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Ágrip 

 

Bókmenntaverkið Decameron eða Tídægra, eftir miðaldaskáldið Giovanni Boccaccio 

sem var uppi um miðbik 14. aldar, sprettur upp úr evrópskum bókmenntaarfi 

fornaldar og miðalda. Boccaccio sótti formgerð sagnanna víða að og sameinaði 

ríkjandi sagnahefð riddarabókmennta, ljóðsagna, miðaldaævintýra, fábylja og 

nóvellunnar í þessu veigamikla verki. Að sama skapi verður verkið mjög íburðamikið 

þar sem það tekst á við samfélagsgerðina og mannlegar tilfinningar. Viðfangsefni 

verksins er ástin og birtingarmynd hennar. Ástin í Tídægru birtist meðal annars sem 

náttúruleg ást. Í sögunum er ástin margslungið afl sem torveldar sögupersónum að 

sniðganga langanir sínar sem stangast á við ríkjandi siðferðishugmyndir.  

 Ástin í verkinu er tvíblendin. Um leið og hún virkar sem hástemmd rómantísk 

ást er grafið undan henni og henni snúið í andstöðu sína. Hin æðri náttúrulega ást á 

það til að birtast sem holdleg ást, og sett fram með grótesku myndmáli. Boccaccio 

afbakar ekki einungis ástina og samfélagsgerðina heldur lýsa sögur hans oft konunni 

og kirkjunnar mönnum á mjög lágkúrulegan hátt. Þá eru það yfirleitt konur eða 

kirkjunnar menn sem falla fyrir holdlegri fýsn og brjóta þar með viðmið og gildi 

samfélagsins. Að sama skapi er gefið í skyn að þegar ástina ber að garði verði ekki hjá 

henni komist, hvorki andlega né líkamlega, þar sem hún lætur illa að stjórn.  

 Ritgerðin fjallar um birtingarmynd ástarinnar í Tídægru og er sjónum beint að 

því hvernig Boccaccio vinnur með ríkjandi samtímahugmyndir um ástina og orðræðu 

hennar. Leitast er við að sýna fram á hvernig Boccaccio afbyggir ríkjandi hugmyndir 

bókmenntahefðar miðalda um ástina og dregur hana niður á plan sem einkennist af 

lágmenningu. 
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Inngangur  

 

Án ástar er ekkert líf og engin átök og án átaka á enginn þroski sér stað. Ást, átök og 

þroski hafa haldist í hendur í gegnum aldirnar. Þessi margslungna tilfinning er algengt 

viðfangsefni í bókmenntatextum. Í gegnum tíðina hefur samfélagið þróað með sér 

margbreytilega orðræðu um ástina. Þá er orðræðan lituð af viðmiðum og gildum 

samfélagsins hverju sinni. Sú orðræða um ástina sem við þekkjum úr 

samtímabókmenntum sprettur upp úr ríkri hefð sem hefur verið í stöðugri þróun í 

aldanna rás. Þótt hún hafi þróast er ekki þar með sagt að mannlegar tilfinningar fylgi 

þróuninni eftir.  

 Ef litið er til miðalda og þeirrar orðræðu sem einkennir ástina í 

bókmenntatextum þess tíma má sjá beina tengingu á milli orðræðu miðaldamanna og 

nútímanns. Orðræðan sem slík hefur lítið breyst þótt samfélagið hafi tekið  talsverðum 

breytingum. Oft hefur verið litið á miðaldir sem myrkt tímabil sem einkennist af 

stöðnun og lágmenningu. Við nánari athugun má sjá blómlega skáldsagnahefð sem 

þróaðist meðal aðalsins og efri stétta samfélagsins. Þá má benda á norræna 

hetjuarfinn, riddarabókmenntir og franska ljóðsagnahefð. Þessi blómlega hefð á 

uppruna sinn í vaxandi hirðmenningu aðals og konungsfólks sem er grunnurinn að 

þeim hugarfarsbreytingum sem áttu sér stað á Ítalíu um miðbik 14. aldar. 

 Rithöfundurinn Giovanni Boccaccio (1313–1375) nýtti sér viðfangsefni 

ástarinnar í verkum sínum. Á hans yngri árum ritaði hann nokkur verk þar sem ástin 

var upphafin sem æðri tilfinning. Með þeirri nálgun að leiðarljósi skrifaði hann sig inn 

í bókmenntahefðina. Í síðasta bókmenntaverki hans, Decameron eða Tídægru, má 

telja fullljóst að hann hafi skákað ríkjandi hugmyndum um framsetningu ástarinnar.  

 Hér á eftir verður leitast við að svara þeim spurningum hvernig ástin birtist í 

Tídægru og hvort orðræða hennar samræmist viðteknum hugmyndum samfélagsins á 

miðöldum og bókmenntahefðar þess tíma. 
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Formgerð og bakgrunnur 

 

Það er óhætt að halda því fram að rithöfundurinn Giovanni Boccaccio hafi sett mark 

sitt á evrópska bókmenntahefð. Eins og áður sagði var hann einn af upphafsmönnum 

húmanismans, sem var menntastefna í Evrópu á miðöldum. Eftir hann liggja margar 

fræðibækur og ritgerðir á latínu og er hann talinn vera einn rómaðasti húmanisti 

fjórtándu aldar. Hans þekktasta verk er, án efa, Decameron eða Tídægra. Litið hefur 

verið á verkið sem eitt af grundvallarritum evrópskra bókmennta.1 Það var 

framúrstefnulegt hvað varðar frásagnaraðferð jafnt sem sjónarhorn sögumanns. 

Verkið sprettur upp úr samfélagsumróti sem stafaði af plágunni miklu sem stráfelldi 

íbúa Ítalíu.  Hún hafði mikil áhrif á heimaborg Boccaccio, Flórens, sem er eitt af 

sögusviðum bókarinnar. Árið eftir að plágan hófst, árið 1349, settist Boccaccio við 

skriftir og lauk verkinu tveimur árum síðar. Plágan lagðist þungt á íbúa Ítalíu, sem og 

marga aðra staði og þjóðfélög í Evrópu. Hún kallaði á miklar samfélagslegar 

breytingar og þurftu eftirlifendur að vissu leyti að endurreisa þjóðfélagið. Því má líta 

á Tídægru sem svar við þessum breyttu aðstæðum en um leið sem leiðarvísi 

framtíðarinnar.  

 Plágan er bæði viðfang sagna verksins og orsök skrifanna. Í inngangsorðunum 

að verkinu fjallar Boccaccio um fólksflóttann úr borginni. Menn flýðu borgina og 

lokuðu sig af fjarri umheiminum til að freista þess að lifa hörmungarnar af. Í Tídægru 

yfirgefa tíu ungmenni borgina Flórens og setjast að uppi í sveit og hafast þar við á 

yfirgefnum herragarði. Þau leita í samfélag sem er í andstöðu við hina sjúku borg og 

koma sér fyrir á stað sem er úti í guðsgrænni náttúrunni, með hreinu og heilnæmu 

andrúmslofti. 

 
Hér eru garðar, hér eru engi, hér eru aðrir staðir unaðslegir, við skulum nú 
reika hér um í leit að skemmtiefni, og hverju okkar er frjálst að gera það sem 
hjartað girnist. […] þá ættum við ekki að fara í leiki á þessum heitasta tíma 
dagsins […] heldur segja sögur – athæfi sem getur veitt sögumanni mikla 
skemmtun, sem og öllum þeim sem á hann hlýða. 2  
 

Ungmennin skipa sér drottningu eða konung á hverjum degi sem stjórnar hópnum og 

velur söguþema dagsins. Þannig eru sagðar tíu sögur á dag á jafn mörgum dögum. 

Unga fólkið segir bæði sögur sem það hefur heyrt og af fólki sem það þekkir til. Með 

                                                 
1 Sjá umfjöllun Erlings E. Einarssonar í eftirmála Tídægru. (bls : 718–726) 
2 Boccaccio 1999 : 40 – 41. Framvegis verður vísað til blaðsíðutals verksins innan sviga í meginmáli 
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þeim hætti vann Boccaccio með raunpersónur úr samtímanum sem hann skáldar inn í 

samtímalegar aðstæður. 

 Fræðimaðurinn Paolo Turchi, sem rannsakað hefur verkið, telur það vera 

tilraun til að endurreisa þjóðfélagið frá grunni, með því að gefa eftirlifendum von um 

betri tíð og endurnýjun lífdaga.3 Plágan var erfitt tímabil fjölskyldna í Evrópu. Shona 

Kelly Wray bendir á að í kjölfar plágunnar hafi sprottið fram áhyggjur af 

fjölskylduhögum og að fráfall ástvina hafi skapað óvissu um framtíðarhorfur. Hún 

telur að vegna dauðsfalla hafi fjölskylduböndin riðlast sem stuðlaði að breytingum á 

hefðbundnum samskiptum og hlutverkum.4 Það er því ekki óhugsandi að Boccaccio 

hafi fundið sig knúinn til að taka þátt í endurreisn þjóðfélagsins og að verkið sé að 

vissu leyti hluti af því.  Mögulegt er að líta svo á að hann sé að vinna með breyttar 

aðstæður til að geta fjallað um samskipti kynjanna eins og raun ber vitni, þar sem 

verkið er að vissu leyti á skjön við áður útgefnar fagurbókmenntir.    

 Meginþráðurinn í sögunum er ástin og kemur hún við sögu á hverjum degi. 

Það má á vissan hátt segja að plágan og samfélagslegar aðstæður veki upp þörf 

ungmennanna til að komast í snertingu við ástina.  Þá er það í raun ástin sem seiðir 

ungmennin frá Flórens og upp í sveit til að tjá hana á  margvíslegan hátt. Þau  hverfa 

frá samfélagi sem er í upplausn, leita að stað sem er í andstöðu við borgina til að 

komast í snertingu við náttúruna. Herragarðurinn sem þau dveljast á verður að 

staðleysu, afmörkuðu og lokuðu rými þar sem volæði heimsins nær ekki að ryðja sér 

til rúms. Garðurinn verður að griðastað hinnar frjálsu hugsunar og tilfinninga. 

Boccaccio var meðvitaður um tengingu garðsins við skemmtanir og skrifaði í 

eftirmálanum um sögurnar: ,,þær eru sagðar í görðum, sem ætlaðir eru til 

skemmtihalds, meðal fólks sem er fullþroskað, þó ungt sé í árum.“ (699) Með þessum 

orðum dregur höfundur fram megináherslur verksins. Sögusviðið er lokað rými þar 

sem einungis fullþroskað fólk fær aðgang. Það var ekki tilviljun að Boccaccio gerði 

lystigarðinn að umgjörð sögunnar. Á miðöldum var merkingarþrungið táknkerfi 

spunnið í kringum garðana. Með auknum völdum og ríkidæmi aðalsins skapaðist 

aukinn frítími til afþreyingar og urðu hallargarðar að miðstöð skemmtana. Garðurinn 

fékk á sig rómantískan blæ og varð táknrænn fundarstaður elskenda. Hugmyndin um  

ástargarðinn á meðal annars rætur að rekja til fyrstu Mósebókar. Þá skapaði Guð 

                                                 
3 Paolo Turchi tilgreinir þetta sjónarhorn í  grein sem hann skrifaði vegna nýútkominnar þýðingar á 
verkinu.  
4 Wray 2003 :  215 
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aldingarðinn Eden fyrir Adam og Evu. Þar höfðust þau við í lokuðu og vernduðu 

umhverfi, fjarri örbirgð og háska. Svo segir frá í Mósebók: ,,Þá tók Drottinn Guð 

manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans.“5 

Garðurinn er elskendunum griðarstaður á meðan þau lúta lögmálum hans, það er að 

eta ekki af skilningstrénu. Um leið og þau brjóta þá reglu er þeim úthýst úr garðinum 

að eilífu. Eðli garðsins er nokkurs konar táknmynd  fyrir ástina, það er, hún er 

tímabundið ástand rétt eins og dvölin í aldingarðinum Eden. Þá hefur ástin 

tilhneigingu til að dvína þegar æskuljóminn er horfinn og hversdagsleikinn tekur við. 

Með öðrum orðum láta heitar ástríður undan fyrir harðri lífsbaráttu. Allt fellur í ljúfa 

löð og minningin ein um ástina stendur eftir. Ungmennin í Tídægru dvelja á sama hátt 

tímabundið í herragarðinum. Undir lok sögunnar yfirgefa þau hann og halda aftur í 

hversdagsleikann. 

 Í söguljóðinu Romance de la Rose frá 13. öld koma fram skýrar hugmyndir 

um garðinn sem ástargarð. Ljóðið er mjög táknrænt og segir frá ungum manni sem 

dreymir að hann fari inn í lokaðan garð og finni þar fallega rós. Um leið og hann 

horfir á hana skýtur ástarguðinn ör sinni í gegnum augu hans og þar með nær ástin til 

hjartans.6 Rósin er tákngerving ungrar konu. Garðurinn verður þar með að griðarstað 

elskenda, að stað sem sameinar þau. Dregin er því upp mynd af garðinum sem 

vettvangi hins óraunverulega og goðsagnakennda.7 Miðaldafræðingurinn Michael 

Camille, telur að ljóðsagan, Romance de la Rose, hafi haft mikil áhrif á 

miðaldabókmenntir.8 Í kjölfar hennar varð minnið um garð ástarinnar, sem er rammi 

Tídægru, gegnumgangandi í miðaldasögum. Að auki er garðurinn opinber staður 

ástarguðsins sem er goðsagnakennd táknmynd ástarinnar. Á miðöldum var sú 

hugmynd uppi að hann byggi um sig í görðum aðalsmanna, eins og sjá má í Tídægru: 

,,Eins og við höfum þegar oftsinnis bent á býr Ástarguðinn iðulega um sig í híbýlum 

aðalsmanna.“(308) Tídægra greinir frá veru ástarguðsins í garðinum, í anda 

miðaldabókmennta, sem hæfir elskendur með ástarörvum sínum og gerir garðinn þar 

með að óraunverulegum stað. Þar sem garðurinn er lokaður heimur fjarri samfélaginu 

og upplausn þess, skapast þar sá jarðvegur sem þarf fyrir ástarsögur ungmennanna.

  

                                                 
5 Fyrsta Mósebók 2:15 
6 The Romance of the Rose, sjá erindið  ,,God of love makes the lover his man.“ (bls : 35-43) 
7 Camille. 1998 : 76 
8 Camille. 1998 : 74 
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  Þeir fræðimenn sem lagt hafa stund á rannsóknir á Tídægru benda á að 

frásagnarform hennar spretti upp úr frjóum jarðvegi evrópskrar 

miðaldabókmenntahefðar. Hún er sambland af  nóvellunni sem var í þróun á Ítalíu, 

exemplum, eða miðaldaævintýrum, og fábyljum.9 Einn helsti brautryðjandi 

nútímabókmenntarannsókna, Erich Auerbach, fjallar um tengsl verksins við fábyljuna 

í greinasafninu Mimesis.  Þar bendir hann á að þótt Boccaccio vinni með minni 

fábylja séu sögur hans mun betur sviðsettar en fábyljur almennt.10 Að auki bendir 

hann á að stílbrögð sagnanna séu langt frá því að vera alþýðleg,  heldur beri þau með 

sér ,,það listfengi sem hann fékk úr bókmenntagreinum fornalda og grundvallareglum 

mælskulista miðalda.“11 Nóvellan er skilgreind sem stutt atvikssaga sem einkennist af 

hnyttnum tilsvörum. Þær eru ekki einungis skrifaðar sem gamansögur heldur sem 

siðbætandi dæmisögur sem ætlaðar eru til fróðleiks.12 Auerbach bendir jafnframt á 

tengsl sagna verksins við exemplum  sem hefur verið  skilgreind  sem stutt saga sem 

er bundin í trúarlegri orðræðu og jafnast á við prédikun. Því hefur verið haldið fram 

að nóvellan og exemplum renni saman í Tídægru.13 Í raun renna frásagnarformin ekki 

einungis saman heldur eru þau formgerð verksins.  

 Boccaccio leikur sér með frásagnarformið og skrifar sig inn í söguna sem 

sögumann. Slíkan leik má sjá í verki Dante Divine Comedy  og í verkinu Canterbury 

tales skrifað af eftimanni hans Geoffrey Chaucer. Uppi eru hugmyndir um að Chaucer 

hafi haft Tídægru að leiðarljósi þegar hann ritaði þetta merka rit. Hinn ágengi 

sögumaður og formgerðin mynda einskonar ramma utan um sögurnar. Í 

aðfaraorðunum er umfjöllun sögumannsins beint til lesenda sem er fylgt úr hlaði. 

Hann lýsir fyrstu fundum ungmennanna og ferðalagi þeirra til herragarðsins. Í 

formálanum að fjórða degi talar hann aftur til lesenda og heldur uppi varnarorðum 

fyrir verkið og réttlætir það síðan aftur í eftirmálanum. Því má sjá hvernig innlegg 

sögumannsins myndar ramma utan um verkið sjálft. Orðræða hans á því skylt við 

prédikun á því leyti að hann lofar dyggðir ástarinnar en formælir þeim sem ekki 

kunna að meta hana eða frásagnaraðferðina. Þótt orðræðan sem slík eigi ekki mikið 

                                                 
9 Aðalheiður Guðmundsdóttir  2006 :  9 
10 Auerbach 2009 :  319 
11 Auerbach 2009 :  309 
12 Tídægra á sér undanfara sem er sögusafnið Novellino. Það var tekið saman á árunum 1280 – 1300.  
Sögur Novellino og Tídægru eiga sér enga aðra tengingu en uppbyggingu sagnanna. Það er, að 
sögurnar eru stuttar og hnyttar gamansögur. Auerbach fjallar um Tídægru og formgerð hennar og þá 
sérstaklega aðra sögu fjórða dags í verkinu Mimesis. Þar skilgreinir hann meðal annars hugtakið 
novella. 
13Cambridge history of Italian literature 1996 : 33 
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skylt við trúarlega prédikun, má sjá sögur innan verksins sem eru lýsandi fyrir formið. 

Sjötti dagur er tileinkaður sögum í þessari aðferð. Þar koma fram sögur um þá sem 

hafa með hnyttnum tilsvörum bægt sér frá háska, vandræðum eða smán. Þá er þriðja 

saga sjötta dags mjög lýsandi. Hún segir frá Maddömu Nonna de´Pulci sem þaggar 

niður í óviðeigandi orðagjáfri nautnasjúks biskups sem vill ólmur fá að leggjast með 

henni. Í þessari sögu kemur einnig fram einkenni hins lágstemmda frásagnarforms 

fábylja, það er, stuttar og grófar sögur af samskiptum kynjanna.14 Nánar verður fjallað 

um einkenni þess í kaflanum ,,Afbökun ástarinnar og holdlegar kenndir“.  

 Tenging verksins við hefðina er því víðtæk. Á sama tíma og unnið er er með 

sagnahefð nóvellunnar, exemplum og fábyljunnar endurspeglar verkið einnig glæstan 

heim hirðlífs, riddara og fagurra kvenna. Þessi heimur á rætur sínar að rekja til 

bókmenntahefðar frönsku hirðarinnar. Upp úr miðri tólftu öld kom fram í textum  

togstreita og innri barátta á milli þráa persóna og samfélagsgerðar.15 Þá er ástin byggð 

á innri baráttu þar sem persónur viðurkenna ekki ástina og leitast við að fara í felur 

með hana.  Í raun er ástin bæði félagsleg og ófélagsleg, eins og Shara Kay bendir á, 

þar sem hún felur í sér einangrun elskendanna um leið og hún felur í sér holdlega og 

ástríðufulla löngun til líkamlegs og vitsmunalegs sambands.16 Þessar hugmyndir 

skiluðu sér inn í bókmenntir frönsku hirðarinnar.  

 Á tólftu öld var franska hirðin leiðandi afl evrópskrar menningar og tók hún 

virkan þátt í að endurvekja fornklassíska arfinn. Þetta tímabil hefur verið kallað öld 

Ovids, þar sem samtímamenn unnu með mótíf sem eiga rætur sínar að rekja til verka 

hans; Ástir, Listin að elska og Ummyndanir. Í þessum verkum birtist ástin á marga 

vegu; sem ótti, sætur sársauki, eða fagnaðarefni og elskhuginn birtist meðal annars 

sem lækning sársaukans eða sá sem ber að sigra og yfirbuga.17 Þetta mótíf er meðal 

annars að finna í franskri ljóðagerð sem þróaðist á árunum 1170 til 1230, en á þeim 

árum fóru Frakkar að setja saman ljóðsögur. Þetta nýja bókmenntaform varð mjög 

vinsælt. Ljóðsögurnar tilheyrðu hirðbókmenntum og voru þær samdar í þeim tilgangi 

að skemmta fólki við hirðir konunga og aðalsmanna. Ljóðsögurnar voru að öllum 

líkindum fluttar við þýðan undirleik strengjahljóðfæra. Söguhetjur ljóðanna eru 

göfugar og fjalla ljóðin um sigra þeirra á vígvellinum sem og í tilhugalífinu. 
                                                 
14 Frásagnaraðferðin barst alla leið til Íslands á miðöldum og má í því samhengi benda á Völsvaþátt og 
Möttulssögu. 
15 Shara Kay 2000 : 86 
16 Sama 
17 Verk Publius Ovidius Naso eru Amores, Ars amatoria og  Metamorphoes, sjá umfjöllun Kay. (bls : 
87)  
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Atburðarás sagnanna á sér, að jafnaði, stað við hirð konungs eða aðalsmanna og er 

sögusviðið hallir og kastalar. ,,Þær tjá í rauninni viðhorf ákveðinna yfirstétta, riddara 

og aðalsfólks.“18 Riddaranum er lýst sem hinum mjúka manni sem sýnir ótæpilegar 

tilfinningar samhliða því að sinna karllægum skyldum sínum. Þá hvöttu ljóðsögurnar 

menn til ásta samhliða hermennsku. Þær  lýstu ekki einungis karllægum heimi heldur 

veittu þær einnig innsýn inn í heim kvenna sem fram að þessu hafði ekki farið mikið 

fyrir í miðaldabókmenntum.  

 Áhrifa riddarabókmennta og ljóðsagna gætti víðar en í Frakklandi.  Á árunum 

1220 til 1250 ríkti Friedrich II yfir hinu forna rómverska ríki og var hirð hans, Magna 

curia, staðsett á Sikiley.19 Hirðin var orðuð við blómlega menningu og ríka 

skáldskaparhefð sem kennd hefur verið við sikileyska skólann. Innan hirðarinnar 

störfuðu og dvöldu fjölmörg skáld sem ortu á móðurmáli sínu um ástina í anda 

franskra ljóðsagna og mögulega með miðausturlenskum áhrifum vegna tengsla 

hirðarinnar við menningu múslima. Það má leiða líkur að því að Boccaccio hafi orðið 

fyrir áhrifum frá þessum menningararfi þar sem hann skrifaði sín fyrstu verk við hirð 

Roberto konungs í Napólí. Þá orti hann í anda sikileyska skólans ljóðsögur um ástina 

og ritaði einnig á þjóðtungunni. Frásagnarrammi Tídægru telst ekki upprunninn úr 

forngrískri hefð sem miðaldaskáld litu svo mjög til. Hins vegar er hann upprunninn úr 

frásagnarhefð Austurlanda nær en verkin Þúsund og ein nótt og sagnahringurinn Hinir 

Sjö vitru eru ein þekktustu verk þeirrar hefðar. Talið er fullvíst að Boccaccio hafi 

þekkt til þessara verka og hafi haft þau að leiðarljósi þegar hann ritaði Tídægru.20  

 

 

 

Ástin á tímum Tídægru 

 

Elstu skriflegu heimildir um ástina í bókmenntum eru að finna í yfir 5000 ára gömlum 

ljóðum frá Egyptalandi. 21 Orðið ást eða amor er komið frá orðinu hamus sem þýðir 

krókur og er yfirleitt notaður til að fanga eitthvað. Orðið skírskotar því í hættuna að 

                                                 
18 Aðalheiður Guðmundsdóttir 2006 : 9 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_II,_Holy_Roman_Emperor sjá einnig síðuna 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sicilian_School  
20 Gottskálk Jensson 2008 : 454 
21 Í safnritinu Ancient Egyptian Litterature má finna úrval egypskra ljóða auk formála að ljóðunum.  
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vera fangaður.22 Það er orða sannast að sá sem er ástfanginn er fangi tilfinninga og 

þeirra langana að fanga þann sem ástin beinist að. Boccaccio hreifst mikið af 

tilbrigðum ástarinnar og var hún honum hugleikin frá unga aldri. Hann segir sjálfur í 

aðfaraorðunum að ,,frá ungum aldri og allt til þessa dags hef ég logað af háleitri og 

göfugri ást, langtum háleitari og göfugri, gæti mönnum virst.“(21)  Þegar Boccaccio 

dvaldi með föður sínum í Napolí hreifst hann mjög að ungri aðalsmey, Mariu 

d’Aquino, sem var talin vera laundóttir Roberto il Saggio sem var konungur í Napolí 

frá árunum 1309 til 1343.23 Ást Boccaccio á Mariu veitti honum mikinn innblástur og 

skilaði sér inn í ástarljóð hans og sögur.24 Þessi sama göfuga ást sem Boccaccio varð 

fyrir á unga aldri skilaði sér svo inn í Tídægru en  eitt aðalviðfangsefni hennar er 

samskipti kynjanna og ástir þeirra. Persónur verksins falla í snörur ástarinnar og 

leitast við að fullnægja henni.  

 Ástin í verkinu er margbreytileg en almennt brýst hún fram sem tilfinning 

upprunnin úr náttúrunni. Fræðimaðurinn Aldo Scaglione heldur því fram að ástin í 

Tídægru sé upprunaleg tilfinning, það er, upprunnin úr náttúrunni.25 Þegar hér er 

fjallað um náttúrulega ást er átt við tilfinningu tengda frumeðli mannsins sem er 

upprunnin í náttúrunni og manninum eðlislæg. Þessi náttúrulega ást er Boccaccio 

mjög hugleikin. Í raun er hún uppspretta sagnanna og það er í krafti hennar sem 

verkið verður til.  

 
Ég og aðrir menn sem unna ykkur eru einfaldlega að gera það sem er 
náttúrulegt. Og til að rísa gegn lögmálum Náttúrunnar þarf maður að vera 
gæddur yfirgengilegu afli, og oftsinnis hefur því verið beitt ófyrirsynju, og 
jafnvel valdið óbætanlegu tjóni. (268) 

 
Í flestum sögunum er náttúrulega ástin, hin eiginlega tilfinning sem er manninum 

eðlislæg og hefur blundað í honum frá fyrstu tíð. Mennirnir eru skapaðir af náttúrunni 

og lúta því náttúrulegum vilja hennar.26 

                                                 
22 Capellanus 1990 : 31 
23 Erlingur E. Einarsson 1999  : 719 
24 Erlingur bendir á að Boccaccio hafi ort þrjú verk til heiðurs Maria d’Aquino (en hann gaf henni 
nafnið Fiammetta í verkum sínum) þau eru; Caccia di Diana, Filostrato og  Amorosa Fiammetta. 
(Erlingur E. Einarsson 1999 : 719) 
25Aldo Scaglione fjallar um verkið Tídægru í  bókinni, Nature and Love in the Middle Ages. Þar 
minnist hann meðal annars á náttúrlega ást sem hann telur vera upprunaleg tilfinning mannsins. 
(Scaglione 1963 : 67) 
26 Náttúran átti það einnig til að holdgerast í miðaldabókmenntum, þá birtist hún sem móðir alls lífs og 
sköpunar. (Sjá í þessu samhengi franska verkið Silence frá 12 öld, en þar holdgerist náttúran í konu 
þegar hún  skapar eða mótar aðalpersónu sögunnar, Silence)  
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 Miðaldamaðurinn, Andeas Capellanus, fjallar um ástina í verkinu De amore 

eða The Art of Courtly Love sem hann skrifaði fyrir frönsku hirðina á árunum 1170 til 

1174.27  Þar bendir hann á að það séu ekki allir sem geti öðlast hina fullkomnu 

náttúrulegu  ást.28 Ungmennin eru meðtækilegust fyrir örvum ástarguðsins á 

ákveðnum tímapunkti. Þá telur hann að stúlkur um fimmtán ára aldurinn og  piltar um 

sextán til átján ára séu á hvað bestum aldri. Á þessum tímapunkti mun hinn 

náttúrulegi hiti, sem blundar innra með þeim, losna úr læðingi og þróast í ást. Ástin er 

fullkomnuð þegar elskendurnir upplifa að þeir hafa enga líkamlega löngun til annars 

en þess sem ástin beinist að.29 Capellanus skiptir náttúrulegu ástinni upp í tvö svið: 

Annars vegar æðra svið hinnar fullkomnu náttúrulegu ástar og hins vegar neðra svið 

holdlegrar náttúrulegrar ástar sem er á sama plani og dýrin. Það sem aðgreinir flokka 

Capellanus er að annar er laus við fýsnir í aðra einstaklinga en þann sem á hina einu 

sönnu ást, en hinn einkennist af holdlegri náttúrulegri ást þar sem hver einstaklingur 

girnist marga.  

 Hirðástin, eða l´amour courtois  er aftur á móti margbrotið sambland af 

merkjamáli, viðmiðum og gildum samfélagsins og kurteisisvenjum. Hún varð til í 

tengslum við hirðmenninguna í Frakklandi á 12. öld. Hirðástin er nánar tiltekið 

vitsmunalegt samband aðalsborinna elskhuga þar sem elskhuginn upphefur ástmey 

sína og gefur sig henni algjörlega á vald.30 Hugmyndin um vitsmunalega ást var mjög 

ríkjandi á miðöldum. Að maður bæri ást til konu þurfti ekki endilega að merkja að 

hann girntist hana líkamlega, heldur var virðing, hollusta og undirgefni innifalið í 

ástinni. Riddarar í miðaldabókmenntum gátu áunnið sér virðingu konungs með því að 

lofa konunginn og eiginkonu hans.31 Ást manna til aðalsmeyjar eða drottningu sinnar 

átti ekkert skylt með líkamlegri girnd og losta. Það má því segja að hugmyndir 

forngríska heimspekingsins Plato um ástina hafi gengið aftur á miðöldum. Hann taldi 

að til þess að öðlast fullkomna guðlega ást þyrftu menn að yfirstíga holdlega löngun 

                                                 
27 Verkið er einnig þekkt undir heitinu De arte honeste amandi. Það inniheldur hugmyndir manna um 
hirðsiði sem og hvernig ber að haga orðræðu ástarinnar. Verkið er um leið einskonar leiðarvísir um 
ástina og birtingarmynd hennar. Þar tilgreinir hann meðal annars þrjátíu og eina reglu um ástina. Þá er 
það ekki, að mati hans, á valdi hvers sem er að öðlast hina sönnu ást.   
28 Capellanus 1990 : 32 
29 Capellanus 1990 : 149 
30 Abrams 1988 : 37 
31 Samband þegns og konungs skipti miklu máli á miðöldum. Sagan Lanval eftir Marie de France ber 
þess merki. En í þeirri sögu neitar Lanval að játa ást sína á drottningunni og á yfir höfði sér dauðadóm. 
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til þess sem ástin beindist að. Þeir þyrftu að vera ástfangnir af fegurðinni sem slíkri.32 

Hugmyndir sem þessar skiluðu sér inn í heim riddarabókmennta. Riddarar unnu sigra 

í nafni ástar sinnar á fögrum konum og skipti ekki máli hvort þær voru giftar eða 

ekki.33 Í Tídægru koma fram sögur þar sem hugprúðir menn vinna stórvirki í nafni 

ástarinnar, sýna sanna riddaramennsku, eru göfugir og örlátir eins og fjórða saga 

tíunda dags ber vitni um. Messer Gentile de´Carisendi er hrjáður af ást til giftrar konu. 

Þegar hann fréttir af láti hennar fer hann í kirkjugarðinn og tekur hana upp úr gröfinni. 

Er hann verður þess var að hún er enn með lífsmarki fer hann með hana heim til sín 

þar sem hún fæðir son. Nokkru síðar skilar hann henni aftur í hendur eiginmannsins. 

Carisendi sýnir sanna riddaramennsku þegar hann yfirstígur líkamlega ást sína til 

frúarinnar og færir eiginmanninum hana. Ást Carisendi fellur undir hirðást þar sem 

gjörðir hans eru  í nafni ástarinnar. Ást hans til eiginkonunnar umhverfist og verður að 

ævilöngum vinskap.  

 Scaglione heldur því fram að í ljóðsögunni Romance de la Rose sé hirðástin 

yfirfærð í náttúrulega ást. Hann telur að Guillaume hafi samt sem áður skrifað innan 

ríkjandi frásagnarramma með því að hverfa frá því ferli að tjá þær tilfinningar sem 

bókmenntahefðin hafði mótað.34 Í Tídægru er unnið með ástina á svipaðan máta. Þá er 

unnt  að sjá hvernig form hirðástarinnar fellur að náttúrulegu ástinni. Flestar sögurnar 

eru sviðsettar innan viðmiða og gilda lénsveldisins sem meinar elskendunum að 

eigast. Einnig er nokkuð um sögur sem einkennast af hömlulausri ást þar sem 

samskipti kynjanna og holdleg fýsn þeirra þykja eðlileg. Af þessu má sjá að 

Boccaccio vann með hugmyndir samtímans um mismunandi birtingarmyndir 

ástarinnar, þar sem sögur hans takast ekki einungis á við hirðástina sem slíka heldur 

einnig á við hina dýrslegu ást sem rænir vitsmunum persóna. Um leið deilir verkið á 

klerkastéttina þar sem fram koma grófar sögur um kirkjunnar menn. Þeir eiga ekki 

kost á hjónabandi og  ber, samkvæmt trú sinni og samfélagsstöðu,  að afneita 

líkamlegum kenndum til að eiga kost á ríkidæmi á himnum. Þeir voru neyddir til að 

                                                 
32Í Samdrykkjunni dregur Plato upp mynd af ástinni sem hefur verið skilgreind sem Platonic love. Hún 
var ekki kynferðisleg ást heldur nokkurs konar sannur vinskapur á milli sála. Plato heldur því fram að 
sálir sameinist í kossinum og að það sé eftirsóknarvert. Þessi birtingarmynd ástarinnar minnir á tengsl 
mannsins við Guð en er þó ekki eins guðdómleg.  
33 Dæmi um afbyggingu á þessari andlegu ást er að finna í Don Quixote, þar sem Miguel de Cervantes 
gerir grín af riddarabókmenntum og afbyggir eða skopstælir hinn hugprúða riddara miðalda. Don 
Quixote vinnur ávinninga sína í nafni ástar sinnar á Lafði Dulcinea. 
34 Scaglione 1963 : 36 
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velja á milli ástar á mannlegum verum eða ástar á Guði.35 Með þessu má sjá að 

Boccaccio tókst á við stórt svið samfélagsgerðarinnar þar sem maðurinn á í stöðugu 

stríði við ástina hvort sem hún birtist sem andleg ást eða holdleg fýsn.  

 Í miðaldabókmenntum getur ástin, sem slík, kviknað við hvaða aðstæður sem 

er, hvort sem er við orðræðu, orðspor, eða augnarráð.36 Orðspor riddarans eða 

lafðinnar var ekki síður mikilvægt fyrir persónuna en útlit og líkamleg fegurð. Eins og 

fyrr segir var hugmyndin um ástarguðinn og örvar hans viðtekin á miðöldum og birtist  

til að mynda hjá rithöfundunum: Guillaume de Lorris, Chrétien de Troyes og Marie 

de France.37 Yfirleitt voru það karlmennirnir sem horfðu á konurnar og urðu fyrir 

örvum ástarguðsins. Sá sem horfði var særður af þeim sem augu hans beindust að. Þá 

gilti engu hvort viðfangið horfði til baka eður ei. Þegar sá hinn sami horfði á 

viðfangið, skaust ást hans sem ör inn í augu hans og í hjartað. Um leið var ástin 

líkamleg en hún taldist vera tilfinning sem bjó innra með manninum sem þjáðist 

vegna einkenna hennar. Þessar hugmyndir náðu einnig til læknavísinda samtímans en 

læknar litu svo á að ástin væri líkamlegur sjúkdómur frekar en sálrænt ástand.38 

Capellanus taldi ástina vera áunna þjáningu sem stafaði af sjónmáli og óhóflegri 

hugleiðslu um fegurð hins gagnstæða kyns.39 Í kjölfarið greinir bók hans frá því 

hvernig ástin kviknar. Þar er því haldið fram að þegar maður sjái konu vegi hann hana 

og meti og ef hún falli vel að fegurðarsmekk viðkomandi kvikni ástin, fyrst sem 

lostafull tilfinning. Eftir því sem hann hugsi meira til hennar verður ástin heitari uns 

hann kemst að stigi sem Capellanus kallaði fulla íhugun eða hugleiðslu. Hinn 

ástfangni verður gagntekinn af viðfanginu, háttalagi hennar og limaburði. Hann líður 

miklar þjáningar og hver klukkustund er honum sem eilífð. Hinn ásfangni skipuleggur 

þeirra fyrsta fund og hvernig hann geti náð af henni tali. Capellanus taldi einnig að 

hugleiðslan sem slík gæti ekki orsakað ást, heldur þyrfti hún að vera yfirþyrmandi 

þannig að hinn skynsami hugur gæti ekki barist gegn henni.40  

                                                 
35 Jean Leclercq fjallar um kirkjunnar menn og ástir þeirra í bókinni Monks and Love in Twelfth-
Century France. Þar kemur fram barátta þeirra við að samlaga jarðneska lífið við trúna. 
36 Í miðaldabókmenntum urðu konur, sem og karlar, oft ástfangin af orðspori riddara eða lafðinnar. 
Dæmi um slíkt er til að mynda að finna í ljóðsögum Marie de France og Nibelungenlied.  
37 Minnið kemur fyrir í verki Guillaume  de Lorris í Romance de la Rose. Hjá Chrétien má nefna 
sögurna Cligés. Hjá Marie de France má nefna söguna Guigemar, en þar er það reyndar kona sem 
horfir á karlmann og verður fyrir örvum Ástarguðsins.  
38 Camille 1998 : 81-82 
39 Capellanus 1983 : 28 
40 Capellanus 1990 :  29  
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 Árið 1335, þegar Boccaccio og faðir hans voru í viðskiptaferð í Napolí, 

skrifaði Boccaccio söguljóðið Filostrato, sem var endurunnið úr goðsögunni um 

Tróju. Ást Troiolo á Creseidu fellur undir hugmyndir Capellanus þar sem Troiolo 

þjáist svo af ástsýki að hugur hans verður gagntekinn af hugsunum um Creseidu. 

Hann unir sér ekki hvíldar né getur  hann barist gegn þessari óhóflegu ást. Um leið 

einangrast hann frá samfélaginu því hann er ekki fær um að taka virkan þátt í því, 

vegna ástar sinnar. Hann stendur í innri baráttu og vill annars vegar vera í felum en 

hins vegar leita uppi ástina til þess að fullnægja henni. Þessi saga endurspeglar þá 

strauma sem áttu sér stað í bókmenntahefð þess tíma. Ástin í Tídægru er með öðru 

sniði og barátta persónanna færist frá því að vera innri barátta yfir í að vera ytri. 

Persónurnar þurfa að leggja mikið á sig til að ná saman og líða oft miklar kvalir 

sökum ástar sinnar.  

 

 

  

 

Miðaldahjónabandið og ástin í höndum Boccaccio 

 

Gorges Duby fjallar um miðaldahjónabandið í bókinni Medieval Marriage. Hann 

fjallar um hvernig hjónabandinu var skipt upp í tvær fyrirmyndir.  Antagonistic model 

telur hann hafa skapast undir verndarvæng samfélagslegra hátta, viðmiða og gilda.  

Eccesiastical model var að sama skapi mótað af kirkjunnar mönum og var 

hjónabandsformið undir verndarvæng hins guðlega.41 Duby telur að hjónabandið hafi 

verið byggt upp í einskonar þríhyrnings módel þar sem heimilisfaðirinn er á toppnum 

og ríkir yfir eiginkonu og börnum.42 Meðal efri stétta og aðalsins voru hefðir fastar í 

skorðum, hjónabönd voru hugsuð sem valdatæki og ráðahagur foreldra stýrði 

makavali. Fjölskyldur mynduðu með sér samning til að tryggja eignir og örugga 

afkomu. Konur voru ákveðið form gjaldmiðils og áttu að tryggja völd fjölskyldna og 

var reynt að gifta þær eins vel og mögulegt var. Þá var hlutverk þeirra að framleiða 

erfingja. Fræðimaðurinn Christopher Brooke bendir á að meginhlutverk hjónabands 

var að tryggja erfðir, það er erfingja, og að við halda blóðlínu ættarinnar. 43 Ef 

                                                 
41 Duby 1986 : 3 
42 Sama  
43 Brook 1994 : 120 
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eiginkonan var ekki fullnægjandi, það er,  ófær um að geta af sér erfingja, var henni 

skipt út fyrir yngri og hentugri konu. Þar af leiðandi skipti aldur kvenna miklu máli 

því þær máttu ekki vera komnar úr barneign. Brooke bendir jafnframt á að á þessum 

tíma hafi verið lögð mikil áhersla á gagnkvæmt samþykki á milli tilvonandi hjóna eða 

á milli foreldra og forsjáraðila þeirra. Í raun hafi það ekki verið uppfylling 

hjónabandsins sem gerði það að hjónabandi heldur samkomulagið á milli 

fjölskyldna.44  

 Duby heldur því fram að fjölskyldur hafi mótað stúlkurnar og undirbúið þær 

með þarfir hjónabandsins í huga og að þeim hafi vísvitandi verið haldið frá 

rómantískum ástarljóðum og ljóðsögum.45 Þá hafi feðurnir séð um gerð 

hjúskaparsamningsins. Jafnframt telur Duby að innan hjónabandsins hafi eiginmenn 

stjórnað þar sem  eiginkonurnar máttu ekki fara með stjórn. Þó var getið um í kristinni 

trú að hjón áttu að vera jöfn og bar eiginmanninum að bregðast við beiðnum 

eiginkonunnar, þótt hann ætti að hafa síðasta orðið. Konurnar í Tídægru hafa miklu 

meira vald en Duby lætur uppi. Þær hafa yfirleitt hendur í hári eiginmanna sinna og 

geta með góðu hugviti fengið sínu fram. Níunda saga þriðja dags er gott dæmi um 

hvernig læknisdóttir getur með hugviti sínu valið sér mannsefni af háum stigum. 

Gilletta di Narbona læknar Frakkakonung af fristli og fær að launum að velja sér 

mannsefni. Hún kýs að eiga Bertramó greifa sem giftist henni gegn vilja sínum. Í lok 

athafnarinnar fer hann til Flórens, en hann neitar að gangast við henni og setur henni 

skilyrði sem hann heldur að hún sé ekki fær um að uppfylla, sem eru að hann 

viðurkennir hana einungis sem eiginkonu ef hún beri hring hans og haldi á syni sínum 

í fanginu. Gilletta fer á eftir honum til Flórens. Í Flórens verður Bertramó hrifinn af 

ungri stúlku. Gilletta gerir samkomulag við móður stúlkunnar og leika þær á 

Bertramó. Þær lofa honum, gegn staðfestingu á ást hans, að leggjast með stúlkunni. 

Hann færir móðurinni hringinn og leggst með Gillettu í dulargervi stúlkunnar. Nokkru 

síðar fæðir Gilletta honum tvíbura. Þegar hann sér börnin, hringinn á fingri hennar og 

heyrir söguna tekur hann Gillettu sem eiginkonu og lærir að elska hana og virða upp 

frá því. Á miðöldum var viðtekin venja að karlmaðurinn ætti frumkvæðið í 

ástarmálum.  Þá var konan viðfang karlmannsins sem leitaðist við að fá hana á sitt 

                                                 
44 Sjá umfjöllun Brooke á hjónabandi og sakramenti í bókinni The Medieval Idea of Marriage í 
kaflanum ,,Marriage as Sacrament.“ (bls: 273 – 280) 
45 Duby 1983 : 217 
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band.46 Eins var það ekki viðtekin venja að konur sæktust eftir samræði við karla þar 

sem það var, á sama hátt, hlutverk karlanna að eiga samræði við konur.47 Sagan er 

mjög gott dæmi um það hvernig Boccaccio raskaði kynjahlutverkunum og þar af 

leiðandi viðteknum gildum samfélagsins. Með þessari sögu snéri Boccaccio á þá 

orðræðu sem einskorðaðist við karllæg sjónarmið. Sagan er svar við bælingu 

samfélagsins þar sem konunni er haldið niðri af valdhöfum. Í sögunni fær konan 

uppreist æru og fær tækifæri til að ná sínu fram. 

 Á þrettándu öld nutu hugmyndir um hið frjálsa hjónaband aukinnar hylli 

almennings.  Rómönsur og ástarljóð sem boðuðu breyttar ástir streymdu fram og gáfu 

draumum manna byr undir báða vængi.48 Þrátt fyrir það gerðu menn í auknu mæli 

greinarmun á milli hugmynda um ástarleiki utan hjónabands og kærleiksríks 

sambands sem ríkti meðal hjóna. Ungt fólk hreifst af hugmyndum hirðástarinnar sem 

boðaði nýjar, kraftmiklar tilfinningar. Ástin fór að vera stærri þáttur af daglegu lífi og 

um leið skilyrði ungs fólks fyrir hjónabandi. Meðal lægri stétta fór hjónaböndum sem 

grundvölluðust á girndarráði fjölgandi þar sem ráðahagur foreldra, eða annarra 

ættingja, hafði ekki afgerandi áhrif á makaval.49 Þessi þróun markaði tímamót í sögu 

evrópskrar menningar þar sem hjónaband þróaðist frá því að vera samkomulag 

fjölskyldna yfir í að vera persónulegt val einstaklinga. Í hjónaböndum sem 

grundvölluðust á hagsmunum, eins og hjá aðlinum, þar sem ráðahagur foreldra stýrði 

makavali, tengdust einstaklingar á annan hátt og þróuðu með sér svokallaða 

hjúskaparást. Hún fólst í því að hjón lærðu að elska og virða hvort annað í sátt við 

vilja fjölskyldunnar enda, var það þeirra hagur að fylgja samfélagslegum gildum þar 

sem eignir og félagsleg staða var í húfi. Það voru kirkjunnar menn sem skilgreindu 

hjónabandið upp á nýtt. Væntanlegum brúðhjónum var heimilað að ganga í það 

heilaga ef samþykki þeirra beggja lá fyrir og þurftu foreldrar og forráðamenn ekki að 

leggja blessun sína yfir hjónabandið.50 Leitast var við að samræma ástina, 

hjónabandið, ættarveldið og ríkið til að ná fram samfélagslegu jafnvægi. Duby 

gagnrýnir kenningar Capellanus um ástina og bendir á að ást hans hafi verið 

                                                 
46 Karras 2001 : 284  
47 Sama.  
48 Upp úr 12. öld  var farið að hverfa frá þeiri hefð að skrifa einungis á Latínu. Farið var að skrifa 
skemmtisögur á þjóðartungu sem voru skilgreindar sem Romance og vísar orðið í þessa yfirfærslu. 
Mettre en romanz sem merkir að flytja yfir á rómverska tungu.  
49 Howell 2001 : 18 – 19 
50 Howell fjallar um þróun hjónabandsins í greininni; ,,The Properties of Marriage in Late Medieval 
Europe: Commercial Wealth and the Creation of modern Marriage.“ 
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reglukerfi langt frá viðteknum venjum samfélagsins. Jafnframt bendir hann á að ástin 

geti ekki þróast sem hin eina sanna innan hjónabandsins þar sem elskhugar leitast við 

að uppfylla langanir hvors annars fúslega en hjón eru skyldug til að uppfylla þarfir 

hvors annars og neita engu.51 Verk Boccaccio virðist endurspegla hugmyndir 

Capellanus. Elskhugarnir gangast ekki undir  ríkjandi reglukerfi heldur neyðast þeir 

að brjóta bönn samfélagsins þar sem það viðurkennir ekki ástir þeirra. Ást 

elskhuganna er ekki endilega bundin við hjónabandið heldur miðast hún við 

samkomulag sem ríkir á milli þeirra. Þrátt fyrir það má finna sögur sem fjalla um 

ungmenni sem er umhugað um samfélagslegar skyldur sínar og leita því ásjár 

kirkjunnar, sem var sífellt að laga sig að breyttum þjóðfélagsaðstæðum.52   

 Það er óhætt að fullyrða að Tídægra hafi verið skrifuð í mótsögn við 

hugmyndafræði kirkjunnar. Sú mynd sem verkið dregur upp af hjónabandinu er í 

andstöðu við áherslur ríkjandi gilda þar sem hjónabandið í Tídægru endurspeglar ekki 

kristileg viðmið. Hjónaband persónanna er laust í skorðum og uppfyllir ekki þrár 

þeirra og langanir. Þótt kirkjan hafi boðað miklar breytingar á hjónabandinu lagði hún 

ríka áherslu á að hjónabandið væri bæði varanlegt og órjúfanlegt. Kirkjan var enda 

verndari hjónabandsins þó að samkomulagið um hjónabandið væri alfarið á milli 

fjölskyldna. Brooke bendir á að í  hjónabandi standa tveir einstaklingar andspænis 

hvor öðrum í trú og viðurvist Guðs. Þá var litið á blessun Guðs á hjónabandinu  sem 

lykilatriði trúarinnar.53 Af þessu má ætla að samvist hjóna sé einn meginboðskapur 

kristinnar trúar þar sem Guð gaf fyrstu mannverur jarðarinnar í heilagt hjónaband í 

aldingarðinum Eden. ,,Guð blessaði þau. Og Guð sagði við þau: „Verið frjósöm, 

fjölgið ykkur og fyllið jörðina.“54 Tilgangur hjónabands er, samkvæmt kirkjunni, að 

geta af sér afkvæmi. Jafnframt er Eva gefin Adam af Guði, en á miðöldum var það 

viðtekin venja að konur voru gefnar á þennan máta, það er af föður sínum eða sínum 

næstráðandi. Þrátt fyrir þetta bar karlmanninum að elska eiginkonuna eins og hann 

elskaði sjálfan sig, sitt eigið hold.55 Þessi hugmynd um hjúskaparást lagði grunninn að 

samfélaginu. Við giftingu misstu einstaklingarnir valdið yfir eigin líkama þar sem þeir 

voru skyldugir til að gefast hvort öðru, helga sig hjónalífinu og afneita löngunum 

                                                 
51 Duby 1983 : 217 
52 Sjá í þessu samhengi til að mynda sjöttu sögu fjórða dags.  
53 Brooke 1994: 274. Sjá einnig umfjöllun Brooke á hjónabandi og sakramenti í bók hans The Medieval 
Idea of Marriage í kaflanum ,,Marriage as Sacrament“( bls: 273 – 280) 
54 Mósebók 1.28 
55 Efesubréfið 5:29-30 
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sínum. Þeir áttu að hafa hemil á tilfinningum sínum og afneita sér kynferðislegum 

löngunum. Skortur á slíkri sjálfstjórn var skilgreind sem freisting Satans.56  

 Duby heldur því fram að kirkjan hafi kennt mönnum að líkamleg ást og 

langanir ættu ekkert skylt með hjónabandi, sá sem elski eiginkonu sína sé sekur um 

hórdóm.57  Sögur Boccaccio takast ekki á við þessa birtingarmynd hjúskaparástar sem 

kirkjan boðaði, enda býður hún upp á fremur viðburðarsnauða nálgun. Ævintýri 

Boccaccio eiga sér stað utan hjónabandsins og þá eru það yfirleitt konurnar sem 

sækjast í þau. Hér kollvarpar Boccaccio almennum  kynjahugmyndum um konuna 

sem situr heima, bíður karlmannsins sem ferðast um fjarlæg lönd og lendir í ýmis 

konar ævintýrum. Um leið gerir Boccaccio tilraun til að afbaka hjónabandið sem var 

mikilvægt valdatæki á miðöldum. Duby bendir á að hjónabandið hafi verið ákveðið 

valdakerfi. Fyrir  utan það var hjónabandið vettvangur leikja, ævintýra og vændis. 

Hann heldur því fram að hirðást og vændi væru frjáls viðbót við hjónabandið, sem var 

bundið ströngum reglum samfélagsins til dæmis hvað varðaði æskilega hegðun á milli 

kynjanna. Hirðást og vændi voru flótti undan  gildum samfélagsins og hjálpaði til við 

að viðhalda því kerfi þar sem elskendur fengu útrás fyrir viltar ástríður.58 Þá var litið á 

hjónabandið sem endalok allra ævintýra.59 Slíkt má sjá í ljóðsögum Marie de France 

þar sem ástin er tengd upphafi samvista einstaklinga og leiðir annað hvort til 

hjónabands eða glötunar. Menn kannast við riddarasögurnar sem fjalla um ástir 

elskenda, hvernig þeir ná saman og svo endar sagan með hamingjuríku brúðkaupi. 

Það eina sem við fáum að vita um ástir þeirra eftir giftinguna er að þau hafi lifað 

hamingjusöm upp frá því.  

 Mögulegt er að líta á Tídægru sem tilraun til að gefa þessum villtu ástríðum 

sem liggja að baki hjónabandsins lausan tauminn og jafnframt að hún hafi verið 

skrifuð sem ákveðinn raunveruleikaflótti fyrir lesandann. Þá voru viðfangsefni hennar 

í andstöðu við það sem samfélagið og kirkjan boðaði.  Í Tídægru eru það konurnar 

sem fara á bakvið eiginmenn sína og verða sér úti um ástarævintýri. Þær beita 

blekkingum til að leyna eiginmönnum sínum svikin. Áttunda saga sjöunda dags segir 

frá konu einni sem festir langan þráð í stóru tá sína til að vita hvenær von væri á 

elskhuga sínum. Þegar eiginmaður hennar kemst að þessu eltir hann elskhugann uppi, 
                                                 
56 Brooke 1994 : 48  
57 Hann bendir í þessu samhengi á orð Saint Jerome og Peter Lomard: ,,the act of procreation is 
permitted in marriage, but whorish pleasures are condemned“, og að auki á orð Alain of Lille, ,,An 
extreme amator of his wife is an adulterer.“ (Duby 1983 : 217) 
58 Duby 1983 : 218  
59 Duby 1983 : 224 



 - 17 - 

en á meðan fer eiginkonan úr rúminu og lætur þernu sína leggjast þar í sinn stað. 

Þegar eiginmaðurinn kemur aftur lemur hann þernuna og sker af henni hárflétturnar. 

Að því loknu fer hann til bræðra konunnar en þegar þeir sjá systur sína áverkalausa 

ausa þeir yfir hann svívirðingum. Upp frá þessu getur konan hitt elskhugann eins oft 

og hún vill. Í sögunum eru það ekki einungis giftar konur sem verða sér úti um 

ástarævintýri, heldur sækja ungar ógefnar stúlkur einnig í slíka fundi. Þá koma fram 

sögur á fimmta degi sem fjalla um ungmenni sem verða fyrir örvum ástarguðsins og 

líða miklar raunir áður en þau fá að ganga í hjónaband. Þessar sögur voru mjög í anda 

þeirra þjóðfélagsbreytinga sem átti sér stað á 12. öld. En það voru ekki allir sáttir við 

þetta umrót og margir fordæmdu þessa nýju kynslóð af ástföngnum ungmennum. Þá 

var litið á afleiðingu þessara ástar sem samfélagslega ógn, þá sérstaklega ógn við 

ríkjandi hjúskaparhefð.60 Fram að þessu hafði almenningur lifað í sátt við þá siði og 

venjur sem ríktu í hjúskaparhefð. Að vissu leyti tók Boccaccio í sama streng, en 

samúðin liggur öll hjá elskhugunum sem eru sviknir um ást sína og samfélagið iðrast í 

lokin. Á fjórða degi eru sagðar sögur af elskendum sem  falla fyrir snöru ástarinnar og 

uppskera ekkert nema harðræði. Í sjöttu sögu, þess sama dags, segir frá Andreuolu 

sem verður ástfangin af ungum manni, Gabriotto af lægri stigum þjóðfélagsins. Þau 

fara leynt með ástir sínar en ganga samt sem áður í það heilaga án vitundar fjölskylda 

þeirra. Á einum ástarfundi þeirra deyr Gabriotto harmrænum dauða. Þegar Andreuola 

ber líkið heim til hans er hún gripin af löggæslumönnum sem saka hana um að hafa 

banað honum. Þegar faðir hennar kemur á vettvang iðrast hún þess að hafa farið á bak 

við hann og gerist nunna. Svik elskendanna við fjölskyldur sínar eru þeim dýrkeyptar. 

Bæði hafði þau dreymt fyrir dauða Gabriotto sem hefnist fyrir það að hafa tekið 

Andreuolu ófrjálsri hendi. Innan verksins fær hjónabandið mun minna vægi en innan 

samfélagsins almennt. Á köflum virðist Boccaccio umsnúa viðteknum hugmyndum 

um ástina og hjónabandið. Þá er ástin, og tilfinningar tengdar henni, höfð í 

brennidepli. Hjónabandið er annað hvort hindrun elskenda eða takmarkið með ástum 

þeirra.  Í þeim sögum þar sem hjónabandið hindrar ást einstaklinga er ást þeirra  

forboðin. Hún er tengd losta og líkamlegri girnd og tilheyrir um leið neðra sviði 

náttúrulegrar ástar. Á hinn bóginn er ást þeirra sem líta á hjónabandið sem takmark og 

fullnægju ástar þeirra tengd æðra stigi náttúrulegrar ástar.  

 

                                                 
60 Howell 2003 : 26-27 
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Birtingarmynd tákna og orðræðu ástarinnar   

 

Orðræðan í Tídægru er margbreytileg. Hún er sprottin af samfélagslegum grunni og 

lituð af ríkjandi þjóðfélagslegri sem og bókmenntalegri orðræðu. Um leið og 

Boccaccio nýtti sér þessa viðteknu orðræðu og vann markvisst með hana í sögum 

sínum átti hann það til að snúa henni upp í andstöðu sína með því að umturna 

viðteknum hugmyndum um ástina og elskendur. Má þá nefna, eins og áður hefur 

komið fram, að konurnar taka virkan þátt í sögunum, þær eru gerendur í textanum, 

velja sér elskhuga og gefa sig ástinni á vald. Um leið skipa þessar persónur sér út í 

horn samfélagsins þar sem þær, sem og söguheimur þeirra, brjóta á viðmiðum þess og 

gildum. Á fjórða og fimmta degi eru sagðar sögur af elskendum og stríði þeirra við 

ástina. Fjórði dagur er helgaður sögum af elskendum sem ástin leikur grátt. Á fjórða 

og fimmta degi koma fram sögur í anda franskra ljóðsagna þar sem tekist er, meðal 

annars, á við ástir og aðskilnað elskenda. Á fimmta degi segja ungmennin sögur af 

tregakenndum örlögum elskenda sem enda að jafnaði vel. Um leið skapar söguþema 

fimmta dags mótvægi við átakanlegar frásagnir fjórða dags, þar sem elskendurnir ná 

ekki saman. Í þessum sögum birtast hugmyndir Capellanus um æðra svið hinnar 

fullkomnu náttúrulegu ástar. Kvenpersónurnar verða gagnteknar af hugsunum um 

elskhuga sína sem og háttalagi og limaburði þeirra, uns þær skipuleggja þeirra fyrsta 

fund. Um leið brýst ást þeirra út í orðræðu þeirra, sem samkvæmt 

miðaldabókmenntahefð  og kenningum Chapellanus er ekki á þeirra valdi. Með þessu 

var Boccaccio enn og aftur að umturna viðurkenndum hugmyndum um kynjahlutverk, 

ástina og  orðræðu elskenda. Í ofangreindum sögum virkar ástin sem drifkraftur 

elskenda og fær þá til að brjóta gegn ríkjandi gildum. Ást þeirra brýst út sem heitar 

tilfinningar sem yfirtaka hug og líkama þeirra. Um leið stefna elskendurnir markvisst 

að fullnægingu tilfinninga sinna. Fullnæging þeirra brýst út í orðræðuna sem leysir úr 

læðingi þá spennu sem ástin vekur, hvort sem hún er lostafull eða rómantísk ástríða.   

 Roland Barthes heldur því fram í bókinni Lover´s Discourse að ástarjátningin 

sé fyrsta skref elskhuga.61 Tilfinningar og líkamar elskenda taka af þeim völdin og 

leið þeirra til að losa um spennuna sem ríkir þar á milli er í gegnum tungumálið. 

Spennan brýst hins vegar aðeins út ef réttar tilfinningar liggja að baki.  Orðræða 

ástarinnar er einungis ætluð þeim elskaða og fær ekki hljómgrunn ef sá elskaði er ekki 

                                                 
61 Verkið, Lover´s Discourse,  kom út í enskri þýðingu árið 1977 og var stuðst við hana í ritgerðinni.  
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viðstaddur en þá er hún einskis nýt þar sem hún er ekki fullkomin. Í fyrstu sögu fjórða 

dags má sjá þessa birtingarmynd orðræðu ástarinnar í ósvaraðri orðræðu 

aðalskonunnar Gismundu. Hún kýs, að vel ígrunduðu máli, elskhuga af lægri stéttum. 

Þegar faðir hennar kemst að svikum hennar lætur hann aflífa elskhugann. Í fjarveru 

elskhugans er orðræða ástar þeirra ófullnægjandi þar sem hún nær ekki til eyrna 

elskhugans. Ást þeirra er þá ófullkomin og orðræða Gismundu einskis nýt.  

 
Hvernig get ég beðið um betri eða trúrri félaga en þig þegar ég legg á stað til 
huldulanda? Ég finn glöggt að sál hans dvelur hér hjá þér, bíður minnar og minnist 
þess ljúfa lífs sem við áttum saman; og aldrei fyrr hefur ást okkar verið jafn djúp og 
þolin. (276) 
 

Þar sem ást Gismundu er bundin við látinn elskhugann stefnir ást hennar að 

endalokunum, þ.e. dauðanum.  Barthes heldur því fram að ástin sé tengd hringrás 

náttúrunnar þar sem hún hefur upphaf og endi. Orðræða ástarinnar stefnir ávallt að 

endalokum sínum. Ástin fær yfirleitt hörmulegan endi eins og sjá má í sögu 

Gismundu þar sem hún vill ekki lifa án elskhugans. Eftir að hún hefur barmað sér yfir 

örlögum sínum drekkur hún eitur og lætur lífið.  

 Í áttundu sögu fjórða dags kemur fram sambærilegt ástarsamband. Þar bindast 

elskendurnir Girolamó og Salvestra svo heitum böndum að langur aðskilnaður nær 

ekki að vinna bug á ástum þeirra. Barthes bendir meðal annars á að orðræða 

aðskilnaðar sé mjög algengt minni í bókmenntum. Þá yfirgefi maðurinn konuna sem 

þurfi annað hvort að sætta sig við að bíða elskhugans eða reyna að gleyma honum.62 

Samfélagslegar aðstæður stía elskhugunum Girolamó og Salvestra í sundur. Þau eru 

tilneydd að gleyma hvort öðru en ástin hefur merkt hjörtu þeirra. Girolamó, þjáður af 

ást, snýr aftur til Salvestru til að freista þess að endurvekja æskuástir þeirra. Þegar 

hann kemur til baka er hún gengin í hjónaband, sýnir honum kuldalegt viðmót og 

þykist ekki þekkja hann aftur. Höfnunin sem hann verður fyrir er það mikil að hann 

unir sér ekki lífs.   

Hann einbeitti huganum að langærri ást sinni til hennar, að kuldanum sem hún sýndi 
honum nú, að kulnuðum vonum sjálfs sín, og honum var mest í mun að deyja. Án 
þess að segja aukatekið orð kreppti hann hnefana og hélt niðri í sér andanum uns 
hann koltnaði þar hjá henni. (314) 
 

Barthes telur að elskhugar sem geta ekki gleymt ástvinum sínum við dauða eða 

fjarveru þeirra örmagnist af þeirri spennu sem stafar af minningunni um látinn 

                                                 
62 Barthes 1977 : 14 
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ástvin.63 Þegar Salvestra uppgötvar dauða Girolamó bugast hún af eldheitum 

tilfinningum.  

 

Logar hennar fornu ástar lifnuðu við, og fyrr hafði hún ekki leitt dáið andlit hans 
augum en logarnir gusu upp og breyttust á augabragði í svo sterka samlíðunarkennd 
að hún ruddi sér braut … og nam þá fyrst staðar þegar hún var næstum yfir sjálfu 
líkinu. Þá rak hún upp nístandi óp, og fleygði sér yfir dauðan manninn, og sjálfsagt 
hefði hún baðað andlit hans tárum, en jafnskjótt og hún snerti við honum andaðist 
hún líka, lostin of sárum harmi, eins og hann sjálfur. (315) 

 
Minningin um ástir þeirra er henni ofviða. Í sögunni koma fram minnin um óhóflega 

ást og elskendur sem ná ekki að eigast, en minni þessi eiga rætur að rekja til frönsku 

hirðarinnar. Um leið endurspeglar sagan ríkjandi hugmyndir um hjónabönd. Ástæða 

þess að elskhugunum er stíað í sundur er ótti móður Girolamó um að sonurinn myndi 

fara á bak við sig og kvænast stúlku af lágum þjóðfélagsstigum. Þessi saga er dæmi 

um hvernig Boccaccio vann með bókmenntahefðina. Nokkrar af sögum hans, þá 

sérstaklega sögur fjórða og fimmta dags, takast á við æðri náttúrulega ást sem að auki 

var forboðin en sambærileg mótíf koma fram í mörgum miðaldasögum, meðal annars 

í ljóðsögum Marie de France. En þess að auki er sagan um Girolamó og Salvestru 

gagnrýni á ríkjandi samfélagsgerð sem gerir elskendum ekki kleift að eigast.  

 Í fyrstu sögu fjórða dags koma fram sams konar tragísk örlög elskenda sem 

fara á bak við vilja forráðamanna sinna. En þar fer furstadóttirin Gismunda á bak við 

vilja föður síns, Tankrets, og tekur upp ástarsamband við einn af þjónum hans. 

Furstinn bugast af harmi þegar hann verður vitni að ástaratlotum elskendanna. Hann 

lætur drepa elskhugann og lætur færa Gismundu hjarta hans í gullbikar. Fræðimenn 

hafa bent á að hjartað sem Tankret færir dóttur sinni eigi að tákna ást og tilhugalíf 

innan hirðarinnar, en um leið er það myndhverfing fyrir líffræðilega tilurð 

mannverunnar.64 Á miðöldum var sú hugmynd uppi um að hjartað ummyndaðist frá 

efni til anda, eða frá líkamlegu líffæri til eilíflegra banda.65 Litið var á hjartað sem 

uppsprettu tilfinninga og að minningin um ástina búi í hjartanu. Þetta tengist aftur 

hugmyndinni um það hvernig ástin kviknaði. Litið var svo á að andlitsmynd þess 

elskaða prentaðist í hjarta hins ástfangna og varðveittist þar. Þá stjórnaði hjartað bæði 

líkamanum og sálinni. Um leið og einstaklingur varð ástfanginn og gaf sínum elskaða 

hjarta sitt, varð sá hinn sami handhafi þess en um leið stjórnandi líkamans. Jafnframt 

                                                 
63 Sama. 
64 Forni 1996 : 37 
65 Camille 1998 : 112 
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var litið á hjartað sem reðurtákn og tákn fyrir karlmannlegt hugrekki.66 Þegar Tankret 

lætur drepa elskhuga dóttur sinnar og skera hjartað úr honum geldir hann ást þeirra, 

þar sem ást Gismundu er einskis nýt ef hún nær ekki til eyrna elskhugans. Með því að 

taka hjartað úr elskhuganum gerir Tankret tilraun til að eyða út allri tilvist hans.  

Þegar hann setur hjartað í gullbikar undirstrikar hann hatrammar gjörðir sínar, þar sem 

bikarinn er tákn beiskju og ofsareiði en jafnframt huggunar. 67 Með því að færa dóttur 

sinni hjarta elskhugans í gullbikar viðurkennir Tankret reiði sína. Gismunda, aftur á 

móti, tekur við bikarnum og leitar huggunar sem fullkomnast þegar hún drekkur af 

honum. Dóttirin getur ekki hugsað sér lífið án elskhugans og ákveður að taka líf sitt.  

 Barthes heldur því fram að ástin sé tengd sjálfseyðingarhvötinni þar sem 

sjálfsvíg eru tíð í heimi ástarinnar. Í raun þarf lítið til að vekja hana. Sjálfsvíg vegna 

ástar birtast gjarnan sem minni í skáldsögum. Orðræða textans stefnir í þeim tilvikum 

markvisst að augnabliki sjálfsvígsins.68 Þegar Gismunda, í fyrrnefndri sögu, tekur við 

bikarnum baðar hún hjartað tárum sínum. Hún grætur svik Tankrets sem og grimm 

örlög sín og elskhugans, hellir eiturblöndu yfir hjartað og drekkur. Hún leggur hjarta 

elskhugans á hjarta sitt, svo hún og ástmaður hennar geti sameinast og bíður dauðans. 

,,Ó! Hjarta sem ég ann heitar, nú hef ég að fullu sýnt þér alla þá skyldurækni sem mér 

ber, aðeins eitt er eftir: að færa þér sál mína svo hún sameinist þinni.“(277) Með því 

að leggja hjarta elskhugans við hjarta sitt gerir hún tilraun til að sameina líkamlega 

tilvist þeirra. Í dauðanum sameinast ást elskendanna óslítanlegum böndum þar sem 

þeir eru lagðir í sömu gröf.  

 Í níundu sögu fjórða dags kemur minnið um hjartað aftur fyrir. Þar heldur 

eiginkona messer Guigliemo Rossiglione framhjá með besta vini hans, messer 

Guigliemo Guardastagno. Þegar eiginmaðurinn kemst að ástum þeirra fyllist hann 

afbrýði, myrðir Guardastagno, ristir brjóst hans upp og rífur úr honum hjartað. Hann 

kallar á matreiðslumann sinn og biður hann að matreiða það fyrir eiginkonu sína; ,,Þú 

skalt taka þetta galtarhjarta og láta matbúa úr því þann fínasta og kjarnbesta rétt sem 

þú getur látið þér detta í hug.“(318) Geltir eða svín eru táknmyndir óþrifnaðar, 

                                                 
66 Sama.  
67 Orðatiltökin: cup of fury og cup of consolation eru mörgum kunn en gullbikar hefur einnig trúarlegar 
vísanir. Hann er tákn spillingar en í því samhengi hefur verið bent á að borgin Babýlon var talin vera 
gullbikar í drottins höndum sem gerði alla íbúa jarðar ölvaða. (Ferber 2007 : 49)  
68 Barthes 1977 : 218 
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heimsku og græðgi.69 Einnig var litið svo á að heimskir menn umbreyttust í svín. Að 

auki var litið á villigelti sem kjarngóða fæðu heldri manna. Framkoma messer 

Guardastagno gagnvart besta vini sínum hefur vafalaust þótt vera fólskuleg og 

umbreytist tilvist hans í villigölt þar sem hjarta hans er matreitt sem slíkt. Hjartað sem 

eiginkonan innbyrgðir verður um leið að táknmynd græðginnar sem og þeirrar 

forboðnu ástar sem elskhugar svelgja í sig af áfergju. Eftir að eiginkonan heyrir hvers 

eðlis maturinn hafi verið bregst hún ókvæða við: ,,En Guð forði að nokkur annar 

matur komi inn fyrir varir mínar héðan af, fyrst ég hef neytt svo kostamikillar fæðu 

…“(319) Í raun er hér á ferð sameining ástar þar sem  Gismunda innbyrgðir táknmynd 

tilurðar elskhuga síns. En einnig  er hér um greftrunarmynd að ræða. Í grótesku 

myndmáli ríkir munnurinn yfir öðrum líffærum andlitsins. Hann er jafnframt tákn 

syndafallsins þar sem hin fyrsta synd mannkynsins var að innbyrgða forboðna fæðu. Í 

grótesku myndmáli er athyglinni beint að munninum og öllu því sem fer inn um hann. 

Um leið sameinar hann mannfólkið og dregur það niður á líkamlegt plan þar sem allir 

þurfa að sinna líkamlegum þörfum sínum sem er að borða og drekka. Gismunda 

borðar hjarta elskhuga síns af góðri lyst. En í raun er merkingarauki hjartans það 

mikill að hún  innbyrgðir elskhugann í bókstaflegri merkingu, þar sem hjartað geymir 

minni hans, sál, og karlmannleika. Mikhael Bakthín bendir á að það sé mjög gróteskt 

að innbyrgða annan líkama þar sem það tengist þungunarmyndinni, sem er að líkami 

innihaldi annan líkama.70 Um leið og hún innbyrgðir hjarta elskhugans nær ást þeirra 

að sameinast en samhliða því framkallar átið greftrun elskhugans. Gapandi munnur 

tengist dauða og drukknunarmynd og þá sérstaklega gröfinni. Munnurinn er þá líkt og 

jörðin afl sem gleypir og hefur jörðinni verið líkt við maga. Hún hefur einnig fengið á 

sig ímynd móðurkviðs þar sem fæðing er aflið sem framkallar líf.71 Þó að ást þeirra 

hafi ekki borið ávöxt sameinast þau samt sem áður í dauðanum. Í þessari sögu 

kollvarpaði Boccaccio ríkjandi hugmyndum um hina náttúrulegu ást þar sem ástin er 

forboðin og tengist hamlausum losta. Um leið riðlar hann hugmyndum um raungildi 

hjónabandsins. Á miðöldum var litið svo á að hjónabönd væru farsælust þar sem 

jafnræði ríkti. Með hugtakinu er átt við að hjón skyldu vera sem jöfnust bæði að aldri, 

stéttafarslega, vitsmunalega og að líkamlegri fegurð. Í þessari sögu fyrirgerir 
                                                 
69 Villigeltir eru grimmir og hættulegir. Litið var á svín sem táknmynd þess óhreina, hjá gyðingum 
mátti ekki innbyrgða svínakjöt ellegar lá fyrir refsing guðs. Einnig var uppi sú hugmynd að heimskir 
menn breyttust í svín eins og kemur fram í Ódysseifskviðum. (Ferber 2007 : 155) 
70 Þessi mynd er tengd hringrás lífsins, upphafi og endalokum lífs, sjá umfjöllun Bakthins í Rabelais 
and his World. (bls : 317) 
71 Bakhtin 1984 : 21 
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Gismunda sér rétti til framhjáhalds þar sem eiginmaður hennar er henni samborin í 

alla staði. Aftur á móti er frásagnarmáti sögunnar hliðhollur Gismundu þar sem hún á 

samúð sögumanns og annarra persóna innan sögunnar.  

 Í níundu sögu fimmta dags tekst Boccaccio á við samskonar viðfangsefni. 

Sagan segir frá Federigo sem verður yfir sig ástfanginn af hefðarfrú, monna 

Giovönnu. Hann sólundar öllum sínum auðæfum til þess eins að ganga í augun á 

frúnni sem lítur hins vegar ekki við honum. Hann endar uppi slyppur og snauður 

leiguliði fyrir utan fálka einn sem honum þykir afskaplega vænt um. Dag einn sækir 

Giovanna Federigo heim, að beiðni sonar hennar, til að verða sér úti um fálkann.  

Federigo verður heimsókninni feginn og býður henni að snæða með sér morgunverð. 

Sökum fátæktar hefur hann ekkert upp á að bjóða en aflífar fálkann og lætur matreiða 

fyrir Giovönnu. Þegar hún kemst að því hvað hún hefur etið verður hún djúpt snortin 

yfir fórnfýsi Federigo en um leið hrygg þar sem henni mistókst að verða við bón sonar 

síns. Þessi saga endurvarpar hugmyndafræði miðalda þar sem fálkinn var tákn 

aðalsmanna. Í frítíma sínum lögðu aðalsmenn kapp á fálkaveiðar, þar sem þeir 

þjálfuðu fálka til veiða. Þetta þótti göfug íþrótt og þeirra mesta skemmtun. Fálkinn 

fékk á sig tákn hugrekkis og ættgöfgi enda var litið á  hann sem göfugan fugl. 

Merking fálkans er tvíblendin. Annarsvegar er fálkinn þræll húsbónda síns, þar sem 

hann er fangaður af honum og neyddur til að veiða. Hinsvegar er táknið partur af 

sjónrænni orðræðu ástarinnar og var litið svo á, að veiðimennska innihaldi löngun 

karlmanns í kynferðislegt samband við konu.72 Hér er um samlíkingu að ræða þar sem 

konan er bráð rétt eins og fálkinn. Þau voru hvort um sig auðveldlega tamin enda giltu 

um þau sömu lögmál; þeim var bæði gefið að éta úr hendi húsbóndans og þjálfuð í 

ól.73 Táknið endurspeglar eðli fálkans sem rándýr og táknið verður fyrir vikið mjög 

líkamlegt þar sem eðli ránfugls er að rífa bráðina í sig. Fálkinn er tákngervingur 

þeirrar ástar sem Federigo ber til Giovönnu en um leið er hann hliðstæða Giovönnu. 

Þegar hún borðar fálkann rífur hún matinn í sig, það er hún gleypir í sig ástina og 

gerir ,,sér ljúflegan fálkann að góðu“(384). Um leið er þetta mjög erótískt þar sem hún 

er að innbyrða líkama í gegnum munninn sem er, eins og fram kom hér að ofan, 

samlíking opinnar grafar og jarðar. Jafnframt tengist þetta hringrás lífsins, kynlífi, 

þungun og dauða. Hér er á ferð greftrun en um leið þungunarmyndin, sem minnst var 

á hér að ofan.  Táknmynd þeirrar ástar sem Federigo ber til Giovönnu umbreytist í 

                                                 
72 Camille 1998 : 98 
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sameiginlega ást þeirra beggja,  þar sem Giovanna er ,,þunguð“ og gengur með ástina 

þar til hún hefur dafnað og getur fæðst. Eftir að sonur hennar deyr og er greftraður er 

hin nýja ást tilbúin að fæðast og verður hin nýja ást þeirra uppbót fyrir sonarmissinn.  

 Í De amore kemur fram að viss orðræða, hefðir og siðir giltu um makaval. Ef 

maður af lægri stigum sóttist eftir konu af hærri stéttum þurfti hann að hafa göfugan 

og mikilfenglegan persónuleika til að eiga möguleika á því að ná ástum hennar.74 

Federigo var af lægri stétt en Giovanna og fátækur. Í þokkabót var litið á það sem 

skömm ef kona af göfgum ættum giftist mikið niður fyrir sig, nema ef persónuleiki 

hans væri framúrskarandi. Það má því segja að Federigo hafi sannað mannkosti sína 

þegar hann fórnaði fálkanum fyrir Giovönnu. En að auki vissi hún að hann hafði 

sólundað auðæfum sínum til að ná hylli hennar. Í De amore kemur jafnframt fram að 

konan þurfi að sannreyna mannkosti vonbiðils áður en hún gengst við honum. Sá 

ferill gæti tekið langan tíma. Í ljósi þessa má sjá hvernig sagan umsnýr 

samfélagslegum gildum hvað varðar hvort kynið á upptökin að sambandi. Í lokin 

þegar Giovanna á að giftast á ný tekur hún fram fyrir hendur bræðra sinna og kýs 

Federigo sem eiginmann. Aftur á móti má sjá dulda bón sonarsins um að móðir hans 

verði sér úti um Federigo sem eiginmann með því að eignast fálkann. Um leið má sjá 

hvernig sonurinn, sem er samkvæmt hefðinni hennar næst ráðandi, útvegar henni nýtt 

mannsefni með því að biðja sérstaklega um fálkann, tákn ástar Federigo. En samt sem 

áður er það Giovanna sem tekur lokaákvörðunina um val sitt á eiginmanni.  

 Sögurnar hér að ofan eiga allar það sameiginlegt að vera afbygging á 

viðteknum hugmyndum sem birtast í  ljóðsögum  og riddarasögum. Þá er 

kynjahlutverkum snúið á hvolf sem og orðræðu elskenda. Þótt elskendur sögunnar 

beiti háfleygri orðræðu ástarinnar má segja að frásagnarmáti og orðalag sagnanna 

vinni gegn frásagnarhefð ástarsagna samtímans, en frá því verður greint nánar í 

kaflanum hér að neðan. Það má því velta vöngum yfir raunverulegum tilgangi 

sagnanna og hvort Boccaccio hafi gert tilraun til að umsnúa frásagnarhefðinni með 

því að gefa nýjum hugmyndum byr inn í framtíðina.  

 

 

 

 

                                                 
74 Capellanus 1983 : 53   
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Afbökun ástarinnar og holdlegar kenndir 

 

Boccaccio leit svo á að allar sögur ættu rétt á sér að því tilskildu að þær væru sagðar á 

tilhlýðilegu máli.75 Boccaccio dró hvergi undan í frásagnarmátanum sem einkennist af 

berorðum lýsingum á samlífi elskenda. Ítrekað dregur textinn náttúrulegar ástir af 

æðra stigi niður á líkamlegt plan. Hann beinir athyglinni að gjörðum elskenda sem og 

háttalagi. Um leið skapar hann mótsögn við hugmyndir Capellanius um æðri ást, þar 

sem þær persónur sem falla undir skilgreiningu hans um æðri ást brenna af sömu 

þrám og þeir sem búa yfir ást af lægri stigum. Í sögunni um Gismundu og Guiscardo 

kemur mótsögnin vel fram. Eins og fram kom hér að ofan er ást Gismundu til 

elskhugans mjög heit; hún var ,,í leynum hugans ólm af ást til hans, og hrifningin af 

hátterni hans dýpkaði með hverjum degi“(270). Eftir að elskendurnir ná saman er 

athygli lesandans beint að eðli sambands þeirra sem er að fá útrás fyrir heitar ástríður 

sínar. Faðir Gismundu, Tankret, verður vitni af hvílubrögðum þeirra og verður honum 

mikið um ,,Þessi sjón gerði honum svo illt að minnstu munaði að hann ræki upp 

óp[…] Elskendurnir fóru sínu fram í langan tíma, eins og þeirra var háttur, án þess að 

vita af Tankret.“(271-272) Ef litið er til kenninga Capellanus um skilgreiningu 

náttúrulegrar ástar er óhætt að fullyrða að lægra svið ástarinnar ráði ríkjum í sögum 

Boccaccio. Það sem sýnist í fljótu bragði háleitt er í raun lágstemmt. 

 Eins og fram hefur komið endurspeglar verkið viðteknar samfélagslegar 

hugmyndir um hlutverk kvenna. Þá er litið á konuna sem kynferðislegt viðfang og að 

hlutverk hennar sé að vekja upp og sefa síðan holdlegar kenndir.76 Í fábyljunum er 

þetta viðhorf algengt. Fábyljur fela í sér hæðni og líkamlega fyndni. Jafnframt gera 

þær grín af aðstæðum fólks og skopstæla  hirðástina.77 Bróðurpartur sagna Tídægru 

beinir athygli frásagnanna að kvenkyns sögupersónum sem eru siðlausar, ótrúar 

eiginmönnum sínum og heimskar. Þessi stefna virðist þó vera í andstöðu við ætlan 

höfundar þar sem hann skrifaði verkið með lesendahóp kvenna að leiðarljósi.  

 
Þess vegna ætla ég að bæta að nokkru fyrir yfirsjónir Fortúnu, 
hamingjugyðjunnar, sem ævinlega er nískust á huggunina þar sem 
minnstur er styrkurinn, eins og við getum séð hvað varðar hinar fíngerðu 
konur. Til hjálpar og upplyftingar ásthrifnum konum, því aðrar geta unað 

                                                 
75 Boccaccio 1999 : 698 
76 Karas 2001 : 284 
77 Lacy 1993 : 2 
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við nálina, snúðinn, eða spóluna, hugsa ég mér að segja hundrað sögur, 
eða ævintýri, eða dæmisögur, eða flökkusögur. (22) 

  
Sögur Tídægru voru skrifaðar með skemmtanagildi í huga og að auki ætlaðist 

Boccaccio til þes að lesandinn öðlaðist af þeim góðan og gildan lærdóm.78 Sögurnar 

eru miðaðar við kvenleg málefni þar sem ástin er í brennidepli og leitast hann við að 

lýsa heimi kvenna. Í raun telst það athyglisvert að hann vann ástarsögur sínar í anda 

fábylja þar sem fábyljurnar draga síður en svo upp rómantíska mynd af ástum 

einstaklinga. Í fábyljum er hjónabandið þvingandi og eiginmaðurinn fullnægir ekki 

ástarþörf konunnar sem neyðist, sökum heitrar ástríðu sinnar, til að halda framhjá. 

Staða kvenna í sögunum endurspeglar stöðu þeirra innan samfélags miðalda. Þær 

höfðu takmarkaðan lagalegan rétt og voru lítið eitt hærri en þrælar og vinnufólk í 

þjóðfélagsstiganum. Jafnframt voru þær eign eignmannsins rétt eins og búfénaðurinn. 

Innan kaþólsku kirkjunnar voru þær álitnar hið óæðra kyn og að auki taldar vera 

bersyndugar. Konan var talin illa innrætt og táknmynd hinnar syndsamlegu freistingar 

og þar með var hún merkt erfðasyndinni.  

 Þetta viðhorf endurspeglast í formálanum að fjórða degi. Maður einn, Fillipus, 

varð fyrir því óláni að missa elskaða konu sína og ákvað að tileinka líf sitt Guði. Hann 

tók einkasoninn með sér í helli og hafðist þar við. Hann vildi halda syninum frá 

spillingu heimsins en að lokum lét hann undan og tók soninn með sér í 

siðmenninguna. Sonurinn sá þá konu í fyrsta skipti ævi sinnar.  

Sonurinn spurði án afláts og faðirinn svaraði, uns þeir rákust á hóp af ungum 
stúlkum, glæsilega búnum og fögrum; þær voru að koma úr brúðkaupi, og undir 
eins og sonurinn sá þær spurði hann föður sinn hvað þetta væri. Og faðirinn svaraði 
honum: ,,Sonur minn horfðu fast til jarðar, og líttu ekki þangað, þær eru af hinu 
illa.“… hann forðaðist því að kalla þær réttu nafni, og í stað þess að segja honum að 
þetta væru konur, þá sagði hann: ,,Þetta kallast gæsir.“ Furðulegt má þetta kallast! 
Ungi maðurinn sem aldrei fyrr hafði séð stúlku hafði nú ekki lengur neinn áhuga á 
höllunum, uxunum, hestunum, ösnunum, peningunum, né neinu af þeim mörgu 
hlutum sem hann hafði ekki fyrr litið augum, en svaraði að bragði: ,,Faðir minn, ég 
bið yður að útvega mér eina af þessum gæsum.”,,Æi, sonur minn,“ sagði faðir hans, 
,,þegi þú: þær eru af hinu vonda.“ […]Æi, ef þér viljið gera mér gott, þá skulið þér 
sjá til þess að við tökum eina af þessum gæsum með okkur, ég skal gefa henni í 
gogginn.“ Og faðirinn segir: ,,Af og frá þú veist ekki hvað þær vilja í gogginn. (265) 
 

Það að konu sé líkt við gæs endurspeglar viðhorf þess tíma til kvenna. Þá var litið á 

gæsir sem tákn ógæfusemi, flóna og heimskingja.79 Það að sonurinn segist vilja gefa 

                                                 
78 Boccaccio 1999 : 23 og 699 
79 Táknmynd gæsarinnar hefur tekið miklum breytingum í gegnum bókmenntasöguna. Í verkum 
Hómers koma gæsir tvisvar fyrir.  Þær spila táknrænu hlutverki í Ódysseifi þar sem hin hvíta gæs 
kemur fyrir sem tákn ætlað Ódysseifi til að snúa heim aftur. Sama tákn birtist Penelopu og gerir henni 
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einni af þeim í gogginn er mjög erótískt, þar sem munnurinn tengist gröfinni og um 

leið frjósemi jarðar. Þetta er bein vísun í ríkjandi hugmynd um hlutgervingu kvenfólks 

sem nýtist helst til undaneldis.80 Hlutverk þeirra er að geta af sér afkvæmi 

eiginmannsins og tryggja þar með blóðlínu ættarinnar. Innan verksins eru dregnar upp 

myndir af spilltum konum sem eru ekki bara ótrúar eiginmönnum sínum heldur eru 

þær einnig; heimskar, móðgunargjarnar og málgjarnar blaðurskjóður. Eins og áður 

sagði kallast þessi birtingarmynd  á við þá mynd sem fábyljurnar draga upp af giftum 

lágstéttarkonum, sem láta vel að öllum karlmönnum, sérstaklega prestum. Þær reyna 

með vélum að komast upp með ótrúnað sinn en oftast afhjúpast hann um síðir og þá 

þarf viðhaldið að kenna á svikum elskendanna.81  

 Þótt sögurnar í Tídægru takist á við sambærilegar myndir eru þær þó oft 

mildaðar. Viðfangsefni sjöunda dags er tileinkað svikum eiginkvenna sem eiga í 

leyndu ástarsambandi og komast með naumindum upp með það. Í sjöundu sögu sama 

dags beitir Beatris klókindum sínum til að verða sér úti um ástarævintýri. Kvöld eitt 

biður hún elskhuga sinn, Lúðvík, að koma til dyngju sinnar. Þegar hann stendur í 

myrkrinu við hlið hennar snýr hún sér að eiginmanninum og telur honum trú um að 

Lúðvík hafi gert hosur sínar grænar og mælt sér mót við hana í garðinum.  

Eiginmaðurinn dulbýst, fer í klæðnað Beatris, til að vita hvort Lúðvík standi ekki við 

gefnar yfirlýsingar um stefnumótið. Í fjarveru eiginmannsins fá elskendurnir tíma til 

að skemmta sér nokkra stund en svo sendir Beatris ástmanninn út í garð til að lúskra á 

eiginmanninum og saka hann um ósiðlegt athæfi. Um leið sannfærist eiginmaðurinn 

um trúfestu eiginkonu sinnar. Í þessari sögu komast elskendurnir upp með svikin og 

lendir eiginmaðurinn undir svipuhöggum elskhugans.  

 Innan verksins koma fram sögur sem eru mjög lágstemmdar og  sýna konur 

sem búfénað. Þá eru konur einskonar hlutur til að svala kynferðislegum þorsta. Í 

fyrstu sögu þriðja dags er konunum lýst sem búfénaði en um leið eru þær virkir 

gerendur og leita eftir kynferðilegri fullnægju. Sagan lýsir náttúrulegri girnd þar sem 

                                                                                                                                            
ljóst um að ókunni  maðurinn er Ódysseifur sem ætlar að hefna biðlunum. Hvíta gæsin kemur einnig 
fram í verki Dante, The Divine Comedy, sem skjaldarmerki okurfjölskyldu. Þær birtast einnig sem 
jákvæð tákn í sögum Ovid og Virgil Rómverjar voru á öðru meiði þar sem þeir voru þakklátir 
gæsunum. Garg þeirra vörðu íbúa borgarinnar gegn óvæntum innrásum Gaulverja. Hinsvegar eru þær 
birtingarmyndir heimsku í verkum Chaucer. (Ferber 2007 : 88) 
80 Litið var á konununa sem sæðisbera og leg hennar sem einskonar hýsil sæðis karlmannsins.  
81 Í safnritinu The French Fabilau kemur fram saga sem fjallar um hræðileg örlög prest eins sem hélt 
við konu myndhöggvara. Eitt skiptið þegar presturinn og konan eru í ástarlotum kemur eiginmaðurinn 
heim. Presturinn, sem er nakinn, grípur á það ráð að fela sig upp við róðurkross eiginmannsins. 
Eiginmaðurinn greinir samstundis misfellu á sköpunaverki sínu, grípur um kynfæri prestsins og sker 
þau af.  
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ást kemur hvergi við sögu. Masetto læst vera mállaus og ræður sig sem 

garðyrkjumann í nunnuklaustur til að geta gamnað sér með nunnum. Nunnurnar fagna 

komu málleysingjans og nýta sér hvert tækifærið til að skemmta sér með honum. 

Álagið er svo mikið að hann hefur ekki undan að sinna nunnunum og 

garðyrkjustörfunum. ,,Masetto var því ofviða að sinna öllum þeirra kröfum, og honum 

varð ljóst að héldi hann áfram að leika dumbingja gæti hann beðið alvarlegan 

hnekki.“(191) Hann er því ráðinn sem ráðsmaður nunnuklaustursins og skipta 

nunnurnar með sér störfum svo hann geti sinnt bæði starfi sínu og öllum nunnunum. 

Hann getur af sér fjölda barna og gegnir þessu starfi þar til hann var kominn til ára 

sinna, en þá fer hann aftur í heimaþorp sitt. Þessi saga er í raun skopstæling á 

kirkjustofnuninni. Hugmyndin um fjölkvæni og spillingu hinnar heilögu konu er 

þungmiðja sögunnar sem afhelgar viðteknar hugmyndir kirkjunnar um stöðu og 

hlutverk þjóna kirkjunnar. Um leið kollvarpar sagan viðteknum hugmyndum um 

hreinleika nunna.  

 Kynferðislegar langanir og þrár voru ekki nýjar af nálinni í 

miðaldabókmenntum. Spearing lítur svo á að ást unga mannsins á rósinni í 

ljóðsögunni Romance de la Rose sé einungis holdleg þrá ungs manns eftir 

kynferðissambandi við stúlku.82 Mögulegt er að líta á drauminn sem erótískan draum 

sem nær fullkomnun í kossinum. Það má því segja að upp úr draumnum hafi orðið til 

útblásin rómantísk mynd. Miðaldaskrif sýna að oft hafi ást einstaklinga verið bæði 

gagnkvæm og um leið þótt erótísk.83 Eins og áður hefur komið fram notast nokkrar 

sögur Tídægru við þekkt minni úr heimi ljóða og ljóðsagna. Í því samhengi má nefna 

fjórðu sögu fjórða dags en hún notast við myndhverfingu líkri þeirri sem birtist í 

frönsku ljóðsögunni  Laüstik.84 Í þeirri sögu verður næturgalinn að táknmynd, þar sem 

hann hvetur eiginkonu og nágranna til ásta. Afbrýðisamur eiginmaðurinn beitir 

brögðum, fangar næturgalann og drepur. Þar með svíkur hann ástir elskendanna sem 

harma dauða fuglsins og í senn ástarinnar. Í sögunni um elskendurna Caterinu og 

Ríkharð birtist næturgalinn á annan máta. Hann er í senn tákn andlegrar og holdlegrar 

ástar. Caterina og Ríkharður fella ástarhug hvort til annars en ákveða að dylja 

foreldrunum ást sína. Caterina grípur til þess ráðs að kvarta undan hita á næturnar svo 
                                                 
82 Spearing 1993 : 197-198 
83 Spearing 1993 : 198 
84 Ljóðsöguna er að finna í The Lais of Marie de France en einnig í Strengleikum, forníslenskri-noskri 
þýðingu á ljóðsögum Marie de France sem þýddar voru á 13 öld við hirð Hákonar Noregskonungs.  
Árið 2005 tók Aðalheiður Guðmundsdóttir sögurnar saman og bjó til prentunar  með nútíma 
stefsetningu. 
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hún fái að sofa úti á svölum til þess að hlusta á ómþýðan söng næturgalans. Loks 

þegar foreldrar hennar fallast á beiðni hennar kemur elskhuginn og nýtur næturinnar 

með henni á svölunum. Undir morgun falla þau loks í svefn.  

 
Caterina hafði brugðið hægri handleggnum undir háls Ríkharðs, en með þeirri 
vinstri hélt hún um þann part líkamans sem þið konur viljið helst ekki nefna við 
karlmenn. Í þessum stellingum sváfu þau, án þess að vakna með döguninni þegar 
messer Lizio steig fram úr. Þá minntist hann þess að dóttir hans svaf úti á svölunum, 
opnaði dyrnar hljóðlega og sagði: ,,Ég ætla rétt að vita hvort Caterina hefur sofið 
betur við náttgalasönginn. “ Hann steig út á svalirnar og lyfti varlega upp 
rúmtjöldunum, og þá sá hann Ríkharð og Caterinu, nakin og yfirbreiðslulaus, 
steinsofandi í faðmlögum … ,,Komdu fljótt kona, stígðu fram úr og komdu að sjá, 
því dóttir okkar hefur hrifist svo af næturgalanum að hún hefur náð honum á sitt 
vald og heldur enn í hendinni.(bls) 

 

Í þessari sögu myndhverfist næturgalinn í getnaðarlim elskhugans.85 Hér kollvarpar 

frásögn Boccaccio viðteknum hugmyndum um næturgalann sem tákn ástar, trega og 

aðskilnaðar og snýr því yfir í andstöðu sína, sem er losti, gleði og sameining.86 Þannig 

afbakar Boccaccio hefð táknsins með klúrum myndhverfingum  og gerði það um leið 

að aðhlátursefni. Þessa sögu er vel hægt að flokka sem fábylju þar sem hún gerir í því 

að varpa fram klámfengri frásögn af ástarlífi elskendanna. Þau eru dregin niður á 

líkamlegt plan, gerð dýrsleg og um leið hlægileg. Boccaccio leikur sér að forminu og 

gerir tilraun til að aðlaga formgerð fábylja að sakleysislegri hirðástinni.  Í ljósi þess að 

elskendurnir, Ríkharður og Caterina, eru af aðalsættum og hátt skrifuð í samfélaginu 

er hegðun þeirra í andstöðu við ríkjandi hugmyndir. Hegðun þeirra er aðalstéttinni 

ekki sæmandi og dregur þau niður á plan lágkúru sem einkenndi almúgann á 

miðöldum.  

 Frásagnir í anda fábylja eiga rætur sínar að rekja allt til forngrísku skáldanna: 

Esóps sem skrifaði dæmisögur og Aristófanesar sem skrifaði lágstemmdar kómedíur 

sem einkenndust af grótesku líkamsmáli og ríkri samfélagsgagnrýni. Má þá nefna 

leikritin Skýin og Lýsiströtu, en orðræða þeirra einkennist af grótesku, gríni og glensi. 

Það má líta á þau sem umsnúning viðurkenndra gilda og eru þau í raun að deila á 

samfélagið. Fræðimaðurinn Aldo Scaglione telur að Tídægra sé skrifuð vísvitandi 

                                                 
85 Næturgalinn var sá fugl sem mikið var vísað í á miðöldum. Megineinkenni hans er að hann boðar 
vorkomu og syngur tregakenndum rómi. En um leið hefur hann verið tengdur við óhugnað. (Clark and 
McMunn 1989 : 89) 
86 Innan bókmenntahefðarinnar er næturgalinn merkingabærastur allra annarra táknmynda yfir fugla. 
Hann á rætur að rekja til Hómers og tengist þar vorkomunni og ástinni. Með tilkomu sögunnar 
Philomena gefur Ovid næturgalanum aukna merkingu og tengir hann við þann trega sem tengist 
sonarmissinum í sögunni.     
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sem gagnrýni á ríkjandi viðmið og bendir á formála fjórða dags í því samhengi.87 

Verkið tekst á við eldheit umfjöllunarefni samtímans. Orðræða sagnanna er í 

samræmi við ríkjandi bókmenntahefð, en efnistök og úrvinnsla þeirra eru aftur á móti 

í andstöðu við hana. Erich Auerbach bendir á að stíllinn sé langt frá því að vera 

lágstemmdur heldur sé hann blandaður stíll ,,þar sem raunsæi og erótík fléttast saman 

við fágað mál.”88  

 Viðfangsefni sagnanna, það er holdlegar ástir og losti, fellur undir 

höfuðsyndirnar sjö. Sögurnar fara yfir velsæmismörk samtímans og stuðluðu þar með 

að afhelgun samfélagsins. Verkið hlaut af þeim sökum hörð viðbrögð innan 

samfélagsins og var endurskoðað af kirkjunnar mönnum, sem tóku þær sögur sem 

voru að þeirra mati ósæmilegar úr umferð. Þegar leið á 18. öld fór að bera meira á 

afhelgun í bókmenntaverkum. Slíkur ritháttur er einkennandi fyrir alþýðumenninguna 

sem leitaðist við að draga allt hástemmt niður á veraldlegt plan. Í bókinni Rabelais 

and his World fjallar rússneski fræðimaðurinn Mikhail Bakhtin um heim karnivals, 

hláturs og grótesku í verkum franska endurreisnarskáldsins François Rabelais. Hann 

heldur því fram að gróteskt líkamsmál tengist alþýðumenningu miðalda, karnivali og 

hlátri. Á slíkum hátíðum var allri stéttaskiptingu ýtt til hliðar, hið háleita var dregið 

niður á líkamlegt plan og öllum lögum og reglum snúið á hvolf. Megináhersla var 

lögð á hið líkamlega í stað hins andlega sem kirkjunnar menn boðuðu. Því fylgdi að 

mannslíkaminn var ýktur og sjónum beint að útskagandi líkamshlutum hans svo sem 

nefjum, kynfærum og rasskinnum.89 Boccaccio virðist vinna sumar sögur sínar með 

þessum áherslum og þá oft í tengslum við kirkjunnar menn. Litið hefur verið á verkið 

sem áróður eða gagnrýni á samfélag kirkjunnar en sjálfur segir Boccaccio í eftirmála 

höfundar;  

 
Og með tillit til þess að ræður prestanna sem áfellast menn fyrir syndir þeirra, 
eru yfirfullar af skrýtlum og kringilyrðum og kerskni, þá fellst ég á að þeim 
sömu hlutum sé ekki ofaukið í mínum sögum, rituðum til að létta konum lífið 
…Til eru þeir einnig á meðal yðar sem munu segja að ég sé vondur maður og 
illskeyttur, af því hér og þar segi ég sannleikann um presta. Ég vil biðja forláts á 
því að tala þannig, af því ekki ber að trúa öðru en að þeir sé hvattir af góðum 
vilja, enda vænstu menn sem fórna sínu lífi fyrir Guðs ástar sakir, og mala 
stöðugt en blaðra aldrei, ef þeir lyktuðu ekki allir af geithafri væri félagsskapur 
þeirra hinn ánægjulegasti. (701) 

 

                                                 
87 Scaglione 1963 : 68 
88 Auerbach 2009 : 324 
89 Bakhtin 1984 : 19 – 21 
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Lesa má á milli línanna raunverulega andúð Boccaccio á prestum. Í verkinu dregur 

hann heilaga ímynd þeirra ítrekað niður á veraldlegt plan. Þá virðist hann gera tilraun 

til að afmá þessa guðlegu ímynd og sýna fram á mannlega tilurð þeirra. Prestarnir eru 

í raun engu betri en hinn almenni borgari og þurfa að kljást við sömu kenndir og lesti 

og þeir. Í annarri sögu fjórða dags kemur þessi ádeila mjög skýrt í ljós. Sagan hefur 

hlotið mikla athygli seinni tíma manna sem hafa leitast við að staðsetja hana innan 

hefðarinnar. Hún flokkast undir raunsæislegar skrýtlur þar sem ástin brýst út sem 

holdleg ást og líkamleg girnd. Í sögunni er konan fórnarlamb sakir líkamlegrar 

fegurðar sinnar og heimsku. Sagan segir frá háttsettri kaupmannsfrú, Lísettu, sem er 

þeirrar gæfu aðnjótandi að eiga í ástarsambandi við sjálfan Gabriel erkiengil. Í raun er 

þar á ferð úlfur í sauðagæru. Í fjarveru bónda síns mætir Lísetta til kirkju til að skrifta. 

Bróðir Albertó situr fyrir syndajátningum hennar og tekur fljótlega eftir því hve 

grunnfær og hyggjulaus Lísetta er. Hann ákveður að notfæra sér þá veikleika til þess 

að komast yfir hana. ,,Honum virtist þó að þarna væri jörð fyrir hans plóg.“(280) Eitt 

megineinkenni fábylja, eins og greint var frá hér að ofan, er hið grófa og í senn 

gróteska myndmál. Í ofangreindri setningu eru jörðin og eitt helsta verkfæri miðalda, 

plógurinn, hvort um sig myndhverfð sem móðurlíf eða leg móður náttúru og 

phallustákn. Bróðir Alberto verður ástfanginn af fegurð hennar um leið og hann áttar 

sig á veikleikum Lisettu. Hin holdlega ást hellist yfir hann. Honum tekst að nýta sér 

heimsku hennar og telur henni trú um að Gabriel sé yfir sig ástfanginn af henni og að 

fegurð hennar sé slík að enginn á himninum sé jafn fögur og hún. Hér koma 

kenningar Bakhtin um karnival við sögu sem fellst í umsnúningi hins andlega og 

veraldlega. Hin guðlega vera, Gabríel erkiengill, er dregin niður á veraldlegt plan og á 

móti er Lísetta, tákn hins jarðneska og lágstemmda, sett á stall ásamt öðrum guðlegum 

verum. Um leið og hún heyrir orð Alberto trúir hún honum, miklar eigin fegurð, 

upphefur sjálfa sig og telur sig vera ósamborna jarðneskum mönnum: ,,Jahérna, 

jafnvel þótt ég væri á Himnum myndi fegurð mín bera af.“(280) Hún er fullviss um að 

ásýnd hennar sé guðum sambærileg. Bróðir Alberto klæðir sig í dulargervi Gabríels 

og heimsækir Lísettu reglulega. Holdlega ástin stýrir framvindu frásagnarinnar þar 

sem persónurnar vinna í nafni hennar. Hér virðist skipta litlu máli hvernig ástin birtist, 

það er hvort hún sé vond eða flekklaus. Persónur leitast við að ná fram vilja sínum, 

fullar af ást á sjálfum sér.  

  Í lok sögunnar er karnival loks sett á svið í bókstaflegri merkingu. Þegar upp 

kemst um svik bróður Albertó er hann plataður til að taka þátt í svokallaðri veiðihátíð. 
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Þar er hann klæddur í dulargervi og leiddur fyrir fjölda manns á Markúsartorgi. 

,,Kominn á torgið batt karlinn ‘skrælingjann’ við staur á háum, áberandi stað, og beið 

nú þess að grínveiðarnar (caccia) hæfust.“(286) Þegar múgurinn er upplýstur um 

svikin svívirðir hann bróður Albertó, með fúkyrðum og kastar í hann skít. Í karnivali 

miðalda gegndi eins konar ,,fífl“, eða fulltrúi lágstéttar, lykilhlutverki í skemmtuninni. 

Tilgangur þess fólst í að yfirfæra allt það háleita sem laut að viðhöfn og helgisiðum 

yfir á efnislegt svið sem snéri að líkamlegum þörfum.90 Bróðir Albertó tekur á sig 

mynd fíflsins. Afhelgunin sem á sér stað fullkomnast vegna óverðskuldaðrar 

samfélagslegrar stöðu hans. Hin holdlega ást kollvarpar bróður Albertó. Hann fær 

makleg málagjöld og þarf að dveljast sem eftir lifir á bak við lás og slá. Í þessari sögu 

má því sjá hvernig andúð Boccaccio á klerkastéttinni skýn bersýnilega í gegn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Bakhtin 1984 : 20 
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Niðurstöður  

 

Ástin í Tídægru gengur gegn ríkjandi hefðum miðaldabókmennta. Hún birtist sem 

saklaus og einlæg tilfinning en um leið er ástin villt og dýrsleg. Með því að draga upp 

slíka mynd af ástinni kollvarpar Boccaccio viðteknum hugmyndum samtímans um 

ástina og orðræðu hennar. Um leið umturnar hann bókmenntahefðinni þar sem sögur 

hans fela í sér tvíræðni, því að ekkert er eins og það sýnist. Það sem virðist í fljótu 

bragði vera háleitt er í raun lágmenning. 

 Ástin í verkinu er eðlislæg tilfinning upprunnin úr náttúrunni. Persónurnar 

stjórnast af dýrslegum tilfinningum þar sem þær eru fastar í viðjum náttúrunnar. Ástin 

sem með réttu ætti að vera fagnaðarefni birtist sem óvægt afl sem fjötrar elskhuga og 

leiðir þá til glötunnar. Með því að setja ástina fram með þessum hætti er skapaður 

grundvöllur fyrir frjálslegri nálgun á viðfangsefnum sagnanna. Boccaccio býr til 

söguheim sem er utan við hinn raunverulega heim. Hann skapar óraunverulegan og 

draumkendan heim, þar sem megintilgangurinn er glens og gaman á móti 

upplausninni og sorginni sem ríkti á ritunartíma verksins. Þá er kynjamyndum og 

hlutverkum snúið á hvolf, konan er orðin virkur gerandi í ástarsamböndum og tekur 

ákvarðanir um framtíð sína. Með þessum hætti öðlast konur rödd í textunum þar sem 

sögurnar takast á við heim þeirra og tilfinningar, en það var ekki viðtekin venja. Þá er 

takmark samlífs kynjanna ekki lengur að fullnægja skyldum hjónabandsins heldur að 

fullnægja eigin kenndum.  

 Af þessu má sjá hvernig persónurnar gangast undir hinar náttúrulegu 

tilfinningar sem um leið brjóta gegn gildum samfélagsins. Ást þeirra er sett í 

samhengi við hina eðlislægu frumhvöt sem er sambærileg og hjá dýrum. Ástin, hin 

háleita og upphafna tilfinning aðalsins, er orðin að holdlegri girnd sem tekur öll ráð af 

persónum. Um leið og viðfangsefni ástarinnar eru sýnd á þennan máta skorar 

Boccaccio ríkjandi samtímahugmyndir sem og bókmenntahefðina á hólm.  
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