Starejše urbane legende
Kategorija: Nekategorizirano

Tako kot danes krožijo zgodbe o krokodilih v kanalizaciji, Bermudskem trikotniku ali kremi, ki odpravi
celulit v devetih minutah, se je včasih govorilo o izvoru mladosti, Svetem gralu …

Tavajoči Žid
'Tavajoči Žid' je lik iz srednjeveške krščanske folklore, legenda o njem se je začela širiti po Evropi v 13.
Stoletju. Legenda govori o Židu, ki je žalil Jezusa na njegovi poti do križa in je zaradi tega preklet ter tava
po Zemlji vse do konca sveta.
Izvor in narava "tavajočega" se razlikuje od zgodbe do zgodbe: po nekaterih različicah je bil čevljar po
drugih pa trgovec, po tretjih je bil vratar na posestvu Poncija Pilata. Tudi izvor te legende je vprašljiv.
Nekateri elementi so morda vzeti iz zgodbe o Kainu, ki je kaznovan s podobno kaznijo - da tava po
Zemlji in nikdar več ne žanje sadov svojega dela, ker bo vsak plod, ki se ga bo dotaknil, propadel in
ovenel.
Papežinja Joana
Legenda o papežu Joani ali papežinji je zgodba o ženski, ki je postala papež in predsednikovala katoliški
Cerkvi manj kot tri leta sredi 9. stoletja, med papežem Leonom IV. in Benediktom III. (čeprav je med

Urbane legende in miti | www.urbane-legende.si | info@urbane-legende.si.

Starejše urbane legende
Kategorija: Nekategorizirano

njima, po zgodovinskih virih, bilo le dva meseca razlike).
Papežinja Joana je znana iz legend, ki so krožile po Evropi v srednjem veku. Joana je po tej legendi bila
hči angleškega misijonarja in saške poganke, ki je kot John Anglicus sredi 9. stoletja sedla na papeški
prestol.
Mnogi sodobni zgodovinarji in teologi verjamejo, da je izmišljen lik, nastal kot satira na skorumpiranost
duhovnikov in upadanje morale tedanjih cerkvenih voditeljev.
Zgodba o papežinji Joani je znana iz kronik Martina iz Opave iz 13. stoletja, ki je napisana 500 let po
domnevnem obstoju papežinje Joane. Strokovnjaki danes zanikajo njen obstoj, vendar so tej zgodbi
mnogi verjeli že stoletja, med njimi tudi mnogi pripadniki visokih katoliških krogov, torej sodobna
zgodovinska znanost trdi, da "ni nobenih dokazov, da je ženska postala papež ".
Vrelec mladosti
'Vrelec mladosti' je legenda o izvoru, ki pomladi vsakega, ki pije njegovo vodo. Ironično je, da se Florida
pogosto omenja kot možna lokacija tega izvira. Večna mladost je darilo s katerim so bili nagrajeni
številni junaki mitov in legend, zgodbe o predmetih kot je kamen modrosti, univerzalnem zdravilu in
eliksirju življenja so razširjene po vsej Evraziji in tudi drugod. Na žalost starejše različice legend
ameriških Indijancev (preden je Stari svet postal stari) niso znane, razen iz fragmentov španskih kronik,
ki so ohranile majhen del te bogate tradicije.
Inkubi in Sukubi
Inkubi so moški demoni, ki obsedajo ljudi med spanjem, zlasti ženske ter način kako bi imeli spolne
odnose z njimi. Sukube so ženska različica istih. Legende pravijo, da so se inkubi spuščali v spolne
odnose z ženskami, da bi z njimi spočeli otroka, kot na primer v legendi o Merlinu, nekateri viri
omenjajo, da se lahko inkubi prepoznajo po zelo hladnem penisu.
Po religijskem verovanju lahko pogosti spolni odnosi z inkubi ali sukubi škodijo zdravju ali celo
povzročijo smrt.
Obstaja veliko posvetnih razlag te legende, ki so v glavnem povezane z srednjeveško zaskrbljenostjo
zaradi greha. Domnevne žrtve pa so lahko trpele zaradi različnih motenj spanja, kot je lucidno sanjanja ali
paraliza v snu.
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Sveti gral
Po krščanski mitologiji je bil Sveti gral posoda, krožnik ali kelih, ki jo je Jezus uporabljal pri zadnji
večerji in ki ima magično moč. Povezava Jožefa iz Arimateje z Svetim gralom izvira iz legende Roberta
de Borona, ki je nastala v 12. stoletju, po kateri je Jožef prejel Sveti gral od Jezusa, ki se mu je prikazal,
in ga s svojimi privrženci poslal v Veliko Britanijo. Razvoj legende o Svetem gralu so sledili številni
kulturni zgodovinarji. Gre za legendo, ki se je prvič pojavila v viteških zgodbah, z izvorom iz neke
predkrščanske folklore, konec 12. in začetek 13. stoletja. Na začetku so bile zgodbe o Svetem gralu v
glavnem povezane s Persifalom, da bi se kasneje v zgodbo vključilo več materiala iz arthurijanskih
legend in zgodb.
Trenutno najbolj priljubljena različica zgodbe o Svetem gralu je tista, ki jo zastopa Dan Brown v svoji
knjigi Da Vincijeva šifra.
Prevzeto iz http://tabudic.wordpress.com
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