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ОБРАЗ ПРЕКРАСНОЇ ДАМИ В ПОЕЗІЇ ТРУБАДУРІВ 

 
Західноєвропейське середньовіччя важко уявити без куртуазної 

культури. Вона сформувалася на завершальній стадії становлення 
рицарства як окремого стану феодального суспільства. Власне, куртуазія, 
це те чим європейський рицар відрізняється від важкоозброєних 
кіннотників в інших регіонах середньовічного світу. В час остаточного 
оформлення героїчного та естетичного ідеалу рицаря, ХІ–ХІІ ст., виникає 
поезія трубадурів. Серцевиною куртуазної культури було кохання до 
Прекрасної Дами, яке надихало поетів-рицарів упродовж кількох століть. 
Актуальність цієї теми зумовлюється тим, що цінності куртуазної культури 
увійшли до світогляду європейців і зберігаються в їх повсякденному житті 
й поведінці і в сучасному житті. Пізнання й осмислення куртуазних 
образів у літературі й мистецтві середньовіччя допомагає швидше 
інтегруватися до західноєвропейської цивілізації. Відчути і збагнути красу 
художніх образів поетів-трубадурів здатен той, хто на ментальному рівні 
вже є європейцем. 

Відомо, що куртуазно-рицарський ідеал з’являється, передусім, у 
французькому Провансі. Згодом, трубадури поширять його при дворах 
великих феодалів і монархів всієї Західної Європи. У цей же період 
поняття куртуазність наповнюється відповідним змістом. Трубадури 
переконливо показали, що об’єктом любові може бути не тільки Господь, 
але й земна людина. Щастя і страждання земного кохання набувають 
яскравого художнього втілення. Водночас, куртуазне кохання, це не 
тривіальне кохання до звичайної жінки. Трубадури й рицарі підносять 
кохання на п’єдестал високого почуття, яке не містить в собі майже нічого 
тілесного. З часом все це трансформується у відповідний етикет 
середньовічної знаті: ввічливість та чемність, правила їх вираження до 
жінок і чоловіків, правила вітання та звертання, ведення розмови й 
виголошення компліментів Дамі. Здатність рицаря написати любовного 
вірша своїй Дамі серця входить до переліку його куртуазних чеснот. Тому 
не дивно, що саме серед рицарів з’являються талановиті поети-трубадури. 
Серед найбільш уславлених Бертран де Борн, Бернарт де Вентадорн, 
ПейреВідаль, Дофін Овернський та ін. [3, с. 729]. 

У стислому формулюванні, трубадур – це куртуазний поет, творчість 
якого присвячена галантним стосункам. Трубадури були схильними до 
висвітлення у своїй творчості палкої пристрасті та дивної фантазії. 
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Віршотворцями могли бути як чоловіки, так і жінки. При цьому всі вони – 
незалежно від віку, стану, статті – називалися трубадурами. У збірках їх 
біографій, крім самих віршів, можна знайти й чимало легендарного [3].  

Центральною темою поезій трубадурів є романтичне кохання до 
Прекрасної Дами. Поети-рицарі значною мірою вплинули на формування 
моделі любовних переживань, які зберігаються й дотепер. Кохання, як 
вважали поети, визначається вільним вибором, який заперечує станові 
церковно-феодальні шлюби. Звичний сюжет поезій – те, що об’єктом 
кохання є заміжня, жінка іншого. Саме такою позицією вони виявляли свій 
протест проти майнових, династичних, родових шлюбів. Неодружений 
трубадур був закоханий у Даму, яка мала сім’ю та вищий соціальний 
статус. Оспівування Дами було можливе при умові її принципової 
недоступності.  

Провідними жанрами творчості трубадурів були кансона, сирвента, 
альба, пастурель. Кансона – це ліричний вірш про рицарське кохання, що 
складався з п’яти-семи строф і завершувався однією, або двома торнадами 
(посиланнями) із трьох-чотирьох віршів. Торнада містила умовне ім’я 
(сеньяль) того, кому присвячувалася поезія. Переважно це була Дама 
серця, але міг бути близький друг рицаря, або його сеньйор. Сирвента 
(«службова пісня») менш умовна в порівнянні з кансоною, але містить 
більше життєвого матеріалу. В ній трубадури могли міркувати над 
питаннями релігійного, морального, політичного змісту. Часто в сирвенті 
поети-рицарі висміювали недоліки своїх суперників, оспівували чесноти 
своїх соратників. Звісно, сирвента також містила образи Прекрасної Дами. 
Іноді трубадури присвячували сирвенту своєму колезі, який відповідав 
власною сирвентою. Сирвента-відповідь мала повторювати строфіку й 
метрику тексту першої сирвенти. Альба («ранкова зоря») – поезія, в якій 
кожна строфа закінчувалася словом «альба». Переважно, альба була 
поетичним смутком від усвідомлення невідворотності розлуки між 
закоханими з приходом світанку. Цей образ містив також ідею трагічного 
кінця куртуазного кохання через те, що таємниця його обов’язково буде 
розкрита. Короткочасне щастя неземного кохання в замковій вежі з 
приходом ранку завершується поверненням закоханих у тривіальний світ 
повсякдення.Пастурель – це пісня, присвячена стосункам рицаря-поета з 
пастушкою. Після холодного прийому, який отримав закоханий трубадур у 
Прекрасної Дами, він йде до лісу, де на самоті розмірковує над своїм 
сумним коханням. Несподівано на шляху невдаха-коханець зустрічає 
просту дівчину, що пасе худобу, й між ними розпочинається 
бесіда [1, с. 187]. 

Для трубадура Прекрасна Дама завжди була під вуаллю, краса для 
нього не важлива, важливі шляхетність, постава, грація, вірність, доброта 
та щедрість. Краса тлумачилась у поезії трубадурів як віддзеркалення 
божественної чарівності й досконалості, а любов як туга за ідеалом 
[2, с. 245]. Дама тим самим ставала лише персоніфікацією тих ідеальних 
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властивостей, володіти якими прагне куртуазна особа. При цьому 
вирішальну роль грав мотив нерозділеного кохання. Культ любові, 
насамперед, притаманний кансоні. Любовне бажання в поетиці, набувало, 
як правило, форми покірного благання, а функція ворога-наклепника 
полягала в створенні перешкоди для щирих почуттів, тобто підглядання, 
підслуховування, доносів, тим самим підтримували куртуазне почуття до 
Прекрасної Дами постійно в напрузі.  

Згідно з цією системою, той що кохає – несміливий, повинен 
тримати в таємниці свої почуття від ревнивого чоловіка та наклепників – 
ворогів справжньої любові. Для своєї безпеки куртуазні рицарі обирали 
псевдоніми, а свою Даму називали вигаданими іменами. Але якщо кохання 
в трубадурів було прославленням вільних почуттів, а їхня лірика підносила 
поезію на щабель справжнього мистецтва, то разом із тим у поетів, 
малооригінальних та схильних до штампів, те й інше вело до манірності й 
формалізму. З їхньої лірики часто вивітрювалась вся безпосередність і 
щирість. Кохання набувало тут специфічного рицарського забарвлення, 
воно ставало феодальним «служінням» Дамі. Виникає схоластична 
доктрина кохання – найдокладніший кодекс його властивостей, прав, 
обов’язків закоханих. Кохання ставало свого роду «наукою», і в цьому 
випадку знання її «прав» або «законів» стало обов’язком для трубадура, 
що складав коханню вірші. Любов, що оспівується трубадурами носить 
індивідуальний характер: поетові важлива лише одна жінка й він не 
проміняє її на будь-яку іншу. 

Творчість трубадурів – це усвідомлений творчий процес. Вони 
цілеспрямовано прагнули досягти професійності, майстерності та 
оригінальності стилю, змагаючись між собою. Звідси робота над стилем: 
турбота про милозвучність, химерна побудова строф, складна система рими. 

Середньовічні поети-співаки – трубадури, залишили європейській 
літературі в спадщину образ ліричного поета-творця, що стоїть над усіма 
соціальними поділами й служить лише Красі. У кращих творах 
провансальських поетів середньовіччя можна побачити радісне сприйняття 
довколишнього світу, природне прагнення людини до щастя, до 
повсякденних радощів буття, які відтісняють на задній план релігійні 
догмати про гріховність людини й необхідність покаяння. Таке 
світовідчуття стало предтечею ренесансного гуманізму. 
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