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Abstract 
In this study I am analyzing how categories of sexuality and gender are represented in 

Marguerite de Navarre’s Heptameron. I have narrowed the object of study down to two of the 

seventy-two novellas; number forty-seven and forty-three, and to four of the ten devisants; 

Oisille, Parlamente, Hircan and Dagoucin. The theoretical frame is taken from Judith Butlers 

Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990) and Undoing Gender (2004) 

and from Thomas Laqueurs Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud (1990). 

Butler’s aim is to deconstruct terms such as feminine and masculine, which function as 

imagined normalization categories due to power relations. In Undoing Gender she asks: “If I 

am a certain gender, will I still be regarded as part of the human? Will the ‘human’ expand to 

include me in its reach? If I desire in certain ways, will I be able to live?” These questions are 

of great importance for my study, which presents how the categories of sexuality and gender 

can be negotiated in the equalized frame Marguerite de Navarre creates for her ten devisants 

and novellas. At the same time I assess how every attempt to go beyond the boundaries of 

norms fails due to a norm of heterosexuality, which constrains the binary categories of man 

and woman. 

   There are four main discourses by which the heterosexual norm is internalized by the 

devisants in Heptameron: the Christian, the aristocratic, the patriarchal and the neo-platonic. I 

suggest that each of the four devisants that I have studied represents one of these discourses. 

Since there are no definitive lines or definitive conclusions reached in the discussions among 

them it would be more correct to say that all the discourses effect all of the devisants to some 

extent, but that all the devisants act through a main discourse when he/she express his/her 

individual opinions.  

   When the devisants in the frame leave it to the reader to come to a conclusion about right or 

wrong behavior for men and women, they are still rather set in their own opinions and, also, 

quite unforgiving. It is my contention that the novellas create more room for negotiations of 

the sexual and gender roles than the frame. In novella forty-three a woman acts within the role 

of the active, hence masculine, part of a love affair, and novella forty-seven tells the story of a 

parfaicte amytié between two men. But it is also obvious that these attempts to stress and 

break the norms of sexuality and gender are unsuccessful, once again due to the fixed norm of 

heterosexuality which constrain the binary categories of man and woman. In the novellas 

these very failures put the norms under stress, since they point out the very problem with the 

determination of sexual and gender categories which were prevalent during the Renaissance.  
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I conclude my results by returning to Butler’s question above; “If I desire in certain ways, will 

I be able to live?” In Heptameron one can always find a chance to try a different way, but in 

the end only the heterosexual desire in which man and woman are in dichotomy survives.  
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Inledning 

 

Fantasy is what allows us to imagine ourselves and others otherwise; it establishes the possible in excess 
of the real; it points elsewhere, and when it is embodied, it brings the elsewhere home.1 

 

Så skriver Judith Butler i Undoing Gender (2004) för att visa på kärnan av den betydelse som 

fantasin har ifråga om konstruktionen av genus, kön och sexualitet. I Butlers mening är 

fantasin inte verklighetens motsats: den är istället det som inte ryms i det vi anser verkligt och 

definierar därför verklighetens gränser. Denna fantasi kan medieras genom språket (i en text 

eller i ett skådespel likaväl som i sociala beteenden), inte minst genom litteraturen, som ju är 

ett medel par excellence för att levandegöra fantasier, producera alternativa verkligheter och 

visa på hur den ’verkliga’ verkligheten skulle kunna se ut. 

   Med avstamp i det perspektiv som Judith Butler möjliggör vill jag här studera 

renässanskulturens etablering av ”the possible in excess of the real”. Mer precist vill jag 

studera hur det sker i Margareta av Navarras (1492-1549) verk Heptameron (1559). Jag 

inleder med några ord om renässanskulturens litterära tradition i förhållande till gestaltningen 

av genus och den feministiska forskning som bedrivits kring denna som bakgrund till en mer 

utvecklad presentation av detta syfte. 

   Renässansen anses av många historiker som en epok där kvinnan tillskrevs en relativt fri 

och framträdande roll. Ett stöd för en sådan uppfattning finner man i Boccaccios (1313-1375) 

De mulieribus claris (Om berömda kvinnor) som första gången utkom 1361-1362. Boccaccios 

verk har formen av en katalog och presenterar de kvinnor vilka författaren anser värdiga att 

minnas på grund av sitt dygdiga eller modiga leverne. På senare tid har likväl forskningen 

visat att Boccaccios verk och andra liknande innehåller både ironiserande och misogyna 

bilder av kvinnan.2 Renässansens kvinnovänliga stämpel ger således inte en helt rättvisande 

bild vare sig av kvinnans politiska rättigheter eller av hennes sociala liv. Återvändandet till 

antikens filosofer och författare innebär i själva verket att en traditionell könssegregerad 

kvinnosyn etableras och blandas med den kristna kyrkans filosofi, som efter medeltiden fått 

fäste i Europa. Mannen blir norm, och kvinnan ses som en ofullständig människa (man). Mest 

betydande för den här utvecklingen är Aristoteles filosofi om mannen som den starka, virila, 

                                                           
1 Judith Butler, Undoing Gender, (New York & London, 2004), s. 29. 
2 Constance Jordan, “Boccaccios’ Famous Women”, i Ambiguous Realities. Women in the Middle Ages and 
Renaissance, red. Carol Levin, & Jeanie Watson, (Detroit, 1987). För en kritik mot den traditionella 
historiesynen av renässansens kvinnovänlighet se också Joan Kelly-Gadol, ”Fanns renässansen också för 
kvinnor”, övers. C. Ljunggren, i Genus i historisk forskning, red. Christina Eriksson, (Lund, 1993). 
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förnuftiga bäraren av anden (connate pneuma) och kvinnan som den svaga, naturbundna, det 

vill säga den sexuella bäraren av materia. Thomas av Aquino var en av de första som 

applicerade Aristoteles filosofi på kristendomen och genomslagskraften var betydande för 

framtidens politiska och religiösa diskurs om kön och sexualitet.3 

   Samtidigt kan vi också se hur författare som Mirsilio Ficino (1443-1499) och Baldassare 

Castiglione (1478-1529) utformar ett mans- och kärleksideal som i väsentliga delar skiljer sig 

från de antika föregångarna som hyllat kärleken mellan män. Ficinos översättning, och 

framför allt tolkning av Platons Gästabudet, De amore (1484), var starkt präglad av 

kristendomen och skalade därför bort eller omtolkade de delar som gestaltade sexuellt begär 

och samkönad kärlek. Den fullkomliga kärleken definieras inte som dyrkan av något sinnligt, 

utan istället som kärleken till Gud. Castigliones Boken om Hovmannen (ca 1513-1520) kom i 

sin tur att ha avgörande betydelse för synen på hovmannaidealet. I den beskrivs utförligt hur 

en god hovman ska utbildas, vilka egenskaper som är värda att vårdas och på vilket sätt han 

ska älska. Kvinnan blir till ett objekt för mannens dyrkan, och ses fortfarande på som 

ofullkomlig i jämförelse med mannen. 

   Den misogyna synen på kvinnan som underlägsen mannen på såväl det fysiska som det 

psykiska planet står dock inte oemotsagd i den samtida litteraturen. Det finns en mängd 

författare, både manliga och kvinnliga, som i olika genrer förespråkar kvinnliga rättigheter 

och jämlikhet mellan män och kvinnor. Under senmedeltiden skriver Christine de Pizan 

(1364-ca 1431) Livre de la cité des dames (1405), ett skarpt gensvar på Jean de Meuns del i 

Roman de la Rose (ca 1230-1275). I hennes fotspår följer under renässansen en alltmer 

utbredd diskussion om kvinnans representation i litteraturen och samhället som kommit att 

kallas ”La Querelle des Femmes”.4 Vi kan också finna en än mer könsöverskridande 

gestaltning hos författare som Shakespeare, där exempelvis män klär ut sig till kvinnor, vilka i 

sin tur uppväcker kärlek hos andra män. Vidare kan vi se hur olika begär och sexualiteter 

gestaltas i verk såsom Margareta av Navarras inspirationskälla Decamerone (ca 1353). 

Kvinnan sägs där, i enlighet med den traditionella bilden, bland annat ha en outtömlig sexuell 

lust, men det berättas även om samkönade relationer mellan män.5 

                                                           
3 Thomas av Aquino, ”Summa Theologiae”, i Lena Eskilsson & Åsa Bergenheim, Förnuft, fruktbarhet, 
förälskelse… om kvinnor och kvinnors idéer, (Stockholm, 1995), s. 105f. 
4 Se exempelvis Carin Franzén, ”En kvinnlig allegori. Om Christine de Pizans Boken om Damernas stad”, i 
Allegori, estetik, politik. Texter om litteratur, red. Ulf Olsson & Per Anders Wiktorsson, (Stockholm, 2003), s. 
45-53, i det följande [2003a], och Carin Franzén , ”Om den höviska kärleken som kvinnlig strategi”, i Tidskrift 
för Litteraturvetenskap 2003: 32:1/2, s. 33-52, i det följande [2003b]. 
5 Se Giovanni Boccaccio, Decamerone, övers. Paul Enoksson, (Stockholm, 2007), s. 475-483. Det berättas här 
hur ett äkta par delar på en ung, manlig älskare som efter en natts besök inte vet vem han tillbringat mest tid med 
- hustrun eller hennes man. Ett relevant exempel ur Shakespeares verk är Trettondagsafton (ca 1601). 
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Det finns en hel del forskning som visar på de strategier som de förmoderna kvinnliga 

författarna använde för att göra sina röster hörda på en litterär arena dominerad av män. Vissa 

författare anses gestalta en tidig feminism, som nämnda Christine de Pizan och poeter som 

Louise Labé (ca 1520-1566) och Gaspara Stampa (1523-1554), vilka pekar på att det är på 

grund av sociala konventioner som kvinnan underordnas mannen. Det är i texter som dessa 

som en uttolkning av de fastställda könsrollerna blir allt mer intressanta och utmanande. Det 

blir möjligt att utifrån dem ställa frågor om vad som anses riktigt kvinnligt och riktigt manligt, 

och kanske till och med riktigt mänskligt under renässansen. Och vidare, ur det perspektiv 

som Butler gör möjligt, om det ens existerar något som kan kallas ’riktig’ kvinnlighet eller 

manlighet, det vill säga någon essentiell könsidentitet. Med andra ord väcker de frågan om 

vad som ryms inom normen för det mänskliga under renässansen och vad som händer med 

dem som inte uppfyller kategoriseringskraven. 

   Margareta av Navarra är en av de författare som på ett tydligt sätt kritiserar den rådande 

misogyna gestaltningen av kvinnan. Som drottning av det lilla kungadömet Navarra och som 

syster till Frankrikes kung har hon dessutom en, för någon av det kvinnliga könet, mycket 

stark position i samhället. Den novellsamling som efter hennes död ges ut och tituleras 

Heptameron innehåller totalt sjuttiotvå noveller. Av dessa behandlar en betydande andel 

ämnen som kärlek, relationer mellan kvinnor och män samt övergrepp mot kvinnor. Dessutom 

berättas det upprepade gånger om hur både kvinnor och män bryter mot de, för renässansen 

gällande, sociala genuskoderna. Hennes verk innehåller således inte bara en kritik mot tidens 

misogyni, utan kan i vissa avseenden också läsas som en kritik mot fastställandet av 

könsrollerna som sådana. 

   Den könsproblematik som framträder i forskningen kring litteraturen under medeltid och 

renässans har ofta, även ur en feministisk utgångspunkt, tagit könsrollerna mer eller mindre 

för givna. Könsskillnad och heterosexualitet har således varit utgångspunkten i tolkningen och 

de huvudsakliga frågorna handlar om hur kvinnan representeras och av vem hon 

representeras. Den här utgångspunkten har inte minst gjort sig gällande i forskningen kring 

Margareta av Navarras verk. Den är framför allt vanlig i de biografier och vetenskapliga 

artiklar som skrivits under 1900-talet.6 Den förekommer till viss del också i de feministiska 

                                                           
6 Exempelvis Lucien Febvre, Amor sacre, amor profane. Autour de l’Heptaméron, (Paris, 1971 [1944]), och 
Jules Gelernt, World of Many Loves: The Heptaméron of Marguerite de Navarre, (Chapel Hill, 1966). 
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tolkningarna, hos bland andra Elizabeth C. Zegura och Patricia Francis Cholakian, där den 

sistnämnda står för de senaste mest omfattande studierna av drottningen av Navarra.7   

   På senare tid har forskare som Judith Butler och Thomas Laqueur kommit att vidga de 

feministiska perspektiven. Trots detta har inte någon större studie av Margareta av Navarras 

verk med en queerteoretisk ingång gjorts ännu förutom i ett antal kortare vetenskapliga 

artiklar, vilka presenteras i avsnittet om tidigare forskning, och som jag vill bygga vidare på.  

   Just för att det queerteoretiska perspektivet uppmärksammar sexualitet som sociala och 

diskursiva konstruktioner måste det poängteras att begreppen heterosexuell och homosexuell 

inte myntades förrän 1869. Det medför i det följande en viss anakronism i användandet av 

dessa begrepp.8 Men det intressanta är likväl det faktum att de två tydligt särskilda 

kategorierna heterosexuell och homosexuell saknades under renässansen, vilket öppnar 

möjligheter för en queerteoretisk utgångspunkt i en analys av epokens litteratur. Jag vill i den 

här uppsatsen lägga fokus på dessa möjligheter i en analys av Heptameron. 

 

Syfte och problemformulering 

Jag vill här undersöka hur verket Heptameron ger uttryck för och gestaltar renässansens 

könsroller och sexuella normer. Jag vill närmare bestämt frilägga vilka mekanismer som utgör 

grunden för konstruktionerna av genus och sexualitet i verket, eller med en formulering 

inspirerad av Foucault, om det finns några tydliga maktdiskurser som påverkar 

genuskonstruktionen. 

   Butler frågar sig: ”If I am a certain gender, will I still be regarded as part of the human? 

Will the ‘human’ expand to include me in its reach? If I desire in certain ways, will I be able 

to live?”9 Jag har inspirerats av dessa frågor i min analys av Heptameron, i vilken det centrala 

alltså är att undersöka hur kategoriseringar av sexualitet och begär gestaltas, men också vilka 

konsekvenser detta för med sig. Inte minst gäller detta befästandet av heteronormen och hur 

detta drabbar de personer som faller utanför dess gränser. Vad händer exempelvis när en (gift) 

kvinna börjar agera i en manlig roll, det vill säga som den aktiva i ett sexuellt förhållande? 

Vad innebär det att premissen för hennes agerande är en form av maskerad? Och varför kan 

                                                           
7 Se Elizabeth C. Zegura, “True Stories and Alternative Discourses: The Game of Love in Marguerite de 
Navarre’s Heptaméron”, i Discourses on Love, Marriage, and Transgression in Medieval and Early modern 
Literature, red. Albrecht Classen, (Tempe Arizona, 2004), Patricia F. Cholakian, Rape and Writing in the 
Heptaméron of Marguerite de Navarre, (Carbondale & Edwardsville, 1991), och Patricia F. Cholakian & 
Rouben C. Cholakian, Marguerite de Navarre. Mother of the Renaissance, (New York, 2006). 
8 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, (Stockholm, 2002), s. 27ff. 
9 Butler, 2004, s. 2f.  
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inte en fullkomlig vänskap mellan två män upprätthållas då den ena av dem ingår äktenskap? 

Vad innehåller, eller består, denna vänskap av egentligen och hur (om)värderas den i verket? 

   Utifrån Butlers antagande att begrepp som betecknar kön och genus aldrig kan bli slutgiltigt 

bestämda eller definierade, utan hela tiden omskapas i performativa akter, vill jag undersöka 

om det i novellerna och dialogerna mellan berättarna, de så kallade devisanterna, ges 

möjligheter till omdefinieringar av begrepp som kvinna, man och kärlek. Eller kan man 

snarare se hur bestämda uppfattningar om könsroller och sexualiteter befästs genom detta 

slags talakter, exempelvis genom upprepning av särskilda begrepp eller ord?  

   Med tanke på den eventuella problematik som en samtida teori kan medföra vid tolkningar 

av äldre litteratur vill jag referera till Thomas Laqueur. Han skriver i Making Sex. Body and 

Gender from the Greeks to Freud (1990) om hur både kön och genus skapas i teatraliska 

akter, alltså i de olika roller som individer tar på sig och agerar genom, utifrån redan 

fastställda premisser. Laqueur analyserar konstruktionen av kön och genus från antiken till 

den moderna tiden. Hans analys, inte minst av renässansen, visar tydligt att ett queerteoretiskt 

perspektiv inte behöver vara anakronistiskt, utan snarare öppnar upp för tolkningar av den 

äldre litteraturen som gör den angelägen även för den samtida läsaren. 

   Jag vill alltså visa hur man i Heptameron kan se både genus och kön som konstruktioner 

öppna för förändring, men även hur de binära rollerna man och kvinna samtidigt befästs och 

normaliseras om och om igen, på grund av en på förhand normerande heterosexualitet i den 

aristokratiska genuskoden, samt i institutioner som kyrkan och äktenskapet. Med andra ord 

kan man säga att jag vill undersöka hur heterosexualiteten iscensätts i verket och vad det får 

för konsekvenser för andra former av sexualitet. 

  

Metod och material 

Min metod är en kombination av närläsning och diskursanalys. Jag undersöker hur begrepp 

som parfaicte amytié (fullkomlig kärlek/vänskap), man och kvinna definieras av olika 

personer och utifrån olika perspektiv i verket. Fokus har legat på de repliker som återkommer 

eller är särskilt intressanta i förhållande till mitt syfte. Men gestaltningen av sexualitet och 

genus sätts genomgående i relation till de rådande diskurserna om denna problematik i den 

historiska och filosofiska kontexten.  

   Vad gäller materialet används både den franska källkritiska utgåvan Heptaméron av Renja 

Salminen från 1999, samt den svenska utgåvan av Heptameron, som gavs ut 1954 av Hugo 
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Grebers Förlag i översättning av Holge Petersen Dyggve. Med tanke på uppsatsens omfång 

har jag valt att fokusera på fyra av de tio devisanterna, på prologen med vidare nedslag i den 

löpande ramberättelsen, samt på två av de totalt sjuttiotvå novellerna i verket. Den 

problematik jag diskuterar återfinns dock i flera av novellerna, och kommer till uttryck hos 

alla tio devisanter. Novell fyrtiotre och fyrtiosju är likväl tydligt representativa, vilket 

forskningen också visar. Novell fyrtiosju handlar om manlig vänskap eller kärlek, medan 

novell fyrtiotre behandlar en kvinna som träder in i en manlig, aktiv kärleksroll. 

   De fyra devisanter jag valt att analysera utgörs av två kvinnor: Oisille och Parlamente, vilka 

representerar en kristen respektive en aristokratisk diskurs, och två män: Hircan och 

Dagoucin, vilka gestaltar en patriarkal, misogyn respektive en nyplatonsk diskurs. Dessa fyra 

ger en relativt omfattande bild av de olika åsikter och grundläggande värderingar verket 

gestaltar.  

 

Disposition 

Efter en redogörelse för den tidigare forskningen följer en kort presentation av författarens 

biografi och några ord om verkets rätt komplicerade utgivning samt de centrala dragen i 

handlingen. Jag inleder analysen med en genomgång av de teoretiska utgångspunkter jag låtit 

mig inspireras av. Centrala aspekter av Judith Butlers och Thomas Laqueurs samtida teorier 

presenteras alltså där. Detta avsnitt fungerar som ett avstamp för analysen, där mer detaljerade 

redogörelser för de teoretiska perspektiven görs i samband med respektive analysavsnitt. 

Detta gäller inte minst avsnittet om den feminina maskeraden där även psykoanalytiska 

teorier diskuteras. 

   Analysen är uppdelad i två övergripande delar som kallas ”Prolog, devisanter, och 

splittrandet av androgyna gemenskaper” samt ”Noveller och diskussioner”. De är sedan 

indelade i flera kortare avsnitt med underrubriker. 

   Uppsatsen avslutas med en sammanfattning där analysens resultat och slutsatser redogörs. 

 

Tidigare forskning 

Det finns en omfattande forskning om Margareta av Navarras liv och litterära verk, inte minst 

om Heptameron som ses som produktionens höjdpunkt. Med tanke på ramen för den här 

uppsatsen har jag gjort ett urval ur denna forskning med syfte att fokusera på den jag anser 



12 

 

mest relevant för min problemställning. Men det finns även ett antal nyckelverk som är 

relevanta att presentera även då jag inte använt mig av dessa i min analys. 

   Patricia F. Cholakian och Rouben C. Cholakian har sin gemensamma biografi Marguerite 

de Navarre. Mother of the Renaissance valt allt tolka Margaretas skönlitterära verk som 

biografiskt källmaterial. På så vis skiljer de sig från tidigare biografer, såsom Pierre Jourda 

med sin Marguerite d'Angoulême: duchesse d'Alençon, reine de Navarre (1492-1549): étude 

biographique et littéraire (1930), vilka inte bedömer skönlitterära verk som trovärdiga källor. 

Cholakians biografi är dock genomgående understödd av ett rikt historiskt källmaterial, och 

de kommenterar Jourdas mycket omfångsrika biografi med följande: ”Nevertheless, and 

notwithstanding the thoroughness of Jourda’s research, his study is limited not only by the 

sexual prejudices of his time but by a somewhat pedantic literalism”.10 Cholakians vill i sin 

biografi allstå vidga det historiska perspektivet med sin biografiska läsning av just de litterära 

verken. Dessutom påpekar Cholakians hur tidigare biografier ofta placerat Margareta i 

skuggan av sin bror, kung Frans I. Målet i deras biografi är istället att verkligen lägga fokus 

på Margaretas liv och betydelse för tidens sociala och litterära historia.  

   Den problematik som eventuellt kan uppstå genom det biografiska perspektiv författarna 

ålägger ska inte bortses från, men de är inte ensamma om att hävda de skönlitterära texternas 

sanningsanspråk. Cholakians biografi är omfattande och noggrann i sitt utförande och jag har 

använt mig av den i presentationen av Margareta av Navarras liv.  

   Patricia F. Cholakian har på liknade sätt valt ett biografiskt perspektiv i sin tidigare studie 

Rape and Writing in Marguerite de Navarre’s Heptaméron (1991). Hon menar här att det 

stora antalet noveller som beskriver våldtäkt i verket speglar ett, eller flera, verkliga 

våldtäktsförsök som Margareta utsatts för. Denna aspekt tas även upp i ovanstående biografi 

och även om jag inte har ansett Rape and Writing relevant för den här uppsatsen syfte, måste 

den ändå nämnas som ett av den samtida forskningens nyckelverk.  

   Ännu ett exempel på ett sådant nyckelverk, om än ett äldre, utgörs av Lucien Febvres Amor 

sacré, amor profane. Autour de l’Heptaméron från 1944. Han undersöker där Margaretas 

litterära verk, bland annat novell tio i Heptameron och en del av hennes lyrik, med fokus på 

hur den religiösa diskursen kontrasterar mot den profana i gestaltningen av kärlek. Det fokus 

Febvre ålägger har i mycket influerat 1900-talets vidare forskning, vilket vi ska se nedan, och 

jag anser det därför relevant att nämna det här trots att jag själv inte använt mig av hans 

analys. 

                                                           
10 Cholakian, 2006, “Preface”, s. Xiii. 
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John D. Bernard skriver i artikeln ”Sexual oppression and social justice in Marguerite de 

Navarre’s Heptaméron” (1989), om de olika möjligheter till rättvisa och lycka i kärlek och 

erotik som gestaltas i novellsamlingen. Hans analys handlar om den sociala ordningens 

påverkan, den religiösa sidan och den egna individens skäl och bedömning i frågan om vad 

som är rätt och fel. Bernard menar att det finns en skillnad mellan själva ramberättelsen och 

de berättade novellerna som påverkar, eller bestämmer de moraliska bedömningarna. I 

ramberättelsen försvaras det sociala inflytandet främst av Parlamente och Oisille, men också 

av de yngre kvinnorna Longarine och Ennansuite. Det leder, enligt Bernard, till olika former 

av sexuellt förtryck. I novellerna gestaltas däremot inte de sociala reglerna som den enda rätta 

vägen. Istället får både en social ordning och den enskilda individen ofta påverka de fiktiva 

personernas val, även om de handlingar som följer därpå ofta kritiseras av en eller flera av 

devisanterna i ramberättelsen.11  

   Marcel Tetel gör liksom Bernard ett flertal diskursanalytiska påpekanden i sin Marguerite 

de Navarre’s Heptaméron. Themes, Language, and Structure (1973). Tetel skriver bland 

annat: “Deciphering the code and exploring the vast labyrinth of human relations – these 

remain Marguerite’s primary task. Her endeavor, however, faces a major difficulty because of 

the discrepancy between man’s intent and his actions.”12 Liksom Bernard för Tetel således en 

diskussion om vad som påverkar människors beslut och uppfattning om vad som är rätt och 

fel. Är det kyrkan, staten, den sociala ordningen eller individen själv? Jag har här valt att 

begränsa mig till att inspireras av Bernards tolkning i min egen analys när jag försöker 

frilägga vilka, eventuellt olika, diskurser som påverkar konstruktionen av kön, genus och 

sexualitet – dels i ramberättelsen och i devisanternas repliker, dels i novellerna. 

   Betty J. Davis har i sin The Storytellers in the Heptaméron (1978) gjort en omfattande studie 

av de tio devisanterna i verket. Hennes studie beskriver dels personerna var för sig med 

egenskaper och åsikter, dels de relationer som personerna har till varandra. Liksom Cholakian 

försöker Davis ge en verklighetsförankring till personerna i verket. Jag har haft nytta av Davis 

i min analys av de fyra devisanterna och har funnit hennes deskriptiva ingång som en bra 

plattform för min analys. 

   Mest relevant för den här uppsatsens syfte har dock varit den forskning som presenterats de 

senaste 15-20 åren. Antologin Critical Tales. New Studies of the Heptameron and the Early 

Modern Culture (1993) innehåller ett antal artiklar författade av olika forskare som är av 
                                                           
11 John D. Bernard, ”Sexual oppression and social justice in Marguerite de Navarre’s Heptaméron”, i The 
Journal of Medieval and Renaissance Studies 1989: 19(2), s. 251-281. 
12 Marcel Tetel, Marguerite de Navarre’s Heptaméron. Themes, Language, and Structure, (Duke University 
Press USA, 1973), s. 64. 
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intresse för min analys. Hope Glidden anlägger i sin ”Gender, Essence, and the Feminine 

(Heptameron 43)”, ett psykoanalytiskt perspektiv i sin analys av novell fyrtiotre. Hon visar 

där hur novell fyrtiotre gestaltar en problematisering av den rådande synen på könsrollerna 

som essentiella, och kritiserar den forskningstradition som beskrivit novellen som ett exempla 

med en moralisk och didaktisk agenda. Även Carin Franzén utgår från ett psykoanalytiskt 

perspektiv i sin ”Om den höviska kärleken som kvinnlig strategi” (2003). Hon undersöker där 

hur den höviska koden utvecklas från att vara en manlig litterär kod till att användas som 

strategi av flera kvinnliga författare, bland annat Margareta av Navarra och hennes novell tio i 

Heptameron. Gliddens artikel har varit av stor relevans i min analys av novell fyrtiotre, men 

har också, liksom Franzéns essä, fungerat som ingång till analysen i sin helhet.   

   Paula Sommers har i ovanstående antologi bidragit med ”Writing the Body: Androgynous 

Strategies in the Heptameron”. Hon menar att de tio devisanterna tillsammans utgör olika 

typer av androgyna gemenskaper, bland annat en sexuell och en kristen. Trots de olika åsikter 

och värderingar som successivt kommer till uttryck i ramberättelsen och i diskussionerna, 

bibehålls, enligt Sommers, dessa balanserade androgyna grupper verket igenom. Jag ställer 

mig något tveksam till Sommers slutsats, men går med på att dessa androgyna gemenskaper 

utformas i prologen och på så vis ligger till grund för ramberättelsen. Hennes ingång är dock 

intressant och diskuteras i samband med min analys av prolog, ramberättelse och 

berättarkaraktärer.  

   Även Zegura beskriver i sin ”True Stories and Alternative Discourses: The Game of Love in 

Marguerite de Navarre’s Heptaméron” (2004) hur prologen utformas som en jämlik och 

neutral plats där devisanterna ges möjlighet att uttrycka olika åsikter oberoende av vilket kön 

eller vilken klass de tillhör. Hon diskuterar på ett fruktbart vis även det sanningsanspråk som 

inleder Heptameron, med utgångspunkt i den mångfald av åsikter som ges i förhållande till 

kärlek och äktenskap. Denna ingång påminner om den Jules Gelernt använder i sin World of 

Many Loves: The Heptaméron of Marguerite de Navarre (1966). 

   Han diskuterar där, precis som Zegura, den mängd åsikter som presenteras i verket, men 

understryker signifikativt nog i sin avslutning Margaretas underlägsenhet i jämförelse med 

manliga författare som Boccaccio. Jag har här använt mig av Zeguras tolkning istället för 

Gelernts analys då den i Cholakians mening rätt fördomsfullt nedvärderar författarens status. 

   Gestaltningen av den manliga kroppen eller manskroppen i Heptameron är ämnet för Jeffrey 

C. Persels analys i ”’Qui sommes tous cassez du harnoys’ or, the Heptaméron and Uses of the 

Male Body” (1993). Han urskiljer tre större genusdiskurser i verket, vilka han kallar ”the 
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Hircan, the Dagoucinian and the feminine or syncretically Christian”.13 Persels menar att 

Margareta använder sig av dessa olika diskurser för att peka ut en ny icke-genusspecifik dygd, 

där mannens och kvinnans dygd inte definieras utifrån olika könsspecifika aspekter utan som 

en gemensam, mänsklig sådan. I sin analys undersöker Persels de personer som gestaltas i 

ramberättelsen, varav särskilt fokus läggs på den mest ’manliga’, nämligen Hircan. Persels 

analys har varit av stor relevans i det avsnitt där jag diskuterar det köns- och genusideal som 

gestaltas av just Hircan. 

   Avslutningsvis har jag haft stor nytta av Todd C. Reeser som i sin artikel “Fracturing the 

Male Androgyne in the Heptaméron” från 2004 skriver om hur Margareta gestaltar det 

nyplatonska ideal som under renässansen börjat väcka allt större intresse. Den platonska 

formen av fullkomlig vänskap mellan män tycks innebära ett problem i Heptameron, och 

enligt Reeser försöker författaren i sitt verk göra Platon straight. Det visar sig inte minst i 

noveller som den fyrtiosjunde och den tolfte där den manliga vänskapen splittras för att ge 

utrymme åt den heterosexuella relationen mellan man och hustru. Reeser utgår från 

devisanten Dagoucin, som förutom att själv representera Margaretas nyplatonism även 

berättar de noveller som gestaltar den. Jag har därför haft stor nytta av Reesers artikel i min 

analys av just novell fyrtiosju och av Dagoucin, då även jag i min undersökning fokuserar på 

just den manliga vänskapens möjlighet, eller snarare omöjlighet, i förhållande till den 

upprepade befästningen av heteronormen i verket. 

 

  

                                                           
13 Jeffrey C. Persels, “Qui sommes tous cassez du hamoys’ or, the Heptaméron and the Uses of the Male Body”, 
i Heroic Virtue, Comic Infidelity: Reassessing Marguerite de Navarre’s Heptaméron, red. Polachek, Dora, E. 
(Hestia Press, 1993), Literature Resources from Gale, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping,  
http://go.galegroup.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ps/retrieve.do?sgHitCountType=, s. 1-9, hämtad 2009-10-21, s. 1. 
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Margareta av Navarra 

I det följande avsnittet presenteras som bakgrund till analysen en redogörelse för Margareta 

av Navarras liv. Fokus läggs på den höviska traditionens påverkan och fortlevnad under 

renässanskulturen. I det avsnitt som följer därpå ges en sammanfattning av novellsamlingens 

handling och en överblick över verkets tillkomst och utgivning. 

 

Biografi 

Margareta föds som första barn till Louise av Savojen och Charles av Angoulême 1492. Det 

hade före födseln blivit förutspått att Louise skulle ge liv åt Frankrikes blivande konung, men 

när det istället föds en flicka uteblir det planerade firandet. Två år senare föds dock även en 

pojke som får namnet Frans. När Margareta är fyra år avlider fadern, vilket innebär att 

modern får hela ansvaret för barnen. Louise hade själv fått en mycket god uppfostran och 

utbildning, och det tycks vara en självklarhet att även hennes barn ska tillägna sig alla de 

studier som påbjuds renässansens överklass. Detta gäller således inte endast sonen, utan även 

Margareta utbildas på jämlikt vis med sin bror i allt utom fysiska sporter som jakt.14  

   I familjens bibliotek finns en betydande andel av de mest kända verken för tiden. 

Exempelvis finns författare som Christine de Pizan, Petrarca (1304-1374) och Boccaccio, 

samt verk som Romanen om Tristan och Ovidius Metamorfoser. Dessutom vistas ofta olika 

konstnärer och författare vid familjens hem. På så vis växer barnen upp i en miljö där de 

ständigt omges av ”men of the letters”, vilket förmodligen lägger grunden för Margaretas eget 

intresse i litteratur.15  

   År 1509 gifter sig Margareta med sin första make, Charles av Alençon, vilket i högsta grad 

är ett kontraktsäktenskap i enlighet med de aristokratiska konventionerna.16 Paret beskrivs 

som omaka, då Margaretas kultiverade personlighet inte alls kan spegla sig i makens militära 

bakgrund. Hon får istället utlopp för sina intressen tillsammans med sin bror då han år 1515, 

med namnet Frans I, tillträder Frankrikes tron. Det är då Margareta, inte Frans drottning 

Claude, som håller hov och salong och som dessutom bistår sin bror i en mängd politiska 
                                                           
14 Cholakian, 2006, s. 16ff. 
15 Ibid., s. 11, 17. 
16 I enlighet med den höviska koden, med bakgrund i trubadurernas ställning vid de feodala hoven, kunde en 
hovdam ha ett flertal uppvaktare, trots att hon var gift. Det aristokratiska äktenskapet är att ses som ett 
affärskontrakt, instiftat för att föra familjens namn vidare och för att säkra ekonomiska tillgångar. 
Utomäktenskapliga relationer där kärlek spelade en avgörande roll var inte ovanliga, även om den sexuella sidan 
av det hela inte skulle existera eller åtminstone inte vara synlig. För mer om den höviska koden inom litteraturen 
se Franzén 2003b. 
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ärenden. Med Cholakians ord var det således Margareta som ”performed the duties of the 

queen”.17 

   När Charles dör 1525 dröjer det inte länge förrän nya äktenskapsplaner börjar diskuteras vid 

hovet, då Margareta som syster till Frankrikes kung har ett högt värde inom det politiska 

maktspelet. Dock pågår en konflikt mellan Spanien och Frankrike, vilket får följden att Frans 

tillfångatas. När det sedermera är Margareta som lyckas förhandla och får honom fri skjuts 

bröllopsplanerna upp något. Cholakian skriver att hon ”freed of wifely obligations, admired 

both at home and abroad […], enjoyed greater favor than ever at court”.18 Hon blir dock snart 

föremål för flera mäns uppvaktning, bland annat Henrik VIII, och år 1526 gifter hon sig med 

Henrik av Albret och blir då drottning av Navarra. 

   Genom hela livet är Margareta troende katolik, men likväl stödjer hon reformiströrelsen 

som vill få bort korruption och omoraliska auktoriteter från makten. Hennes författande kom 

att ha betydelse för dessa frågor då hon bland annat skrev den långa dikten Le Miroir de l’âme 

pécheresse (”Spegeln av den syndfulla själen”, 1531), vilken kom att bli mycket populär. 

Även Heptameron innehåller noveller och repliker som ger uttryck för reformistiska åsikter, 

vilket kommer att diskuteras vidare i den följande analysen.  

  Margareta dör år 1549 och efterlämnar då en dotter vid namn Jeanne.  

 

Heptameron – Utgivning och handling 

Det har pågått en diskussion mellan forskare om när Heptameron skrevs, men idag har man 

kommit fram till att det mest sannolika är att Margareta författade sitt verk på 1540-talet. 

Flera manuskript har florerat sedan hennes död 1549, varav vissa har varit kompletta medan 

andra bara innehållit urval av texterna. Mest relevant att nämna här är Adrien de Thous 

kompletta manuskript, daterat 1553, som är ett kompilat av flera tidigare manuskript som de 

Thou granskat, kritiserat och korrigerat. Han har enligt Salminen valt de texter som bäst 

stämmer överens med hans egen moral.19 Hope Glidden kritiserar även de sammanfattningar 

av novellerna som de Thou ska ha lagt till, vilka i sig innehåller ett moraliserande budskap 

som inte stämmer överens med det som faktiskt står i novellerna.20 Jag återkommer till detta i 

                                                           
17 Cholakian, 2006, s. 28, 41ff. 
18 Ibid., s. 111, 133. 
19 Renja Salminen, ”Introduction” i Marguerite de Navarre, Heptaméron. Edition critique par Renja Salminen, 
(Geneve, 1999), s. XXI. 
20 Hope Glidden, ”Gender, Essence, and the Feminine”, i Critical Tales. New Studies of the Heptameron and 
Early Modern Culture, red. John D. Lyons & Mary B. McKinley, (University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1993), s. 25. 
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analysen av novell fyrtiotre, där jag visar att de sammanfattningar som föregår novellerna i 

den svenska översättningen följer samma mönster. 

   Heptameron gavs ut i tryck första gången 1558 av Pierre Boaistuau med titeln Histoires des 

Amans Fortunez. Han tillskriver dock inte Margareta av Navarra verket och det är inte en 

komplett version av manuset då det endast innehåller 67 av de totalt 72 novellerna. Bara ett år 

senare, 1559, ger dock Claude Gruget ut den första kompletta versionen som tituleras 

L’Heptaméron des Nouvelles de Tresillustre est Tresexellente Princesse Marguerite de 

Valois, Royne de Navarre, och som synes tillskrivs denna Margareta.21 Därefter har verket 

alltså givits ut flera gånger och även översatts till flera språk. 

   Det råder ingen tvekan om att Margareta inspirerats av Boccaccios Decamerone då hon 

skrev sitt verk. I prologen skriver hon detta bokstavligt: ”Var och en av eder har säkert läst 

Boccaccios Hundra noveller, vilka nyligen översatts från italienska till franskan och som 

konung Frans, […] samt prinsessan Margareta värdera så högt […]” och vidare att det vid 

hovet talats om att ”skriva någonting liknande, blott med den skillnaden att alla dessa 

berättelser skulle ha sin motsvarighet i verkliga händelser”.22 Med detta som bakgrund 

bestämmer sig de tio personerna i verkets ramberättelse för att berätta och samla tio noveller 

var under tio dagar, vilka sedan ska överlämnas till drottningen. Dessa tio personer, eller 

devisanter som de alltså också kallas, har samlats vid Vårfrukloster i Sarrance på grund av ett 

ihållande oväder som rasat vägarna, och inte på grund av en hotande pest som i Boccaccios 

motsvarighet. Gruppen består av fem män och fem kvinnor, vilka de flesta forskare, som 

exempelvis Cholakian och Betty Davis, menar bygger på verkliga personer i Margaretas 

bekantskapskrets. Parlamente anses representera Margareta själv, Hircan är ett anagram på 

drottningens andre man Henrik och så vidare.23  

   Ramberättelsen inleds med en prolog där vi får följa personernas resa fram till ett kloster, 

där de alltså sedan strålar samman. Det framkommer på olika sätt att de sedan tidigare är 

bekanta med varandra. Samtliga tillhör de högre samhällsklasserna, men det framkommer i 

dialogen dem emellan att några personer har högre status än andra. De kommer dock överens 

om att i det umgänge de delar på denna plats ska alla ges samma rättigheter. De beslutar så, 

                                                           
21 Salminen, s. XXIXf. 
22 Margareta av Navarra, Heptameron, övers. Holger Petersen Dyggve, (Stockholm, 1954), s. 19f., och 
Marguerite de Navarre, Heptaméron. Edition critique par Renja Salminen, (1999), s. 11. I det följande ges 
sidhänvisning till verket direkt i brödtexten inom parentes efter citat, där den svenska hänvisningen anges först 
och följs av den franska. 
23 För att läsa mer om de olika devisanternas verklighetsförankring se som nämnt Betty J. Davis, The Storytellers 
in the Heptaméron, (Lexington, 1978), eller Cholakian, 2006, s. 248. 
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efter ett förslag från Parlamente, att berätta varsin novell varje dag under tio dagar för att på 

det sättet färdigställa sin egen samling av hundra noveller. 

   Författaren Margareta är helt osynlig i sitt verk, med enda undantaget i prologen då hon 

kommenterar sin brist på språklig konstnärlighet med orden: ”Där var så vackert och ljuvligt 

att det behövdes en Boccaccio för att riktigt beskriva stället; nu får ni emellertid åtnöja er med 

en försäkran att man aldrig sett en vackrare nejd” (21; 12). I övrigt lämnar hon helt åt sina 

devisanter att berätta och att diskutera de sjuttiotvå novellerna, som i övervägande antal 

handlar om kärlek och/eller sexuella handlingar av olika slag. 

   Det är viktigt att påpeka att kärleksbegreppet är svårdefinierat i Heptameron då liknande 

och ofta samma ord, såsom parfaicte amytié, används både för kärlek mellan man och kvinna 

och för vänskap mellan man och man. Dessutom beskrivs upphetsade personer i novellerna 

som att de fylls av kärlek eller älskar någon, även då deras känslor leder till fullbordade 

våldtäkter, vilket är främmande ordval för oss idag. I vårt sammanhang här är detta mest 

relevant i förhållande till skillnaden mellan en fullkomlig kärlek i en heterosexuell/social 

respektive homosexuell/social relation, och jag får anledning att återkomma till detta. 

   Förutom kärlekstemat återkommer religionen som ämne för novellerna, samtidigt som den 

är närvarande i ramberättelsen då devisanterna tar del av både bibelläsning och mässa varje 

dag. Det finns tydliga reformistiska strömningar gestaltade i form av kritik mot de omoraliska 

munkarna och i framhållandet av en tro på den egna läsningen av bibeln som den bästa vägen 

till frälsning. Detta går att koppla till Margaretas egen syn på kristendomen och katolicismen 

som nämnts ovan. Dock ska sägas att hela verket bygger på ett dialogiskt berättande, och de 

tio devisanterna når aldrig till någon slutgiltig slutsats om rätt och fel. Denna öppna form 

inbjuder till en vidare diskussion och flera tolkningsmöjligheter. 

   I analysen ges en mer detaljerad återgivning av prolog, ramberättelsen och fyra av de tio 

devisanterna, samt handlingen av de två noveller jag valt att undersöka. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I det följande presenteras de teoretiska utgångspunkterna för min analys. Den första utgörs av 

centrala delar i Judith Butlers queerteori, så som hon utvecklar den i Gender Trouble. 

Feminism and the Subversion of Identity (1990) och Undoing Gender (2004). Båda dessa 

texter finns översatta till svenska, och då Butlers resonemang ibland är komplicerat har jag 

tagit hjälp av dessa utgåvor. Detta gäller i första hand Undoing Gender. Jag återger dock för 

preciseringens skull alla citat efter den engelska utgåvan.  

   Vidare följer en redogörelse över de centrala delarna i Thomas Laqueurs analys Making Sex. 

Body and Gender from the Greeks to Freud, vilka ger en inblick i den genusdiskurs som 

dominerade det europeiska samhället under renässansen. Laqueur utgår liksom Butler från att 

genus och kön är något som konstrueras i den sociala och historiska diskurs som människor 

agerar i. 

 

Genustrubbel – en kritik mot den naturaliserade genusnormen 

Judith Butler gav 1990 ut sitt verk Gender Trouble, i vilket hon presenterar flera idéer som 

kritiserar den mer traditionella feminismen. Butler ställer sig frågan om begreppet kvinna, och 

innebörden av att vara kvinna, är ett naturligt faktum eller om man kan se själva naturligheten 

som konstruerad, performativt framtvingad i en diskurs där kroppen är skapad i och genom 

olika kulturella konstruktioner. Som exempel diskuterar Butler synen på homosexualitet. Det 

har enligt Butler funnits, och finns ännu, en grundläggande heterosexuell norm även inom 

feminismen som måste ifrågasättas och granskas. Även om genus har definierats som 

kulturellt betingat, har man utgått från att kön är givet. Butler kritiserar alltså detta antagande 

och skriver: 

 

If gender is the cultural meanings that the sexed body assumes, then a gender cannot be said to follow 
from a sex in any one way. Taken to its logical limit, the sex/gender distinction suggests a radical 
discontinuity between sexed bodies and culturally constructed genders. Assuming for the moment the 
stability of binary sex, it does not follow that the construction of “men” will accrue exclusively to the 
bodies of males or that “women” will interpret only female bodies.24 

 

Inom feminismen finns trots detta tanken på genus som en mimetisk funktion av kön och 

sexualitet, alltså i enlighet med formeln penis-man-manlig och livmoder-kvinna-kvinnlig. Det 

här fungerar inte, enligt Butler, som istället fortsätter sitt resonemang från citatet ovan: 

                                                           
24 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, (New York, 1999 [1990]), s. 10. 
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Further, even if the sexes appear to be unproblematically binary in their morphology and constitution 
(which will become a question), there is no reason to assume that genders ought also to remain as two. 
The presumption of a binary gender system implicitly retains the belief in a mimetic relation of gender to 
sex whereby gender mirrors sex or is otherwise restricted by it.25 

 

Således har den heterosexuella genusnormen, med en på förhand given uppdelning av könen 

man och kvinna, kommit att naturaliseras om och om igen genom historien. Butler hävdar 

även att den psykoanalytiska traditionen har använts för att förstärka föreställningen om den 

ursprungliga könsskillnaden. I Gender Trouble diskuterar hon bland annat hur Jean Rivières 

teori om den kvinnliga maskeraden utgår från en oproblematiserad heteronorm. Rivière menar 

att det finns specifika manliga respektive kvinnliga beteenden, och hon följer den tidigare 

presenterade formeln för penis-man och livmoder-kvinna i sin analys av de kvinnor som 

maskerar antingen sin kvinnlighet eller manlighet. Jag vill återkomma till en djupare 

diskussion kring detta i min analys av novell fyrtiotre. 

   Men vad menar egentligen Butler med uttalandet att genus är en norm? I Undoing Gender 

skriver hon att ”[a] norm operates within social practices as the implicit standard of 

normalization […], discernible most clearly and dramatically in the effects that they 

produce”.26 Vi kan alltså tydligast se hur de heteronormativa genuskoderna utformats genom 

de konsekvenser som möter olika avvikande beteenden. Genom att se vad som inte ryms inom 

gränserna för olika kategorier definieras just dessa kategorier. Om vi, enligt Butler, ska 

dekonstruera den binära uppfattningen av kön måste vi ställa oss frågan: vad består detta kön 

av, vad är begreppets innebörd? Bestäms det anatomiskt, hormonellt eller genom en viss 

kromosomuppsättning? När dessa frågor ställs upptäcker man kanske att kön är lika kulturellt 

konstruerat som genus, och vad är i så fall skillnaden mellan begreppen?  

   Butler använder sig av två centrala begrepp i sin dekonstruktiva strategi, nämligen 

genealogi och performativitet. I inledningen till Könet Brinner (2005) skriver Tina 

Roosenberg att ett ”genealogiskt angreppssätt innebär att kategorierna kön/genus och 

sexualitet inte förs tillbaka till påstådda ’naturliga’ skillnader mellan kvinnor och män, inte 

heller till något annat mystiskt ursprung eller urtillstånd”.27 Det tycks då enligt Butler inte 

finnas någon logik i att definiera genus som den kulturella tolkningen av kön, om kön i sig är 

                                                           
25 Butler, 1999, s. 10. 
26 Butler, 2004, s. 41, kursiv i original. 
27 Judith Butler, Könet Brinner. Texter i urval av Tiina Rosenberg, övers. Karin Lindeqvist, (Stockholm, 2005), 
s. 9. 
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en genuskodad kategori. Det går helt enkelt inte att enbart se genus som en kulturell 

meningsinskription från ett på förhand givet kön. Det är snarare så att: 

 

gender must also designate the very apparatus of production whereby the sexes themselves are 
established. As a result, gender is not to culture as sex is to nature; gender is also the discursive/cultural 
means by which “sexed nature” or “a natural sex” is produced and established as “prediscursive”, prior to 
culture, a politically neutral surface on which culture acts.28 

 

Med andra ord är själva genusdiskursen producerad och fastställd på ett sådant vis att vi 

uppfattar den som prediskursiv, det vill säga som något som föregår vår kultur. Om man 

istället ser genus som en ständigt pågående process under ständig förändring framträder denna 

diskurs inte alls som prediskursiv utan som påtvingad, internaliserad i individen från det att 

den egna identiteten börjar konstrueras. Butler menar ju att termer såsom maskulin och 

feminin är notoriskt föränderliga, och att deras innebörd styrs och förändras beroende på 

geopolitiska gränser och kulturella begränsningar: ”there are social histories for each term”.29 

Så även om vi kan se överföringar och upprepningar av begrepp och dess innebörder från en 

tid till en annan, går det aldrig att finna några essentiella original till dessa begrepp eftersom 

de alltid upprepas utifrån den sociala diskurs de används i. Det här är en viktig utgångspunkt i 

min analys, där jag visar på hur just upprepningar av begrepp, såsom kvinna, man, äktenskap 

och sexualitet ger upphov till kategoriseringar, men också olika definitioner beroende på 

vilken social diskurs som dominerar det talande subjektet.    

   Begreppet performativitet innebär förenklat att någon inte är ett kön/genus utan att detta är 

något som görs, skapas eller ageras, vilket utgör grunden i den notoriska förändringen av vad 

som anses vara de ’rätta’ genusen. För att över huvud taget kunna bli ett subjekt måste 

individen agera och tala med accepterade begrepp som på förhand blir påtvingade i och 

genom språket. För att identifiera sig som ett jag krävs att man inom en given social och 

kulturell diskurs fått ett erkännande - att vara någon innebär att vara någon för någon annan. 

Genom att den ges erkännande kategoriseras individen inom ramen för det begripliga, man 

blir med andra ord ett subjekt, medan en individ som förvägras erkännande förblir ”ogjord”.30 

Könsfrågan blir en fråga om vad som anses mänskligt och icke-mänskligt, och erkännande 

blir därmed ett maktmedel, genom vilket det mänskliga skapas och särskiljs. Butler frågar sig 

ju bland annat om man fortfarande blir betraktad som mänsklig om man är ett särskilt genus.31 

                                                           
28 Butler, 1999, s. 11, kursiv i original. 
29 Butler, 2004, s. 10.  
30 Se Butlers titel Undoing Gender. 
31 Butler, 2004, s. 2f. 
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Som nämnt i syftet inspireras jag av dessa frågor genomgående i min analys av Heptameron, 

där det centrala är just att undersöka hur kategoriseringar av sexualitet och begär gestaltas, 

och vilka konsekvenser detta för med sig. 

 

Kön, genus och sexualitet under renässansen 

Eftersom varje begrepp, enligt Butlers perspektiv, har en social historia, är det också relevant 

att titta på hur och på vilket sätt renässansens köns- och genusbegrepp definierades. Vad 

räknades inom denna period till det mänskliga? Vad innebar det att definieras som kvinna 

eller man i 1500-talets Frankrike? Kan man urskilja motsvarigheter till begrepp som 

heterosexualitet och homosexualitet, och hur kategoriserades dessa sexualiteter i så fall? Ur 

det perspektiv som anlagts här kan man säga att konstruktionerna av dessa begrepp upprepas 

och befästs genom juridiska skillnader, såsom frågan om arvsrätt, sociala konventioner om 

exempelvis äktenskapets betydelse för kvinnan respektive mannen likväl, och inte minst lagar 

om sexuellt beteende där samkönade samlag kunde leda till dödsstraff. 

   Syftet med Laqueurs analys är just att visa att kön inte enbart har bestämts utifrån 

anatomiska upptäckter, utan att genusdiskursen påverkat och avgjort vad kön innebär och hur 

detta/dessa kön har skapats. Laqueur skriver:  

 

I have no interest in denying the reality of sex or of sexual dimorphism as an evolutionary process. But I 
want to show on the basis of historical evidence that almost everything one wants to say about sex – 
however sex is understood – already has in it a claim about gender. Sex, in both the one-sex and the two-
sex worlds, is situational; it is explicable only within the context of battles over gender and power.32 

 

I följande avsnitt presenteras Laqueurs analys som förutom en teoretisk utgångspunkt också 

ger en historisk översikt över just synen på kön och genus.   

 

Thomas Laqueur- det iscensatta könet 

Under antiken fastställdes uppfattningen av exempelvis Galenos och Aristoteles, att den 

manliga, det vill säga den penisbärande, kroppen var modellen för alla människors kroppar - 

kvinna som man. Eftersom manskroppen var normen sågs kvinnan som en outvecklad, 

svagare och ofullbordad man, som på grund av en kyligare kropp tvingades bära könsorganen 

inuti kroppen istället för utanpå. Rent fysiskt var dock även kvinnan utrustad med penis, pung 
                                                           
32 Thomas Laqueur, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, (Harvard University Press USA, 
1990), s. 11. 
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och testiklar vilka skulle motsvaras av vagina, livmoder och äggstockar. Med Laqueurs ord: 

”Women […] are inverted, and hence less perfect, men. They have exactly the same organs 

but in exactly the wrong places.”33 

   Den antika synen levde sedan vidare under medeltiden och accepterades även under 

renässansen, som ju dessutom just ses som en pånyttfödelse av den antika kulturen. Dock 

uppstår under samma period en stor fascination inför den mänskliga anatomin och offentliga 

obduktioner började förekomma i allt större skala. Detta uppenbara hot mot tanken om en 

enda kropp som utvecklats olika långt kom dock enbart att förstärka enkönsmodellen. I 

renässansens anatomiböcker gestaltades de kvinnliga könsdelarna som ett slags kopior av de 

manliga. Exempelvis förklarades just klitoris som ännu en kvinnlig penis, vilket inte 

problematiserades trots att hon redan ansågs bära en inuti sin kropp. Ju mer 

vetenskapsmännen dissekerade, undersökte och visuellt representerade den kvinnliga 

kroppen, ju fler bevis fann de för att övertygas om att den var en version av mannens.34 

   Förutom den bildliga gestaltningen av enkönsmodellen bidrog även den språkliga diskursen 

till dess dominans. Det fanns under renässansen inte några språkliga möjligheter att uttrycka 

de kvinnliga könsdelarna som skilda från de namn som mannens könsdelar tilldelats. Denna 

bildliga gestaltning eller avsaknad av språklig benämning av könsskillnaden pekar, enligt 

Laqueur, inte på blindhet eller ouppmärksamhet utan på ”[…] the absence of an imperative to 

create incommensurable categories of biological male and female through images or words. 

Language constrained the seeing of opposites and sustained the male body as the canonical 

human form”.35 På så vis fördes resonemangen om de kvinnliga könsdelarna oundvikligen, 

som vid debatten om klitoris, hela tiden tillbaka till en liknelse vid mannens könsdelar. 

    

Befästande av en världsbild 

Men hur var det egentligen möjligt att idén om den enkönade kroppen fortlevde i en tid där 

bevisföring tycks ha varit så empirisk? Laqueur menar att det då, liksom nu, fanns en stark 

vetenskaplig tradition där man studerade varandras och föregångares verk. Bilder kopierades 

helt enkelt och traderades på så vis från en generation till nästa. Men detta erbjuder enbart en 

delförklaring. Laqueur menar att det var den dominerande världsbilden som rådde under 

                                                           
33 Laqueur, s. 26.  
34 Ibid., s. 64-70. 
35 Ibid., s. 96. 
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renässansen som fick vetenskapsmännen att se vaginan som en penis. Det var ideologi, inte 

korrekta observationer, som avgjorde anatomin.36 

    Liksom Butler menar alltså Laqueur att det är i den sociala ordningen som könet bestäms, 

definieras och värderas. En människas anatomiska öde behövde inte alls vara avgörande för 

vilket kön hon ansågs ha eftersom det inte fanns någon egentlig skillnad mellan könen. Men 

likväl sorterades män och kvinnor in i sina genusroller efter den kroppsliga faktorn om penis 

fanns på utsidan eller insidan. Laqueur menar att ”[t]he one-sex body of the doctors, 

profoundly dependent on cultural meanings, served both as the microcosmic screen for a 

macrocosmic, hierarchic order and as the more or less stable sign for an intensely gendered 

social order”.37 Det hela förs alltså tillbaka på en fråga om makt, och visar på att genus, kön 

och sexualitet inte är varje enskild individs egendom, utan är en form av agerande inom en 

påtvingad scen, vilken fungerar som ett stabiliserande tecken på en viss typ av social ordning. 

Butler menar att både genus och sexualitet bör ses som former av att bli berövad identitet, det 

vill säga sätt att vara för någon annan och, likväl, på grund av någon annan.38 På samma sätt 

menar Laqueur att inte någon individ var fri i sitt val, utan från början styrd genom olika 

genusdiskurser - alltså de kulturella definitioner av manligt och kvinnligt som var rådande 

under renässansen. På så vis är kön precis lika iscensatt som genus och det ligger från början 

en genuskodad innebörd i förståelsen av begreppet kön. Han diskuterar könet som en 

teatralisk akt och menar att det är ”assigned as a consequence of formative capacity”. Att 

tillhöra det ena eller andra könet innebar med andra ord att tillhöra en viss social ställning, 

och att inom den agera sin kulturella roll – inte att anatomiskt vara det ena eller andra könet. 

Kön var således en sociologisk, inte en ontologisk, kategori under renässansen.39  

  

                                                           
36 Laqueur, s. 70, 82, 88. 
37 Ibid., s. 115. 
38 Butler, 2004, s. 19. 
39 Laqueur, s. 124, 135, 142, citat s. 135. 
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Analys 

Analysen är indelad i två övergripande delar. I ett första steg analyseras ramberättelsen, som 

inleds med prologen och presentationen av devisanterna. Förutom prologen, inleds och 

avslutas även var och en av de sju dagarna med det jag kallar ramberättelsen. Ett antal nedslag 

i dessa avsnitt kommer därför också att undersökas liksom de argument och åsikter som 

devisanterna ger uttryck för i diskussionen av novellerna. I ett andra steg står två noveller med 

efterföljande diskussioner i fokus för analysen. Den första av dessa noveller, nummer 

fyrtiosju, handlar om hur en manlig vänskap splittras för att ge företräde åt en heterosexuell 

relation. Den andra av dessa, novell fyrtiotre, handlar om en virago - en kvinna som agerar i 

en manlig roll i en kärleksaffär.40 En jämförelse mellan de olika avsnitten sker löpande för att 

visa på likheter och skillnader i konstruktioner, befästanden och utmaningar av sexualitets- 

och genusnormer. 

   John D. Bernard skriver i sin ”Sexual oppression and social justice in Marguerite de 

Navarre’s Heptaméron” om just en skillnad i ramberättelse och novell avseende regleringen 

av kärlek och sexualitet. Denna tanke har, som beskrivs ovan, också legat till grund för min 

disposition. Bernard skriver: 

 

[T]he Heptaméron strikes a judicious balance between the justification of social regulation of eros and its 
cost in human pain. In the frame especially, the author seems sympathetic to such repression. Her chief 
representatives among the devisants, Parlemente och Oisille, and even the younger and feistier Longarine 
and Ennasuite, often defend the claims of society to regulate and channel erotic drives. […] In the stories, 
on the other hand, Marguerite does not treat sexual oppression quite so indulgently.41 

 

Jag menar liksom Bernard att det finns en något mer öppen scen för novellernas personer, 

medan devisanterna är mer påverkade i sin syn på kärlek och sexualitet av de sociala roller de 

representerar. Vi ska dock se, framförallt i avsnitten om Dagoucin och novell fyrtiosju, att det 

också finns diskurser som skapar likheter mellan de åsikter som framförs av devisanterna och 

novellernas tematik. 

 

Prolog, devisanter och splittrandet av androgyna gemenskaper 

I det följande analyseras ramberättelsen och fyra av devisanterna - Oisille, Parlamente, Hircan 

och Dagoucin - där huvudfokus ligger på att försöka utreda olika åsikter och ståndpunkter i 
                                                           
40 Termen virago stammar ur ordet viril - latinets vir som betyder man. Termen virago avser således en maskulin 
kvinna.   
41 Bernard, s. 251f. 
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fråga om könsroller, äktenskap och kärlek. Vidare diskuteras de diskurser där devisanterna 

finner grunder för sina uttalanden i avsikt att frilägga hur normerna kring genus och sexualitet 

befästs eller utmanas i verket. 

 

Prolog 

Ramberättelsen i Heptameron är placerad utanför det aristokratiska hovet, nämligen i ett 

kloster på landsbygden. Dessutom är devisanterna avskurna från samhället genom den 

flodvåg som drabbat området, vilket resulterat i att det inte finns någon brukbar väg från 

klostret. De tio devisanterna, fem kvinnor och fem män, ges på så vis större möjligheter att 

tala ur ett eget perspektiv utanför hovets normer. Med andra ord skapar Margareta en jämlik 

miljö som avstamp för sina noveller. Denna jämlikhet visar sig genom att alla tio devisanterna 

ges lika stort utrymme att inleda och att tala i de olika dagarnas samtal. Det faktum att 

gruppen är jämt fördelad mellan kvinnor och män, och dessutom tillhör olika sociala 

positioner, är också ett tecken på en jämlikhetssträvan och kan jämföras med Margaretas 

inspiratör Boccaccio som låter sin Decamerone berättas av sju kvinnor och tre män. Den 

illustreras också tydligt i Heptameron, exempelvis i följande citat ur prologen: ”’Vem av oss 

skall överta ledningen över de andra?’ Hircan svarade honom: ’Emedan ni först av oss alla tog 

till ordet, är det blott rätt och billigt att ni övertar ledarplatsen, ty i lekar och spel äro vi alla 

jämlika.’” (21; 12, min kursiv). Vidare berättas även novellerna oftast efter mönstret varannan 

kvinna, varannan man, vilket alltså är att ses som ännu en aspekt av Margaretas 

jämlikhetssträvan.   

   I prologen och vidare i diskussionerna av novellerna finns likväl, som Bernard påpekar, en 

stark påverkan från den samtida sociala kontexten som var rådande vid de aristokratiska 

hoven. Detta visas bland annat redan i presentationen av Parlamente i prologen, vilken jag 

beskriver mer utförligt nedan. Poängen är dock att det aristokratiska idealet, där kvinnan är 

underlägsen sin make och social status avgör vilka rättigheter en person har, inte är den enda 

sidan som visas. De tio devisanterna gestaltar istället helt olika ståndpunkter i många frågor, 

alltifrån en stark religiös sådan till en friare nyplatonsk ideologi i fråga om synen på 

könsrollerna, kärleken och det ’rätta’ begäret. Som Zegura påpekat: 

 

Even in such wideranging discussions, traditional rules of precedence that support patriarchal discourse 
might be expected to suppress, or at least dominate, the alternative perspectives of women and lower-
ranking men. However, by setting the Heptaméron outside the French court, and provisionally 
deconstructing the organizing principles of that world in a flood, Marguerite circumvents this eventuality, 
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and ensures that a plurality of opinions will be heard, through the invention of an equalizing jeu or 
game.42 

 

Denna rörelse, till viss del bort från det ’verkliga’ samhället, kan på flera plan ses som försök 

att motarbeta de traditionella genusnormerna på ett performativt sätt. Genom att låta spelets 

regler gälla öppnas nämligen möjligheter att gå utanför såväl genusnormer som sociala 

konventioner för exempelvis äktenskap och kärleksuttryck. Då devisanterna dessutom aldrig 

kommer fram till någon gemensam, slutgiltig ståndpunkt i sina diskussioner lämnar 

författaren oftast hela tolkningen om vad som ska anses rätt och fel ifråga om genusnormerna 

öppen. Jag menar att detta pekar på den omöjlighet som ligger i föreställningen om definitiva, 

slutgiltiga eller essentiella betydelser av termer för kön och genus. 

   Paula Sommers drar paralleller mellan de tio devisanterna och den platonska androgynen 

med dess tolkningar inom kristendomen. Hon anser att de tillsammans utgör ett kollektiv, en 

androgyn grupp där män och kvinnor går samman för ett gemensamt syfte:  

 
Since these androgynous groups are able to control aggression and, most strikingly, the sexual conflict 
that is a constant focus of attention, they reflect to some degree the divine harmony and the balance that 
should prevail in the Christian community.43  

 

Men hur går denna tanke om total balans ihop med den presentation som successivt sker i 

prologen, då personerna betecknas med namn, attribut och kön? Jag menar att den sexuella 

spänningen ökar i och med detta, då det hela tiden pågår ett spel mellan karaktärerna, vilket vi 

ska se närmare på nedan. Detta står dock inte i motsättning till Sommers analys, där det 

påpekas att författaren går ”from a broad consideration of human nature – homo – to an 

examination of vir and femina”. Sommers drar slutsatsen att den androgyna balansen, trots 

detta, upprätthålls verket igenom.44 

   De dominerande uttrycken för sexuellt begär och kroppslig kärlek som gestaltas mellan 

devisanterna, oberoende av om de är gifta med varandra eller inte, får alltså spänningarna att 

öka men faller alltid tillbaka i en balans på grund av den jämlika status kvinnan och mannen 

har i ramberättelsen. I Sommers androgyna gemenskap tas dock könskategorierna för givna, 

även om hennes poäng är att de befinner sig i jämlik balans. Jag menar, liksom Todd W 

Reeser, att det istället är en heterosexuell norm snarare än en androgyn gemenskap som befäst 

redan i prologen, och att denna norm är en ”instabil fabrikation” som måste upprepas och 

                                                           
42 Zegura, s. 358. 
43 Paula Sommers, “Writing the Body: Androgynous Strategies in the Heptameron”, i Critical Tales. New 
Studies of the Heptaméron and the Early Modern Culture, red. John D. Lyons & Mary B. McKinley, 
(Philadelphia, 1993), s. 234. 
44 Ibid., s. 234, kursiv i original. 
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befästas om och om igen i novellerna och diskussionerna för att kunna nå illusionen av 

stabilitet.45 För även om den nyplatonska influensen är stark i verket, vilket vi ska se nedan, 

finns det aldrig något utrymme för det homosociala/sexuella idealet att värderas som den mest 

fullkomliga av kärleksrelationer. Med Reesers formulering: ”Marguerite illustrates the 

process of movement from male-male to male-female love, positioning herself within the 

strand of Renaissance humanism that must ’set Plato straight’”.46 Detta visar sig dock inte 

bara i de noveller som Dagoucin berättar, vilket Reeser menar. Det ’straighta’ kommer också 

till uttryck i ramberättelsen genom de olika sexuella anspelningar jag nämnt ovan. Dessutom 

finns det ett exempel på den typ av manlig vänskap som Margareta vill göra upp med även i 

ramberättelsen, nämligen relationen mellan Dagoucin och Saffredent, som jag återkommer 

till. 

   Som redan nämnts bildar de tio devisanterna, enligt Sommers, flera olika androgyna 

grupper, vilka inte enbart ramar in en eventuell sexuell balans. Gruppen ägnar sig ju också 

exempelvis åt religiösa aktiviteter. Dagarna inleds då gruppen samlas i Oisilles rum för 

bibelläsning, varpå de sedan besöker mässan. Sommers menar att dessa överenskommelser 

representerar ”the community of evangelical believers united by the mystical body of Christ”, 

vilket också kan ses i följande citat ur prologen då de tio karaktärerna hör mässan och intar 

”den heliga nattvarden, i vilken alla kristna är förenade” (16; 7).47 Jag vill i sammanhanget 

understryka att den kristna gemenskapen utgör en avgörande diskurs för konstruktionen av 

genus och sexualitet, trots att de olika devisanterna inte alls tycks ha en identisk 

trosföreställning. Man kan således kritisera Sommers ”androgyna gemenskap” för att bortse 

från de olika ställningstaganden devisanterna visar exempelvis i fråga om synd och dygd. 

Däremot kan man som nämnt ovan konstatera att det inledningsvis finns vad man skulle 

kunna kalla en androgyn gemenskap inom gruppen, nämligen mellan Dagoucin och 

Saffredent, och jag får alltså anledning att återkomma till detta. I det närmast följande inleder 

jag dock min analys av de fyra devisanterna med en undersökning av den kristna och 

bibeltrogna Oisille. 

 

                                                           
45 Todd W. Reeser, ”Fracturing the Male Androgyne in the Heptaméron”, i Romance Quarterly, 2004:51.1, s. 
15-28, Literature Resources from Gale, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 
http://go.galegroup.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ps/retrieve.do?sgHitCountType=, s. 1-11, hämtad 2009-10-22, s. 2. 
46 Ibid., s. 2. 
47 Sommers, s. 237. 
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Oisille 

Den första person som beskrivs i prologen till Heptameron är en äldre kvinna, fru Oisille. Hon 

beskrivs som mycket envis och stark och det illustreras av det sätt hon hanterar de raserade 

vägarna som återstår efter flodvågen som drabbat landskapet när hon är på hemväg från 

Spanien: 

 

[E]n änka vid namn Oisille, en klok och livserfaren kvinna, beslöt sig för att resa till Vårfruklostret i 
Sarrance utan att bry sig om de dåliga vägarna. […] Hon anlände också slutligen dit efter att ha färdats 
längs så svårframkomliga och besvärliga stigar att hon trots sin ålder och korpulens varit tvungen att gå 
större delen av vägen till fots. Men så bedrövligt gick det att de flesta av hennes tjänare och hästar 
omkom på vägen […]. (11; 2) 

 

Som Betty Davis påpekar i sin The Storytellers in Marguerite de Navarres Heptaméron 

tillägnar sig läsaren en mängd viktig information om Oisille i detta korta stycke. Man får 

kunskap om hennes civilstånd, ålder, livserfarenhet, utseende, karaktär och man informeras 

om hennes namn, Oisille. Den franska utgåvan inleder dessutom samma stycke med ”une 

dame vefve” (min kursiv), vilket betyder att hon är både änka och adelsdam, ett faktum som 

således ytterligare bestämmer hennes sociala status.48  

   Det är värt att notera att de egenskaper som tillskrivs denna kvinna i form av just styrka och 

vishet är de som traditionellt anses karaktärisera män. Ett återkommande drag i verket är 

likväl att män beskrivs som fega, och kvinnor som modiga. Detta slags rörlighet mellan 

egenskaper som anses kvinnliga respektive manliga kan tyda på den enkönsmodell som 

Laqueur talar om, där båda könen anses bygga på en och samma normala kropp, mannens, i 

enlighet med Aristoteles filosofi. Jag får anledning att återkomma till en diskussion kring 

detta i avsnittet om Hircan. 

   Den viktigaste och mest framträdande rollen för Oisille är dock den religiösa. Hon är en 

aktiv förespråkare av bibeln, och är som nämnts ovan den dagliga uppläsaren av den kristna 

skriften. Det är tydligt att hennes inställning förespråkar den i Frankrike och övriga delar av 

Europa stundande reformationen då stort fokus ligger på just det egna studiet av skrifterna. 

Som Davis skriver är Oisilles välvilliga inställning till reformationen tydlig i hennes 

övertygelse om ”right of the laity to read and interpret the Scriptures without reference to 

canonical authority and in her belief in a personal Savior accessible to believers without any 

intermediary”.49 Det finns många markeringar av Oisilles reformistiska religiositet, som i 

slutet av den första dagen, då hon i sin iver att höra slutet på den tionde novellen säger: ”se 

                                                           
48 Davis, s. 16. 
49 Ibid., s. 18. 
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hur lågt solen nu står på himlen och hör klostrets klocka som redan länge har kallat oss till 

aftonsången, varom jag inte har sagt ett ord” (110f; 105). Och vidare, då hon som inledning 

till novell tjugotre påminner sina medberättare om att ”hyckleriet hos dem som uppge sig vara 

frommare än andra dödliga inte må förblinda eder så att eder tro avviker från den rätta vägen 

och tror sig finna sin frälsning hos någon annan än hos Honom” (231; 229). Kyrkans 

auktoriteter är således inte nödvändiga, eller ens trovärdiga. 

   Med tanke på Margaretas egen inställning till reformationen, vilken nämndes i det 

biografiska avsnittet, är det inte helt oväntat att detta även kommer till uttryck i hennes verk. 

Frågan var en av Margaretas viktigaste och den återfinns genomgående i Heptameron. Jag 

kommer i det närmast följande att ägna ett avsnitt åt en mer detaljerad analys av den roll 

religionen och kyrkan spelar i konstruktionen av genus med utgångspunkt i den homofobiska 

tradition som återfinns i bibeln, och visa hur den gestaltas genom Oisilles repliker. Vi ska 

därefter också se hur den kristna traditionen kommer till uttryck genom Parlamente, men då 

med fokus på en aristokratisk, kvinnlig syn och med koppling till begreppet människa. 

 

Oisille och sodomiterna 

I diskussionen av den trettiofjärde novellen hänvisar Oisille till Romarbreven, vilket är ett 

exempel på religionens betydelse för synen på naturliga respektive onaturliga könsroller i 

Heptameron.50 

 

Har ni glömt vad jag i morse läste upp för eder ur bibeln, sade Oisille, att de vilka trodde sig vara visare 
än alla andra människor och vilka tack vare en uppenbarelse från ovan kommit till insikt om att det finns 
en Gud, alltings skapare, i det de menade att de vunnit denna insikt genom egen kraft tog hela äran därav 
åt sig i stället för att giva den åt Honom från vilken den kom, men sedan såsom straff gjordes inte blott 
okunnigare och oförnuftigare än de andra människorna utan till och med än djuren? Deras sinnen 
förvirrades, de gjorde anspråk på det som tillkommer Gud allena och visade sin sinnesförvirring genom 
en rubbning i sina kroppar i det de glömde de naturliga lagarna för sitt kön och vände upp och ned på 
dem, såsom aposteln Paulus säger i sitt Brev till Romarna. (309; 309) 

 

Oisille yttrar sin kristet präglade åsikt efter en diskussion kring Platon, och jag kommer längre 

fram att diskutrera relationen mellan nyplatonismen och kristendomen i verket. Här är målet 

dock att närmare förstå innebörden av Oisilles kommentar, och för detta är det nödvändigt att 

också återge det relativt långa avsnitt i Romarbrevet som hon syftar på, där Paulus berättar om 

de människor som inte ärat Gud och Hans skapelse: 

 
                                                           
50 Dock behandlar inte novell trettiofyra ämnet könsroller eller homosexualitet, utan är mer en konkret kritik mot 
franciskanmunkarna, då en slaktare valt att kalla sina två svin för just ”franciskanmunkarna” (306ff; 305ff) .  
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Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller 
tackat honom. […] De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, 
av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så 
att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och 
tjänade det skapade istället för skaparen […] Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. 
Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga 
umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed 
drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han 
dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags 
orättfärdigheter, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. 
[…] De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än 
värre, de tycker det är bra när andra gör det.51  

 

De kursiverade avsnitten i detta citat ger en tydlig indikation på hur man i bibeln kan finna ett 

mycket starkt förakt mot homosexualitet. Det ses som ett straff från Gud, det är onaturligt och 

de som för ett sådant leverne ”förtjänar döden”. Det är alltså detta synsätt som Oisille 

hänvisar till i diskussionen, och det är således i de religiösa skrifterna hon finner förklaringen 

till sin definition av de ’naturliga’ könsrollerna i motsats till det ’onaturliga’ umgänget mellan 

människor av samma kön. De personer som ägnar sig åt det senare har helt vänt sig bort från 

Gud och dyrkar ”det skapade istället för skaparen”. Helt klart är att de naturliga roller det talas 

om här är de sexuella rollerna, och begären till andra människors kroppar. Sexualiteten ses 

således som ett ”stabiliserande tecken” med Laqueurs formulering, och som här, genom den 

kristna diskursen, helt uppenbart fungerar som ett fastställande av den heterosexuella 

normen.52 

   Som Butler påpekar är det genom sociala normer och begrepp som ett subjekt finner 

erkännande, eller tilldelas en mänsklighet och en rätt till ett fullvärdigt liv. Dessa normer och 

begrepp gäller inte minst vem som begär vem, och hur begäret i sig determinerar en 

människas genus. Butler frågar sig till och med hur vissa begär påverkar en människas 

möjlighet att leva, vilket är en fråga som helt uppenbart även belyser den syn Oisille 

representerar i Heptameron. 53 

   Religionens makt var fortfarande stark under det franska 1500-talet, även om reformationen 

lett till att själva kyrkan som institution fått göra avkall på sin makt. I den översiktliga Gay. 

En världshistoria (2007) ges en mycket bra introduktion till homosexualitetens historia, som 

också kan ge vårt resonemang en verklighetsförankrad kontext. Helmut Puff menar där att det 

bibliska begreppet sodomi fått starkt fäste som beskrivning på diverse ’icke-naturliga’ 

sexuella handlingar, dit homosexualitet då räknades. Puff hävdar att man under renässansen 

                                                           
51 Bibeln, ”Nya Testamentet”, (Varberg, 2008[2000]), Rom 1: 20-32., min kursiv. 
52 Laqueur, s. 115. 
53 Butler, 2004, s. 2f.   
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ansåg att ”[s]odomiterna i samhället skulle dra Guds vrede över alla om denna fruktansvärda 

styggelse inte utrotades. På så sätt kom individernas sexuella beteende att kopplas till hela 

samhällets öde.”54 Det är således hela samhällets angelägenhet att befästa de ’naturliga’ 

begärens norm utifrån övertygelsen att sexuellt umgänge ska ske inom äktenskapet i syfte att 

fortplanta sig. Det faktum att såväl tidens politik som juridik baserades på den kristna läran 

gav domstolarna makt att straffa sodomiter. Även i de sekulära lagstiftningarna i exempelvis 

tysk-romerska riket ”föreskrevs bränning på bål för ’otuktigt beteende’ mellan män, mellan 

kvinnor eller mellan människor och djur.”55 Målet var att befria samhället från denna 

onaturlighet. Mot bakgrund av detta kan man säga att den ståndpunkt Oisille förespråkar är en 

upprepning av de genuskoder som renässansens kristendom försvarade, koder som helt enkelt 

innebar att ett liv som homosexuell inte var ett riktigt mänskligt liv, att homosexuella i 

grunden hotade hela samhället och borde straffas och utrotas i enlighet med Paulus ord: ”De 

vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden”.56 Med Butlers ord skulle man 

kunna säga att Oisille utför en performativ talakt, då hon med en makt befäst i lag och religion 

uttalar bibelns dömande ord. Detta förstärks också genom Oisilles egna person, då hon genom 

sin ålders visdom innehar en hög status.57 

   Den kristna ideologin är genomgående i Heptameron och det är inte enbart Oisille som ger 

uttryck för dess normer. Men även om homosexualitet inte diskuteras mellan devisanterna, 

med undantag för Oisilles referens till Romarbrevet och de medhållande kommentarer detta 

möter, finns ett flertal exempel på nära vänskapsrelationer män emellan, vilka ibland kan ge 

upphov till tvetydiga tolkningar. Förtigandet av andra former av sexuella handlingar än de 

heterosexuella är signifikativt, vilket jag återkommer till. Vi ska i det följande också se att det 

finns meningsskiljaktigheter även om hur bibelns ord ska tolkas i fråga om könsskillnaderna. 

Den katolska traditionen ställs mot de reformistiska strömningarna, men även mot en 

nyplatonsk influens som påverkar synen på homosociala relationer. Det ovan citerade 

uttalandet från Oisille diskuteras exempelvis av de andra devisanterna, och avslutas med 

följande replik: ”Är det inte underligt, sade Simontault, att se vart vår diskussion har fört oss! 

Utgående från en tokrolig historia har vi råkat in på filosofiens och teologiens områden. Låt 

oss lämna dessa stridsfrågor åt dem som vet bättre besked härom än vi” (310; 310). Vi ska 

                                                           
54 Helmut Puff, ”Det tidigmoderna Europa, 1400-1700”, i Gay. En världshistoria, övers. Emeli André, red. 
Robert Aldrich, (Stockholm, 2007), s. 80.  
55 Ibid., s. 81. 
56 Bibeln,  Rom 1: 32. 
57 För mer läsning om synen på homosexuella handlingar under renässansen se Homosexuality in Early Modern 
France. A documentary collection, red. Jeffrey Merrick & Bryant T. Ragan, (New York, 2001). 
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dock inte lämna dessa frågor, utan i det följande se hur de tar sig uttryck i förhållande till den 

devisant som de flesta forskare menar är Margaretas språkrör. 

 

Parlamente 

Parlamente gestaltas som intelligent, beläst och en förespråkare av god moral och dygd. I 

prologen presenteras hon som hustru till adelsmannen Hircan och tillsammans utgör de ett av 

flera gifta par i gruppen. Dessutom finns det flera män i gruppen som i enlighet med den 

höviska traditionen hyllar Parlamente, det vill säga som är hennes serviteurs (tjänare). Det 

berättas till exempel att det ”fanns också bland fransmännen två adelsmän som hade rest till 

baden mera för att ledsaga de damer vilka de ägnade sin hyllning än därför att de själva skulle 

ha varit sjuka” (11; 2). Dessa bägge män är Dagoucin och Saffredent, och den andra damen 

ifråga är Longarine. Även andra gången Parlamente framträder i prologen är det i samband 

med en annan av de manliga personerna. Vi får då veta att det funnits en tid då ”den ädle 

riddaren Simontault”, som tidigare anlänt till klostret, ”varit hennes [Parlamentes] trofaste 

uppvaktande riddare” (15; 6f). Det kommer också till läsarens kännedom att Simontaults 

kärlek fått honom att lida, då han inleder den allra första av verkets noveller med orden: ”jag 

har blivit så illa belönad för all min trofasthet i kärlekens tjänst att jag för att hämnas på 

kärleken och på den som är så grym mot mig skall berätta om de fula spratt som en kvinna 

spelade några stackars män” (22; 13). Det står klart att denna grymma person är Parlamente. 

Hennes status som gift betonas dock upprepade gånger i prologen, exempelvis då gruppen har 

mottagit informationen om den situation de befinner sig i, nämligen att de ska tillbringa minst 

tio dagar tillsammans i klostret medan bron som hindrar deras hemväg färdigställs. De tio 

måste då finna något lämpligt tidsfördriv och ”Parlamente, Hircans gemål, som aldrig var 

rådlös eller modfälld bad sin man om tillstånd att tala” (16; 8). Vi ser här att hon betecknas 

som Hircans gemål, och dessutom enligt den aristokratiska koden ber honom om lov innan 

hon talar till gruppen. 

   Det pekar alltså på att den gifta Parlamente är underordnad sin man, vilket också speglar de 

verkliga förhållanden som råder mellan man och hustru under renässansen. Gestaltning syftar 

likväl på att visa skillnaden mellan just den verkliga och den fiktiva, mer jämställda världen 

som vistelsen vid klostret erbjuder. Som Zegura påpekat öppnar den för en omdefiniering av 
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begrepp som kärlek och äktenskap.58 Och det är just innebörden av dessa begrepp som 

engagerar Parlamente, vilket jag vill visa i följande avsnitt. 

 

Befästande av heterosexuell kärlek och de binära könsrollerna  

 

Kvinnans kärlek, som stödjer sig på Gud och hennes ära, är så hederlig […] De flesta mäns kärlek är 
däremot grundad på nöjet […] (217; 216). 

 

Parlamente är liksom Oisille starkt påverkad av kristendomen i sitt sätt att resonera, men 

hennes version bär tydliga drag av renässansens nyplatonska intresse. Hon utgår ifrån tanken 

att den skönhet vi finner på jorden enbart är en reflektion, en skuggbild av den sanna, 

upphöjda skönheten. Platon finner den i sin idévärld och kristendomen i sitt himmelrike 

personifierat av Gud. Det sinnliga begär människorna känner till varandra är dock för 

Parlamente högst verkligt, och ska inte helt förkastas även om det är starkt nedvärderat och 

ska underkastas det andliga begäret. Kärleken, och de sexuella handlingarna, ska grundas i 

dygd och heder, vilket medför att det kristna äktenskapet ses som en god kompromiss. Det är 

till och med en nödvändighet för människan att älska i sitt jordeliv enligt Parlamente: 

 

[D]essutom tror jag, sade Parlamente, att en människa aldrig kommer att lyckas att fullkomligt älska Gud 
om hon inte tidigare varmt och innerligt älskat någon här på jorden. […] Med fullkomliga älskare menar 
jag sådana […] vilka i den person som de älskar söker en eller annan fullkomlighet, antingen skönhet, 
grace eller godhet, och som alltid gående dygdens vägar är så ädla och rättskaffens att de förr vill dö än 
företa sig någonting som strider mot hederns och samvetets bud; ty vår själ, som blott är skapad för att 
uppnå den högsta fullkomligheten, längtar så länge den är i vår kropp efter detta mål. (188f; 187) 

 

Här kan vi urskilja arvet från den höviska traditionen avseende kärlekens gestaltning. Liksom 

Dantes diktarjag strävar efter fullkomlighet i sin dyrkan av Beatrice, eller kanske än mer, som 

Petrarcas diktarjag dyrkar sin Laura, strävar Parlamentes älskade efter fullkomlighet. Som hos 

föregångarna finns det också ett kärleksideal som grundar sig på en dualistisk syn. Det finns 

sinnlig kärlek och det finns andlig kärlek, vilka är hierarkiskt ordnade som ofullkomlig 

respektive fullkomlig kärlek. Den bild Parlamente gestaltar skiljer sig dock i vissa betydande 

avseenden från traditionen. För det första är det inte mannen som är det självklara subjektet, 

utan det är människans nödvändighet att älska fullkomligt. På så vis är varken kvinnan eller 

mannen kategoriserad som objekt eller subjekt. För det andra talar Parlamente om ”vår själ” 

vilket understryker att människans själ inte har något kön utan kan ses som androgyn. För det 

                                                           
58 Zegura, s. 358. 
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tredje har denna typ av fullkomlig kärlek, eller dyrkan, ingenting med sexualitet att göra. På 

så vis är den fullkomliga kärleken inte nödvändigtvis en kärlek från man till kvinna eller 

kvinna till man. Vi finner istället ett kärleksbegrepp som kan inkludera samkönad, icke-

sexuell, kärlek. 

   Den höviska koden kan ses som en av faktorerna som lagt grunden för den här typen av 

sublimerad kärlek, men nyplatonismen spelade förmodligen större roll för denna 

renässansförfattare. I avsnitten om Dagoucin och novell fyrtiosju återkommer jag till 

definitionen av just begreppet parfaicte amytié där den nyplatonska filosofin i sin kristna 

version är än mer framträdande. 

   Som nämnts ovan kommer dock en tydligt heterosexuell genuskod till uttryck i Parlamentes 

syn och åsikter ifråga om rätt beteende för kategorierna män och kvinnor. Denna kod är dels 

sprungen ur ett kristet fundament som medför en bestämd syn på könsrollerna, exempelvis att 

kvinnan är underordnad mannen. Dels gestaltar Parlamente den aristokratiska, höviska 

traditionens upphöjande av damen genom det faktum att hon uppvaktas av åtminstone en 

serviteur. I hennes ögon är således det manliga vänskapsideal som ärvts från platonismen inte 

att se som den mest fullkomliga. Vidare menar hon, i kristen andra, att man uppnått den 

högsta kärleken först då man funnit Gud. Den här kristna nyplatonismen genomsyrar flera 

personer i verket, men den är allra mest framtränade i Dagoucin, vilket jag alltså återkommer 

till. Hos Parlamente kan man däremot framför allt urskilja en kvinnlig agenda genom de 

kristna och aristokratiska värderingarna. Hon säger till exempel att det ”är alldeles riktigt att 

mannen såsom herre skall leda oss [kvinnorna]; men han får inte överge oss och behandla oss 

illa” (328; 328). På den här punkten (en av många) får hon också medhåll av Oisille som tar 

vid i diskussionen: 

 

Gud har skapat en så god ordning beträffande både man och hustru att jag anser äktenskapet, om man 
blott gör det rätta bruk därav, för en av de bästa och säkraste sociala inrättningar i världen. […] Och om 
mannen uppger sig för att vara förståndigare än hustrun måste han bli bestraffad så mycket strängare om 
det är han som felar (328; 328).  

 

De båda kvinnorna representerar genom sina repliker således vad som är rätt beteende inom 

ramen för den kristna och aristokratiska synen på mannen och kvinnan. Dessutom ser vi hur 

äktenskapet beskrivs som en positiv och trygg inrättning, i det fall de båda parterna agerar 

utifrån överenskomna premisser. 

   Det framkommer vid en närmare granskning av Parlamentes hållning alltså en viss 

tvetydighet. Å ena sidan ger hon uttryck för en heterosexuell norm med strängt befästa 
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könsroller, å andra sidan, med utgångspunkt i den kristna synen, ett försvar för att alla 

människor besitter en könlös själ. 

   Den heterosexuella normen tydliggörs inte minst genom Parlamentes syn på det kristna 

äktenskapet. Gång på gång framhäver hon kvinnans stora dygd, ära och närhet till Gud; 

hennes kärlek stöder sig på Honom till skillnad från männen vars ”kärlek är […] grundad på 

nöjet” (217; 217). Hon kan således sägas ge uttryck för en kritik av den misogyna 

kvinnosynen, där det är kvinnan som förbinds med kropp och sexualitet och mannen som står 

för förnuftet. Argumenten återfinns även i de olika diskussioner om kvinnans värde som 

kommer till uttryck i det så kallade La Querelle des Femmes, vilket också flera forskare 

påpekat.59 Men samtidigt som hon gör detta befäster hon själv de skillnader som finns mellan 

de två genuskategorierna man och kvinna, vilket ger den uppenbara konsekvensen att den 

heterosexuella normen i sig befästs genom upprepning. 

   Parlamentes ståndpunkt förblir dock inte oemotsagd, vilket jag ska visa i följande avsnitt där 

devisanten Hircan står i fokus. 

 

Hircan 

Hircan är ledaren bland de fem männen i sällskapet, vilket tydligt visas i prologen då tre av de 

fem adelsmännen i ramberättelsen utkämpar en strid mot en skara banditer. En av dessa är gift 

och är den första av männen att nämnas vid namn: Hircan. De båda andra är, som redan 

nämnts i avsnittet om Parlamente, Dagoucin och Saffredent. Vidare förs också den fjärde av 

de manliga personerna, Geburon, in i berättelsen. Han kommer inrusandes i kyrkan, iförd bara 

skjortan och ropandes på hjälp. ”Genast skyndade Hircan och hans kamrater till för att se vad 

som stod på, och de såg två män med dragna värjor hack i häl efter honom. […] Men Hircan 

och hans följeslagare sprang efter dem och bragte dem om livet.” (14; 5) Som vi ser är det 

återigen bara Hircan som nämns vid namn, medan de andra adelsmännen förblir ”hans 

följeslagare”. Det råder alltså ingen tvekan om att det är Hircan som är av högst börd, och 

således intar rollen som ledare. Han anses som modig, initiativtagande och stark och tycks då 

inneha alla de egenskaper som definierar en riktig man – åtminstone enligt den tradition 

Hircan representerar, å ena sidan den aristoteliska synen där den potenta mannen är den 

’riktiga’ människan, å den andra det feodala patriarkatets. Vi ska nedan se mer i detalj på hur 

detta tar sig uttryck i ramberättelsen.  

                                                           
59 Franzén, 2003b, s. 33-52, och Cholakian, 1991, s. 17ff. 
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De åsikter Hircan står för är starkt misogyna då han menar att mannens rätt till exempelvis 

sexuellt umgänge inte ens hindras av att kvinnan i fråga med våld kämpar för att komma 

undan. Faktum är att Hircan gång på gång visar förakt för de män som i novellerna antingen 

avbrutit eller misslyckats i sina våldtäktsförsök. Vi kan se detta i den diskussion som följer på 

novell fyra där en kvinna kommit undan sin angripare genom att klösa honom i ansiktet och 

fått hjälp av sin överhovmästarinna. Hircan menar att: 

 

[D]enne förnäme adelsman besatt så lite mod och handlingskraft att han inte alls förtjänade att bli föremål 
för en berättelse. Ty vid ett dylikt tillfälle bör man aldrig ge vika, vare sig det är fråga om en ung eller en 
gammal kvinna, och man måste också säga att hans kärlek inte var synnerligen stark, eljest hade inte 
fruktan för döden och för skammen kunnat spela en så stor roll.  (51; 41) 

 

Vi har tidigare fått veta att Hircan är gift med Parlamente. I ett flertal av novellernas 

diskussioner talas det om konsekvenserna av otrohet eller sexuella handlingar som ogift, och 

hur dessa skiljer sig beroende på om det är män eller kvinnor som handlat. Gemensamt för 

sällskapet är att sexuella handlingar generellt är en synd, men Hircan resonerar enligt 

följande: 

 

Det är mycket svårt, […] att förnimma ånger över en sådan angenäm sak. Åtminstone vad mig beträffar 
har jag rätt ofta haft dylika ting att bikta men aldrig har det varit fråga om att jag skulle ha ångrat mig. 
[…] jag är bedrövad över att försynda mig emot Gud, men å andra sidan behagar denna synd mig alltid. 
(255; 254)      

 

Om Hircan här syftar på sexuellt umgänge med sin hustru, eller på utomäktenskapliga 

relationer förblir osagt. Vi får dock veta att han i början av den fjärde dagen lever ut sina 

lustar tillsammans med sin fru: ”Jag har tagit mig hustru, och därför kan jag icke komma” och 

på grund av det ”kom Hircan och hans hustru Parlamente först när predikan redan hade 

börjat” (288; 289). Överhuvudtaget är dock Hircan av den åsikten att ett förnekande av det 

sexuella begäret är att se som hyckleri. Han bemöter Parlamentes positiva inställning till 

kvinnans rätt att lämna ett äktenskap då mannen visar ”ondskan i det hjärta som de 

[kvinnorna] ansåg gott” med kommentaren:  

 

Det är tydligen eder mening […] att ärbara kvinnor har rätt att lämna männen men männen inte 
kvinnorna, liksom om deras hjärtan vore olika. Även om kläderna och ansiktena är det, så menar jag 
likväl att deras vilja är densamma, blott att kvinnornas hyckleri är klandervärd. (217; 216f)  
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Således uppfattar Hircan de sociala konventionerna kring könsrollerna som en falsk 

maskering. Han förespråkar istället en naturalistisk syn där heterosexuellt begär har en 

självklar plats, vilket jag vill visa i följande avsnitt. 

 

Ett feodalt och patriarkalt ideal 

Jeffrey C. Persels menar att det i Heptameron finns tre större diskurser, vilka ger olika 

utgångspunkter för definitionen av könsrollerna. Persels kallar dessa för ”the Hircanian”, ”the 

Dagoucinian”, och ”the feminine” eller ”the syncretically Christian”.60 Jag har ovan visat på 

den kristna och kvinnliga diskursen gestaltad av Oisille och Parlamente och jag kommer 

nedan att utreda den nyplatonska dagoucinismen. I det närmast följande ska alltså den diskurs 

som Hircan gestaltar närmare undersökas. 

    Jag menar, liksom Persels, att Hircans genusdiskurs befäster en mansroll där aggression, 

virilitet och mod förespråkas. Inte minst kommer detta till uttryck i ovanstående citat 

angående det misslyckade våldtäktsförsöket. Hircan menar att adelsmannen ifråga inte var 

tillräckligt fylld av kärlek och dessutom saknade mod, handlingskraft och styrka. Dessa 

kommentarer upprepas med lite variation efter flera noveller som behandlar liknande 

historier, exempelvis nummer tio som jag återkommer till. För Hircan kan således kärleken, 

eller åtminstone det sexuella begäret, liknas vid ett slagfält där precis de egenskaper som 

värderas hos en soldat avkrävs den manliga älskaren. Mannens ära är direkt kopplad till hans 

sexuella framgångar och med Persels ord kan man säga att ”[a]ny display of impotence in the 

individual male body threatens impotence in the body politic”.61 Ur ett psykoanalytiskt 

perspektiv skulle man här också kunna tala om en gestaltad kastrationsångest. Hircan själv 

förkroppsligar ju dessutom de mest virila egenskaperna, och vi kan därför säga att han i sin 

helhet representerar ett feodalpatriarkalt ideal där den potenta mannen är den fullkomliga 

människan, och kvinnan en ofullkomlig varelse skapad i fortplantningssyfte och för att behaga 

mannen.  

   Den diskurs Hircan ger uttryck för kan sägas stå i rak motsatsställning till den kristna 

diskursen som Oisille och Parlamente representerar. Istället för att ägna sig åt en själslig, icke-

sinnlig kärleksdyrkan ska man enligt Hircan följa de naturliga drifterna, och han menar vidare 

att det inte finns någon skillnad mellan manligt och kvinnligt begär. Men likväl finns den 

misogyna dubbelmoralen uttryckt i flera av hans repliker, såsom att gifta kvinnor aldrig har 

                                                           
60 Persels, s. 1. 
61 Ibid., s. 3, min kursiv. 
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rätt att vara otrogna, medan män som han själv, förvisso syndar inför Gud, men ändå inte ska 

känna skuld då behaget av handlingen är så mycket större.   

   Som Persels påpekar är det uppenbart att varje manlig individ som inte uppfyller mannens 

’normala’ egenskaper är ett hot mot den normaliserade innebörden av begreppet man. Gång 

på gång måste Hircan således agera ut sin manliga roll för att stabilisera den patriarkala 

heterosexuella normen. Det här tycks uppfylla precis det Laqueur talar om då han diskuterar 

könet som en teatralisk akt. Han menar ju att ”[s]ex is assigned as a consequence of formative 

capacity”.62 Med andra ord, att tillhöra det ena eller andra könet innebär en social ställning, 

som man åstadkommer genom att agera sin kulturella roll. Hircan måste, för att behålla sin 

höga sociala position och mannens normaliserade överlägsenhet, bevisa och försvara sin egen 

potens och samtidigt förkasta de män som visar svagheter ifråga om de egenskaper som hör 

en riktig man till. Därför menar Hircan att den ’impotenta’ adelsmannen i novell fyra ”besatt 

så lite mod och handlingskraft att han inte alls förtjänade att bli föremål för en berättelse” (51; 

41). 

   Detta är kanske inte svårt att upptäcka, eftersom de åsikter Hircan ger uttryck för inte är 

särskilt svårtolkade. Lösningen för mannen i det ovan beskrivna våldtäktsförsöket borde 

exempelvis vara att ”döda den gamla […] och när den unga hade sett att hon var ensam hade 

hon nog lätt kunnat besegras” (51; 41). Ett liknande exempel följer på novell tio, och här är 

det också relevant att visa på hur Hircans åsikter bemöts: 

 

[O]m Amadour hade varit mera förälskad än rädd av sig skulle han inte ha lämnat därhän sitt försök av så 
ringa anledning. Och för detta exempels skull kommer jag inte att avstå från min bestämda mening att 
ännu aldrig en man som verkligen älskade eller som själv älskades gått miste om ett gott resultat om han 
blott oförskräckt hållit sitt mål i sikte. Men dock måste jag berömma Amadour för att han uppfyllde en 
del av sin plikt.” ”Vad var det för en plikt?, frågade Oisille. Kallar ni det en pliktuppfyllelse när en 
riddare med våld vill bringa sin dam, vilken han är skyldig vördnad och lydnad, till underkastelse?” (109; 
103)   

 

Vi ser återigen hur militäriska termer som ”oförskräckt” och ”plikt” definierar mannens 

sexuella begär. Eftersom den patriarkala diskursen är så tydlig i Hircans repliker kan det vara 

relevant att fundera över vilka effekter olika normerande diskurser har. Butler menar ju att en 

norm lättast kan urskiljas genom dess effekter.63 

   Att kvinnan i Hircans diskurs är underordnad vet vi, men också att denna åsikt bemöts av 

andra ståndpunkter, där flera av de kvinnliga och manliga berättarna ger uttryck för en jämlik 

syn på könen. För att åstadkomma denna jämlikhet krävs en omvärdering av vad det innebär 

                                                           
62 Laqueur, s. 135. 
63 Butler, 2004, s. 41. 
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att vara kvinna respektive man, vilket framgår av Oisilles och Parlamentes repliker. Men den 

betyder också, som Persels påpekat, att hela den patriarkalpolitiska kroppen hotas, vilket 

måste försvaras genom upprepade aggressiva attacker. Och detta inte minst i en fiktiv värld 

där Hircans egen paroll ”ty i lekar och spel äro vi alla jämlika” (21; 12) gäller – en mening 

som också ger vid handen att det omvända gäller i verkligheten. 

   Min poäng är att även om vi i Margaretas verk kan urskilja olika försök att omdefiniera en 

rådande genusordning, iscensätts här en heterosexuell diskurs. Även om de kvinnliga 

devisanterna försöker bryta upp gränserna mellan exempelvis ett kvinnligt och manligt 

dygdbegrepp, ges inte något utrymme för individer som hyser andra begär än de 

heterosexuella. Vare sig det gäller den patriarkala eller den mer kvinnliga, kristna synen blir 

effekten densamma: de från normen avvikande begären tycks inte existera överhuvudtaget. Vi 

ser i Hircan således ytterligare ett exempel på hur den heterosexuella normen gestaltas genom 

att förespråka det naturliga begäret, och hur man genom denna norm definierar vad som har 

rätt att existera – alltså vilka genus som ger en människa existensberättigande.  

   Den sista personen i ramberättelsen som jag valt att studera närmare är Dagoucin som av 

flera forskare beskrivs som en kvinnovänlig nyplatonist och förespråkare av de höviska 

idealen. Inom just platonismen och hos dess uttolkare under senmedeltid och renässans finns 

ett ideal där manlig vänskap förespråkas och ses som den mest fullkomliga av kärlekar. Vi ska 

i det följande se hur detta hanteras och kommer till uttryck i karaktären Dagoucin, och om 

detta på något vis nyanserar den normativa heterosexualiteten.  

 

Dagoucin   

Dagoucin är en av de adelsmän som i prologen utgör duon ”les gentilzhommes”, vilka redan 

nämnts i avsnittet om Parlamente (t.ex. 11, 13; 2, 4). Vi vet således redan att Dagoucin är en 

hängiven beundrare av antingen Parlamente eller Longarine. Med undantag för den mening i 

vilken han nämns vid namn, förekommer Dagoucin i prologen endast i benämningar som ”de 

två unga adelsmännen” (t.ex. 11, 12, 13; 2, 3, 4), ”Hircans följeslagare” (14; 5) eller helt 

enkelt som en anonym deltagare i gruppen av berättarkaraktärer. Det dröjer så långt som till 

diskussionen av den åttonde novellen innan han yttrar någon kommentar över huvud taget, 

även om han i prologen är aktiv deltagare i de bataljer sällskapet möter på väg till klostret.  

   Den åttonde novellen är en otrohetshistoria som inte går som planerat. Den följs av en 

diskussion om hur Hircan och Saffredent skulle vara lika skyldiga som mannen i historien 

som just återgetts, och hur villiga deras hustrur är att blunda för saken. Det är nu Dagoucin 
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kommer in för ”nu kunde Dagoucin, som hittills spelat rollen av en stum åhörare, inte hålla 

sig tyst längre” (67; 57). Hans första kommentar går ut på att en människa ska nöja sig med 

det hon redan har, istället för att ständigt söka efter mer. Än mer intressant är dock det 

meningsutbyte som följer på denna kommentar mellan flera av devisanterna. Nedanstående 

citat är relativt långt, men helheten av diskussionen belyser de värderingar Dagoucin gestaltar 

verket igenom: 

 

”Men vad vill ni göra, frågade Simontault, om ni inte ännu funnit eder bättre hälft? Kallar ni det 
obeständighet att söka henne överallt där hon möjligen kan finnas?” ”Emedan människan inte kan veta, 
svarade Dagoucin, var denna bättre hälft befinner sig, genom vars vinnande människan först blir en 
helhet, måste hon lyda sitt hjärtas bud och får sedan, vad som än må hända, aldrig bli vankelmodig och 
byta sinne. Ty om hon, som ni älskar, är fullkomligt lik eder och är besjälad av samma vilja och strävan 
som ni, så älskar ni när allt kommer omkring hos henne blott eder själv.” ”Jag tror, min käre Dagoucin, sa 
Hircan, att det aldrig kan vara rätt det som ni säger. Ni menar tydligen att vi skulle älska kvinnorna utan 
att vara älskade av dem!” ”Nej, Hircan, sade Dagoucin, det jag ville säga var att om vår kärlek bygger på 
skönheten, älskvärdheten och den ungdomliga charmen hos en kvinna och vårt mål nöje, ärelystnad och 
rikedom, då kan kärleken inte vara länge, ty så snart grunden för vår kärlek ger vika förflyktigas vår 
kärlek. Men jag står fast vid min mening att den älskande intet annat mål och ingen annan önskan har än 
att älska innerligt och varmt och skulle föredraga döden framom förlusten av denna kärlek.” ”Att döma av 
edra ord, min bäste Dagoucin, sa Simontault, tror jag att ni aldrig har varit förälskad, ty hade ni en gång i 
likhet med oss andra känt kärlekens eld så skulle ni inte här för oss skildra förhållandena i Platons stat, 
som visserligen finnes beskriven på papper men i verkligheten har visat sig inte kunna upprättas.” (67f; 
57f.) 

 
För Dagoucin är således målet med kärleken kärleken i sig, vilket är helt i enlighet med det 

nyplatonska, likväl som det höviska, idealet. Den sanna kärleken bygger i detta sammanhang 

inte på fysiska attribut, utan på att ”älska innerligt och varmt”. Vad har då den form av 

nyplatonism som Dagoucin representerar för effekter? Hur hanteras den tradition av 

samkönad vänskap som finns inom platonismen i relation till den heterosexuella normen? 

 

En nyplatonsk influens  

Det finns en bakomliggande tradition av idealiserad manlig vänskap i Dagoucins syn på 

kärlek med ett ursprung i den nyplatonska filosofi som växt fram under renässansen, framför 

allt hos de italienska författarna Marsilio Ficino och Baldassare Castiglione, som Margareta 

utan tvivel också alluderar på i sitt verk. I citatet ovan kan man urskilja ett resonemang om 

kärleken och kärlekens rätta mål som går helt i denna nyplatonska anda. Simontault och 

Dagoucin inleder ju meningsutbytet med följande:  

 

”Men vad vill ni göra, frågade Simontault, om ni inte ännu funnit eder bättre hälft? Kallar ni det 
obeständighet att söka henne överallt där hon möjligen kan finnas?” ”Emedan människan inte kan veta, 
svarade Dagoucin, var denna bättre hälft befinner sig, genom vars vinnande människan först blir en 
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helhet, måste hon lyda sitt hjärtas bud och får sedan, vad som än må hända, aldrig bli vankelmodig och 
byta sinne.” (67; 57) 

       

Dagoucins nyplatonism bekräftas dessutom ytterligare när han av Simontault kritiseras för att 

tro på ”Platons stat”. I den svenska utgåvan av Heptameron skriver översättaren i en not att 

man ”[i] Platons dialog Politeia (’Staten’) återfinner […] de idéer som bildar det man kallar 

Margaretas av Navarra ’platonism’, d. v. s. en kristlig platoniserande kärleksfilosofi, vars 

språkrör här är Dagoucin” (544). Jag motsäger inte detta påstående, men vill betona att det 

också finns en mycket tydlig koppling till Platons Gästabudet, eller mer precist till Ficinos 

version De amore. Det avsnitt som är mest relevant här är Aristofanes tal om människans och 

kärlekens ursprung. I Gästabudet skriver Platon följande: 

 

Var och en av oss är alltså en halvmänniska, kluven som plattfiskarna, två av en, ständigt sökande sin 
andra hälft. De män som är avskurna från det gemensamma kön som förr kallades det androgyna – de 
älskar kvinnor, och från det könet kommer de flesta äktenskapsbrytarna, och från det könet kommer också 
de kvinnor som älskar män och är otrogna. Men de kvinnor som är avskurna från en annan kvinna 
intresserar sig inte särskilt för män utan vänder sig mer mot kvinnor, och från det könet kommer de 
lesbiska. De män som är avskurna från en man söker det manliga, och så länge de är pojkar älskar de män 
och glädjer sig åt att ligga med män och omfamnas av män eftersom de är ett litet stycke av en man. 
Dessa är de bästa pojkarna och ynglingarna, eftersom de är manligast till naturen. Somliga säger förstås 
att de är skamlösa, men det är lögn, för så gör de inte av skamlöshet, utan av tapperhet, mod och 
manlighet och därför att de ivrigt söker det som är likt dem själva.64 

 

Som vi kan se innehåller Platons filosofi i allra högsta grad en erotisk, fysiskt grundad 

kärlekssyn. Dessutom hyllas den manliga vänskapen. I Ficinos kommentarer har en 

omtolkning enligt de kristna värderingarna genomförts. Den kroppsliga uppdelningen av 

människan omvandlas till en själslig delning, och de tre könen ska inte tolkas som fysiska kön 

utan som de tre dygderna mod, som är manligt, tålamod, som är kvinnligt och rättvisa, som är 

en blandning av manligt och kvinnligt. Det manliga vänskapsidealet har dock inte försvunnit, 

eftersom mannen fortfarande ses som den fullkomliga av de bägge könen. Däremot handlar 

inte denna vänskap om något sexuellt begär.65 Ficino menar likväl att det i människan finns en 

längtan efter den saknade själshälften, men då Platons mål är den fysiska sammansmältningen 

av två hälfter till en, är Ficinos mål en vision av Gud. Det handlar mindre om att hitta sin rätta 

hälft, och detta beror på att Ficinos själ inte är delad mellan två människor, utan är delad i 

varje enskild kropp i form av ett fysiskt begär och ett själsligt: 

 

                                                           
64 Platon, “Gästabudet” i Om kärleken och döden.  Gästabudet, Försvarstalet, Faidon, övers. Jan Stolpe, (Lund, 
1993), s. 41. 
65 Se Reeser, s. 2. 
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When souls, already divided and immersed in bodies, first have come to the years of adolescence, they 
are aroused by the natural and innate light which they retained (as if by a certain half of themselves) to 
recover, through the study of truth, that infused and divine light, once half of themselves, which they lost 
in falling. This once recovered, they will be whole, and blessed with a vision of God.66    

 
 
Genom det fysiska begäret medvetandegörs vi om en högre kärlek och först genom studiet av 

sanningen (den kristna läran) når vi insikten om den högre, andliga kärlekens fullkomlighet 

och upphöjdhet. Vi har redan sett denna syn gestaltad hos Parlamente, men i Dagoucin är den 

än mer betonad. Den kristna omtolkningen förklaras vidare då Ficino frågar sin läsare 

följande: 

 
Who […] will be so foolish as to attribute the appellation of Man, which is firmly fixed in us, to the body, 
which is always flowing and everywhere changed, rather than to the most stable soul? […] When 
Aristophanes said men, he meant our souls, in the Platonic way.67 

 

Den likhet som finns i en jämförelse med Ficinos text och Dagoucins kommentarer i den ovan 

citerade diskussionen är alltså uppenbar, och man kan därför uppfatta Simontaults ord 

”Platons stat” som en syftning på Platons kärleksfilosofi, vilken till viss del också presenteras 

i Staten, men likväl är mer specifikt i Gästabudet. Vi kan se hur Dagoucins kommentar om 

hur kärleken förflyktigas i de fall kärlekens mål rör sig på ett fysiskt plan, till sitt innehåll helt 

kopierar det Ficino säger i ovanstående citat. Dagoucins ord lyder ju: 

 
[D]et jag ville säga var att om vår kärlek bygger på skönheten, älskvärdheten och den ungdomliga 
charmen hos en kvinna och vårt mål nöje, ärelystnad och rikedom, då kan kärleken inte vara länge, ty så 
snart grunden för vår kärlek ger vika förflyktigas vår kärlek. (68; 57) 

 

Dagoucin är som nämnt en serviteur och det nyplatonska idealet förstärks ytterligare genom 

den höviska diskurs som också framträder i de åsikter han ger uttryck för. Han talar om att det 

är viktigare att älska fullkomligt för kärlekens egen skull, och att den älskande ”skulle 

föredraga döden framom förlusten av denna kärlek” (68; 57f.). Vi har tidigare sett hur 

Parlamentes gestaltning av denna diskurs medför ett befästande av de binära könsrollerna och 

den heterosexuella normen. I Dagoucins fall blir detta än mer intressant eftersom den 

filosofiska bakgrunden är fylld med sexuellt begär mellan män, som den kristna traditionen 

måste göra upp med. I Heptameron finns det ju också, enligt Reeser, en agenda ”to set Plato 

straight”, vilket innebär att Margareta inte nöjer sig med Ficinos tolkningar där vänskapen 

mellan män fortfarande får existera.68 

                                                           
66 Marsilio Ficino, Commentary on Plato’s Symposium on Love, övers. Jayne Sears, (Dallas, 1985), s.73, kursiv 
i original. 
67 Ibid., s. 75, kursiv i original. 
68 Reeser, s. 2. 
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Jag har genomgående i denna analys hävdat att en röd tråd i Heptameron är upprepningen av 

den heterosexuella normen, som syftar till att befästa denna som det enda rätta i fråga om 

begär och sexualitet. Vi har sett hur den kristna diskursens fördömande av homosexualitet 

fungerar som en iscensättning av en norm, genom Oisilles referens till Romarbrevet och 

övriga diskussioner kring Guds instiftande av äktenskapet. Vi har också sett hur Parlamentes 

förespråkande av ett jämlikt dygdbegrepp upprepar detta, och hur Hircans aggressiva försvar 

för den potenta mannens överlägsenhet faller tillbaka på samma heterosexuella norm. Vi kan 

här alltså se hur denna upprepning också sker ifråga om den nyplatonska filosofin genom 

Dagoucin, vilket Reeser också påpekar: ”the Heptaméron represents a move away from a 

relationship reminiscent of a Neoplatonic male-male androgyn toward heterosexuality”.69 I 

Dagoucins gestaltas denna rörelse dels genom de noveller han berättar, där den nedan 

analyserade fyrtiosju är ett tydligt exempel, dels genom sin egen roll och relation till de andra 

manliga karaktärerna. 

   Som nämnt ovan presenteras Dagoucin i prologen i första hand inte som individ, utan som 

en del av paret ”les gentilzhommes”, där den andra parten är Saffredent. Men trots att de 

börjar som detta oskiljbara par växer, med ramberättelsens utveckling, en allt större 

individualisering fram och de kan inte längre ses som ett. Återkommande talar Dagoucin om 

kärleken som en relation mellan en dyrkande man och en ädel dam, ett ideal han själv sägs 

leva efter i sin roll som serviteur, och endast genom denna dyrkan kan mannen uppnå 

fullkomlig kärlek. 

   I den högst heterosexuella ram Heptameron omges av finns det inte plats för en samkönad 

vänskap, inte ens av det nyplatonska slaget. Faktum är att det i den kärlekssyn Dagoucin 

gestaltar inte tycks finns något utrymme för sexuella relationer över huvud taget då han hellre 

skulle dö än kränka sin älskades ära och dygd. De andra männen talar likväl för en 

heterosexuell naturalisering, men här är det, i motsats till Dagoucins syn, det sexuella begäret 

och fullbordandet som är kärlekens mål. Vi har sett detta hos Hircan ovan, men synsättet finns 

även i Saffredents repliker, exempelvis i den diskussion som följer på den första novell som 

Dagoucin berättar: ”om en man älskar en dam och i övrigt förstår sig på sin sak kommer han 

slutligen att uppnå allt vad han begär; det är just svaghet och onödig fruktan som låter männen 

gå miste om så många goda äventyr […]” (74; 64). Just den här skillnaden i åsikter medför en 

separation av ”les gentilzhommes”, vilket med en formulering lånad av Reeser syftar till att 
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”to put Dagoucin through the split he will later recount to his fellow storytellers”.70 Återigen 

ser vi alltså hur endast vissa relationer, vissa begär och vissa läggningar är förbehållna rätten 

att existera.  

   Sammanfattningsvis framgår det alltså att för att möjliggöra det upprepade befästandet av 

heteronormen, alltså för att kunna ”set Plato straight”, krävs det att de homosociala/sexuella 

relationerna splittras och förgörs både i ramberättelsen, och som vi strax ska se, i novellerna.   

 

Noveller och diskussioner 

I det följande analyseras de båda novellerna fyrtiosju respektive fyrtiotre. De undersöks i 

nämnd ordning och resultatet av detta kommer i den avslutande diskussionen att 

sammanfattas och jämföras novellerna emellan och med de föregående avsnitten om prolog, 

ramberättelse och devisanter. 

 

Den omöjliga kärleken – Novell fyrtiosju 

Novell fyrtiosju berättas av Dagoucin och handlar om två män i en nära relation; de bor 

tillsammans, äter tillsammans och sover tillsammans. Deras relation beskrivs som ”un 

parfaicte amytié”, alltså ”en så stor och fullkomlig vänskap att de var som en själ och ett 

hjärta” och det finns ingenting som de båda inte delar med varandra (379; 376). ”Länge levde 

de i denna fullkomliga vänskap utan att det någonsin, varken i ord eller handling, visade 

någon meningsskiljaktighet; de levde inte blott som bröder, snarare var de som en enda 

människa” (379; 376). 

   När den ena av männen gifter sig med en kvinna tycks det till en början inte förändra 

männens relation. De fortsätter leva som förut, med den skillnaden att nu även kvinnan sover i 

den gemensamma sängen. Hennes make ligger i mitten, mellan sin hustru och sin vän. Alla 

ägodelar fortsätter att vara gemensamma för männen, liksom deras pengar och på så vis kan 

vänskapen bevaras.  

   Efter en tid börjar dock maken känna sig misstänksam mot hustrun och vännen och en 

svartsjuka utvecklas, ”utan någon som helst grund” (379; 377). Maken anklagar på en gång 

sin hustru och ”utslungade mot henne de mest kränkande beskyllningar” (379; 377). Hustrun 

blir ytterst förvånad då det är hennes make själv som befallt henne att möta vännen med lika 
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stor älskvärdhet som honom själv, ”utom beträffande en sak” (380; 377). Hon blir nu 

förbjuden att tala med vännen, med undantag när de befinner sig i större sällskap. När sedan 

hustrun antyder för vännen vad som försiggår kan han inte tro hennes ord. Han är helt säker 

på att han aldrig vare sig har gjort något eller tänkt något som kunde leda till mannens 

misstankar. När vännen frågar sin gifte vän om dennes misstankar förnekar han det fullt och 

fast. Vännen ger då ett långt svar, vilket jag återger i sin helhet då det tydligt beskriver den 

kärlek/vänskap som mannen hyser: 

 

Jag vet väl att svartsjuka är en lika oemotståndlig passion som kärleken, och om ni vore svartsjuk, till och 
med om det vore på mig, skulle jag inte finna det klandervärt, ty ni skulle ändå inte trots den största 
viljekraft kunna låta bli. Men över någonting annat som det står fullkomligt i eder makt att göra kan jag 
beklaga mig, nämligen att ni vill hemlighålla för mig edert bekymmer, ni som hittills meddelat mig alla 
edra tankar och allt som rörde sig i edert inre och aldrig dolt någonting. Och lika förhåller det sig med 
mig. Om jag älskade eder maka hade ni inte rätt att tillskriva detta en ond vilja hos mig, ty kärleken är en 
lidelse som man inte behärskar så att man kan kasta den ifrån sig. Men om jag hade dolt den för eder och i 
stället antytt för henne hur det var fatt med mig vore jag den sämsta kamrat som någonsin funnits. Å min 
sida försäkrar jag eder nu att eder maka, hur ärbar och vacker hon än må vara, likväl är den till vilken jag 
även om hon inte vore eder hustru minst av alla skulle rikta mina känslor. Ehuru ni således inte har någon 
anledning att misstro mig bönfaller jag eder likväl om att ni ifall ni hyser en misstanke i detta avseende 
mot mig, den må vara hur obetydlig och svag som helst, säger mig det på det att jag må kunna ordna vårt 
lilla mellanhavande så att vår gamla trygga vänskap inte kan gå över styr för en kvinnas skull. Ty även 
om jag älskade henne över allt annat här på jorden skulle jag likväl aldrig någonsin säga det till henne 
emedan jag föredrar eder kärlek framom varje annan. (380f; 377f., min kursiv) 

 

De båda männen har således haft ett helt ärligt förhållande tidigare, och vännen är inte det 

minsta intresserad av makens hustru. Som sista meningen lyder, föredrar han makens kärlek 

framför varje annan. Maken håller dock fast vid sitt förnekande; han har aldrig hyst några 

misstankar mot sin vän. Som följd av detta löfte väljer vännen att stanna i makarnas hem, med 

villkoret att ”jag ögonblickligen skall lämna eder om ni framledes hyser någon misstanke 

beträffande mig och låter mig ana den utan att omtala den för mig” (381; 378). 

   När det gått ytterligare en tid börjar processen om på nytt då maken blir misstänksam och 

beskyller sin hustru som i sin tur informerar vännen om situationen. Denna reagerar dock helt 

annorlunda denna gång och minns väl sitt villkor till maken. Han nöjer sig heller inte bara 

med att lämna sin gifte vän, då han nu anser sveket för stort: 

 

Jag har alltid trott att det mellan eder och min vänskap inte skulle kunna innästla sig några hinder. […] 
Jag har gjort allt för att undvika detta. Men då ni anser mig vara så ond och helt annorlunda än jag alltid 
visat mig vara gentemot eder lovar jag eder och svär att jag nu skall bliva den som ni tror mig vara och 
aldrig kommer att slå mig till ro förrän jag har fått av eder fru allt det som ni menar att jag eftersträvar. 
(381f; 378f.) 

 

På så vis bryter makens kamrat upp vänskapen och hemmet och ”i lika hög grad som de 

hittills hade varit ett hjärta och en själ lika främmande blev de nu för varandra” (382;379). 
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Det är, som nämnt inledningsvis, Dagoucin som berättar just denna novell och jag menar, i 

enlighet med Reeser, att vi här finner ett tydligt exempel på hur en homosocial/sexuell 

relation tvingas till en nödvändig splittring i syfte att naturalisera den heterosexuella normen. 

Låt oss se närmare på hur splittringen iscensätts. 

 

Fullkomlig kärlek 

Det skulle likväl vara en överdrift att tolka den manliga vänskapen i novell fyrtiosju som 

erotisk, men det finns flera indikationer på att de båda männens vänskap är kärleksfull. Den 

inledande meningen beskriver hur de levat i en ”stor och fullkomlig vänskap” som ”en själ 

och ett hjärta”, de sover i samma säng och delar all egendom. Även om det inte ansågs 

konstigt att män delade säng vid den här tiden, kan vi dock se hur deras relation dessutom 

beskrivs som någonting mer än den som vanligtvis finns ”mellan bröder”, således mellan 

män, då de mer kan ses ”som en enda människa”. Tillsammans utgör de således den 

fullkomliga kropp, som enligt Platons Gästabud består av de splittrade kroppshalvorna som 

åter funnit varandra. 

   Just begreppet parfaicte amyité är i sig mångtydigt, vilket påpekats tidigare i avsnittet om 

Parlamente, då det används för att beskriva flera olika kärleksrelationer som den höviska 

mellan man och kvinna och den religiösa mellan människa och Gud. Här beskriver begreppet 

inledningsvis vänskapen, eller kärleken, mellan två män. Men som vi ska se i det närmast 

följande kommer en omdefiniering av begreppet ske i och med novellens utveckling, en 

omdefiniering vi redan sett i avsnittet om Dagoucin. 

    

Äktenskap och vänskap 

Som vi sett ovan fortskrider denna relation mellan männen som förut, trots att den ena av dem 

gifter sig. Jag menar att detta möjliggörs av det faktum att all form av sexualitet tycks 

frånvarande, vilket också Reeser påpekat. Själva giftermålet, och framför allt kvinnan i fråga, 

tycks inte vara konsekvensen av eller föremål för någon form av kärlek. Först när 

misstänksamheten väcks hos den gifte mannen förs det sexuella begäret in i novellen, och det 

i heterosexuell form. Dels är misstänksamheten riktad mot en eventuell sexuell relation 

mellan vännen och hustrun, och dels får vi veta att de båda gifta tycks ha en sexuell relation. 

Den senare har uppenbarligen dock inte skapat någon splittring mellan männen. Vi får ju 

exempelvis veta att maken ligger i mitten i den gemensamma sängen, både bredvid sin hustru 



49 

 

och bredvid sin kamrat. Kvinnan har dessutom blivit tillsagd av sin make att vara lika 

godhjärtat mot vännen i alla avseenden, ”utom beträffande en sak” (380; 377, min kursiv). 

Det är således i och med (hetero)sexualitetens inträde i novellen som problemen uppstår, men 

frågan är vad dessa problem egentligen består av. Vilken relation är det som står på spel? 

Äktenskapet, då kvinnan (enligt maken) skulle vara otrogen eller den manliga vänskapen, då 

vännen är ’otrogen’? 

   Som Reeser påpekar måste ”[m]asculine oneness […] be fractured to make room for, or to 

create, heterosexuality in the text”.71 Jag håller med om detta och menar således att det är den 

manliga vänskapen som står på spel här. När makens svartsjuka först väcks är det nämligen 

inte vännen han konfronterar, utan sin hustru. När hon berättar om detta för vännen, och han i 

sin tur talar med den gifte mannen får han till svar att ”de som hade spritt detta rykte var 

gemena lögnare” (380; 377). För att undvika en konflikt direkt med vännen lägger han istället 

över skulden på hustrun. Makens svartsjuka är alltså inte sprungen ur en kärlek till kvinnan 

utan av en kärlek till vännen. Dessa känslor är dessutom besvarade, då vännen ju säger till 

honom att ”jag föredrar eder kärlek framom varje annan” (381; 378). Men vännen menar 

också att det finns gränser för vad som kan accepteras, och varnar således den gifte mannen: 

”var övertygad om att jag ögonblickligen skall lämna eder om ni framledes hyser någon 

misstanke beträffande mig och låter mig ana den utan att omtala den för mig” (381; 378). Han 

kräver således att den totala ärlighet som deras relation tidigare byggt på också 

fortsättningsvis ska gälla. Som vi sett ovan upprepar sig dock förloppet ännu en gång, och vi 

kan nu börja se hur omdefinieringen av den fullkomliga kärleken går från att inledningsvis 

existera mellan männen till att bli en normaliserad heterosexuell relation. 

   Reeser inskärper att sanning i novellen endast kan cirkulera mellan man och kvinna, vare 

sig det gäller det gifta paret eller kvinnan och vännen, och vidare att ”honest male-female 

verbal exchange is closely tied to the end of male-male amytié”.72 Det är således inte längre 

möjligt för männen att definieras som en själ och ett hjärta, då ärligheten existens har 

förflyttats från man-man till man-kvinna. 

   Jag påpekade i avsnittet om Dagoucin att det tycks finnas en oro över den platonska synen 

på kärlek och sexualitet som påtvingar en ständig upprepning, eller iscensättning, av 

heterosexualiteten i Heptameron, och det är precis detta som också novell fyrtiosju gestaltar. 

Detta alltså trots de kristna tolkningar av platonismen som exempelvis Ficino representerar, 

där den sexuella sidan av den samkönade kärleken förnekas. Det tycks med andra ord inte 
                                                           
71 Reeser, s. 2. 
72 Ibid., s. 3, kursiv i original. 
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vara tillräckligt att enbart skala bort de sexuella handlingarna, då vi i noveller som denna ser 

en utveckling där den heterosexuella relationen befästs som norm och på så vis splittrar den 

traditionella normen av manlig vänskap helt och hållet. Hittills har dock denna 

heterosexualitet bara existerat i den gifta mannens fantasi, men vi ska nedan se hur hans 

agerande får effekter på den verklighet som novellen gestaltar. 

 

Fullbordad heterosexualitet 

När den gifta mannen för andra gången undanhåller sin misstänksamhet för vännen möts han 

av en enorm vrede och besvikelse. Vännen förklarar att ”liksom vår vänskap överträffats av 

ingen annan, skulle vårt hat inte ha sin like i hätskhet. Jag har gjort allt för att undvika detta 

[…]” (381; 378f). Men på grund av den gifte mannens svek faller vännen för sina egna 

hämndkänslor och lovar att han nu ska bli den han anklagats för att vara och göra allt det som 

han misstänkts för. Med de orden tar han sin hälft av möblemang och förmögenhet, och ”i lika 

hög grad som de hittills hade varit ett hjärta och en själ lika främmande blev de nu för 

varandra” (382; 379). Det är på grund av den oärlighet mannen visat, och på grund av en 

föreställd heterosexualitet, som splittringen av den fullkomliga kärleken sker, inte på grund av 

någon verklig otrohet. Däremot står vännen fast vid sitt ord att inte nöja sig förrän han 

realiserat den gifte mannens fantasi, och novellen avslutas som vi sett ovan med att han utför 

”den hotelse han utslungat” (382; 379). Det heterosexuella samlaget sätter på så vis slutgiltig 

punkt för både novell och samkönad vänskap. Med Reesers ord kan vi således se hur 

”[i]magined heterosexuality leads to – and even produces – its reality” och signifikativt nog är 

det nu genom kvinnan som placerats mellan de bägge männen i sängen.73 

   Vi kan här se en viss skillnad mellan novellen och den kärleksfilosofi som novellens 

devisant Dagoucin står för, där ju sexualiteten inte lämnas något utrymme över huvud taget. 

Här finns sexualiteten, men den är långt ifrån positivt gestaltad då den dels leder till 

splittringen mellan männen, dels till, vad vi kan förmoda är, ett ofrivilligt samlag mellan 

vännen och hustrun. Det gör det också svårt att säga att den kärlek som tillåts existera efter 

splittringen av den manliga vänskapen, den heterosexuella sexualiteten/relationen, är lika 

fullkomlig som den samkönade vänskapen. 

   I den efterföljande diskussionen befästs dock den heterosexuella normen. Med undantag för 

Hircan, som säger sig ha förlorat flera vänner på det vis novellen beskriver, diskuteras 

nämligen inte relationen mellan de båda männen alls. Föremål för samtalet är istället huruvida 
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kvinnans agerande var dygdigt eller inte. Oisille säger att inte finns ”någon ursäkt för en 

kvinna om hon hämnas sin mans misstänksamhet på så sätt att det länder henne själv till 

skam”. Ennasuitte däremot menar att hon tvärtom handlade ”som en kvinna med hjärta […] 

och om flera kvinnor handlade på samma sätt skulle männen inte vara så förolämpande i sina 

antaganden” (382; 379f.). 

   Vi återförs således till en diskussion om vad som anses vara det ’rätta’ kvinnliga beteendet i 

förhållande till mannen, och då genom en upprepad heterosexuell norm där en samkönad 

fullkomlig kärleksrelation – må den vara platonsk eller nyplatonsk – inte tillåts existera. I 

novell fyrtiosju har vi bokstavligen fått se den brytas ned och splittras, men det är alltså först i 

diskussionen som den helt försvinner. Dagoucin introducerar novellen som en berättelse om 

manlig vänskap, men avslutar den med kommentaren: ”Måtte det gå så för alla dem […] vilka 

med orätt hyser misstankar mot sin hustrus trohet” (382; 379, min kursiv).  

   I det närmast följande ska vi se just hur en kvinnas utmaning av de befästa normerna för 

genus bemöts och hanteras.  

 

Den feminina maskeraden – Novell fyrtiotre 

Den fyrtiotredje novellen berättas av Geburon och handlar om en hovdam vid namn 

Jambicque som vistas vid en prinsessas slott.74 Hon anses av hela hovet vara en högst dygdig 

kvinna som inte drar sig för att tala med barskt ton till allt manfolk, och som aldrig visat något 

intresse för kärlekens lustar. Hos prinsessan har hon det största förtroende: ”hon [prinsessan] 

ingenting företog sig utan att fråga henne till råds, ty hon höll henne för den klokaste och 

dygdesammaste av alla samtidens damer” (361; 360). Det visar sig dock att denna dams 

verkliga sinne visst fylls av köttets begär och att den person hon visar i det offentliga är en 

roll hon spelar då ”ryktet gick att hon var svuren fiende till alla män ehuru detta inte alls 

stämde med verkligheten, ty i hennes härskarinnas tjänst fanns en adelsman i vilken hon var 

våldsamt kär. Men hänsynen till hennes goda namn och rykte kom henne att dölja sina varma 

känslor.” (361; 360) 

   Jambicques känslor växer sig dock med tiden så starka att hon inte längre har kraft att stå 

emot sitt begär. Hon bestämmer sig därför att ordna ett möte med adelsmannen i syfte att 

tillfredställa detta begär, men enbart på villkor att mannen aldrig får veta vem hon är. Hon 
                                                           
74 I tidiga utgivningar av Heptameron benämns kvinnan i novellen omväxlande Camelle eller Jambicque, av 
vilka Salminen anser det förstnämnda vara det korrekta namn Margareta gav sin karaktär. Namnet Jambicque 
används i den svenska översättningen och då jag citerar i brödtexten ur den svenska utgåvan, använder även jag 
mig av detta namn. 
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sänder en tjänare med förslaget till adelsmannen, varpå följande inträffar: ”så snart pagen gått 

gick hon efter att ha dragit huvan ned över pannan och tagit på sig en mask genom prinsessans 

klädkammare ned till paviljongen.” (361f; 361) 

   Med masken på och med förställd röst inleder hon sedan en sexuell relation med 

adelsmannen som går med på villkoren att aldrig försöka ta reda på kvinnans identitet eller 

tala om henne med någon. De båda älskande uppfyller varandras alla önskningar och 

förhållandet fortsätter under lång tid utan att adelsmannen får reda på vem kvinnan är. Men 

till slut fylls mannen av så stor nyfikenhet att han bestämmer sig för att bryta sitt löfte. Genom 

att rita ett kritstreck på kvinnans skuldra under ett av deras kärleksmöten lyckas han senare 

samma kväll identifiera henne som Jambicque i prinsessans sal. När han konfronterar henne 

med sin nyfunna kunskap möts han dock, till sin förvåning, av förnekande och förargelse från 

hovdamen. Det hela slutar med att adelsmannen, på prinsessans order, skickas bort från hovet 

med tillsägelsen att inte tala med någon och att inte återvända förrän han återigen blir kallad.   

 

Problematisk kvinnlighet 

I den svenska översättningen, som följer Michel François utgåva av Heptameron, inleds varje 

novell med en kort sammanfattning av den historia som ska följa. Dessa kortare stycken 

innehåller ofta en moraliserande ton, vilken enligt Glidden är följden av den tolkning som 

Adrien de Thou gjort i sitt manuskript av verket från 1553: 

 

When Adrien de Thou affixed summaries to the beginning of each tale, he offered a gloss of its contents, 
much in the way that medieval scribes rubricated their manuscripts, often moralizing them. Marguerite 
wrote in a time of class realignments, gender redefinition, and confusion as to sexual protocols, one root 
of which was the decline of courtly love as a social institution. De Thou’s headings project an illusion of 
stability based on the recurrence of such words as honor, hypocrisy, nature, and dissimulation, the 
meanings of which seem agreed upon but far from absolute in the discussions following the tales.75 

 

När det gäller novell fyrtiotre har många forskare bekräftat de Thous beskrivning och tolkning 

av Jambicques ”hypocrisy, pride, and degeneracy”.76 Detta syftar framförallt på hennes 

inställning att endast Gud får veta den verkliga sanningen om hennes beteende, medan hon i 

den offentliga, verkliga världen tros leva i enlighet med sitt goda rykte. Jag menar likväl, 

liksom Hope Glidden, att dessa tolkningar för vidare en misogyn tradition och anser det mer 

intressant att analysera novellens försök att undersöka genusgränserna. Som Glidden skriver 

                                                           
75 Glidden, s. 25f., kursiv i original. 
76 Ibid., s. 26. 
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kan novellen läsas som en gestaltning av kvinnligt begär i ett sammanhang där sådant tillåts 

förekomma: 

 

Indeed, novella 43 tests the idea of gender as a classificatory practice, asking implicitly how 
accommodating the categories of the feminine and the masculine can be and still offer themselves as 
determinative of difference. I propose that Jambicque be read in this light, as Marguerite’s exercise in the 
“outing” of feminine desire in the unlikely force field of an aristocratic culture.77  
 

Redan i första stycket presenteras Jambicques kluvna personlighet, då hon ”förföljde all flört 

och lättsinnig kärlek” till den grad att hon ingav ”mera hat än kärlek bland damerna och 

herrarna vid hovet” samtidigt som hon i hemlighet funnit ”en adelsman i vilken hon var 

våldsamt kär” (361; 360). I enlighet med den höviska koden och hennes rykte som 

dygdesammast av alla, försöker hon i det längsta stå emot sitt begär. Med andra ord försöker 

hon spela den kvinnliga rollen på bästa sätt, vilken hon dessutom själv lyckats driva till sin 

spets genom en iscensatt avsky för ”lättsinnig kärlek” och framhålla sitt, till synes, kyska 

leverne. 

   I den kontext Margareta skriver sitt verk, alltså den aristokratiska hovkulturen, är det enligt 

Glidden ”so unthinkable for a woman to display desire that when she does, she is redescribed 

as a male”.78 Det Glidden mer precist syftar på är ett uttalande av Parlamente i den 

efterföljande diskussionen där hon säger att ”de [kvinnor] som låter sig ledas av sin 

nöjeslystnad förtjänar inte mera att kallas kvinnor utan är lika männen vars passioner och 

sinnliga lusta blott ökar deras ära” (366; 365). Det finns dock ett problem med denna 

inställning eftersom den inte stämmer med den verklighet som gestaltas för Jambicque i 

novellen. Det finns absolut inte någon möjlighet för hennes ära att öka genom hennes 

maskerad av manligt beteende. Jag återkommer till denna problematik efter en presentation de 

psykoanalytiska teorierna kring maskerandet som ytterligare kan fördjupa förståelsen av vad 

som står på spel i novell fyrtiotre. 

 

Maskerad och psykoanalys – Rivière och Butler 

Det finns inom den psykoanalytiska traditionen en mängd forskare som i Freuds fotspår 

försökt förklara könsidentiteters utformning, och inte minst har intresset varit stort för 

beteenden som inte passar in i de utarbetade och allmänt vedertagna normerna för kvinnligt 

och manligt. Joan Rivière vill i sin klassiska artikel ”Kvinnlighet som maskerad” visa ”att 

                                                           
77 Glidden, s. 26. 
78 Ibid., s. 30. 
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kvinnor som strävar efter maskulinitet kan ikläda sig en mask av kvinnlighet för att avvärja 

ångest och en förväntad vedergällning från männens sida”.79 Även Lacan beskriver hur 

kvinnan utvecklar sin kvinnlighet ur en penisavund, vilket han formulerar som en fråga om att 

ha eller vara penis. Lacan vill vidare visa på hur det i den språkliga ordningen, som han kallar 

för det symboliska, finns en internaliserad fallogocentrism.80 

   Butler är kritisk mot både Rivières och Lacans teorier om konstruktionen av genus. Hon 

skriver angående Lacan: 

 

In order to ”be” the Phallus, the reflector and guarantor of an apparent masculine subject position, women 
must become, must ”be” (in the sense of ”posture as if they were”) precisely what men are not and, in 
their very lack, establish the essential function of men. Hence, “being” the Phallus is always a “being for” 
a masculine subject who seeks to reconfirm and augment his identity through the recognition of that 
“being for”. In a strong sense, Lacan disputes the notion that men signify the meaning of women or that 
women signify the meaning of men.81  

  

Butler problematiserar begreppet maskerad då hon menar att det innehåller motsägande 

betydelser. Å ena sidan reducerar maskeradens ”varande” av könet till en form av 

uppträdande, ”the appearance of being”, med konsekvensen att all tanke kring ontologi och 

genus kan ses som ”the play of appearance”. Det går alltså inte att finna några essentiella 

definitioner av genus. Å andra sidan ligger det också just en ontologisk kvinnlighet bakom 

maskeraden enligt Lacan: ett feminint begär som måste döljas, vilket således motsäger det 

första påståendet.82 

   Butlers kritik av tvetydighet av begreppet maskerad återkommer även i hennes diskussion 

av Joan Rivières teorier. Rivière förklarar den kvinnliga maskeraden som en konsekvens av 

den oidipala fasen, det vill säga rivaliteten till föräldrarna och kastrationskomplexet. Hon 

försöker visa på denna utveckling både i sin analys av heterosexuella kvinnor liksom i tidigare 

forskares analyser av bisexuella kvinnor. Butler frågar sig i detta sammanhang om 

maskeraden konstruerar en femininitet i syfte att dölja andra möjliga genuskonstruktioner, 

såsom de bisexuella, vilka skulle kunna hota den heterosexuella ordningen? Rivière föreslår 

också att maskeraden omvandlar en aggression till ett förföriskt beteende, varpå Butler frågar: 

”Does it serve primarily to conceal or repress a pregiven femininity, a feminine desire which 

would establish an insubordinate alterity to the masculine subject and expose the necessary 
                                                           
79 Joan Rivière, ”Kvinnlighet som maskerad”, i Feministiska konstteorier, Skriftserien Kairos nummer 6, s. 27-
44, red. Sara Arrhenius, (Stockholm, 2001), s. 29. Först publicerad som ”Womanliness as a Masquerade” i  
International Journal of Psycho-Analysis, vol 10, (1929). 
80 Se exempelvis Jacques Lacan,  Feminine Sexuality: Jaqcues Lacan and the École Freudienne, övers. 
Jacqueline Rose, red. Juliet Mitchell & Jacqueline Rose, (London 1982).  
81 Butler, 1999, s. 58., kursiv i original. 
82 Ibid., s. 60. 
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failure of masculinity?”83 Såväl den psykoanalytiska teorin som Butlers kritik av den är också 

belysande för en förståelse av hur Jambicques maskerad tar sig uttryck och för den funktion 

den har i novellen. Jag menar nämligen att ett psykoanalytiskt synsätt är användbart, men 

likväl att de överträdelser av genusnormer som gestaltas i novell fyrtiosju visar på den kritik 

Butler riktar mot determinismen av dessa normer.    

 

Maskeraden och maskens funktion 

Redan i inledningen av novellen visar Jambicque på ett problematiskt förhållande till sin 

feminina roll. Den maskulinitet hon strävar efter är att få leva ut sitt sexuella begär, vilket 

hindras henne genom den aristokratiska genuskoden. I syfte att förtränga och dämpa sin 

ångest iscensätter hon ett skådespel där hon agerar den mest dygdesamma av alla damer, där 

hon enbart tilltalar män med otrevlig ton och visar öppet avståndstagande för just den typ av 

kärlek hon själv åtrår. Hon spelar helt enkelt ut sin kvinnliga roll på ett extremt vis i syfte att 

inte framstå som man. Hon bevarar med andra ord sin kvinnlighet genom att dölja, eller 

maskera, den del av personligheten som rymmer sexuellt begär, i enlighet med Rivières teori. 

   Jambicques skådespel utvecklas med historiens gång till en konkret, fysisk maskering, då 

hon till sitt möte med älskaren ”dragit huvan ned över pannan och tagit på sig en mask” (361; 

361, min kursiv). Frågan är vad denna mask har för betydelse, vilken roll ska den egentligen 

spela? Historien säger nämligen: ”Det var om vintern och klockan var mellan fem och sex på 

eftermiddagen så att han inte kunde se någonting av henne” (362; 361). Tycks det då inte, vid 

en första tanke, överflödigt att också bära en mask för ansiktet? Eller är det snarare så att just 

denna fysiska mask utgör en symbolisk nyckeldetalj? Jag återkommer till dessa frågor nedan. 

   Det skulle ju vara högst anakronistiskt att påstå att Margareta var medveten om teorier som 

kommit att utformas flera hundra år efter hennes levnadstid. Men det finns inom den 

sociokulturella kontexten aspekter som påminner om ett psykoanalytiskt synsätt. Under 

renässansen fanns en stor tradition av festivalfirande, och störst av dessa var utan tvekan 

Karnevalen, i vilken masken spelade en central roll. Speciellt i södra Europa, såsom i 

Frankrike (Montpellier) och Italien (Venedig), hade Karnevalen starkt fäste. Säsongen 

inleddes i slutet av december eller i början av januari och bestod av ett enormt utbud av 

skådespel och maskerader där människor bar masker eller hela kostymer. Kvinnor klädde ut 

sig till män och män till kvinnor, och sexuella begär som annars förtrycktes fick en möjlighet 
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att tillfredsställas. Karnevalen innebar helt enkelt en annan social ordning, eller för att låna 

Peter Burkes ord; den var ”le monde renversé”, den uppochnedvända världen.84 

   Maskens funktion under Karnevalen var enligt Burke att ”liberate people from their 

everyday selves, conferring a sense of impunity like a cloak of invisibility in folktales”.85 

Jambicques mask fyller uppenbarligen denna funktion då den tillåter henne att vara någon 

annan än den dygdesamma kvinna hon spelar i offentligheten och dessutom tillåter henne att 

leva ut sitt begär. Efter att ha levt i ’sexuell fasta’ i enlighet med den sociala genuskoden, ser 

hon en möjlighet för sitt begär i den uppochnedvända världen, där ”rules of culture were 

suspended; the exemplars to follow were the wild man, the fool, and ’Carnival’, who 

represented Nature, or in Freudian terms, the Id”.86 Vare sig novellen utspelar sig under 

Karnevalen eller inte skapar Jambicque likväl sin egen karneval/maskerad. 

   Men eftersom masken rent fysiskt egentligen är överflödig då den manliga älskaren ändå 

inte kan se kvinnan framför sig i mörkret torde det finnas en ytterligare funktion hos masken. 

Då Jambicque i sin offentliga roll klär sig i en extremt feminin mask i syfte att passa in i 

samtidens sociala genuskod, tvingas hon i mötet med sin älskare att maskera just den 

offentliga rollen. För att kunna leva ut sitt begär, med andra ord sin maskulinitet (enligt de 

samtida genusnormerna), måste hon dölja sin kvinnlighet. Hon bär alltså en mask över 

masken! I Jambicques fall är således inte den maskering som psykoanalysen definierar 

tillräcklig. Det finns inom den inte rum för den form av sexuellt begär som Jambiqcue 

gestaltar eftersom det avfärdas som manligt. Det problem som uppstår här, i enlighet med 

Butlers kritik, består med andra ord av den redan givna uppdelningen av manliga och 

kvinnliga roller inom psykoanalysen: ”Clearly, Riviere [sic!] begins with set notions about 

what it is to display characteristics of one’s sex, and how it is that those plain characteristics 

are understood to express or reflect an ostensible sexual orientation”.87  

   Det är förvisso uppenbart att det under renässansen fanns en tydlig uppdelning mellan en 

manlig roll och en kvinnlig roll, inte minst inom aristokratin. I novell fyrtiotre är det således 

den sociala, aristokratiska diskursen som har makten. Den är den avgörande institutionen i 

utformandet av genuskonstruktionerna. Jambicque försöker på bästa möjliga sätt leva upp till 

det tillåtna beteende som gäller för den kvinnliga rollen. Tydligt är dock att just denna roll 

inte är förenlig med hennes sexuellt begärande personlighet, vilken hon istället i det längsta 

                                                           
84 Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe, (University Press, Cambridge), 1994 [1978]), s. 182-
191, citat s. 188, kursiv i original. 
85 Ibid., s. 202. 
86 Ibid., s. 190. 
87 Butler, 1999, s. 64. 
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försöker tvinga bort. Som vi sett misslyckas hon dock med detta, och Parlamente liknar henne 

bokstavligen talat vid en man ”vars passioner och sinnliga lusta blott ökar deras ära” (366; 

365.) Men i Jambicques fall är det ju hennes ära som är i fara om hon skulle bli avslöjad av 

sin älskare, just för att hon inte kan undfly det faktum att hon determineras som kvinna till 

könet.  

   Mer belysande för hennes situation är följande citat ur Butlers Undoing Gender, där 

transexuellas situation problematiseras: 

 

The view that transsexuals seek to escape the social conditions of femininity because that condition is 
considered debased or lacks privileges accorded to men assumes that female-to-male (FTM) 
transsexuality can be definitively explained through recourse to that one framework for understanding 
femininity and masculinity. It tends to forget that the risks of discrimination, loss of employment, public 
harassment, and violence are heightened for those who live openly as transgendered persons.88 

  

Likt transsexuella och ”transgendered” bemöts Jambicque av offentliga trakasserier, när 

hennes överskridande agerande kommer till allmän kännedom, enligt Geburons efterord till 

novellen: ”medan hon ville undvika att bli utsatt för spott och spe av en, blev hon en måltavla 

för allas gyckel.” (366; 365) Man kan således fråga sig om hennes begär per automatik gör 

henne till en man, som Parlamente anser? Novellen problematiserar snarare den binära 

kategoriseringen som råder inom hovets sociala ordning. Med sitt beteende visar Jambicque 

på den begränsning de fastställda normerna medför. Därför kan hennes maskerad också 

uppfattas som ett exempel på den typ av performativitet Butler talar om, vilken kan förändra 

och förskjuta innebörden av fastställda genusnormer. 

   Med hänvisning till Parlamentes åsikt kan man alltså uppfatta en skillnad vad gäller synen 

på sexualitet och genus mellan ramberättelse och novell. Det följande och avslutande avsnittet 

behandlar just detta. 

 

Den betecknade skuldrans betydelse och avmaskeringen   

Novellens avgörande ögonblicket, eller peripetin om man så vill, sker då mannen inte längre 

kan motstå sin nyfikenhet och väljer att ta reda på vem älskarinnan egentligen är. Han beslutar 

sig för att rita ett kritstreck på hennes skuldra. Med andra ord markerar mannen den okända, 

mystiska och aktiva kvinnan för att återställa sin egen roll av manligt subjekt och säkerställa 

kvinnans roll som objekt. På så vis framstår Jambicques maskerad som ett tydligt exempel på 

ett performativt försök att förändra, eller åtminstone förskjuta de fastställda konventionerna 
                                                           
88 Butler, 2004, s. 9. 
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för genus, även om hennes försök att glida över och mellan könsrollerna, hennes gender 

blending, endast fungerar om det sker i hemlighet, utan någons vetskap – inte ens mannen hon 

inlett relationen med får veta vem hon är. Så fort han betecknat henne faller allt samman och 

både mannen och Jambicque definieras återigen enligt de aristokratiska genusnormerna.  

   Den efterföljande diskussionen visar ytterligare exempel på befästandet av de naturaliserade 

aristokratiska genusnormerna. Den inleds av Geburon med följande replik:  

 

Av denna historia kan ni se, mina damer, huru damen som hade föredragit sitt goda namn och rykte inför 
världen framom sitt goda samvete slutligen förlorade båda två, ty idag vet envar vad hon ville dölja för 
sin älskare, och medan hon ville undvika att bli utsatt för spott och spe av en, blev hon en måltavla för 
allas gyckel. (365f; 365) 

 

Detta innebär alltså att Jambicques försök att agera utanför sin genusroll misslyckas och leder 

till att hon förlorar allt det hon försökt bevara, nämligen sin ära och sociala status. Oisille 

kommenterar det som en naturlig följd av ett beteende som detta och menar att: ”Det är en 

oursäktlig gemenhet […] ty vem vill väl uppträda till försvar för henne när Gud, äran och till 

och kärleken, fördömer henne?” (366; 365) Hircan svarar genast med orden: ”Vem? […] det 

skall jag säga, lättsinnet och nöjet, ty de är två mäktiga försvarsadvokater som damerna har.” 

(366; 365) Därpå följer ett långt svar från Parlemente, till viss del redan citerat ovan, men som 

är värt att återge då det tydligt uttrycker skillnaden mellan de binära genusrollerna: 

 

Om vi inte hade andra biträden, sade Parlamente, än dessa två skulle vi snart förlora vår process. Men de 
som låter sig ledas av sin nöjeslystnad förtjänar inte mera att kallas kvinnor utan är lika männen vars 
passioner och sinnliga lusta blott ökar deras ära. Ty en man som hämnas på sin fiende och dödar honom 
på grund av en förolämpning anses därigenom blott såsom en så mycket bättre karl och detsamma är 
förhållandet om han älskar ett dussin kvinnor utöver sin hustru. Men kvinnors ära grundar sig på annat: på 
mildhet, tålamod och kyskhet. (366; 365) 

 

Enligt Parlemente finns det således en tydlig skillnad mellan den rätta kvinnliga rollen och 

den rätta manliga rollen eftersom de grundar sig på helt olika premisser. Det intressanta är 

dock Hircans mycket bestämda åsikt, som visar sig genomgående i verket, nämligen att denna 

skillnad inte är sann. Kvinnor och män hyser samma begär, men i och med den sociala koden 

är det inte tillåtet att agera på samma sätt. Som Laqueur visar finns det inte något definitivt 

anatomiskt öde som bestämmer vad det innebär att vara kvinna eller man. Det är istället 

genom en påverkan från olika maktinstitutioner, som den aristokratiska kulturen gestaltad i 

novell fyrtiotre, som begreppen man och kvinna bestäms. Novellen kan således tolkas som en 

gestaltning av den enorma svårighet, för att inte säga omöjlighet, som en underordnad individ 

möter i ett patriarkalt samhälle om han eller hon försöker vända upp och ner på de etablerade 
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binära könsrollerna. Men genom sitt försök visar det sig likväl att Jambicque, med Butlers 

ord, har en förmåga att röra sig ”beyond that naturalized binary” – om det så bara sker i 

hemlighet, i mörker och bakom en mask. 89 På så sätt visar novellen att det finns ett problem i 

den för renässansen rådande determinismen kring könsrollerna vilken slås fast i 

ramberättelsen. 

  

  

                                                           
89 Butler, 2004, s. 43. 
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Sammanfattning   

Jag har i den här uppsatsen velat beskriva hur sexualitet och genus konstrueras, befästs och 

utmanas i Margareta av Navarras verk Heptameron. Jag har utgått från Judith Butlers och 

Thomas Laqueurs queerteoretiska perspektiv och visat hur olika maktdiskurser påverkar och 

påtvingar olika konstruktioner av sexualitet och genus, och kunnat konstatera att alla dessa 

diskurser bygger på en normerande och normaliserad heterosexualitet som ständigt för 

tillbaka avvikelserna från denna norm, hos såväl devisanterna som i de två noveller jag 

studerat, till en binär könskategorisering. Huvudfokus har legat på tvetydigheten hos begrepp 

som man, kvinna, och fullkomlig kärlek. Jag menar att just avsaknaden av slutgiltiga 

definitioner av sådana begrepp i verket visar på att det inte går att finna något essentiellt 

ursprung eller någon slutgiltig definition av dem. Det är just därför den heterosexuella normen 

måste iscensättas gång på gång. 

   I den inledande prologen kommer de tio devisanterna överens om att jämlikhet ska råda så 

länge de vistas tillsammans vid klostret, vilket ger vid handen att dessa villkor inte gäller i den 

värld de annars lever i. På så vis skapar Margareta en jämlik miljö som avstamp för sitt verk, 

där kvinnor och män med olika social status på lika villkor tillåts att tala och visa sina åsikter. 

Just detta slags androgyna gemenskap kan ses som ett exempel på hur fantasin i form av 

litteratur visar på de gränser den sociala verkligheten innehåller, men vi kan också se hur 

denna verklighet återspeglas i devisanternas ståndpunkter. Oisille gör exempelvis upp med 

homosexualiteten genom den kristna diskursens värderingar, och mer precist genom att 

referera till Paulus Romarbrev. Det finns förutom denna referens en tystnad och icke-existens 

kring just det som i Romarbrevet definieras som onaturligt sexuellt begär i Heptameron, och 

detta fungerar ytterligare som ett befästande av den heterosexuella normen.  

   Parlamentes försök att konstruera en positivare syn på kvinnan i förhållande till 

dygdbegreppet och Gud faller också tillbaka på en på förhand given heterosexuell norm och 

dikotomisk kategorisering i just kvinnligt och manligt. Hon visar på en ambivalens inför sina 

egna åsikter då hon på samma gång förespråkar en könlös själ och en binär uppdelning av rätt 

manligt respektive rätt kvinnligt beteende inom den aristokratiska diskursen.  

   Hennes motsats finner vi i Hircan som förespråkar det naturliga begäret, vilket han menar 

finns i både kvinnor och män, med den skillnaden att kvinnorna försöker dölja sitt genom 

hyckleri. Hircans åsikter är ofta starkt misogyna och framför allt försvarar han den patriarkala 

synen på den potenta mannen som den fullkomliga människan, och måste genomgående 

motverka bilden av mannen som svag, impotent och feg. Eftersom mannen definieras genom 
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sin potens blir det tydligt att den heterosexuella normen befästs även i gestaltningen av 

Hircan. 

   Dagoucin representerar den nyplatonska diskursen i verket. Vi kan hos honom se hur målet 

med kärleken är att dyrka damen, men inte för damens skull utan för kärlekens egen skull. All 

form av sexuella handlingar har således skalats bort från den antika filosofin. Jag har försökt 

visa att detta slags sublimering beror på en oro över den hyllning man under antiken visar 

samkönade relationer, och att målet i Margaretas verk är ”to set Plato straight”, med Reesers 

formulering. Detta gestaltas också genom devisanten Dagoucin själv, som i ramberättelsens 

inledning utgör ena halvan av en helhet – ”les gentilzhommes” – vilken successivt utsätts för 

en splittring då de båda manliga devisanterna definierar den fullkomliga kärleken på olika 

sätt.  

   På liknande sätt heterosexualiseras nyplatonismen i novell fyrtiosju, men med skillnaden att 

just den sexuella handlingen är det som till sist förgör en fullkomlig och ärlig manlig vänskap. 

För inledningsvis är det just genom begreppet parfaicte amytié som männens relation 

beskrivs. Men med novellens utveckling, då den ena mannen gifter sig, skapas en 

heterosexuell relation i den misstänksamma makens fantasi - en fantasi som till sist realiseras 

i novellen. Den manliga vänskapen splittras på grund av makens oärlighet och vännen 

befäster symboliskt det heterosexuella begäret genom att ha sexuellt umgänge med hustrun. 

Det är dock först i novellens diskussion som den heterosexuella normen tas för given då den 

inte alls behandlar den splittrade vänskapen, utan fokuserar på huruvida hustrun agerade 

enligt de kvinnliga normerna. 

   I novell fyrtiotre görs ett försök av en kvinna att agera utanför de föreskrivna normerna om 

kvinnligt begär när hon genom maskerad spelar den aktiva, manliga rollen i en kärleksaffär. 

Jag har velat visa hur denna maskerad är dubbel i den meningen att hon dels maskerar sitt 

begär genom att agera i sin offentliga roll som den mest kvinnliga av alla damer, och dels 

maskerar denna kvinnliga sida med en fysisk mask för ansiktet i sina kärleksmöten. 

   Inom den psykoanalytiska skolan talar man om hur kvinnlighet skapas genom just en 

maskerad som syftar till att dölja sexuellt begär, vilket ju mycket väl kan belysa Jambicques 

maskering. Likväl befäster denna teori de binära könsrollerna, och den räcker inte för att 

beskriva kärnan i denna maskering, vilken istället iscensätter ett försök att ”röra sig bortom 

den naturaliserade binariteten”, med Butlers ord. Den efterföljande diskussionen rör sig 

däremot endast inom ramarna för denna binaritet, och vi får veta att Jambicque möter 

allmänhetens gyckel när sanningen om hennes kärleksaffär kommer fram. 
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Avslutningsvis kan man konstatera att det således finns en skillnad i fråga om de 

bakomliggande diskursernas gestaltning i ramberättelse där de slås fast och i novellerna där de 

problematiseras, vilket också påpekats av Bernard. Det finns med andra ord ett större 

utrymme för avvikande från sexualitets- och genusnormer i Heptamerons noveller, medan 

ramberättelsens funktion tycks vara att föra dem tillbaka till ordningen. Likväl sker en ständig 

upprepning av den heterosexuella normen både hos devisanterna och i novellerna, en 

upprepning som tyder på att heterosexualiteten inte är vare sig given eller naturlig utan 

iscensatt. 
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