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Tématem předložené dizertační práce je hrdinka v pojetí kurtoazní lásky, která 

představuje středověký ideál milostného vztahu mezi dámou a rytířem, ženou a mužem 

šlechtického původu.  

 Za předmět studia jsme zvolili šest hrdinek z děl, která byla napsána na přelomu 12. a 

13. století, v době výjimečného sociálního a kulturního rozmachu. Jsou jimi Izolda z románů 

o Tristanovi, od autorů Béroula a Thomase, dále tři ženské postavy z příběhů Chrétiena de 

Troyes, Fénice z románu Cligès, Laudine z románu Yvain ou Le Chevalier au Lion (Yvain 

aneb Rytíř se lvem) a Ginevra z románu Lancelot ou Le Chevalier de la Charrette (Lancelot 

aneb Rytíř na káře). Uvedená čtyři díla patří do kulturního okruhu jazyka d’oïl a byla napsána 

v průběhu 2. poloviny 12. století. Další dvě hrdinky vystupují v anonymních dílech, 

spadajících do oblasti jazyka d’oc:  Brunissen z románu Jaufre, napsaného kolem roku 1180, 

a Flamenca ze stejnojmenného románu z 1. poloviny 13. století. Okcitánské romány jsme 

zařadili do výběru s úmyslem stanovit rozdíly, popřípadě i souvislosti mezi pojetím ženské 

postavy a lásky na francouzském severu a jihu.  

Soustředíme se především na tematickou rovinu, analýzu hrdinek ve vztahu 

k milovníkovi a manželovi s ohledem na vliv společenství, kultury a náboženství, jež se do 

něho promítá. Zajímá nás, jak se ve ztvárnění protagonistek projevuje autorova osobnost, jeho 

myšlenkový svět a doba, ve které dílo vzniklo. Cílem je zachytit vývoj hlavní ženské postavy 

v souvislosti s koncepcí kurtoazní lásky v románové tvorbě v období zhruba sto let, od 2. 

poloviny 12. století do konce 1. poloviny 13. století, kdy rytířská epika dosáhla největšího 

rozkvětu díky rozsáhlé literární aktivitě velkých feudálních dvorů. Věříme, že touto prací 

přispějeme k pochopení ideálu Dámy a literárněspolečenského fenoménu kurtoazní lásky. 

Využili jsme studií z literární historie, závěrů mytologie i sociálního dějepisectví, jež do této 

problematiky společně vnesly světlo, neboť jsme přesvědčeni, že studium literatury 

středověku vyžaduje multidisciplinární přístup jako každý medievistický obor.  

 Postava Fénice vznikla v reakci na odkaz hříšné Izoldy, který byl ve 2. polovině 12. 

století velmi živý, avšak z pohledu světských i církevních autorit nepříliš žádoucí. S hrdinkou 

Fénice měl Chrétien v úmyslu vylepšit obraz královny, která podléhala svým vášnivým citům 

a nedbala svých morálních a politických povinností, vyplývajících z jejího společenského 

postavení. Fénice představuje ideál Chrétienova pojetí lásky, která vrcholí nalezením štěstí v 

manželství. Na odkaz Izoldy však u samotného Chrétiena navazují Laudine a Ginevra, které 

se rozhodly pro lásku přesto, že byla v rozporu s očekáváním společnosti. Na manželskou 

lásku Fénice pak navazuje Brunissen z okcitánského románu o Jaufrém, která představuje 

křesťanský ideál čisté lásky naplněné až po svatbě obou zamilovaných. Oproti 
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augustiniánskému duchu Chrétiena de Troyes a anonymnímu autorovi příběhu o Jaufrém stojí 

Flamenca, okcitánský román napsaný v ještě svobodnějším duchu než Tristan, kritizovaný 

v Cligèsovi. Na závěr jsme si položili otázku, zda Flamenca, dílo z 1. poloviny 13. století, 

navazuje na ideu vzdorné lásky Tristana a Izoldy, a rozvíjí tak ve společnosti cestu ke 

svobodě jedince. 

  

V první kapitole, věnované rozboru ženské literární postavy, se zabýváme Izoldou, 

hříšnou královnou, v pojetí dvou autorů, Béroula, potulného žakéře, a Thomase, vzdělaného 

klerika, jejichž zpracování vykazují značné rozdíly ve ztvárnění postav a pojetí lásky. 

Béroulova verze je více archaická, podává svědectví o světě válečníků spíše než rytířů, 

promlouvá o mravech společnosti z dob více pohanských než křesťanských. Thomasovo 

zpracování legendy je více idealizované, kurtoazní, autor prokazuje větší smysl pro 

psychologii postav, zaměřuje se na morální konflikt obou protagonistů, který způsobil nápoj 

lásky.  

Zaměřujeme se na vliv keltské mytologie a hagiografické literatury, jež se  projevuje 

v charakteristice Izoldy, zobrazení scén i v promluvách, ale také na literární vzor královny 

Aliénor Akvitánské, jež se stala inspirací pro ztvárnění Izoldy především u Béroula. 

Zvláštní pozornost věnujeme otázce nápoje lásky, který byl příčinou vnitřního sváru 

mezi rozumem a láskou a který z Izoldy udělal ženu rozpolcenou mezi touhou srdce a 

povinnostmi, vyplývajícími z jejího postavení manželky a královny. Zajímá nás provinění 

královny, jež své tělo sdílela se dvěma muži, přestože svým srdcem patřila jedinému. 

V souvislosti s nápojem, jenž představuje tajemství zrození lásky, její nadvládu i vítězství nad 

smrtí, jsme se zaměřili na význam poháru, ze kterého se Tristan a Izolda napili kořeněného 

vína. Pohár souvisí s biblickou tradicí, křesťanskou představou Grálu i keltskou symbolikou 

kotle, a v jeho přijetí lze spatřovat iniciační rituál boha lásky. Jeho poselství tkví v novém 

ideálu lásky, z níž nemusel vzejít nový život a jež byla hodnotou sama o sobě, přitom 

neznamenala pouze touhu po spojení těl, ale i po spojení srdcí. 

   Královna Izolda byla žena svérázná, silná, její moc nespočívala pouze v tělesných 

vnadách. Lest, duchapřítomnost a ostrovtip byly hlavními zbraněmi, jež používala na svou 

obranu. Lehkost a troufalost, s jakou lhala králi o svých citech, je pro nás dodnes překvapivá. 

Izolda nebyla dámou jemných způsobů, cudnost a počestnost jí byly cizí. Ve svém loži 

lehávala střídavě s Markem a Tristanem, neváhala zpolíčkovat králova špeha, byla připravená 

zabít svou služebnou, pokud by hrozilo nebezpečí, že vyzradí její tajný milenecký poměr 

s královým rytířem. Byla to žena vášnivá, která se nebála vlastních citů. Její láska se rychle 
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měnila v nenávist. Z odplaty za smrt strýce byla schopná vlastní rukou zavraždit muže, 

kterého později celým srdcem milovala. Izolda, dcera irského krále, navazuje na své 

předchůdkyně v keltských bájích. Se svou matkou vyléčila Tristana z jeho zranění, které utržil 

v souboji s Morholtem. Obě mají něco z čarodějek, jež znají léčivé účinky bylin, či z irských 

bohyň, ke kterým je přirovnává S. Bayrav, když v Izoldě rozpoznává jednu z těch 

plavovlasých víl, kouzelných obyvatelek sídů s rozpuštěnými vlasy a vábnou řečí, které často 

vyhledávaly lásku smrtelníků. 

Portrét hlavní hrdinky dokreslují vedlejší ženské postavy, matka Izoldy, jež nápoj 

umíchala a Brangien, jež ho omylem milencům podala. Všechny tři tvoří ženskou triádu, 

představující ženu, jakou byla v myslích tehdejších lidí Eva, bytost podle představitelů církve 

veskrze hříšná. 

Druhá kapitola je věnována Fénice, rytířce čisté lásky, kterou Chrétien de Troyes 

vytvořil v románu Cligès v reakci na Izoldu. Na rozdíl od hříšné královny se Fénice odmítla 

dělit o své tělo se dvěma muži. Její výjimečnost spočívá v tom, že je skutečnou 

protagonistkou románu, která svými činy zasahuje do děje a ovlivňuje vývoj milostného 

vztahu.  

Kompozice Cligèse je dosti složitá na rovině strukturální i tematické. Román má dvě 

části: příběh Alexandra se Soredamour a příběh Fénice a Cligèse. Strukturální kompozice je 

lineární, autor sleduje vývoj jedné dynastie, zatímco ta tematická je spíše cyklická. Ústřední 

téma lásky na konci druhého příběhu dosáhne vrcholu, jehož byl první příběh předzvěstí. 

Chrétienova skladba je založena na intertextualitě, autor vede dialog mezi oběma příběhy a 

simultánně i s mnoha dalšími texty a autory. Kromě Ovidia a starověké tradice především s 

Tristanem. Tím vzniká složitý systém analogií a kontrastů mezi láskou Alexandra se 

Soredamour a láskou Fénice a Cligèse, jako i mezi milostným trojúhelníkem Marka, Izoldy a 

Tristana na straně jedné a Alise, Fénice a Cligèse na straně druhé. Kontrast a analogie existují 

i uvnitř vztahu Cligèse s Fénice, který napodobuje vztah mezi paní a vazalem, ovšem 

obráceně. V postavení božstva tu není žena, ale muž. Tím, že převrátil jejich role, Chrétien 

zpochybnil trubadúrský model kurtoazní lásky, v němž je žena v pozici lenního pána a rytíř 

jejím vazalem. Cligès by se proto dal nazvat „románem naruby“.  

Chceme-li pochopit postavu Fénice, nemůžeme opominout Soredamour, která jí 

předchází a předurčuje její osud. Jejím prostřednictvím Chrétien vyjádřil stanovisko, že 

kurtoazie a láska jsou dvě rozdílné věci. Láska k vyvolenému muži učila Soredamour být 

pokorná, milá a vstřícná k ostatním, milovat by však měla jenom jednoho z nich. To je pojetí 
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milostného citu v Cligèsovi, které v první části románu představuje Soredamour a ve druhé 

pak rozvíjí Fénice v protikladu k Izoldě.   

Chrétien, kterému se příčil účinek kouzelného nápoje v Tristanovi, ho využil jako 

prostředku k dosažení čisté lásky v Cligèsovi. Láska se v jeho pojetí rodí z pohledu, který si 

milenci vymění při prvním setkání, je projevem lidské touhy a ne výsledkem magie. 

Postavu Fénice studujeme v souvislosti s mariánským kultem, který se ve 12. století 

rozšířil pod vlivem Bernarda z Clairvaux a který se odráží ve ztvárnění ženských postav 

v kurtoazní literatuře. Fénice se svým půvabem, cudností a láskou odpovídala obrazu Panny 

Marie na zemi. Svou odvahou připomínala Máří Magdalénu, jejíž odkaz byl ve 12. století živý 

a přítomný. Chrétien nabízí Fénice za vzor ženy, jež pro lásku neváhala obětovat samu sebe. 

Láska je zde představena jako vrcholná ctnost, která spolu s vytrvalostí a cudností 

připodobňuje Fénice ke světicím. Její oběť - podstoupení mučení a pohřbení za živa - je 

výrazem pokorné oddanosti a lásky; následné „zmrtvýchvstání“ znamená proměnu jejího bytí 

a přibližuje hrdinku k symbolu Fénixe, který je v křesťanské literatuře vtělením čistých duší, 

které jsou po příkladném životě zaslíbeny věčné blaženosti. Fénice se tak přirozeně stane 

předzvěstí Krista, který po ukřižování vstane z mrtvých, aby se vrátil do ráje.  

Láska Cligèse a Fénice končí vítězně v nalezení manželského štěstí, a definitivně tak 

zavrhuje osudovost cizoložné lásky Tristana a Izoldy, která vedla ke smrti obou milenců. 

Kurtoazní láska se v Chrétienově pojetí jeví jako příprava na manželský svazek, který však 

neznamená její konec; naopak slibuje rozkvět a pokračování. 

Třetí kapitola pojednává o Laudine, hrdé vdově, ve vztahu k rytíři Yvainovi. Chrétien 

tu proti sobě postavil dva světy, svět dámy a lásky proti světu rytíře a slávy. Jejich vztah 

vystihuje poměr antiteze v symetrii, který na duchovní rovině představuje společenský řád a 

rovnováhu světa. Harmonie mezi těmito dvěma zdánlivě neslučitelnými celky však vznikne 

až poté, co si rytíř uvědomí pravou hodnotu lásky. 

Ze všech románů Chrétiena de Troyes Yvain možná nejvíce odráží jeho vlastní 

postoje, neboť neobsahuje dedikaci, v níž by svou tvůrčí svobodu podřizoval cizí vůli. Téma, 

jež tvoří konflikt rytířství a lásky, si zřejmě vybral sám. Toto zjištění je pro nás o to cennější, 

že v něm představil celou galerii ženských postav, jejichž počet je v jeho tvorbě nebývalý a 

které vykreslil s důrazem na jejich osobitost. Realistická tendence se projevuje v zachycení 

charakteru žen, jejich společenského postavení i životních situací.  

V postavách dívek, které Yvainovi vstoupily do cesty, Chrétien oslavoval ženu, nikoli 

Dámu. Vyzdvihoval jejich obětavost, soucit, rozhodnost a odvahu, s jakou se braly za práva 

potřebných a slabých. Dával je za vzor mužům, kteří byli slovy komorné Lunette v Laudinině 
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království slabí a bojácní. Chrétien obdivuje ženy silné, odvážné a statečné, ale miluje i ty, jež 

jsou v nesnázích, zranitelné a bezbranné. S postavami zotročených šlechtičen, jež Yvain 

vysvobodil z područí tyrana, zbavil Chrétien ženu jejího ponížení. Není náhodou, že záchrana 

jim přišla v osobě rytíře, jež svou cestu poznání spojil s pomocí bližnímu ve jménu lásky. 

Znovunabytá svoboda otrokyň svědčí o Chrétienově zájmu o člověka a snad i o civilizačním 

vlivu kurtoazní lásky, který se ve 12. století projevoval změnou společenského postavení 

mužů i žen. 

Zvláštností románu je lehká ironizace, jež je podle Jeana Frappiera projevem 

proniknutí satirického ducha do kurtoazní inspirace a jež se dotkla pojetí Dámy. Chrétien její 

nadvládu zlehčil tím, že v postavě Lunette vytvořil skrytou rytířovu milenku a rivalku 

Laudine, a učinil z ní dominantní ženskou postavu. Lunette je více než pouhou služkou, je 

vychovatelkou a důvěrnicí vyniká důvtipem, díky němuž tahá za nitky osudu, nikoli ovšem ve 

svém zájmu, ale vždy pro dobro své paní. Chrétien z ní učinil velkolepou postavu díky její 

moudrosti a ušlechtilosti srdce. Tím, že upřednostnil Lunette před Laudine, dal Chrétien 

vyniknout hodnotám, kterých si u člověka cenil nejvíce: obětavost a láska k bližnímu. 

Na postavu Lunette jsme se zaměřili v souvislosti s jejím možným mileneckým 

poměrem s Yvainem. Mnozí si pokládali otázku, proč s takovou horlivostí jednala v jeho 

zájmu. J. Frappier to vysvětluje tím, že se mu chtěla odvděčit za službu, kterou jí kdysi 

prokázal. Analogie Lunette s Izoldou, jež se stala předmětem našeho zkoumání, je však příliš 

výmluvná na to, abychom se s tímto závěrem spokojili. Stejně jako ona byla obviněna ze 

zrady své paní, odsouzena na smrt a zachráněna rytířem. Podobnost osudů obou žen je 

skrytou aluzí, že Lunette byla Yvainovou tajnou láskou. Chrétien tuto možnost naznačuje, 

ovšem spíše s úmyslem lehce ironizovat zpronevěřilou vdovu Laudine.   

 Lehké zesměšnění dámy však neznamená její odmítnutí. Chrétien ji vykreslil 

s něžností jako i Lunette, jejímž hlavním rysem je mazanost. Philipe Ménard vystihl, že v 

Rytíři se lvem je podobně jako v Tristanovi patrná úzká vazba mezi láskou a lstí, kterou však 

autor neodsuzuje a jež hrdince nic neubírá na sympatičnosti, kterou u čtenáře vzbuzuje.  

 V Yvainovi Chrétien vedl skrytý dialog s jinými texty, především s Tristanem a 

Lancelotem, na rozdíl od Cligèse však jeho tón není konfrontační, spíše inspirativní. Přebral 

od nich téma milostného trojúhelníku, který převrátil. Zatímco v Tristanovi a Rytíři na káře 

ho tvoří dva muži usilující o jednu ženu, v Rytíři se lvem je muž předmětem zájmu dvou žen. 

Za touto obrácenou analogií lze spatřovat Chrétienův oblíbený motiv světa naruby, v němž se 

muži chovají jako ženy a ženy jako muži, ale také snahu o vytvoření paralely mezi mužským 

a ženským světem, jež nejsou tak rozdílné, jak se zdají. 
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 Ve čtvrté kapitole se věnujeme královně Ginevře, kterou jsme nazvali Ženou snů, 

neboť charakteristika její postavy, ať už vnitřní či vnější, není v celém románu explicitně 

vyjádřena. Její obraz existuje pouze v naší mysli, je to představa vyvolaná na základě asociací 

spojených s fontánou, loukou, hřebenem a zlatými vlasy, ale také s postavou rytíře Lancelota. 

Autor se o její podobě nikdy nezmínil, zvyšoval tím tajemství a nedostupnost královny, jako 

by její postava byla nekonkrétní, či dokonce nehmotná, nedosažitelná jako sám Bůh. Zároveň 

umožnil, aby se s Ginevrou mohla ztotožnit každá žena. Za tímto úmyslem mohla stát snaha 

Marie de Champagne, objednavatelky a možná i spolutvůrkyně díla, vytvořit v postavě 

královny Ginevry ideál, k němuž mohly vzhlížet všechny ženy, ale i muži.  

Keltské jméno Gwenhwyfar, v západní vrcholně středověké literatuře Ginevra, 

znamená „bílý, jasný zjev“, který poukazuje na „bílou bohyni“, tj. mateřskou bohyni, nebo 

také „bílý duch“. Jako duch se Ginevra zjevila za oknem Lancelotovi při jejich nočním 

milostném setkání. Pokusili jsme se o interpretaci znaků královnina odění, jehož barvy, látky 

či ozdoby měly ve středověku svůj skrytý význam a vypovídaly o charakteru postav, jimž 

přináležely.  

V souvislosti s noční schůzkou se zabýváme otázkou Lancelotova poranění, jež J. 

Ribard srovnává s ranami ukřižovaného Krista a spojení Lancelota a Ginevry vykládá jako 

spojení křesťanské duše s Kristem. S jeho tezí, že Rytíř na káře má hluboce náboženský 

význam, příliš nesouhlasíme. Lancelot, podobně jako Fénice, musel svou lásku vykoupit 

vlastním tělem. Rány, které si způsobil, však symbolizují spíše pokání hříšníka, jež bylo v 2. 

polovině 12. století samozřejmým gestem křesťanů. V samotném románu je odkazů ke 

křesťanství poskrovnu, dá se říci, že až na několik obrazů, náboženský kontext zcela chybí.  

Lancelot se obdivoval kráse Ginevry slovy středověkého člověka, u něhož náboženská 

imaginace ovlivňovala chápání krásy a těla. Zároveň je z některých promluv cítit lehký 

sarkazmus autora, např. když říká, že Lancelot nejvíce věří na božské tělo. Podobnost lidské a 

božské lásky se v románu nevylučuje s tělesnou rozkoší. Slovo joie má v promluvě autora 

erotický náboj. Otázka cudnosti, mravní čistoty spojované se zdrženlivostí těla, nehrála u 

Chrétiena takovou roli. Spíše než láska byl cudný autor, který o ní psal. 

Láska v Lancelotovi není oslavována, ale není také zatracována. Může tomu tak být 

proto, že román vznikl díky dvěma osobám, Chrétienovi a Marie de Champagne. Autor, 

v jehož příbězích milostné vztahy končí sňatkem, napsal na popud hraběnky příběh o lásce 

cizoložné, a jakkoli by se mu to mohlo příčit, psal na zakázku své paní a nemohl tudíž 

odsoudit lásku, která odrážela realitu dvora, ke kterému Marie jako královská dcera patřila. 

Láska byla v Lancelotovi pojímána jako cit, který nemůže mít šťastný konec, jako tomu bylo 
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v Cligèsovi, ale nemůže ani skončit smrtí jako u Tristana a Izoldy. Konec lásky rytíře 

Lancelota a královny Ginevry zůstává otevřený. 

 Poslední dvě kapitoly jsou věnovány hrdinkám z occitánských románů, jejichž pojetí 

hlavní ženské postavy a lásky je zcela odlišné. Zatímco postava Brunissen z románu Jaufre je 

inspirována katolickou vírou, u Flamency je zřetelný vliv katarského náboženství, jenž se 

projevoval v kulturní atmosféře Okcitánie. Přesto i v Jaufrém je patrná snaha, typická pro 

okcitánské kulturní prostředí, činit z profánní lásky východisko všech hodnot. Na rozdíl od 

Flamenky, představující téměř kacířský kult lásky, je však pojetí milostného citu v Jaufrém 

spjato s tradičními rytířskými ctnostmi, jako jsou čest, oddanost pána k vazalovi, úcta ke 

spravedlnosti a k člověku. 

V románu má hlavní ženská postava, Brunissen, malé místo v porovnání s jinými 

hrdinkami, přesto jsme ji vybrali k analýze, a to především proto, že nás zajímá rozdíl mezi 

Jaufrém a Flamenkou, spočívající v odlišné koncepci lásky, jejímž objektem je nezadaná 

dívka, či naopak vdaná paní.  

Brunissen nehraje ani důležitou roli v zápletce, jak tomu tradičně bývá v rytířských 

románech. Motivem jednání rytíře nebylo vysvobození milované ženy, jako je tomu např. u 

Lancelota, nýbrž urážka krále Artuše, k jehož dvoru Jaufré patřil. Postava Brunissen tak 

především sloužila k představení autorova pojetí kurtoazie a kurtoazní lásky, a dá se říci, že se 

stala vzorem Dámy. S postavou Brunissen se autor přiblížil k vytvoření ideálu mladé 

šlechtičny konce 12. století: Brunissen představovala velkou dámu vytříbených způsobů a 

dobrých mravů, která dbala o svou pověst, a zároveň byla citlivou a milující ženou, 

odhodlanou dostát svého cíle pomocí lsti, inteligence a sebeovládání. 

V popisu hrdinů autor sice opakuje stejné obecné vlastnosti charakteristické pro 

kurtoazní literaturu, jejíž postavy jsou vesměs schematické, Jaufré a paní z Monbrunu přesto 

nejsou neosobními vzory, sloužícími pouze k výchovným účelům. Je třeba vyzdvihnout 

autorův smysl pro rafinovaný detail, jenž prozrazuje jeho citlivé vnímání krásy, a smysl pro 

živou řeč, jenž se projevuje ve výpovědích hrdinů. Vnitřními monology, které jsou napsány v 

hovorovém jazyce, se hrdinové stávají lidštějšími a živějšími, a díky tomu nám utkví v 

paměti. Cítíme, že jejich tápání v lásce, naděje a obavy z odmítnutí jsou skutečné. Přibližují 

nám reálné zamilované mladé lidi (i když pouze z nejvyšších kruhů) první třetiny 13. století, 

kteří mají stále co říci i nám.  

Kurtoazní láska spočívala v úsudku, že láska není nic jiného než touha, a proto tíhne 

k ukojení. Zároveň se ho však obává, protože chce dál žít jako touha. Proto nemohla existovat 

láska v manželství, kde mohla být kdykoli naplněna. Láska Brunissen nebyla tedy v tomto 
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pojetí v pravém slova smyslu kurtoazní, protože dívka si u Jaufrého nejdříve vyžádala příslib 

manželství, a teprve po uzavření sňatku ho obdařila svou přízní. Hrdinčin cíl – sňatek – 

neponechává mnoho prostoru pro erotično, které v románu zcela chybí. Autor se vzdálil 

okcitánskému pojetí lásky a dal jí křesťanský rámec podobně jako Chrétien de Troyes, v jehož 

románech milostný vztah také často skončil svatbou (Érec et Énide, Cligès, Yvain).  

V oblasti psychologie lásky se autor ukázal jako skutečný mistr. Na konci 12. století, 

které vášeň teprve hledalo a zaměňovalo ji za touhu i za přátelství („amitié“ je druhý význam 

slova „amor“) a kdy nebylo jasné, zda má láska ovládat pouze duši nebo i tělo, udělal autor 

Jaufrého jasný rozdíl mezi přátelstvím na straně jedné a láskou na straně druhé, který 

ilustroval na příkladu přátelského vztahu Jaufrého k dceři Augiera a milostného vztahu k 

Brunissen. Kurtoazní vztahy obohatil o další kategorii, která udivuje svou moderností – 

přátelství mezi mužem a ženou. 

 Věnujeme se rozdílu mezi rytířskou a kurtoazní koncepcí lásky, kterou představují 

román Jaufre a Flamenca, a který podle R. Nelliho tkví v tom, že Jaufré miluje mladou dívku, 

kterou si vezme za manželku poté, co si ji zaslouží hrdinskými činy, zatímco Guillaume ve 

Flamence svádí nejprve vdanou ženu, počítaje s vášní, kterou v něm podnítila, aby stoupl 

takříkajíc v ceně a stal se jí hoden. Schéma koncepcí je však stejné: na jedné straně stojí láska, 

zásluha a manželství, na straně druhé láska, zásluha a spojení v lásce. Rozdíl mezi nimi se 

tedy netýkal ani tak postavy milovníka, Jaufré i Guillaume si museli lásku vydobýt, pouze 

prostředky byly jiné, jako spíše Dámy, kterou byla svobodná dívka, či vdaná paní, a 

v odlišném ideálu milostného vztahu. Zatímco v Jaufrém je ideálem manželství, ve Flamence 

je to spojení v lásce. Rytířská a kurtoazní tendence okcitánské erotiky spíše splývaly, než by 

se rozcházely, proti jejich jednoznačnému oddělení máme výhrady, jež jsme doložili na 

příkladu hrdinů obou zmíněných románů. 

Především nesouhlasíme s tvrzením R. Nelliho, že kurtoazní láska byla milostným 

přátelstvím, platonickým či poloplatonickým - v každém případě však vylučujícím akt, jenž 

by znamenal její zánik. Toto tvrzení je v případě Flamenky nepravdivé. Nic nenasvědčuje 

tomu, že by se mladičké dvorní dámy jakkoli vyhýbaly tělesnému styku s Guillaumovými 

pážaty či měly v úmyslu zachovat svou nevinnost. Otázkou mravní čistoty se vůbec 

nezabývaly a naopak se svým nápadníkům bez zábran oddaly. Kurtoazní láska ve Flamence 

nebyla cudná ani počestná v obvyklém významu a k „aktu“ nejenom došlo, dokonce ani 

neznamenal její zánik, ale naopak pokračování. 

Požadavek čistoty a počestnosti, který k lásce rytířské přidala láska kurtoazní, se 

vztahuje spíše na Brunissen, vyžadující sňatek. V obojím případě však platí, ať již byla 
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objektem lásky Brunissen, svobodná dívka, či Flamenca, vdaná paní, že jejich cílem byla 

láska se vším, co k ní patří, tedy i spojení těl. Pouze u první z nich k němu došlo v manželství 

a u druhé v cizoložství. Hrdinové románů Jaufré a Flamenca jsou důkazem, že kurtoazní a 

rytířský princip se vzájemně ovlivňovali a že kurtoazní láska, ať už v podobě spíše galantní či 

hrdinské, nebyla vždy platonická.   

 Poslední kapitola II. části je věnována Flamence z románu stejného jména, který si  

zaslouží zvláštní pozornost, neboť svým heterodoxním charakterem je výjimečný nejen 

v okcitánské epice, ale potažmo i v celé francouzské kurtoazní literatuře. 

 Flamenca odráží svobodomyslnost, ke které inklinovala okcitánská společnost 

v průběhu 12. a 13. století. Její místy až skandální charakter, který se projevuje ve věcech 

lásky, nás dokáže překvapit i dnes. Aniž bychom chtěli tvrdit, že autor Flamenky příslušel ke 

katarům, nelze si nevšimnout, že vliv katarství se projevuje jak v pojetí hrdinů a jejich 

počínání, tak v téměř heretické povaze lásky ve vztahu k Bohu, který je zde chápán jako láska 

a dobro. Víra v lásku, jež je v kurtoazních románech vrcholnou ctností, se ve Flamence 

projevuje důvěrou v člověka samého v jeho přirozenosti. Láska i se svou tělesností je zde 

chápána jako princip dobra, jež lidskou duši povznáší k nebeským výšinám. 

 Román Flamenca představuje prototyp kurtoazní lásky tak, jak ji pojímali její první 

hlasatelé – trubadúři. Podobně jako Tristan či Cligès rozvíjí téma milostného trojúhelníku,  

obohacené o známý okcitánský motiv špatně provdané ženy a žárlivého manžela, známý 

z tzv. Castia-gilos („châtiment du jaloux“ aneb „odplata žárlivci“). Autor odsuzuje kupčení 

s dívkami na vdávání, při kterém se nehledí na zákony Lásky a Mládí. Z pozice obhájce lásky, 

jež se nedá koupit, ale musí být zasloužena, uznává právo ženy vzepřít se žárlivému 

manželovi a oddat se radostem v náručí mladého milence, jenž si její přízeň vydobyde. 

 Láska se s ohledem na sňatkové poměry především ve vysokých kruzích vylučuje 

s manželstvím, které je pro svůj zištný charakter považováno za nemorální. Proto je kurtoazní 

láska u trubadúrů cizoložná, a přesto zůstává vrcholnou ctností. „Okcitánská láska“ je 

idealizovaná, zároveň však není zbavena své tělesné stránky; ta k ní patřit může i nemusí. 

Společenské prostředí francouzského jihu bylo ovlivněno náboženstvím katarů, kteří si na 

rozdíl od katolíků, vážili všeho, co bylo součástí tohoto světa. Z toho vznikla i velká tolerance 

k člověku a jeho přirozenosti. Tělo neodsuzovali jako hříšné, neboť věřili, že Bůh sice zakouší 

zlo, avšak netrestá za ně. 

V kapitole věnované pojetí lásky jako spásy vedeme rozsáhlou polemiku s P. Meyrem, 

který román ohodnotil jako zábavné, líbivé dílo bez morální hodnoty a postavu Flamenky 

zredukoval na shodný protějšek Guillauma. Na rozdíl od něho se domníváme, že autor 
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Flamenky svou koncepcí lásky jako spásy mladé ženy mezi ostatními trubadúry vyniknul. 

Zdůraznil její hluboce lidský rozměr, který jasně formuloval. Viděl lépe než ostatní, že 

podstata vášně spočívala ve spříznění duší a byla nerozlučně spjata s milosrdenstvím a láskou 

k bližnímu. Guillaume a Flamenca jsou pravými románovými hrdiny, kteří se v průběhu děje 

rozvíjejí. O hrdince můžeme směle tvrdit, že prošla skutečnou proměnou. Z mladé pokorné 

dívky, která se vždy podvolila přání mocnějších, se stala sebejistá mladá dáma, jež se nebála 

jednat sama za sebe. Ostatně význam Flamenky jako protagonistky příběhu si uvědomil její 

první vydavatel, Meyerův předchůdce, F. Raynouard, který jejím jménem nazval román a 

správně pochopil, že Flamenčino neštěstí vzbudilo v Guillaumovi zájem a lásku a že její 

postava byla klíčová pro rozvíjení děje. 

Stejně jako Izolda, která se neobešla bez Brangien, nebo Fénice bez Thessaly, ani 

Flamenca by nepoznala radosti lásky s Guillaumem bez pomoci svých dívek, Alis a 

Marguerite. Zatímco Brangien sloužila své paní s naprostou odevzdaností a Thessala 

využívala svých znalostí magie, Flamenčiny dvorní dámy se spoléhaly na svůj důvtip a 

inteligenci. Ty jim umožnily pustit se do milostného dobrodružství a vyjít z něho i spolu 

s paní jako vítězky. Všechny tři byly nejlepšími truvérkami, zvláště pak Flamenca, jejíž 

umění nacházet enigmatická slova a dovedně je spojovat Guillaume obdivoval. 

V románu o Flamence jsou vědění a vůle podmínkami osvobození (nejen vnitřního) a 

ulehčují člověku cestu k pravé lásce, umí-li jich využít ve svůj prospěch, a to na rozdíl od 

čarovných nápojů, které lásku neprobouzejí, ani ji nemohou vyléčit. Dílo je zbaveno jakékoli 

závislosti na všem, co je připisováno božským silám, ať už v podobě římsko-katolicky 

pojatého boha či pohanských pověr, a je naopak projevem víry v člověka, jeho přirozenost a 

nadání, jež je důkazem svobodného ducha okcitánského autora.  

Guillaume i Flamenca se vyznačují svobodou jednání, jež je v kurtoazní literatuře 

nevídaná. Tato svoboda přichází prostřednictvím vzdělání a zvláště literatury, která je 

starověká, náboženská, světská i filozofická a kterou oba hrdinové dobře znali. Polibek knihy, 

který provází Flamenčino rozhřešení v kostele, nabývá významu symbolu lásky k psanému 

slovu, jež osvobozuje a povznáší k Bohu. Román je především výjimečný zřetelným 

myšlenkovým posunem od božského k lidskému, který vypovídá o tom, že jeho autor byl již 

ve své době velkým humanistou.     

 

Od 11. století se v západní literatuře začíná objevovat pojem fine amor, „čistá láska“, 

jako vzor milostného vztahu mezi rytířem a dámou, mužem a ženou šlechtického původu. 
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Fine amor představuje ideál, který mění postoj muže k ženě, v rámci kterého žena není 

chápana jako objekt k uspokojení mužovy tělesné touhy, kterého se může lehce zmocnit, ale 

jako bytost, která se sama rozhoduje, zda ke sblížení svolí, či ne.  Muž musí vynaložit úsilí na 

to, aby ji získal. Teprve, až se žena přesvědčí, že jeho city k ní jsou upřímné, svolí 

k milostnému vztahu. Svobodná volba ženy je ta zásadní změna, která ovlivnila vztah mezi 

mužem a ženou a dala vzniknout lásce, která je čistá, upřímná. Proto je v rámci kurtoazní 

lásky téměř vždy dodržena podmínka, že žena má vyšší postavení než muž. To zaručuje, že 

ani jeden do vztahu nevstupuje s postranními úmysly. Muž v podřízeném postavení nemůže 

využít své moci k tomu, aby ženu přinutil vzdát se mu. Na druhé straně žena není podezírána, 

že se mu oddává za účelem získání výhod. 

 Postava Dámy odpovídá Bohu, se kterým ji přes veškerou hříšnost spojuje láska. 

Milosrdenství Dámy je stejně jako Boží smilování bezúplatným darem. Aby si zasloužil 

milost, musí se rytíř ukázat být jí hoden. Láska je cesta zdokonalování, překonání sebe sama a 

dosažení Boha. Světská láska je v kurtoazní literatuře obrazem lásky božské.     

Ideál kurtoazní lásky nabídl muži nový přístup k ženě, která od něho vyžadovala 

ohledy a jemnost. Pokud slovo láska znamenalo ve vrcholném středověku tělesnou touhu 

muže, kterou v něm vzbuzovala fyzická krása ženy, jak to tvrdí G. Duby, nelze zároveň 

opomenout, že v literatuře byla láska doplněna přívlastkem fine, „čistá“, „ryzí“, blízká 

významu „raffinée“, „pročištěná“, „zjemnělá“. Chování rytíře k dámě bylo tedy zjemnělé, 

bylo to chování muže, který byl k ženě vnímavý jako Yvain.  

Rytíř měnil své chování k paní ani ne tak proto, že by si jí vážil více, ale poněvadž se 

chtěl jako šlechtic odlišit od venkovana. Šlechtična měla vzhledem ke svému postavení právo 

na ohleduplnější chování. K této změně došlo, neboť muži už zřejmě nestačilo vnímat ženu 

pouze jako objekt své touhy a uspokojení, vzbuzovala jeho zvědavost, zajímal se o ni více. 

Zmocnit se pouze jejího těla ho nenaplňovalo, přál si stejně jako král Marc, aby mu patřilo i 

její srdce. Kurtoazní láska byla něco víc, než pouze soubor pravidel k dobývání ženy. Byla 

touhou po splynutí těl a duší. 

 Úvodní věnování, aluze, ale i jazyky jednotlivých textů svědčí o tom, že pevninský 

dvůr Aliénor Akvitánské a ostrovní země jejího manžela, anglického krále Jindřicha 

Plantagenêta, stály za rozkvětem románové tvorby a literatury profánní inspirace stejně jako o 

něco později dvory Aliénořiných dcer, Alix de Blois a především Marie de Champagne. 

Rytířská epika upustila od křesťanských námětů a od životů svatých a v antice, keltských 

pověstech a soudobé politické a společenské situaci nacházela novou tematiku a nové ideové 

vzory, které odpovídaly požadavkům světské elity, kurtoazní společnosti. Román vznikl 
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z potřeby kultury, znalosti a řádu, jež by odpovídaly požadavkům rytířské vrstvy, která byla 

jeho výlučným příjemcem. Zatímco hrdinská gesta sloužila k upamatování na válečné činy 

předků, jež glorifikovala, román byl zdrojem vědění a hodnot vlastních vznešeným dámám a 

rytířům, odrážel jejich prostředí a myšlení. 

Světská literatura se stala konkurentkou náboženské literatury, díky níž měla církev až 

do té doby monopol na šíření vlivu ve společnosti. Náboženská literatura však byla pro 

světskou literaturu zdrojem inspirace, zvláště dvorská lyrika od ní byla téměř k nerozeznání. 

Kurtoazní epika částečně přebrala její vzory i způsob vyjadřování. Křesťanská představivost 

byla nedílnou součástí myšlení středověkého člověka a projevila se v popisu scén, které jako 

by vypadly z hagiografických legend či z obrazů s výjevy ze života svatých. Je to přirozené, 

neboť i světská literatura byla doménou kleriků, kteří měli latinské vzdělání, byli sečtělí a 

jako jediní uměli psát. Po vzoru svatého hrdiny vytvořila dvorská literatura rytíře, který šířil 

její myšlenku. Od té chvíle už se lidé neupínali pouze k tomu, co je božské, ale i k tomu, co je 

lidské. Od výlučné lásky k Bohu se pozornost člověka přesunula k lásce lidské zde na zemi. 

 Láska mezi mužem a ženou v kurtoazní literatuře byla odrazem lásky mezi světcem a 

Bohem v literatuře náboženské. Autoři ženě propůjčovali božské atributy, jakým byl paprsek 

světla, který vyzařovalo její tělo do okolí. V kurtoazních románech světlo nepřichází zvenčí, 

vyzařuje přímo z hrdinek. Jsou zářivé samy o sobě jako Panna Marie, žena sluncem oděná, 

jejíž kult se vyvíjel z podnětu svatého Bernarda v průběhu 12. století současně s kurtoazní 

láskou. Není tedy možné, aby Bernardova mystika postavu Dámy a koncepci kurtoazní lásky 

nijak neovlivnila. Přesto nelze ztotožňovat kurtoazní lásku s láskou mystickou. Fine amor je 

jev, který vznikl a vyvíjel se ve světském prostředí, na šlechtických dvorech a nezávisle na 

církvi. V Dámě byla oslavována skutečná žena, nedostupná vznešená paní, která byla jako 

všichni lidé hříšná. Vzbuzovala vášeň, která mohla existovat pouze v nemanželských 

vztazích. Svou dokonalostí, která je božská, probouzela v rytíři snahu vyrovnat se jí a 

podněcovala ho k vlastnímu zdokonalení. Dáma je ideál, ke kterému vzhlíželi dvořané, nikoli 

církevní představitelé či mniši 12. století. Ti ženou spíše opovrhovali, s výjimkou Panny 

Marie, Matky Ježíše. Kurtoazní láska nebyla zvlášť mystická ani křesťanská, ale jemnější než 

v pojetí Ovidia, byla ideálem lásky lidské, odpovídající hodnotám rytířské společnosti, 

kultivované po staletí křesťanstvím, v níž cit získal navrch před smyslností.  

Ve vnímání ženy jako nadpozemské bytosti, která byla ve spojení s nebeskými silami, 

se projevil i keltský vliv smíšený s křesťanskou tradicí. Představitelkou takové „bohyně“ byla 

Laudine, „sluneční víla“, spojovaná svým keltským původem se solárním bohem Lugem. 
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Laudine, stejně jako každá dáma hodná toho jména, vyzařovala světlo, které bylo ve 

středověké symbolice prostředníkem mezi nebem a zemí, Bohem a člověkem.  

 Každý autor předkládal ve svých příbězích svou koncepci lásky. Všechny se od sebe 

něčím lišily. Kurtoazní láska nebyla uniformní, jak se může zdát, i přestože každá hrdinka 

byla krásná, dobrá a „čistá“, blízká Bohu.  

 Ač jsou obě okcitánské hrdinky, Brunissen a Flamenca, rozdílné, jedno mají společné: 

na rozdíl od hrdinek ze „severu“ na nich nespočívá hřích. U Brunissen je tomu proto, že se 

chovala jako vzorná křesťanka, u Flamenky, že byla představitelkou „okcitánské lásky“, která 

byla cizoložná, a přesto čistá, neboť každá láska byla zdrojem všech ctností. Měly však ještě 

něco společného, obě byly pasivní a čekaly na vysvobození od rytíře. Dokonale ovládaly 

pravidla kurtoazní lásky, podle kterých rytíř musel paní svého srdce dobývat. Dobývání 

zvyšovalo jeho touhu a paní povyšovalo na bohyni Lásky. Čím déle musel rytíř svou paní 

získávat, tím více si její lásky vážil a tím spíše jejich vztah vydržel. Paní si tak získala přítele, 

věrného společníka na cestě životem (ať už byl manžel nebo milenec), který ji měl v úctě a 

miloval ji i ve stáří. To je poselství okcitánské lásky, které k nám promlouvá i dnes.  

 Na rozdíl od okcitánských hrdinek jsou ženy v literatuře francouzského severu, ať už 

Izolda, Fénice, Laudine či Ginevra, ženami hříšnými, jež se musejí se svým pochybením 

vypořádat. Izolda musela zemřít, Fénice musela svou lásku vykoupit mučením vlastního těla, 

Laudine byla vdova, která se zpronevěřila památce svého manžela a byla za to potrestána tím, 

že ji zradil druhý manžel, a Ginevra byla cizoložnice, která se tajně scházela s nejlepším 

Artušovým rytířem. Všechny tyto ženy jsou dcery Evy, jež zhřešila jako první. Do jejich 

ztvárnění se promítnul postoj Církevních Otců, pro které byla žena veskrze špatnou bytostí, 

neboť na ní ulpěl Evin prvotní hřích. U okcitánských hrdinek tomu tak není, s trochou 

nadsázky se dá říci, že žena byla ctnostná, ať už byla dobrá křesťanka či nebyla. 

 Hrdinky Chrétiena de Troyes a okcitánských autorů mají společné to, že jsou 

alegoriemi Lásky a Milosti a ztělesňují myšlenku, že dosažení lásky znamená spásu. Od 

Tristana, přes romány Chrétiena až po Flamenku je podstata vášně stejná: spočívala nikoli 

v rozkoši těla, kterou však nevylučovala, ale především ve spříznění duší. Touha po spojení 

nejen těl, ale i srdcí, připomíná platónskou víru, že člověk dosáhne dokonalého štěstí 

v nalezení druhé polovičky své duše, se kterou uskuteční dokonalé spojení. Toho dosáhli i 

Tristan a Izolda, a proto jim smrt byla milejší než život. U Chrétiena a okcitánských autorů 

byla láska navíc obdařena o nový rozměr, milosrdenství a lásku k bližnímu.     

Zásadní rozdíl mezi literárním severem a jihem spočívá v otázce hříchu a viny. 

Zatímco anonymní autor Brunissen se jí obratně vyhnul tím, že lásku spojil s manželstvím a 
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panenstvím svobodné dívky, Flamenca ji vůbec neřeší. Na vině není žena a láska, ale nerovný 

sňatek. V tom se projevuje vliv katarství, které manželství nepokládalo za svátost, ale naopak 

ho odsuzovalo jako nemorální pro jeho zištný charakter.      

Oproti tomu Chrétien neuznává myšlenku neslučitelnosti mezi láskou a manželským 

svazkem, odsuzuje cizoložství a řešení nabízí v manželství z lásky. 

Hřích ulpívá na lásce, neboť ta je atributem ženy. Je to vášeň, která uniká kontrole. 

V lásce získává člověk svobodu, stává se individuem, které jedná podle sebe, a nikoli podle 

pravidel společenství. Láska v okcitánském pojetí je svobodnější, odráží se v ní důvěra 

v člověka a jeho schopnosti. S okcitánskou láskou se člověk přenesl z nebe na zemi, odpoutal 

se od závislosti na boží pomoci a začal spoléhat sám na sebe.  

 Flamenca tak vyhrála boj, který začala Izolda, jež také chtěla svobodně žít svou lásku. 

Nedovolila jí to společnost, ve které žila. Za svůj hřích musela zaplatit životem. Izolda však 

začala cestu ke svobodě, přes královnu hříšnici jsme se dostali ke královně Ginevře, která za 

svou lásku nemusela zaplatit tak vysokou cenu, stačilo, když zůstala v tajnosti. Pokud nevyšla 

najevo, nikomu nevadila, neboť nenarušila společenský pořádek. Taková byla podle všeho 

skutečnost šlechtických dvorů, a to i okcitánských, kde nabyla ještě volnější podoby. Žena 

měla právo být nevěrná, pokud ji manžel neučinil šťastnou a pokud jí z života udělal peklo 

svou žárlivostí. Dáma se tak mohla svobodně oddávat kurtoazním hrám, které ve skutečnosti 

nebyly vždy platonické.  

 Láska v rytířských románech je cesta k člověku a jeho prostřednictvím k Bohu. Řada 

hrdinek vyjadřuje v jednotlivých alegoriích cestu lásky na přelomu 12. a 13. století: Smrt 

(Izolda) – Znovuzrození (Fénice) – Přežití (Laudine) – Vzdálený vrchol (Ginevra) – Naděje 

(Brunissen) – Osvobození (Flamenca). Dáma v kurtoazní literatuře představuje Lásku a 

spojení s Bohem, ztělesňuje myšlenku, že Láska je Bůh. Flamenca stojí na konci řady, neboť 

znamená dokonalou jednotu Dámy, Lásky a Boha, díky které anonymní occitánský autor 

osvobodil lásku od hříchu a představil ji jako poklad v duši člověka.  
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