
Legenda
poznámky do 
zošita literatúry



Základné znaky

• v preklade z lat. legere = TO, ČO SA MÁ 
(PRE)ČÍTAŤ

• je to stredoveký žáner s náboženskou 
tematikou

• legendy obsahujú životné príbehy 
svätcov, majú reálny základ, ale 
obsahujú aj zázračné a fantastické 
prvky

• hlavnou postavou je svätec (to je 
rozdiel medzi legendou a povesťou)

• má veršovanú alebo prozaickú podobu



Svätci v legendách

• hlavní hrdinovia

• vynikajú:

• nábožnosťou

• múdrosťou

• odvahou

• skromnosťou

• niektorí sú pre vieru 
prenasledovaní a zomrú ako 
mučeníci



Jacopo de Voragine:
Legenda o sv. Jurajovi(úryvok)

Juraj draka premohol. Mal odvahu postaviť sa proti nemu a v nerovnom boji nakoniec 
zvíťazil. Bol silnejší ako netvor. Juraj je veľkým hrdinom.

Kráľovská dcéra hodila svoj opasok okolo drakovho hrdla a ten ležal premožený pri jej 
nohách. Kráľ a všetci ľudia žasli. Pýtali sa: „Odkiaľ má Juraj takú silu?“

Juraj na nich zavolal: „Nebojte sa!“ Ja som sa na ten boj odvážil v znamení kríža. 
Premohol som draka v mene nášho Pána, Ježiša Krista. S Božou pomocou aj vy dokážete 
premôcť zlo.



Báj – Mýtus - Legenda 

• zameriava sa na mytológiu = život 
bohov, vznik sveta, pôvod človeka, 
zvierat, rastlín

• najstaršia podoba ľudovej prózy

báj

mýtus = báj

• stredoveký príbeh o živote svätých

legenda

Čo na to hovorí Daniel Hevier:
https://www.youtube.com/watch?v=1Jg4EY1qDZE

https://www.youtube.com/watch?v=1Jg4EY1qDZE


Známe legendy

• Jacopo de Voragine: Legenda o sv. 
Jurajovi (zo zbierky Zlatá legenda)

• Maurus: Legenda o sv. Svoradovi    
a Benediktovi

• Moravsko-panónske legendy

• Kliment: Život Konštantína

• neznámy autor: Život Metoda



Bonusová úloha

• 1) prečítaj si akúkoľvek legendu 

• 2) urob rozbor legendy do zošita z literatúry 
• urči čas, miesto, prostredie (ak sa dá)
• vypíš postavy
• vyhľadaj znaky legendy (pomáhaj si 

prezentáciou) + môžeš uviesť aj konkrétnu 
vetu, v ktorej si daný znak našiel

• pokús sa sformulovať tému a hlavnú 
myšlienku

• môžeš aj ilustrovať

• 3) foto hotového rozboru mi pošli

• Ďakujem, Liptáková

• Termín: 18. 5. 2020


