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ZOBRAZOVÁNÍ 
SVATÉHO LAZARA

Zdirad J. K. Čech

Malíř Zlatého eskoriálského kodexu ze začátku XI. století věnoval Lazarovu vzkříšení celou stranu (fol.
156r). V první řadě jsou dvě scény – o nemocného Lazara pečují sestry Marta a Marie, vedle posel vyřizuje
zprávu o Lazarově nemoci. V prostřední řadě se Pán Ježíš setkává s Lazarovými sestrami a dole povolává

Lazara z hrobu. Pozorný malíř dobře přečetl evangelijní text a uvědomil si, že Lazar zemřel v tom dni, kdy
poslové se zprávou o jeho nemoci našli Pána Ježíše a naznačil to pozornému čtenáři – jedna ze sester zatla-

čuje zemřelému oči. Dva obrazy v první řadě tedy zobrazují jednu chvíli, ale na dvou různých místech 
(rukopis je uložen v Escorialu, reprodukce Scala archives).
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Svatí sourozenci Lazar2, Marta3 a Marie4 žili
v Judsku v osadě Betánie5, vzdálené asi půl ho-
diny rychlé chůze od Jeruzaléma6, východně od
Olivetské hory, vedle osady Betfage7, při silnici
do Jericha8. Náleželi k širšímu okruhu Ježíšo-
vých přátel a několikrát byli jeho hostiteli.
U nich nebo v jejich blízkosti trávil poslední
dny před svým královským vjezdem do Jeruza-
léma a pak ještě jednou, před Poslední večeří.

Svatý evangelista Matouš jmenuje Betánii dva-
krát: Ježíš tam odešel přenocovat poté, co
slavně vjel do Jeruzaléma9 a vyhnal směnár-
níky a prodavače z chrámu; a později vypráví,
jak tam nejmenovaná žena při večeři v domě
Šimona Malomocného Ježíšovi pomazala hlavu
velmi vzácným drahým olejem10.

Svatý evangelista Marek zmiňuje Betánii tři-
krát: při vyprávění o Ježíšově cestě z Jericha
do Jeruzaléma, Ježíš tam poslal (do Betánie
a Betfage) učedníky pro oslátko12 (Matouš při
té příležitosti jmenoval jen Betfage13) a večer
téhož dne se Ježíš do Betánie vrátil na noc14.

Druhý den ráno Ježíš v Betánii proklel ne-
plodný fíkovník15 (i o tom mluví také Matouš,
ale místo nejmenuje16). Pak, další den, vypráví,
jak tam v domě Šimona Malomocného jedna
žena vylila Ježíšovi na hlavu z alabastrové ná-
dobky drahý pravý nard17.

Svatý evangelista Lukáš sice vypráví o několika
událostech, které se v Betánii odehrály, ale
jmenuje ji jen dvakrát: poprvé při Ježíšově
cestě z Jericha do Jeruzaléma, přiblížili se
(Ježíš s apoštoly) u Olivové hory k Betfage
a Betánii a Ježíš tam poslal dva učedníky pro
oslátko18, a pak, při vyprávění o samém konci
Ježíšova pozemského putování, přivedl Ježíš
učedníky až k Betánii a vystoupil na Nebesa19.
O večeři v domě Šimona Malomocného Lukáš
nevypráví, ale zaznamenal Ježíšovu návštěvu
v jedné vesnici, v domě Marty, která měla ses-
tru Marii, a jak si Marie sedla u jeho nohou
a poslouchala jeho řeč a Marta si stěžovala, že
jí nepomáhá s obsluhou a Pán Ježíš ji jemně
pokáral – jsou důležitější věci než pobíhání
kolem hosta20.

Nejvíc údajů o svatých sourozencích Lazarovi,
Martě a Marii zapsal svatý evangelista Jan. Vy-
práví o Lazarovi, nemocném z Betánie, kde
bydlely jeho sestry Marie a Marta (připomíná,
že Marie pomazala Ježíše) a sestry že poslaly
za Ježíšem (který byl v té době dva dny cesty
daleko, za Jordánem, v místě, kde původně pů-
sobil Jan Křtitel) posly se zprávou o Lazarově
nemoci: Pane, ten, kterého miluješ, je nemo-
cen. A Ježíš kupodivu prohlásil, že ta nemoc
není k smrti, ale k slávě Boží a oslavě Syna člo-
věka a až po dvou dalších dnech oznámil učed-
níkům, že s ním půjdou do Betánie navštívit
nemocného Lazara. Odbyl varování před ne-
bezpečím takové cesty (v Judsku ho Židé hle-
dali a hodlali ukamenovat) a nakonec odmítl
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Ve svatých Evangeliích1

Autor bohatě mnoha kresbami vyzdobeného fran-
couzského rukopisu Biblická historie a Nanebevzetí
Panny Marie z konce XIV. století (dnes v Morgan
Library & Museum, New York, MS M. 526) věnoval
Janovu vyprávění o Lazarově vzkříšení devět kreseb
na stranách 30v až 40r. Na první Marie Magdaléna
umývá Ježíšovy nohy, na další poslouchá jeho slova,
zatímco Marta obsluhuje, na třetí sestry pečují o ne-
mocného Lazara, na další (zde není překreslena)
svěřují poslům zprávu o bratrově nemoci, na další
poslové zprávu vyřizují Ježíšovi, ten na šesté kresbě
hovoří s apoštoly, na sedmé se setkává pod betán-
skými hradbami s Martou, na další kresbě s Marií
a konečně na deváté přikazuje Lazarovi vyjít z hrobu.
Kresby prozrazují zdatného autora, jsou lehce lavíro-
vané akvarelovými tóny, šedou barvou malíř stínoval
oděvy a předměty, šedozelenou barvou půdu a červe-
ným inkoustem kreslil kříže do Ježíšovy svatozáře.
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obvyklé eufemismy – Lazar neusnul ani nezes-
nul, Lazar je mrtvý. Po dvoudenní cestě dorazili
do Betánie. Marta je uvítala a naříkala – kdyby
byl býval Ježíš u nich, mohl Lazara zachránit.
Pán ji ujistil, že Lazar zase vstane, on sám,
Ježíš, že je Vzkříšení a Život a každý, kdo
v něho uvěří, získá věčný život. Marta si sice
představovala vzkříšení z mrtvých až někdy
v budoucnu, na konci věků, ale prohlásila: ano,
věří v Ježíše jako poslaného Spasitele – Krista.
Pak Marta odešla pro Marii a i ta naříkala –
kdyby byl Ježíš býval s nimi, Lazar by neze-
mřel. Pán Ježíš, pohnut zármutkem Lazarových
sester i jeho přátel, se nechal doprovodit ke
hrobu a přikázal odstranit kámen. Nedbal na
varování, že od pohřbu už uplynuly čtyři dny
a začal rozklad těla. Pak, po krátké modlitbě,
přikázal: Lazare, pojď ven! A Lazar, ovinutý po-
hřebními plátny, vyšel z hrobu. Někteří z při-
hlížejících v Ježíše jako Krista uvěřili, jiní si
pospíšili s udáním k farizeům a veleradě, a čle-
nové velerady dospěli ke konečnému řešení –
je třeba Ježíše zabít21.

Ježíš se pak uchýlil na kraj pouště do osady
Efraim a šest dní před Velikonocemi se vrátil
do Betánie k Lazarovi a jeho sestrám. Při hos-
tině v domě Šimona Malomocného Marie po-
mazala Ježíšovy nohy drahou mastí a utřela je
svými vlasy22. A protože v Ježíše pod vlivem
Lazarova vzkříšení uvěřilo mnoho dalších lidí,
rozhodli velekněží, že je třeba zabít i Lazara23.

Někteří Církevní Otcové se pokoušeli s využi-
tím ústního podání a mimobiblických textů
v komentářích ke svatým Evangeliím doplnit
některá nejasná místa jejich textů, srovnat ne-
jasnou časovou posloupnost a identifikovat
osoby, o kterých evangelisté vypravovali, aniž
by je jmenovali24. Upozornili na to, že Marie,
Lazarova sestra je totožná s Marií z Magdaly25,
zvanou Marie Magdaléna26. O jejím obrácení
a jejím vyléčení vypráví svatý evangelista
Lukáš27, o jejím věrném následování Ježíše se
zmiňují všichni evangelisté. Se svatým Janem
a Pannou Marií provázela Ježíše až pod Kříž28,
pomáhala při Ježíšově pohřbu29 a byla mezi že-
nami, které třetího dne šly ke hrobu30, aby do-
končily úpravu těla. Ona jako první viděla, že
Ježíšův hrob je prázdný31 a také viděla jako
první Vzkříšeného Krista32 a přinesla radostnou
zprávu o Jeho Zmrtvýchvstání učedníkům33.

Tím evangelijní vyprávění34 o svatých souro-
zencích z Betánie končí35, ale z apoštolské doby
pochází ještě jedna zpráva o svatém Lazarovi,
akta svatého mučedníka Alexandra z Brescie36.
Ještě jako mladík, v letech panování císaře
Claudia37, putoval za svatým biskupem Laza-
rem do Marseille a za svatým biskupem Maxi-
minem do Aix a po návratu do Itálie za císaře
Nerona38 byl zajat, mučen a popraven, protože
odmítal obětovat pohanským bohům.

A o tom, jak se svatý Lazar dostal do Marseille,
vyprávějí legendy39.
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Velkolepě zdobený list vyříznutý z anglického Žaltáře
z poloviny XII. století (dnes v Morgan Library & Mu-
seum v New Yorku) je oboustranně pomalován čtyřia-

dvaceti čtverci, každý obsahuje alespoň dva výjevy z Je-
žíšova života. Čtvrtý čtverec na rubové straně ukazuje

v horní polovině přípravu hostiny v domě Šimona Ma-
lomocného – se zjizvenou tváří sedí v křesle a pozoruje
služebníky. Jedni připravují ubrus, druzí roztápějí pod
velikým kotlem. Dolejší scéna už je z večeře, hosté sedí

za stolem, Pán Ježíš uprostřed, Šimon stranou v křesle,
Marie Magdaléna otírá svými vlasy Ježíšovy nohy.

V pátém čtverci se Ježíš setkává se samařskou ženou
a Samařany, v šestém je nahoře správně podaná scéna

z Ježíšovy návštěvy v Martině domě v Betánii – Ježíš
v doprovodu dvanácti apoštolů učí, Marie mu sedí

u nohou a Marta káravě zdvihá prst – jak má sama
stihnout obsluhu tolika lidí? V dolním výjevu se opět
odehrává večeře za stolem, Marie Magdaléna vylévá

Ježíšovi na hlavu vzácný olej. Malíř jistě nikdy neviděl
alabastrovou nádobku, a tak Marie olej vylévá z krav-

ského rohu. V sedmém čtverci nahoře vlevo sestry
v domě naříkají nad bratrovou smrtí, vpravo už se ví-

tají s Ježíšem, který přišel až po Lazarově smrti. V dol-
ním poli Ježíš provázený sestrami a apoštoly přikazuje

Lazarovi vystoupit z hrobu, kamenného sarkofágu. Dva
muži odklopili víko, jeden si zakrývá nos, jiný pomáhá

Lazarovi, ovinutému pruhy látky.

Rukopis MS K. 21 uložený v knihovně koleje svatého Jana Univerzity v Cambridge (St Johń s College, University
of Cambridge), sbírka písní, hymnů a dalších textů, je vyzdoben mnoha drobných miniaturami, tři z nich, na fol.
46r, jsou věnovány svatému Lazarovi. Na prvním obrázku leží nemocen na lůžku, v péči pěti žen, na druhém leží
mrtvý, zahalen do bílých pláten, služebníci přinášejí rakev, na třetím mu Pán Ježíš přikazuje, aby vstal, sestry mu
pomáhají zbavit se pohřebního odění.
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jich loď nepotopila ani neztroskotala a všichni
Božím řízením dopluli do Provence (provincie
Římské říše v Galii), na místě dnes na pa-
mátku tří svatých Marií zvaném Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer, a tam se jejich cesty rozešly.
Marie Jakubova, Marie Salomé (a její slu-
žebná Sára) zůstaly na místě, Marta (se slu-
žebnou Marcelou) následovala biskupa Tro-
fima do Arles, Marie Magdaléna odešla
s biskupem Maximinem do Aix a Lazar odešel
do Marseille, kde založil novou církev a stal
se prvním zdejším biskupem. Vystavěl tam
první kostel v Galii, obracel pohany a hlásal
prostým i mocným svaté Evangelium až do vy-
dání Domiciánova51 dekretu. Pak byl zajat,
trápen, nucen k obětování pohanským bohům
a protože odmítal, byl sťat52.

Svatá Marta provázela biskupa Maximina do
Aix, kde on zůstal a založil místní církev, ona
putovala až do okolí Avignonu a všude, kam při-
šla, zvěstovala Dobrou zprávu svatého Evange-
lia. Na zpáteční cestě podél Rhony zbavila oby-
vatele města Tarascon53 obávané příšery54

a došla až do Marseille. Pak žila v blízkém kláš-
teře a po blažené smrti byla pohřbena v Taras-
conu, v klášteře, který založila55.

Svatá Marie Magdaléna také roznášela po
kraji svaté Evangelium, troufla si kázat Krista
i před Dianiným chrámem56, přivedla k víře
místního vladaře a v modlitbě mu vyprosila
potomka57. Opustila svět a odešla do pous-
tevny, kde třicet let vedla kající život. Až
v jeho závěru ji na základě vidění nalezl jiný
poustevník, kněz, jehož požádala, aby bisku-
povi Maximinovi oznámil den její blízké smrti,
takže ji ještě stačil zaopatřit svátostmi a po-
hřbít v její jeskyni58.
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Matka svatých sourozenců Lazara, Marty
a Marie se jmenovala Eucharie a pocházela
z Judova kmene a královského Davidova
rodu41, otec Theofil, patrně proselyta, pochá-
zel z knížecího rodu v Sýrii42. Vlastnili velké
množství pozemků a nemovitostí v Judei a Ga-
lilei, které si po jejich smrti sourozenci roz-
dělili tak, že nejstarší Marta sídlila v Betánii,
s ní v domě žil i Lazar, jemuž patřila část Je-
ruzaléma s mnoha domy a nejmladší Marie
zdědila Magdalu blízko Genezaretského je-
zera. Po Ježíšově Nanebevstoupení přijali
z rukou apoštolů svatý křest a žili ve spole-
čenství s jeruzalémskou církví, Pannou Marií,
apoštoly i ostatními učedníky, ale Lazar se
musel skrývat, na nějakou dobu se dokonce
uchýlil na Kypr, kde je uctíván jako zakladatel
místní církve. Po smrti prvomučedníka sva-
tého jáhna Štěpána a před rozchodem apoštolů
stačili prodat své nemovitosti a peníze věnovat
církvi43, pak byli dopadeni a uvězněni, a na
lodi bez plachty a vesel odtaženi na moře44.
Spolu s nimi na lodi byli45 Ježíšem uzdravený
slepec od narození Cedonius46, příbuzná žena
Marie Salome47, Marie Jakubova48 a dva z dva-
asedmdesáti učedníků, Maximin49, žák sva-
tého Petra, a Trofim50. Proti očekávání se je-

V legendách40

Jeden z oltářů v bazilice svaté Máří Magda-
lény ve městě Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume je obložen čtyřmi dřevěnými zlace-
nými reliéfy s obrazy ze života světice
(pocházejí z rozebraného oltáře, který v roce
1536 vyřezal sochař Jean Beguin). Na prv-
ním Magdaléna poslouchá Ježíšovo kázání,
na druhém otírá svými vlasy Ježíšovy nohy
při večeři v domě Šimona Malomocného, na
třetím se setkává se Zmrtvýchvstalým Kris-
tem a na čtvrtém nastupuje do lodi před ces-
tou do Provence. 
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V mexickém národním muzeu (Museo na-
cional de san Carlos, Mexico City) se
sbírkami evropského umění mají mimo
jiné skvosty i oltářní nástavec s obrazy
k legendě svatého Lazara, dílo nezná-
mého katalánského malíře ze XIV. století.
Na prostředním obrazu andělé provázejí
svatého Lazara biskupa, další obrazy
představují Ježíšovo setkání s Lazarovými
sestrami, Lazarovo vzkříšení, jeho kázání
Krista před provensálským panovníkem,
jiné jeho kázání před provensálským
lidem.

Tak skončilo pozemské putování svatých sou-
rozenců z Betánie. Svatý Lazar na konci svého
dobrého díla slavně zemřel mučednickou
smrtí, svatá Marta, vzor starostlivé péče
o bližní a činného života v Kristu, zemřela ob-
klopena svými řeholními sestrami a Marie
Magdaléna, vzor kajícího a kontemplativního
života, zemřela v tichu své jeskyně. Všichni tři
byli slavně pohřbeni, Všemohoucí Bůh je i je-
jich hroby oslavil mnoha zázraky59 a svatá Cír-
kev je oslavila liturgickou úctou s vlastními
svátky: 22. července sv. Marii Magdalénu ka-
jícnici60, 29. července sv. pannu Martu61 a 17.
prosince sv. Lazara, biskupa a mučedníka62.
A bylo to velmi dobré, až do velké reformy cír-
kevního kalendáře na začátku druhé poloviny
minulého století. Římští otcové pracující na
reformě Římského martyrologia sjednotili
svátky svatých sourozenců z Betánie do jedi-
ného dne, 29. července63. Na lokální nebo řá-
dovou úctu tato změna samozřejmě nemá
žádný vliv64.


