
Jacobus de Voragine

Legenda o svätom Jurajovi
Milí piataci, prezentácia 

je pre tých, ktorí 
nenastúpia do školy.



Opakujeme!!!
Čo je to legenda?

• je stredoveký epický žáner s náboženskou tematikou

• obsahuje životné príbehy svätcov so zázračnými a fantastickými prvkami a

motívmi.

• opisuje zväčša reálnu historickú udalosť, ktorá je obohatená o fantáziu

• pripomínajú povesti (majú reálny základ), ale stále majú náboženský ráz



Jacobus de Voragine

* 1228, Varazze

† 13. jún alebo 14. jún 1298, Janov

• taliansky hagiograf (ten, ktorý píše životopisy svätých) a historik

• v r. 1240 vstúpil do dominikánskeho rádu, od r. 1292 bol

arcibiskupom v Janove

• jeho literárna činnosť z jeho cirkevného postavenia

• písal latinčinou



Sv. Juraj
• inak: svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj

• Bol vojak v Rímskej ríši

• V kresťanstve sa uctieva ako mučeník a patrón mnohých štátov, miest a

hnutí (napr. skautov)

• Jeho meno znamená roľník (z gréc. geórgius)

• Pochádzal pravdepodobne z Kapadócie v dnešnom východnom Turecku. Ako

možná krajina jeho pôvodu sa uvádza aj Gruzínsko, ktoré nesie jeho meno

(Georgia)



Ako je sv. Juraj zobrazovaný?

• Sv. Juraj býva najčastejšie zobrazený ako mladý muž v rytierskom

brnení, s koňom alebo bez neho, ako kopijou zabíja draka, ktorý leží

(plazí sa, chrlí dym a oheň z papule, zvíja sa) na zemi.

• Kopia býva zabodnutá do hlavy alebo krku alebo najčastejšie priamo do

tlamy draka.

• V úzadí ešte môže byť zobrazená panna, ktorú podľa legendy oslobodil

pred obetovaním drakovi.



Práca s textom
• Poznáte príbehy o drakoch?

• Kto najčastejšie v príbehoch bojuje s drakmi?

• Prečítajte si text v učebnici na str. 111 – 113.

• Ako sa volal hrdina, ktorý v príbehu porazil draka?

• Ako skončil drak v príbehu?

• Čo mohol tento drak v príbehu symbolizovať?



Legenda o súboji s drakom
Podľa Zlatej legendy sa pri meste Silene v Líbyi (Afrika) usídlil drak žijúci pri veľkom jazere, ktorý

ohrozoval miestnych obyvateľov. Na uzmierenie mu dávali všetko čo mali, ale on chcel živé mäso. Preto

mu obetovali denne dve ovce a neskôr aj ľudské obete. Keď padol žreb na dcéru panovníka, predstúpila

pred draka v svadobných šatách. Juraj, ktorý sa dopočul o drakovi, sa rozhodol bojovať s ním.

Prežehnal sa znamením kríža a pustil sa do boja s drakom, ktorému kopijou spôsobil hlbokú ranu.

Princeznin svadobný podväzok potom použil ako obojok a doviedol draka do mesta. Tam vyzval ľudí, aby

prijali kresťanstvo a nechali sa pokrstiť, potom vraj draka zabije.

Je jasné, že táto legenda sa nezakladá na pravde. Predpokladá sa, že legenda je orientálneho pôvodu a

Svätému Jurajovi bola pripísaná len dodatočne, hoci duchovné posolstvo legendy je obrovské: drak ako

diabol číha na ľudí...



Legenda o súboji s drakom
Druhá verzia súboja s drakom je spojená s okolím Bratislavy, obcou Svätý Jur. Vznikla asi ako

variácia na staršiu legendu. Táto verzia legendy hovorí, že sa tu usídlil trojhlavý drak, ktorý

pustošil okolie a naháňal obrovský strach. Pustovník z lesov sa draka spýtal, čo si žiada za to, aby

ušetril polia i dediny. Drak požadoval vždy na jar jednu pannu. Každý rok na jar teda losovali

jednu pannu a tú potom obetovali drakovi. Pustovník mal za úlohu vždy zapísať meno nešťastnej

panny na skalu. Ale prišiel čas, keď na rad prišla panovníkova dcéra. Keď čakala na draka, prišiel

rytier na koni, drakovi odrazil tri hlavy, a tak ju oslobodil. Na jeho počesť vznikla osada pri

Bratislave s názvom Svätý Jur.



Opakujeme!

• Čo znamená, že legenda je stredoveký žáner?

• Prečo môžeme legendu zaradiť k epickým žánrom?

• Čo znamená, že legendy majú náboženský ráz?

• Nájdi znaky, že príbeh o sv. Jurajovi môžeme zaradiť

k legende!



Legenda o sv. Jurajovi - znaky

• STREDOVEK?

• Príbeh o sv. Jurajovi sa v Európe šírili od 5. stor. n. l. (stredovek v

Európe trval od 5. stor. do 15. stor.).

• EPICKÝ ŽÁNER?

• Hlavným znakom epiky je dej – Legenda o sv. Jurajovi má dej.

• NÁBOŽENSKÁ TEMATIKA?

• Sv. Jurajovi je mu vzdávaná úcta v celom kresťanskom svete.



Legenda o svätom Jurajovi - poznámky

Literárny druh: epika

Literárna forma: próza

Literárny žáner: legenda

Téma: Boj sv. Juraja s drakom.

Hlavná myšlienka: Proti zlu je potrebné bojovať.


