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Ágrip 
 

Kantaraborgarsögur eftir enska skáldið Geoffrey Chaucer, sem voru 

skrifaðar undir lok 14. aldar, eru ekkert venjulegt sagnasafn. Höfundurinn lætur 

margar mismunandi sögupersónur segja mjög fjölbreytilegar sögur sem margar 

hverjar kallast á við - og varpa ljósi á - hverja aðra. Fjölbreytileikinn er ekki einungis 

fólginn í mismunandi efnistökum, heldur ræðst stíll þeirra á því hvaða sögupersóna 

segir söguna. Þetta verk sem er skrifað talsvert áður en skáldsagan, eins og við 

þekkjum hana, kemur fram á sjónarsviðið inniheldur margt sem getur talist 

skáldsögulegt og jafnvel nútímalegt. 

 

Í þessari ritgerð eru Kantaraborgarsögur skoðaðar út frá þeim kenningum 

sem Mikhaíl Bakhtín setti fram í ritgerð sinni „Úr forsögu orðlistarinnar í 

skáldsögum“ og leitast er við að finna skáldsögulega þætti í verkinu. Kannað er 

hvernig hugmyndir Bakhtíns um margröddun, skopstælingu og grótesku eiga við um 

Kantaraborgarsögur. Verkið er skoðað með hliðsjón af þróun bókmennta og einnig 

kenningum um sjálfsögur (e. metafiction) sem fjalla um hvernig höfundurinn kann að 

afhjúpa verkið sem skáldskap og brjóta upp þá ramma sem frásögnin er í.  

 

Þá er einnig skoðað hvernig Chaucer birtist bæði sem sögumaður og persóna 

í verkinu og hvernig munurinn á þessum tveimur er notaður sem grundvöllur fyrir 

íróníu. Að endingu eru sögurnar sem pílagrímurinn Chaucer (sögupersónan) fer með 

skoðaðar og hugleitt hvernig höfundurinn hafi ætlað sér að ljúka verkinu. 
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I. Inngangur 
 

Geoffrey Chaucer var enskt skáld sem var uppi á síðari helmingi fjórtándu 

aldar. Hans frægasta verk er Kantaraborgarsögur (The Canterbury Tales) sem hann 

vann að öllum líkindum að síðustu fimmtán ár ævi sinnar. Verkið segir frá hópi 

pílagríma á leið til Kantaraborgar sem spreyta sig í keppni um hver getur sagt bestu 

söguna. Það samanstendur af mörgum sögum sem margar mismunandi persónur segja. 

Chaucer entist ekki ævin til að ljúka verkinu en það sem hann hafði skrifað hefur 

verið vinsælt í gegnum aldirnar þrátt fyrir að verkinu sé ólokið1.  

Á tímum Chaucers voru sagnasöfn algeng. Formið var tilvalið til upplestrar 

enda var þetta fyrir tíma prentsmiðja og almennrar lestrarkunnáttu. Einhver slík 

sagnasöfn hafa staðist tímans tönn og njóta enn talsverðrar hylli, til dæmis 

miðausturlenska sagnasafnið 1001 nótt og Tídægra eftir Giovanni Boccaccio, sem er 

einmitt talinn áhrifavaldur Chaucers þótt það sé ekki víst að Chaucer hafi nokkurn 

tíma lesið Tídægru (Benson, 3). En Kantaraborgarsögur eru ekkert venjulegt 

sagnasafn, Helen Cooper bendir til að mynda á að „[t]he primary expectations of 

story-collections were that they would be moral, and that they would be reasonably 

homogeneous. Chaucer provides no moral pattern or framework, and the individual 

tales are often strongly resistant to providing one.“ (Cooper, 9.) Sögurnar í verkinu 

eru mjög mismunandi, enda er um að ræða óvenju fjölbreyttar sögur og óvenju 

fjölbreyttar sögupersónur sem birtast þar sem sögumenn. Sögurnar eru allt frá því að 

vera fullar af guðsótta og siðferðisboðskap - til að mynda Saga Sóknarprestsins (The 

Parson's Tale) og Sagan af Melibeus (The Tale of Melibee) - yfir í sögur þar sem 

gnótt er af svikum, ofbeldi og kynlífi, t.d. Saga Malarans (The Miller's Tale) og Saga 

Ráðsmannsins (The Reeve's Tale)2.  

Rétt eins og viðfangsefnin er stíll sagnanna mismunandi. Cooper bendir á að 

Chaucer „exploits a generic and poetic range for the individual tales that is 

unparalleled in any other collection. It comes close to offering a distinctio, a 

                                                
1	  Kantaraborgarsögur	  hafa	  varðveist	  að	  hluta	  til	  eða	  í	  heild	  í	  nokkrum	  handritum,	  en	  þar	  er	  
sögunum	  ekki	  alltaf	  raðað	  í	  sömu	  röð.	  Hér	  verður	  stuðst	  við	  uppröðun	  Riverside	  Chaucer,	  sem	  er	  
safn	  heildarverka	  Chaucers.	  
2	  Hér	  verður	  fylgt	  fordæmi	  þýðanda	  Kantaraborgarsagna	  í	  notkun	  hástafa	  þegar	  um	  ræðir	  
persónur	  og	  sögur	  í	  verkinu.	  	  



	   	  	   	  

normative array, of all the literary forms current in the middle ages.“ (Cooper, 9.) 

Chaucer var með Kantaraborgarsögum að innleiða nýjungar í þekkt frásagnarform og 

þróa frásagnartæknina áfram. Þess vegna er áhugavert að skoða verkið með hliðsjón 

af bókmenntafræðikenningum sem sem eru yfirleitt notaðar á mun yngri verk á 

Kantaraborgarsögur því í þeim leynist margt sem kalla mætti nútímalegt. Í verkinu er 

að finna sitthvað sem minnir um margt á nútíma skáldsöguna.3 

Hér  verður, í fyrri kaflanum, leitast við að finna skáldsöguleg einkenni í 

Kantaraborgarsögum út frá kenningum Mikhail Bakhtín sem settar voru fram í 

ritgerðinni „Úr forsögu orðlistarinnar í skáldsögum“. Rök verða að því leidd að hægt 

sé að líta á Kantaraborgarsögur sem undanfara skáldsögunnar. Sérstaklega verða 

kenningar um margröddun, skopstælingu og grótesku notaðar til þess að rökstyðja þá 

túlkun. Verkið verður skoðað út frá þróun skáldsögunnar og með hliðsjón af 

kenningum um sjálfsögur (e. metafiction). Í seinni kaflanum verður kastljósinu beint 

Chaucer og hvernig hann birtist okkur bæði sem sögumaður og persóna í verkinu. 

Sérstakri athygli verður beint að aðgreiningu á framsetningu þessara tveggja persóna 

innan textans og í hverju hún felst. Að lokum verða sögurnar sem sögupersónan 

Chaucer fer með skoðaðar og greindar nánar. 

 
II. Skáldsöguleg einkenni í Kantaraborgarsögum 
 

Þegar fjallað er um skáldsögulega þætti Kantaraborgarsagna er nauðsynlegt 

að gera grein fyrir því hvað átt er við með hugtakinu „skáldsaga“. Það er hinsvegar 

síður en svo einfalt, eins og bókmenntafræðingurinn Patricia Waugh hefur bent á: 

„Certainly more scholarly ink has been spilt over attempts to define the novel than 

perhaps for any other literary genre. The novel notoriously defies definition.“ 

(Waugh, 5.) Almennt eru skilgreiningar á skáldsögunni  frekar opnar og almennar. 

Gjarnan er miðað við kenningar Ian Watt, sem heldur því fram að skáldsagan, eins og 

við þekkjum hana, komi fram á sjónarsviðið með raunsæisstefnunni í bókmenntum á 

fyrri hluta 19. aldar, með verkum Defoe, Fielding og Richardson. 

 

                                                
3	  Margar	  mismunandi	  kenningar	  eru	  til	  um	  hvenær	  skáldsagan	  kom	  fram	  á	  sjónarsviðið	  en	  
flestar	  þeirra	  eru	  þó	  á	  einu	  máli	  um	  að	  það	  hafi	  verið	  talsvert	  löngu	  eftir	  að	  Kantaraborgarsögur	  
voru	  skrifaðar	  (Baldick,	  173-‐4).	  



	   	  	   	  

„This use of 'realism', however, has the grave defect of 

obscuring what is probably the most original feature of the 

novel form. If the novel were realistic merely because it saw 

life from the seamy side, it would only be an inverted 

romance; but in fact it surely attempts to portray all the 

varieties of human experience, and not merely those suited to 

one particular literary perspective: the novel's realism does not 

reside in the kind of life it presents, but in the way it presents 

it.“ (Watt, 11) 

 

Aðrir vilja meina að það sem geri skáldsögu að skáldsögu sé ekki það að henni sé 

ekkert mannlegt óviðkomandi, heldur sé lykillinn fólginn í tungumálinu. 

 

„The novel assimilates a variety of discourses (representations 

of speech, forms of narrative) - discourses that always to some 

extent question and relativize each other's authority. Realism, 

often regarded as the classic fictional mode, paradoxically 

functions by suppressing this dialogue. The conflict of 

languages and voices is apparently resolved in realistic fiction 

through their subordination to the dominant 'voice' of the 

omniscient, godlike author.“ (Waugh, 6) 

 

Í Kantaraborgarsögum leyfir höfundurinn hinum fjölmörgu röddum pílagrímanna að 

njóta sín og lætur persónur verksins aðallega um að halda framvindunni gangandi. 

Þess vegna er tungumálið heppilegur upphafsreitur þegar Kantaraborgarsögur eru 

rannsakaðar. 

Rússneski fræðimaðurinn Mikhail M. Bakhtín var frumkvöðull í því að 

rannsaka tungumál skáldsögunnar. Hann skrifaði um rætur skáldsögunnar og hvað 

einkennir það form í ritgerð sinni „Úr forsögu orðlistarinnar í skáldsögum“. Þær 

hugmyndir sem hann kemur fram með þar hafa notið mikillar hylli. Þegar leitað er að 

skáldsögulegum þáttum Kantaraborgarsagna er tilvalið að skoða þá út frá kenningum 

Bakhtín. 

 



	   	  	   	  

II. 1 Margröddun 
 

Meðal þess sem Bakhtín telur að undirbúi jarðveginn fyrir orðlist 

skáldsögunnar er að einröddunin (monoglossia) sem réði ríkjum hjá Grikkjum - og 

fram eftir öldum - hopar fyrir því sem hann kallar margröddun (polyglossia). Í 

Hugtökum og heitum í bókmenntafræði er sagt að margradda frásögn „einkenndist 

framar öðru af því að persónur væru ekki málpípur höfundar, en hefðu í vissum 

skilningi sína eigin sjálfstæðu vitund [... Margradda frásögn] var að mati Bakhtins 

hlutlægari en hefðbundin frásögn með alvitrum höfundi.“ (Hugtök og heiti í 

bókmenntafræði, 180.) Bakhtín fjallar ítarlega um hvernig margröddunin birtist í 

kvæðinu Evgení Ónegín, sem hann telur vera skáldsögu í bundnu máli, eftir þjóðskáld 

Rússa, Púskín (Bakhtín 50-56). Það verk kom út á árunum 1825-1832, nokkrum 

öldum eftir að Chaucer lést, en það sem Bakhtín skrifar um Evgení Ónegín má 

auðveldlega heimfæra upp á Kantaraborgarsögur.  

Eitt einkenni skáldsögunnar segir Bakhtín vera að rödd persóna sé ekki sú 

sama og rödd söguhöfundar, en höfundurinn ræður því í hvaða ljósi lesandinn sér 

persónur. Þegar persóna í verkinu fer með sitt eigið ljóð þá er það „rödd hans og 

ljóðrænn stíll, en hann er þrunginn skop- og háðsáherslum höfundarins“ (Bakhtín, 51). 

Í Kantaraborgarsögum eru margar persónur sem taka til máls og fara með sína eigin 

sögu. Hver saga hefur sinn stíl og eru þeir oft æði mismunandi á milli sagna. Það má 

því segja að hver pílagrímur hafi sína rödd og sinn einstaka ljóðræna stíl sem fær svo 

að njóta sín í sögunni sem hann segir. Það er þó margt sem bendir til þess að Chaucer 

hafi búið til margar persónurnar í kringum sögurnar sem þær segja, eins og Derek 

Brewer hefur til að mynda bent á: „We may guess that his characters were first the 

product, so to speak, of the tales they were to tell. It is certain that Chaucer had some 

stories by him which were already written before the Tales as a whole were 

conceived.“ (Brewer, 279.) Það kemur líka fyrir að Chaucer beiti stílnum til þess að 

ná fram háðsáherslum, til að mynda í Sögu Prests Nunnunar þar sem húsdýr eru djúpt 

sokkin í háfleygar rökræður. 

Í Kantaraborgarsögum eru pílagrímarnir úr hinum ýmsu stéttum og tjá sig á 

mjög mismunandi hátt og sögur þeirra eru mjög mismunandi að stíl. Bakhtín telur 

þetta einmitt vera eitt af því sem geri Evgení Ónegín að skáldsögu, þ.e. að persónurnar 

hafi mismunandi málrými - „þetta málrými [...] er ekki greint frá máli höfundarins 



	   	  	   	  

byggingarlega eða setningafræðilega, heldur einungis stílfræðilega.“ (Bakhtín, 54.) 

Pílagrímarnir tjá sig á mismunandi hátt og hafa misstóran orðaforða: sumir eru 

orðljótir á meðan aðrir gæta tungu sinnar, sumir eru háfleygir á meðan aðrir eru 

beinskeyttari. Eins og Helen Cooper bendir á:  

 

„Differences in vocabulary can be equally marked. High-style 

vocabulary has a larger proportion of Romance-derived words, 

often polysyllabic, which may be required for the greater 

philosophic reach of these tales. Low-style tales make more 

use of Germanic words and concentrate on the immediate 

facts of the narrative.“ (Cooper, 24-25) 

 

Þetta þýðir að látið er líta út fyrir að orðaforði pílagrímanna sé mismunandi og hann 

fylgi jafnvel samfélagsstöðu þeirra. Pílagrímarnir af almúgastéttum sjá aðallega um að 

fara með misdónalegar sögur í lágstíl á meðan þeir sem ofar eru í samfélagsstiganum 

segja sögur í hástíl. 

Stíllinn getur líka ráðið því hvaða merkingu orðin hafa. Sama orðið getur 

haft tvær mismunandi merkingar eftir því hver segir það og í hvaða stíl sagan er, eins 

og Cooper bendir á; „what in the high style is an abstract concept - pitee or trouthe - is 

given a low-style pragmatic sence. In the Merchant's Tale, 'pitee' to May means sex 

with Damian; in the Canon's Yeoman's, 'trouthe' means cash contract.“ (Cooper, 25.) 

Bakhtín fjallar einmitt um að þetta komi líka fyrir í Evgenín Ónegín og tekur það sem 

dæmi um að persónurnar séu með mismunandi málrými (Bakhtín, 55). Þetta er ein af 

ástæðunum fyrir því að hægt er að kalla Kantaraborgarsögur margradda frásögn. 

 

II. 2 Skopstæling í sögunni af Herra Tópaz 

 

Önnur grunnforsenda fyrir þróun skáldsögunnar að mati Bakhtíns er hlátur. 

Hann fjallar til dæmis um „hátíðahlátur“ (Bakhtín, 79) sem á miðöldum var hluti af 

svokölluðu karnivali. Á ákveðnum dögum mátti hlæja í kirkju og alvarlegir trúartextar 

voru sungnir við alþýðulög. Þar var augljóst dæmi um samblöndun há- og 

lágmenningar. Hann talar um að skopstælingar hafi verið vinsælar á miðöldum en á 

nýöld sé hlutverk skopsins „þröngt og veiglítið. [...] Á miðöldum var hlutverk 



	   	  	   	  

skoplistarinnar hins vegar veigmikið: Hún undirbjó nýja vitund bókmenntamálsins og 

lagði jafnframt drög að hinni miklu skáldsögu endurreisnarinnar.“ (Bakhtín, 78.) 

Í Kantaraborgarsögum eru mörg dæmi um skopstælingar. 

Eitt augljósasta dæmið um skopstælingu í verkinu er fyrri sagan sem 

pílagrímurinn Chaucer fer með. Ljóðið fjallar um hinn fáránlega frábæra Herra Tópaz 

(Sir Thopas) sem skarar fram úr í öllu og ætlar að giftast álfkonu. Þessi saga er 

skopstæling á riddarasögum sem voru mjög vinsælar á þessum tíma. Larry D. Benson 

hefur bent á að „the story, such as it is, has no source. Nevertheless, almost every line 

has its parallel in one or another of the popular minstrel romances.“ (Benson, 16.) 

Lýsingin á hetjunni er svo undarleg að engum ætti að að dyljast að þarna er um íróníu 

að ræða: „Sir Thopas wax a doghty swayn;/ Whit was his face as payndemayn,/ His 

lippes rede as rose;/ His rode is lyk scarlet in grayn,/ And I yow telle in good certayn/ 

He hadde a semely nose.“ (CT, VII: 724-9.)4 („Herra Tópaz óx upp og var stæltur 

strákur; hvítur í andliti sem hveitibrauðsdeig; varirnar rauðar sem rós; og skipti vel 

litum líkt og skarlat; ekki get ég sannara sagt, hann hafði lögulegasta nef. “ (Chaucer, 

266.)) Svona heldur sagan áfram en hún virðist samt vera rétt að byrja þegar 

Gestgjafanum finnst nóg komið og skipar Chaucer að hætta. Þarna er eina skiptið sem 

Gestgjafinn stoppar pílagrím af í miðri sögu, þetta er bara of lélegt, eða eins og 

Gestgjafinn kemst að orði þá er þetta „nat worth a toord!“ (CT, VII: 930.) („ekki 

nálúsar virði!“ (Chaucer, 271.)) Það er ljóst að Chaucer er að gera grín að 

rómönsunum í þessari sögu en óvíst er hversu saklaust grínið er; „because parody has 

been considered mainly as a form of criticism, it has been regarded as a sign of 

generic exhaustion.“ (Waugh, 69.) Þótt sagan af Herra Tópaz sé klárlega skopstæling 

er ekki endilega þar með sagt að Chaucer hafi viljað ganga af riddarasögunum 

dauðum. Burrow og Patterson hafa meðal annars haldið því fram að Chaucer geti ekki 

hafa verið að tjá fyrirlitningu sína á þessari grein bókmenntanna því hann hafi lært 

mikið af svona sögum og þar að auki láti hann pílagríminn Chaucer hafa orðið 

(Phillips, 175). Helen Phillips bendir þó á að: „Parody, of course, does not imply total 

contempt. That Chaucer owed much to native romance is as inevitable as the fact that 

                                                
4	  Þegar	  vitnað	  er	  beint	  í	  Kantaraborgarsögur	  kemur	  skammstöfunin	  CT	  fyrst,	  næst	  númerið	  á	  
brotinu	  með	  rómverskum	  stöfum	  og	  númer	  línunnar.	  Íslensk	  þýðing	  Erlings	  E.	  Halldórssonar	  
fylgir	  svo	  á	  eftir	  tilvitnuninni.	  Í	  heimildaskrá	  er	  frumtextinn	  skráður	  undir	  Benson,	  ritstjóra	  
Riverside	  Chaucer,	  sem	  ritaði	  formála	  og	  athugasemdir	  við	  verkið	  en	  íslenska	  þýðingin	  er	  skráð	  
undir	  Chaucer.	  



	   	  	   	  

contemporary novelists learned their art largely through, and against, the traditional 

novel“ (Phillips, 175). 

Í sögunni af Herra Tópaz er málfarið öðruvísi en í öllum öðrum verkum 

Chaucers: „Chaucer borrows words from the vernacular romances that he uses 

nowhere else in his works [...] Words are wrenched into dubious meanings for the 

sake of rhyme [...] Word forms are similarly mistreated for the rhyme's sake“ 

(Cooper, 306). Það er greinilegt að í þessu tilviki þjónar þetta tilgangi 

skopstælingarinnar. 

Hláturinn er í aðalhlutverki í þessarri sögu. Lesandinn á ekki aðeins að hlæja 

að hinum misheppnaða riddara, heldur líka að pílagríminum Chaucer sem segir 

söguna. 

 

II. 3 Gróteska í Sögu Malarans 
 

Bakhtín á ekki einungis við skopstælingu þegar hann fjallar um hlátur, heldur 

einnig karnival, þar sem gróteskan er í lykilhlutverki. En hvað er gróteska? 

Bókmenntafræðingurinn Helga Kress skilgreinir grótesku í bók sinni Fyrir dyrum 

fóstru: 

 

„Það sem einkennir karnivalmenninguna er gróteskan. 

Markmið hennar er að lækka eða aftigna allt sem háleitt er 

talið, andlegt eða afstrakt, og draga það niður á veraldlegt 

jarðneskt plan, þar sem allir eru jafnir. Kjarninn í grótesku 

raunsæi er hláturinn, og það er hlátur sem allir taka undir. 

Frelsandi hlátur, þar sem enginn er öðrum meiri. Allir menn 

hafa kropp, allir finna þeir til, verða að sofa, borða, hægja sér. 

Og allir fæðast þeir og deyja, hversu háttsettir sem þeir eru. 

Þess vegna má í gróteskum lýsingum sjá mikinn áhuga á 

líkamshlutum og líkamsstarfsemi, svo sem rössum og nefjum, 

áti, drykkju og meltingu. En einnig því sem á líkamanum 

dynur, þ.e. alls kyns barsmíðum og misþyrmingum. Oft er 

mönnum einnig líkt við dýr.“ (Helga Kress, 53-54) 

 



	   	  	   	  

Besta dæmið um þetta í Kantaraborgarsögum er Saga Malarans (The Miller's Tale) 

sem er í raun og veru bara grótesk útgáfa af Sögu Riddarans (The Knight's Tale) þar 

sem öllu er snúið upp í andstæðu sína. Sjálf aðkoma Malarans að sögunni vekur hér 

athygli. Í formálanum að Kantaraborgarsögum er sagt frá því hvernig þessir 

pílagrímar urðu samferða og hvað olli því að þau fóru að segja hvert öðru sögur. 

Kráareigandinn, Harry Bailly (sem er kallaður Gestgjafinn; the Hoast), stingur upp á 

því að á meðan á ferðinni standi skuli fólkið eigast við í sögukeppni, allir segi tvær 

sögur á leiðinni til Canterbury og aðrar tvær á leiðinni til baka. Hann ætlar sér að vera 

dómarinn og bjóða þeim sem segir bestu söguna upp á ókeypis máltíð þegar þau hafa 

lokið ferðinni. Hinir pílagrímarnir fallast á þetta og Gestgjafinn tekur að sér að stjórna 

því hvernig þetta fer allt saman fram. Fyrst af öllu lætur hann þau sem eru efst í 

samfélagsstiganum draga um það hver byrjar. Það fellur í hlut Riddarans að byrja, 

„were it by adventure, or sort, or cas“ (CT, I: 844) („hvort það var af heppni, fyrir áhrif 

forsjónarinnar, eða af tilviljun“ (Chaucer, 19)). Gestgjafinn virðist hafa þetta allt á 

hreinu, stéttaskipting ræður því hverjir hafa forgang og Riddarinn ríður á vaðið, með 

háfleyga ástarsögu um hetjur og hefðarmeyjar í Grikklandi til forna. Þegar Riddarinn 

hefur lokið máli sínu snýr Gestgjafinn sér að Munkinum (the Monk) og biður hann um 

að segja næstu sögu en Malarinn, sem er vel við skál, getur ekki setið á sér og heimtar 

að fá að svara sögu Riddarans og segja þá næstu. Nú spinnast samræður þeirra á milli 

sem Ráðsmaðurinn (the Reeve) blandar sér örlítið í, úr verður að Malarinn segir næstu 

sögu og Ráðsmaðurinn þá næstu á eftir honum. Sú röð af sögumönnum sem 

Gestgjafinn lagði upp með er fokin út í veður og vind. Í staðinn koma samræður 

pílagrímanna inn á milli sagnanna og margar sögurnar ganga hreinlega út á það að 

svara þeirri sögu sem á undan fór. Þannig koma sögurnar hver á fætur annarri, þær 

tengjast mismikið og sumar ekki neitt. 

Malarinn byrjar sem sagt strax á því að brjóta upp þessa fyrir fram ákveðnu 

stéttaskiptingu og dregur umræðuna yfir á plan þar sem allir eru jafnir. Helen Cooper 

bendir á að með þessari truflun sé upphaflega skipulaginu raskað:  

 

„The Millers interruption substitutes a very different principle 

from hierarchy for articulating the tales: dramatic interplay 

between characters who are not going to stay humbly in their 

social place, and literary interplay between adjacent tales. [...] 

The variety of the tales is turned to an advantage in the 



	   	  	   	  

process of integration, as recurring themes and motives appear 

in new and unexpected lights and patterns.“ (Cooper: 17) 

 

Ramminn sem lagt var upp með er reglulega brotinn og samskipti pílagrímanna á milli 

sagna eru það sem gefa verkinu heildarsvip og skapa reglulega nýja umgjörð fyrir 

sögurnar. „Many of the tales are so closely interwoven with the frame, and 

consequently with each other, that we seem to glimpse a method by which their very 

diversity is made to serve a consistent purpose.“ (Kean, 53.) 

Ölvaði Malarinn vill fá að svara Sögu Riddarans og því liggur beint við að 

bera þessar tvær sögur saman. Það er í rauninni þessi samanburður sem gefur Sögu 

Malarans merkingu, án hans væri hún eingöngu gamansaga en ekki grótesk gagnrýni á 

Sögu Riddarans. Báðar sögurnar fjalla í grunninn um ást tveggja manna á sömu 

konunni. Í Sögu Riddarans er ástin háleit, hinir aðalbornu frændur Arcite og Palamon 

verða umsvifalaust ástfangnir upp yfir haus er þeir sjá Emelye bregða fyrir í gegnum 

rimlana á fangaklefanum þeirra og ást þeirra er svo staðföst að hún dofnar ekki þrátt 

fyrir að árin líði. Í Sögu Malarans er varla hægt að tala um ást og mætti því fremur 

kalla það sem fram kemur girnd. Stúdentinn Nicholas og munkurinn Absolon girnast 

báðir hina ungu Alison sem er gift gamla smiðinum John. Þessum tveimur konum er 

líka lýst sem algjörum andstæðum; þegar Emilye bregður fyrst fyrir í Sögu Riddarans 

er henni m.a. líkt við engil (CT, I: 1055) en þegar Alison er fyrst lýst er henni líkt við 

hreysikött (CT, I: 3234). Cooper bendir á að „[t]he description of Emily is done in 

terms of sight and hearing, the spiritual senses; Alison is perceived as much in terms 

of the baser physical senses, of smell and taste [...] and touch“ (Cooper 106).  

Saga Riddarans á sér stað í Grikklandi til forna og er byggð á forngrískum 

efnivið en Saga Malarans er samtímasaga sem gerist í Oxford, mun nær pílagrímunum 

í tíma og rúmi. Þrátt fyrir að vera ærslafull gamansaga, eiginlega farsi, eru þær 

persónur sem birtast í Sögu Malarans raunsærri en persónur hinnar háleitu, 

heimspekilegu og rómantísku Sögu Riddarans. Larry Benson bendir á að í Sögu 

Riddarans sé „little attempt at creating lifelike characters: the invariable noble heroes 

and heroines are more types than individuals, and their actions, manners, emotions, 

and speech represent an ideal of aristocratic conduct.“ (Benson, 7.) Persónurnar 

Malarans eru mannlegri en hjá Riddaranum. Þegar Ian Watt fjallar um þróun 

bókmennta í The Rise of the Novel segir hann að „the fabliau or the picaresque tale are 

'realistic' because economic or carnal motives are given pride of place in their 



	   	  	   	  

presentation of human behaviour.“ (Watt, 10.) Það er einmitt þetta sem gerir persónur 

Malarans dýpri og áhugaverðari. 

Við sjáum einnig muninn á þessum tveimur sögum í hjónaböndunum sem 

koma fyrir í þeim. Hjónabandið sem stofnað er til í lok Sögu Riddarans er vandlega 

ígrundað, þóknanlegt guðunum og að baki þess er margra ára hrein og tær ást 

Palamons á Emelye. Enda farnast þeim sérstaklega vel í hjónabandinu: „For now is 

Palamon in alle wele,/ Lyvynge in blisse,in richesse, and in heele,/ And Emelye hym 

loveth so tenderly,/ And he hire serveth so gentilly,/ That nevere was ther no word 

hem bitwene/ Of jalousie or any oother teene.“ (CT, I: 3101-6.) („Og nú er allt gott um 

Palamon að segja, hann býr við auð, heilsu og hamingju. Emilía unni honum heitt og 

hann þjónaði henni af þvílíkum heilindum að aldrei féll styggðaryrði á milli þeirra.“ 

(Chaucer, 57.)) Þessu er þveröfugt farið í Sögu Malarans, þar er gamli smiðurinn 

öfundsjúkur út í alla og reynir að hefta ungu eiginkonu sína innan veggja heimilisins. 

Malarinn vill meina að þau hefðu ekki alls ekki átt að giftast; „man sholde wedde his 

simylitude./ Men sholde wedden after hire estaat,/ for youthe and elde is often at 

debaat./ But sith that he was fallen in the snare,/ He moste endure as oother folk, his 

care.“ (CT, I: 3228-32.) („hver maður skyldi eiga konu sér líka. Maður skyldi kvænast 

konu sem hæfði stöðu hans og aldri, því æskan og ellin sitja aldrei á sátts höfði. En þar 

eð hann hafði lent í snörunni mátti hann lifa með vanda sínum eins og annað fólk.“ 

(Chaucer, 61.)) Það endar ekki vel hjá smiðinum, hann fær rækilega fyrir ferðina, en 

heldur ómaklega þó. 

Þegar vel er að gáð er í Sögu Malarans hægt að finna allt það sem Helga 

Kress taldi upp um grótesku: Malarinn byrjar á því að „aftigna“ goggunarröðina sem 

Gestgjafinn leggur upp með og skapar umgjörð um sagnakeppnina þar sem allir eru 

jafnir. Í kjarna sögunnar er hláturinn; þegar Nicholas og Alison eru búin að hafa 

smiðinn að algjöru fífli safnast bæjarbúar að og hlæja að honum (CT, I: 3840-9). 

Mikið er gert úr líkamsstarfsemi, prump og rassar eru í lykilhlutverkum. Einnig er 

áhersla á það sem á líkamann dynur eins og misþyrmingar. Rassinn á Nicholas er 

brenndur með glóandi heitum teini og smiðurinn handleggsbrotnar þegar hann dettur 

niður í lok sögunnar. Mikið er um að fólki sé líkt við dýr en öll göfugu dýrin úr Sögu 

Riddarans eru orðin að húsdýrum hjá Malaranum. 

 

 



	   	  	   	  

II. 4 Þróun bókmennta 
 

Oft er talað um að skopstælingar séu liður í þróun bókmennta (Waugh, 68-

69) og í Kantaraborgarsögum er ekki nóg með að ákveðnir stílar séu skopstældir, 

heldur eru ákveðnar sögur skopstældar í öðrum. Munurinn á sögum Riddarans og 

Malarans er ekki síst fólginn í því hvað persónur Malarans eru áhugaverðar og 

mannlegar miðað við hinar flötu sögupersónur Riddarans. Chaucer ljáir persónunum 

sín eigin málrými og frásögnin er margradda. Með Kantaraborgarsögum er Chaucer 

að þróa formið og ef litið er til kenninga Bakhtín inniheldur verkið marga þætti sem 

einkenna skáldsöguna. Þegar Bakhtín fjallar um þróun bókmenntanna er hæglega 

hægt að sjá að orð hans eiga vel við Kantaraborgarsögur: 

 

„Undir lok miðalda og á endurreisnartímanum sprengdi orðlist 

skopstælingarinnar af sér allar hindranir. Hún ruddist inn í 

allar bókstaflegar og beinar bókmenntagreinar sem höfðu 

verið strangt aðgreindar frá öðrum. [...] Og loks kemur hin 

mikla endurreisnarskáldsaga fram á sjónarsviðið - skáldsögur 

Rabelais og Cervantes. Einmitt í þessum tveimur verkum 

nýtur orðlist skáldsögunnar undirbúnings allra þeirra forma 

sem hér hefur verið fjallað um“ (Bakhtín, 86-7) 

 

Það má því segja að Chaucer hafi verið á undan sinni samtíð í skáldskap 

sínum. Bókmenntafræðingurinn Harold Bloom tekur undir það: „Chaucer anticipates 

by centuries the inwardness we associate with the Renaissance and the reformation: 

his men and women begin to develop a self-consciousness that only Shakespeare 

knew how to quicken into self-overhearing, subsequent startlement, and the arousal of 

the will to change.“ (Bloom:1994, 105.) Langflestar sögurnar sem Chaucer skrifaði 

voru þekktar í mörgum mismunandi útgáfum út um alla Evrópu en í meðförum hans 

breyttust þær yfirleitt og oft bætti hann einhverju við sem hafði ekki verið gert áður. 

Sem dæmi um þetta er hægt að nefna Sögu Malarans sem var vel þekkt á tímum 

Chaucers og til í mörgum mismunandi útgáfum. Derek Brewer segir meðal annars um 

Sögu Malarans:  

 



	   	  	   	  

„Chaucer's narrative is more complex than that of any other 

version. It is filled in, as ordinary popular literature is not, 

with descriptive detail of the highest artistry, so that we see 

the very dimensions of the physical setting. The characters are 

brought to life to enable us to enjoy the richness of the joke 

without going so far as to feel sorry for any of them. None of 

the analogues of this common folktale in any way rivals 

Chaucer's telling of the tale.“ (Brewer, 284) 

 

Það er því á vissan hátt hægt að sjá þróun í skáldskap með því einungis að 

bera saman Sögu Riddarans og Sögu Malarans. En Kantaraborgarsögur geta líka 

talist nútímalegar ef maður skoðar þær út frá kenningum um sjálfsögur (e. 

metafiction). 

 

II. 5 Sjálfsagan 
 

Fyrir Sögu Malarans biðst Chaucer afsökunar á því hversu orðljótur hinn 

drukkni Malari er. Því næst segir hann: „And therfore, whoso list it nat yheere,/ Turne 

over the leef and chese another tale;/ For he shal fynde ynowe, grete and smale,/ Of 

storial thyng that toucheth gentilesse,/ And eek moralitee and hoolynesse./ Blameth 

nat me if that ye chese amys.“ (CT, I: 3176-81.) („Þess vegna ætti hver sem ekki vill 

heyra að fletta við síðu og velja sér aðra sögu - þið getið fundið hérna allslags sögur 

sem víkja að hátterni manna, góðum siðum og kærleika. En kennið mér ekki um ef 

þið veljið vitlausa sögu“ (Chaucer, 60).) Þessi tilvitnun er dæmigerð fyrir það sem á 

ensku hefur verið kallað „metafiction“ og hefur verið íslenskað sem sjálfsaga5. Með 

því að benda lesandanum á að hann geti flett áfram og valið aðra sögu er höfundurinn 

í rauninni að afhjúpa verkið sem skáldskap. Lesandinn staldrar við og stígur aðeins út 

úr þeim heimi sem er skapaður á síðunum. Þegar vel er að gáð er margt sjálfsögulegt 

við Kantaraborgarsögur. Því er kjörið að skoða þetta hugtak betur. 

Talið er að hugtakið „metafiction“ hafi fyrst komið fram í ritgerð bandaríska 

fræðimannsins og rithöfundarins Williams H. Gass árið 1970 (Waugh, 2), en 

                                                
5	  Ekki	  eru	  allir	  á	  einu	  máli	  um	  hvernig	  þýða	  skuli	  hugtakið	  „metafiction“.	  Hér	  notast	  ég	  við	  
þýðingu	  Ástráðs	  Eysteinssonar	  úr	  greininni	  „Þetta	  er	  skáldsaga“.	  



	   	  	   	  

sjálfsögur hafa þó verið til mun lengur. Þær einkennast af sjálfhverfu og fjalla á einn 

eða annan hátt um sig sjálfar og draga þannig athygli að skáldlegum eiginleikum 

sínum. Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar voru sjálfsögur áberandi í breskum 

og bandarískum bókmenntaheimi. Á þeim tíma var kreppa skáldsögunnar í 

algleymingi og rithöfundar gerðu tilraun til að vinna sig út úr henni með því að skrifa 

beint eða óbeint um skáldsöguna í verkum sínum. Patricia Waugh telur að „the lowest 

common denominator of metafiction is simultaneously to create a fiction and to make 

a statement about the creation of that fiction.“ (Waugh, 6.)  Það er eitthvað svipað 

þessu sem Chaucer gerir í formálanum þegar hann hefur lokið persónulýsingunum og 

gefur pílagrímunum orðið. Hann segist þá aðeins hafa beint eftir þeim sem segja 

sögurnar og hann megi ekki breyta neinu, ellegar falsaði hann frásögurnar: 

 

„But first I pray yow, of youre curteisye, 

That ye n'arette it nat my vileynye, 

Thogh that I pleynly speke in this mateere, 

Ne thogh I speke hir wordes proprely. 

For this yo knowen al so wel as I: 

Whoso shal telle a tale after a man, 

He moot reherce as ny as evere he can 

Everich a word, if it be in his charge, 

Al speke he never so rudelichenand large, 

Or ellis he moot telle his tale untrewe, 

Or feyne thyng, or finde wordes newe. 

He may nat spare, althogh he were his brother; 

He moot as well seye o word as another.“ 

(CT, I: 725-38) 

 

[„En fyrst verð ég að biðja ykkur að kenna ekki vanhæfni 

minni um að ég nota einfalt mál til að greina frá samræðum 

þeirra og háttalagi, og hef orðrétt eftir það sem þau segja. Þið 

vitið eins vel og ég að hver sem segir sögu eftir öðrum verður 

að endurtaka eins nákvæmlega og hann má hvert orð sem 

honum er treyst fyrir, sama hve málið er óheflað eða frjálslegt; 

ella falsar hann frásöguna, eða spinnur hana upp, eða finnur 



	   	  	   	  

ný orð til að segja hana. Jafnvel þótt maðurinn sé bróðir hans 

má hann ekki hika, en hafa upp aftur þau hin sömu orð og 

voru notuð.“ (Chaucer, 17-8)] 

 

Chaucer er hér í rauninni að vekja athygli á því að verkið sé skáldskapur og hann sé 

höfundurinn. 

Seinna í Kantaraborgarsögum er gengið enn lengra og fjallað um skáldið 

Chaucer og verk hans.  Það er Málafærslumaðurinn (Man of Law) sem heldur ræðu 

um Chaucer áður en hann byrjar á sinni sögu. Þegar Gestgjafinn krefur hann um sögu 

segist hann ekki hafa neina viðeigandi sögu á reiðum höndum því Chaucer sé búinn 

að segja þær allar í bókum sínum: 

 

„I kan right now no thrifty tale seyn 

That Chaucer, thogh he kan but lewedly 

On metres and on rymyng craftily, 

Hath seyd hem in swich Englissh as he kan 

Of olde tyme, as knoweth many a man; 

And if he have noght seyd hem, leve brother, 

In o book, he hath seyd hem in another. 

For he hath toold of loveris up and doun 

Mo than Ovide made of mencioun 

In his Episteles, that been ful olde. 

What sholde I tellen hem, syn they been tolde?“ 

(CT, II: 46-56) 

 

[„En þrátt fyrir það er ég viss um að mér takist ekki að segja 

neina almennilega sögu sem Chaucer hefur ekki þegar sagt 

(svo óbragvís sem hann er og klaufskur í ríminu) á þeirri 

ensku sem honum er töm, það má vera fullljóst. Og ef sagan er 

ekki finnanleg í einni bók hans, kæri bróðir, þá er það af því 

hann hefur sett hana í aðra; því hann hefur sagt sögur af 

allavegana elskendum, fleiri en Óvíd nefnir í þessum gömlu 

pistlum sínum. Hví skyldi ég segja þær fyrst þær hafa þegar 

verið sagðar?“ (Chaucer, 86)] 



	   	  	   	  

 

Málafærslumaðurinn ber svo nokkur verk Chaucers saman við önnur sagnasöfn eftir 

Ovid og Gower áður en hann ber sjálfan sig saman við Chaucer (CT, II: 56-93). 

„Chaucer emerges from all this as more prolific a poet than Ovid [...], and more moral 

than Gower [...], but also as a poet who is less than perfect at such matters as 

language, rhyme, and scansion (47-9).“ (Cooper, 123.) Þarna er augljóst að Chaucer 

er að skrifa sjálfan sig inn í hefðina6. En að láta persónu í verki fjalla um höfundinn 

og hans afrek er einkennandi fyrir sjálfsöguna, hulunni er algjörlega svipt af 

skáldskapnum. 

Augljóslega var hugtakið sjálfsaga ekki til á fjórtándu öld og ljóst að 

Chaucer skrifaði ekki Kantaraborgarsögur meðvitað sem slíka. Patricia Waugh 

bendir hins vegar á í bók sinni Metafiction. The theory and practice of self-concious 

fiction að „[a]llthough the term ‘metafiction’ might be new, the practice is as old (if 

not older) than the novel itself.“ (Waugh, 5.) Hún segir líka að forðast skuli 

alhæfingar með hugtakið sjálfsaga; „metafiction is not so much a sub-genre of the 

novel as a tendecy within the novel“ til þess að ýkja það sem liggur til grundvallar 

sögunni, t.d. „frame and frame-break“ (Waugh, 14). Áhersla Waugh á ramma og 

riðlun þeirra á sérstaklega vel við Kantaraborgarsögur í ljósi þess að verkið er samsett 

úr mörgum stuttum sögum sem hver og ein getur talist sjálfstæð eining með 

mismunandi frásagnarhætti eftir því hver segir söguna. Þessar einingar eru svo 

reglulega brotnar upp og kallast hver á við aðra.  

Mörg dæmi eru um að rammarnir séu brotnir upp. Það er ekki bara 

Gestgjafinn sem stoppar ballöðuna um Herra Tópaz , Bóndinn (The Franklin) smeygir 

sér inn í söguna hjá Skjaldsveininum (The Squire) og stoppar hann af með smjaðri. 

Þegar Konan frá Bath (The Wife of Bath) lýkur sínum fræga formála og ætlar að byrja 

á sögunni sinni er ramminn brotinn upp með deilum á milli Stefnuvottarins (The 

Summoner) og Betlimunksins (The Friar). Þar segir Betlimunkurinn m.a: „Now, by 

my feith I shal, er that I go,/ Telle of a somonour swich a tale or two/ That alle the 

folk shal laughen in this place.“ (CT, III: 841-3.) („Ja hérna, áður en ég fer, þá skal ég 

svei mér segja eina til tvær sögur um stefnuvott svo allir fari að skellihlæja.“ 

(Chaucer, 124.)) Eftir þetta segir Konan frá Bath söguna sína, þar á eftir kemur 

Betlimunkurinn með söguna sem hann lofaði og í kjölfarið á henni kemur sagan frá 
                                                
6	  Harold	  Bloom	  fjallar	  um	  þessa	  tilhneigingu	  rithöfunda	  í	  bókinni	  The	  Anxiety	  of	  Influence	  sem	  
kom	  upphaflega	  út	  árið	  1973.	  



	   	  	   	  

Stefnuvottinum. Þessir stuttu kaflar með samskiptum persónanna þjóna þannig ekki 

aðeins því hlutverki að skemmta lesandanum á milli kaflanna, heldur er þar stundum 

að finna ástæðuna fyrir sögu- eða efnisvali, eða upplýsingar um hvað liggur að baki 

óvild einhvers í garð annars. Í eitt skiptið biður Gestgjafinn Kokkinn (the Cook) um 

sögu en sá er svo fullur að hann er ófær um að segja sögu og vill frekar leggja sig (CT, 

IX: 21-4), það verður þá úr að Brytinn (The Manciple) segir sögu. 

Verkið er svo algjörlega brotið upp og afhjúpað í lokin þegar 

sóknarpresturinn (The Parson) fær orðið því hann segir ekki sögu heldur messar yfir 

pílagrímunum. „The Parson's Tale explodes like a hidden bomb, blowing apart the 

very fabric of fiction. For the Parson and his tale reject fables, fiction. [...] It is an 

ending that refuses to offer literary closure and sends us back into the real world 

outside fiction, and to the supreme reality of spiritual priorities.“ (Phillips, 219.) 

Lesandanum er í rauninni ýtt út úr heimi verksins og fyrirlestur Sóknarprestsins er 

þannig að erfitt er að láta fleiri sögur fylgja í kjölfarið. Eftir sögu Sóknarprestsins 

virðist bara vera komið gott og Chaucer lýkur bókinni í anda sjálfsögunnar. Hann 

stígur fram sem höfundurinn Chaucer og biður Guð um að fyrirgefa sér fyrir allar 

ósiðsamlegu sögurnar sem hann hefur skrifað á ferlinum, þar á meðal einhverjar af 

Kantaraborgarsögunum. Svo þakkar hann Kristi, móður hans og öllum dýrlingum 

himnanna fyrir öll verkin sem hann hefur þýtt eða samið og innihalda boðskap Guði 

þóknanlegum. Hann endar svo á því að biðja fyrir sálu sinni (CT, X: 1081-92). 

Þessi lokahnútur á Kantaraborgarsögum er sérstaklega áhugaverður því að 

þarna virðist Chaucer stíga út fyrir ramma söguhöfundar, sem er eingöngu ábyrgur 

fyrir samhengi eins verks, því hann talar líka um önnur verk eftir sjálfan sig. En engu 

að síður er hann þarna alveg jafn mikill hluti af verkinu og sjálfar persónur þess. Það 

er því áhugavert að beina aðeins sjónum sínum að framsetningu Chaucer á sjálfum sér 

í Kantaraborgarsögum því að hann birtist okkur á nokkra mismunandi máta og virðist 

leika sér að því að gera skilin þarna á milli óskýr. 

 
III. Sögumaðurinn og sögupersónan 

 

Persónan Chaucer sem birtist í Kantaraborgarsögum er augljóslega skálduð. 

David Lawton segir í bók sinni Chaucer's Narrators: „The Chaucerian 'I' is more self-

effacement than self-projection. Its interaction, especially in narratorial interjections, 



	   	  	   	  

forgrounds the poet; but it also fictionalises him by embedding his voice in an 

avowedly fictional discourse.“ (Lawton, XIV.) Þarna er ekki aðeins átt við 

pílagríminn Chaucer, heldur einnig sögumanninn sem talar í fyrstu persónu og ávarpar 

lesandann. Sögumaðurinn í Kantaraborgarsögum er sérstaklega heillandi; „No reader 

of Chaucer can avoid the issue of narratorial persona or voice.“ (Lawton, XIII.) 

Á ritferli sínum þróaði Chaucer og notaði oft sögumanns-persónu (narrator-

persona). David Lawton vill meina að Chaucer hafi tekist sérstaklega vel upp með 

sögumanns-persónuna í Romaunt de la Rose, sem er einhverskonar leiðslubók þar 

sem atburðum, sem birtust sögumanninum í draumsýn, er lýst. „In his later work 

when he moves outside the vision framework, it seems that he does not leave the 

narrator-persona behind him. [...] Canterbury Tales offer what has proved, for 

modern criticism, an embaressment of riches.“ (Lawton, 76.) Sögumanns-persónan er 

sá sem hefur orðið í upphafi verksins og talar í fyrstu persónu. Þótt það sé sama 

manneskja og pílagrímurinn (sögupersónan) er rödd þeirra ekki sú sama og stundum 

er ekki ljóst hvers skoðun er verið að tjá þegar talað er í fyrstu persónu. Það gerir það 

að verkum að mögulegt er að túlka verkið á marga mismunandi vegu. 

 

III. 1 Munurinn á sögumanninum og sögupersónunni 
 

Samkvæmt Hugtökum og heitum í bókmenntafræði er hugtakið sögumaður 

„notað um þá frásagnartækni þegar höfundur velur einhverja af persónum í verki sínu 

og lætur hana miðla atburðum í fyrstu persónu.“ (Hugtök og heiti í bókmenntafræði: 

277.)  Svona sögumann er, samkvæmt þessari skilgreiningu, vissulega að finna í 

Kantaraborgarsögum en verkið inniheldur að sjálfsögðu marga sögumenn því 

sögurnar eru sagðar af mismunandi pílagrímum. En hér verður kastljósinu beint að 

muninum á sögumanninum Chaucer og persónunni Chaucer eins og hún kemur fyrir í 

bókinni. 

David Lawton veltir því mikið fyrir sér hvenær sé hægt að tala um 

sögumanns-persónu og heldur því fram að „the narrator-persona of the General 

Prologue is instrumental in setting up the performance framework but must otherwise 

be of limited influence and restricted significance.“ (Lawton, 101.) Sögumaðurinn, 

röddin sem talar í fyrstu persónu, undirbýr sem sagt sviðið en stígur svo til hliðar og 

lætur pílagrímana sjálfa um að halda verkinu uppi og skýtur sér aðeins einstaka 



	   	  	   	  

sinnum að á milli sagnanna, t.d. þegar hann afsakar Sögu Malarans fyrirfram. Þegar 

hann hefur kynnt alla pílagrímana til sögunnar í formálanum gefur hann þeim orðið 

þegar hann segist aðeins hafa beint eftir þeim. Í kjölfarið á þessum orðum heldur 

David Lawton því fram að „the frame of the Canterbury Tales is energetically 

hijacked by the Host.“ (Lawton, 101.) Gestgjafinn reynir eftir fremsta megni að 

stjórna sögukeppninni og sögumaðurinn heldur sig að mestu leyti utan við 

framvinduna.  

En í byrjun verksins er sögumanns-persónan mjög áberandi og sérstaklega er 

áhugavert hvernig Chaucer beitir bæði sjónarhorni sögumannsins og sögupersónunnar 

í einu. Það virðist vera talsverð fjarlægð á milli þessara tveggja sjálfa, pílagrímurinn 

virðist vera óskaplega saklaus, auðtrúa og ógagnrýninn, á meðan sögumaðurinn er 

ekki beint gagnrýninn á hina pílagrímana en veit sínu viti og lætur ýmislegt í veðri 

vaka. Hvernig Chaucer notfærir sér þennan mun sést til dæmis í lýsingunni á 

Munkinum. Þar sjáum við mann sem er ekkert heilagt, hann vill njóta lífsins og þess 

sem heimurinn hefur upp á að bjóða og gefur lítið fyrir texta ritningunar (CT, I: 175-

9). Hann er vel stæður og lætur eftir sér allan þann munað sem honum býðst, hann er 

klæddur í glæsileg föt, feitur og glansandi (CT, I: 193-200). Þrátt fyrir að öllum sé 

augljóst að þessi munkur er alls ekki eins og munkar eiga að vera og að hann sé 

talandi dæmi um spillingu, þá er honum bara lýst sem glæsilegum manni, 

sögumaðurinn hefur ekkert út á hann að setja. Í þessari lýsingu kemur meira að segja 

fram einhverskonar álit á munkinum (en það er sjaldgæft að sögumaðurinn segi 

skoðun sína umbúðalaust á þennan hátt). Þegar gefið hefur verið til kynna að 

munkurinn geri bara það sem honum sýnist, sama hvað standi í ritningunni, þá segir 

sögumaðurinn: „And I seyde, his opinion was good.“ (CT, I: 178.) („[É]g sagði að 

skoðun hans væri rétt.“ (Chaucer, 8.)) Þarna  beitir Chaucer (höfundurinn) muninum 

sem er á sögumanninum og pílagríminum á hárfínan máta.  

 

„The past tense, 'I seyde', controls the irony of this line. It 

would still be possible to have irony with a line like 'I seye his 

opinion is good', but it would be a different kind of irony 

which would involve the poet directly; as the line stands, it is 

the younger self whose folly is implicated and from whom the 

poet keeps a discreet distance.“ (Lawton, 99) 

 



	   	  	   	  

Þarna bendir Lawton á að það fari sem sagt eftir því hvort setningin sé í nútíð eða 

þátíð hvort verið sé að lýsa skoðunum sögumannsins eða pílagrímsins. Með því að 

hafa mun á þeim tveimur skapar Chaucer ósamræmi sem er grundvöllur fyrir íróníu. 

Í grunninn er írónía „a subtly humorous perception of inconsistency, in 

which an an apparently straightforward statement or event is undermined by its 

context so as to give it a very different significance.“ (Baldick, 130.) Þetta er 

nákvæmlega það sem Chaucer gerir í formálanum þegar hann lýsir þessum stóra hópi 

pílagríma. Persóna pílagrímsins - sem er í raun frumheimildin, sá sem varð vitni að 

þessu öllu saman - er ekki beint áreiðanleg. Þannig skapast ósamræmi. Það er því 

hægt að finna vott af íróníu, mismikla þó, í nánast öllum persónulýsingunum (Lawton, 

100). 

Það má því segja að formálinn sé í raun fyrsta sagan í Kantaraborgarsögum 

og að það sé sögumanns-persónan sem segi hana. Hann er að rifja upp hvers vegna 

hann fór í þessa pílagrímsför, hvernig hann lenti í slagtogi með þessum persónum og 

hann lýsir þeim flestum frekar nákvæmlega áður en Gestgjafinn stingur upp á þessari 

keppni sem þau taka svo þátt í. Hann er ekki alvitur höfundur en Chaucer notfærir sér 

bilið sem er á milli sögumannsins og pílagrímsins ásamt ótrúverðugleika hans til þess 

að geta sagt frá nánast öllu. Því að það sem sagt er um pílagrímana hefur yngra og 

einfaldara sjálf Chaucers séð eða heyrt og hugsanlega misskilið eða rangtúlkað áður 

en sögumaðurinn skrifar það niður á blað. Lawton útskýrir þetta svona:  

 

„The variation of the narratorial persona's two voices turns 

observation into evaluation and description into inderect 

speech. [...] It is not news but rumour. [...] It enables report to 

be made, without overt display of authorial omniscience, of all 

kinds of facts the poet-pilgrim cannot conceivably know at 

first hand, like the Franklin's pantry provisions.“ (Lawton, 99-

100) 

 

Þessu bragði er beitt í persónulýsingum margra pílagríma, svo sem 

Betlimunksins, Príorinnunar (The Prioress), Bóndans, Ráðsmannsins og Aflátssalans 

(The Pardoner) en Lawton telur það einmitt sýna styrk Chaucers sem skálds að þessu 

er ekki alltaf beitt á írónískan máta (Lawton, 100). Það er aðeins þegar kemur að 

Sóknarprestinum sem sögumaðurinn segir álit sitt á áreiðanlegan hátt. Um manninn 



	   	  	   	  

sem endar á því að messa yfir pílagrímunum, og þar með binda endi á sögukeppnina, 

segir hann algjörlega laus við íróníu: „A bettre preest I trowe that nowher noon is.“ 

(CT, I:524.) („Betri prest held ég sé hvergi að finna.“ (Chaucer, 14.)) Það er þó þetta 

íróníska ójafnvægi milli pílagrímsins og sögumannsins sem gerir flestar þessar 

persónulýsingar bráðskemmtilegar. 

Það er þó ein lykilpersóna sem hann lýsir ekki í formálanum; hann lýsir ekki 

sjálfum sér. Í Riverside Chaucer heldur Larry Benson því fram að:  

 

„The most fascinating of the pilgrims is Geoffrey Chaucer 

himself. He is never described, and we come to know of him 

only indirectly, from the tone of his voice, his words and 

actions, and the comments of others. We know him thus only 

as a literary character - the pilgrim-narrator of the Tales, a 

cheerful and self-effacing fellow, filled with admiration for 

the others in the company.“ (Benson, 6) 

 

Flestum lýsir hann ítarlega en hann segir ekkert um sjálfan sig. Þegar hann 

hefur talið upp alla endar hann á að segja „and myself - ther were namo“ (CT, I: 544) 

(„og loks ég sjálfur“ (Chaucer, 14)). Við fáum þó stutta lýsingu á honum þegar 

Gestgjafinn krefur hann um sögu, en sá virðist ekki hafa mikið álit á honum og gerir í 

rauninni bara góðlátlegt grín að honum: 
 

„And thanne at erst he looked upon me, 

And seyde thus: "What man artow?" quod he; 

"Thou lookest as thou woldest fynde an hare, 

For evere upon the ground I se thee stare. 

 

"Approche neer, and looke up murily. 

Now war yow, sires, and lat this man have place! 

He in the waast is shape as wel as I; 

This were a popet in an arm t'enbrace 

For any womman, smal and fair of face. 

He semeth elvyssh by his contenaunce, 

For unto no wight dooth he daliaunce.“ 



	   	  	   	  

(CT, VII: 694-704) 

 

[„Og í fyrsta skipti leit hann mig augum. 

„Hvaða maður eruð þér?“ sagði hann. „Ég sé þér starið alla 

stund til jarðar eins og þér séuð að svipast um eftir héra. 

Komið nær, lítið upp og brosið! Til hliðar, herrar mínir, og 

gefið manni þessum rúm, hann er fyrirferðarmikill um lendar 

eins og ég! Aldeilis bangsi fyrir snotra stúlkukind að kjassa! 

Hann er álfalegur í framan af því hann talar ekki við neinn.“ 

(Chaucer, 265)] 

 

Í orðskýringunum  sem fylgja með textanum er orðið „elvyssh“ í línu 703 útskýrt 

svona: „abstracted (literally, mysterious, not of this world)“ (Benson, 213). Hann 

virðist því vera hæglátur og ómannblendinn, jafnvel annars hugar og dularfullur. Við 

vitum að Gestgjafinn gerir upp á milli pílagrímanna eftir því hvaða stétt þeir tilheyra, 

það er því greinilegt að pílagrímurinn Chaucer virðist ekki vera hátt skrifaður. Enginn 

tekur upp hanskann fyrir hann þegar Gestgjafinn gerir grín að honum fyrir söguna um 

Herra Tópaz og enginn reynir að verja hann þegar Gestgjafinn stoppar hann af og 

gagnrýnir söguna. Gestgjafinn er reyndar frekar grófur maður og margir pílagrímanna 

fá að heyra það frá honum en ekkert þó í líkingu við viðbrögð hans eftir þessa sögu. 

 

III. 2 Sögur Chaucers 
 

Ljóðið um herra Tópaz mistekst alveg hjá pílagríminum, en það passar þó 

einhvern veginn við þá mynd sem dregin hefur verið upp af honum. Það er ekki nóg 

með að Gestgjafinn geri lítið úr pílagríminum því sögumaðurinn hefur leikið sér að 

því að gera lítið úr hæfileikum sínum; í formálanum segir hann: „My wit is short, ye 

may wel understonde.“ (CT, I:746.) („Vit mitt nær skammt, eins og þið getið nærri.“ 

(Chaucer, 18.)) Að sama skapi heldur Málafærslumaðurinn því fram að sitthvað vanti 

upp á hæfileika Chaucers sem skálds þegar hann fjallar um verkin hans. Lawton vill 

meina að það vanti samt ekkert upp á sjálfsálitið hjá Chaucer og segir að „the narrator 

flatters his audience with his deference, and his sometimes comic characterisation, 

playing upon his inadeqancies, is a modesty-topos - that is, a self-congratulation - writ 



	   	  	   	  

large.“ (Lawton, 77.) Pílagrímurinn fær annað tækifæri til að segja sögu eftir að 

Gestgjafinn er búinn að lesa honum pistilinn. Þá kemur Sagan um Melibeus sem er í 

bundnu máli og svo löng (og leiðinleg) að henni er sleppt í mörgum alþýðlegum 

útgáfum af Kantaraborgarsögum (þar með talið íslensku þýðingunni). Pílagrímurinn 

segir því tvær sögur sem gætu varla verið frábrugðnari hvor annarri. 

Í gegnum tíðina hafa komið fram margar getgátur um af hverju pílagrímurinn 

fari með svona furðulegar sögur. R. M. Luminansky heldur því fram, í bók sinni Of 

Sondry Folk, að pílagrímurinn sé einfaldlega að hafa Harry Bailly að háði og spotti 

með sögum sínum. Í fyrsta lagi horfi hann til jarðar þegar Gestgjafinn ávarpar hann til 

að fela stríðnisglampann í augum sínum. Svo segi hann vísvitandi lélega riddarasögu 

því hann telur Harry ekki hafa mikið vit á því hver munurinn sé á góðri og vondri 

sögu. Þegar Gestgjafinn krefur hann um betri sögu þá svarar pílagrímurinn með langri 

og leiðinlegri sögu um eiginmann sem lætur í minni pokann fyrir eiginkonu sinni. 

Luminansky vill meina að þá sögu segi hann til að skjóta á Gestgjafann sem hann veit 

að er ekki hamingjusamlega giftur, sá fer allavega að tala um hvað hann vildi að 

konan sín væri jafn þolinmóð og Prudence í Sögunni um Melebee þegar pílagrímurinn 

hefur lokið sér af (Luminansky, 89). 

Telja má líklegra að tilgangur þessara tveggja sagna sem pílagrímurinn fer 

með sé að sýna fram á muninn á sögumanninum Chaucer og pílagríminum Chaucer. 

Margt bendir til þess að pílagrímurinn sé sá einfeldningur sem virðist vera þegar hann 

fer með ljóðið um Tópaz. Í formálanum er það þetta barnslega sakleysi pílagrímsins 

sem ljáir persónulýsingunum þennan skemmtilega íróníska tón. Persóna pílagrímsins 

virðist kunna best við sig í bakrunninum líkt og sögumaðurinn sem lætur aðra um að 

halda frásögninni gangandi. Í sögunni af Herra Tópaz eiga lesendur að hlæja að hinum 

misheppnaða riddara og svo að hinum misheppnaða sögumanni en ekki að 

Gestgjafanum, eins og Luminansky heldur fram, sem hefur vit á því að stoppa þennan 

leirburð hjá Chaucer. Sagan um Melibeus er laus við alla íróníu og virðist vera sögð í 

fullri einlægni. Það er líka sitthvað sem bendir til þess að Chaucer hafi ætlað 

Málafærslumanninum þessa sögu fyrst (Benson, 9), en áður en sá fer með sögu sína 

segir hann: „I speke in prose“ (CT, II: 96) („Ég tala í lausu máli“ (Chaucer, 86)). En 

svo fer hann með vandlega rímaða sögu í rækilega bundnu máli. 

Chaucer lauk nefnilega ekki þessu sagnasafni sínu og þegar vandlega er rýnt 

í sögurnar sést að þær henta þeim sögumönnum sem þær eru tileinkaðar misvel. Það 

er margt sem átti eftir að breyta, bæta við og laga. Ekki er víst hversu langt Chaucer 



	   	  	   	  

ætlaði sér með þessa sagnakeppni, einhverjir vilja meina að verkið hafi ekki átt að 

vera mikið lengra en það sem hefur varðveist og endar á sögu Sóknarprestsins. Þó er 

alveg eins hægt að gera sér í hugarlund að sagnabálkurinn sé ókláraður og enn hafi átt 

eftir að breyta, aðlaga og endurraða sögunum. Þótt ramminn sem Chaucer leggur upp 

með sé óheyrilega stór er alls ekki óhugsandi hann hafi áttað sig á því hvað það væri 

erfitt verkefni og breytt því í að hver pílagrímur myndi bara segja tvær sögur og þá 

væri verkefnið strax mun viðráðanlegra. Hann hefði ekki þurft að breyta miklu í 

formálanum til þess að það yrði svo. Pílagrímarnir myndu segja eina sögu hver á 

leiðinni til Kantaraborgar og eina á leiðinni til baka. Svo hefði Gestgjafinn veitt 

verðlaun fyrir bestu söguna.  

Að leggja svona mikla áherslu á muninn á sögumanninum og pílagríminum 

gæti hugsanlega eingöngu verið til gamans gert, til þess að skapa íróníu. Jafnvel 

vegna þess að lesendur (eða áheyrendur) gætu þekkt orðspor Chaucers sem skálds. En 

það er einnig mögulegt að Chaucer hafi ætlað að láta einn af þráðum verksins vera 

þroskasögu pílagrímsins frá hinum saklausa einfeldningi sem á í erfiðleikum með að 

fara með einfalda sögu, uns hann verður að sögumanninum sem getur haft eftir sögur 

allra sem ferðuðust með honum og gert svona lipurlega grein fyrir öllum í 

formálanum. Mögulega hefði pílagrímurinn Chaucer átt eftir að segja bestu söguna af 

öllum, unnið keppnina og fengið ókeypis máltíð að launum að pílagrímsferðinni 

lokinni. 

 
IV. Lokaorð 

 

Hér hefur verið skoðað hvernig hægt sé að líta á Kantaraborgarsögur sem 

vísi að skáldsögu út frá kenningum Mikhaíl Bakhtín. Það sem Bakhtín segir um 

margröddun, skopstælingu og grótesku á mjög vel við um Kantaraborgarsögur og 

víst er að með þeim var Chaucer að undirbúa jarðveginn fyrir komu skáldsögunnar. 

Margt er í verkinu sem mætti kalla nútímalegt og sumt passar sérstaklega vel við 

kenningar um sjálfsögur, sérstaklega hvernig sögurnar eru rammaðar inn og hvernig 

sá rammi er svo reglulega brotinn upp. Einnig hefur verið skoðað hvernig munurinn 

sem er á sögumanninum og sögupersónunni Chaucer er notaður til að skapa íróníu í 

lýsingunum á hinum pílagrímunum og sögunum sem pílagrímurinn Chaucer fer með. 



	   	  	   	  

Það er því margt við Kantaraborgarsögur sem mætti kalla nútímalegt. 

Íslenskur þýðandi Kantaraborgarsagna er á því máli að Chaucer „sé mestur 

nútímamaður meðal enskra rithöfunda, og tvímælalaust sá vinsælasti.“ (Erlingur E. 

Halldórsson, 387.) Því ekki að neita að hann var gríðarlega áhrifamikill á miðöldum 

og alveg fram á okkar daga er áhrifa hans að gæta í skáldskap. Einn af 

upphafsmönnum módernískar ljóðagerðar, T. S. Eliot, skopstældi einmitt hinar frægu 

upphafslínur formálans að Kantaraborgarsögum: „Whan that April with his shoures 

soote/ The droghte of March hath perced to the roote,/ And bathed every veyne in 

swich licour/ Of which vertu engendred is the flour“ (CT, I: 1-4). („Þegar þýðar 

skúrirnar í apríl hafa smogið marsþurrkana inn að rótum og baðað hverja æð í 

kröftugum safa svo blómin springa út“ (Chaucer, 5).) Það gerði hann í einu af sínum 

frægustu ljóðum, The Waste Land, sem hefst á þessum orðum: „April is the cruellest 

month, breeding/ Lilacs out of the dead land, mixing/ Memory and desire, stirring/ 

Dull roots with spring rain.“ (Eliot, 5.) Þarna er búið að snúa öllu við, það sem er gott 

við vorkomuna hjá Chaucer segir Eliot vera slæmt. Þetta minnir á muninn á Sögu 

Riddarans og Sögu Malarans þar sem allt sem Riddarinn fjallaði um var snúið á hvolf 

hjá Malaranum. Svona þróast bókmenntirnar og það er víst að verkið sem Chaucer 

skrifaði fyrir rúmum sjö öldum heldur áfram að vera vinsælt og áhrifamikið. 

Ómögulegt er að segja hvernig Kantaraborgarsögur væru fullkláraðar, eins 

og Helen Cooper segir: „Chaucer is not the kind of author on whom it is possible to 

be definitive. The Tales itself is unfinished; its possibilities are endless.“ (Cooper, 3.) 
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