
 

 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„How lucky I am, Lady, not to be the 

knight you speak of“ 

 

 
Sjálfsvitund og kyngervi í Sir Gawain and the Green Knight 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til B.A.-prófs 

 

 

Elín Edda Pálsdóttir 

 

Maí 2011 



 

 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Almenn bókmenntafræði 

 

 

 

 

„How lucky I am, Lady, not to be the 

knight you speak of“ 
 

Sjálfsvitund og kyngervi í Sir Gawain and the Green Knight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

     Elín Edda Pálsdóttir 

Kt.: 011188-3709 

 

Leiðbeinandi: Sif Ríkharðsdóttir 

Maí 2011 



 

 

 

 

Ágrip 

 

Rómönsur og riddarasögur eru samofnar menningararfleið okkar og hafa haft mótandi 

áhrif á það hvernig við lítum á fortíðina og okkur sjálf. Hefðbundin kynhlutverk hafa 

jafnan verið talin standa óáreitt í slíkum frásögnum en í mörgum rómönsum má sjá 

flóknari og gagnrýnni sýn á samskipti kynjanna en oft er gert ráð fyrir. Í þessari 

ritgerð mun ég skoða miðenska kvæðið Sir Gawain and the Green Knight sem ort var 

undir lok 14. aldar. Ég mun beita á textann kenningum þriggja fræðimanna sem allir 

hafa verið tengdir við hinsegin fræði (e. queer theory), þeirra Michel Foucault, Judith 

Butler og Eve Kosofsky Sedgwick. Ég hyggst athuga hvernig sjálfsvitund Gawains, 

og þá sérstaklega í tengslum við kyngervi hans innan sögunnar, er mótuð og brotin 

niður í samskiptum hans við aðrar sögupersónur, hvort heldur karla eða konur, sem og 

kynjaveruna græna riddarann (the Green Knight). 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er farið yfir möguleika og vandamál þess að beita 

kenningum hinsegin fræða á miðaldatexta og rómönsur. Þar eftir fylgir útlistun á þeim 

kenningum þessara fræðimanna sem liggja til grundvallar greiningunni. Í þriðja kafla 

er svo kvæðið Sir Gawain and the Green Knight sett í samhengi við þessar 

hugmyndir. Þar verður meðal annars skoðað hvernig Gawain reynir að standa undir 

væntingum annarra og hvernig hegðun hans samræmist kenningum Butlers um 

gjörningsgildi kyngervis. Einnig verður skoðað hvernig orðræðan og 

bókmenntahefðin sjálf hefur áhrif á kyngervisvitund Gawain. Ég mun færa rök fyrir 

því að það séu viðbrögð hans við prófraununum sem skapa sjálfsvitund hans og að í 

verkinu komi fram hegðun sem samræmist hvorki reglum riddarmennsku né 

stöðluðum kynhlutverkum. Í ljósi þeirra kenninga sem kvæðið er mátað við má draga 

þá ályktun að Gawain nái ekki að uppfylla staðla karlmennskunnar og hinn fullkomni 

riddari færist sífellt undan lesandanum.  
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1. Inngangur 

 

 

Arthúrssagnahringurinn er samofinn menningu okkar og hafa ótalmargir höfundar 

byggt á því minni síðasta árþúsund. Menningarúrvinnsla bókmennta og í seinni tíð 

einnig kvikmynda, hafa ávallt haft mikil áhrif á það hvernig við hugsum um sögu 

okkar. Hvernig við túlkum bókmenntir fyrri tíma speglar jafnframt samtíma okkar rétt 

eins og þann tíma sem verið er að lýsa. Menningarleg endurvinnsla þessa efnis hefur 

verið slík að það að tala um rómönsu eða riddarasögur vekur upp nánast klisjulegar 

myndir. En slík ævintýri virðast samtímis hafa tímalaust gildi. Jeffrey Jerome Cohen 

lýsir rómönsunni þannig:  

 

Máttur aðdráttarafls rómönsunnar [...] er djúpstæður. Með því að sameina sagnfræði, 

goðafræði, þjóðsögur, klassísku arfleiðina, dægurmenningu, og jafnvel heimspeki og 

guðfræði í frumgerðarfrásagnir af hetjuskap og þrá, er rómansan jafnvel meira 

menningarfyrirbæri en bókmenntagrein, hún er jafn mikill hvati til menningar-

sköpunar eins og hún er menningarafurð.
1
  

 

Riddarasögur hafa frá upphafi sótt í sameiginleg sagnaminni, byggt hver á annarri og 

síðan verið endurtúlkaðar á margvíslegan hátt.  

Höfundur Sir Gawain and the Green Knight er langt frá því að vera sá fyrsti 

sem notar þennan efnivið, en hann bætir þó einhverju við mengið. Þau hefðbundnu 

hlutverk sem fyrst koma upp í hugann þegar talað er um riddara eða 

Arthúrssagnahringinn; hugrakkur riddari á hvítum hesti og hjálparvana fögur mær, eru 

alls ekki eini flöturinn í þessum sögum sem hafa haft svo mikil áhrif á menningu 

okkar, hvernig við hugsum um fortíðina og um okkur sjálf. Mér þykir áhugavert að 

skoða þessa tilteknu rómönsu út frá hugmyndum um sjálfsvitund og kyngervi persóna. 

Ég mun gera það með því að beita á textann kenningum þriggja fræðimanna sem allir 

hafa verið tengdir við hinsegin fræði, þeirra Michel Foucault, Judith Butler og Eve 

Kosofsky Sedgwick. Ég hyggst athuga hvernig sjálfsvitund Gawains, og þá 

sérstaklega í tengslum við kyngervi hans innan sögunnar, er mótuð og brotin niður í 

                                                 
1 Jeffrey Jerome Cohen, Of Giants: Sex, Monsters, and the Middle Ages (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1999), bls. 63. „The power of attraction of romance ... runs deep. Combining 
history, myth, folklore, the classical heritage, popular culture, and even philosophy and theology 
into archetypal tales of heroism and desire, romance is perhaps more cultural mode than literary 
genre, as much a catalyst to cultural creation as cultural product“. Mín þýðing. Allar tilvitnanir í 
Cohen hér eftir eru þýddar af mér. 
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samskiptum hans við aðrar sögupersónur, hvort heldur karla eða konur, sem og 

kynjaveruna græna riddarann (the Green Knight). För Gawains er leit að sannleika 

kyngervisins að baki riddaralegri sjálfsvitund hans en margræð lausn sögunnar er 

hugsanlega ekki áætlaður áfangastaður þess leiðangurs. 
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2. Hinsegin endurlestur riddarasagna 

 

 

Riddarasögur heyra undir bókmenntahefð rómönsunnar. Rómönsur voru frá upphafi 

ritaðar bókmenntir á þjóðtungum. Þær áttu uppruna sinn á frönsku málsvæði en 

breiddust fljótlega út til annarra þjóða í Evrópu. Upphaf rómönsuritunar tengist 

samfélagsbreytingum á 12. öld en þá fór svokölluð hirðmenning að blómstra í Evrópu 

vegna aukinnar hagsældar. Í upphafi voru þær gjarnan ýkjukenndar frásagnir sem 

sóttu efnivið í latnesk rit eða munnlegar sagnir þjóða en bókmenntirnar fóru smám 

saman að lifa eigin lífi og sérstakur sagnaheimur rómönsunnar varð til.
2
 

Hirðmenningin fól meðal annars í sér tiltekið viðhorf til ásta sem kom fyrst fram í 

kveðskap trúbadúra í Suður-Frakklandi á 11. öld, það er hirðástin (fr. amour courtois). 

Þó forn efniviður hafi oft verið notaður í rómönsum löguðu höfundar skáldverk sín að 

miklu leyti að hugmyndum samtíma þeirra, sérstaklega hvað varðar hirðmenningu, 

kurteisi og hirðást.
3
 Sá samtímaheimur og menning er ekki síður umfjöllunarefni 

rómönsuhöfunda þó að atburðir gerist á framandi slóðum eða lýsa yfirnáttúrulegum 

atburðum. 

Það var ekki aðeins samtímamenningin sem hafði áhrif á rómönsurnar heldur 

hefur lengi verið talið að franskar rómönsur hafi átt þátt í að breiða út hugmyndir um 

hirðást og kurteisi víða í Evrópu og að þessar hugmyndir hafi gert mismunandi kröfur 

til hegðunar eftir kyni: „karlmenn af góðum ættum ættu að temja sér hugrekki og 

ráðdeild á hinum opinberu sviðum stjórnsýslu og stríðs; hefðarkonur ættu að helga sig 

einkasviðinu og þróa með sér hæfileika til skreytinga, tilfinningalegrar næmni og 

móðurhlutverksins―.
4
 Roberta Krueger segir marga fræðimenn í dag gagnrýna þá 

skoðun að rómönsurnar upphefji aðeins hefðbundin kynhlutverk. Hún telur að 

gagnrýnin viðhorf gætu jafnvel falist innan sjálfrar greinarinnar því í mörgum 

rómönsum megi sjá flóknari og gagnrýnni sýn á samskipti kynjanna en áður hefur 

                                                 
2 Íslensk bókmenntasaga II, ritstj. Vésteinn Ólason, Böðvar Guðmundsson, Sverrir Tómasson, Torfi 
H. Tulinius (Reykjavík: Mál og menning, 2006), bls. 167-8. 
3 Sama, bls. 181-2. 
4 Roberta L. Krueger, „Questions of gender in Old French courtly romance“, í The Cambridge 
Companion to Medieval Romance, ritstj. Roberta L. Krueger (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000), bls. 132-149, (bls. 132). „well-bred men should exercise courage and prudence in 
the public domains of government and war; ladies should devote themselves to the private 
sphere and cultivate the arts of adornment, senimental refinement, and mothering“. Mín þýðing. 



 4 

verið gert ráð fyrir.
5
 Krueger bendir á að ef við skoðum framsetningu á hlutverkum 

kvenna í rómönsum sjáist ákveðin tvíræðni sem virðist endurspegla þversögnina sem 

felst í stöðu þeirra innan hirðmenningarinnar. Konur voru bæði upphafnar sem 

miðpunktur athyglinnar en á sama tíma voru þær jaðraðar og lítið annað en leiksoppar 

í höndum karlmanna. Kvenpersónur í rómönsum leika oft hlutverk sem eru í andstöðu 

við hefðir og félagslegar venjur. Konur og kynferði þeirra hafa jafnvel truflandi áhrif 

og geta dregið hefðir og hugmyndafræði hirðarinnar í efa.
6
 Það er ljóst að rómönsur 

höfðu áhrif víða og hafa mótað hugmyndir manna um hvernig riddari ætti að haga sér 

og hvernig myndir ástin gat tekið sér. En það er jafn ljóst að margar sögurnar 

endurspegla alls ekki þau fastmótuðu kynhlutverk sem við ímyndum okkur þegar 

talað er um þetta tímabil. Í Sir Gawain and the Green Knight kemur bæði fram 

meðvitund um áhrif bókmenntagreinarinnar á hugmyndir manna um sjálfa sig, það er 

sjálfsvitundir þeirra, en þar að auki er margt í verkinu sem er í mótsögn við stöðluð 

kynhlutverk. 

Sir Gawain and the Green Knight er miðenskt kvæði sem varðveitt er í einu 

handriti, British Library MS Cotton Nero A.x., Art. 3. Það hefur að öllum líkindum 

verið ort á síðari hluta 14. aldar en skráð í handrit í kringum árið 1400.
7
 Í sama 

handriti eru þrjú önnur kvæði skráð en ekkert þeirra ber titil. Höfundur þeirra er 

óþekktur en örugglega ekki sá sami og skráði kvæðin niður. Margir hafa fundið 

samsvaranir sem benda til þess að sami höfundur gæti hafa ort öll kvæðin í handritinu 

þó ekkert sé endanlega sannað.
8
 Sir Gawain and the Green Knight er ort á miðenskri 

mállýsku sem er nokkuð frábrugðin þeirri sem Chaucer notar og er tungumálið líkara 

miðensku sem töluð var í norð-vesturhluta miðhéraða Englands.
9
  

Kvæðið segir frá því hvernig risavaxinn grænn riddari ryðst óvænt inn á hirð 

Arthurs á nýársdag og leggur prófraun fyrir riddarana. Gawain býður sig fram en hann 

þarf að höggva höfuðið af græna riddaranum og lofa að taka sjálfur við slíku höggi ári 

og einum degi síðar. Græni riddarinn deyr ekki við það að Gawain afhöfði sig heldur 

hræðir sá græni hirðina með því að sækja höfuð sitt og hann minnir Gawain á það að 

finna sig að ári liðnu áður en hann þeytist aftur á brott. Kvæðið allt snýr að því 

                                                 
5 Krueger, bls. 132. 
6 Sama, bls. 137. 
7 Norman Davis, „Introduction“, í Sir Gawain and the Green Knight, ritstj. Norman Davis, 2. útg. 
(Oxford: Oxford University Press, 1967), bls. xi-xxvii (bls. xi-xii, xxv).  
8 Sama, bls. xxii-xxiv. 
9 Sama, bls. xxvii. 
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hvernig Gawain vinnur úr þeim prófraunum sem lagðar eru fyrir hann og er þetta eins 

konar þroskasaga hans sem riddara. Gawain leggur af stað seint á næsta ári að leita 

græna riddarans en á leiðinni fær hann skjól í glæsilegri höll þar sem hann hvílist yfir 

jólahátíðarnar. Gestgjafinn stingur upp á skiptileik sem gengur út á að Gawain bíði í 

höllinni á meðan gestgjafinn fer á veiðar og þeir skuli svo skiptast á vinningum sínum 

í lok hvers dags. Þrjá daga í röð reynir lafðin, kona gestgjafans, allt sem hún getur til 

að tæla Gawain en uppsker bara kossa og á þriðja degi gefur hún honum þar að auki 

belti sitt sem hún segir búa yfir verndandi töframætti. Gawain skilar öllum kossunum 

til gestgjafans en þegir þunnu hljóði um töfrabeltið og skilar því ekki. Þegar kemur að 

þeim degi er Gawain skal gangast við orðum sínum ber hann belti lafðinnar og finnur 

græna riddarann. Gawain tekur við tveimur lofthöggum af græna riddaranum og fær 

einungis skrámu af þriðja höggi. Græni riddarinn afhjúpar sig að því loknu sem 

Bertilak, gestgjafi hans, og fyrirgefur Gawain sem snýr aftur til hirðar Arthurs. Beltið 

og örið ber hann hér eftir til marks um þá atburði sem hafa átt sér stað.
10

 Það er ljóst 

að Gawain tekur breytingum í gegnum frásögnina og þar eru ytri áhrif annarra 

persóna og viðbrögð hans við þeim veigamikil. Hegðun persóna gefur til kynna að 

hefðbundin kynhlutverk séu dregin í efa.  

Hinsegin fræði (e. queer theory) hafa verið áberandi innan hugvísinda síðustu 

tvo áratugi en þau þróuðust úr feminískum fræðum og „homma- og lesbíu― 

rannsóknum (e. gay/lesbian studies). Markmið hinsegin fræða er að útvíkka svið 

þeirra fræða en það snýr að öllu því sem fellur ekki undir ráðandi hugmyndir 

gagnkynhneigðs forræðis (e. heteronormativity). Hinsegin fræði hafa að markmiði að 

„grafa undan sjálfsmyndahugtakinu og kyngervum með því að benda á innri 

óstöðugleika hugtakanna. Fyrsta skrefið í þá átt er að afhjúpa þá gagnkynhneigðu 

hugmyndafræði sem gegnsýrir öll svið menningar og fellir allt að sínu normi en 

útilokar það sem er öðruvísi―.
11

 Grunnstef í hinsegin fræðum er það að orðræða 

menningarinnar skapi sjálfsvitundir kynferðis. 

                                                 
10 Sir Gawain and the Green Knight, ritstj. Norman Davis, 2. útg. (Oxford: Oxford University Press, 
1967). Hér eftir verður vísað til þessa texta með tilvísun í línu innan sviga í meginmáli. Þýðing á 
nútímaensku mun fylgja í neðanmálsgreinum ásamt tilvísun í línu til þess að auðvelda lestur. 
Þýðingin er úr Sir Gawain and the Green Knight, ritstj. og þýð. Burton Raffel [1969] (New York: 
New American Library, 2009). Þess verður getið sértaklega ef þýðingar eða skýringar Davis eru 
notaðar.  
11 Geir Svansson, „Ósegjanleg ást: Hinsegin sögur og hinsegin fræði í íslensku samhengi“, Skírnir, 
172 (1998), 477-527 (bls. 480). 
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 Hinsegin fræði gefa okkur tilefni til þess að skoða hvernig við hugsum um 

söguna. Fræðimenn hafa bent á það að tilteknar afleiðingar menningarlegra áhrifa séu 

oft á tíðum endurskilgreindar eftirá sem orsök, kjarni eða upprunaleg verund 

fyrirbæra.
12

 Ef miðaldir sem tímbil eru skoðaðar á þessa leið getum við endurtúlkað 

þær, ekki sem forvera nútímans heldur sem afleiðingu tiltekinnar 

sjálfsmyndarsköpunar nútímans. Nútíminn mótar þannig eigin sjálfsvitund með því að 

afmarka það sem var áður og láta það tímabil standa fyrir allt það sem nútíminn er 

ekki.
13

 En þegar hinsegin fræðum er beitt á verk fyrri tíma viðurkenna fræðimenn þó 

vandann sem getur falist í því að beita hugtökum sem mótuð eru innan 

nútímamenningar á jafn huglæg fyrirbæri eins og kynverund miðaldamanna.
14

  

Carolyn Dinshaw notar kynhneigð (e. sexuality) sem hugtak til að lýsa 

menningarlegu kerfi sem staðsetur einstakling út frá þrá hans eða hennar. Hún telur að 

við getum notað hugtakið kynhneigð þegar talað er um miðaldir aðeins: „ef við gerum 

okkur grein fyrir að hugtakið gefur færi á því og þarfnast þess að vera sundurgreint út 

frá sögulegum forsendum―.
15

 Hún bendir til að mynda á að þó að karlmenn hafi skipst  

á kossum hafði það allt aðra menningarlega merkingu á miðöldum en í nútímanum og 

hafi ekki endilega verið tengt samkynhneigð. Dinshaw telur þó að frásögnin 

„[staðsetji] þessa kossa milli Gawains og Bertilaks sem hluta af kynferðislega 

hlaðinni fléttu og [veki] þannig spurningar um kynferðisleg áhrif og gildi þeirra―.
16

 

Það er því mikilvægt að hafa í huga bæði sögulega menningarbundna þætti og 

sértækar aðstæður þegar fjallað er um kynhneigð í slíkum texta. 

Fræðimenn hafa tekist á um hvernig eigi að fjalla um samkynhneigð í 

fortíðinni út frá hugmyndum um sjálfsvitund. Hugmyndir Foucaults um að 

sjálfsvitundin sem liggi að baki samkynhneigð sé seinni tíma tilbúningur hafa haft 

víðtæk áhrif.
17

 John Boswell telur mikilvægt að varast það að yfirfæra staðalímyndir 

af því hvernig samkynhneigðir séu út frá nútímafordómum þegar sögulegir textar eru 

                                                 
12 Glenn Burger og Steven F. Kruger, „Introduction“, í Queering the Middle Ages, ritstj. Glenn 
Burger og Steven F. Kruger (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001), bls. xi-xxiii (bls. 
xii). 
13 Sama, bls. xiii. 
14 Sama, bls. xiv. 
15 Carolyn Dinshaw, „A Kiss Is Just a Kiss: Heterosexuality and Its Consolations in Sir Gawain and 
the Green Knight“, Diacritics, 24 (1994), 204-226 (bls. 206). „if we understand the concept both to 
allow for and need historical particularizing“. Mín þýðing. Allar tilvitnanir í Dinshaw hér eftir eru 
þýddar af mér. 
16 Sama, bls. 210. „locates the particular kisses between Bertilak and Gawain in reference to a 
highly charged erotic plot and thus raises the question of their sexual force and valence“. 
17 Sama, bls. 206. 
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skoðaðir (s.s. að samkynhneigðir menn séu taldir kvenlegir).
18

 Boswell notar þó 

hugtakið „gay― til að ræða sambönd einstaklinga af sama kyni fyrr á öldum en með 

því er hann að vísa til einstaklinga sem eru meðvitaðir um kynferðislegar hneigðir 

sínar gagnvart eigin kyni sem einkennandi persónueiginleika.
19

 Greiningar hinsegin 

fræða geta leyft okkur að sjá kynferðiskerfi miðalda í nýju ljósi. Miðaldarómansan er 

oft lesin sem fulltrúi einfaldaðrar staðalímyndar af hetjulegri karlmennsku. Án þess að 

afneita mikilvægi samfélagslegra kynja- og kynferðisviðmiða getur eitt markmið þess 

að beita hinsegin fræðum á slíka texta verið að skoða hvernig sagnfræðin sjálf hefur 

skrifað yfir það sem gæti verið hinsegin, tvírætt eða andstætt ríkjandi stöðlum í kynlífi 

og menningu miðalda.
20

 Ég mun rýna í  texta Sir Gawain and the Green Knight út frá 

kenningum þriggja fræðimanna sem allir hafa verið aðsópsmiklir innan hinsegin 

fræða. 

 

 

2.1 Sjálfsvitund og syndajátning: Michel Foucault 

Í tímamótaverki sínu The History of Sexuality: Volume 1: An Introduction tekur 

franski hugsuðurinn Michel Foucault á þróun hugmynda okkar um kynverund (e. 

sexuality). Hann byrjar á að ræða það sem hann kallar „bælingartilgátuna― um kynlíf. 

Sú tilgáta byggist á því að við upphaf 17. aldar virðist ákveðin hreinskilni enn hafa 

tíðkast hvað varðar kynlíf en síðan hafi tími bælingarinnar runnið upp.
21

 Hið 

lögbundna par og æxlun þeirra hafi orðið allsráðandi viðmið í orðræðunni, en allt sem 

féll ekki undir það hafi verið vísað á svið hins afbrigðilega og þaggað niður. 

Samkvæmt tilgátunni höfum við enn ekki fyllilega losnað undan þessari bælingu, sem 

er sérstaklega tengd viktoríutímanum og 19. öldinni.
22

 

Foucault telur þó að í raun hafi síðan á 17. öld orðið „sannkölluð 

orðræðusprenging hvað kynlíf snertir―.
23

 Málfarinu hafi vissulega í auknum mæli 

                                                 
18 John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe 
from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century (Chicago/London: The 
University of Chicago Press, 1980), bls. 24. Sjá einnig umræðu í Dinshaw, bls. 207n. 
19 Sama, bls. 44. 
20 Burger og Kruger, bls. xiii og bls. xvii. 
21 Michel Foucault, The History of Sexuality: Volume 1: An Introduction (New York: Random House, 
1990), bls. 3. 
22 Michel Foucault, „Við hinir, viktóríumenn“, í Alsæi vald og þekking, ritstj. Garðar Baldvinsson, 
þýð. Björn Þorsteinsson, Garðar Baldvinsson og Sigurður Ingólfsson (Reykjavík: 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005), bls. 170-179 (bls. 170-71).  
23 Michel Foucault, „Bælingartilgátan“, í Alsæi vald og þekking, ritstj. Garðar Baldvinsson, bls. 180-
211 (bls. 180). 
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verið stjórnað, það hreinsað og skýrar skilgreint en áður „hvar og hvenær var útilokað 

að tala um kynlífið; við hvaða aðstæður, milli hvaða manna, og innan hvaða 

félagslegu tengsla―.
24

 En þrátt fyrir þetta telur Foucault að greinum orðræðunnar um 

kynlífið hafi fjölgað frá því á 18. öld. Ekki aðeins þær tegundir orðræðu sem vilja tala 

tæpitungulaust um kynlíf til þess að sýna andóf, heldur telur hann þær orðræðugreinar 

mikilvægastar „sem fjalla um kynlífið á þeim vettvangi þar sem valdinu sjálfu er 

beitt―.
25

 Foucault vill ekki endilega skoða hvort einhver sannleikur um kynlíf komi 

fram eða sé falinn með leiðum orðræðunnar, heldur vill hann „draga fram þann 

„þekkingarvilja― sem þjónar orðræðunni og valdinu sem grundvöllur og tæki í 

senn―.
26

 Stofnanir hvetja til orðræðu og nota tæki valdsins til að safna upplýsingum af 

ýtrustu nákvæmni um kynlíf einstaklinga.
27

  

Foucault rekur hvernig orðræða sálfræði, geðlæknisfræði og læknisfræði bjó 

hinn samkynhneigða til á 19. öld sem sérstaka „persónu sem á sér fortíð, sögu, 

bernsku, skapgerð, lífsmáta: og þar að auki líkamsbyggingu sem fól í sér ósæmandi 

líffærafræði og ef til vill lífeðlisfræði sveipaða dulúð. Kynhneigðin nær til allra sviða 

tilveru hans―.
28

 Samkynhneigð varð með því að skilgreina hana í orðræðunni ákveðin 

tegund, sérstök sjálfsvitund sem nær til allra sviða tilveru eintaklings en ekki lengur 

bara gjörða eða einnar tegundar kynferðissambands. Þessi endurskoðun sögunnar og 

hvernig hugsað er um tímabil er grundvallaratriði í hinsegin fræðum.
29

 

Foucault rekur einnig mikilvægi játningarinnar og áhrif kaþólskunnar á 

orðræðuna. Gagnsiðbótin leitaðist við að setja nákvæmar reglur um sjálfskoðun og 

lagði aukna áhersla á játningar holdsins. Sú tilhneiging kom fram að „tala eins oft og 

kostur er við sjálfan sig og aðra um allt það sem varðað getur þann leikvöll ótalinna 

nautna, kennda og hugsana sem, fyrir meðalgöngu sálarinnar eða líkamans, eiga 

eitthvað skylt við kynlífið―.
30

 Foucault segir skriftir eða syndajátningu vera aðferð 

sem siðmenning okkar hafi þróað með sér til þess að segja sannleikann um kynlíf sem 

eins konar þekkingarvald, beint gegn hinu stóra leyndarmáli, kynlífinu. Hin vestrænu 

menningarsamfélög hafa síðan á miðöldum gert syndajátninguna að helsta helgisiði 

                                                 
24 Foucault, „Bælingartilgátan“, bls. 180. 
25 Sama, bls. 181. 
26 Foucault, „Við hinir, viktóríumenn“, bls. 178. 
27 Foucault, „Bælingartilgátan“, bls. 181. 
28 Sama, bls. 204. 
29 Burger og Kruger, bls. xiii. 
30 Foucault, „Bælingartilgátan“, bls. 183. 
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sínum til framleiðslu á sannleika. Syndajátningin varð frá þeim tíma ráðandi afl í 

félagslegu og trúarlegu valdi.
31

  

Við erum orðin afar játandi samfélag og hefur játningin dreift áhrifum sínum 

víða. Játningin tekur þátt bæði í kerfi hins opinbera og í hinum hversdagslegustu 

aðstæðum: „maður játar brot sín og syndir, hugsanir manns og þrár, sjúkdóma og 

vandamál; maður segir nákvæmlega frá öllu því sem er erfiðast að tala um―.
32

 Það er í 

syndajátningunni sem sannleikur og kynlíf sameinast fyrir okkur, gegnum skyldaða 

og tæmandi tjáningu leyndarmála einstaklingsins. Játningin er helgisiður sem á sér 

stað innan valdasambands; sá sem tekur við játningunni er ekki bara viðmælandi 

heldur yfirvald sem krefst játningar, sem fyrirskipar og metur hana, dæmir og refsar, 

fyrirgefur, huggar og sættir þann sem játar. Hverjar sem raunverulegar afleiðingar 

játningarinnar eru þá kemur hún af stað breytingum í einstaklingnum sem tjáir sig. 

Játningin dregur úr sök einstaklings, hefur hann til fyrri vegar og hreinsar hann, 

frelsar og felur í sér loforð um sáluhjálp.
33

 Nauðsyn játningarinnar er orðin okkur svo 

eðlislæg að við upplifum það ekki sem valdbeitingu sem heldur okkur aftur. Okkur 

virðist í staðinn að sannleikurinn búi innra með okkur og krefjist þess að koma upp á 

yfirborðið, ef sannleikurinn kemur ekki fram er það valdið sem heldur honum niðri. 

En sannleikurinn er samkvæmt Foucault aldrei frjáls heldur er framleiðsla hans 

gegnsýrð valdaafstöðum og syndajátningin er dæmi um það.
34

  

 

 

2.2 Gjörningsgildi kyngervis: Judith Butler 

Það hvernig orðræða menningarinnar skapar sjálfsvitundir kynferðis telur Judith 

Butler vera einn þáttur í vandamálum femínískra fræða, sem hún ræðir í Gender 

Trouble. Hún telur að þegar femínisminn einbeiti sér að sjálfsvitund „konunnar― eða 

hins kvenlega setji hann sig í ramma tvíhyggju hins karllæga og kvenlæga, og taki sig 

úr samhengi annarra valdasambanda eins og stéttar eða kynþáttar sem séu líka hluti af 

hinni marghliða sjálfsvitund.
35

 Butler telur það nauðsynlegt að endurskoða 

                                                 
31 Foucault, The History of Sexuality, bls. 58. 
32 Sama, bls. 59. „one confesses one’s crimes, one’s sins, one’s thoughts and desires, one’s 
illnesses and troubles; one goes about telling, with the greatest precision, whatever is most 
difficult to tell“. Mín þýðing. Allar tilvitnanir í Foucault hér eftir eru þýddar af mér. 
33 Sama, bls. 61-62. 
34 Sama, bls. 60. 
35 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge, 
1990), bls. 4. 
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verufræðilegan tilbúning sjálfvitundar á róttækan hátt til þess að endurvekja 

femínisma út frá nýjum forsendum.
36

 Hún telur líffræðilegt kynferði vera háð sömu 

menningarlegu forsendum og kyngervi.
37

 Hugtakið kynferði og aðgreining þess frá 

kyngervi gerir ráð fyrir almennu lögmáli um „líkama― án merkingarauka þess 

tengdum hugmyndum um kyn, en Butler mótmælir þessu; hugtökin sem snúa að 

kynferði séu jafn menningarlega skilyrt og þau sem snúi að kyngervi.
38

 

Butler telur kyngervi hafa gjörningsgildi (e. performative gender) og ber 

þannig með sér sjálfsvitundina sem það er talið byggjast á. Kyngervi er alltaf leikin 

athöfn sem þó er ekki framin af verund sem er til staðar fyrir athöfnina: „Það er engin 

sjálfsvitund kyngervis að baki tjáningu kyngervisins; sjálfsvitundin er sköpuð af 

sjálfum gjörningunum sem eru sagðir afleiðingar þess―.
39

 Butler skoðar hvað liggur að 

baki þessari líkamlegu stílfæringu kyngervis og nefnir þar bæði sifjaspellsbannið og 

fyrri tabú gegn samkynhneigð sem mótandi áhrif á kyngervisvitund (e. gender 

identity). Um er að ræða bönn sem búa til sjálfsvitund í samræmi við menningarlega 

skiljanlegan ramma af upphafinni og skyldaðri gagnkynhneigð. Þetta tilbúna 

samhengi felur í sér þær skekkjur í kyngervi sem eru allstaðar í gagnkynhneigðum, 

tvíkynhneigðum og samkynhneigðum samhengjum þar sem kyngervi fylgir ekki 

endilega kynferði og þrá eða kynverund almennt fylgja ekki endilega kyngervi 

viðfangsins.
40

 Með öðrum orðum má segja að gjörðir, látbragð og þrá skapi ímynd af 

innri kjarna en eigi sér hins vegar aðeins stað á yfirborði líkamans:  

 

Slíkar gjörðir, látbragð og sviðsetningar, eins og þær eru venjulega túlkaðar, eru 

leiknar í þeim skilningi að sá kjarni sjálfsvitundar sem þau þykjast vera að tjá er 

tilbúningur, sem eru búin til og haldið uppi með líkamlegum táknum og í gegnum 

orðræður. Að hinn kynjaði líkami hafi gjörningsgildi gefur til kynna að hann hafi ekki 

verufræðilega stöðu án þeirra mismunandi gjörða sem mynda veruleika hans.
41

 

 

Butler ræðir í þessu samhengi einnig „drag― fyrirbærið og setur fram þá hugmynd að 

„drag dregur á róttækan hátt í efa aðgreiningu andans í hið innra og ytra og gerir í 

                                                 
36 Butler, Gender Trouble, bls. 5. 
37 Sama, bls. 8. 
38 Sama, bls. 129.  
39 Sama, bls. 24-5. „There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is 
performatively constituted by the very expressions that are said to be its results“ Mín þýðing. 
Allar tilvitnanir í Butler hér eftir eru þýddar af mér. 
40 Sama, bls. 135-6. 
41 Sama, bls. 136. „Such acts, gestures, enactments, generally construed, are performative in the 
sense that the essence of identity that they otherwise purport to express are fabrications 
manufactured and sustained through corporeal signs and other discursive means. That the 
gendered body is performative suggests that it has no ontological status apart from the various 
acts which constitute its reality“.  
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raun bæði tjáningarkerfi kyngervis og hugmyndina um sanna sjálfsvitund kyngervis 

hlægilega―.
42

 Hugmyndin um upprunalega sjálfsvitund kyngervis er oft skopstæld í 

menningarlegum gjörðum eins og drag, klæðskiptum og í kynferðislega stílfærðum 

sjálfsvitundum eins og „butch― og „femme―. Butler telur að: „Með því að herma eftir 

kyngervi, felur drag í sér uppljóstrun á eftirhermuformgerð kyngervisins sjálfs, og 

sömuleiðis óvissueðli þess―.
43

 Skopstælingin í dragi er ekki að stílfæra einhverja 

frummynd kyngervis heldur er í raun verið að skopast hugmyndinni um að slík 

frummynd eða kjarni kyngervis sé til.
44

 Föt og gjörðir, leikur og athafnir geta því bæði 

staðfest kyngervi ef það samræmist kynferði einstaklings, eða sett allar hugmyndir um 

innri kjarna kynferðis úr skorðum í athöfnum eins og dragi þegar kyngervi fylgir ekki 

kynferði.  

 

 

2.3 Félagsleg karllæg tengsl: Eve Kosofsky Sedgwick 

Eve Kosofsky Sedgwick setur fram hugmyndir um „homosocial― tengsl milli 

karlmanna í Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. Þegar 

hugtakið er notað til að lýsa tengslum milli karlmanna mætti þýða það sem „félagsleg 

karllæg tengsl―. Orðið „homosocial― var áður þekkt og notað til að lýsa félagslegum 

tengslum milli einstaklinga af sama kyni en slík náin tengsl milli karlmanna geta í 

okkar samfélagi jafnvel einkennst af hómófóbíu og hræðslu við samkynhneigð. 

Sedgwick telur að það að „skoða hin félagslegu karllægu [e. homosocial] tengsl 

samhliða þrá og jafnvel hinu kynferðislega geti orðið til þess að gera verði ráð fyrir 

samfellu milli félagslegra karllægra tengsla og samkynhneigðar – en sú samfella er 

síður en svo augljós fyrir karlmönnum í okkar samfélagi―.
45

 Í umfjöllun sinni um 

sonnettur Shakespeares undirstrikar Sedgwick að þrátt fyrir augljósar samkynhneigðar 

                                                 
42 Butler, Gender Trouble, bls. 137. „I would suggest as well that drag fully subverts the distinction 
between inner and outer psychic space and effectively mocks both the expressive model of 
gender and the notion of a true gender identity“. 
43 Sama, bls. 137. „In imitating gender, drag implicitly reveals the imitative structure of gender 
itself – as well as its contingency“. Leturbreyting mín. 
44 Sama, bls. 138. 
45 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (New 
York: Columbia University Press, 1985), bls. 1-2. „draw the ‘homosocial’ back into the orbit of 
‘desire,’ of the potentially erotic, then, is to hypothesize the potential unbrokenness of a 
continuum between homosocial and homosexual – a continuum whose visibility, for men, in our 
society, is radically disrupted“. Mín þýðing. Allar tilvitnanir í Sedgwick hér eftir eru þýddar af 
mér. 
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vísanir sé verið að fjalla um gagnkynhneigða ást en í menningarlegu samhengi þess 

tíma er gagnkynhneigð ekki endilega í andstöðu við samkynhneigð.  

Sedgwick telur að „í öllum karlveldissamfélögum [sé] sérstakt samband milli 

karllægrar félagslegrar samkynja þrár (þar með talið samkynhneigðra tengsla) og 

þeirra kerfa sem viðhalda og miðla völdum karlmanna―.
46

 Sedgwick fjallar 

sérstaklega um félagsleg karllæg tengsl innan samhengis gagnkynhneigðrar þrár sem 

er í formi þríhyrnings.
47

 Ástarþríhyrningurinn verður aðalvettvangur þessara 

félagslegu karllægu samskipta. Í erótískri samkeppni milli tveggja karla um eina konu 

geta tengslin milli keppinautanna verið jafn sterk og tengslin til hinnar elskuðu; þó að 

tengslin milli keppinauta og elskenda séu upplifuð á mismunandi hátt eru þau að 

mörgu leyti sambærileg.
48

 Konan verður sýndarviðfang sem karlar beina félagslegri 

karllægri þrá sinni að. Sedgwick byggir á mannfræðihugmyndum Claude Lévi-Strauss 

sem segir karlmann geta notað konu sem millilið í sambandi þar sem hin raunverulegu 

tengsl eru við annan karl.
49

  

Sedgwick telur að þessi félagslegu karllægu tengsl eigi líka við um  

framhjáhald á þessum tíma. Að kokkála sé kynferðisleg gjörð sem einn karlmaður 

framkvæmir á öðrum en þó í gegnum konu hans. Gagnkynhneigð ástarsambönd geta 

verið aðferð til að koma félagslegri karllægri þrá til leiða. Þessi ástarsambönd geti átt 

tilfinningalega tengingu milli karlmanna sem endanlegt markmið og ef slík 

tilfinningaleg tengsl ganga upp draga þau ekki úr karlmennsku en eru þess í stað 

einkennandi fyrir hana.
50

 Skiptisamningar með konur eru einkennandi fyrir félagsleg 

samkynja tengsl karlmanna og endurspegla þjóðfélagsgerð þar sem konur höfðu í raun 

lítil völd eða ákvörðunarrétt í samböndum sínum við karlmenn. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Sedgwick, bls. 25. „in any male-dominated society, there is a special relationship between male 
homosocial (including homosexual) desire and the structures for maintaining and transmitting 
patriarchal power“.  
47 Sama, bls. 16.  
48 Sama, bls. 21. 
49 Sama, bls. 26. 
50 Sama, bls. 49-50. 
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3. Sjálfsvitundarleit riddarans 

 

 

Sjálfsvitund (e. identity) er skilgreind sem meðvitund og hugmyndir manneskjunnar 

um sjálfa sig.
51

 Í Sir Gawain and the Green Knight reynir Gawain að standa undir 

kröfum um eigin sjálfsvitund sem hins fullkomna riddara. Kyngervi riddarans er alltaf 

karlkyns. Dinshaw segir ákveðnar gjörðir skilgreina riddarann, það er hetjudáðir sem 

tengjast bardögum eða ástarævintýrum.
52

 Cohen telur þar að auki að leitin að 

sjálfsvitund í gegnum táknræna atburði (eins og það að berjast við risa) sé grundvöllur 

rómönsunnar. Slíkar gjörðir eru táknræn manndómspróf og partur af þeim þroska sem 

hetjan þarf að taka út til að verða fullgildur karlmaður í samfélaginu: „Rómansan er sú 

bókmenntagrein miðalda sem er hvað uppteknust af því að finna upp hina 

goðsagnakenndu sjálfstæðu karlkyns sjálfsveru―.
53

 Cohen leggur því áherslu á 

samfélagslegt mikilvægi rómönsuhetjunnar sem fyrirmynd annarra. Rómönsurnar tjá 

viðhorf riddarastéttarinnar, en riddarar voru vopnaðir menn af lágaðli sem þurftu að 

þjóna ríkum herrum eða konungum til að komast til metorða. Hirðást var einn þáttur í 

kurteisi eða hirðsiðum og „fólst einkum í því að ungur maður af lágaðli elskaði 

eiginkonu lénsherra síns, en ávallt úr fjarlægð því ástin mátti aldrei vera holdleg―.
54

  

Cohen telur einnig að hin riddaralega hetja eigi að standa fyrir eins konar 

ofurkarlmennsku, ýkta og upphafna mynd af því að vera karlkyns sem er sett fram 

með félagslegu markmiði. Venjulegir menn í milli- og efri stéttum áttu að bera sig 

saman við þann ómögulega staðal sem er holdgerður í hetjunni.
55

 Riddaramennskan 

býr til heim þar sem fullkomin sjálfsköpun verður söguleg nauðsyn; með því að verða 

besti riddari sem hugsast getur tryggir rómönsuhetjan það að allir búa í besta heimi 

allra mögulegra heima.
56

 Þær stöðluðu kyngervishugmyndir sem rómansan reynir að 

upphefja eru greinilegar í Sir Gawain and the Green Knight. Gawain reynir að fylgja 

                                                 
51 Íslensk orðabók, ritstj. Mörður Árnason, 3. útg. (Reykjavík: Edda, 2002), bls. 1291. 
52 Dinshaw, bls. 213. 
53 Cohen, bls. 66. „Romance is the medieval genre most self-invested in the invention of the 
mythically autonomous male subject“. 
54 Íslensk bókmenntasaga II, bls. 208.  
55 Sama, bls. 83; Sjá einnig Richard Hamilton Green, „Gawain’s Shield and the Quest for 
Perfection“, EHL, 29 (1962), 121-139 (bls. 128). 
56 Cohen, bls. 84.  
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þessum stöðlum með ýmsu móti og sést þar hvernig aðrar rómönsur hafa áhrif á 

sjálfsvitundarsköpun hans og framkomu við aðrar persónur. 

Gawain virðist í upphafi verksins vera táknmynd hins fullkomna riddara. Hann 

hefur unnið sér inn orðspor sem skapar vissar væntingar til hans. Þetta orðspor er afar 

tengt Hringborðinu og hirð Arthurs en riddararnir þar eru fyrirmynd annarra, orðspor 

þeirra setur öðrum staðla og þeim er lýst sem hinum hugrökkustu og bestu af 

(karl)mönnum. Þrír þættir geta talist felast í hugtakinu riddaramennska (e. chivalry). 

Fyrir utan fyrrnefnda þætti, það er bardagahæfni og kurteisi eða hirðsiði, má einnig 

nefna hinn þriðja en það er kristileg hlið riddaramennskunnar. Þessir þættir eru 

grunnurinn í sjálfsvitund hins fullkomna riddara og eru þar með sú sjálfsvitund sem 

Gawain sækist eftir og þarf að sanna fyrir sér og öðrum. Ekkert virðist þó vera stöðugt 

í þessari sjálfsvitund hins trygga riddara, heldur fetar Gawain oft óstöðug skref í 

gegnum textann. Græni riddarinn setur jafnvægið úr skorðum og dregur hina 

upphöfnu mynd riddaranna í efa. Þessi prófraun mun reyna á sjálfsvitund Gawain 

bæði í gegnum orðræðu og gjörninga og í samskiptum hans við konur, karla og græna 

riddarann sjálfann. 

 

 

3.1 Hið sanna nafn 

Hugtakið „trawþe― eða „truth― hefur löngum verið talið miðlægt í Sir Gawain and the 

Green Knight.
57

 Í orðalista Davis er miðenska orðið meðal annars þýtt sem 

„fidelity―,„truth― eða „plighted word―.
58

 Það þýðir því sannleikur, það að vera trúr, 

með sérstakt vægi á því sem felst í orðinu sjálfu og það að gefa einhverjum loforð sitt. 

Þetta orð er tengt við Gawain, nafn hans, orðspor og þar af leiðandi sjálfsvitund hans. 

Gawain tekur áskorun græna riddarans til þess að sanna sjálfsvitund sína og nafn sitt, 

sem og orðspor hirðar Arthurs sem hann er kenndur við. En sú gjörð er beintengd við 

sannleikann: „Fyrst I eþe þe, haþel, how þat þau hattes | Þat þou me telle truly, as I 

tryst may.’ | ‘In god fayth,’ quoþ þe goode kny3t, ‘Gawan I hatte, | Þat bede þe þis 

buffet, quat-so bifallez after, | And at þis tyme twelmonyth take at þe an oþer― (379-

83, leturbreyting mín).
59

 Gawain leggur orð sitt að veði um að koma og finna græna 

                                                 
57 Green, bls. 135-138. 
58 Davis, „Glossary“, bls. 220 
59 „And I ask you, first, your name: speak it | Openly, and speak the truth.’ ‘In truth | It is Gawain 
who offers this stroke, and agrees, | No matter what happens, to accept a stroke | From you“ 
(379-83, leturbreyting mín). 
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riddarann aftur að ári: „Saf þat þou schal siker me, segge, bi þi trawþe, | Þat þou schal 

seche me þiself, where-so þou hopes― (394-95).
60

 Á sama máta leggur Gawain 

sannleikinn og orð sitt aftur að veði þegar kemur að annarri prófrauninni, 

skiptileiknum með veiðar gestgjafans Bertilak og kossa lafðinnar: „Swete, swap we 

so, sware with trawþe, | Queþer, leude, so lymp, lere oþer better.’― (1108-09).
61

 Hann 

er í báðum áskorunum bundinn af orði sínu og sannleikanum. 

Græni riddarinn efast um sannleikann að baki riddaralegri sjálfsvitund 

hirðarinnar og Gawains. Nafn Gawains er afar merkingarbært, en í sögunni sést 

hvernig bókmenntahefð rómönsunnar og sögurnar sem fyrir eru af Gawain og öðrum 

riddurum Arthurs hafa áhrif á væntingar persónanna innan verksins og væntanlega 

einnig lesendur þess. Sjálfsvitund Gawain nær því út fyrir verkið sjálft og er í 

samræðu við alla rómönsuhefðina. Á tveimur stöðum er aftur efast um að hann sé í 

rauninni Gawain, þegar ósamræmi er milli gjörða hans og þeirrar ímyndar sem mynda 

sjálfsvitund hans; hegðun hans er ekki „sönn―. Græni riddarinn dregur nafn hans í efa 

þegar hann mætir honum við grænu kapelluna. Gawain dregur axlir sínar aðeins aftur 

í bið eftir högginu en græni riddarinn telur slíkt ekki samræmast hugrekki hetjunnar 

frægu: „‘Þou art not Gawayn,’ quoþ þe gome, ‘þat is so goud halden, | Þat neuer ar3ed 

for no here by hylle ne be vale, | And now þou fles for ferde er þou fele harmez! | 

Such cowardise of þat kny3t cowþe I neuer here.― (2270-73).
62

 Orðspor Gawains 

verður að samræmast gjörðum hans. Þessi viðbrögð Gawains standa ekki undir 

orðspori hans sem fullkomins riddara sem óttast ekkert og bendir til undirliggjandi 

togstreitu í sjálfsvitund hans. Hann er óttasleginn þó hann ætti ekki að vera það en 

hræðsla hans við dauðann hefur einmitt leitt til þess að hann tekur við belti lafðinnar 

en það verður rætt nánar síðar.  

 Sama orðræða og efasemdir um hið sanna eðli Gawain koma upp í samskiptum 

hans við lafðina. Riddaralegi eiginleikinn sem hún sækist eftir er ekki hugrekki, líkt 

og græni riddarinn, heldur sá þáttur riddaramennsku sem snýr að hirðsiðum og 

kurteisi: „For I wene wel, iwysse, Sir Wowen 3e are | Þat alle þe worlde worchipez 

                                                 
60 „Except, knight, your word to seek me | Yourself, to come to me there where I am“ (394-95). 
61 „Shall we swap our day’s work, Gawain? Answer | Me plain: for better or worse, an exchange?’“ 
(1108-09). 
62 „‘Gawain? You can’t be Gawain, his name | Is too noble, he’s never afraid, nowhere | On earth – 
and you, you flinch in advance! | I’ve heard nothing about Gawain the coward.“ (2270-73). 
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quere-so 3e ride; | Your honor, your hendelayk is hendely praysed― (1226-28).
63

 En 

hann neitar því að vera sá sem hún mærir: „‘In god fayth,’ quoþ Gawayn, ‘gayn hit 

me þynkkez, | Þa3 I be not now he þat 3e of speken;― (1241-42), þó hann virðist gera 

það af auðmýkt: „For I haf founden, in god fayth, yowre fraunchis nobele, | And oþer 

ful much of oþer folk fongen bi hor dedez, | Bot þe daynté þat þay delen, for my disert 

nys euen,― (1264-66).
64

 Gawain reynir hér í raun að forðast það ásthneigða orðspor 

sem hann hefur fengið á sig í gegnum önnur ævintýri.
65

 Lafðinni tekst þó að fá einn 

koss með því að draga hann í efa á þennan hátt: „‘So god as Gawayn gaynly is halden, 

| And cortaysye is closed so clene in hymseluen, | Couth not ly3tly haf lenged so long 

wyth a lady, | Bot he had craued a cosse, bi his courtaysye,― (1297-1300).
66

 Gawain 

sjálfur virðist þó ekki vera jafn öruggur í sjálfsvitund sinni og orðspor hans gefur til 

kynna, en reynir að sanna hana með gjörðum sínum og orðum. 

Sjálfsvitund Gawains er mótuð af því sem aðrir segja um hann, orðspor hans 

og væntingar annarra til riddara út frá rómönsuhefðinni allri gera kröfur til þess að 

hann breyti rétt. Það væri jafnvel hægt að tengja aðstæður hans við hugmyndir Butler, 

sem byggja á hugtaki Althussers um ákall (e. interpellation): „Hafið í huga að notkun 

tungumáls er aðeins möguleg ef þú hefur verið kallaður nafni, með því að ganga undir 

því nafni er maður, án þess að eiga nokkura kosta völ, staðsettur innan 

orðræðunnar―.
67

 Cohen tengir líka sjálfsvitundarsköpun riddarans við ákallið, sá sem 

er ákallaður af riddaramennsku og gengst sjálfur undir því að vera hluti af þeirri 

hugmyndafræði getur ekki valið að standa ekki undir kröfum riddaramennskunnar til 

ákveðinna gjörninga, það myndi gera persónuna óskiljanlega.
68

 Butler sér þó 

möguleika til undiróðurs í þessari mótun sjálfsvitundarinnar utanfrá en Gawain vinnur 

þvert á móti fast að því að staðfesta hana með gjörðum sínum og staðsetja sig enn 

kyrfilegar innan orðræðu valdsins. Hann bregst stöðugt við slíkum áköllum, sem 

                                                 
63 „For I know who you are, Gawain himself, | Honored all over the world. I’ve heard them | Praise 
your perfect chivalry, pure“ (1226-28). 
64 „‘Lord!’ said Gawain. ‘How lucky I am, | Lady, not to be the knight you speak of:“ (1241-42); 
„Reward you: your noble words, like many men’s | Deeds, assign me honor and virtue | That in 
fact I’ve never deserved—indeed,“ (1264-66). 
65 Richard J. Moll, „Frustrated Readers and Conventional Decapitation in Sir Gawain and the Green 
Knight“, The Modern Language Review, 97 (2002), 793-802 (bls. 792). 
66 „‘If Gawain were as good as his name, with every | Courtly virtue lining his heart, | He’d never 
have stayed so long with a lady | And left her unkissed: courtesy cries out“ (1297-1300). 
67 Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’ (New York: Routledge, 1993), 
bls. 122. „Consider that the use of language is itself enabled by first having been called a name, 
the occupation of the name is that by which one is, quite without choice, situated within 
discourse“. 
68 Cohen, bls. 84. 
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draga nafn hans í efa, með því að reyna að standast frekar undir væntingar annarra til 

hlutverks hans sem riddara; hann reynir að virðast hugrakkari eða leika hlutverk sitt 

innan samhengis hirðástarinnar betur. 

 Orðið og orðræðan er þungamiðja í sjálfsvitundarsköpuninni, en þar er 

áhugavert að skoða andstæðuna við hlut kvenna. Það heyrist ekki orð í Guenever né í 

Morgan le Fay, þó að óvinátta þeirri sé í lokin sögð vera grundvallarástæða 

prófraunarinnar. Lafði Bertilak er eina kvenpersónan sem talar. Sannleikurinn, eða 

„trawþe―, er kjarninn í riddarlegri dyggð í Sir Gawain and the Green Knight og telur 

Sheila Fisher það vera sett í andstæðu við hið kvenlega og óstöðuga.
69

 Sömuleiðis er 

áhugavert að nafn gestgjafans, Bertilak, kemur ekki fram fyrr en í lokauppgjöri 

Gawains við græna riddarann, er hann afhjúpar tvöfalt eðli sitt. Nafnið og orðspor 

hans er ekki þekkt á sama máta og Gawains, hann er óræðari og fylgir ekki sömu 

föstu stöðlum og ímynd og Gawain. Óvissan er sömuleiðis til staðar hjá græna 

riddaranum en fyrstu mótmæli Gawains gegn afhöfðunarprófraun hans er sú: „Ne I 

know not þe, kny3t, þy cort ne þi name.― (400).
70

 Bertilak og/eða græni riddarinn falla 

ekki undir sömu staðla og Gawain, þeir reyna á styrk kerfisins utanfrá. Gawain reynir 

í gegnum allt kvæðið að framleiða sannleikann um sjálfsvitund sína og kyngervi í 

orðum og gjörðum. 

 

 

3.2 Gjörningar og yfirborð 

Carolyn Dinshaw bendir á það í greiningu sinni að Sir Gawain and the Green Knight 

sé kvæði sem er mjög upptekið af yfirborði hluta. Mikil áhersla er lögð á hirðlega 

kurteisi, hátíðleg tilefni og aðbúnað, og telur hún það þar með vera að reyna að halda 

niðri öllu því sem kraumar undir yfirborðinu og takmarka dýpri rýni í merkingu 

persóna og gjörða þeirra.
71

 Lýsingar á útliti og ytri veruleika eru allsráðandi í 

frásögninni og eiga fegurð og glæsileiki ytri hluta að endurspegla innri gildi þeirra 

persóna sem er lýst. Þegar Gawain gerir sig tilbúinn að leggja af stað í förina er löng 

og nákvæm lýsing á klæðum hans og brynju, hann klæðir sig í riddarahlutverkið:  

 

                                                 
69 Sheila Fisher, „Women and men in late medieval English romance“, í The Cambridge Companion 
to Medieval Romance, ritstj. Roberta L. Krueger (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 
bls. 150-164 (bls. 158). 
70 „By God, I’ve never heard | Of your castle, or you, or your court, or your name.“ (399-400). 
71 Dinshaw, bls. 205. 
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And alle þe godlych gere þat hym gayn schulde 

  þat tyde; 

Wyth ryche cote-armure, 

His gold sporez spend with pryde, 

Gurde wyth a bront ful sure 

With silk sayn vmbe his syde. (584-89)
72

 

  

Þar af leiðandi er vel tekið á móti honum þegar hann kemur að kastala Bertilaks, 

þjónustufólkið þar hleypir honum inn án tafar og knéfellur: „To welcum þis ilk wy3 

as worþy hom þo3t;― (819).
73

 Hann lítur út fyrir að vera tiginn riddari og því er komið 

fram við hann eftir því.  

Gawain eru svo færð ný föt í kastalanum og ber hann þau svo vel að allir líta á 

hann og hugsa: „Þat a comloker kny3t neuer Kryst made | hem þo3t.― (869-70).
74

 

Þetta samræmist á margan hátt kenningum Butlers: „En ef litið er á samsömun sem 

leikna fantasíu eða innlimun er ljóst að óskað er eftir samræmi, slíkt samræmi er 

upphafið en upphafningin er í raun afleiðing líkamlegra og táknrænna gjörða―.
75

 Í 

upphafi er Gawain lýst sem góðum riddara, en hér er hann hafinn upp sem sá besti af 

mönnum vegna líkamlegs atgervis og ytri framsetningu persónu hans. Þessi 

upphafning riddarans sem hins fullkomna karlmanns er í samræmi við kenningar 

Butlers um gjörningsgildi kyngervis. Dinshaw gerir grein fyrir þessu samhengi sem 

hún nefnir gjörningseðli riddaramennskunnar og Cohen tekur undir þetta sjónarmið og 

telur að: „hin riddaralega sjálfsvera heldur áfram að framkvæma riddaralegar gjörðir 

og framleiðir þannig stöðugt sjálfa sig―.
76

 Sharon Rowley telur jafnvel að 

sjálfsvitundir allra persóna kvæðisins séu ekkert nema gjörningur. Gawain hefur enga 

sanna sjálfsvitund heldur eru það viðbrögð hans við prófraununum sem skapa 

sjálfsvitund hans.
77

 Hin upphafna „sanna― riddarmennska er sá kjarni sjálfsvitundar 

                                                 
72 And all the equipment he needed, and owned, 

For that ride,  
Draped with heraldic designs—  
And gold spurs on his feet,  
And his good sword at his side,  
And a sash belted neat. (584-89). 

73 „And knelt in the snow, welcoming on their knees | That noble knight, honoring his rank;“ 
(818-19). 
74 „Each of them, that Christ had made no better | Man.“ (869-70). 
75 Butler, Gender Trouble, bls. 136. „According to the understanding of identification as an enacted 
fantasy or incorporation, however, it is clear that coherence is desired, wished for, idealized, and 
that this idealization is an effect of a corporeal signification“. 
76 Dinshaw, bls. 213. „the performative nature of knighthood“; Cohen, bls. 83. „The chivalric 
subject continues to perform chivalry as a way of continually producing himself“. 
77 Sharon M. Rowley, „Textual Studies, Feminism, and Performance in Sir Gawain and the Green 
Knight“, The Chaucer Review, 38 (2003), 158-177 (bls. 159). 
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sem samfélagið þráir að sé til og vill fyrir alla muni sýna að sé til og er því 

hugmyndinni um slíka riddaramennsku varpað á Gawain. 

Hugrekki og kurteisi eru gjörðir sem hann er þekktur fyrir og vilja menn í höll 

Bertilaks jafnvel læra list kurteisinnar af honum. Það reynir lítið á bardagaþáttinn í 

riddaramennsku hans, ekki einu sinni í afhöfðunarprófrauninni. Textinn skautar yfir 

þau áflog sem hann lendir í á leiðinni, en fullvissar þó lesandann um að hann hafi 

staðið þau af sér með prýði (715-735). Hugmyndir annarra um gjörðir Gawains og þrá 

hans gagnvart konum sem sýnd er með hirðlegri kurteisi skapa mynd af innri kjarna, 

sjálfsvitund, sem ástæðu þeirra. En þessar gjörðir eru aðeins á yfirborði líkamans og 

eru leiknar, kjarninn er tilbúningur einn og hefur ekkert verufræðilegt gildi. Cohen 

fjallar um það hvernig prófraunir svipaðar afhöfðunarprófrauninni sem græni 

riddarinn leggur fyrir Gawain séu vígsluathöfn inn í fullorðinsárin, frá strákskap og 

hugsanlegum mistökum og tvísýnu yfir í stöðuga ímynd karlmennskunnar. Að 

uppfylla slíka vígsluathöfn eigi að tryggja það að „hefðbundin karlkyns hegðun sé 

tekin upp innan menningarlegs kerfis kyngervis og kynferðis―.
78

 

 Ef kenningar Butler um gjörningsgildi kyngervis eru hafðar í huga er hegðun 

Gawains í þeim prófraunum sem eru lagðar fyrir hann afdrifamiklar. Græni riddarinn 

dregur karlmennsku riddara Arthurs í efa, nefnir þá skegglausa drengi og segist 

einungis vilja leggja fyrir þá leik: „Hit arn aboute on þis bench bot berdlez chylder. | 

If I were hasped in armes on a he3e stede, | Here is no mon me to mach, for my3tez 

so wayke. | Forþy I craue in þis court a Crystemas gomen,― (280-83).
79

 Græni 

riddarinn er sjálfur afar margræð persóna. Cohen telur græna riddarann að einhverju 

leyti leika hefðbundið hlutverk risa rómönsunnar með því að vera hvati í sköpun 

sjálfsvitundar hins fullorðna eintaklings.
80

 Honum er þó hvorki lýst alveg sem risa, né 

sem manni:
81

 „Half etayn in erde I hope þat he were, | Bot mon most I algate mynn 

hym to bene,― (140-41).
82

 Græni riddarinn er hinsegin líkami, einhverstaðar á milli 

skrímslis og manns. Hann er sannkölluð kynjavera sem riðlar fastmótuðum 

                                                 
78 Cohen, bls. 72. „the adoption of a culture’s conventionally male behaviors within its sex/gender 
system“. 
79 „These benches are filled with beardless infants. | Wearing my armor, riding to war, | There is 
no muscle in this hall to match me. It’s a game | I want to play, a Christmas sport“ (280-83). 
80 Cohen, bls. 144. 
81 Sama, bls. 147. 
82 Hér styðst ég við þýðingu Davis: „‘Half a giant on earth I believe he was, but at any rate the 
biggest of men I declare him to be“. Raffel hefur þessar línur svo: „He seemed half an ogre, a giant, 
| But clearly the biggest creature in the world “ (140-41). Í skýringum Davis er það rætt að „hope“ 
þýði að sögumaður trúi eða búist við að græni riddarinn sé hálfur risi. Hins vegar er „mon“ þýtt 
sem maður en ekki vera („creature“). Davis, bls. 80. 
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hugmyndir hirðarinnar um riddara og prófreynir karlmennsku þeirra. Cohen tengir 

risann í rómönsum þessa tíma við sjálfvitundarhugtakið „queer―.
83

  

Formgerð rómönsunnar snýst oft um að koma á jafnvægi eftir að því hefur 

verið riðlað. Græni riddarinn kemur utanfrá til að reyna á styrkleika hirðarinnar, ekki 

á líkamlegan hátt heldur með því að reyna á menningarlega tilbúin grunngildi þeirra 

og sjálfsvitund. Hirðin er í raun agndofa yfir nærveru græna riddarans og veit ekki 

hvernig á að bregðast við slíkri kynjaveru:  

 

Forþi for fantoum and fayry3e þe folk þere hit demed. 

Þerfor to answare watz ar3e mony aþel freke, 

And al stouned at his steuen and stonstil seten 

In a swoghe sylence þur3 þe sale riche; 

As al were slypped vpon slepe so slaked hor lotez 

  in hy3e— (240-45)
84

 

 

Innkoma græna riddarans leiðir af sér þögn og hreyfingarleysi en engar gjörðir. Hann 

er tengdur við töfra og hið yfirnáttúrulega. Gawain telur seinna að græna kapellan 

gæti jafnvel verið athvarf djöfladýrkenda og að Kölski sjálfur, hinn upprunalegi 

andstæðingur, hafi sent sig þangað (2191-94).  

Græna riddaranum er þó ekki bara lýst sem framandi skrímsli heldur felst 

einnig töluverð aðdáun í textanum: „And þat þe myriest in his muckel þat my3t ride 

[...] And alle his vesture uerayly watz clene verdure, | Boþe þe barres of his belt and 

oþer blyþe stones,― (142, 161-62).
85

 Hér er rétt gripið niður í gífurlega nákvæmri 

lýsingu á Græna Riddaranum (136-220) sem leggur jafn mikla áherslu á ytri glæsileik 

og aðbúnað hans og þegar fjallað er um aðra tigna riddara eins og Gawain sjálfan. 

Græni riddarinn er því ekki algerlega ósamfélagsleg vera heldur þekkir inn á táknkerfi 

hirðarinnar og gefur til kynna friðsamlegt hugarfar sitt með því að vera ekki í 

herklæðum sínum og með því að halda á kristþyrni (e. holly). Þó er endalaust klifað á 

græna litnum í lýsingunni og framandi útlit hans vekur ugg meðal hirðarinnar. Græni 

                                                 
83 Cohen, bls. xx. 
84 And some said he was witchcraft, a phantom,  
And were afraid to answer him, then gasped at his voice  
and trembled, sitting motionless in that noble  
Hall, silent as stones, as corpses;  
All speech was swept away as if sleep  

Had dropped (240-45). 
85 „And the fairest, the gayest for his size,“ (142); „Everything about him was an elegant green, | 
From the colored bands on his belt to the jewels“ (161-62). 
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riddarinn ógnar upphafinni og samræmdri mynd kyngervis sem hirðin þráir. Sú ógn 

felst bæði í nærveru hans sem og prófrauninni. 

 Á þeirri örlagastund þegar Gawain ákveður að ganga með belti lafðinnar til 

fundar við græna riddarann er hann þó ekki að hugsa um ytri glæsileik þess. Beltið er 

ekki stöðutákn og hugsanlega er það ekki heldur ástartákn en það hefur líkamlegt 

mikilvægi fyrir hann:  

 

Bot wered not þis ilk wy3e for wele þis gordel,  

For pryde of þe pendauntez, þa3 polyst þay were,  

And þa3 þe glyterande golde glent vpon endez,  

Bot for to sauen hymself, when suffer hym byhoued,  

To byde bale withoute dabate of bronde hym to were 

oþer knyffe. (2037-42)
86

 

 

Dinshaw telur þó að þar sem beltið er kallað „drurye― (2033), sem merkir ást eða 

ástartákn, sé gagnkynhneigð þrá innan kvæðisins gerð að eðlilegri útkomu sem hefur 

vald til að vernda gegn riðlun og sundurliðun.
87

 En með því að verja líf sitt er Gawain 

að vega að orðspori sínu sem riddara, hann er bæði búinn að svíkja loforð sitt við 

gestgjafa sinn, með því að skila ekki beltinu til hans, og sýnir ákveðið hugleysi 

frammi fyrir dauðanum. Sá sanni kjarni karlmennskunnar sem gjörningar hans sem 

riddari eiga að spegla reynist ekki vera til staðar – ímynd þess kjarna er brotin niður 

með þessari gjörð. Catherine Cox bendir á að í þeim menningarlegu gildum sem 

stjórna reglum riddaramennskunnar hefur hugleysi verið talið kvenlegur eiginleiki.
88

 

Líf hans sem líkami, en ekki sem kynvera, ræður gjörðum hans og sköpun 

sjálfsvitundarinnar riðlast.  

Hann á að vera hinn fullkomni riddari en er veikur fyrir holdinu, þó ekki 

rómantískum leikjum eða holdlegri ást, heldur því að bjarga sínu eigin holdi og 

líkama. Lafðin var búin að gera sér grein fyrir þessu er hún reyndi að tæla hann:  

 
‘Þa3 I were burde bry3test’, þe burde in mynde hade. 

Þe lasse luf in his lode for lur þat he so3t 

                                                 
86 But Gawain was indifferent to that rich glow,  
To the polished stones gleaming at its fringe,  
To the gold glittering at either end,  
Determined to save his neck when he bent it  
Toward death, tamely taking an axe-blow, 

A knife-stroke. (2037-42). 
87 Dinshaw, bls. 216. 
88 Catherine S. Cox, „Genesis and Gender in Sir Gawain and the Green Knight“, The Chaucer Review, 
35 (2001), 378-390 (bls. 381). 



 22 

  boute hone, 

 Þe dunte þat schulde hym deue, 

 And nedez hit most be done. (1283-87)
89

 

 

Gróteskar lýsingar á sundurlimun veiðidýranna sem eru fléttaðar saman við 

svefnherbergisþættina undirstrika þessa hræðslu Gawains.
90

 Dinshaw telur kvæðið allt 

og myndmál þess vera upptekið af því að halda hlutum saman, og þar sérstaklega 

sjálfsvitund Gawains sjálfs eins og er myndgert í „endles knot―, fimmodda-

stjörnunnar á skildi hans.
91

 Vilji hans til að halda saman líkama sínum tekur hér 

yfirhöndina af endalausri sjálfsvitundasköpun kvæðisins og á meðan hann helst saman 

verður hann að svíkja sjálfsvitund hins fullkomna riddara. Trú hans á mátt beltisins er 

augljós og gerir minna úr hetjulegum orðum hans við leiðsögumanninn sem hvetur 

Gawain til að flýja af hólmi á leið til fundarins. Líffræðilegur veruleiki tekur við af 

menningarlegum tilbúningi. Hann er þó ekki alveg öruggur um kraft beltisins þegar 

hann stendur frammi fyrir högginu: „And lette as he no3t dutte; | For drede he wolde 

not dare.― (2257-58).
92

 Hann vill ennþá virðast hugrakkur en hann hefur þegar gefið 

eftir í þeim þætti riddaramennsku sinnar.  

 

 

3.3 Ástarþríhyrningurinn 

Karlmennskan er mjög bundin  riddaramennsku en undir það falla hirðsiðir sem fela í 

sér rétta hegðun, bæði gagnvart öðrum og í samskiptum kynjanna. Sheila Fisher telur 

að höfundur Sir Gawain and the Green Knight, ásamt Chaucer og Malory, leggi 

áherslu á tengsl milli karlmanna, oft á kostnað gagnkynhneigðra ástarsambanda sem 

rómansan er helst þekkt fyrir. Einnig heldur hún því fram að framsetning kvenna í 

þessum rómönsum spegli djúpar áhyggjur í kringum karlmennsku og karllæga 

sjálfsvitund. Konur koma oft ekki fram sem persónur í rétti síns sjálfs heldur til þess 

                                                 
89 ‘Were I the most beautiful on earth,’  
She thought, ‘his heart would hang slack, thinking  

Of the reason  
For this journey, and the blow  
This season  (1283-87). 

Mikið hefur verið rætt um mistúlkun á þessum línum, en í sumum eldri útgáfum er sjónarhorninu 
breytt og Gawain sagður hugsa þetta. Raffel skýrir í formála sínum hvernig hann lagar þýðingu 
sína að upprunalega textanum: Raffel, „Preface“, bls. 33-4. Rowley ræðir þessar deilur ítarlega, en 
þýðingin sem er notuð hér samræmist endurskoðaðri og bættri mynd sem hún mælir fyrir. Sjá 
Rowley, bls. 160-164. 
90 Dinshaw, bls. 211. 
91 Sama, bls. 215. 
92 „He tried to seem | Fearless, but his knees | Were weak.“ (2257-59). 
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að búa til (eða brjóta niður) riddaralega sjálfsvitund karlmanna.
93

 Fisher telur 

jafnframt að í verkinu sé tekið á getu karla til að stunda skiptisamninga með konur: 

„til þess að geta styrkt hagsmunaleg, pólitísk- og/eða tilfinningaleg bönd sín á milli á 

sama hátt og var tryggt af hástéttar karlmönnum á miðöldum með viðskipti á 

raunverulegum konum í gegnum stofnun hjónabandsins―.
94

 Þetta er í samræmi við 

fyrrnefndar kenningar Eve Kosofsky Sedgwick um félagsleg karllæg tengsl.  

Gawain kemur eftir langt ferðalag í leitinni að græna riddaranum að kastala 

Bertilak þar sem honum er vel tekið. Gawain og gestgjafinn lesa samfélagslega stöðu 

hvors annars í búnaði og ytri táknum og mynda tengsl byggð á því: „Gawayn gly3t on 

þe gome þat godly hym gret, | And þu3t hit a bolde burne þat þe bur3 a3te,― (842-

43).
95

 Bertilak (sem er þó nafnlaus þangað til undir lokin) býður honum að vera hjá 

sér yfir jólahátíðirnar þar sem kapella græna riddarans sé stutt frá og hann leggur auk 

þess til að á meðan hann sjálfur fari á veiðar skuli Gawain hvíla sig í kastalanum. 

Gestgjafinn vill að þeir geri með sér skiptisamning: „Quat-so-euer I wynne in þe wod 

hit worþez to yourez, | And quat chek so 3e acheue chaunge me þerforne.― (1106-

07).
96

 Þá hefst hinn mikli skiptileikur veiða og kossa: veiðum Bertilaks og manna 

hans er lýst til skiptis við atburðarásina í kastalanum þar sem lafðin, kona Bertilaks, 

fer að reyna að tæla Gawain. Þetta gengur á þrjá daga í röð og hafa margir fræðimenn 

bent á hvernig veiðarnar og daður lafðinnar spegla hvort annað.
97

 Lafðin kyssir 

Gawain einu sinni á fyrsta degi, tvisvar á öðrum og þrisvar á þriðja og alltaf skilar 

Gawain þessum vinningum til Bertilaks í lok dags og kyssir hann jafn mörgum 

sinnum, á meðan afrakstur veiða Bertilaks er færður Gawain. 

Dinshaw tekur sérstaklega til skoðunar hvernig sjálfsvitund Gawain er brotin 

niður í samskiptum hans við lafðina í svefnherberginu og svo í kossaskiptum sínum 

við Bertilak. Gawain virðist vera kvengerður og fer að leika hefðbundið hlutverk 

konunnar í ástarsamskiptunum. Samsetning sjálfsvitundar kyngervis, kynferðis og 

kristinnar riddaramennsku (sem tengist bæði kyngervi og kynferði) er ógnað í þessum 

                                                 
93 Fisher, bls. 151-152.  
94 Fisher, bls. 152. „In the process, the Gawain-poet, Chaucer, and Malory engage the problem of 
men’s ability to exchange women between themselves in order to form dynastic, political, and/or 
affective bonds of the kind that the exchange of historical women in the dynamics of medieval 
marriage assured noble and aristocratic men.“ Mín þýðing. 
95 „And Gawain watched his gracious host | And judged him a worthy knight, tall“ (842-43). 
96 „Whatever I earn in the woods will be yours, | Whatever you win will be mine in exchange.“ 
(1106-07). 
97 Dinshaw, bls. 211. 
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hluta frásagnarinnar. Í svefnherberginu er Gawain bráðin, hlutgerður af augnaráði 

konunnar.
98

 Samsvörunin við veiðar Bertilaks er augljós: „Now ar 3e tan as-tyt! Bot 

true vus may schape, | I schal bynde yow in your bedde, þat be 3e trayst’:― (1210-

11).
99

 Gawain fer þá hjá sér, hann er í varnarlausri stöðu, liggjandi láréttur, óklæddur 

og þó hann segist vera „þjónn― hennar eins og orðræða hirðástar gerir ráð fyrir reynir 

hann að komast undan. Hann er ósjálfrátt kominn í hlutverk sem minnir helst á 

hjálparvana mey og biður um að fá að klæða sig í föt til að geta betur leikið hlutverk 

riddarans (1219-21). 

Lafðin hvetur Gawain til að kokkála Bertilak en það er þá sambandið milli 

karlmanna sem er í húfi en ekki einföld þrá milli lafðinnar og Gawain, hún virðist í 

fyrstu vera peð í skiptileik þeirra. Gawain neitar því að ganga lengra vegna þess að 

hann metur karllæg tengsl sín við gestgjafa sinn meira en kynferðislega löngun 

gagnvart konunni. En þar sem hann skilar kossunum öllum vaknar ósjálfrátt 

spurningin um hvernig hann hefði skilað vinningum sínum hefðu samskipti hans og 

lafðinnar farið lengra. Samkynhneigt kynlíf er til staðar sem hugsanleg útkoma þó það 

sé aldrei sagt með berum orðum. En þegar Gawain skilar vinningum fyrsta dagsins er 

ýjað að þeim möguleika: „He hasppez his fayre hals his armez wythinne, | And kysses 

hym as comlyly as he couþe awyse: | ‘T’as yow þere my cheuicaunce, I cheued no 

more; | I wowche hit saf fynly, þa3 feler hit were.’― (1388-91).
100

 Hann hefði þá 

hugsanlega tekið skyldur sínar gagnvart gestgjafanum og kurteisinnar fram yfir 

kristilega staðla hins gagnkynhneigða forræðis. 

Heimur riddarasögunnar er karlmiðaður og byggist á félagslegum karllægum 

tengslum. Samskipti Gawains og Bertilaks benda til mikillar nándar og með því að 

láta konu sína reyna að tæla Gawain gerir Bertilak sér grein fyrir hugsanlegri útkomu 

þess fyrir hann og Gawain, þegar vinningunum er skilað. Líkt og Dinshaw ræðir voru 

slík kossasamskipti ekki skilin á sama hátt og í nútímanum, en þó fordæmdu margir 

kirkjunnar menn kossa milli karlmanna þar sem þeir gátu mögulega verið upphaf 

samkynhneigðra samskipta en þá í þeim skilningi að einn karlanna yrði kvengerður 

því slík samskipti voru talin spegla gagnkynhneigð sambönd.
101

 Þessi líkamlegu 

                                                 
98 Dinshaw, bls. 211. 
99 „And now you’re caught! If no one arranges | A truce, I’ll tie you to your bed—I will!’“ (1210-
11). 
100 „His arms around the lord’s neck | And kissed him as courteously as a knight could: | ‘Here are 
my winnings, I won no more; | I would give it gladly, were there more to give.’“ (1388-91). 
101 Dinshaw, bls. 210. 
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samskipti voru hluti af hirðmenningunni sem er beintengd við franskan 

menningaruppruna sinn eins og sést í samskiptum Gawain og Bertilak áður en skipti-

prófraunin hefst: „And syþen with Frenkysch fare and fele fayre lotez | Þay stoden 

and stemed and stylly speken, | Kysten ful comlyly and ka3ten her leue.― (1116-

18).
102

 Hirðmenningin og kirkjuleg gildi áttu ekki alltaf saman.
103

 

Dinshaw færir rök fyrir því að kossasamskipti Gawains og Bertilaks valda 

ekki gagnkynhneigðri hugmyndafræði kvæðisins vandræðum. Það er lokað fyrir 

mögulega samkynhneigða útkomu innan frásagnarinnar um leið, hún er gerð 

óskiljanleg og ómöguleg innan gagnkynhneigðrar menningar kvæðisins.
104

 

Gagnkynhneigt kyngervi hefur verið leið til að gera líkamann að skiljanlegri heild í 

menningu okkar, og þessi viðleitni til að halda heildinni saman er eitt aðalviðfang 

kvæðisins.
105

 Dinshaw telur ætlun höfundar vera að setja fram mynd af kristlegri 

riddaramennsku og tengir kvæðið við annan texta í sama handriti, Cleanness.
106

 Þetta 

er í samræmi við hugmyndir Butlers um andófsmöguleika „drags―. Drag getur í besta 

falli skapað rými fyrir ákveðinni tvíbendni sem sýnir fram á eftirhermueðli hins 

ráðandi kerfis kyngerva og dregur í efa tilkall gagnkynhneigðs forræðis til einhvers 

sem kallast getur náttúrlegt eðli.
107

 

Sedgwick telur að sú gagnkynhneigð sem loki konur úti sé ekki endilega 

ógnað þó einn karl sé kvengerður af öðrum. Þó geta konur sjálfar valdið vandræðum: 

 

Að vera kvengerður eða verða fyrir kyngervisruglingi af höndum konu er þó ægilegt; 

og eins og sjá má geta öll ástarfarsleg samskipti við raunverulega konu vegið að 

karlmennskunni. Lostinn sjálfur (sem merkir hér þrá til kvenna) er tæki til að svipta 

karlmönnum sjálfsvitund þeirra.
108

  

 

Þetta sést greinilega í öllum samskiptum Gawains við lafðina. Kynferðislegur 

þrýstingur hennar setur hann og hans sjálfsmynd úr jafnvægi þó hann reyni að halda 

hirðlegri kurteisi á yfirborðinu, eins og eftir skipti annars dags:  

 

                                                 
102 „Said goodnight like Frenchmenn, with soft | Words and courteuos speech, standing | And 
exchanging gracious kisses.“ (1116-18). 
103 Dinshaw, bls. 211. 
104 Sama, bls. 206. 
105 Sama, bls. 214. 
106 Sama, bls. 215-16. 
107 Butler, Bodies that Matter, bls. 125. 
108 Sedgwick, bls. 36. „To be feminized or suffer gender confusion within a framework that 
includes a woman is, however, dire; and, as we shall see, any erotic involvement with an actual 
woman threatens to be unmanning. Lust itself (meaning, in this context, desire for women) is a 
machine for depriving males of self-identity“. 
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Such semblaunt to þat segge semly ho made 

Wyth stille stollen countenaunce, þat stalworth to plese, 

Þat al forwondered watz þe wy3e, and wroth with hymseluen, 

Bot he nolde not for his nurture nurne hir a3aynez, 

Bot dalt with hir al in daynté, how-se-euer þe dede turned 

   towrast. (1658-63)
109

 

 

Lafðin reynir á það hvernig Gawain stendur undir þeim væntingum sem gerðar eru til 

kyngervis hans, bæði í því hvernig hann kemur fram við konur en aðallega í því að 

halda loforð skiptisamningsins sem einkennir samband hans við Bertilak: 

„Möguleikar á samkynhneigð og framhjáhaldi eru bornir fram, rétt eins og freistingin 

um að brjóta hið helga samband gestgjafa og gests, en Gawain er staðfastur í því að 

halda stjórn á líkama sínum―.
110

 Gawain nær með erfiðismunum að standa af sér 

freistingar lafðinnar en er kvengerður um leið. 

Sedgwick heldur því jafnframt fram að viðskipti með konur (e. commerce in 

women) geti verið hættuleg. Þó að komið sé fram við konur eins og vörur eða hluti 

getur þáttur þeirra í ástarfarslegum samskiptum verið ógnandi:  

 

Það að misskilja hvers konar eignir konur eru eða í hvernig viðskiptum sé hægt að 

koma þeim í virði þýðir, fyrir karlmann, að hann stofni eigin stöðu sem sjálfsveru í 

hættu í þessum skipti-tengslum: hann gæti orðið kvengerður eða hlutgerður af öðrum 

karlmönnum. Á hinn bóginn krefjast slík viðskipti vilja til þess að hætta á það 

tímabundið að taka á sig kvengerða stöðu.
111

  

 

Eins og mun koma fram síðar er Bertilak í valdastöðu gagnvart Gawain, segja má að 

hann verði jafnvel kvengerður í hræðslu sinni við að brjóta reglurammann sem 

Bertilak setur upp. Bertilak hefur yfirhöndina í samskiptum þeirra með vitneskju sinni 

um raunverulegt eðli prófraunarinnar.  

Gawain vill gera Bertilak allt til geðs en er samtímis kvengerður af virkni 

lafðinnar. Eina útleiðin fyrir Gawain verður að leita til Maríu meyjar en hann biður 

                                                 
109 Gawain. And so loving were her glances, her speech,  
Her winks, her secret marks of favor,  
That the knight was stunned, and angry with himself,  
But courtesy kept him civil, he made himself  
Gracious and kind, no matter how twisted  

Things turned. (1658-63). 
110 Cohen, bls. 147. „Possibilities of homosexuality and adultery are tantalizingly raised, as is the 
temptation to break the sanctified host-guest relationship, but Gawain remains fastidious in his 
bodily control“. 
111 Sedgwick, bls. 51. „To misunderstand the kind of property women are or the kind of 
transaction in which alone their value is realizable means, for a man, to endanger his own 
position as subject in the relationship of exchange: to be permanently feminized or objectified by 
other men. On the other hand, success in making this transaction requires a willingness and 
ability to temporarily risk, or assume, a feminized status“. 
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hana um að vernda sig frá freistingunni: „Gret perile bitwene hem stod, | Nif Maré of 

hir kny3t mynne.― (1768-69).
112

 Bertilak hefur vald til að dæma Gawain og hegðun 

hans og sá dómur stjórnar sjálfsmyndasköpun Gawains: „He cared for his cortaysye, 

lest craþayn he were, | And more for his meschef 3if he schulde make synne, | And be 

traytor to þat tolke þat þat telde a3t.― (1773-75).
113

 Hér verður þá kristileg hlið 

riddaramennsku hans til að styrkja hann í réttri hirðlegri hegðun og styðja þannig 

karllæg tengsl hans við Bertilak. 

Valdastaða kvenna, þar með talið hlutverk Morgan í atburðarásinni, hefur 

verið túlkuð á misjafnan hátt af fræðimönnum.
114

 Fisher telur það verða auðveldara að 

jaðra mikilvægi Morgan vegna þess hve seint í frásögninni vald hennar komi fram og 

þar að auki geti það að ástæða alls sé sögð vera afbrýðisemi hennar gagnvart 

Guenever virst léttvægt. En ef haft er í huga hvernig Guenever stuðlar að falli 

Hringborðsins í síðari tíma frásögnunum af Arthur, má leiða líkum að því að verið sé 

að vísa í hættuna sem stafar af konum innan hirðar Arthurs.
115

 Geraldine Heng telur 

að á ákveðnum stað í textanum taki konur völdin og þrár þeirra fá að koma fram.
116

 

Bertilak lýsir því fyrst yfir við Gawain að kona hans hafi reynt að tæla riddarann 

samkvæmt skipunum hans: „Myn owen wyf hit þe weued, I wot wel for soþe. | Now 

know I wel þy cosses, and þy costes als, |  And þe wowyng of my wyf: I wro3t hit 

myseluen. | I sende hir to asay þe, and sothly me þynkkez― (2359-62).
117

 Það hefur þá 

þegar komið fram að lafðin viti raunverulega ástæðuna bakvið prófrauninni og sé bara 

að spila með. En allt snýst við þegar Bertilak útskýrir fyrir Gawain að Morgan sé 

raunverulega að baki þessu öllu og hafi einungis notað Bertilak sem millilið, og 

Gawain sem peð, til að koma Guenever úr jafnvægi (2456-64). Konurnar standa að 

baki karlmennskuprófrauninni og Bertilak er aðeins þjónn þeirra þrátt fyrir fyrri 

yfirlýsingar. Konur hafa lítinn aðgang að valdastofnunum samfélagsins, en reyna að 

hafa stjórn á þeim í gegnum karllæg samkynja tengsl hirðarinnar. Prófraunin færist í 

raun inn í svefnherbergið, á hið kvenlega svið. 

                                                 
112 „and only Mary | Could save him from this.“ (1768-69). 
113 „Turn her away. To offend like a boor | Was bad enough; to fall into sin | Would be worse, 
betraying the lord of that house.“ (1773-75). 
114 Geraldine Heng, „Feminine Knots and the Other Sir Gawain and the Green Knight“, PMLA, 106 
(1991), 500-514, (bls. 501, n3). 
115 Fisher, bls. 153-4. 
116 Heng, bls. 501. 
117 „Gave it to you—I know it all, knight, | The kisses you took, and gave, and all | You did, and 
how she tempted you: everything. | For I planned it all, to test you—and truly,“ (2359-62). 
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Sedgwick heldur því fram að fyrir margar konur í bókmenntum er hið 

kynferðislega í frásögninni tengt leit konunnar að auknu valdi en konan verður þá í 

raun hlutgerð innan þessara fyrirfram ákvarðaðra valdasamskipta karlmanna á milli.
118

 

Hvort sem Bertilak eða Morgan hafa raunveruleg völd yfir atburðarásinni er lafðin 

peð í leik þeirra. Þar að auki er hún hlutgerð í prófraun sem á að staðfesta hvort 

Gawain uppfylli hlutverk sitt innan kerfis karlsamfélagslegrar hirðmenningar og hvort 

hann standist félagslegar skyldur sínar við gestgjafa sinn. Sú riðlun sem kemur í ljós 

þegar undirliggjandi vald kvennana yfir atburðarrásinni kemur fram – en hún felst 

einnig í þeim tvíræða möguleika sem opnast er Gawain skilar kynferðislegum 

vinningum sínum til Bertilaks – sýnir mikilvægi gjörða persóna í sjálfsvitundarsköpun 

kvæðisins. 

 

 

3.4 Syndajátningar 

Gawain vill vera bæði sannur Guði og sjálfum sér, það er riddaralegri kyngervisvitund 

sinni. Kristnin og riddaramennskan fléttast saman, en sú samþétting er tákngerð í 

fimmodda-stjörnunni og myndinni af Maríu mey á skildi Gawains. Eins og bent hefur 

verið á telur Foucault að syndajátningin hafi verið afar mótandi í vestrænni 

orðræðuhefð um kynlíf.
119

 Þetta felst meðal annars í þróun orðsins játning (e. avowal): 

„frá því að hafa verið trygging fyrir stöðu, sjálfsvitund og virðis sem einn 

einstaklingur veitti öðrum, fór það að merkja viðurkenningu einhvers á eigin gjörðum 

og hugsunum―.
120

 Gawain þarf alltaf sjálfur að meta hvort hann standi undir 

upphafinni sjálfsvitund sinni sem kristilegur riddari og dæmir sig undir lokin 

harkalega þegar hann nær því markmiði ekki. Valdaorðræðan sem áður kom ofanfrá 

færist með þessari játningavæðingu innávið, einstaklingurinn þarf sjálfur að játa og 

gera sér grein fyrir öllum hugsunum og gjörðum sínum. 

Gawain gengur til skrifta á örlagaríkum tímapunkti í sögunni, á gamlársdegi, 

þriðja og síðasta degi skiptileiks hans og Bertilaks, daginn áður en hann þarf að mæta 

græna riddaranum. Á þessum degi hefur hann þurt að ákalla Maríu mey til að standast 

kynferðislegar freistingar lafðinnar og hún hefur komið honum úr jafnvægi með því 

                                                 
118 Sedgwick, bls. 159. 
119 Foucault, The History of Sexuality, bls. 61. 
120 Sama, bls. 58. „from being a guarantee of the status, identity, and value granted to one person 
by the other, it came to signify someone’s acknowedgement of his own actions and thoughts“. 
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að láta hann taka við belti sínu, sem er kallað „luf-lace― (1874). Hann lofar henni að 

segja engum frá því og felur það á öruggum stað, til að sækja það svo aftur, en gengur 

því næst til til skrifta í kapellu kastalans:  

 

Þat he wolde lyste his lyf and and lern hym better 

How his sawle schulde be saued when he schuld seye heþen. 

Þere he schrof hym schyrly and shewed his mysdedez, 

Of þe more and þe mynne, and merci besechez, 

And of absolucioun he on þe segge calles; 

And he asoyled hym surely and sette hym so clene 

As domezday schulde haf ben di3t on þe morn. (1878-84)
121

 

  

Þessi syndajátning hans vekur upp margar spurningar en syndaaflausn Gawains hlýtur 

að þýða að hann hafi ekki minnst á beltið.
122

 Hér er hann sagður hafa verið hreinsaður 

af allri synd en hann hefur samt tekið við „ástargjöf― frá konu gestgjafa síns. Það er 

mikilvægt í þessu samhengi að Gawain felur beltið áður en hann gengur til að skrifta 

og að hann fari þangað áður en Bertilak kemur heim úr veiðinni og Gawain þarf að 

skila honum afrakstri dagsins, líkt og hann var búinn að sverja við „trawþe―. Með 

játningunni voru einstaklingar látnir gefa stofnunum kirkjunnar upplýsingar um 

persónulegar gjörðir sem tengdust oft holdlegum syndum, því sem þurfti að bæla 

niður. Sannleikurinn sem játningin og valdaorðræða kirkjunnar vill framleiða má 

teljast vera í samræmi við hina „sönnu― sjálfsvitund riddarans. Foucault bendir á 

tengsl milli orðræðu kynlífs og þöggun:  

 

Þagmælskan út af fyrir sig, þeir hlutir sem menn tala ekki um eða banna sjálfum sér 

að nefna, háttvísin sem krafist er að ríki milli viðmælenda, eru ekki fyrst og fremst 

hin algildu útmörk orðræðunnar eða það sem liggur handan markanna sem væru þá 

skýrt og skilmerkilega dregin, heldur eru þetta þættir sem verka samhliða því sem 

sagt er, með því og í tengslum við það, í þágu einnar og sömu herkænsku [greina 

orðræðunnar].
123

  

                                                 
121 Asked to have his confession heard,  
His soul instructed in the pathways to heaven.  
And he told his sins, small and large,  
And prayed for the mercy of almighty God,  
And begged the priest to absolve him, and his soul  
Was anointed so completely clean that the Day 
Of Judgement could have come with the sun, and been welcome. (1878-84). 
122 Davis ræðir hvernig Gollancz tók fram að þetta væri röng syndarjátning. Hann taldi að 
höfundur hefði ekki getað litið framhjá þessu og þar eftir látið jafn trúrækinn mann og Gawain 
virðast glaðari en nokkru sinni fyrr: „His joy is depicted as a consequence of the absolution, 
which means the absolution was valid“. Davis telur að áherslan á hreinleika Gawains eftir 
syndajátninguna hlýti að þýða að höfundur ljóðsins hafi ekki talið „the retention of the girdle as 
one of Gawain’s  ‘mysdedez, þe more an þe mynne’, which required to be confessed“. Davis, bls. 
123. 
123 Foucault, „Bælingartilgátan“, bls. 190. 
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Þögn Gawains um beltið er hugsanlega vegna loforðsins til lafðinnar: „And biso3t 

hym, for hir sake, disceuer hit neuer, | Bot to lelly layne fro hir lorde; þe leude hym 

acordez | Þat neuer wy3e schulde hit wyt, iwysse, bot þay twayne | for no3te;― (1862-

65).
124

 

Ef Gawain þegir um beltið vegna loforðs til lafðinnar þá eru svik hans tengd 

hinu kynferðislega, þó að það hafi verið ljóst allan tímann að Gawain sé ekki að 

sækjast eftir holdlegu samneyti við lafðina. Það er einnig tekið fram báða fyrstu 

dagana að hún hafi verið að þykjast, enda var gjörðum hennar stjórnað af eiginmanni 

hennar og Morgan, hennar eigin langanir eru ekki atriði: „And ay þe lady let lyk as 

hym loued mych;―, og aftur annan daginn: „For to haf wonnen hym to wo3e, what-so 

scho þo3t ellez;― (1281, 1550).
125

 Samkvæmt lafðinni er sannleikurinn og ástin 

samtengd og hún ásakar Gawain um að elska aðra, fyrst hann vilji sig ekki, á þriðja 

degi skiptileiksins: „And þat 3e telle me þat now trwly I pray yow, | For alle þe lufez 

vpon lyue layne not þe soþe | for gile.’― (1785-87).
126

 Hér er reynt að tengja 

sannleikann við hina gagnkynhneigðu stöðluðu ást hirðmenningarinnar. Lafðin notar 

orðræðu ástarinnar og lætur sem um ástarþríhyrning milli þeirra og mannsins hennar 

sé um ræða en vill í raun aðeins reyna á orðspor hins fullkomna riddara. 

Kapellan í kastala Bertilaks endurspeglar svo grænu kapelluna sem Gawain fer 

í næsta morgun. Þegar brot Gawain á skiptifyrirkomulaginu er komið í ljós og græni 

riddarinn hefur afhjúpað sig sem Bertilak vill Gawain játa syndir sínar fyrir honum. 

Uppnám Gawain bendir til þess að hann hafi ekki skriftað fullkomlega, hann hafi 

jafnvel ekki gert sér grein fyrir syndinni sem fólst í viðtöku beltisins. Bertilak verður 

sem skriftafaðir hans: „I biknowe yow, kny3t, here stylle, | Al fawty is my fare; | 

Letez me ouertake your wylle | And efte I schal be ware.’― (2385-88).
127

 Bertilak 

veitir honum syndaaaflausn:  

 

‘I halde hit hardily hole, þe harme þat I hade, 

Þou art confessed so clene, beknowen of þy mysses, 

                                                 
124 „And agreed, as she asked, to stay silent, to hide | The gift from her husband, agreed that only | 
She and Gawain would share the secret | Forever.“ (1862-65). 
125 „Things, the lady pretending to love him;“ (1281); „Trying to tempt him, pretending love,“ 
(1550). 
126 „And pray you, sir, to tell me truly: | Love’s not love that hides the truth | From love.“ (1785-
87). 
127 „Oh knight: I humbly confess | My faults: bless me | With the chance to atone. | I’ll try to sin 
less’“ (2385-88). 
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And hatz þe penaunce apert of þe poynt of myn egge, 

I halde þe polysed of þat ply3t, and pured as clene 

As þau hadez neuer forfeted syþen þou watz fyrst borne; (2390-94)
128

 

 

Foucault fjallar um þetta valdasamband milli þess sem skriftar og þess sem tekur við 

játningu. Sá sem tekur við játningunni stendur fyrir yfirvald sem metur játninguna og 

dæmir eða fyrirgefur þann sem játar.
129

 Gawain virðist leggja meira gildi í játningu 

sinni fyrir Bertilak, synd hans á sér frekar stað innan kerfis riddaramennskunnar en 

kristilegra reglna. Foucault telur að vegna þessa ójafna valdasambands komi játningin 

ekki ofanfrá heldur neðanfrá sem: „skyldubundið tal sem, vegna einhverjar brýnnar 

þvingunar, brýtur fjötra þagmælsku eða gleymsku―.
130

 Ef Gawain sagði ekkert um 

beltið í fyrri játningu sinni er hann minntur rækilega á það hér. Gawain er 

niðurbrotinn yfir að hafa svikið þessa ímynd hins fullkomna riddara, að hafa logið og 

breytt rangt gagnvart gestgjafa sínum og finnst hann vera orðinn ósannur: „Now I am 

fawty and falce, and ferde haf ben euer | Of trecherye and vntrawþe: boþe bityde 

sor3e | and care!― (2382-84).
131

 

Með því að skrifta vill Gawain komast að sannleik um sjálfan sig en vegna 

valdajafnvægisins milli þess sem játar og þess sem tekur við játningunni kemur 

sannleikurinn um sjálfsvitund hans ofanfrá. Dómur Bertilaks, orðræða valdsins, býr til 

sjálfsvitund hans. Trúræknin er líkt og kyngervið aðeins sýnt á yfirborði líkamans – 

það er tákngert á skildi hans með fimmoddastjörnunni og langri lýsingu á þeim 

kristilegu dyggðum sem hann á að búa yfir (626-58). Visst ósamræmi felst í því að 

ekki sé minnst á fimmoddastjörnuna aftur og ekki heldur á Maríu mey eftir að hún 

bjargar honum frá freistingunni (1769).
132

 Hið fullkomna samræmi er ekki til staðar í 

raun eins og kemur fram í fyrri syndajátningunni með þögn hans um það sem skiptir í 

raun máli og niðurbrot hans í raunverulegri játningu frammi fyrir Bertilak/græna 

riddaranum undir lokin. Merkin og táknin vísa ekki til innri sannleiks heldur þrá eftir 

                                                 
128 ‘The damage you did to me is cured, it’s gone.  
You stand confessed so clean, you took  
Such plain penance at the point of my axe,  
That I hold you cleansed, as pure in heart  
As if from your birth to this day you’d never  
Sinned! (2390-95). 
129 Foucault, The History of Sexuality, bls. 61. 
130 Sama, bls. 62. „an obligatory act of speech which, under some imperious compulsion, breaks 
the bonds of discretion or forgetfulness“. 
131 „I’m false, now, forever afraid | Of bad faith and treachery: may trouble, may sorrow | Come to 
them!“ (2382-84). 
132 Davis, „Introduction“, bls. xxi.  
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upphafinni fulkomnun sem er ekki til staðar í raun. Hann brýtur loforð til gestgjafa 

síns og þar með hirðsiði, hann sýnir hugleysi og brýtur loforð sitt við græna riddarann 

með galdri beltisins, og hann brýtur loforð við Guð og kirkjulegar stofnanir með því 

að játa ekki allt.  

Foucault segir að játningavæðing orðræðunnar hafi haft þau áhrif í 

bókmenntum að við færðumst frá frásögnum af hetjulegum raunum eða píslarsögum 

til bókmennta „sem eru skipulagðar í samræmi við það endalausa verkefni að ná upp 

úr sjálfum sér, milli orðanna, sannleikanum sem sjálft form játningarinnar lætur 

virðast vera annað en blekkingin ein―.
133

 Cohen bendir á að þegar kvæðið Sir Gawain 

and the Green Knight er skrifað undir lok 14. aldar er rómönsuhefðin komin fram á 

haustdaga sína og verkið getur því litið aftur til hefðar greinarinnar og endurskrifað 

hana að einhverju leyti.
134

 Textinn vísar sjálfur í mótandi hlutverk sitt og 

bókmenntagreinarinnar á sjálfsvitund, en lafðin virðist hafa lesið sér til um hlutverk 

riddarans. Hún telur hann vera of upptekinn af kristilegu siðferði og leggur frekar 

áherslu á skyldur riddarans gagnvart menningu hirðástar:  

 

And of alle cheualry to chose, þe chef þyng alosed 

Is þe lel layk of luf, þe lettrure of armes; 

For to telle of þis teuelyng of þis trwe kny3tez, 

Hit is þe tytelet token and tyxt of her werkkez, 

How ledes for her lele luf hor lyuez han auntered, 

Endured for her drury dulful stoundez, (1512-17)
135

 

 

Riddarasögur eru hér farnar að hafa áhrif á væntningar persóna riddarasagna, sem 

endurspeglar tilbúnar sjálfsvitundir þeirra.  

Það gæti því hugsast að Sir Gawain standi á mörkum milli hetjusögunnar og 

játningarsögunnar, sem varð svo ráðandi formið í skáldskap. Gawain leitast eftir að 

finna þennan sannleik í sjálfum sér í gegnum orðræðu játningarinnar og upphafna 

mynd sem er ávallt utan seilingar. Því er hetjulegur leiðangur hans aðeins yfirvarp 

fyrir innra ferðalag sem byggist á orðinu og leitinni að sannleikanum. Sjálfsvitund 

                                                 
133 Foucault, The History of Sexuality, bls. 59-60. „ordered according to the infinite task of 
extracting from the depths of oneself, in between the words, a truth which the very form of the 
confession holds out like a shimmering mirage“. 
134 Cohen, bls. 144. 
135 And wide, and a knight’s good name rests  
Most on his loyalty to love, his learning  
In it’s weaponry (and stories of love’s true warriors  
Are title and text inscribed in their love-deeds,  
Risking their lives for a belovèd, enduring 
In that great name great greif and pain, (1512-17). 
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hans mótast mun meira í því hvernig hann túlkar sjálfan sig og gjörðir sínar en í 

gegnum gjörðirnar sjálfar. Hann mætir engum stórum ófreskjum né lendir í 

hörkulegum bardögum, honum er einungis hótað með því. Hann tælir ekki dömur né 

bjargar þeim, en er hótað af þeim. Gawain þarf sjálfur að reyna að finna sannleikann 

að baki sjálfsvitund sinni og er kvæðið því þroskasaga sem sýnir að ekkert er einsog 

það sýnist. 
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4. Stund sannleikans: Niðurstaða Gawain  

 

 

Ætlun þessarar ritsmíðar var að athuga hvort Gawain takist að finna kjarna eða 

sannleik í sjálfsvitund kyngervisins eða hvort hann brjótist undan fyrirfram settum 

stöðlum. Hann brýtur í raun ekki af sér kynferðislega gagnvart gestgjafa sínum en 

hann svíkur jafnframt loforð til hans um að skila öllum vinningum. Með því að 

hræðast dauðann svíkur hann líka riddaralega ímynd sína sem hetju. Hugsanlega 

svíkur hann einnig sannleikskröfu játningarinnar og sjálfsmyndar sinnar sem 

dyggðugs kristilegs riddara með því að skrifta ekki fullkomlega eða skrifta ekki eftir 

að hann hefur svikist um að skila beltinu til Bertilaks.  

Ásamt örinu á hálsinum verður beltið sem Gawain tekur við táknrænt fyrir 

mistök hans og synd: „Þis is þe token of vntrawþe þat I am tan inne, | And I mot 

nedez hit were wyle I may last― (2509-10).
136

 Beltið tekur við af fimmodda-stjörnunni 

sem hélt fram sannleikanum, „trawþe―, í kjarna sjálfsvitundar riddarans. Cohen telur 

að beltið sýni fram á nýja sjálfsvitundarsköpun hans, þar sem sannleikurinn er ekki 

mögulegur.
137

 Kvæðið fjallar þegar allt kemur til alls um það hve ómögulegt það 

reynist að raungera þess konar hetjuskap sem sjálfsvitundar-rómansan býr til.
138

 

 Margir staðir í textanum sýna greinilega tvíbendni í þeirri sönnu ímynd 

riddarans sem reynt er að upphefja. Hegðun lafðinnar gengur þvert á hugmyndir um 

óvirkni kvenna og hlutgervingu þeirra er hún reynir að tæla Gawain. Þar að auki er 

opnað fyrir samkynhneigðum möguleikum í samskiptum hans við Bertilak þó þeir séu 

ekki leiddir til lykta. Niðurstaða Dinshaws um að menning gagnkynhneigðar sé ekki 

riðluð í kvæðinu er vel undirbyggð. En þó má halda því fram að ímynd hins 

fullkomna kyngervis sé brotin niður. Gjörðir persóna endurspegla ekki alltaf þá sönnu 

sjálfsvitund kyngervis og gagnkynhneigðar sem eiga að samræmast í trúarlegum og 

samfélagslegum reglum. Gawain stenst kröfur kristilegs siðferðis með því að forðast 

holdlegar syndir en kyngervi hans og annarra persóna reynist óstöðugt. Jafnvægi er 

ekki fyllilega náð í lokin er Gawain kemur heim úr leiðangrinum, óánægður með að 

hafa skeikað frá „sannri― hegðun. 

                                                 
136 „This sign of bad faith is the mark of my sin: | I’ll wear it on my waist as long as I live,“. 
137 Cohen, bls. 150. 
138 Sama, bls. 159. 
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