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Анотація. У статті розглянуто змістові та художні особливості 

іконографії сюжетів алегоричної старофранцузької поеми “Роман про 
Троянду”. Зроблено спробу семантичного та стилістичного аналізу 
провідних мотивів, зокрема Саду насолод, Замку кохання тощо. Ці 
та інші образи дають важливий матеріал для відтворення світу уяв-
лень і естетичних уподобань людини Середньовіччя.
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“Роман про Троянду” посідає особливе місце в історії світо-
вої культури. Сучасні дослідники схильні розглядати його не 
як суто літературний феномен, який вкладається в межі певно-
го жанру з його стилістичними та формальними вимогами, а як 
явище радше енциклопедично-культурного характеру. 

“Роман про Троянду” належить до одного з найкраще до-
сліджених творів старофранцузької літератури. Поема збере-
глася в численних списках і копіях манускриптів, якими воло-
діють здебільшого європейські бібліотеки, окремі екземпляри 
зберігаються в американських колекціях у Нью-Йорку, Чика-
ґо, Філадельфії, Лос-Анджелесі. Хоча матеріал справді над-
звичайно багатий, тривалий час він не був об�єктом порівняль-�єктом порівняль-єктом порівняль-
них досліджень. Уперше манускрипти “Роману про Троянду” 
каталогізував 1910 р. французький медієвіст Ернст Лянґлуа, 
автор [1] вніс у перелік 215 манускриптів, 116 з яких спро-
бував класифікувати як найбільш знані й достовірні з-поміж 
збережених. Також він став ініціатором і організатором видан-
ня “Роману про Троянду”у п�яти томах [2]. Продовжив вив- [2]. Продовжив вив-
чення поеми Фелікс Лекуа, який додав до каталогу Лянглуа 
ще 32 манускрипти, а загалом, на його думку, їх збереглося 
приблизно 247 [3, 6]. �идання роману, які здійснили Лянг-, 6]. �идання роману, які здійснили Лянг-]. �идання роману, які здійснили Лянг-
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луа і Лекуа, досі вважають найповнішими й найточнішими та 
використовують для досліджень у різних галузях гуманітарної 
науки. Згідно з найсучаснішими дослідженнями, налічується 
близько трьохсот копій роману [4, 5]. Науковий інтерес до по-
еми не спадав протягом усього ХХ ст. Найбільше монографій, 
присвячених роману, написано й видано у Франції. Зокрема, 
узагальнене трактування ідейно-художніх рис “Роману про 
Троянду” запропоновано в працях Л. Тюана [5] та Г. Коена 
[6].  Серед найавторитетніших дослідників – Джон Флемінґ, 
професор Принстона, знавець середньовічної літератури та 
іконографії, праця якого “Роман про Троянду. Дослідження 
алегорії та іконографії” вважається класичною під оглядом 
застосування методу іконографічного аналізу [7]. Алегорич-Алегорич-
ну образність роману вивчав також француз Р. Луї, зокрема, 
його цікавила проблема еротичної інтерпретації [�]. Компози-[�]. Компози-
ційну структуру роману досліджував Р. Лежен [9]. �ід дру-
гої половини ХХ ст. з�являються історіографічні дослідження 
роману, серед яких німецькомовна критична бібліографія із 
заувагами Марка-Рене Юнґа [10], довідково-аналітичне ви-, довідково-аналітичне ви-довідково-аналітичне ви-
дання Максвела Лурія “Путівник читача “Роману про Тро-
янду”, яке не тільки подає оновлену розширену бібліографію, 
але й пропонує оптимальний інструментарій для дослідження 
тексту поеми [11], а 1993 р. видано монографію американської 
дослідниці Гезер Арден, присвячену суто аналізу бібліографії 
“Роману про Троянду” [12]. У цій праці докладно висвітлю-. У цій праці докладно висвітлю-
ються проблеми історіографії ХХ ст., звертається автор і до 
попередніх періодів у історії вивчення роману, ґрунтовно роз-
глядає не тільки традицію критичних студій, але й  проблему 
культурних впливів. У сфері дослідження власне манускрип-
тів у сучасній науці найбільш знаним фахівцем вважається 
Сильвія Гоут. У низці статей, які вона почала публікувати ще      
19�7 р., і монографіях досліджує взаємозв�язок традиції руко-
писної ілюмінованої книги та рецепції поеми в середньовічному 
суспільстві та сучасні її інтерпретації [13].

“Роман про Троянду” складається з двох частин, які на-
писали різні автори у різний час. У літературознавстві роман 
ідентифікують як алегоричну поему, жанр, який набув по-
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пулярності в середовищі міської готичної культури. Початок 
роману, написаний близько 1230 р., належить Гільйому де 
Лоррісу, він створив літературну експозицію і зав�язку у 405� 
віршах, що свідчить про масштабність задуму. Оповідь почи-
нається з опису сну молодого поета, який уві сні натрапляє на 
сад, схований від людських очей за високими мурами, розписа-
ними алегоричними образами, але ввійти всередину йому ніяк 
не вдається. Перший алегоричний персонаж, який з�являється 
в поемі, – прекрасна юна дівчина Безтурботність, яка запро-
шує Поета увійти в Сад насолод. Саме цей момент і розв�язує 
колізію, на якій вибудовуються всі наступні події. Ґ. де Лорріс 
змальовує сад за всіма законами куртуазності, це своєрідна 
утопічна, ідеально-літературна модель рицарського середови-
ща, де панує культ поклоніння красі Прекрасної дами, а дні 
минають у безтурботних розвагах. Саме таке середовище здат-
не було витворити міф про досконалу, абсолютну красу, якою 
прагнуть заволодіти, яка перетворилася на найвищу мету, а до-
сягти її можна, тільки втіливши ідеал цілковитого самозречен-
ня і служіння. У романі уособленням цієї мети стала прекрасна 
Троянда. У Ґ. де Лорріса Троянда – це, власне, не персонаж, 
не об�єкт, а наскрізна ідея, покликана об�єднати всі сюжетні 
лінії поеми. Поет, уражений стрілами Амура, безнадійно за-
кохується в Троянду, і його сповнює одержиме прагнення за-
володіти нею. Троянда – це своєрідний куртуазний архетип 
Прекрасної дами, вона недоступна, вона недосяжна, володіти 
нею означає порушити табу і бути покараним. Але справжньо-
го куртуазного героя таке не спиняє, навпаки – це те, що, так 
би мовити, формує об�єкт, гідний поклоніння, об�єкт, заради 
якого долаються всі можливі перепони, те, що робить героя 
героєм. Герой середньовічного епосу був наділений самодос-
татньою силою, вояцькою мужністю і звитягою. Куртуазний 
герой діє в цілковито іншій системі культурних координат, це 
герой суспільний, саме тому він не може діяти абсолютно са-
мостійно. Поетові на його шляху всіляко сприяють алегоричні 
уособлення чеснот, яких автор вводить у різноманітні сюжетні 
лінії. Усі вони – Прекрасний Прийом, Друг, Співчуття, �ели-
кодушність та ін. – фігурують у поемі як дієві персонажі, які, 
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виголошуючи настановчі монологи, допомагають йому осягти  
ars amandi (“мистецтво кохання”). Починаючи оповідь, Ґ. де 
Лорріс дає читачам дидактичну настанову – прочитавши ро-
ман, вони зрозуміють “мистецтво кохання” [3б; строфа  35]. 
�одночас Поетові намагаються завадити його вороги, репре-одночас Поетові намагаються завадити його вороги, репре-Поетові намагаються завадити його вороги, репре-
зентовані в образах моральних вад, серед них – Наклеп, Со-
ром, Заздрість, Страх, Святенництво, �ідмова, Ревнощі. У 
цьому полягає фабульна колізія  поеми. Перша частина рома-
ну переривається в тому місці, де Поет опиняється у важкому 
становищі, залишившись без допомоги Прекрасного Прийо-
ма, ув�язненого Ревністю в неприступній фортеці, і без надії 
побачити Троянду. 

Дописувати роман через кілька десятиліть взявся Жан де 
Мен, письменник нового покоління, який достоту продовжив 
історію від останнього рядка Ґ. де Лорріса. Частина, яку напи-
сав Ж. де Мен, налічує аж 17 тис. віршів. Історія дослідження 
роману знає різні погляди й трактування, пов�язані з автор-
ськими концепціями його творців. Поему, зокрема, розглядали 
і як два окремі твори, штучно поєднані сюжетом. Але ця пози-
ція не була сприйнята в такому радикальному форматі, і “Ро-
ман про Троянду” дослідники вивчають здебільшого як один 
цілісний твір, проте чітко виокремлюють відмінні риси автор-
ських стилів. Ґ. де Лорріс належав, найімовірніше, до придво-
рного кола поетів, творча манера викладу підпорядкована іде-
алам і нормам рицарської куртуазної поезії, що, власне, і ви-
творила середньовічну теорію кохання. Ж. де Мен натомість 
належав до зовсім іншого кола середньовічних інтелектуалів. 
Сам текст роману – найкраще свідчення того, що він володів 
глибокою науковою та філологічною ерудицією. Ж. де Мен – 
учений з університетського схоластичного середовища. Части-
на, яку написав він, вирізняється винятковою інформаційною 
наповненістю. Ж. де Мен уводить у текст роману імена анти-
чних філософів і письменників, покликається на твори серед-
ньовічних теоретиків, апелює навіть до сучасної йому науки. 
Такий спосіб викладу більшість дослідників окреслює як “фун-
даментальну енциклопедичність”, яку автор вміло поєднав з 
літературно-поетичним викладом, не порушивши структури 
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художнього твору, а навпаки, посиливши змістові асоціації та 
алегоричну образність. Саме Ж. де Мен перетворив алегорич-
ну образність на той конструктивний елемент, який лежить в 
основі твору та визначає його зміст і форму.

Жан де Мен, безсумнівно, продовжує “видіння” Ґ. де Лор-
ріса, але змінюється саме авторське ставлення до цього виді-
ння. Як послідовник аристотелізму (офіційна наукова доктри-
на середньовічного університету), він критично ставиться до 
правдивості снів. Ж. де Мен виступає радше як коментатор 
сну, він не намагається описати особистісний досвід, як це ро-
бить Ґ. де Лорріс. Ліризм оповіді першої частини в другій змі-
нює риторика, гладкий наратив поступається місцем диспуту. 
Кожен монолог чи діалог Ж. де Мена зітканий із суперечли-
вих зіставлень, а настанови алегоричних персонажів обґрунто-
вуються з науковою скрупульозністю.     

Жан де Мен веде Поета до заповітної мрії, але це вже не 
“куртуазний квест”, закони жанру якого передбачають роз-
виток сюжетних ліній з доланням перешкод і здійсненням 
подвигів в ім�я Прекрасної дами. Поема набуває рис філосо-
фічності, шлях завоювання коханої Ж. де Мен перетворює на 
шлях самопізнання і гармонії: герой пізнає життя і людську 
природу, вступаючи в численні дискусії з алегоричними пер-
сонажами, які виголошують програмні промови, переповнені 
морально-естетичними настановами. Герой не сліпо йде обра-
ним шляхом, він постійно постає перед вибором. У певному 
сенсі ключовими алегоричними фігурами в романі виявились 
алегорії Розуму і Природи, які репрезентують протилежні сві-
тоглядні позиції. Саме в цих образах втілено наскрізну дилему, 
яку Ж. де Мен ставить перед героєм�читачем вже в першо-�читачем вже в першо-читачем вже в першо-
му монолозі, виголошеному Дамою Розум [3, 42�5 – 4630]. 
Не в змозі відмовитися від  кохання, стати на засади вищого 
добра й справедливості, згідно з Розумом, можливими тільки 
поза некерованими людськими почуттями (автор у трактуван-
ні “розумного” дотримується античної філософської традиції, 
опертої на поняттях гносису та логосу). Дама Розум закли-
кає не покладатися на примхи Фортуни, яка править земни-
ми пристрастями. Поет різко відкидає всі поради Розуму, що 
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більше – звинувачує її в лицемірстві. 
Антагоністом Розуму в романі виступає Природа, образ 

якої витворений на середньовічних, а не античних світоглядних 
засадах. Природу представлено як Божу намісницю на землі, 
котрій довірено керувати всіма земними стихіями. �одночас їй 
підпорядковується тільки тлінне, матеріальне. Духовне ж ціл-
ковито належить Господу, а тому Природа не має цілковитої 
влади над людиною. У виголошеній Природою промові Ж. де 
Мен відобразив основні арґументи та принципи філософських 
і теологічних дискусій ХІІІ ст. �она синтезує і підсумовує всі 
ідеї, які автор наскрізно проводить через текст. Жан де Мен 
говорить про проблему вибору, дану людині Богом, про по-
няття гріховності, про зв�язок тіла і душі. Алегорія Природи 
репрезентує також і утопічну лінію в поемі, так, постійно фі-
гурує в Ж. де Мена ідилічний образ “золотого віку” людства, 
коли воно ще не знало гріха – постійна міфологема “Роману 
про Троянду”. Сферу духу в поемі втілює алегоричний образ 
Генія, у промові якого куртуазні алегорії першої частини транс-
формуються в містичні символи. Сад насолод і кохання Ґ. де 
Лорріса набуває рис біблійного земного раю, місце в якому мо-
жуть здобути тільки праведники, а фонтан Нарциса, антична 
алегорія, у кінці роману перетворюється на містичний фонтан 
Божественної Трійці.  

Структура роману чітка й логічно вибудувана (докладна 
змістова класифікація запропонована на сайті цифрової бібліо-
теки, присвяченому суто  роману та його науковому вивченню, 
кожен описаний сюжет з указаними строфами за виданням 
Лекуа містить інтерактивні посилання на мініатюри в різних 
манускриптах). Змістова стрункість і багата літературна об-
разність сприяли виробленню сталої візуально-ілюстративної 
програми, яка утвердилася в західній готичній книжковій міні-
атюрі ХІІІ – XV ст. 

Більшість збережених манускриптів містить ілюстрації, 
окремі з них декоровані доволі скромно, але найчастіше поему 
доповнюють численні ілюмінації та мініатюри. Сучасні циф-
рові технології дають змогу публікувати повні електронні вер-
сії манускриптів, у яких ілюстрації відтворено з абсолютною 
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фотографічною точністю. Сьогодні дослідники з усього світу 
здобули безперешкодний доступ до першоджерел. Цифрова 
колекція середньовічних манускриптів поеми з різних євро-
пейських і американських бібліотек і музеїв вільна для доступу 
на вже згаданому спеціалізованому сайті-бібліотеці, спільному 
науковому проекті університету Джона Гопкінза та бібліотеки 
Шеридан, де зібрано описові та візуальні матеріали до “Рома-
ну про Троянду” (Режим доступу: http:��romandelarose.org�). 

Середньовічна мініатюра, зокрема готична, загалом розви-
валася в межах усталеної іконографічної програми, якої чітко 
дотримувались ілюмінатори. Це стосується і релігійних, і світ-
ських сюжетів. “Роман про Троянду” став справжнім серед-
ньовічним “бестселером”. Упродовж трьохсот років роман за-
лишався найвідомішим у Європі, уже наприкінці ХІV ст. його 
перекладено англійською, італійською, голландською мовами. 
Факт надзвичайної популярності роману підтверджує вже те, 
що навіть на сьогодні відомо близько трьохсот списків роману 
[14, 29]. Більшість збережених манускриптів проілюстровані. 
Серед ілюмінованих манускриптів переважають французькі 
списки роману ХІV ст. – часу, коли він був надзвичайно по-V ст. – часу, коли він був надзвичайно по- ст. – часу, коли він був надзвичайно по-
пулярний по всій Європі: від fr. 1559 з Національної бібліотеки 
Франції, проілюстрованого через кілька років після того, як 
Ж. де Мен дописав поему, і до Harley 4425 з Британського 
музею, виготовленого в ХVI ст., коли вже існували друковані 
версії [15, 75]. На підставі аналізу відомих ілюмінованих копій 
роману запропоновано узагальнену іконографічну класифіка-
цію його мініатюр, у яку введено ілюстрації, що виконували 
мало що не в кожному ілюмінованому манускрипті поеми, і ті 
зображення, котрі можна вважати радше винятковими. Кіль-
кість сюжетів у загальному індексі найменувань ілюстрацій на-
ближається до трьохсот десяти, а отже, іконографічна струк-
тура надзвичайно розгалужена. Дж. Флемінґ, зокрема, вказує 
на те, що іконографія роману значно багатша, ніж іконографія 
всіх інших світських літературних творів, ілюмінованих у го-
тичну добу [7, 14]. Той-таки Флемінг пояснює цей факт спе-
цифікою самого твору: проводить аналогію між фігуративною 
поезією (а “Роман про Троянду” цілком вкладається в поняття 
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фігуративної образності) і фігуративним живописом [7, 14]. 
Здебільшого мініатюристи, створюючи ілюстративні цикли до 
роману, воліли звертатися до образних мотивів, а не відтворю-
вати сюжет буквально. Проаналізувавши ілюстрації з різних 
манускриптів, можна виокремити кілька груп зображень, які 
ми й спробуємо охарактеризувати, використовуючи іконо-
графічний метод дослідження, а також окреслити стилістич-
ні риси, які впливали на формування того чи іншого образу, і 
визначити, як саме буквальна ілюстрація перетворюється на 
художню алегорію або художній символ. 

Умовно в одну групу можна об�єднати сюжети оповідного 
типу, тобто сцени, у яких відтворено певну дію, а персонажі 
взаємодіють. Наприклад, до ілюстрацій такого типу належить 
зображення Поета, який вирушає за місто, Поета, який натра-
пляє на Сад насолод, Безтурботності, яка відчиняє двері Саду 
перед Поетом, Куртуазності, яка запрошує поета вступити в 
танець дам і кавалерів, обов�язково виконувалася сцена із зо-
браженням самого танцю. Мініатюри із зображенням Саду 
відтворювали й репродукували особливо часто. Семантичне 
поле їх охоплює різні можливі інтерпретації. Перш за все це 
своєрідний образ куртуазного аристократичного середовища, 
жити в якому означало підпорядковуватися регламентованим 
правилам і нормам поведінки, які дуже часто мали, якщо не 
символічне значення, то принаймні неоднозначне трактування. 
Так, сад насолод – це збірне поняття, буквальне прочитання 
цього образу передбачає розкриття ідеї куртуазності, втілення 
інтимності й приватності. Стіна, яка оточувала замкові сади (а 
саме такий тип саду описує Ґ. де Лорріс), ховала від чужих очей 
таємно закоханих, оберігала їхні таємниці. З другого боку, сад 
розглядався як своєрідний театр, де прекрасні дами й галантні 
кавалери розігрували ролі спокусниць і спокусників, де недо-
брозичливці плели інтриги, де розігрувалися шпигунські сцени 
та кипіли любовні пристрасті. Сад – це декорація для курту-
азних стосунків дам та їхніх рицарів і водночас – символ таких 
стосунків, у яких заборона створена для того, щоб її порушува-
ти, перешкоди існують для того, щоб їх долати. У цьому сенсі 
літературний образ саду насолод Ґ. де Лорріса і художній об-
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раз, який створили ілюмінатори, цілковито відповідають стере-
отипному трактуванню куртуазного символічного ландшафту. 

Для мініатюри ХІІІ і початку ХІV ст. не характерні опові-V ст. не характерні опові- ст. не характерні опові-
дальне трактування сюжету й деталізація у відтворенні серед-
овища. На місце дії вказують ті чи ті об�єкти, але вони його 
не творять. Наприклад, типова в сенсі іконографії та стиліс-
тики ілюстрація французького манускрипту ХІІІ ст., що збе-
рігається в Арсенальній бібліотеці в Парижі (Ms 5226, folio 
005v). На ній зображено Безтурботність, яка впускає Поета 
в Сад насолод. Мініатюра суто фігуративна, художник зосе-
реджує всю увагу на зображенні постатей – Поета і Дами, 
хоча, мабуть, середньовічному читачеві не так важливо було 
мати “портрет” персонажа (адже відомо, що в середньовічній 
іконографії вироблено певний стандарт людського зображен-
ня, який залишався незмінним тривалий час), його цікавили 
радше події у розвитку, а завданням ілюмінатора було про-
ілюструвати розвиток подій у репрезентативній, навіть уявній 
формі. Щоби зобразити дію, досить тільки “натякнути” на неї. 
У мініатюрі з Арсенальної бібліотеки сад – це, властиво, арка 
й три дерева на монохромному тлі. Але саме ці об�єкти мають 
вказати, що саме за сцена зображена. Так само вирішено міні-
атюри із сюжетом “Безтурботність відчиняє двері Саду насо-
лод перед Поетом”  у ранньоготичних манускриптах з колекції 
Національної бібліотеки Франції (fr. 1569, folio 6r; fr. 37�, fo-fr. 1569, folio 6r; fr. 37�, fo-. 1569, folio 6r; fr. 37�, fo-folio 6r; fr. 37�, fo- 6r; fr. 37�, fo-r; fr. 37�, fo-; fr. 37�, fo-fr. 37�, fo-. 37�, fo-fo-
lio 013r), оксфордської бібліотеки Бодлі (MS Selden Supra 57, 
folio 004v), муніципальної бібліотеки Шалон-ан-Шампань 
(270, folio 005v), де цегляна арка, мур, вежа з прочиненими 
дверима на перший погляд здаються декоративними стафаж-
ними компонентами, але насправді саме вони є художнім клю-
чем до відчитання ілюстрації.  

Сад як символ також був уособленням радості буття і кра-
си природи, ошляхетненої людиною, гармонії й порядку. Сад 
символізує втрачений рай, місце, де людина знаходить приту-
лок від тривог і небезпек зовнішнього світу. Топос втраченого 
раю, едемський архетип знайшов своє художнє відображення 
здебільшого в мініатюрах, виконаних у другій половині ХІV –  
XV ст. У мініатюрі ХІІІ – ХІV ст. стійкою є тенденція до схе- ст. У мініатюрі ХІІІ – ХІV ст. стійкою є тенденція до схе-V ст. стійкою є тенденція до схе- ст. стійкою є тенденція до схе-
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матичності композиційних вирішень, узагальненості образів, а 
тому просторове оточення, у якому “діють” персонажі, окресле-
но дуже умовно, навіть фраґментарно. �ізуалізовані просторові 
структури – архітектурний стафаж, інтер�єри – це тло, виріше-
не як площинна декорація, самостійне зображення, яке тільки 
натякає на головний сюжет. Зв�язок між простором і персона-
жами більше символічно-ментальний, ніж художньо-образний. 

� ілюмінації ХV ст. трактування просторового оточення і 
манера його виконання зазнають докорінних змін. Монохром-
не або орнаментальне тло з емблематичними ландшафтними 
зображеннями поступається місцем пейзажу, архітектур-
ні елементи стають вагомими складовими композиції, у якій 
схематичний очевидний символізм змінює символізм, так би 
мовити, прихований. Під цим оглядом характерним зразком є 
ілюстрації, у яких знаходимо зображення певних емблематич-
них елементів або мотивів, ніяк не пов�язаних з текстом. Перш 
за все в мініатюрах такого типу поєднано різночасові події, ху-
дожники ігнорують послідовність викладу, вводять у одне зо-
браження сцени різного змісту й значення. Зокрема, до такого 
рішення вдаються ілюмінатори одного з відомих французьких 
манускриптів ХІV ст.: Поета, що спить, зображено в ліжку 
вдома, тобто в його рідному місті, водночас ліжко стоїть у на-
меті посеред Саду насолод. Позаду ліжка горять чотири свіч-
ки (це означає, що реальні події відбуваються вночі), у лівій 
руці Поет тримає велику рукавицю. Ще один цікавий момент 
– Поет має тонзуру, хоча він не представник кліру. �ідразу за 
наметом, у саду (зображено день – це місце зі сну, що снить-
ся Поетові), росте незвичайне дерево, яке різниться від інших 
дерев, зображених на мініатюрі, – замість листя на ньому так 
звані fleur-de-lys, мотив королівської лілії, символ французької 
монархії. Під деревом зображено маленьку лисицю, яка ди-
виться на птахів, що сидять на ньому. І, нарешті, найнезвичніша 
деталь – пташине гніздо вгорі всієї картини (зображене чітко 
над наметом), в якому птах вигодовує пташенят своєю кров�ю.  

Жоден з цих мотивів не згадується в тексті роману. Усі ці 
символічні зображення сучасникам видаються випадковими, 
такими, що віддаляють від самого тексту. Натомість те, що 
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мініатюрист об�єднав перераховані мотиви в одній ілюстрації, 
було зрозумілим і виправданим для середньовічного читача. 
Символічні інтерпретації кожного з цих зображень місткі й 
глибокі. Розшифровуючи їх приховані значення, дослідники 
не просто віднаходять ключ до прочитання художнього сю-
жету, але й розкривають тогочасні світоглядні уявлення. Не 
знаючи соціально-культурного та історичного контексту, не-
можливо зрозуміти емблематичне значення зображеного. На-
приклад, образ лисиці, що наскакує на дерево з королівськими 
ліліями, на думку Дж. Флемінґа, надзвичайно важливий щодо 
розкриття загальної художньо-символічної концепції роману. 
Лисиця символізує монаха. Така інтерпретація, найімовірніше, 
пов�язана з �ільгельмом Сент-Омерським і подіями 1250-х, 
коли Паризький університет вступив у відверте протистояння 
з жебручими орденами, котрі почали втручатися в життя уні-
верситету й відчутно впливати на нього. �ільгельм обстоював 
світські інтереси  і відомий античернечими поглядами. У своїх 
трактатах він “нечестивих ченців” порівнює з “малими лиса-
ми”. Хоча походження цього образу значно глибше. Традицій-
но образ лисиці має негативні конотації, у Пісні Пісень лиси 
ототожнюються з vulpeculas parvulas (2:15), негативне його 
трактування знаходимо і в середньовічній екзегезі. Згідно із 
св. Бернаром, образ “малої лисиці” зіставний з єретиками та 
єретичними рухами, �ільгельм Сент-Омерський вважає ли-
сів уособленням лицемірства й образом фальшивих проповід-
ників, ототожнює їх з penetrantes domos з Другого послання 
Тимофія 3:6, тобто з монахами. Згідно з �ільгельмом, лисиці в 
Луки 9:5� і lupi rapaces в Матвія 9:15 також є монахами. Оче-lupi rapaces в Матвія 9:15 також є монахами. Оче- rapaces в Матвія 9:15 також є монахами. Оче-rapaces в Матвія 9:15 також є монахами. Оче- в Матвія 9:15 також є монахами. Оче-
видно, що дерево з королівською лілією втілює Францію, у 
якій на той час античернечий рух набув особливої сили. Отже, 
підсумовуючи, Дж. Флемінґ говорить, що саме ця сцена є ві-
зуальним віддзеркаленням ідеї “антиклерикалізму”, яку Ж. 
де Мен розвиває як одну з провідних у романі [7, 24 – 26].  
Мініатюри такого типу – це синтез уявлень про зміст і зна-
чення тексту, візуалізований в образах, походження яких має 
значно глибше коріння, аніж може видатися на перший погляд. 
“Роман про Троянду” тим і особливий, що художні образи час-
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то акумулюють у собі навіть більше значень, ніж сам текст. 
Хоча, безперечно, більшість ілюстративних циклів до роману 
вкладаються в межі традиційної іконографії, яку з певними за-
стереженнями можна вважати віддзеркаленням тексту роману.

Повертаючись до образу Саду насолод, котрий об�єднує 
різні художні сюжети в поемі, розглянемо мініатюри, семан-
тика яких пов�язана з одного боку, з едемським архетипом, 
з другого – є втіленням ідеї природної краси, гармонії, до-
цільності. У романі Природа виступає як персонаж винятково 
важливий, монолог якого не просто доповнює зміст, а підсу-
мовує його. �ізуальна інтерпретація образу саду як едемсько-
го архетипу корелює переважно з мініатюрами, виконаними в 
пізньоготичну добу. Стилістика ілюмінації ХV ст. з її прагнен-V ст. з її прагнен- ст. з її прагнен-
ням до правдоподібного відтворення простору, деталізацією 
сприяла формуванню містких образів, які, проте, зі звернен-
ням до символічних мотивів, радше можна охарактеризувати 
як фраґментарні, об�єднані часом навіть штучно, на відміну 
від синкретичних емблематично-символічних художніх вирі-
шень ілюмінації ХІІІ – середини ХІV ст.  Типовим зразком 
такого трактування є мініатюра з лондонського манускрипту, 
ілюмінованого наприкінці ХV ст. нідерландськими майстрами 
(Harley MS 4425, folio 12v). Загалом, зображення виконане 
в реалістичній манері та цілісне за звучанням, на перший по-
гляд, це не більше, ніж просто ілюстрація куртуазних розваг, 
але насправді художник вводить у мініатюру різночасові події 
(Поет і Безтурботність перед входом до Саду, Поет у Саду 
спостерігає за дамами і кавалерами). 

Як самостійний образ можна розглядати зображення так зва-
ного “фонтана життя”. У окремих випадках фонтан життя ви-
конують окремо, як, наприклад, в одному з французьких ману-
скриптів ХІVст. з Національної бібліотеки (fr. 12595, folio 147r) 
або з манускрипту ХVст. з оксфордської колекції Бодлі (MS 
Douce 195, folio 146r). На першій ілюстрації зображено скелю, 
з якої б�є джерело, інша мініатюра дає зображення справжньо-
го архітектурно вирішеного фонтана, оздобленого скульпту-
рою. Таке художнє вирішення відображає еволюцію стилістич-
них тенденцій у готичній мініатюрі загалом: від спрощення до 
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ускладнення, від архітектурного обрамлення до обов�язкового 
введення архітектурних елементів у різножанрові композиції.

Просторовий символізм в ілюстраціях до “Роману про Тро-
янду” не вичерпується образом Саду насолод. Якщо почина-
ється роман з ідилічних картин гармонійної природної краси, 
що панує в Саду, то кінець його пов�язаний з образом вежі, 
фортеці, взятої в облогу. Образ вежі нарівні з образом саду 
ввібрав у себе всю багатозначність символічного трактування 
профанного простору. Данієль Реньє-Боле розглядає вежу як 
суперечливий образ, який і в літературі (особливо куртуазній), 
і в мистецтві фігурує як символ могутності, хоробрості й пере-
моги, здобутої в боротьбі. �ежа могла стати місцем ув�язнення 
або притулком для переслідуваних. Також образ вежі інтер-
претувався як символ табуйованої поведінки [16, 320-321]. 
�ежа, символічне втілення влади феодала, стала також об-
разним втіленням ідеї суперництва та протистояння. Ревнощі 
споруджують вежу, щоб ув�язнити Прекрасного Прийома та 
перешкодити Поетові зустрітися з Трояндою. �ійсько Амура 
і �енери бере в облогу вежу-замок, звільняє полонених і від-
криває шлях до Троянди. Художнє розв�язання ілюстрацій до 
романів ХІV ст.  лаконічне у вирішенні й манері виконання: 
зображено тільки мури й короновану жіночу фігуру (�енера), 
що обстрілює замок вогненними стрілами (M. 324, folio 137v), 
таку схему використано в більшості манускриптів ХІІІ – ХІV 
ст. (fr. 3�0, folio 135v і fr. �02, folio 137r,  Національна біблі-fr. 3�0, folio 135v і fr. �02, folio 137r,  Національна біблі-. 3�0, folio 135v і fr. �02, folio 137r,  Національна біблі-folio 135v і fr. �02, folio 137r,  Національна біблі- 135v і fr. �02, folio 137r,  Національна біблі-v і fr. �02, folio 137r,  Національна біблі- і fr. �02, folio 137r,  Національна біблі-fr. �02, folio 137r,  Національна біблі-. �02, folio 137r,  Національна біблі-folio 137r,  Національна біблі- 137r,  Національна біблі-r,  Національна біблі-,  Національна біблі-
отека, Париж; 5209, folio 141v, Бібліотека арсеналу, Париж). 
На ілюстраціях до манускрипту з колекції чиказького універ-
ситету (MS. 13�0, folio 137v) за �енерою наступає ціле вій-MS. 13�0, folio 137v) за �енерою наступає ціле вій-. 13�0, folio 137v) за �енерою наступає ціле вій-folio 137v) за �енерою наступає ціле вій- 137v) за �енерою наступає ціле вій-v) за �енерою наступає ціле вій-) за �енерою наступає ціле вій-
сько. Однак розвинулась і деталізованіша іконографія цього 
сюжету. На окремих мініатюрах, також датованих серединою 
ХІV ст., зображають замок, який взяли в облогу рицарі (Add. 
MS 42130, folio 75v), а обороняють його жінки з трояндами в 
руках. Цей сюжет  розглядався також як алегорія шлюбу або 
куртуазного зваблення  [14, 27].

І Сад насолод, і Замок Любові – місткі символічні образи, 
семантика яких не вичерпується єдиним значенням, а поєднує 
в собі різні можливі інтерпретації.
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� іконографічній структурі кількісно домінують усе-таки 
ілюстрації, які ми умовно окреслили як ілюстрації оповідного 
типу. Серед них переважають мініатюри, що послідовно зо-
бражають Поета, який вступає в діалог з алегоричними пер-
соніфікаціями гріхів і чеснот. Загалом кажучи, іконографія цих 
ілюстрацій типова та доволі одноманітна. У художній традиції 
ХІІІ – ХІV ст. усталилася схема, згідно з якою на орнамен-V ст. усталилася схема, згідно з якою на орнамен- ст. усталилася схема, згідно з якою на орнамен-
тальному чи монохромному тлі зображали дві площинно вико-
нані постаті, звернені одна до одної, на взаємодію яких указує 
виразна жестикуляція. Саме в такій манері виконано ілюстрації 
до одного з найвідоміших французьких манускриптів ХІV ст. з 
колекції нью-йоркської бібліотеки Пірпонт Морґан, з яким ми 
мали нагоду ознайомитися безпосередньо. Типовим зразком, 
наприклад, є ілюстрація, на якій зображено Поета і Даму Ро-
зум (M. 324, folio 021v) або сцена, де Амур замикає на ключ 
серце Поета (M. 324, folio 015r), яка була відтворена майже 
в усіх ілюстрованих версіях роману. Манускрипт з колекції 
Морґана – класичний зразок ілюмінації паризької школи се-
редини ХІV ст., тобто періоду високої готики: прикметна осо-V ст., тобто періоду високої готики: прикметна осо- ст., тобто періоду високої готики: прикметна осо-
бливість – використання декоративних мотивів листя плюща, 
для обрамлення повносторінкових мініатюр (перша і остання) 
використано триколірний бордюр (характерна ознака ману-
скриптів, виконаних на замовлення Карла V), персонажі одяг-V), персонажі одяг-), персонажі одяг-
нені в сучасні модні костюми. Більшість мініатюр невеликого 
розміру і доповнюють текст. Зображення на орнаментованому 
тлі, оповідна манера виконання, лаконізм і схематичність у по-
будові мізансцен – усе це характерні стилістичні риси, влас-
тиві готичній ілюмінації. Мініатюри, на яких зображено, так 
би мовити, “позитивних і негативних” персонажів, побудовані 
за одною схемою. Образи, що втілюють чесноти, традиційно 
– вродливі молоді жінки або юні дівчата, одягнені в розкішні 
сукні. Найчастіше художники ніяк не увиразнюють, не допо-
внюють зображення якимись характерними атрибутами. На-
томість їхні “супротивники” зображені набагато колоритніше, 
виразніше, інколи навіть гротескно. Наприклад, у сцені, де 
Небезпека погрожує Прекрасному Прийому (на цій мініатю-
рі у М. 324, folio 021r Прекрасний Прийом – дівчина, хоча      
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інколи цього персонажа зображають як юнака, буває, його 
стать змінюється навіть в одному манускрипті, як у випадку з 
нью-йоркським зразком). Небезпека постає в образі борода-
того селянина, одягненого в туніку і ковпак, озброєного вели-
кою палицею. Хоча гіперболізовано спотворені образи гріхів і 
моральних вад, як, наприклад, у мініатюрах до “Паломництва 
душі” Ґільйома де Деґільвіля, в ілюмінованих манускриптах 
“Роману про Троянду” трапляються вкрай рідко. 

Серед обов�язкових сцен у оповідних ілюстративних циклах 
– античні сюжети, зокрема міф про Нарциса (його зображали 
в образі рицаря, що схилився над джерелом, часто цю сцену 
включали в мініатюри із Садом насолод), також смерть Сене-
ки, самогубство Нерона, Медея, яка вбиває своїх дітей, само-
губство Лукреції, самогубство Дідони, Пігмаліон і Галатея. У 
дослідженнях, в яких увагу зосереджено на пошуку джерел до 
поеми, особливої ваги автори надають текстам Овідія, зокре-
ма “Метаморфозам” та “Ars amatoria” [17, xviii]. Здебільшого 
численних інтерпретацій, літературних і мистецьких, зазнає 
сюжет з Нарцисом і Пігмаліоном. У середньовічній художній 
традиції всі історичні та міфологічні події трактувалися тільки в 
тогочасному антуражі. Тому іконографічно виокремити “анти-
чні” сюжети з-поміж власне “сучасних” ілюстрацій непросто. 

Жан де Мен послідовно розгортає теми суспільної та осо-
бистої моральності, акцентує на проблемі дотримання етичних 
норм, у монологах і діалогах його героїв середньовічний соці-
ум постає перед читачем у всій складності ідейно-культурних 
взаємовпливів. Цю тематичну лінію в іконографії роману ре-
презентують сюжети соціального та морально-етичного зміс-
ту. Часто ілюмінатори звертаються до відтворення сцен з по-
дружнього життя, популярні мініатюри, на яких зображено, як 
чоловік піклується про хвору дружину.

Ще одна велика група ілюстрацій об�єднує мініатюри, які 
умовно можна означити як “портрети”. Це окремо виконані 
зображення алегорій і персоніфікацій – Заздрість, Старість, 
Бідність, Жадібність, Підступність, Любов, Безтурботність, 
Куртуазність, Багатство, Радість. Здебільшого йдеться про 
статичні візуалізації. Жіночі постаті з відповідною атрибути-
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кою зображені сидячи на троні або стоячи. Ця група зобра-
жень, що репрезентує образні алегорії, обов�язкова в іконогра-
фічній структурі роману. Персоніфікації моральних та етичних 
ідей, гріхів і чеснот однаково важливі водночас як буквальна 
ілюстрація до тексту і як самостійні художні образи, які в го-
тичній мистецькій традиції набули універсального характеру і 
мали істотний вплив на світогляд середньовічної людини [1�]. 

З “Романом про Троянду” пов�язаний ще один сюжет, який 
також набув універсального звучання в готичному мистецтві 
та виконувався не тільки в манускриптах до поеми. Це алего-
ричне зображення Фортуни, яку традиційно зображають як 
королеву з пов�язкою на очах, вона обертає колесо, на вершині 
котрого не дано затриматися нікому: ні монархові, ні біднякові.

Образна структура “Роману про Троянду” охоплює над-
звичайно широке коло тем і сюжетів – і літературних, і мис-
тецьких. Іконографія “Роману про Троянду” складна, розгалу-
жена, навіть універсальна – у тому сенсі, що репрезентує сю-
жети богословські, релігійні, історичні, інтелектуальні, міфо-
логічні, куртуазні, соціальні не тільки тематично, але й стиліс-
тично. �зявши, до прикладу, ілюміновані списки “Роману про 
Троянду” ХІІІ, ХІV і ХV ст., можемо простежити не просто 
характерні іконографічні вирішення того чи того сюжету, але 
й художньо-стилістичну еволюцію готичної мініатюри в усіх 
нюансах. Здебільшого, коли йдеться про ілюстрування літера-
турного твору, то художник перш за все має за орієнтир текст 
і його зміст. У випадку ж “Роману про Троянду” ілюстрації з 
ілюмінованих манускриптів – це, сказати б,  частина гіпертек-
сту, котрий творять образи, нерозривно пов�язані з широким 
контекстом, що виходить далеко за межі поезії, літератури, з 
контекстом історичним, культурним, соціальним. “Роман про 
Троянду” дає змогу аналізувати і синтезувати, виокремлю-
вати й узагальнювати, він справді є явищем, пізнавши яке в 
усіх його явних і прихованих, глибинно-символічних проявах, 
зможемо вибудувати реалістичний образ світу середньовічної 
людини.
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Annotation
Hrynda Bohdana. In the article thematic and artistic peculiarities of 

the old-French allegorical poem’s The Romance de la Rose iconography 
motives are considered. The attempt of a semantic and stylistic analysis of 
the main figures, in particular The Garden of Deduiz, Castle of Love etc., 
is made. These and others artistic images give an important material for the 
representation of the imagenary world and aesthetic views of Medieval men.

Key words: book illumination, iconography, semantics, stylistics, symbol, 
allegory.
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Аннотация
Грында Богдана. “Роман о Розе” в традиции готической иллюми-

нации: семантика и стилистика иконографических мотивов. В ста-
тье рассматриваются смысловые и художественные особенности сю-
жетов аллегорической старофранцузской поемы “Роман о Розе”. Со-
вершена попытка семантического и стилистического анализа главных 
мотивов, в особенности Сада наслаждений, Замка любви и т.д. Эти 
и другие образы являются важным материалом для воспроизведения 
картины мира и эстетических вкусов средневекового человека.

Ключевые слова: готическая иллюминация, иконография, семан-
тика, стилистический анализ.


