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Svatý Marek jako patron Benátské republiky. Jak Benátčané získali 
ostatky svého patrona a co o tom říká „benátská verze“ svatomarkovské 
legendy. 
 
Martina Schmidtová 
 
Svätý Marek je autorom jedného zo štyroch evanjelií. Jeho evanjelium je považované za 

najstaršie zo štyroch biblických evanjelií. Bolo napísané okolo roku 60 n.l.  

Celým menom Ján Marek, pochádzal z Jeruzaléma. Rodom bol Levita. Jeho matkou je bohatá 

vdova, a  ich dom je významným spoločenským centrom ranných kresťanov. Podľa iných 

autorov má Marek aj matku - Hannah aj otca - Jána . V liste Kolosanom je spomínaný aj 

Markov bratranec Barnabáš - levita. Bol to práve Barnabáš kto spolu so sv. Pavlom berú 

Marka na svoje misijné cesty do Antiochie a na Cyprus. Neskôr sprevádza Marek sv. Petra. 

Stáva sa jeho pomocníkom v Ríme, kde sú spolu uväznení. Podľa jednej z tradícií je to práve 

Peter kto Markovi diktuje evanjelium. A predpokladá sa tiež,  že to bol práve Peter kto posiela 

Marka do Alexandrie aby tu hlásal evanjelium podľa Ježiša.  

V Alexandrii zakladá prvé kresťanské spoločenstvo, zároveň sa stáva prvým biskupom tohto 

mesta. Čoskoro si získal veľkú popularitu čo sa nepáči domácemu pohansko – modlárskemu 

spoločenstvu. Podľa Zlatej legendy na Veľkonočnej bohoslužbe prepadnú Marka a 

s oprávkou na krku ho vláčia mestom .Po tom čo je zavretý do väzenia sa mu zjavuje Ježíš 

Kristus a prihovára sa mu vetou: „ Pax tibi, Marce, evangelista meus.“ Tento námet použil 

Giovanni Mansueti v súbore siedmych obrazov zo života sv. Marka, ktoré zdobili steny Sala 

dell´Albergo V Scuola di San Marco. Dnes visí obraz v galérii Dell´Acadenia v Benátkach. 

Na druhý deň bol Marek znovu vláčený ulicami mesta, s oprávkou na krku, v tom začne 

víchrica ktorá odženie pohanov od tela sv. Marka a umožní tak jeho dôstojné pochovanie. 

Udalostiam došlo , podľa tradície za vlády cisára Trajána, ktorý vládol v rokoch 98-117. 

Existujú dve verzie toho kam bolo telo Markovo pochované, jedna hovorí že to bolo 

v dedinke Bucolo a druhá že šlo o obec Canopo. V oboch boli na jeho telom vybudované 

kostolíky. 

 

Roku 828 boli ostatky sv. Marka prenesené benátskymi kupcami do Benátok. Tento dátum je 

spojený s vybudovaním prvej benátskej baziliky, ktorá r. 976 vyhorela. Podľa tradície bola pri 

vyzdvihovaní svätcova tela cítiť v širokom okolí nádherná vôňa.  
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Legendy spojené s osobou sv. Marka:  

 

Tradícia hovorí že už pri príchode  sv. Marka do Alexandrie sa začali okolo jeho osoby diať 

zázraky.  Pri vstupe do mesta si dáva Marek opraviť obuv u obuvníka Aniana. Ten sa pri šití 

pichne do prstu a zvolá : „Ó bože“ ! Na to zareaguje Marek výkladom o pravom Bohu, 

prorokoch a Kristu. Anianus uverí a je pokrstený. Po Markovej smrti sa Anianus stavá 

pokračovateľom Marka na biskupskom stolci. Legenda viažuca sa na umučenia svätca viz. 

vyššie. 

Ďalšie legendy sú spojené s  prenesení ostatkov benátskymi kupcami. Jednej noci sa strhne 

búrka a loď je zmietaná na mori, v tom sa im zjavuje sv. Marek a radí námorníkom aby si 

stiahli plachty, pretože na blízku je pevnina. Vďaka tomu  pristali na ostrove a zachránili sa. 

Tradícia hovorí že ak plávali pri akomkoľvek pobreží. Ľudia prichádzali a radovali sa že vezú 

telo svätcovo.  

V Benátkach bolo telo svätca pochované pod jeden z chrámových stĺpov postavených 

z mramoru. Keď umrela generácia ktorá telo svätca pochovala, ľudia zistili že nevedia kde 

presne leží Markovo telo. Rozhodli sa preto usporiadať procesiu , pri nej začali kamene stĺpu 

sami odskakovať až sa im ukázala schránka s telom svätca. 

Legenda s rybárom pochádza zo 14. storočia . Rybár na rozbúrenom mori stretne troch mužov 

v člene , ktorí sú v skutočnosti tromi svätými, a to sv. Jiří, sv. Mikuláš a sv. Marek. Tí 

pomôžu ochrániť mesto pred démonmi ktorí ho chceli zničiť. Ako dokaz  dostáva rybár prsteň 

ktorý prináša dóžovi. Prstn bol  súčasťou pokladu benátskej baziliky. Tento námet použil pre 

svoj obraz Paris Bordon okolo r.1545 a je vystavený  galérii  Dell´Academia.  

Ďalším námetom pre  zobrazovanie sv. Marka je legenda ktorá hovorí o zázraku pri 

oslobodení otroka. Príbeh rozpráva o kresťanskom otrokovi ktorého pán trestá za to že sa 

modlí ako kresťan. Zakazuje mu navštevovať ostatky sv. Marka. Avšak viera otroka je 

silnejšia ako strach pred pánom a tak sa vyberie uctiť si svätca. Keď to pán zistí dáva otroka 

oslepiť a zlámať mu kosti. K mučeniu nedochádza pretože sv. Marek láme palicu, keď to 

otrokov pán vidí prosí o milosť. Tento námet použil pre svoj obraz Tintorreto pravdepodobne 

roku 1574 pre Sala Capitolare v Scuola Grande di San Marco. Dnes v zbierkach galerie 

Dell´Academie.  
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Atribúty sv. Marka :  

 

Na úvod si dovolím stručne načrtnúť symboliku evanjelistov, keďže súvisí priamo s osobou 

sv. Marka a s jeho základným atribútom – levom. História tejto symboliky siaha už do 

predkresťanskej doby. Babylonský  mýtus pozná štyri astrálne božstvá : Nergal = okrídlený 

lev, Marduk= okrídlený býk, Nabu= člověk, Nimurta = orol.  Ranná kresťanská cirkev potom 

prejala evanjelistov ako štyri okrídlené bytosti , ktoré sú spomínané v Janovej Appokalypse. 

Tu sa osoby štyroch evanjelistov analogicky vyjadrujú takto : okrídlený lev – Marek – 

zmŕtvychvstanie, človek (anjel)- Matúš - pozemský život Ježiša, okrídlený býk – Lukáš – 

obetovanie, a orol – Ján – nanebovstúpenie. 

Tieto analógie sú odvodzované aj podľa začiatku evanjelií, keď Markovo začína rozprávaním 

na púšti a tá je domov leva. Kresťanský starovek videl v štyroch evanjelistoch aj štyri rajské 

rieky a je možná aj interpretácia v zmysle štyroch koncov kríža. V baroku boli štyria 

evanjelisti spojovaný aj s osobami cirkevných otcov: Augustinom, Ambrožom, Jeronýmom a 

Rehorom Veľkým. V kostoloch a chrámoch boli vyobrazovaní nad hlavným chórom. Niekedy 

je s osobami evanjelistov spojovaná aj symbolika cností.  

 

Lev ako symbol sv. Marka a Benátok:  

 

Lev ako jeden zo symbolov evanjelistov je spojením kozmologického  a kresťanského 

významu.Už v staroveku bol symbolom sily, moci a odvahy. A už v rozprávkach je chápaný 

ako kráľ zvierat. Ide zrejme o najrozšírenejšie erbové zviera vôbec.V starovekej slnečnej 

symbolike bol chápaný ako obnova života, táto predstava je častá aj u mnohých autorov 

v stredoveku, ako boli Origenes , Isidor Sevillský. Kde je lev chápaný ako symbol z mŕtvych 

vstania, pretože levíčatá sa rodia mŕtve a až po troch dňoch im matka daruje fúknutím do 

nozdier život. Toto staroveké zoologické pojatie bolo prejaté do stredovekých beštiárov. 

V kresťanskom umení je podoba okrídleného leva ako atribútu sv. Marka a benátskej 

republiky jedným z najstarších vyobrazení. Vďaka spojeniu leva so sv. Markom a benátskou 

republikou je možné nájsť okrídleného leva  na mnohých benátskych stavbách vo východnom 

Stredomorí. A pretože lev nikdy nespí, rsp. má aj pri spánku otvorené oči, je práve lev kto 

stráži príbytky v podobe klepadiel. 

A je to práve okrídlený  lev, kto spolu so sv. Theodorichom, víta návštevníkov 

prichádzajúcich od mora pri vstupe do Benátok. 
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Ďalším zo základných atribútov tohto svätca  je kniha  ktorá je symbolom všetkých štyroch 

evanjelistov. V benátskej tradícii, je časté zobrazenie leva ktorý má na knihe položenú jednu 

zo svojich láb. Často ho vidíme ako sedí za pulpitom a píše evanjelium a nad ním sa vznáša 

holubica ako symbol ducha svätého, ktorá mu našepkáva. V dielach benátskej maliarskej 

školy je tiež vyobrazovaný ako drží knihu a dóža (poprípade iný politický hodnostár Benátok) 

pred ním kľačí, alebo do poručuje  danú osobu Panne Márii. 

 

Okrem Benátok je sv. Marek patrónom: notárov, stavebných robotníkov, murárov, sklenárov, 

košikárov, maliarov na sklo, pisárov. Je vzývaný za dobré počasie a dobrú úrodu. Je uvádzaný 

ako zástanca proti blesku a krupobití a proti náhlej smrti. 

 

Svätec môže byť zobrazovaný s biskupskými insígniami, čo je odkazom na jeho biskupské  

pôsobenie v Alexandrii.   
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