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Ágrip 

Kantaraborgarsögur eftir enska skáldið Geoffrey Chaucer voru skrifaðar undir lok fjórtándu 

aldar. Verkið segir frá pílagrímum sem eru á leiðinni að gröf Tómasar Beckett. Til að stytta sér 

stundir ákveða þeir að halda keppni um hver getur sagt bestu söguna. Í þessari ritgerð verður 

fjallað um fjórar sögur úr verkinu en þær eru Saga konunnar frá Bath, Saga skólamannsins, 

Saga kaupmannsins og Saga bóndans en einnig verður Formáli konunnar frá Bath tekin fyrir. 

Þessar sögur eiga það sameiginlegt að fjalla um hjónabönd en megináhersla verður lögð á að 

finna út hver hinn raunverulegi valdhafi hjónabandsins er í þessum sögum. Ásamt því verður 

skoðað hvernig birtingarmyndir kúgunar og valds koma fram. Í sögunum má finna margskonar 

tegundir valds af hálfu karla og kvenna en þar má nefna líkamlegt vald, vitsmunalegt vald og 

sálfræðilegt vald. Sögumennirnir fjórir eru allir með sínar eigin persónulegu skoðanir á 

hjónabandi en þeim er öllum gefið fullt vald innan textans óháð kyni og samfélagslegri stöðu. 

Sögurnar fjórar kanna því allar hliðar hjónabanda, þær jákvæðu, neikvæðu, ónærgætnu og 

jafnvel þær siðlausu. 
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Inngangur  

Enska skáldið Geoffrey Chaucer var uppi á síðari helmingi fjórtándu aldar. Hans allra frægasta 

verk er Kantaraborgarsögur en það er títt talið með helstu skáldverkum heimsbókmenntanna. 

Verkið segir frá pílagrímum sem eru á leið til Kantaraborgar að gröf dýrlingsins Tómasar 

Beckett. Til að stytta sér stundir ákveða þeir að halda keppni um hver getur sagt bestu söguna. 

Verkið samanstendur því af mörgum mismunandi sögum sögðum af fólki af öllu tagi. Sögurnar 

eru fjölbreyttar og greina frá ýmsum málefnum miðaldar með stórbrotnum og skemmtilegum 

hætti. Sögurnar eru tuttugu og fjórar talsins en Chaucer gefur sögumönnunum fullt frelsi til að 

láta skoðanir sínar í ljós. Chaucer entist ekki ævin til að ljúka þessu merka verki en hann lést 

um aldamótaárið 1400 og því eru Kantaraborgarsögur ókláraðar.  

Í þessari ritgerð verða fjórar sögur teknar fyrir sem allar eiga það sameiginlegt að fjalla 

um ástir og hjónabönd. Sögurnar fjórar eru Saga konunnar frá Bath, Saga skólamannsins, Saga 

kaupmannsins og Saga bóndans en einnig verður Formáli konunnar frá Bath tekinn fyrir. Rætt 

verður almennt um hugmyndir og siðareglur hjónabanda á miðöldum en gagnkvæm ást var að 

jafnaði ekki uppistaða hjónabanda líkt og í flestum vestrænum samfélögum í dag.1 Jafnframt 

verða birtingarmyndir kúgunar og valds í verkinu skoðaðar. Að lokun verður kannað hvernig 

mismunandi tegundir valds koma fram bæði af hálfu karla og kvenna en megináherlsa verður 

lögð á að finna út hver hinn raunverulegi valdhafi hjónabandsins er í þessum sögum og hvað 

það geti sagt okkur.  

  

 
1 Georges Duby, Love and Marriage in the Middle Ages (Chicago: The University of Chicago Press, 1994), 8-9. 
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1. Kantaraborgarsögur 

Geoffrey Chaucer byrjaði að skrifa Kantaraborgarsögur í kringum árið 1387. Hann hafði gengt 

fjölmörgum embættum fyrir konung sinn og ferðaðist víða.2 Chaucer komst því í kynni við fólk 

af öllum stéttum samfélagsins en Kantaraborgarsögur fjalla einmitt um fólk af öllum gerðum. 

Chaucer var nátengdur hirð Játvarðar konungs og var velmetið ljóðskáld innan hirðarinnar. 

Elsta ritverk hans er þýðing á franska ástarkvæðinu Roman de la Rose eftir de Lorris og Jean 

de Meaun.3 Chaucer hafði mikla unun af ástinni og bendir meðal annars Cathy Hume á að hann 

hafi greinilega sótt mikinn innblástur í Le Roman de la Rose.4 Ítalska skáldið Giovanni 

Boccaccio hafði einkum djúpstæð áhrif á hann bæði í formi og efni.5 Chaucer kláraði aldrei 

Kantaraborgarsögur, en ef gert er ráð fyrir að hann hafi frá upphafi ætlað að skrifa þær allar 

hefðu sögurnar átt að vera hundrað og tuttugu talsins en urðu aðeins tuttugu og fjórar. 

Pílagrímarnir voru tuttugu og níu en hver átti að segja tvær sögur á leiðinni til Kantaraborgar 

og tvær á bakaleiðinni. Kantaraborgarsögur má flokka niður í nokkra flokka en þar má til 

dæmis nefna rómantískar riddarasögur, bókmenntalegar háðsádeilur og siðferðilegar táknsögur 

þar sem tekin eru fyrir vandamál hjónabandsins og hvort konan eða karlmaðurinn eigi að ráða.6 

Fræðimaðurinn George Lyman Kittredge var fyrstur til að skipa saman í hóp Formála og Sögu 

konunnar frá Bath, Sögu kaupmannsins og Sögu bóndans sem hann kallaði sögur af 

hjónaböndum (e. marriage group). Þessi flokkun kom fyrst fram í ritgerð hans Chaucer’s 

Discussion of Marriage sem kom út árið 1912.7 Elizabeth Scala heldur því þó fram að Kittredge 

hafi fengið hugmyndina frá Eleanor Prescott Hammond sem gerði keimlíka flokkun í bók sinni 

Chacuer: A bibliographic Manual sem kom út árið 1908.8 Í þessari ritgerð verða Saga 

konunnar frá Bath, Saga kaupmannsins, Saga skólamannsins og Saga bóndans teknar fyrir en 

þær fjalla allar um ástir og hjónabönd en hér eftir verður Formáli konunnar frá Bath skoðaður. 

  

 
2 Erlingur E. Halldórsson, eftirmáli við Kantaraborgarsögur eftir Geoffrey Chaucer, þýð., Erlingur E. 

Halldórsson (Reykjavík: Mál og Menning, 2003), 388. 
3 Erlingur E. Halldórsson, 389. 
4 Cathy Hume, „The Name of Soveraynetee: The Private and Public Faces of Marriage in The Franklin’s Tale,“ 

Studies in Philology 105, nr. 3 (2008): 287. 
5 Erlingur E. Halldórsson, 389. 
6 Erlingur E. Halldórsson, 392. 
7 Trevor Whittock, A Reading of the Canterbury Tales (Cambridge: University Press, 1968): 118. 
8 Elizabeth Scala, „The Women in Chaucer’s Marriage Group,“ MFF 45, nr. 1 (2009): 51, sótt 12. apríl 2020, 

doi: 10.17077/1536-8742.1766. 
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2. Framsetning kynjanna á miðöldum 

Kynjaðar staðalímyndir voru ríkjandi á miðöldum en þær voru oft bæði kröfuharðar og 

þröngsýnar. Almennt áttu konur að eignast börn og sjá um heimilið á meðan karlmenn áttu að 

hafa líkamlega yfirburði og fara í stríð.9 Miðaldasamfélag var mjög karllægt en menningin 

þurfti að koma á framfæri hugmyndinni um hina fullkomnu hetju sem aðrir karlmenn sem áttu 

eftir að fara í stríð gátu litið upp til. Í Chaucer’s Approach to Gender in the Canterbury Tales 

eftir Anne Laskaya kemur fram að karlmenn á miðöldum hafi átt að vera „ráðandi afl í öllum 

aðstæðum.“10 Karlmenn voru hvattir til þess að sigra á vígvellinum og ná völdum yfir bæði 

landi, auðæfi og konum. Menningarleg skilaboð til karlmanna voru því mjög skýr: þeir áttu að 

hafa öll völdin og konur áttu að gefa sig á vald karlmanna.11 Fræðimenn sem uppi voru á 

miðöldum héldu því fram að það væri í eðli karlmanna að vilja hafa völd. Thomas Aquinas 

telur til að mynda að vilji karlmannsins til að fara með völd sé hans náttúrulega ástand. Hann 

bætir við að karlmenn ættu að hafa völd yfir öllum lifandi verum, að meðtöldum konum.12 

 Chaucer kannar einatt valdeðli karlmannsins í Kantaraborgarsögum en þar spretta fram 

ýmsar spurningar. Lýsingar hans á karlmönnum sýna að hann vissi vel hvernig karlmenn beittu 

valdi með líkamlegum yfirburðum, peningum, hernaðarráðum og trú. Í sögunum fjórum má 

finna margskonar tegundir valds. Walter í Sögu skólamannsins beitir sálfræðilegu valdi, 

Januarie í Sögu kaupmannsins beitir líkamlegu valdi og Arveragus í Sögu bóndans beitir 

vitsmunalegu valdi. Laskaya telur Chaucer oft sýna valdamikla karlmenn í gagnrýnu eða 

hlægilegu ljósi sem gefur til kynna að hann hafi ekki verið sammála því að karlmenn ættu að 

hafa öll völdin.13 Draga má þá ályktun að með því að ýkja valdþorsta og yfirgang karlpersóna 

sinna sé Chaucer að sýna hversu fráleiddur og jafnvel fráránlegur hugsunarháttur þeirra sé í 

raun og veru. Hins vegar er ekki hægt að vita með vissu hvort Chaucer hafi verið raunverulega 

með eða á móti hinu ríkjandi karllæga sjónarmiði miðalda.  

 Í greininni Women in Later Medieval English Archives segir Jeremy Goldberg að allar 

þær heimildir sem finna megi um konur á miðöldum séu byggðar á sögulegum heimildum og 

staðreyndum frekar en á raunverulegum hugarheimi þeirra og tilfinningalífi. Hann segir að 

aðeins lítill partur af lífi miðaldakonunnar hafi verið ritfærður og bendir á að ekki sé hægt að 

finna  heimildir sem greina til dæmis frá menntun, trú, áhugamálum eða tilfinningum kvenna 

 
9 Carolyn Dinshaw og David Wallace, ritstj., The Cambridge Companion to Medieval Women’s Writing. 

(Cambridge: University Press, 2003), 13-14. 
10 Anne Laskaya, Chaucer’s Approach to Gender in the Canterbury Tales (Cambridge: D.S. Brewer, 1995), 15. 
11 Laskaya, 16. 
12 Laskaya, 20. 
13 Laskaya, 19-20. 
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á miðöldum. Goldberg bendir hins vegar á að meiri líkur séu á að finna heimildir um konur 

sem voru af efri stétt frekar en um þær sem tilheyrðu lágstétt. Þessar heimildir greindu til dæmis 

frá ævistörfum og dánardegi þeirra en ekki mikið meira en það.14 Heimildir sem slíkar ásamt 

örðum textum voru skrifaðar af karlmönnum en konur á miðöldum voru oftar en ekki sýndar 

frá sjónarhorni karlmanna frekar en þeirra eigin. Því má álykta að flestar frásagnir um konur á 

miðöldum endurspegli hugmyndir karlmanna á miðöldum frekar en konurnar sjálfar. Fáein 

verk voru raunverulega skrifuð af miðaldarkonu en vert er að nefna ljóðsögur Marie de France 

en hún var fyrsta kvenkyns ljóðskáld Frakklands. Þrátt fyrir að Chaucer hafi gjarnan skrifað 

um konur er ekki hægt að vita raunverulega afstöðu hans til kvenna. Erfitt er að legga í skilning 

við innra og ytra líf miðaldakonunnar en sögur Chaucers endurspegla ekki endilega sanna eðli 

hennar. Karlmenn gátu í raun skrifað það sem þeim sýndist um komur og Chaucer var auðvitað 

engin untantekning.  

 

  

 
14 Jeremy Goldberg, „Women in Later Medieval English Archives,“ Journal of the Society of Archivists 15, nr. 1 

(1994): 59. 
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3. Hjónabönd miðalda og Kantaraborgarsagna 

Í How to Study Chaucer segir Rob Pope að ekki sé hægt að vita hvað raunverulega átti sér stað 

innan veggja heimila á tímum Chaucer. Hann bendir þó á að fólk hafi alla jafna gifst af 

hagkvæmnisástæðum frekar en ástarinnar vegna og að hjónabönd á miðöldum hafi oft verið 

afar þrungin og jafnvel ofbeldisfull. 15 Á síðari hluta fjórtándu aldar kom út bókin Rules of 

Marriage eftir Cherubino da Siena en þar komu fram ýmsar reglur um hjónabönd. Þar stendur 

meðal annars að „ef eiginkonan þín er af lægri stétt og hún er ókurteis máttu skamma hana, 

kúga og hræða. Ef það virkar ekki, náðu þá í prik og lemdu hana.“16 Cherubino réttlætir 

ofbeldið með því að segja að það muni stuðla að auknum verðleika og hafa jákvæð áhrif á 

konuna. Samskonar leiðsöguhandbækur um hjónabönd og viðeigandi hegðun kvenna voru tíðar 

á miðöldum en þar má meðal annars nefna Le Ménagier de Paris, De Cultu Feminarum og De 

Sancta Simplicitate.17 Karlmenn voru yfirleitt valdhafar hjónabanda sinna og konur voru alla 

jafna skyldugar til þess að hlýða þeim. Kirkjan gaf karlmönnum leyfi til að berja eiginkonur 

sínar til að tryggja að þær myndu hlýða þeim. Predikarar og prestar á miðöldum töldu jafnframt 

hlýðni vera „helstu mannkosti konunnar.“18  

 Í Sögu skólamannsins er mikil áhersla lögð á hlýðni en J. Allan Mitchell segir að sagan 

undirstriki að þolinmæði og hlýðni séu mjög mikilvægir kvenlegir eiginleikar.19 Sagan segir 

frá Walter konungi sem giftist fallegri og fátækri konu sem heitir Griselda. Walter setur 

hrottaleg próf fyrir Griseldu til að kanna völd sín og hlýðni hennar. Ekki er hægt að fullyrða að 

Chaucer hafi verið með eða á móti gjörðum Walters en Mitchell telur söguna varpa gagnrýnu 

ljósi á valdagráðuga menn eins og Walter.20 Hegðun og gjörðir Walters eru á tíðum siðlausar 

og jaðra jafnvel við geðveiki en hann heldur viðstöðulaust áfram að leggja píslir á Griseldu 

þrátt fyrir að hún sé löngu búin að sanna sig. Gjörðir hans er stundum svo órökstuddar og 

óútskýranlegar að þær verða hlægilegar en óljóst er hvort Chaucer hafi raunverulega verið að 

reyna að sýna Walter í hlægilegu ljósi. Samkvæmt Mitchell er Chaucer að gagnrýna hið 

hefðbundna hjónband miðalda sem einkenndist gjarnan af miklum ójafnaði og yfirgangi af 

 
15 Rob Pope, How to Study Chaucer (London: Macmillan Education, 1988), 116. 
16 Cherubino da Siena, Regole della vita matrimoniale (Bologna, 1888), 12. 
17 Anne Laskaya, Chaucer’s Approach to Gender in the Canterbury Tales (Cambridge: D.S. Brewer, 1995), 37-

39. 
18 Laskaya, 143. 
19 J. Allan Mitchell, „Chaucer’s Clerk’s Tale and the Question of Ethical Monstrosity,” Studies in Philology 

102, nr. 1 (2005): 10. 
20 Mitchell, 12. 
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hálfu karlmanna. Hann segir að með því að ýkja valdþorsta Walters sé hann í raun að draga 

fram fáranleikann í hugsunarhætti og hegðun hans.21  

 Saga kaupmannsins dregur einnig upp frekar neikvæða sýn á hjónabandið en hún byrjar 

á svartsýnni hugleiðingu um hjónaband hans:  

  Wyflees hath been, though that men wolde him ryve 

  Unto the herte, ne coude in no manere 

  Tellen so muchel sorwe as I now heere 

  Coude tellen of my wyves cursednesse.“22  

Kaupmaðurinn telur hjónabönd almennt hafa í för með sér mikla vansæld og kvalræði. Því má 

segja að hann sé reyna að koma á framfæri ákveðnum hræðsluáróðri gegn hjónabandi. Saga 

hans segir frá Januarie sem er riddari á sextugsaldri sem tekur þá ákvörðun að gifta sig loksins. 

Januarie er lostafullur og drottnunargjarn en konan hans May ákveður að brjótast undan þjökun 

hans. Tison Pugh segir að sagan endurspegli baráttu kaupmannsins við sjáfan sig.23 Jacob 

McDonie bendir jafnframt á að kaupmaðurinn sé mögulega að segja frá sinni eigin reynslu.24 

Því má draga þá ályktun að kaupmaðurinn hafi upplifað svipaða lífsreynslu og Januarie og að 

sagan hans sé í raun dæmisaga til að vara aðra karlmenn við að gera ekki sömu mistök og hann. 

 Í formála konunnar frá Bath segir Alisoun ítarlega frá hjónaböndum sínum en þau voru 

fimm talsins. Hún hefur sterkar skoðanir og ögrar gjarnan valdi karlmannsins.25 Hún gerir 

einnig uppreisn gegn ríkjandi viðhorfum samfélagsins til kvenna og hjónabanda og hvetur aðrar 

konur að gera hið sama. Hún neitar að vera bæld og kúguð af karlmanni en þegar fimmti 

eiginmaður hennar, Jankin, lemur hana lemur hún hann til baka: „And yet eftsones I hitte him 

on the cheke“26 Í sögu hennar nauðgar riddari ungri stúlku og vegna þessa glæps dæmir Artúr 

konungur hann til dauða. Drottningin þyrmir honum þó en segir honum að finna svarið við 

spurningunni: „What thyng is it that wommen moost desiren.“27 Svarið við spurningunni er að 

konur vilji völd: „Wommen desiren to have sovereynetee.“28 R. E. Kaske telur allar sögunar 

fást við spurninguna „hver á að hafa völdin innan hjónabandsins?“ Niðurstaða hans er sú að 

 
21 J. Allan Mitchell, „Chaucer’s Clerk’s Tale and the Question of Ethical Monstrosity,” Studies in Philology 

102, nr. 1 (2005): 12. 
22 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 210. 
23 Tison Pugh, „Gender, Vulgarity and the Phantom Debates of Chaucer’s Merchant’s Tale,“ Studies in 

Philology 114, nr. 3 (2017): 494. 
24 Pugh, 495.  
25 Anne Laskaya, Chaucer’s Approach to Gender in the Canterbury Tales (Cambridge: D.S. Brewer, 1995), 49. 
26 Chaucer, 147. 
27 Chaucer, 149. 
28 Chaucer, 152. 
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bæði karlmenn og konur vilji vera með völdin en bendir þó á að samkvæmt kristinfræðinni eigi 

karlmaðurinn að fara með þau.29 Hann vísar í bréf Páls postula til Efesusmanna 5:22 til 

rökstuðning: „Let women be subject to their husbands.“30 Þessi hugsunarháttur var algengur á 

miðöldum en kirkjan hafði mikil völd og voru því málefni hennar áhrifamikil.  

 Saga bóndans er með jákvæðustu sýnina á hjónaband. Hún leggur mikla áherslu á 

jafnrétti innan hjónabands þar sem báðir aðilar njóta góðs af: 

  „Heere may men seen an humble wys accord: 

  Thus hath she take hir servant and hir lord, 

  Servant in love, and lord in mariage;“31 

Bóndinn er mjög gagnrýninn á hið hefðbundna hjónaband á miðöldum og skorast undan 

hugmyndinni að karlmaðurinn eigi að hafa völdin yfir eiginkonu sinni. Saga hans fjallar um 

Arveragus og Dorigen en þau eru í hjónabandi þar sem fullkomið jafnrétti ríkir. Samkvæmt 

sögu bóndans er gagnkvæm ást og virðing lykillinn af farsælu hjónabandi en sagan endar 

hamingjusamlega og halda Arveragus og Dorigen áfram að lifa og hrærast í jöfnu hjónabandi. 

 Samkvæmt G. L. Kittredge er hjónabandið í Sögu bóndans draumahjónaband Chaucers 

en þó er ekki hægt að fullyrða það.32 Hann segir að Chaucer endi sögurnar sem fjalla um 

hjónabönd á Sögu bóndans af ásettu ráði. Hann bendir  jafnframt á að sögurnar byrji allar og 

endi á ítarlegri umræðu um hjónaband en Chaucer lokar umræðunni með Sögu bóndans vegna 

þess að hún er lausnin á hjónabandsumræðunni. Kittredge segir að með Sögu bóndans sé 

Chaucer að sýna hvernig hjónaband ætti að vera og að með hinum sögunum sé hann að sýna 

hvernig hjónaband ætti ekki að vera.33 Því má segja að Chaucer gefi konunni frá Bath, 

skólamanninum og kaupmanninum færi á að rökfæra og rökstyðja mál sitt en á endanum er það 

bóndinn sem hefur rétt fyrir sér. Ekki eru allir fræðimenn sammála Kittredge en í greininni 

Love‘s (and Law‘s) Illusions in Chaucer’s Franklin‘s Tale gagnrýnir Ellen M. Cladwell 

greiningu hans. Samkvæmt henni er ekki er um jafnræði að ræða í Sögu bóndans og telur hún 

söguna upphefja hlýðni og undirgefni kvenna.34 Ljóst er að í verkunum eru allar hliðar 

 
29 R.E. Kaske, „Chaucer’s Marriage Group,“ í Chaucer the Love Poet, ritstj., Jerome Mitchell og William 

Provost (Georgia: University of Georgia Press, 1973), 47-48. 
30 Biblían. Spádómsbók Jesaja 5:22. 
31 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 239. 
32 Cathy Hume, „The Name of Soveraynetee: The Private and Public Faces of Marriage in The Franklin’s Tale,“ 

Studies in Philology 105, nr. 3 (2008): 284-285. 
33 G. L. Kittredge, „Chaucer’s Discussion of Marriage,” Modern Philology 9, nr. 4 (1912): 467. Sótt 22. apríl 

2020. https://www.jstor.org/stable/432643. 
34 Ellen M. Caldwell, „Love (and Law’s) Illusions in Chaucer’s Franklin’s Tale,” Studies in Philology 116, nr. 2 

(2019): 211. Sótt 22. apríl 2020. doi: 10.1353/sip.2019.0008. 
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hjónabands kannaðar, þær góðu og slæmu. Verkið sýnir raunveruleg vandamál hjónabanda sem 

og skaðlegu áhrifin sem valdarbarátta milli hjóna ber með sér.  
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4. Formáli konunnar frá Bath  

Konan frá Bath, Alisoun, fer sínar eigin leiðir í lífinu þrátt fyrir að hátterni hennar stangist á 

við flest ríkjandi sjónarmið samfélagsins. Í formála sínum reynir Alisoun að brjóta niður 

staðalímyndir kvenna á miðöldum og berjast fyrir jafnrétti. Hún dregur meðal annars fram í 

dagsljósið erfiðleikann við það að vera þvingaður í ákveðið kynjaskipt hlutverk innan 

hjónabands. Chaucer síar út allt karllægt sjónarhorn og leyfir henni að ráða ferðinni en þó er 

ekki hægt að vita með vissu hver afstaða hans var til Alisoun eða kvenna yfir höfuð. Samkvæmt 

Carolyn Dinshaw var Alisoun mögulega uppáhalds persóna Chaucers en hún vísar í Robert A. 

Pratt sem segir að það sé augljóst að Alisoun hafi heillað hann. Pratt segir að Alisoun hafi 

eflaust örvað ímyndunarafl hans en hún kemur mest fram í verkinu af öllum pílagrímunum.35 

Ruggiers segir að Chaucer dæmi ekki né lofsyngi Alisoun heldur sé hann einfaldlega að reyna 

að færa sig nær sjónarmiðum hennar. Chaucer leyfir henni að tjá skoðanir sínar sama hversu 

óheflaðar eða umdeilanlegar þær eru og gefur henni í raun fullt vald innan textans.36 Á 

miðöldum stjórnuðu karlmenn menningarlegri ímynd kvenna en Alisoun bendir á að á meðan 

konur eigi sér engan málsvara geti karlmenn skrifað það sem þeim sýnist um þær: 

  „By God, if wommen hade written stories, 

  As clerkes han writen of men more wikkednesse 

  Than all the mark of Adam may redresse.“37  

Það má því draga þá ályktun að Chaucer sé að gefa Alisoun og þar með öllum miðaldakonum 

tækifæri til að svara  loksins fyrir sig. Þó er ekki vitað hvort það hafi verið raunveruleg áætlun 

hans eða ekki. Rob Pope vill meina að með formálanum sé Chaucer að berjast fyrir réttindum 

kvenna og vekja athygli á þeim möguleika að konur geti einnig verið rétt eins og karlmenn, 

sjálfstæðar og afdráttarlausar.38 Trevor Whittock er á sömu skoðun en samkvæmt honum leyfir 

Chaucer Alisoun að deila reynslu sinni í þeim tilgangi að andæfa gegn feðraveldinu en 

formálinn dregur upp gagnrýna mynd af hinu karllæga miðaldarsamfélagi.39 Einnig er hægt að 

álykta að Chaucer hafi vísvitandi verið að skapa áhugaverða og spennandi persónu til þess að 

stuða lesendur sína en Alisoun er ein eftirminnilegasta persóna hans.  

 
35 Carolyn Dinshaw, „Glose/bele chose: The Wife of Bath and her Glossators,” í Chaucer’s Sexual Poetics 

(Madison: The University of Wisconsin Press, 1989), 116. 
36 Paul. G. Ruggiers, The Art of the Canterbury Tales (Madison: The University of Wisconsin Press, 1965), 200. 
37 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 144. 
38 Rob Pope, How to Study Chaucer (London: Macmillan Education, 1988), 115. 
39 Trevor Whittock, A Reading of the Canterbury Tales (Cambridge: University Press, 1968): 119. 
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 Alisoun notar eigin lífsreynslu sem rökstuðning fyrir skoðunum sínum en í formálanum 

segir hún ítarlega frá hjónaböndum sínum. Alisoun giftist fimm sinnum, eða eins og hún segir: 

„Housbondes at chirche dore I have had fyve“40 Hún réttlætir hjónabönd sín fimm með 

guðfræðilegum rökum og telur sig ekki hafa gert neitt rangt þrátt fyrir mótlæti samfélagsins. 

Hún er ósammála um að kyn ráði því hver fari með völdin innan hjónabands en hennar helsta 

markmið er að ná völdum yfir eiginmönnum sínum sem og eignum þeirra að undanskildum 

síðasta eiginmanni hennar. Henni tekst það vel en hún notar ýmis brögð og blekkingar til að 

draga eiginmenn sína á tálar. Þar að auki vill hún sýna öðrum konum hvernig þær geti farið 

með völdin í sínu hjónabandi og hvetur þær til að standa upp fyrir sér. Sjálf segist hún hafa 

verið með völdin alla sína tíð:  

  „An housbonde I wol have, I wol not lette, 

  Which shal be bothe my dettour and my thral, 

  And have his tribucioun withal 

  Upon his flessh, whyl that I am his wyf. 

  I have the power durynge al my lyf 

  Upon his propre body, and nought he…“41   

Þessi hugsunarháttur er mjög karllægur og afar óvenjulegur fyrir konu en Alisoun er í mikilli 

andstæðu við hina hefðbundnu miðaldarkonu. Hins vegar er vert að hafa í huga að 

Kantaraborgarsögur eru auðvitað skrifaðar af karlmanni og því er ekki um sjónarhorn 

raunverulegrar miðaldakonu að ræða. 

 Alisoun er langt frá því að vera fullkomin en Whittcok telur stærsta galla hennar vera 

þann að hún setur konur á hærri stall á karlmenn. Hann bendir á að hún krefjist undirgefni að 

hálfu karlmanna og lýti gjarnan á þá sem viljalaus verkfæri.42 Hún segir frá hjónaböndum 

sínum og að þrír eiginmenn hennar hafi verið góðir en tveir slæmir: „As three of hem were 

gode and two were badde. The three men were gode, and riche, and olde;“43 Alisoun virtist 

ekki hafa elskað fyrstu þrjá eiginmenn sína og viðurkennir að hafa notað líkama sinn til að 

öðlast völd yfir þeim og eignum þeirra. Neil Cartlidge bendir á að Alisoun sé tækifærissinni og 

velji sér maka með það eitt að leiðarljósi hvað þeir geti gert fyrir hana fjárhagslega sem og 

kynferðislega.44 Hann bendir jafnframt á að hún telji sig hafa réttindi yfir líkama eiginmanna 

 
40 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 129. 
41 Chaucer, 132. 
42 Trevor Whittock, A Reading of the Canterbury Tales (Cambridge: University Press, 1968): 125. 
43 Chaucer, 133. 
44 Neil Cartlidge, „Marriage, Sexuality and the Family,” í A Concise Companion to Chaucer, ritstj., Corienne 

Saunders (Malden: Blackwell Publishing, 2006), 226. 
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sinna og bætir við að hún líti á kynlíf sem athöfn sem hún eigi rétt á og að það sé skylda 

eiginmanns hennar að fullnægja sér kynferðislega.45 Samkvæmt Derek Traversi voru 

eiginmennirnir sem Alisoun taldi vera góða þeir sem hún náði að stjórna en þeir slæmu voru 

þeir sem veittu viðnám þegar hún reyndi að stjórna þeim.46 Framkoma hennar við fyrstu þrjá 

eiginmennina einkennist af mikilli eigingirni og sjálfselsku en hún gerir lítið úr þeim, svíkur 

og féflettir þá. Traversi bendir á að hún hafi fyrirlitið góðu eiginmenn sína en borið virðingu 

fyrir þeim slæmu. Hann segir að mestu virðinguna hafi hún þó borið fyrir fimmta eiginmanni 

sínum, Jankin, sem kom hvað verst fram við hana.47 Jankin var einungis tvítugur þegar hann 

og Alisoun giftust en hann er sá eini sem Alisoun segist hafa gifst vegna ástar en ekki til fjár. 

Þarna hefur Alisoun skipt um hlutverk frá fyrri hjónaböndunum en nú er það hún sem er eldri 

og á eignirnar. Hún viðurkenndi að Jankin hefði verið í sérstöku uppáhaldi hjá sér en gerir þó 

þau mistök að gefa honum allar þær eigur sem henni höfðu áskotnast frá fyrrum eiginmönnum 

sínum: „And to him yaf I al the lond and fee That evere was me yeven therbifore.“48 Með því 

að gefa honum eignir sínar er hún af afsala sér öllum sínum völdum. Konur áttu almennt ekki 

mikið á þessum tíma en öll völd kvenna komu alfarið fram í eignum þeirra. Alisoun sér eftir 

að hafa gefið honum völdin en hún sölsar þeim svo aftur undir sig. 

 Alisoun lýsir hjónabandi sínu við Jankin sem hættulegu en ítrekar að það sé hún sem sé 

hættan, ekki hann. Einn dag er Jankin að lesa bók sem samanstendur af þónokkrum 

andfemínískum ritum en þar má meðal annars nefna ritið On Marriage eftir Theophrastus. 

Jankin ákveður lesa að upphátt upp úr bókinni fyrir Alisoun:  

  „Upon a night Jankin, that was our syre, 

  Redde on his book as he sat by the fyre 

  Of Eva first, that for hir wikkednesse  

  Was al mankinde brought to wrecchednesse,“49 

Lesturinn hefur slæm áhrif á Alisoun en viðbrögð hennar varpa ef til vill  ljósi á erfiðleikann 

og óréttlætið sem konur bjuggu við á miðöldum. Lesturinn endar með ósköpum en Alisoun 

ákveður að rísa upp gegn Jankin og brjótast til valda með ofbeldi: „I with my fist so took him 

on the cheke That in oure fyr he fil bakward adoun.“50 Með því að lemja hann nær Alisoun 

 
45 Neil Cartlidge, „Marriage, Sexuality and the Family,” í A Concise Companion to Chaucer, ritstj., Corienne 

Saunders (Malden: Blackwell Publishing, 2006), 226. 
46 Derek Traversi, The Canterbury Tales: A Reading (London: The Bodley Head, 1983), 102. 
47 Traversi, 103. 
48 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 143. 
49 Chaucer, 145. 
50 Chaucer, 146. 
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líkamlegum yfirburðum yfir Jankin en hún er jafnframt að sýna að hugmyndir þessara bókar 

séu ekki viðunandi. Jankin bregst við með því að lemja hana í hausinn en Alisoun notar klóka 

aðferð við að ná yfirhöndinniog þykist vera dáin: „[…] with his fist he smoot me on the heed 

That in the floor I lay as I were deed.“51 Þegar Jankin kemur að henni stendur hún upp og tekur 

lokahöggið. Pope segir að það sé einmitt á þessu augnabliki sem Alisoun nær fullkomnu 

andlegu og líkamlegu valdi yfir Jankin.52 Laskaya bendir á að fyrir Alisoun sé hjónaband 

stöðug valdabarátta og að hún leitist við að beita ofbeldi. Hún telur hana einnig segja frá þessu 

atviki í þeim tilgangi að sýna fram á að hún hafi unnið hörðum höndum og bókstaflega barist 

fyrir völdum sínum.53  

 Þrátt fyrir ofbeldið telur Ruggiers Alisoun vera hamingjusamasta með Jankin af því að 

hún missir völd sín en fær að berjast til að fá þau til baka. Í bók Ruggiers The Art of the 

Canterbury Tales kemur fram að textinn um Jankin sé í raun kómedía.54 Þessi staðhæfing 

stangast við ríkjandi femínísk viðhorf nútímans þar sem augljóslega er um heimilisofbeldi að 

ræða, en bók Ruggiers kom út árið 1965. Hjónaband Alisoun og Jankin er þó farsælt eftir þetta 

atvik en hamingjan var ekki án endurgjalds því Alisoun tapaði heyrninni á öðru eyranu eftir 

höggið frá Jankin. Alisoun lemur Jankin aldrei aftur upp frá þessu en það má segja að hún sé 

að sýna fram á að þegar hún sé með völdin sé allt gott og hamingjusamlegt. Formálinn er 

áhrifamikill en hann fær nútímalesendur til að huga um bága stöðu kvenna á miðöldum. Hann 

varpar einnig ljósi á þær slóttulegu aðferðir sem konur þurftu eflaust að nota til þess að fá vilja 

sínum framgengt þar sem karlmönnum voru oftast sjálfkrafa veitt völd yfir eiginkonum sínum.  

 

4.1 Saga konunnar frá Bath 

Saga konunnar frá Bath fjallar um riddara sem nauðgar ungri konu og þarf að gjalda fyrir það. 

Refsing riddarans er að finna út hvað konur þrá mest af öllu. Whittock bendir á að nauðgunin 

undirstriki líkamlegu völdin sem karlmenn hafi yfir konum.55 Riddarinn fer fyrir dóm Artúrs 

konungs en hann gefur drottningunni völdin og leyfir henni að ákveða hvað gera skuli: „And 

 
51 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 145. 
52 Rob Pope, How to Study Chaucer (London: Macmillan Education, 1988), 114. 
53 Anne Laskaya, Chaucer’s Approach to Gender in the Canterbury Tales (Cambridge: D.S. Brewer, 1995), 

181. 
54 Paul. G. Ruggiers, The Art of the Canterbury Tales (Madison: The University of Wisconsin Press, 1965),  

203. 
55 Trevor Whittock, A Reading of the Canterbury Tales (Cambridge: University Press, 1968): 126. 
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yaf him to the quene al at hir wille, To chese whether she wolde him save or spille.“56 

Drottningin ákveður að þyrma riddaranum en hún segir honum að finna svarið við: „What 

thyng is it that wommen moost desiren“57 Það má álykta að þarna sé Alison að sýna fram á að 

konur eigi að vera með völdin og fá að taka ákvarðanir um mikilvæg málefni. Drottningin er 

að kenna riddaranum og öllum karlmönnunum í dómssalnum lexíu: það er alltaf betra að leyfa 

konunum að ráða. Óvíst er hvort Artúr hefði þyrmt riddaranum en Alisoun er mögulega að sýna 

fram á að konur séu miskunnsamar og að þær taki góðar og skynsamlegar ákvarðanir. 

Riddarinn finnur svarið með hjálp gamallar konu sem hann giftist svo. Svarið við spurningunni 

reynist vera að konur vilji völd: „Wommen desiren to have sovereynetee“58 Hér er Alisoun enn 

og aftur að leggja áherslu á valdeflingu konunnar. Kaske bendir á að svarið sé þó ekki endanlegt 

en hann vill meina að konur vilji einnig að kynferðislegar langanir þeirra séu uppfylltar.59 

Suanne Sara Thomas bendir á að það séu tveir valdhafar í Sögu konunnar frá Bath: drottningin 

og gamla konan en hún segir að gamla konan sé þó valdameiri.60 Rob Pope bendir á að gamla 

konan hafi í raun fullkomið vald yfir riddaranum þar sem það sé hún sem veitir honum svarið.61 

Án hennar hefði riddarinn að öllum líkindum verið drepinn. Hann er því fullkomlega 

undirgefinn gömlu konunni og hefur hún í raun völdin til að skipa honum að gera nánast hvað 

sem er. 

 Riddarinn neyðist til að giftast gömlu konunni en hún spyr hann hvort hans vilji sé 

frekar að hún sé ung og falleg en á sama tíma ótrú honum eða ljót, gömul og þá að fullu trú. 

Riddarinn hefur lært sína lexíu og leyfir henni að ráða: 

  „My lady and my love, and wyf so dere, 

  I put me in youre wyse governance: 

  Cheseth youreself which may be most plesance 

  And most honour to yow and me also.“62 

Hann hegðar sér eins og sönnum riddara sæmir sem endurspeglar skoðun Alisoun á hvernig 

karlmenn eigi að hegða sér. Riddarinn lætur öll völdin í hendur gömlu konunnar og uppsker 

fyrir það unga, fallega og trygga konu. Hefði hann farið eftir eigin sannfæringu og tekið 

 
56 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 149. 
57 Chaucer, 149. 
58 Chaucer, 152. 
59 R.E. Kaske, „Chaucer’s Marriage Group,“ í Chaucer the Love Poet, ritstj., Jerome Mitchell og William 

Provost (Georgia: University of Georgia Press, 1973), 52. 
60 Susanne Sara Thomas, „The Problem of Defining Sovereynetee in the Wife of Bath’s Tale,“ The Chaucer 

Review 41, nr. 1 (2006): 88, sótt 25. apríl, doi: 10.1353/cr.2006.0017. 
61 Rob Pope, How to Study Chaucer (London: Macmillan Education, 1988), 112. 
62 Chaucer, 156. 
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ákvörðunina sjálfur hefði hann ef til vill endað uppi með gamla, ljóta og ótrygga konu. Með 

þessu bendir Whittock á að ef Chaucer hefði sjálfur valið hefði hvorug leiðin gert hann 

hamingjusaman það er að gamla, ljóta og trúa konan hefði ekki verið nóg og sú fallega og unga 

hefði gert hann afbrýðisaman. Whittock bendir á að með því að leyfa henni að ráða sé hann að 

sýna fram á að hann hafi ekki og muni aldrei hafa nokkur umráð yfir henni.63 Thomas er þó 

ekki sammála kenningu Whittok en hún segir gamla konan sé aðeins að leyfa riddaranum að 

halda að hann hafi val. Hún segir að þegar riddarinn spyr „I put me in youre wise governance“64 

sé gamla konan núþegar með fullt vald yfir honum en sé búin að ákveða hvað hún ætli að gera. 

Svar riddarans er til að uppfylla hennar langanir en ekki hans eigin og því telur Thomas 

riddarann vera fullkomlega undirgefinn gömlu konunni.65 Það má segja að sagan endurspegli 

formála Alisoun. Í formálanum sýnir Alisoun að þegar hún er með völdin sé allt gott og 

gæfusamt rétt eins og þegar gamla konan er með völdin sé riddarinn verðlaunaður með góðri 

og fallegri eiginkonu. Hjónaband riddarans er hið fullkomna hjónaband en hann er undirgefinn 

eiginkonu sinni og leyfir henni að ráða ferðinni. Alisoun er að undirstrika að hjónaband geti 

aðeins verið farsælt þegar eiginkonan er með völdin.  

  

 
63 Trevor Whittock, A Reading of the Canterbury Tales (Cambridge: University Press, 1968): 127. 
64 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 156. 
65 Susanne Sara Thomas, „The Problem of Defining Sovereynetee in the Wife of Bath’s Tale,“ The Chaucer 

Review 41, nr. 1 (2006): 93, sótt 25. apríl, doi: 10.1353/cr.2006.0017. 
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5. Saga Skólamannsins 

Saga skólamannsins er í mikilli andstæðu við Sögu konunnar frá Bath en samkvæmt honum 

getur maðurinn, með völdum sínum, skapað hina fullkomnu eiginkonu. Sagan segir frá ógiftum 

konungi sem giftist fallegri og fátækri konu sem heitir Griselda. Konungurinn, Walter, er frjáls 

en er sannfærður um að hjónaband muni svipta hann frelsi sínu:  

  „I me rejoysed of my libertee 

  That selde tyme is founde in mariage;  

  Ther I was free, I moot been in servage.“66  

Það má því álykta að Walter hafi tekið meðvitaða ákvörðun fyrir fram að hann skuli ekki vera 

sviptur frelsi sínu þegar hann giftist. Griselda er fátæk, ung kona og hefur í raun engra kost á 

völ en að játa bónorði hans og hlýða honum. Walter biður hana um að lofa sér að gera ávallt 

það sem hann fyrirskipar henni: 

  „I seye this, be ye ready with good herte 

  To al my lust, and that frely may, 

  As me best thinketh, do yow laughe or smerthe, 

  And never ye to grucche it, night ne day? 

  And eek whan I sey ´ye,´ ne say nat ´nay,´ 

  Neither by word ne frowning contenance? 

  Swere this, and here I swere out alliance“67 

Walter er með fullkomið vald yfir Griseldu en með þessum skilmálum er hann að gulltryggja 

undirgefni hennar. David Aers bendir á að Griselda og faðir hennar játi einungis vegna hræðslu 

en Walter er valdamikill maður sem gæti valdið feðginum miklum ama ef þau svara neitandi. 

68 Þegar hirð Walters hvetur hann til að gifta sig tekur hann því sem svo að hjónaband veiti 

honum sjálfkrafa fullt vald yfir eiginkonu sinni: 

  „Boweth youre nekke under that blisful yok 

  Of soveraynetee, nought ervyse, 

  Which that men clepe spousaille or wedlock.“69 

H.A. Kelly bendir á að bónorðið sé vafasamt en Walter gerir ráð fyrir að Janicula faðir Griseldu 

og Griselda svari játandi vegna samfélagslegrar stöðu þeirra. Pope bendir jafnframt á að Saga 

 
66 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 
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skólamannsins fjalli að miklu leyti um valdarójafnvægið á milli þeirra fátæku og þeirra ríku en 

það skín í gegn þegar Walter biður Griseldu.70 Samkvæmt hugsunarhætti Walters er Griselda 

skyldug til að hlýða honum. Þessi hugsunarháttur gerir það að verkun að hann misnotar völd 

sín og notar þau til að kúga og særa hana.71 Walter er meðvitaður um stöðu Griseldu og veit að 

henni er hollast að hlýða svo að hún missi ekki stöðu sína sem eiginkona konungsins. Einnig 

má draga þá ályktun að Griselda hræðist Walter og hlýði honum einungis til að koma í veg 

fyrir óvild af hans hálfu.  

 Í fyrstu virðist hjónaband Walters og Griseldu vera farsælt en þau eignast saman dóttur 

fljótlega eftir giftinguna. Svo byrjar Walter að efast um Griseldu. Hann fer að setja fyrir hana 

ýmis próf til að kanna dyggð hennar en samkvæmt Ruggiers er Walter einnig að kanna hversu 

mikið Griselda elski hann í raun og veru.72 Einnig má draga þá ályktun að Walter sé að athuga 

hæfni Griseldu til að framfylgja vilja hans og athuga hversu langt hún er tilbúin að ganga fyrir 

hann. Einn dag þegar Griselda er að gefa dóttur þeirra að drekka tekur Walter barnið af henni 

og leyfir henni að halda að hann ætli að drepa það. Griselda veit að hún má ekki mótmæla og 

leyfir honum að taka barnið. Walter heldur svo ræðu yfir henni og minnir hana á að hann hafi 

bjargað henni frá fátækt og að það sé honum að þakka að hún sé í þeirri stöðu sem hún er í. 

Þetta undirstrikar berskjaldaða stöðu Griseldu en Walter getur kastað henni á dyr hvenær sem 

er ef hún hlýðir ekki. Griselda sýnir nánast engar breytingar í hegðun sinni eftir að barnið 

hennar er tekið af henni en Whittock telur viðbrögð hennar nánast ómennsk:73 „she neither 

weep ne syked, Conforminge hire to that the markys lyked.“74 Það má einnig túlka viðbrögð 

Griseldu sem áherslu á hlýðni hennar og hollustu við Walter. Hún virðist vera svo fastráðin að 

þóknast Walter að hún leyfir honum að gera nánast hvað sem er. Laskaya bendir á að þó Walter 

hafi fullkomið vald yfir ytri veruleika Griseldu hafi hún fullkomið vald innra með sér. Sál 

hennar er frjáls og hún hefur allt valdið í hugarheimi sínum. Hún sýnir mikla hetjudáð og þjáist 

í hljóði. Laskaya segir að það sé jafnvel hægt að lesa Griseldu sem valdameiri persónu heldur 

en Walter. Hún sýnir til að mynda ótrúlega þrautseigju og seiglu á meðan Walter kúgar hana 

og kvelur. Laskaya bendir jafnframt á að Walter hefði eflaust ekki höndlað slíka misþyrmingu 

jafn vel og Griselda. Hún segir einnig að Griselda þurfi að þjást því hún hefur ekki völdin til 

 
70 Rob Pope, How to Study Chaucer (London: Macmillan Education, 1988), 119. 
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72 Paul. G. Ruggiers, The Art of the Canterbury Tales (Madison: The University of Wisconsin Press, 1965), 221. 
73 Whittock, 145. 
74 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 193. 
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að stöðva þjáningarnar og því séu þjáningar hennar beintengdar því að hún er kona.75 Sagan 

hefði verið allt önnur ef hlutverkum þeirra væri skipt en valdaójafnvægið væri eflaust mun 

minna ef Griselda væri karlmaður og Walter kona. 

 Saga skólamannsins minnir á Jobsbók en margir fræðimenn halda því fram að Walter 

sé tákn Guðs á meðan Griselda sé tákn Krists eða Job. Jobsbók fjallar um vandamál 

þjáningarinnar og hins illa. Guð reynir á dyggð Jobs rétt eins og Walter reynir á dyggð Griseldu. 

Börnin þeirra eru tekin af þeim en þau halda áfram að vera trygg. Walter heldur þó stöðugt 

áfram að prófa Griseldu löngu eftir að hún er búin að sanna dyggð sína og því spyr Laskaya 

hvort Walter sé einfaldlega holdgerving Satans.76 J. Allan Mitchell segir þó að það sé hægt að 

lesa Sögu skólamannins á tvenna vegu. Hann segir að hægt sé að lesa Griseldu sem dýrðling 

en einnig sem einstakling sem sé haldin sjálfspíslahvöt. Hið sama má segja um Walter en 

Mitchell bendir á að það megi lesa hann sem guðlega veru eða einfaldlega sem kaldranalegan 

eiginmann. Hann segir að það sé í raun undir lesandanum komið að ákveða hvernig hann vilji 

lesa og túlka söguna.77 Pope bendir á að margir fræðimenn séu ósammála þeirri skoðun að 

Walter eigi að tákna Guð og skilja ekki hvers vegna Griselda hélt í hann.78 Whittock er ekki á 

sömu skoðun en hann telur samband þeirra mjög trúverðugt og bendir á að Griselda elski 

Walter fyrir þann sem hann er en á sama tíma elski hún hann þrátt fyrir það hver hann er. Hann 

bendir einnig á að Griselda skilji að það sé ákveðin tilskylda sem fylgir ástinni. Samkvæmt 

Whittock sést ást Griseldu til Walters mjög vel með því hversu trygg honum hún er.79 Hins 

vegar má einnig álykta að Griselda elski Walter alls ekki og hlýði honum vegna ótta við að 

missa stöðu sína. 

 Endirinn virðist vera hamingjusamlegur en Griselda nær öllum þeim prófum sem 

Walter leggur fyrir hana, hún fær börnin sín til baka og fjölskyldan lifir hamingjusamlegu lífi 

eftir það. Pope segir að Chaucer sé greinilega ekki sammála hugsunarhætti og gjörðum Walters 

en söguþráðurinn fær lesandann til að hafa mikla samúð með Griseldu. Hann bætir við að á 

endanum vinni hinir ríku og valdamiklu og að boðskapur skólamannsins sé sá að karlmenn viti 

alltaf hvað sé best fyrir eiginkonur sínar.80 Laskaya telur söguna tvíræðna en hún segir hana 

gagnrýna ímynd hins valdamikla og kúgandi miðaldarkarlmann en styðjast við hugmyndina að 
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konur eigi að vera undirgefnar, hófsamar og hlýðnar.81 Skólamaðurinn sýnir hvernig konur eiga 

að haga sér og þegar þær hlýða og haga sér skikkanlega eru þær verðlaunaðar.  

  

 
81 Anne Laskaya, Chaucer’s Approach to Gender in the Canterbury Tales (Cambridge: D.S. Brewer, 1995), 
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6. Saga kaupmannsins 

Whittock bendir á að birtingarmynd kvenna og hjónabanda í Sögu kaupmannsins sé í algjörri 

andstöðu við Sögu konunnar frá Bath. Hann telur Chaucer hafa sett þessar andstæður upp til 

að ná fram ákveðinni kímni.82 Í formála sínum lýsir kaupmaðurinn hjónabandi sínu á mjög 

ýktan og hnyttinn hátt. Opnunarræða hans er vansæl játning um eiginkonu hans:   

  „I have a wyf, the worste that may be; 

  For thogh the feend to hire ycoupled were, 

  She wolde hym overmacche, I dar wel swere.“83 

Hann segir að engin eigi roð í hana, ekki einu sinni Satan sjálfur. Kaupmaðurinn er kúgaður af 

eiginkonu sinni en sagan endurspeglar neikvæðar hugmyndir hans um konur og hjónabönd. 

Stewart C. Baker telur kaupmannin vera að draga upp neikvæða mynd af konum strax í byrjun, 

hann setji konuna fram sem gráðuga, lostafulla og ótraustverkjandi.84 Kaupmaðurinn lofsyngur 

hins vegar Griseldu og þolinmæði hennar: 

  „There is a long and large difference 

  Biwix Grisildis grete patience 

  And of my wyf the passing crueltee.“85 

Saga kaupmannsins segir frá Januarie sem er sextugur riddari sem vill loksins ganga í 

hjónaband. Hjónaband er rauði þráðurinn í sögunni sem gerir það að verkum að lesandinn veltir 

eflaust fyrir sér hugmyndum um ást og hjónabönd, en það er það sem Januarie gerir í upphafi 

sögunnar. Baker bendir á að Januarie sé ef til vill með óhóflega jákvæða sýn á hjónaband en 

hann heldur að hjónaband muni veita honum eilífa hamingju.86 Januarie fær þó viðvörun frá 

vini sínum Justinus sem er með mjög neikvæða sýn á eiginkonur. Hann segir Januarie að konur 

séu hættulega vegna þess að þær séu leyndardómsfullar. Hann bætir við að það sé engin leið 

að vita þeirra sanna eðli og að orð þeirra endurspegli ekki hugsanir og ráðabrugg þeirra. Þetta 

reynist vera satt um May.87 Þrátt fyrir viðvörun Justinus er Januarie staðráðinn í að gifta sig. 

Pope bendir á að það sé óljóst hvort Januarie vilji giftast af trúarlegum ástæðum eða hreinlega 

 
82 Trevor Whittock, A Reading of the Canterbury Tales (Cambridge: University Press, 1968): 153. 
83 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 210. 
84 Stewart C. Baker, „In her (text) he throng: Authority, Genre, and the Construction of Feminine Stereotypes in 

The Merchant’s Tale,” (meistararitgerð, University of South Carolina, 2012), 24, 

https://search.proquest.com/docview/1318849085?accountid=135892. 
85 Chaucer, 210. 
86 Baker, 38. 
87 Amanda Walling, „Placebo Effects: Flattery and Antifeminism in Chaucer’s Merchant’s Tale and the Tale of 

Melibee,” Studies in Philology 115, nr. 1 (2018): 16, sótt 20. apríl 2020, 

https://search.proquest.com/docview/1988890689?accountid=135892. 



21 

 

vegna einmanaleika. Ruggiers vill þó meina að Januarie vilji giftast ungri konu sem hann getur 

stjórnað og mótað eftir andlegum og líkamlegum þörfum sínum.88 Hugmyndir Januarie um 

hjónaband eru bæði óraunhæfar og sjálfselskar en Pope telur Januarie vera haldinn óeðlilega 

miklum losta.89 Januarie er sannfærður um að hjónaband muni veita honum erfingja sem og 

fallega, trygga og hlýðna eiginkonu: „Al that hir husbonde lust hir lyketh weel. She seith not 

ones “nay“ whan he seith “ye.“90 Hann hefur mótað hina fullkomnu eiginkonu í huga sínum og 

trúir því að framtíðar eiginkona sín muni vera til staðar fyrir hann og veita honum 

tilfinningalegt jafnvægi. Amanda Walling bendir á að Januarie hafi miklar ranghugmyndir um 

hjónaband og að hann sjái hjónaband fyrir sér sem „kynferðislega paradís.“91 Hún segir 

jafnframt að Januarie sé að ímynda sér eiginkonu sem sé ekki til í alvörunni. Hún telur þó 

lýsingar hans minna á Griseldu úr Sögu skólamannsins og því megi draga þá ályktun að 

Griselda sé í raun hin fullkomna eiginkona sem Januarie sé að ímynda sér.92 Hugmyndir 

Januarie um hjónaband eru þó fljótt afsannaðar.93  

 Conor McCarthy bendir á að Januarie giftist May ekki af ást heldur eingöngu vegna 

losta. Kaupmaðurinn bendir jafnframt á að Januarie girnist May vegna útlits hennar:„Heigh 

fantasye and curious bisynesse fro day to day gan in the soule impresse of Januarie aboute his 

mariage […]“94 Lostinn veldur Januarie miklu tjóni en hann gefur May allar sínar eignir án 

þess að depla auga.95 Eins og komið hefur fram komu völd kvenna alfarið fram í eignum þeirra 

en það má segja að þarna verði May að fremur valdamikilli persónu. Losti Januarie heldur 

áfram að stigmagnast en hann nær hámarki á brúðkaupsnótt þeirra. Kynlífið er ofbeldisfullt og 

dregur fram valdarójafnvægið á milli þeirra, en Januarie ímyndar sér sig drottna yfir May:96 

  „This Januarie is ravisshed in traunce 

  At every time he loked on hir face; 

  But in his herte he gan hir to manace 

  […] natheless yet hadde he geet pitee 
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  That thilke night offenden hir moste he,“97 

Januarie er þarna með fullt líkamlegt vald yfir May. Whittock telur brúðkaupsnóttina 

kaldhæðnislega þar sem May muni á endanum fara með öll völd af kynferðislegum toga.98 Eftir 

mikla kúgun og harðstjórn að hálfu Januarie rís May upp til valda á meðan hann er bókstaflega 

blindur af losta og draumórum. May er mjög klár en Walling bendir á að hún sé í raun allt það 

sem Justinus hafði varað Januarie við. May hlýðir Januarie í hljóði á meðan hún skipuleggur 

uppreisn sína.99 May byrjar að taka meðvitaðar ákvarðanir og framkvæmir þær. Hún ögrar 

Januarie og ákveður að fullnægja sínum eigin kynferðislegum þörfum með því að hefja 

leynilegt samband við ungan mann sem heitir Damian.100 Baker bendir á að May sé full af losta 

rétt eins og Januarie og telur losta vera hennar helsta drifkraft þegar kemur að sambandi hennar 

við Damian.101 May felur samband sitt mjög vel en Walling segir að það undirstriki hversu klár 

hún raunverulega sé.102  

 Samband May og Damians er í algjörri andstæðu við hjónaband May og Januarie. 

Damian er ungur og fátækur og sýnir May sannan riddaraskap á meðan Januarie er gamall, 

ríkur og nautnasjúkur maður. May nýtir sér blindu Januarie en frá sjónarhorni hans er May hin 

fullkomna eiginkona og því er auðvelt fyrir lesandann að finna til með honum. Þegar May og 

Damian laumast upp í perutré til að stunda samfarir notar May klóka afsökun þegar Januarie 

sér þau. Hún byrjar á því að segja að hún sé trygg eiginkona og að hún geri allt til þess að gera 

hann hamingju saman. Hún segir honum svo að augu hans séu hreinlega að svíkja hann því þau 

séu enn að aðlagast ljósinu: 

  „Right so a man that longe hath blynd ybe,  

  Ne may nat sodeynly so wel yse, 

  First what his sighte is newe come agaeyn, 

  As he that hath a day of two yseyn. 

  Til that youre sighte ysalted be a while  
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  Ther may ful many a sighte yow bigile.“103 

Joan Ferrant bendir á að slóttskapur hafi oft verið eina leiðin sem konur höfðu til að ná fram 

völdum eða til að bæta sinn eigin hag. Hún segir að konur á miðöldum hafi oft notað slægð og 

lygar sem tæki til að stjórna öðru fólki en það er einmitt það sem May gerir við Januarie. May 

notar snjalla orðræðu til að hagræða raunheimi Januarie og því má segja að hún hafi fullkomið 

vald yfir honum.104 Walling bendir einnig á að May noti gjarnan smjaður til að blekkja Januarie 

en hún nær að sannfæra hann um að allt sem hún geri sé til þess að viðhalda velferð hans og 

hamingju. May veit nákvæmlega hvað hún þarf að segja við Januarie til þess að blekkja hann 

og sannfæra hann um sakleysi sitt.105 Januarie sem er enn og aftur blindaður af ást leggur trúnað 

á May, kyssir hana og fer með henni heim.  

 Proserpyne og Pluto fylgjast gaumgæfilega með hjónabandi May og Januarie en það er 

Pluto sem gefur Januarie sjónina til baka. Pluto vill ekki að May komist upp með svik sín en 

samkvæmt Pope er Pluto að reyna að viðhalda hinum fornargamla hugsunarhætti að konur séu 

blekkjóttar og syndugar og vitnar í Evu og syndafallið.106 Proserpyna lítur á May sem unga 

konu sem hefur verið þvinguð í hjónaband við vondan og lostafullan mann. Hún stendur því 

með May en þegar Januarie sér hvað er í gangi gefur hún May hæfnina til að plata Januarie. 

Pope bendir á að það sé augljóst að Chaucer sé sammála Proserpyne því annars hefði 

athugasemd hennar aldrei komið í ljós.  

 Eftir atvikið í trénu breytast viðhorf Januarie gagnvart May. Hann hættir að hlutgera 

hana og byrjar að sjá hana sem manneskju með sínar hugsanir og sín réttindi. Januarie fer að 

bera virðingu fyrir henni og sýnir henni ást: 

  „That art the creature that I best love. 

  For by that Lord that sit in hevene above, 

  Levere ich hadde to dyen on a knyf, 

  That thee offende, trewe deere wyf!“107  

Sjálfselska hans er þó ekki horfin á brott en hann hefur breyst til batnaðar og sýnir að hann 

iðrast: „He kisseth hir and clippeth hir ful ofte, And on hir wombe he stroketh hir ful softe, And 
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to his palays hoom he hath hir laf.“108 Whittock bætir við að viðhorf hans til hjónabands hafi 

einnig breyst til frambúðar.109 Endirinn er fremur opinn en það er bæði hægt að túlka hann sem 

hamingjusamlegan og sorglegan. May stendur uppi sem sigurvegari en henni tekst að blekkja 

og stjórna Januarie og á endanum kemur hann fram við hana af virðingu. Ruggiers telur May 

koma fram sem unga og óhæfa eiginkonu og að boðskapur sögunnar sé sá að gamlir karlmenn 

eigi ekki að giftast ungum konum.110 Baker telur endirinn vera opinn en bendir á að í fyrstu 

virðist sagan sýna konur í neikvæðu ljósi. Hann telur þó kaupmanninn og söguna ekki vera 

með nógu sannfærandi rök og því þurfi lesendur að ákveða sjálfir hver þeirra afstaða sé.111 

Hann bætir þó við að ekki sé hægt að neita því að May fremji hjúskaparbrot og að hún sé sek 

að mörgu leyti en hann segir að það sé þó ekki hægt að kalla hana alvonda.112 Samkvæmt Pope 

fjallar sagan um ást en hann segir að Chaucer kanni allar hliðar ástarinnar í Sögu kaupmannsins. 

Hann telur Chaucer vera að sýna okkur að ástin geti verið sjálfselsk og segir Chaucer leggja 

mikla áherslu á sjálfselsku Januarie. 113 Sagan er hvorki hliðholl May né Januarie en bæði kúga 

þau og misþyrma hvort öðru og njóta hagnaðar af því. Því telur Whittock söguna hafna 

hugmyndinni um hið fullkomna hjónaband og sýnir í staðinn hið sanna og raunverulega eðli 

hjónabanda. Samkvæmt Whittock snýst sagan að miklu leyti um stríðið á milli kynjanna en 

hann segir að Chaucer haldi hvorki með konum né karlmönnum.114 

  

 
108 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 235. 
109 Trevor Whittock, A Reading of the Canterbury Tales (Cambridge: University Press, 1968): 159. 
110 Paul. G. Ruggiers, The Art of the Canterbury Tales (Madison: The University of Wisconsin Press, 1965), 

110. 
111 Stewart C. Baker, „In her (text) he throng: Authority, genre, and the construction of feminine stereotypes in 

The Merchant’s Tale,” (meistararitgerð, University of South Carolina, 2012), 52, 

https://search.proquest.com/docview/1318849085?accountid=135892. 
112 Baker, 76. 
113 Rob Pope, How to Study Chaucer (London: Macmillan Education, 1988), 105. 
114 Whittock, 154. 
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7. Saga bóndans 

Saga bóndans fjallar um hjónaband þar sem báðir aðilar hafa sömu réttindi og er því um 

fullkomið jafnrétti að ræða. Bóndinn gagnrýnir hið hefðbundna hjónaband á miðöldum sem 

einkennist af kúgun og einræðisvaldi. Hann er sérstaklega dómharður á hjónaband Walters og 

Griseldu en hann gagnrýnir meðal annars undirgefni Griseldu: 

  „Love is a thyng as any spirit free. 

  Wommen, of kynde, desiren libertee, 

  And nat to been constreyned as thral: 

  And so doon men, if I sooth seyen shal.“115  

Sagan byrjar á langri ræðu um hvernig hjónabönd ættu að vera en Kaske bendir á að þessi ræða 

haldist í hendur við Sögu konunnar frá Bath og að Saga bóndans sé í raun framhald af hennar 

sögu:  

  „Servant in love, and lord in mariage. 

  Thanne was he bothe in lordshipe and servage. 

  Servage? Nay, but lordshipe above,“116 

Í greininni The Name of Soveraynetee eftir Cathy Hume kemur fram að hjónaband Arveragus 

og Dorigen lýsi hinu fullkomnu hjónabandi. Arveragus kemur fram við Dorigen af 

prúðmennsku en hann strengir þess heit að virða hana og elska: 

  „That nevere in al his lyf he, day ne nyght, 

  Ne sholde upon hym take no maistrie 

  Agayn hir wyl, ne kithe hire jalousie, 

  But hire obeye, and folwe hir wyl in al, 

  As any lovere to his lady shal.“117 

Á móti lofar Dorigen að vera honum „humble trewe wyf.“118 Arveragus neitar hugmyndinni 

um að karlmaðurinn eigi að hafa völd yfir eiginkonu sinni: „love wol nat been constreyned by 

maistrye“119 Hann vill hins vegar láta það líta út fyrir að hann hafi völdin yfir henni.120 

Samkomulagið er sem svo að fyrir utan heimilisins virðist Arveragus vera með öll völdin en 

innan heimilisins ríki fullkomið jafnræði. Hume segir að slík samkomulög hafi verið algeng á 

 
115 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 238. 
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117 Chaucer, 238. 
118 Chaucer, 238. 
119 Chaucer, 238. 
120 Neil Cartlidge, „Marriage, Sexuality and the Family,” í A Concise Companion to Chaucer, ritstj., Corienne 

Saunders (Malden: Blackwell Publishing, 2006), 224. 
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miðöldum. Það má sjá keimlík dæmi í ýmsum miðaldaverkum en þar má meðal annars nefna 

Livere des trois vertus, The Book of the Knight of the Tower og Le Menagier de Paris. Í þessum 

verkum þarf eiginkonan, rétt eins og í Sögu bóndans, að hlýða eiginmanni sínum en þó ekki 

innan heimilisins.121 Jill Mann telur samkomulag þeirra vera öfugmæli en hún segir að 

Arveragus hafi í raun fullt vald yfir Dorigen. Hún telur Arveragus vera áhyggjufulllan um 

skoðanir fólks og hann vilji ekki að staða hans í samfélaginu sé dregin í efa.122 Hume segir 

ástæðuna vera að Arveragus hafi verið að halda uppi ákveðinni ímynd sem passaði við kröfur 

og væntingar samfélagsins. Með því að halda samkomulaginu leyndu gátu þau verið jafningjar 

án nokkurrar truflunar. Arveragus og Dorigen þurftu því að fara í ákveðin samfélagsleg 

hlutverk þegar þau voru meðal fólks. Það má jafnframt segja að Arveragus komi fram við 

Dorigen eins og elskhugi innan heimilisins en eins og eiginmaður utan þess.123  

 Cynthia A. Gravlee trúir því að ótti Arveragus um hvað öðrum finnist um hann sé 

jafnvel sterkari en ást hans til Dorigen. Gravlee telur Arveragus vera hræsnari. Hún segir að 

hann hafi samþykkt samkomulagið af kurteisissökum og að samkvæmt honum sé vald innan 

hjónabands óhjákvæmilegt. Robert R. Edwards er ekki á sama máli en hann telur Sögu bóndans 

vera um elskulegt og jafnt hjónaband sem er að reyna að breyta viðhorfi samfélagsins á 

hjónaband. Hann segir að Chaucer sé að sýna hvernig jafnt hjónaband myndi virka í hinum 

raunverulega heimi.124 Í greininni Love’s (and Law’s) Illusions in Chaucer’s Franklin’s Tale 

segir Ellen M. Caldwell að sagan staðfesti afburðar hlýðni Dorigen og að eiginkonur geti 

einungis verið hamingjusamar þegar viðeigandi samfélagslegar reglur séu til staðar. Hún segir 

einnig að þau noti of mikið af hugmyndum hirðástinnar og því muni hjónaband þeirra ekki 

ganga upp.125 Kaske telur Arveragus og Dorigen einnig gera þau mistök að nýta sér of mikið 

af hugmyndum hirðástinnar. Arveragus er hinn dæmigerði riddari:  

  „[…] was cleped Arveragus, 

  Shoop him to goon and dwelle a yeer or tweyne 

  In Engelond, that cleped was eek Briteyne 

  To seke in armes worshipe and honour“126  

 
121 Cathy Hume, „The Name of Soveraynetee: The Private and Public Faces of Marriage in The Franklin’s 

Tale,“ Studies in Philology 105, nr. 3 (2008): 294-296. 
122 Hume, 284-285. 
123 Hume, 299-300. 
124 Hume, 286. 
125 Ellen M. Caldwell, „Love (and Law’s) Illusions in Chaucer’s Franklin’s Tale,” Studies in Philology 116, nr. 

2 (2019): 211. Sótt 22. apríl 2020. doi: 10.1353/sip.2019.0008. 
126 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ritstj., V.A. Kolve og Glending Olson (London: W.W. Norton & 

Company, 2018), 239. 
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Það var mjög algengt fyrir riddara að þurfa að yfirgefa eiginkonur sínar til að sinna skyldum 

sínum en Arveragus fer frá Dorigen í tvö ár. Þetta telur Kaske gefa Dorigen færi á að mistakast 

sem eiginkona.127 Aðskilnaðurinn er Dorigen erfiður en Hume segir að Chaucer sé að reyna að 

sýna raunverulegt hjónaband í raunverulegum aðstæðum.128 Jennifer C. Ward bendir á að á 

meðan karlmenn voru í burtu hafi það verið eiginkonur þeirra sem héldu uppi mikilvægum 

félagslegum tengslum. Hume segir að það hafi verið skylda þeirra að gæta og viðhalda 

fjárhagslegum hagsmunum þeirra. Dorigen er því að uppfylla skyldur sínar sem eiginkona 

þegar hún á fyrst í samskiptum við Aurelius en hann er virðingarverður maður sem Dorigen 

ætti að treysta. Undir venjulegum kringumstæðum máttu eiginkonur ekki gefa loforð án 

samþykkis eiginmanns síns. Loforð Dorigen til Aurelius er samt sem áður gilt þar sem 

Arveragus var búinn að leysa hana undan valdi sínu.129 

 Kaske segir að í samtali sínu við Aurelius sé Dorigen ekki að gefa honum 

óuppsegjanlegt loforð heldur sé hún að neita honum á kurteisislegan hátt. Því þykir Kaske það 

fjarstæðukennt og fáránlegt að Arveragus skipi Dorigen að efna loforðið.130 Skoðanir 

fræðimanna á þessu máli eru mjög skiptar. Sumir fræðimenn telja Arveragus vera að sýna 

Dorigen virðingu og góðvild á meðan aðrir telja hann vera sýna henni grimmd. McCarthy 

bendir á að þegar Arveragus segir Dorigen að efna loforðið sé hann að sýna henni að hann sé 

ekki með völdin yfir henni. Hann er að sýna henni að orð hennar séu alveg jafn marktæk og 

hans og því sé loforðið gilt og hún verði að framfylgja því.131 Hume telur Arveragus vera að 

sýna Dorigen virðingu þegar hann biður hana að efna loforðið. Hann er að sýna að hún sé 

sjálfstæður einstaklingur sem sé ekki undir hans stjórn. 132 Argveragus leyfir Dorigen að komast 

undan hjónabandsheitum sínum svo að hún geti efnt loforð sitt til Aurelius sem gefur henni 

tækifæri til að vera heiðvirt. Hins vegar hótar Arveragus henni öllu illu ef hún segir nokkurri 

sálu frá þessu:  

  „[…] he brast anon to wepe, 

  And seyde „I yow forbede, up pene of deeth, 

  That nevere, whyl thee lasteth lyf ne breeth, 

 
127 R.E. Kaske, „Chaucer’s Marriage Group,“ í Chaucer the Love Poet, ritstj., Jerome Mitchell og William 

Provost (Georgia: University of Georgia Press, 1973), 59-60. 
128 Cathy Hume, „The Name of Soveraynetee: The Private and Public Faces of Marriage in The Franklin’s 

Tale,“ Studies in Philology 105, nr. 3 (2008): 288. 
129 Hume, 292. 
130 Kaske, 62. 
131 Conor McCarthy, „Love, Marriage, And Law: Three Canterbury Tales,” English Studies 83, nr. 6 (2010): 

518. Sótt 8. mars 2020. doi:10.1076/enst.83.6.504.13553. 
132 Hume, 285. 
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  To no wight tel thou of this aventure –„133 

Þetta er í beinni mótsögn við samkomulag þeirra. Þarna er Arveragus með fullt vald yfir 

Dorigen og hún hefur engan annan kost en að hlýða. Kaske telur það líklegt að Arveragus sé 

að kenna Dorigen lexíu um skynsemi án þess að hún viti af því. Viðbrögð hans við loforðinu 

eru undarlega róleg og örugg en hann segir: „Is ther oght elles, Dorigen, but this?“134 Kaske 

bendir á að á endanum sé það Arveragus sem hafi völdin yfir Dorigen þar sem hann hafi mikla 

vitsmunalega yfirburði yfir henni. Honum tekst að stjórna henni og leika á hana andlega án 

þess að hún taki eftir því. Kaske segir að Dorigen leyfi Arveragus að ráða hvað hún skuli gera 

vegna þess að á erfiðum tímum sækjast konur almennt í karlmenn. Hann segir að konur vilji að 

karlmenn taki stjórnina þegar kemur að erfiðum ákvörðunum. 135 Kaske bendir á að með því að 

leyfa Arveragus að taka stjórnina sé mögulega verið að ýja að því að karlmenn séu almennt 

skynsamari en konur og því ættu þær að vera með takmörkuð völd.136 

 Kaske telur Chaucer hafa endað sögurnar af hjónaböndum á Sögu bónbands af ráðum 

hug. Chauer veit að hjónaband þeirra er ekki fullkomið en það er samt sem áður fullkomið í 

hans huga. Hjónaband Arveragus og Dorigen er í fullkomnu jafnvægi en það sýnir mannlegar 

hliðar ástarinnar, kynferðislega spennu og vald.137 Gallaleysið í hjónabandinu skapar ákveðið 

jafnrétti. Í staðinn fyrir að enda söguna á valdamiklum eiginmanni sem réttir úr mistökum 

eiginkonu sinnar sýnir Chaucer að þetta sé þeim báðum að kenna. Bæði Arveragus og Dorigen 

þurfa að fyrirgefa og bæta sig.138 Chaucer gefur lesandanum hamingjusamlegan endi en 

Dorigen lofar að vera trygg og Arveragus lofar að: „cherisseth hire though she were a 

queene,“139 og þau lifa hamingjusamlegu og jöfnu lífi eftir það.  
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Samantekt og lokaorð 

Hugmyndir um ástir og hjónabönd á miðöldum eru afar frábrugðnar hinum almennu ríkjandi 

viðhorfum nútímans. Hjónaböndin í sögunum fjórum sem voru til umræðu í þessari ritgerð 

einkennast flest af valdarbaráttu og kúgun. Chaucer kannar völd innan hjónabanda í 

Kantaraborgarsögum en það er greinilegt að þetta efni var honum kunnugt.  Lýsingar hans á 

persónum sínum sýna að hann vissi vel hvernig fólk nýttu sér hæfni sína og getu til að fá vilja 

sínum framgengt. Kantaraborgarsögur er margbrotið verk að mörgu leyti en Formáli og Saga 

konunnar frá Bath standa upp úr. Það sem gerir Alisoun athyglisverða er að hún fer þvert á 

móti þeim viðmiðum sem sett voru fyrir konur á miðöldum. Það má túlka formála hennar sem 

ádeilu á feðraveldið en Alisoun bendir á óréttlætið og þöggunina sem konur á miðöldum urðu 

fyrir. Trevor Whittock telur Chaucer hafa verið að lýsa andstöðu sinni við hið karllæga 

miðaldarsamfélag með beinskeyttu orðræðu Alisoun.140  

 Hlýðni kvenna var algjört grunndvallaratriði á miðöldum en karlmenn fengu leyfi til að 

berja eiginkonu sína til að tryggja hlýðni þeirra.141 Hlýðni spilar stóran þátt í sögunum en hlýðni 

Griseldu stendur þó upp úr. Walter trúir því að Griselda sé skyldug til að hlýða sér en þessi 

hugsunarháttur var eflaust tíður á miðöldum. Walter misnotar völd sín og brýtur niður, 

undirokar og særir Griseldu viðstöðulaust. Í Sögu skólamannsins er flett ofan af óréttlætinu og 

kúgununni sem margar konur á miðöldum urðu eflaust fyrir. Það voru ekki einungis karlmenn 

sem beittu valdi en í Sögu kaupmannsins má sjá valdeflingu og kúgun af hálfu kvenna. 

Kaupmaðurinn er kúgaður af eiginkonu sinni en það fær hann til að segja sögu sem 

endurspeglar neikvæðu hugmyndir hans um konur og hjónabönd. Í Sögu kaupmannsins má sjá 

mikla slægð og blekkingar en May notfærir sér meðal annars sjónleysi Januarie til að eiga í 

ástarsambandi við annan mann. Sagan sýnir að völd geti verið margskonar og að það séu ekki 

einungis voldugir karlmenn sem geti beitt valdi.  

 Saga bóndans er gagnrýnin á hið hefðbunda hjónaband á miðöldum en bóndinn hafnar 

hugmyndinni um að karlmenn eigi að hafa völd yfir konum. Sú saga er jákvæðust af þeim 

öllum en hún sýnir hjónaband í jákvæðu ljósi. Hún leggur áherlsu á að hvorki karlmaðurinn né 

konan eigi að hafa völdin en sögurnar á undan sýna neikvæðar afleiðingar sem valdarbarátta 

innan hjónabands hefur. Sögurnar fjórar kanna allar hliðar hjónabanda, þær jákvæðu, 

neikvæðu, ónærgætnu og jafnvel þær siðlausu. Það sem gerir verkið einstakt er að 

sögumennirnir eru allir með sínar eigin persónulegu skoðanir á hjónabandi og öllum er gefið 

 
140 Trevor Whittock, A Reading of the Canterbury Tales (Cambridge: University Press, 1968): 119. 
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fullt frelsi til að tjá skoðanir sínar óháð kyni og samfélagslegri stöðu. Verkið stendur upp úr 

bókmenntaarfi miðalda en Chaucer síar ekki neitt út og gefur hverjum sögumanni fullt vald 

innan textans. Því fær lesandinn að upplifa allar hliðar ástar og hjónabands á einstakan og 

margbrotinn hátt. 
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