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Kánon školní četby – upřesnění 
Boccaccio, Giovanni: Dekameron –10 novel – četba ke státní maturitě

1.
DEN TŘETÍ/ PŘÍBĚH PRVNÍ
Masetto z Lamporecchia se staví němým a stane se zahradníkem v jednom ženském klášteře, 
kde se jedna řeholnice přes druhou snaží, aby s ním ležela.
2.
DEN TŘETÍ/ PŘÍBĚH DRUHÝ
Podkoní leží  s manželkou krále Agilulfa,  což Agilulf  mlčky zpozoruje;  nalezne čeledína a 
ostříhá ho, ostříhaný však ostříhá všechny ostatní, a tak se vyhne pohromě.
3.
DEN TŘETÍ/ PŘÍBĚH ČTVRTÝ
Don Felice poučí bratra Puccia,  že dosáhne věčné blaženosti,  jestliže vykoná jisté pokání. 
Bratr Puccio se kaje a don Felice si zatím dopřává s jeho manželkou.
4.
DEN TŘETÍ/ PŘÍBĚH DESÁTÝ
Alibech se stane poustevnicí  a mnich Rustico ji naučí zahánět  ďábla do pekla.  Posléze ji 
odvede Neerbal a vezme si ji za ženu. 
5.
DEN PÁTÝ/ PŘÍBĚH ČTVRTÝ
Messer  Lizio  z Valbony  přistihne  Ricciarda  Manardiho  se  svou  dcerou,  kterou  si  pak 
Ricciardo vezme za manželku a žije s jejím otcem v dobré shodě.
6.
DEN SEDMÝ/ PŘÍBĚH DRUHÝ 
Peronella ukryje před chotěm, vracejícím se domů, svého milence do sudu, který její manžel 
právě prodal, a choti namluví, že už jej prodala komusi, kdo vlezl dovnitř, aby se přesvědčil, 
zda je v pořádku. Když mladík vyleze ze sudu, dá jej manželem vyčistit a pak si jej dopraví 
domů.
7.
DEN SEDMÝ/ PŘÍBĚH ČTVRTÝ
Tofano jedné noci zavře dveře manželce, jež mešká venku, a ta, když se po prosbách nemůže 
dostat domů, předstírá, že skočila do studny, kam hodí balvan. Tofano vyjde z domu, běží ke 
studni, žena zatím vklouzne do domu, zamkne zevnitř a spílá mu nejhorších jmen.  
8.
DEN SEDMÝ/ PŘÍBĚH SEDMÝ
Lodovico  odhalí  paní  Beatrici  lásku,  kterou  k ní  chová;  ta  pošle  do  zahrady svého muže 
Egana, jenž je přestrojen za ni, a obcuje s Lodovicem, který při odchodu Egana v zahradě 
ztluče.
9.
DEN OSMÝ/ PŘÍBĚH OSMÝ 
Dva muži se přátelsky stýkají a jeden z nich obcuje s manželkou svého druha. Ten druhý to 
zpozoruje a s pomocí své nevěrné manželky dosáhne toho, že jeho přítel je zavřen do truhlice. 
Zatímco je pak jeho přítel uvnitř, obcuje na truhlici s jeho manželkou.
10.
DEN DEVÁTÝ/ PŘÍBĚH ŠESTÝ
Dva mladíci  nocují v jedné hospodě; jeden si lehne k dceři a k druhému náhodou přilehne 
žena  hostinského.  Ten,  jenž  ležel  s dcerou,  lehne  si  pak  k jejímu  otci  a  poví  mu  vše, 
domnívaje  se,  že  to  říká  svému  druhu.  Vznikne  z toho  pozdvižení,  načež  manželka 
hostinského pozná svůj omyl, lehne si k dceři a vše několika slovy urovná. 


