Flamenca,
je fine amor, “čistá láska”, která představuje středověký ideál milostného vztahu mezi dámou a rytířem,
mužem a ženou urozeného původu. Hrdinky Izolda, Fénice, Laudine, Ginevra, Brunissen a Flamenca
zpodobňují ženy, pro které je láska prvotní hodnotou, i když ji každá prožívá po svém.
Postava Dámy byla ovlivněna keltskou mytologií, ale také kultem Panny Marie, který se vyvíjel v
průběhu 12. století současně s kurtoazní láskou. Fin amor přesto nelze zaměňovat za lásku mystickou,
vyvíjela se nezávisle na církvi ve světském prostředí šlechtických dvorů. Dáma a kurtoazní láska jsou
ideálem rytířské společnosti.
Izolda je rozpolcena mezi svým manželem a milencem, mezi povinností královny a touhou svého srdce.
Žije v rozporu se společností i s vlastním svědomím. Izoldino provinění částečně omlouvá skutečnost, že
její láska k Tristanovi se zrodila po požití kouzelného nápoje, který spolu na moři vypili, aniž by znali
jeho čarovnou moc. Vinu to však s ní nesnímá. Izolda se řadí po bok Evy, ženy hříšnice, čímž je blízká
reálné ženě 12. století. Spolu s komornou Brangien vytvářejí obraz ženy jako bytosti chybující, zrádné,
lstivé, veskrze špatné stejně jako její tělo, které u mužů vzbuzuje touhu a je příčinou všeho zla.
V postavě Fénice dostává obraz vládkyně nový mocenský a morální rozměr na rozdíl od Izoldy,
královny svůdnice. Fénice si je vědoma povinností, které vyplývají z jejího společenského postavení
královny, a zavazuje se jednat v souladu se společenskou morálkou. Proto také docílí toho, že uvede v
soulad mileneckou lásku s manželstvím. Radost, kterou Fénice najde v manželském spojení s Cligsem,
je jí odměnou za mučení, které podstoupila, aby si svou lásku zasloužila. Chrétien de Troyes vypodobnil
Fénice jako svatou ženu, aby tím zdůraznil její božskou podstatu císařovny. Vyhověl tím dobovému
požadavku vytvořit nový obraz vládkyně, který by odpovídal novému postavení panovnice ve feudální
společnosti, která se od 12. století začíná aktivně podílet na vedení země spolu s panovníkem.


