"Декамерон"
Ђовани Бокачо (1313-1375)

Ово је збирка новела. Радња се дешава у Фиренци у периоду када је градом владала куга.
Десет девојака и младића одлазе у замак изван града да би се сакрили од куге. Време
проводе причајући једни другима приче. Збирка се састоји од сто новела испричаних током
десет дана и уводне приче. Постоји више теметских кругова, а најзначајније теме су љубав,
срећа и интелигенција. Свет новела обухвата све слојеве друштва (свештенство, трговце,
занатлије, племство и просте људе) и разне делове света (Италија, Африка, Медитеран).

Једана од новела у збирци је „Федериго и мона Ђована“ (дан пети, прича девета)

Новелу можете да пронађете на следећем линку
http://anyflip.com/rjgn/pqwe/basic

Резиме новеле:
Федериго је био богати племић, познат по витешким подвизима. Заљубио се у Ђовану. Како
би задобио њену љубав организовао је витешке игре, гозбе, давао поклоне. Ђована је била
удата и није обраћала пажњу на њега. Федериго је осиромашио и одселио се.
Умире Ђованин муж, све оставља сину, а ако се њему нешто деси да Ђована наследи
богатство. Ђована одлази на летовање близу Федериговог имања. Њен син и Федериго се
друже, иду заједно у лов, на сина је посебан утисак оставио Федеригов соко. Ђованин син
се разболео, тражи од мајке да му поклони Федериговог сокола. Ђована одлази код
Федерига да га замоли да јој поклони сокола. Он, упркос свему, жели да је што боље угости
и за ручак спрема сокола (пошто ништа друго није имао, толико је био сиромашан).
Ђованин син умире, она наслеђује богатство. После свега Ђована одлучује да се уда за
Федерига. "Мени је милији човек без богатства, него богатство без човека", закључује она.

Питања:
1. У новели је више пута истакнуто да је Федеригово сиромаштво достојанствено.
Упркос свему што је доживео због љубави према Ђовани, Федериго се одрекао
сокола (симбол витештва). Објасни како разумеш овај његов поступак?
2. Зашто је Ђована, на крају, ипак одлучила да се уда за Федерига? Шта је схватила?

3. Размисли коју врсту богатства слави и велича ова новела. Напиши две поруке ове
новеле.

Одговоре шаљите до недеље 3.маја на имејл ivanai@sezampro.rs

