
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo VRAŽDENIE NEVINIATOK – VRBA     Strana 1 z 34 

Vraždenie neviniatok - (Matúš 2,16); Keď kráľ Herodes videl, že bol mudrcmi (gréc. magoi) oklamaný (zatajili 

narodenie Mesiáša a odišli  z krajiny; pozri Klaňanie troch kráľov), veľmi sa rozhneval a dal 

povraždiť v Betleheme a jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, o 

ktorom sa dôkladne prezvedel od mudrcov (svojich židovských učencov: zákonníkov a 

veľkňazov). Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš (31,15): „V Ráme bolo počuť hlas, 

nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva deti  (izraelské kmene z pokolenia Efraima, Manasse a 

Benjamína, povraždenými alebo odvlečenými Asýrčanmi) a odmieta prijať útechu, lebo ich už niet 

(Herodes prirovnávaný k najkrutejším nepriateľom Izraela).“  

 

(Protoevanjelium Jakubovo, XXII); Keď Herodes poznal, že ho mágovia podviedli, rozzúril sa, 

poslal vrahov a povedal im: „Nemluvňatá, ktorým je dva roky alebo menej, zabijete.“ Keď sa 

Mária dozvedela, že vraždia nemluvňatá, v hrôze vzala chlapca, zabalila ho do plátna a položila ku 

kravám v žľabe. Tiež Alžbeta, keď sa dozvedela, že hľadajú Jána, vzala ho a rozhliadala sa, kde 

by ho ukryla. Ale nebolo kde by sa ukryla, a Alžbeta prepukla v hlasitý plač a volala: „Hora 

Božia, vezmi si matku aj s dieťaťom!“ Alžbeta totiž nedokázala vystúpiť hore. A v tú chvíľu sa 

hora rozostúpila a vzala ju k sebe. A žiarilo im svetlo: anjel Pána bol totiž s nimi a chránil ich.  

 

(Pseudo-Matúšovo evanjelium, oddiel XVII); Keď Herodes videl, že ho učeníci podviedli, rozzúril 

sa a rozoslal ľudí po všetkých cestách, pretože ich chcel chytiť a zabiť. Nakoľko ich nikto 

nemohol nájsť, poslal ľudí do Betlehema a dal zabiť všetky deti do dvoch rokov, podľa toho, čo sa 

dozvedel od učencov ohľadne doby.  

 

(Legenda aurea); Kati zabili aj najmladšieho Herodesovho syna, ktorého dali do výchovy v 

Betleheme. 

 

-samostatný výjav Vraždenia neviniatok Herodesovými vojakmi je v kresťanskom umení vzácny; 

v katakombovom maliarstve 4.st. ho nenájdeme vôbec, objavuje sa však na reliéfoch sarkofágov v 

súvislosti s kultom Neviniatok praktikovaným v oblasti Marseille; občas sa výjav objavuje na 

doskách evanjeliárov a rukopisov (Rabulov kódex, 586), v mozaikovej výzdobe chrámu S. 

Maggiore v Ríme (432-440), neskoršie vo freskovej výzdobe kaplnky Scrovegniovcov v Padove 

(Giotto di Bondone, 1304-1306), ale aj tu je iba súčasťou po sebe idúcich zobrazení; výjav 

spočiatku zobrazovali v neurčitom prostredí, najčastejšie však do stredu mesta (Q. Reni, 1610), na 

nádvorie Herodesovho paláca, zriedkavo do zasneženej krajiny (holandský maliar Pieter Brueghel 

st., 1616); základný ikonografický typ vznikol v 5.st. a nemenil sa v ďalších slohových obdobiach; 

vojaci s vytasenými mečmi vytrhávajú deti z náručia ich vzpierajúcich sa a nariekajúcich matiek, 

na zemi ležia pohádzané mŕtve telíčka a Herodes všetko pozoruje z balkóna alebo z trónu; počet 

vojakov, detí ani matiek nebol záväzný; prchajúca žena s dieťaťom ukrytým v záhyboch plášťa je 

sv. Alžbeta; žena sediaca a nariekajúca nad mŕtvolkou dieťaťa je narážkou na plačúcu Ráchel 

z Jeremiáša;  tento verš pokladala stredoveká cirkev za predobraz Herodesovho vraždenia; v 

minimalizovanej verzii zobrazovali iba jedného, dvoch vojakov, aby pôsobivejšie vyjadrili krutosť 

zabíjania (Nicolas Poussin, 1626-1627); v klasickej verzii sa objavuje niekoľko matiek a detí, v 

rozšírenom type tvorí scénu mnohofigurálny výjav s desiatkami postáv (P. P. Rubens, 1635-1639);  

v klasickej schéme sedí Herodes na tróne a vydáva príkazy na zabíjanie (Giovanni Pisano, 1302-

1311), pozoruje drámu z terasy, alebo sa ho účastní spolu s vojakmi; ako sprievodnú scénu 

Vraždenia neviniatok maľovali niekedy Útek Alžbety s malým Jánom Krstiteľom do hôr; zvláštne 

typ predstavuje vyobrazenie Sibyly Európskej, ktorá údajne predpovedala vraždu betlehemských 

neviniatok; jej atribútmi sa preto stali list a meč 

 

-Starozákonné predobrazy Vraždenia neviniatok: a) Faraón prikazuje pozabíjať deti Izraelitov 

(Exodus 1).  Počet Izraelitov v Egypte narastal, preto faraón prikázal pôrodným babiciam zabíjať 

židovských novorodencov mužského pohlavia.  b) Atalja dáva zabiť deti kráľovského rodu 

(2Kráľov 11).  Vdova Atalja, aby si udržala postavenie kráľovnej matky aj po smrti syna 

Achaziáša, dala vyvraždiť kráľovské (dávidovské) potomstvo; potom neobmedzene vládla, kým 

veľkňaz Jojada neuviedol na trón Achaziášovho sedemročného syna Jóaša,  ktorého pred 

kráľovnou ukrývali v chráme 

 

Hall: uctievanie neviniatok a úcta k týmto deťom ako k prvým mučeníkom, existovali už v 

počiatkoch kresťanského letopočtu; v stredoveku aj neskoršie zobrazované ako zbožný kŕdlik s 

palmovými ratolesťami v rukách a v talianskej renesancii niekedy zahrnované do zobrazení Panny 

Márie s dieťaťom a svätcami 
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Krämer-Trenkler: povestná masová vražda, pri ktorej dal Herodes pozabíjať deti do dvoch rokov, 

sa nestala; jediný prameň pre tento hrozný čin je apokryfné evanjelium od Matúša; podľa neho sa 

mudrci vypytovali na novonarodeného židovského kráľa, aby sa mu mohli pokloniť; keď sa o tom 

dopočul Herodes, zavolal si troch mudrcov k sebe a od nich sa dozvedel, že jeho nasledovník sa 

narodil v Betleheme; aby sa svojho konkurenta zbavil, prepustil mudrcov so sľubom, že len čo 

budúceho kráľa nájdu, dajú mu vedieť, aby aj on sa mu mohol pokloniť; potom čo anjel mudrcov 

varoval, mudrci odišli inou cestou bez toho, že by Herodesa informovali, a rovnako uprchol Jozef 

s Máriou (pozri Útek do Egypta); následne padlo Herodesove rozhodnutie o vyvraždení 

neviniatok; ostatní evanjelisti (Marek, Lukáš, Ján) o tom nehovoria nič, ani iné dobové pramene, 

napr. židovský dejepisec Joseph Flavius, žijúci o 100 rokov neskôr; to nie sú jediné dôvody na 

spochybnenie Matúšovho líčenia; Herodes zomrel roku 4 pr.Kr., a keď aj akceptujeme, že sa Ježiš 

nenarodil v roku nula (pozri betlehemská hviezda), mal Herodes v tom čase okolo 70 rokov a 

novorodenca sa nepochybne nemusel báť; okrem toho bol iba vazalom cisára Augusta, ktorý si 

vyhradil potvrdzovanie všetkých rozsudkov smrti a obdobné výstrelky, ako vyvražďovanie detí by 

jednoducho nestrpel (o 10 rokov neskôr po Herodesovej smrti jeho nástupcu za oveľa menšie 

previnenie jednoducho zosadil); Matúš si túto udalosť pravdepodobne voľne pribásnil, aby 

zdôraznil význam Krista ako Mesiáša; obdobné príbehy o nevydarených atentátoch na veľké 

postavy dejín jestvovali už predtým (napr. Mojžiš v obdobnom príbehu hromadnej vraždy 

židovských synov prikázanej faraónom iba o vlas unikol smrti v košíku, ktorý po Níle pustila jeho 

matka); takéto príbehy sa už v staroveku nebrali za bernú mincu, ale slúžili na literárne 

zdôraznenie významu plánovanej obete 

 

-Matúšova správa o vraždení neviniatok mohla byť výrazom opovrženia k vladárovi, ktorý mal 

neblahý zvyk v záchvatoch paranoidného strachu zbavovať sa všetkých svojich reálnych aj 

potenciálnych konkurentov; neváhal dať povraždiť príslušníkov rodu Hasmonejovcov, vrátane 

svojej manželky Mariamne, ktorou sa do tohto rodu priženil; rod Hasmonejovcov (Machabejcov) 

bol vo veľkej vážnosti u Židov a tí mu tento čin nikdy neprepáčili, rovnako ako si nich nezískal 

pre svoj edómsky pôvod 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_degli_innocenti 

 

 
 

Herodes prikazuje zabiť neviniatka (mozaika, bazilika Santa Maria Maggiore, Rím, 432-440) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_degli_innocenti
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Vraždenie neviniatok (Codex Egbert,  990) 
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Vraždenie neviniatok (Psalterium Ingeborg, 12.st.) 
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Vraždenie neviniatok (Žaltár zo St. Albans, 1125-1145) 
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Herodes a vraždenie neviniatok (Winchesterský žaltár, 1150) 
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Vraždenie neviniatok. Útek do Egypta (Apokalypsa Cloisters, 14.st.) 
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Giotto: Masaker sv. neviniatok (kaplnka Scovegrini v Padove, 1304-1306) 
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Vraždenie neviniatok (holandský rukopis, okolo r. 1460) 
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Gentile da Fabriano: Vraždenie neviniatok (panel z Oltára Quaratesi, 1425) 
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Nedatované: Vraždenie neviniatok  
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Masaker neviniatok (freska v kaplnke Notre-Dame-de-Bon-Coeur v Nice, 15.st.) 
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M. di Giovanni: Vraždenie neviniatok (1488) 
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P. Brueghel st.: Vraždenie neviniatok (1565-1567)  

 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo VRAŽDENIE NEVINIATOK – VRBA     Strana 15 z 34 

 
 

Anonymný autor: Vraždenie neviniatok (17.st.) 

 

 

 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo VRAŽDENIE NEVINIATOK – VRBA     Strana 16 z 34 

 

 
 

A. Sadeler II : Vraždenie neviniatok (1580-1629) 
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A. Collaert podľa M. de Vos: Vraždenie neviniatok (1598) 
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J. Sadeler I. podľa M. de Vos: Herodesovo zabíjanie (16.-17.st.) 
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J. de Momper II: Masaker neviniatok (17.st.) 
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A. Altdorfer:  Vraždenie neviniatok (1512-1514) 
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J. Tintoreto: Vraždenie neviniatok (16.st.) 
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C. van Haarlem: Vraždenie neviniatok (1590) 

 

 
 

Podľa H. Rottenhammera: Vraždenie neviniatok (16.st.) 
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M. Raimondi podľa Raffaela: Vraždenie neviniatok (1509) 
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A. Sadeler II : Vraždenie neviniatok (rytina, 1570-1629) 
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J. Callot: Vraždenie neviniatok (17.st.) 
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G. Reni: Vraždenie neviniatok (1611) 
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P. P. Rubens: Vraždenie neviniatok (1611-1612) 

 

 
 

P. P. Rubens: Vraždenie neviniatok (1638) 
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P. Pontius podľa P. P. Rubensa: Vraždenie neviniatok (rytina, 1643) 
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P. Farinati: Vraždenie neviniatok (17.st.) 
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G. F. Romanelli: Vraždenie neviniatok (perokresba hnedým tramentom, hnedým a modrým 

lavírovaním, čierna krieda a biely gvaš, 1630)  

 

 
 

L. Finson: Vraždenie neviniatok (1615) 
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D. da Voltera: Vraždenie neviniatok (1557) 
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G. Doré: Vraždenie neviniatok (drevorez, 1866) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo VRAŽDENIE NEVINIATOK – VRBA     Strana 33 z 34 

 

 
 

G. Doré: Mučeníctvo svätých neviniatok (brunaille, 1868) 

 

 
 

W. H. Hunt: Triumf neviniatok (1883) 
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F.-J. Navez: Vraždenie neviniatok (1824) 

 


