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Roman de la Rose - franc.– „Román o ruži“; Roman de la Rose je stredoveká francúzska veršovaná skladba, 

ktorá mala veľký vplyv na európsku literatúru stredoveku, renesancie i novoveku; je básnickou 

skladbou (označenie román nie je  žánrové), ktorú napísali dvaja francúzski stredovekí básnici; v 

prvej časti, vytvorenej Guillaumom de Lorris (po r. 1240), opisuje v alegorickej forme kurtoáznu 

stratégiu ľúbostného dobývania, v druhej, ktorej je autorom  je o 40 rokov neskôr Jean de Meung, 

ktorý v nej zhŕňa dobové vedenie a myslenie; J. de Meung kladie dôraz  na povahu a miesto muža 

vo svete, na vzťah prírody a Boha; v časti Guillaume de Lorris alegória plní technickú funkciu, 

ktorá umožňuje posun deja prostredníctvom jazyka lyrických piesní; pre J. de Mena je alegória 

dôležitá sama o sebe ako metóda výkladu; J. de Mena ako vedec a buržoázny mysliteľ stojí 

nekonečne ďaleko od  „dvorskej lásky“ G. de Lorris a na jeho myzogýnsky názor na vzťah muža 

a ženy a na ženu samotnú reaguje francúzska spisovateľka Ch. de Pizan (1431) alegorickým 

spisom Cité des Dames; Roman de la Rose je novátorský v každom smere; namiesto z Kupida 

vystupuje do popredia Venuša stelesňujúca kozmickú silu;  vplyv Románu o ruži na neskoršiu 

literatúru bol nesmierny; dielo imitoval a napodobňoval prakticky celý stredovek; znal ho Dante a 

Petrarca, výrazne  sa odrazil v tzv. precióznom románe 17.st., ktorý obdobným spôsobom 

alegoricky zobrazuje ľúbostný cit; inšpiroval výtvarné umenie ku vzniku motívu záhrada lásky; 

motív prebralo dvorské umenie a rozšíril sa najmä v 14.-16.st. a zovšeobecnel; pozri trubarúr, 

dielo literárne 

  

-básnická skladba  je sčasti opisom alegorického snu; v prvej časti sa dvadsaťročný mládenec ocitá 

v záhrade obohnanej múrom (pozri hortus conclusus), stráženej sochami ľudských nerestí: Zášťou 

(franc. Haine), Chlipnosťou (franc. Convoitise), Lakomosťou (franc. Avarice), Závisťou (franc. 

Envie) a i (pozri v latinčine Cnosti a Neresti); ako sa rozhliada, uvidí tančiacu spoločnosť 

s Kratochvíľou (franc. Deduiz)  v strede; potom, keď kráča záhradou a hľadá jej zmysel 

a poriadok, sleduje ho boh Lásky (Deus d’Amors) vyzbrojený alegorickými šípmi; mladík 

prichádza k miestu Narcisovej smrti, k studničke Lásky s krištáľmi na dne, v ktorých je zakliata 

záhrada a ktoré odrážajú každé jej skryté miesto; na hladine sa odzrkadľuje aj ker ruží; mladý muž 

sa zaľúbi do jedného z púčikov ruže a zasiahnutý Amorovými šípmi začne blúznivo hovoriť 

s bohom Lásky, ktorý je zasvätením do tajov ľúbostného citu; pomocníkom boha Lásky sa potom 

stáva Dobrovít (Bel Acueil); potom, čo zaľúbenému podarí púpä pobozkať napriek varovaniu 

Rozumnosti (Raison) a po diskusiách s Hrozebníkom (Dangriers), vybuduje Žiarlivosť (Jalosie) 

hrad a mladíka v ňom uväzní; v druhej časti sa alegorický dej, zavŕšený útokom Amorovej armády 

na hrad a mladíkovým zobudením vo chvíli, keď siahal po ruži, utápa v početných odbočkách, 

v dobovo tendenčných rozpravách na najrôznejšie témy; spoveď prírody je napr. výkladom 

autorových kozmologických, astronomických, metafyzických a i. vedomostí; proti idealistickému 

poňatiu života sa náhle stavia realistický pohľad na svet, v ktorom rozhoduje zdravý rozum, 

praktickosť, túžba po vedomostiach a konkrétnych poznatkoch; snový rámec príbehu je 

charakteristický pre stredovekú literatúru; záhrada je súčasne „záhradou – svetom“, pričom 

mladíkova cesta záhradou symbolizuje životnú púť; symbolika záhrady ako uzatvoreného, 

ideálneho sveta siaha až k najstaršej pamiatke písomníctva, Piesni o Gilgamešovi a Biblii (rajská 

záhrada Adama a Evy); studnička je miestom precitnutia (a súčasne i omámenia), v ktorej hynie 

sebaláska (v protiklade k postave gréckeho Narcisa) a zjavuje sa zmysel celej záhrady, a to 

v krištáľoch a ruži; studnička skrýva v stredovekej literatúre významnú symboliku: v artušovských 

legendách a románoch o grálu predstavuje zvyčajne „fontánu života a mladosti“; studnička je 

symbolom obnovy a očisty tak v mýtoch a rozprávkach, ako aj v alchýmii (pozri atribúty, 

symboly, alegórie a prirovnania); ústredným motívom skladby je ruža, ktorá je iniciačným 

kvetom od staroveku; prostredníctvom nej sa v Apuleiovom „Zlatom oslovi“ človek premení späť 

z osla v človeka a zasvätenca; v ruži sídli Boh v Dantovej Božskej komédii; ruža je symbolom 

Kristovho srdca, Panny Márie a pod.; v stredovekej literatúre symbolizuje kvetina často často 

mladé dievča, ale ruža má v tejto symbolike výsadné postavenie – ruža odkazuje na najkrajšiu 

a milovanú dievčinu; ohlasy tejto symboliky siahajú až do renesancie a klasicizmu (W. 

Shakespeare, Pierre de Ronsard, J. Milton), baroka, romantismu, ba i modernej literatúry (napr. 

symbolika ruže v prózach Williama Butlera Yeatse či O.  Wilda; na mnohoznačnú symboliku ruže 

upomína i postmoderný román Meno ruže od talianskeho spisovateľa Umberta Eka  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Roman_de_la_Rose 

http://discardingimages.tumblr.com/post/26434945208/origen-emasculating-roman-de-la-rose-

france-ca 

http://discardingimages.tumblr.com/post/25692637002/zeuxis-roman-de-la-rose-netherlands-ca 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Roman_de_la_Rose
http://discardingimages.tumblr.com/post/26434945208/origen-emasculating-roman-de-la-rose-france-ca
http://discardingimages.tumblr.com/post/26434945208/origen-emasculating-roman-de-la-rose-france-ca
http://discardingimages.tumblr.com/post/25692637002/zeuxis-roman-de-la-rose-netherlands-ca
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http://discardingimages.tumblr.com/post/25039035158/practical-joke-venus-mars-vulcan-roman-

de-la 

http://discardingimages.tumblr.com/image/25039035158 

http://discardingimages.tumblr.com/post/23028115476/origen-roman-de-la-rose-france-15th-

century 

http://discardingimages.tumblr.com/post/18489163454/the-tale-of-the-lustful-monk-the-slutty-

nun-the 

 

 
 

Zaľúbená dvojica (iluminácia z rukopisu „Roman de la Rose“, 1380) 

 

http://discardingimages.tumblr.com/post/25039035158/practical-joke-venus-mars-vulcan-roman-de-la
http://discardingimages.tumblr.com/post/25039035158/practical-joke-venus-mars-vulcan-roman-de-la
http://discardingimages.tumblr.com/image/25039035158
http://discardingimages.tumblr.com/post/23028115476/origen-roman-de-la-rose-france-15th-century
http://discardingimages.tumblr.com/post/23028115476/origen-roman-de-la-rose-france-15th-century
http://discardingimages.tumblr.com/post/18489163454/the-tale-of-the-lustful-monk-the-slutty-nun-the
http://discardingimages.tumblr.com/post/18489163454/the-tale-of-the-lustful-monk-the-slutty-nun-the
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Snívajúci Jean de Meung (iluminácia z rukopisu „Roman de la Rose“, 1400-1425) 

 

 
 

Portrét Guillaume de Lorris (iluminácia z rukopisu „Roman de la Rose“, 15.st.) 
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Christine de Pizan predstavuje svoju knihu kráľovnej Isabeau Bavorskej, iluminácia z rukopisu 

„Roman de la Rose“, 1410-1414) 
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Tanec pred Bohom lásky (iluminácia z rukopisu „Roman de la Rose“, 1420-1430) 

 

   
 

Majster Antoine Rolina: Jean Molinet predstavuje svoju knihu Filipovi Cleves (miniatúra z 

rukopisu  Román o ruži, 1500) 
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Záhrada lásky (iluminácia z rukopisu „Roman de la Rose“, 1475)  
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Radosť a Veselie vyzývajú do tanca (iluminácia z rukopisu „Roman de la Rose“) 

 

Roman de Godefroi de Bouillon - (1100); francúzsky rytier, prvý vládca Jeruzalemského kráľovstva po prvej 

krížovej výprave; už v stredoveku považovaný za hrdinu,  jedného z deviatich rytierov; stelesnenie 

ideálu rytierstva 14.st.st.; jeho osoba sa stala sa inšpiráciou spisovateľov a umelcov do 17.st.; 

pozri krížová výprava, deväť rytierov 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Roman_de_Godefroi_de_Bouillon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuf_Preux 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Roman_de_Godefroi_de_Bouillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuf_Preux
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R. de Montbaston: Zrada Firuza (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 1337) 

Anonym: Obliehanie Antiochie (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 14.st.) 

 

             
 

Majster Fauvel: Godefroy de Bouillon karhá Baudouina (iluminácia z „Roman de Godefroi de 

Bouillon“, 1337) 

Majster Fauvel: Odchod Baudouin I. do Arménska (iluminácia z „Roman de Godefroi de 

Bouillon“, 1337) 

 

           
 

Majster Fauvel: Baudouin I. Jeruzalemský s poslom (iluminácia z „Roman de Godefroi de 

Bouillon“, 1337) 

Majster Fauvel: Bitka o Konštantínopol. Bitka križiakov s cisárom pri Konštantínopolu  r. 1097 

(iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 1337) 
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Majster Fauvel: Bitka pri Nahr el-Kalb, r. 1000 (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 

1337) 

Majster Fauvel: Oslobodenie Bohemonda I. (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 

1337)         

 

            
 

Majster Fauvel: Krížová výprava Petra Pustovníka (iluminácia z „Roman de Godefroi de 

Bouillon“, 1337) 

Richard de Montbaston:  Korunovácia Fulka, grófa z Anjou, v Jeruzaleme (iluminácia z „Roman 

de Godefroi de Bouillon“, 1337) 

 

         
 

Anonym: Dobytie d'Artahu r. 1097 (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 13.st.) 

Anonym: Godfrey vo svojom hrade dáva príkaz na útok na Jeruzalem 15. júla 1099 (iluminácia z 

„Roman de Godefroi de Bouillon“, 1337) 
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Majster Fauvel: Godefroy de Bouillon sa brodí cez Jordán a zabíja ťavu (iluminácia z „Roman de 

Godefroi de Bouillon“, 1337) 

Majster Fauvel: Godefroy de Bouillon (detail, iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 

1337) 

 

                 
 

Majster Fauvel: Ioannes II. Komnenos chassant (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 

1337) 

Majster Fauvel: Kerbogha oblieha Antiochiu v r. 1098 (iluminácia z „Roman de Godefroi de 

Bouillon“, 1337) 

 

         
 

Majster Fauvel: Bitka o Kibotos  r. 1096 (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 1337) 

Richard de Montbaston: Bitka o Antiochiu r. 1098 (iluminácia z „Roman de Godefroi de 

Bouillon“, 1337) 
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Majster Fauvel: Svadba Bohemonda I. a Constance Francúzskej a odmietnutie d'Arda (iluminácia 

z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 1337) 

Majster Fauvel: Renaud de Châtillon ako väzeň (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 

1337) 

 

         
 

Anonym: Saladin a kresťanskí väzni. Emir Saladin nariadil popravu zajatcov po víťazstve pri 

Hattínu v roku r. 1187 (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 1337) 

Anonym: Dobytie Nikai r. 1097 (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 14.st.) 

 

         
 

Majster Fauvel: Dobytie Shaizaru r. 1138 (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 1337) 

Majster Fauvel: Križiaci Petra Pustovníka v Niš r. 1096 (iluminácia z „Roman de Godefroi de 

Bouillon“, 1337) 
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Autor neznámy: Tancred v Tarsu (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 1337) 

Neznámy autor: Godefroi de Bouillon  a pápež Urban II. na synode v Clermontu vyzýva ku  

krížovej výprave (iluminácia z „Roman de Godefroi de Bouillon“, 14.st.) 

 

     
 

Godefroi de Bouillon a jeho družina na koňoch (iluminácia zo spisu od Guillaume de Tyr: 

„História zámorských udalostí a pokračovanie do r. 1232“, 13.st.) 

 

Romaňák Peter - (*1932); akademický maliar, člen Slovenskej výtvarnej únie a Spolku výtvarníkov Slovenska; 

výtvarné štúdia: 1952 - 1958 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, prof. Ladislav Čemický, 

prof. Peter Matejka a prof. Ján Mudroch - oddelenie figurálneho maliarstva; tvorba: komorná 

maľba - portréty, akty, figurálne kompozície, krajinomaľba (prírodná, vidiek, mesto, industrálna 

krajina), zátišie; inšpirácie literárne a historické, „poetický civilizmus“;  pozri baladický; slovenskí 

maliari 

 

http://www.webumenia.sk/autor/8613 prehľad diel 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Roma%C5%88%C3%A1k%2C+Peter prehľad diel 

 

https://www.google.sk/search?q=Roma%C5%88%C3%A1k+Peter&espv=2&biw=1858&bih=995

&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDkQsARqFQoTCJyYgMrT_MgCFYSNcgodTr

EIRw 

 

http://www.webumenia.sk/autor/8613
http://www.webumenia.sk/katalog?author=Roma%C5%88%C3%A1k%2C+Peter
https://www.google.sk/search?q=Roma%C5%88%C3%A1k+Peter&espv=2&biw=1858&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDkQsARqFQoTCJyYgMrT_MgCFYSNcgodTrEIRw
https://www.google.sk/search?q=Roma%C5%88%C3%A1k+Peter&espv=2&biw=1858&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDkQsARqFQoTCJyYgMrT_MgCFYSNcgodTrEIRw
https://www.google.sk/search?q=Roma%C5%88%C3%A1k+Peter&espv=2&biw=1858&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDkQsARqFQoTCJyYgMrT_MgCFYSNcgodTrEIRw
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P. Romaňák: Brieždenie (1963)       

 

           
 

P. Romaňák: Balada                                  
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                      P. Romaňák: V sade                                            

P. Romaňák: Konáre 

 

           
 

P. Romaňák: Utrpenie                   

P. Romaňák: Večer 

 

 


