
MICHAL PSELLOS
BYZANTSKÉ LETOPISY

Podle starověkéhojména hlavního měs
ta, někdejší řecké kolonie Byzantion
na Bosporu (později Konstantinopol,
Cařihrad, Istanbul), nazvala novodobá
věda mocný středověkýstát na pomezí
Evropy, Asie a Afriky Byzantskou říší.
Dějiny Byzance začínají založením
Konstantinopolu Konstantinem Veli
kým roku 324 a končí dobytím města
Turky v roce 1453. Ačkoli Byzantinci
sami se cítili vždycky dědici římské říše,
je jejich kultura zcela pořečtěláa jejich
literatura je psána v řeckémjazyce.
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Největšího rozkvětu tu dosáhlo dějepi
sectví. Byzantští historikové mají zálibu
v pestrém sledu neobvyklých příběhů
a dějepisné líčení jim nahrazuje staro
věkou epiku i moderní román. K vrcho
lům byzantské historiografie patří By
zantské letopisy (Chronografia), jež
sepsal filozof, rétor a politik Michal
Psellos (asi 1018—1096). U dvora po
znal osobně většinu panovníků, o nichž
píše. Kromě tohoto díla napsal ještě
Krátkou historii císařů, na osmdesát
řečí a zanechal rozsáhlou korespon
denci. Psellovo vyprávění vyniká vý
stižnými charakteristikami císařů 1 vy
tříbeným klasickým stylem. Po stránce
psychologické pronikavosti bývá Psellos
srovnáván se Shakespearem a Dosto
jevským.

Z řečtiny přeložila Růžena Dostálová
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KRONIKA LET 976—1077,

JEJÍMŽ AUTOREM JE UČENÝ MNICH VYSOCE
VÁŽENÝ MICHAL; LÍČÍ ČINY CÍSAŘŮ BASILEIA

A KONSTANTINA, KTEŘÍ SEJIŽ NARODILI V CÍSAŘSKÉM

PALÁCI, PO NICH PAK ČINY ROMANA ARGYROPOLA,

MICHALA PAFLAGOŇANA, JEHO SYNOVCEMICHALA,

KTERÝ DŘÍVE NEŽ SE STAL CÍSAŘEM, MĚL HODNOST

CÉSARA, DÁLE VLÁDU DVOU CÍSAŘSKÝCH SESTER,

PRINCEZEN ZOE A IHEODORY A JEJICH SPOLUVLÁDCE
KONSTANTINA MONOMACHA, POTOM SAMOVLÁDU

CÍSAŘOVNY I HEODORY, PO NÍ VLÁDU MICHALA
STARÉHO A VLÁDU IZÁKA KOMNENA AŽ PO PROHLÁŠENÍ

KONSTANTINA DUKY CÍSAŘEM.
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BASILEIOS II. (976—1025)

1. Takto zakončil svůj život císař Jan Cimiskes,
který prokázal římské říši mnoho služeb a posílil její
moc tou měrou, že vláda mohla přejít bez potíží na
Romanovy syny Basilela a Konstantina.

2. V té době oba už měli dospívání za sebou, ale
lišilisenavzájem svou povahou. Basileios,který byl ovšem
1starší, se projevoval vždy jako bystrý, rozumný a uváž
livý mladý muž, kdežto Konstantin se všem zdál být
rozpustilý, lidé měli dojem, že vede lehkomyslný život
a že se oddává prostopášnostem.

Basileios a Konstantin se usnesli, že nebudou oba
faktickými císaři, ale že starší Basileios se chopí veškeré
moci a podělí se s bratrem jen o císařský titul. Kdyby
absolutní moc nebyla bývala svěřena staršímu a spo
lehlivějšímu z obou bratří, byli by sotva mohli dobře
spravovat říši. V tomto bodě můžeme vyslovit obdiv
Konstantinovi, který postoupil bratrovi větší díl otcov
ského dědictví, to jest vlády, ačkoli se na ní mohl podí“
let stejným dílem jako jeho bratr, zvláště, když to učinil
na vrcholu mládí, kdy každý člověk touží nejžhavěji po
moci. Jednal tak, ačkoli viděl, že ani jeho bratr dosud
nedospěl k zralému mužnému věku, ale že mu sotva
vyráží — jak se říká — „první na bradě chmýří“.
Proto si Konstantin hned úvodem zaslouží naši chválu.

3. Když se Basileios už ujal vlády nad Římany,
nechtěl nikomu svěřovat své plány ani se s nikým radit
o správě státních záležitostí. Nemohl se však ještě spo
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léhat sám na sebe, poněvadž dosud nezískal žádné
zkušenosti ani ve vojenství ani v řízení státu; proto vě
noval pozornost pobočníku Basileiovi. Tento muž se
těšil v římské říši největší vážnosti, a to pro vznešenost
svého ducha a mohutnost své postavy 1 pro krásu
vpravdě vladařskou. Pocházel z téhož otce jako otec
Basiletův a Konstantinův, ale matku neměli společnou.
Proto jej už v nejútlejším věku učinili eunuchem, aby si
jako levoboček nemohl činit nároky na vládu před le
gitimními nástupci. Smířil se se svým osudem a velmi
lpěl na císařské rodině, vždyť to byla i jeho vlastní
rodina. Nejvíce přilnul k synovci Basileiovi, důvěrně
se s ním objímal a rozmazloval ho jako milující pěstoun.
Proto na něj Basileios přenesl břímě vlády a sám nachá
zel v horlivosti svého pobočníka vzor, na němž se mohl
učit. Pobočník Basileios byl zápasníkem a závodníkem,
císař Basileios divákem, který mu nechtěl jen podat
věnec vítěze, ale který sám chtěl jednou běhat a závodit
v jeho stopách a tak s ním soutěžit. Od té doby vše pod
léhalo pobočníkovi Basileiovijak v oblasti civilní, tak na
úseku vojenském. On první — nebo spíšesám —se staral
o veřejné příjmy a o státní správu. Císař samozřejmě se
ke všemu vyjadřoval nebo se činně podílel na rozhodnu
tích tím, že jich část schvaloval ústně a část potvrzoval
písemně.

4. Většiněnašich současníků, kteří císaře Basileia
osobně poznali, se císař zdál být nevlídný, drsného cho
vání, prchlivý a tvrdohlavý, zdál se jim být člověkem
suchým, který se vyhýbá jakékoli rozmařilosti. Jak jsem
se však dozvěděl u kronikářů, kteří psali o jeho době,
vůbec nebyl takový hned od začátku, ale obrátil se od
uvolněného a rozmařilého života k přísnému řádu, jako
by tlak událostí byl zapůsobil na jeho povahu a napřímil
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to, co v ní bylo uvolněné, vzpružil to, co bylo slabé,
a vůbec změnil celýjeho způsob života. Vždyť zpočátku
se netajil tím, že pije, rád miluje a hoduje, střídavě si
dopřává královských radovánek a odpočinku a podle
chuti užívá mládí a císařské moci. Ale od té doby, kdy
známý Skleros, pak zase Fokas a znovu Skleros 1 další
sahali po císařskémoci a povstávali proti němu z obou
stran, na plné plachty unikl rozmařilému životu a celou
duší se ponořil do vážné práce. Dolehl zejména na lidi
z vlastního okolí, kteří na sebe strhli moc, a především
jejich rod se snažil zcela vyhubit.

O POVSTÁNÍSKLEROVĚ

5. Jejich příbuzní proto rozpoutali proti němu
kruté boje, zvláště Skleros, muž schopný v radě, ale také
obratný praktik, který nahromadil i bohatství, jež se
vždy hodí tomu, kdo na sebe chce strhnout moc. Na jeho
straně stála 1mocná vládnoucí vrstva, poněvadž Skleros
uspěl ve významných bojích a celá armáda byla ochotná
podporovat jeho záměry. On první se odvážil začít boj
proti Basileiovi, obklopen mnoha lidmi, kteří mu chtěli
pomáhat v boji o moc. Vytáhl proti němu s celou jízdou
1 pěchotou a směle sahal po císařské moci, jako by už
byla na dosah ruky. Císařovirádci se zpočátku už vzdá
vali všech nadějí na záchranu, poněvadž viděli, že
k Sklerovi přeběhly všechny pěší oddíly s těžkou výzbro
jí, ale pak se trochu uklidnili, změnili své předchozí
mínění o celé záležitosti a dospěli k názoru, že našli
východisko z bezvýchodné situace. Vybrali jakéhosi
Barda, muže vynikajícího rodu a velmi statečného, sy
novce císaře Nikefora, jako člověka, který by dokázal
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postavit se proti uzurpátorovi Sklerovi. Odevzdali mu
vrchní velení nad zbylou částí vojska a vyslali ho do

boje proti Sklerovi.
6. Přitom měli v Bardově případu stejné obavy

jako u Sklera, vždyť1on pocházel z císařskéhorodu a ne
měl o sobě nikterak malé mínění. Zbavili ho proto ci
vilního oděvu a všech vnějších znaků vladařské moci
a zanesli jej do seznamu církevních hodnostářů. Kromě
toho jej zavázali hroznými přísahami, že jej nikdy ne
usvědčí z povstání a že on svou přísahu nikdy neporuší.
Po složení této přísahy jej vyslali v čele celého vojska.

7.. Bardas prý měl v duchu před sebou vždy svého
- císařského strýce, byl vážný a bystrý, schopný všechno

předvídat a vyvodit z toho hned závěry. Byl zkušený
ve vojenském umění, zvyklý na všechny způsoby boje
o hradby, na boj ze zálohy 1 na boj v šiku. Pokud jde
o zručnost, byl zdatnější a obratnější než jeho strýc;
komuzasadil ránu, ten ihned vypustil duši. Jeho pokřik
zdálky už stačil na to, aby uvedl ve zmatek šik. Když
Bardas zorganizoval své vojsko a rozdělil je do oddílů,
nejednou obrátil na útěk nepřátelský šik, 1když ten byl
v přesile. Oč byl počtem vojáků slabší než protivník,
o to se zdál být silnější a lepší svým vojenským uměním
a strategií. í

8. Jednou se odvážili velitelé nepřátelských šiků
postavit se přímo proti sobě a dohodli se, že svedou
souboj. Vyjeli do prostoru mezi oběma šiky, pohlédli
na sebe a ihned se srazili v boji. Uzurpátor Skleros ne
ovládal svou bojovou vášeň, ale hned zpočátku porušil

pravidla souboje, přiblížil se náhle k Bardovi Fokovi
a udeřil jej vší silou do hlavy, přičemž prudkost útoku
dodala sílujeho ruce. Zasažen neočekávanou ranou, ztra
til Bardas na chvíli vládu nad uzdou, ale hned se vzpa
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matoval, zasáhl protivníka rovněž do hlavy, zarazil
tak jeho bojovný rozmach a přiměljej k útěku.

9. Oba protivníci měli za to, že toto je nejlepší
způsob rozhodnutí a pro stát nejprospěšnější. Skleros
upadl po všech stránkách do nesnází, Fokovi už se ne
mohl postavit na odpor, styděl se vrátit na stranu císařo
vu, a tak pojal pošetilý a velmi nebezpečnýzáměr: odešel
z římského území do Asyrie a dal se k dispozici králi
Chosroovi s celým vojskem, tím však vzbudil u něho
nedůvěru. Chosroes se totiž zalekl takového množství
vojáků a asi se bál možnosti jejich soustředěného útoku,
proto je raději zajal a držel je v bezpečné vazbě.

O POVSTÁNÍBARDA FoKA

10. Bardas Fokas se vrátil k římskému císaři, byl
mu povolen triumfální průvod a stal se jedním z členů
císařské družiny. Tak skončil první pokus o svržení cí
saře a císař Basileios měl dojem, že se zbavil obtíží.
Toto jen zdánlivé řešení se stalo příčinou řady útrap.
Fokas, jemuž se nejdříve dostalo dosti velkých poct, jichž
ale pak ubývalo, totiž viděl, že jeho naděje se rozpadají,
přičemž byl přesvědčen, že nezklamal důvěru, kterou
v něho vkládali, a že dodržel a zachoval úmluvu. Pod
porován nejlepší částí svého vojska, vyvolal proti císaři
ještě větší a vážnější povstání. Získal pro sebe 1 přední
rodiny z vládnoucí vrstvy, postavil se na nepřátelskou
stranu, sebral vojsko složené z Iberů (tito mužové měří
až deset stop a jsou velmi hrdí) a teď už nejen ve svých
představách, ale ve skutečnosti spolu s císařskou tiárou
a císařským purpurem sl neprávem přisvojil i právo
vlády.



14 PSELLOS M

11. Události pak probíhaly takto: babylónského
krále, k němuž, jak je známo z předchozího líčení, se
utekl Skleros se svými přívrženci, aby tu našli opak
svých očekávání, postihla válka se zahraničním nepříte
lem. Válka byla těžká a hrozná a vyžadovala si početné
vojsko a mnoho sil obránců. Protože babylónský vladař
se nemohl spoléhat jen na vlastní vojsko, obrátil své
naděje k uprchlíkům, propustil je okamžitě ze zajetí,
dal je vyvést z vězení a dokonale je vyzbrojit a ihned je
postavil proti nepřátelskému šiku. Oni jako mužové
odvážní a bojovní, znalí boje s těžkou zbraní, se rozdělili
do dvou skupin, pak s válečným pokřikem vyrazili
v hustém šiku na koních, část nepřátel pobili, část obrá
tili na útěk, a když dorazili ke kůlovému hrazení, pobili
všechny bez výjimky. Ale při návratu se sami obrátili
na útěk, jako by všichni jednali z téhož popudu. Báli se
totiž barbarského krále, že se k nim bude chovat nepřá
telsky a žeje zase uvrhne do želez. Prchali tedy společně,
co jim síly stačily, a král si uvědomil jejich útěk, až
když byli daleko pryč z Asýrie. Shromáždil své vojsko
a nařídil těm jeho příslušníkům, kteří právě byli kolem
něho, aby je pronásledovali. Velké množství vojáků
vpadlo uprchlíkům do zad, ale poznali jen, očjsou slabší
než paže Římanů. Uprchlíci přitáhli koním uzdu, obrá
tili je, a ačkoli bojovali jako menšina proti mnohoná
sobné přesile, těch, které nakonec obrátili na útěk, zbylo
méně, než bylo jich samých.

12. Skleros se domníval, že se ihned zmocní cí
sařského trůnu a veškeré moci, poněvadž měl za to, že
Fokas už ustoupil a že císařské vojsko bylo rozprášeno.
Když dorazil k hranicím římské říše, dozvěděl se, že
Fokas usiluje o trůn. Sklerovy síly sice nestačily na to,
aby bojoval proti císaři, přece však se proti němu znovu
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vzbouřil a přidal se v podřízené hodnosti k Fokovi,
jehož uznal za velitele, a slíbil, že bude bojovat po jeho
boku. Potom rozdělili své vojsko do dvou částí a tím
značně zvýšili účinek povstání. Pevně spoléhali na své
šiky a na vojenské tábory a přiblížili se až k Propontidě
a k tamější pobřežní krajině, tam opevnili své postavení
kůlovým hrazením a užuž se chystali překročit jedním
úderem 1 moře.

19. Císař Basileios poznal nevděk Římanů, a pro
tože právě nedlouho předtím k němu dorazil vybraný
a v boji zdatný šik taurských Skythů, zorganizoval je,
přidal k nim další žoldnéřské oddíly a vyslal je proti ne
přátelskému vojsku. Objevili se před ním zcela neočeká
vaně, takže se vzbouřenci nestačili připravit k boji,
zvláště když seděli právě u pitky, a tak jich mnoho pobi
li a zbytek rozprášili na všechny strany. Posléze vybuch
lo mezi poraženými povstání proti samotnému Fokovi.

14. Ve vojsku Římanů byl přítomen i císař Ba
silelos, kterému sotva vyrážel první vous a který sbíral
první válečné zkušenosti. Byl tu i jeho bratr Konstantin,
který zaujal místo v šiku ve svém krunýři a mával
dlouhým kopím.

I5. Šiky stály proti sobě, císařská armáda na po
břeží, povstalci na výšinách a mezi nimi byl širokývolný
prostor. Když Fokas zjistil, že císařové připravili své
šiky k boji, nechtěl už utkání dále odkládat, ale rozhodl,
aby v zájmu státu onen den rozhodl o výsledku války.
Sám se svěřil vůli osudu. Nejednal ovšem v souladu
s názorem věštců v jeho družině. Ti jej zdržoval: od
boje, jak jim to jasně ukázaly jejich oběti. On však
jadnal podle svého a plně popustil uzdu svému koni.
Ukázala se prý 1 nepříznivá znamení: sotva vsedl na
koně,jeho kůň uklouzl, a když přesedl na jiného, uklouzl
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po krátké jízdě i tento. Fokas zbledl, obestřely ho mrá
koty, hlava se mu zatočila. Nedokázal však ustoupit
ničemu, jakmile se jednou postavil do boje, a poněvadž
už se postavil v čelo šiku a byl už zcela blízko císařského
vojska, shromáždil kolem sebe část pěchoty, totiž nej
bojovnější Ibery, jinochy s prvním chmýřím na bradě
a v rozkvětu mládí. Byli vysoké postavy a všichni stejně
velicí jako podle pravítka, pravice měli ozbrojené meči
a jejich bojovné vášní nemohl nikdo odolat. Fokas s nimi
vyrazil na dané znamení a hnal se ze šiku vpřed, po
pustil uzdu a s válečným křikem se řítil přímo proti
císařovi, v pravici třímaje vysoko zdvižený meč, jako
by jím chtěl císaře na místě skolit.

16. "Takovým způsobem a s takovou odvahou
útočil Fokas na Basileia, který stál v čele svého vojska,
v jedné ruce držel meč, druhou objímal ikonu Matky
boží, hledaje v ní nejsilnější záštitu proti zběsilému útoku
nepřítele. Fokas se hnal rovinou jako bouře, jako mrak
hnaný vichřicí. Z obou konců šiku na něho bojovníci
vrhali kopí a po chvíli vyjel před šik i císařKonstantin,
mávaje dlouhým kopím. Fokas se ještě nevzdálil příliš
od svého vojska, když tu se náhle sesul ze sedla a spadl
na zem. Uvádějí se pro to různé důvody: jedni tvrdí, že
byl zasažen kopím a padl pod smrtelnou ranou, druzí
říkají, že ho obestřely mrákoty a že pro žaludeční ne
volnost a mdloby ztratil vědomí a spadl z koně. Císař
Konstantin se ovšemvychloubal, že on zabil uzurpátora.
Nejhouževnatěji se udržovala zpráva, že šlo o úklad,
že Fokovi někdo namíchal jed, jejž pak vypil a který ho
ochromil, zachvátil mozkové partie a způsobil nakonec
závrať a pád. Ten plán vymyslel Basileios a provedl jej
Fokův číšník. Já tu věc nemohu rozhodnout a přičítám
její celý průběh působení Matky boží.
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17. Padl tedy dosud nezraněný a neporažený bo
jovník a byla to žalostná podívaná, která si zaslouží
slz. Jakmile to oba šiky spatřily, Fokův šik se zhroutil
a zanechal společného boje, obrátil se a všichni se dali
na útěk. Když Iberové byli rozehnáni, zaútočili císařští
vojáci na padlého vzbouřence, mečirozsekali jeho tělo
a sťatou hlavu přinesli Basileiovi.

18. Od té doby se císař změnil a události, jež se
zběhly, mu nepřinesly ani takovou radost, jako ho
trápila jejich hrůza. Byl pak už ke všem podezřívavý
a zamračený, byl ostražité mysli a proti viníkům
vystupoval prchlivě a s hněvem.

O ODSTRANĚNÍ POBOČNÍKA BASILEIA

Z VEŘEJNÉHO ŽIVOTA A O JEHO VYHNANSTVÍ

19. Nechtěl také už ponechávat pobočníkovi Ba
sileiovi řízení státních záležitostí, ale choval se k němu
nepřátelsky a všemožně mu dával najevo svou nenávist
a odvracel se od něho. Ani příbuzenství, ani to, že po
bočník Basileios pro něho mnoho vykonal a zkusil, ani
jeho skvělé postavení, vůbec nic jej nepřimělo k laska
vějšímu chování. Basileios spíše považoval za strašné,
Žese má s někým podílet o správu říše, ačkoli je císařem
a ačkoli už dospěl věkem i rozumem, jako by byl kým
koli druhým a neměl císařskou moc, jako by byl jeň
spoluvládcem a zaujímal při správě říšejen druhé místo.
Neustále bouřlivě o tomto problému uvažoval, měnil
a obracel často své mínění, ale jakmile se jednou roz
hodl, sesadil okamžitě svého pobočníka a zbavil jej vládní
pravomoci. Nepřemýšlel o tom, jak by to udělal něja
kým zdvořilým způsobem, ale učinil tak proti očekávání
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všech velmi hrubě: posadil ho prostě na loď a poslal do
vyhnanství.

20. Ani sesazení neznamenalo pro Basileia konec
nepříjemností, ale spíše jejich počátek a východisko.
Císař se v duchu vrátil do začátků své vlády, to jest do
doby, kdy jeho pobočník začal spravovat říši, a prošel
celou jeho činnost. Neměnil rozhodnutí, která byla pro
spěšná pro něho samotného nebo pro veřejný zájem, ale
začal rušit ta rozhodnutí, jimiž pobočník prokázal ně
komu jinému přízeň nebo udělil hodnost, tvrdě, že ta
první rozhodnutí schválil, ale o druhých že nevěděl,
a všemožně vymýšlel, čím by mu mohl uškodit nebo
ublížit. Chtěl například dát ze základu vyvrátit pře
krásný klášter, který dal pobočník postavit a vyzdobit
velkým nákladem na počest Basiléia Velikého, takže měl
stejné jméno jako on, a který díky bohaté řemeslné
práci v sobě spojoval pestrost a krásu. Štědré příspěvky
kryly veškeré potřeby tohoto kláštera více než bohatě.
Přecejen se ostýchal provést tak nestoudný čin, a proto
dal tu něco odklidit, tam část kláštera strhnout a stejně
nakládal se zařízením, s mozaikovou výzdobou a ne
přestal, dokud neviděl, jak žertem prohlásil, že místo
„„svatosti““ se stalo místem „„starosti““, kvůli starostem,
které si činilijeho obyvatelé, aby si opatřili nutné životní
potřeby.

21. Takové „„šípy““postihovaly pobočníka každo
denně, proto začal upadat na mysli a nevěděl, jak by
utišil svou bolest. Vůbec nic už ho netěšilo. Tento hrdý
velikán postižený náhlou katastrofou přestal ovládat
své tělo, jeho údy ochrnuly, stal se živou mrtvolou. Po
krátkém čase vypustil duši a stal se lidem vskutku
jakousi pamětní deskou i námětem k vyprávění, spíše
však názorným příkladem toho, jak světskévěci snadno
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podléhají zvratům. Tak odešel Fokas, když naplnil dobu
života, jež mu byla přisouzena.

22. Když císařBasileiospoznal různorodost vládní
činnosti a viděl, že není nikterak snadné a lehké spravo
vat tak velikou říši, vzdal se jakékoli lehkovážnosti.
Zavrhl 1 ozdoby těla, přestal zdobit svou šíji řetězy, na
hlavu už nevkládal tiáru, dokonce se nehonosil ani
pláštěm zdobeným nachovým pruhem a odložil zbyteč
né prsteny a pestrobarevná roucha. Uvažoval a staral se
jen o to, aby způsob vlády odpovídal požadavkům cí
sařství. Choval se přezíravě nejen k jiným lidem, ale
1 k bratrovi, jemuž přenechal jen malou tělesnou stráž,
jako by mu nepřál znamenitější a skvělejšívystupování.
Sám se totiž, abych tak řekl, omezil první a lehce se
zřekl okázalosti, a proto zhoršoval 1 postavení svého
bratra tím, že omezoval jeho pravomoc. Nechal ho
těšit se z radostí venkovského života, užívat lázní a ho
nů, pro něž jeho bratr horoval, a sám se věnoval
ohroženému pohraničí, jež chtěl zbavit okolních
barbarů, kteří obklopují naši východní 1 západní
hranici.

O DRUHÉM POVSTÁNÍ SKLEROVĚ PO SMRTI FOKOVĚ

23. Tyto záměry však mohl uskutečnit až později.
Teď právě mu Skleros stál v cestě k tažení proti barba
rům a zaměstnával ho sám. Když padl Fokas, rozpadla
se část vojska, která mu byla podřízena, než se spojil se
Sklerem, protože se zhroutily naděje, které v něho jeho
vojáci skládali, upustili tedy od jakéhokoli spojenectví.
Ale Skleros a ti, kteří uprchli s ním, se znovu zorganizo
vali, utvořili vlastní armádu a jako samostatné vojsko
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svou silou rovné vojsku Fokovu se znovu postavili proti
císaři Basileiovi.

24. Skleros, ačkoli se zdálo, že se Fokovi nevyrov
ná fyzickými schopnostmi, byl, jak bylo všeobecně
známo, schopnější a pružnější stratég a velitel než Fokas.
Nepovažoval proto za vhodné srazit se v boji s císařem
hned po vyvolání povstání, ale posiloval nejdříve své
vojsko a doplňoval je o další oddíly a stával se tak pro
císaře stále vážnější hrozbou. Ale to nebyla jediná
opatření, jimiž operoval proti císaři. Zadržoval také
lodi, které se mu zdály vhodné jako doprovodný konvoj,
bránil svobodnému provozu na cestách a hromadil
jako zásoby pro své vojsko náklady dopravované do
hlavního města. Bedlivě slídivýma očima střežil silnice
a bránil státní poště i jiným komunikačním prostředkům
v doručování příkazů z hlavního města.

25. Povstání vypuklo v létě a na podzim ještě
neskončilo, ani průběh celého roku neučinil konec
spiknutí, ale nešťastné bouře trvaly po léta. Ty, kteří
jednou slíbili poslušnost Sklerovi a doplnili jeho řady,
nerozdělovaly různé názory ani nikdo z nich nepřešel
tajně na stranu císařovu. Do té míry je Skleros názorově
sjednotil, získával si je laskavostmi, podroboval si je
dobrodiními, sbližovalje navzájem, jedl totéž co oni, pil

s nimi ze společného poháru, každého oslovovaljménema hovořil s nimi laskavou řečí.
26. Císař se chytal každého nápadu a každého

skutku namířeného proti Sklerovi, ale ten snadno řešil
každou situaci a takticky vystupoval činem i chytrými
nápady proti císařovým záměrům a plánům. Když
Basileios poznal, že Skleros je nepolapitelný, vyslal

- k němu poselství, které ho mělo přimět, aby s ním
uzavřel smlouvu, upustil od bojů o moc a spokojil se
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prvním místem ve vládě po císaři. Skleros zpočátku
nebyl těmto návrhům příliš nakloněn, ale potom o nich
mnoho přemýšlel, srovnával svou nynější situaci s mi
nulostí a vyvozoval z toho budoucí vývoj, vzal v úvahu
svůj vlastní stav, poněvadž jej již sužovalo stáří, a po
sléze přijal císařův návrh. Shromáždil celé vojsko, aby
se stalo svědkem přijetí poselství, a uzavřel s Basileiem
smlouvu za těchto podmínek: složí korunu a upustí od
používání roucha nachové barvy, zaujme místo ihned
po císaři,důstojníci a všichni, kteří se spolu s ním podíleli
na povstání, si navždy podrží své velitelské pravomoci
a hodnosti, které jim on udělil, a nebudou zbaveni ma
jetku, který měli nebo který dostali od něho nebo který
jim připadl losem.

27. Na těchto podmínkách se obě strany shodly.
Císařvyšel z Konstantinopolu, aby přijal Sklera na jed
nom ze svých nejnádhernějších statků a uzavřel tu s ním
smlouvu. Basileios seděl v císařském stanu a Sklera při
váděli zdálky tělesní strážci k rozhovoru s císařem.
Nejel na koni, ale přiváděli jej. pěšky, a protože byl
vysoké postavy a stářím zlomený, museli jej z obou stran
podpírat rukama. Císař spatřil Sklera už zdálky a řekl
těm, kteří stáli vedle něho, tato známá slova, která se
brzy rozšířila: „„Hle ten, koho jsem se bál, přichází za
mnou jako prosebník a musí jej vést za ruce.““ Skleros
buď ve spěchu nebo z nedbalosti odložil všechny ostatní
odznaky vládní moci, ale ponechal si na nohou nachové
střevíce a šel vstříc císaři, jako by si svévolně chtěl po
nechat část vlády. Basileios si toho všiml už zdálky,
rozhněval se a sklopil zrak, jako by ho nechtěl vůbec
vidět, dokud na sebe nevezme úplně šat řadového obča
na. Skleros tedy hned na místě někde u císařskéhostanu
odložil purpurové střevíce a vstoupil k císaři.
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28. Císař povstal, jakmile ho spatřil. Políbili se
navzájem a pak zahájili rozhovory. Skleros se omluvil
za povstání a uváděl příčiny, pročje vyvolal a uskutečnil.
Císař přijal omluvu klidně a přičítal to, co se stalo,
zlému osudu. Pak nabrali víno z jednoho měsidla a císař
přiložil pohár určený Sklerovi ke svým rtům a trochu
se napil. Odvrátil podezření a doložil posvátnost
smlouvy, pak podal pohár Sklerovi. Potom se ho jako
velitele vyptával na státní záležitosti i na to, jak by si
uchoval vládu bez výkyvů. Skleros mu nedá radu jako
velitel, ale prosloví vychytratou obecně platnou myšlen
ku, totiž aby císař zrušil příliš mocné úřady, aby nikoho
z velitelů nenechal příliš zbohatnout, ale oslaboval je
vybíráním velkých daní, aby se museli starat o vlastní
záležitosti, dále aby do císařského paláce nepouštěl
ženy, k nikomu nebyl příliš přístupný a nesvěřoval se
mnoha lidem se svými tajnými záměry.

29. "Tímskončil jejich rozhovor. Skleros se odebral
na statky, které mu byly určeny, žil pak už jen krátký
čas a zemřel. Císař Basileios jednal ve všem se svými
poddanými velmi přezíravě a zvyšoval autoritu své
vlády spíše zastrašováním než laskavostí. Jak mu při
bývalo let a jak nabýval zkušeností, nepotřeboval už
moudřejší lidi, než byl sám. Sám prováděl své plánované
záměry, sám řídil armádu. Veřejné záležitosti nespravo
val podle vydaných zákonů, nýbrž podle nepsaných
zákonů svého vynikajícího ducha. Nevážil si vzdělanců,
ale naopak touto vrstvou, mám na mysli vzdělance, do
konale pohrdal. Přitom mi napadá, že je divné, že jeho
doba byla poměrně velmi plodná na filozofy a rétory,
ačkoli císař si tak málo cenil pěstování humanitních
věd. Nacházím jedinou správnou a pravdivou odpověď
na mou otázku a údiv, totiž že lidé tehdejší doby nepěsto
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vali vědy zjiného důvodu, než že sejimi horlivě zabývali
pro ně samy. Většina lidí neusiluje o vzdělání z tohoto
důvodu, ale základní důvod pro své vzdělání hledá
v možnosti výdělku a spíše pro ten usilují o získání
vzdělání. Jakmile brzy svého cíle nedosáhnou, hned
zpočátku se vzdávají. Takoví lidé nás však nemusí
zajímat.

g0. Vraťme se ve svém líčení zase k císaři. Když
Basileios očistil říši od barbarů a poddané, abych tak
řekl, zkrotil pevnou rukou, změnil způsob vlády.
Svrhl přední muže mocných rodů a postavil je na roveň
ostatním lidem a pak už vládl říši snadno a hravě.
Obklopil se sborem mužů, kteří nevynikali duchem ani
nepocházeli z předních rodin a neměli ani příliš veliké
všeobecné vzdělání. Jim svěřoval psaní císařských listů
a zasvěcoval je do státních tajemství. Styl odpovědí
císařů na memoranda a žádosti v této době nebyl složi
tý, nýbrž prostý a jednoduchý. Císař se úplně zdržoval
toho, aby psal nebo mluvil zdobně a strojeně, ale spojoval
a diktoval písařům slova, která mu právě přišla na jazyk.
V jeho řeči nebylo nic zvláštního ani zbytečného.

gr. Svěřil tak říši moci pyšného a závistivého
Osudu, sám si hladce upravil způsob vlády. Zarazil
vývoz získaných peněžních prostředků a značně roz
množil císařskýpoklad tím, že z něho nejen nečerpal, ale
přidával 1 odjinud, až císařskou pokladnu naplnil
dvěma sty tisíci talentů. A kdo by dokázal spočítat
ostatní zisky? Neboť císař nahromadil všechny poklady
iberské, arabské a keltské, majetek skythské země, struč
ně řečeno majetek všech okolních barbarských zemí,
a uložil jej do císařské pokladny. Tam nahromadil
1 peněžní bohatství poražených vzbouřenců. A když už
mu nestačily skladovací prostory budov, které pro tento
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účel byly postaveny, dal vyhloubit podzemní vinuté
štoly na způsob egyptských pohřebišťa tam uložil znač
nou část nahromaděného majetku. Nicz něho nepouží
val, ale většina drahokamů, zářivě bílých perel i pestře
se lesknoucích kamenů se tam někde povalovala po
zemi, nikdy nebyly tyto kameny spojeny do diadémů
a náhrdelníků. Císař vycházel v průvodu a jednal
s hodnostáři sice oděn v purpurový šat, ale tento šat ne
měl ostře červenou, nýbrž tmavočervenou barvu a byl
ozdoben jen několika perlami. Většinu své vlády
ostatně věnoval podnikání válečných výprav a odrážení
útoků barbarů, aby bránil naše hranice. Tak nejen
z uložených pokladů nečerpal, ale mohl ukázat, že je
eště mnohonásobně rozmnožil.

32. Tažení proti barbarům nepodnikal tak, jak
to zpravidla činí většina panovníků, kteří zahajují
tažení uprostřed jara a vracejí se z něho koncem léta.
Pro Basileia bylo okamžikem návratu jen dosažení cíle,
který byl příčinou tažení. Vzdoroval nejkrutějšímu mra
zu 1 žhavému vedru, a kdykoli měl žízeň, nehledal
hned pramen, ale snášel tělesné útrapy, jako by byl
z tvrdé oceli. Byl vynikajícím odborníkem ve vojenských
záležitostech (nemám přitom na mysli jen celkové
uspořádání šiku), uměl vhodně seřadit setniny, věděl,
kdy je vhodné sevřít řady nebo je zase rozvinout, ale
dovedl v boji pohotově uplatnit 1 funkci každého jednot
livého bojovníka, ať už stál v první řadě, uprostřed šiku
nebo v zadních řadách. Proto nesvěřoval seřazení voj
ska jiným, a znaje povahu a bojovou techniku každého
vojína, zařazoval a stavěl ho tam, kam se povahou
a výcvikem hodil.

33. Věděl, jaký způsob seřazení je pro oddíly
vhodný, něco o tom nastudoval z knih, další si odvodit
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v průběhu událostí, z praktické zkušenosti. Dával roz
kaz k rozvinutí bojového šiku a k zaujetí bojového po
stavení. Nechtěl hned otevřený boj, protože se bál, aby
jeho útok nebyl prudce odražen. Proto zpravidla roz
misťoval oddíly do zálohy, dal stavět válečné stroje,
snažil se střílet zdálky svěřuje toto střelecké umění
oddílům lehkých zbraní. Jakmile však zahájil boj a pev
ně spojil šiky taktickými spoji, udělal z vojska jakousi
pevnost, spojil vhodně celek pěchoty s jízdou, jízdní
oddíly s útvary lehké pěchoty a tyto zase s útvary
těžkých zbraní. Nedovolil nikomu vyrážet vpřed a po
rušovat sestavu, leda v případě krajní nutnosti. Kdykoli
někdo z nejprudších a nejvášnivějších bojovníků se dal
strhnout a vyrazil na koni daleko před šik, utkal se
s nepřítelem a obrátil ho na útěk, nedočkal se za to
po návratu věnce ani vyznamenání, ale císařjej ihned
vyloučil z armády a potrestal za porušení předpisů.
Považoval totiž pevnost šiku za rozhodující moment
vítězství a domníval se, že právě v něm spočívá nepora
zitelnost Římanů. Když jeho vojáci těžce snášeli stálé
kontroly bojového postavení a drze ho uráželi tváří
v tvář, klidně snášel jejich urážky a vesele se usmívaje
im dával vtipné odpovědi, například: „„Jinak se nikdy

nezbavíme válek.““ |
34. Basileios dovedl měnit své chování podle

okolností a přizpůsobit je dobám válečným 1 poměrům
mírovým. Mám-li říci pravdu, tedy ve válkách byl vy
chytralý, v míru se choval jako císař. Dovedl ovládnout
svůj hněv a skrýt jej jako pod popelem v nitru své duše.
Přestoupil-li někdo zákon ve válce, císařroznítil a odha
lil svůj hněv až po návratu do císařského paláce a těžce
postihl provinění. V mnoha případech ukázal pevnost
svého stanoviska, přece však je někdy dokázal změnit.
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Často vyšetřoval už pouhý zárodek přestupků, ale mno
hým, ať už se soucitu nebo z náklonnosti, odpouštěl
1vlastní dokonání činu. Odhodlával se sice jen pomalu
k nějakému činu, ale své rozhodnutí už pak nikdy ne
chtěl změnit. Proto neměnil své chování vůči lidem,
které měl rád, leda z nutnosti, ale nezměnil svůj postoj
rychle, ani jestliže se na někoho rozhněval. Jeho konečné
rozhodnutí se rovnalo čemusi osudem určenému a da
nému božím řízením.

O JEHO OSOBNOSTI

95. "Taková tedy byla Basileiova povaha. Jeho
vzhled prozrazoval ušlechtilost rodu. Měl zářivě modrý
jiskrný zrak, jeho obočí nebylo převislé a. nedodávalo
mu zamračený výraz, ani nemělo rovnou linii, jako
tomu bývá u žen, ale bylo zdvižené a vyjadřovalo jeho
hrdost. Jeho pohled nevycházel z hloubky jako u lidí
příliš vychytralých a násilných, ani nebyl těkavý jako
u lidí mělké povahy, nýbrž zářil mužným leskem. Jeho
obličej byl vykroužen jako podle kružítka, s rameny
jej spojovala dobře stavěná šíje úměrné délky. Hrudník
ani nevystupoval a nevyčníval, ale nebyl ani vpadlý
a úzký, byl právě úměrný vzhledem k oběma krajnostem
a 1 ostatní části těla s ním byly v souladu.

36. Basileiosbyl poněkud podprůměrného vzrůstu,
ale jeho tělo bylo souměrné a vůbec ne nahrbené.
Pokud ho někdo viděl jít pěšky, mohl ho k leckomu při
rovnávat, ale na koni se s ním nikdo nemohl měřit.
Seděl v sedle jako přibitý, jako sochy, které v této po
zici vytvořili vynikající umělci. Seděl vzpřímeně a ne
hnutě, když koni popustil uzdu a vyrazil vpřed, ať už
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jel z kopce či vzhůru do svahu, když pak znovu přitáhl
koni uzdu a strhl jej zpět, vyskočil,jako by měl křídla,
a seděl nehnutě při výskoku 1seskoku. Když zestárl, vy
padaly mu vousy pod bradou, ale na ostatních místech
bujely, vous mu všude kolem houstl, kroutil se v kruhu
z obou stran, takže se zdálo, že Basileios je zcela za
rostlý. Měl ve zvyku nakrucovat si vous, zvláště to
dělal, když se rozhněval nebo měl nějaké jednání či se
zabral do myšlenek, Choval se tak často a také dával
ruce v bok opíraje se o boky prsty. Nemluvil plynule
ani svůj slovní projev nevybrušoval a neskládal do
dlouhých period, ale hovořil přerývaně s krátkými pře
stávkami, spíšjako sedlák než jako vzdělanec. Dovedl se
také rozchechtat, až se mu třáslo celé tělo.

37. Zdá se, že tento císař se dožil nejdelšího věku,
delšího než všichni ostatní císaři. Od narození až do
svých dvaceti let byl v podřízeném postavení spolu
vladařem svého otce, pak Nikefora Foka, po něm pak
Jana Cimiska a potom měl dvaapadesát let vládní moc
sám ve svých rukou. Zemřel ve věku dvaasedmdesáti
let.
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KONSTANTIN VIII. (:1025—1028)

I. Po Basilelově smrti vstoupil na císařký trůn
jeho bratr Konstantin, jemuž všichni v nároku na moc
ustoupili. Vždyť císařBasileiosumíraje povolal Konstan
tina do císařskéhopaláce a vložil dojeho rukou kormidlo
vlády. Konstantin převzal správu říše ve věku sedmde
sáti let. Byl změkčilé povahy, měl sklon k rozmařilosti,
a tak naleznuv císařskoupokladnu plnou peněz, podlehl
své náklonnosti a zcela se oddal rozkošem.

2. Zprávy podávají o tomto muži takovýto obraz:
byl lehkomyslný, o vládu se příliš nestaral. Ačkoli měl
značnou tělesnou sílu, jeho duše byla bázlivá. Byl už
starý a neschopný válčit, proto ho každá špatná zpráva
rozčilovala. Když okolní barbaři se dávali proti nám na
pochod, zadržoval je udělováním poct a darů. Krutě
trestal své poddané, kteří proti němu chtěli vyvolat
vzpouru. Jakmile pojal podezření, že někdo je dobro
druh a buřič, trestal ho bez vyšetřování, své podřízené
si neuměl podrobit laskavostí, ale různým mučením
a útrapami. Byl stále neobyčejně prchlivý, dával se
strhnout hněvem, ochotně poskytoval sluch různým
pověstem, a pojal-li podezření, že někdo chce na sebe
strhnout císařskou moc, krutě ho trestal. Takové lidi
sice s okamžitou platností nezapuzoval, neposílal do
vyhnanství ani nezavíral, ale dal je rovnou železem
oslepit. Takový trest odměřoval všem, ať už nabyl doj
mu, že někdo se provinil více, někdo méně, že jeden se
skutečně dopustil činu, kdežto o druhém se to jen říkalo.
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Nedělal si starosti s tím, aby uděloval tresty přiměřené
proviněním, chtěl jen sebe sama osvobodit od podezí
rání. Uvedený způsob trestu ostatně považoval za nej
lehčí a užíval ho nejčastěji také proto, že potrestané
zbavóval možnosti jednání. Používal ho proti před
ním osobám 1 proti těm nejméně významným. Rozšířil
tento způsob trestu 1 na některé duchovní osoby a ne
ušetřil an1 nejvyšší kněžský stav. Jakmile se dal jednou
strhnout hněvem, byl nepřístupný a hluchý ke všem
připomínkám. Přestože byl tak prchlivý, nebyl zcela bez
soucitu. Dovedl se trápit nad neštěstím a těšit postižené
laskavými slovy. Konstantinův hněv neměl dlouhého
trvání, jako tomu bylo u Basileia, ale brzy ho přecházel
a císař pak své činy sám zavrhoval. Podařilo-li se ně
komu utišit jeho výbuch hněvu, pak dokonce upouštěl
od trestu a ještě tomu, kdo ho zadržel, děkoval. Pokud
však ho nic nezadrželo, dal se hněvem prudce strhnout
k špatnému činu. Když pak o něm později uslyšel
zmínku, trápil se, s očima plnýma slz soucitně objímal
potrestaného a lítostivě se mu omlouval.

3. Uměl prokazovat dobrodiní lépe než všichni
ostatní císaři, svou dobročinnost však nedovedl spojit
stejnou měrou se spravedlností. Lidem, kteří mu byli
blízcí, otvíral všechny dveře dobročinnosti a shro
mažďoval pro ně zlato jako písek. Těm, kteří stáli dále
od něho, projevoval už méně tuto dobrou vlastnost.
V nejdůvěrnějším vztahu k němu byli eunuchové zba
vení v útlém věku schopnosti plodit, z nich učinil své
komorníky a strážce ložnic. Nebyli ani šlechtického ani
svobodného původu, ale pohani a barbaři. Dal jim
však vzdělání, oni se přizpůsobili jeho povaze, a proto
je považoval za hodné větší vážnosti a úcty než ostatní.
Oni pak svým smýšlením zakryli nízký původ, neboť
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byli štědří, nešetřili penězi, ochotně prokazovali dobro
diní a vyznačovali se všemi vlastnostmi urozených lidí.

4. Konstantin se oženil už v mládí, v době, kdy
jeho bratr Basileios se chopil císařské vlády, s ženou
z urozené a vznešené rodiny. Jmenovala se Helena
a byla dcerou známého Alypia, který v tehdejší době
zaujímal přední postavení. Byla to žena krásná a ušlech
tilé duše, císaři dala tři dcery, pak zemřela. Opustila
tento svět, když naplnila čas jí určený, jejím dcerám se
dostalo císařské péče a výchovy přímo v císařském
paláci. I císař Basileiosje měl velmi rád a přál jim, ale
žádnou větší péči jim nevěnoval. Přenechal starost o ně
bratrovi, pro něhož střežil císařskou moc.

5. Nejstarší z Konstantinových dcer nepřipomí
nala příliš svůj rod. Byla klidnější povahy a jemné mysli.
Její krása byla jen průměrná, protože už v dětství byla
poznamenána nakažlivou chorobou. Prostřední z dcer,
kterou jsem ještě sám viděl jako starou dámu, měla
opravdu královskou povahu, vynikající zjev, skvělého
a úctyhodného ducha. Vrátím se k ní podrobněji na
příslušném místě své knihy, zatím o ní dále hovořit
nebudu. Poslední a třetí z dcer byla vysoké postavy,
mluvila stručně a rychle, byla méně krásná než její
sestra. Císař, jejich strýc Basileios, zemřel, aniž se o ně
postaral, jak by se bylo na císaře slušelo. A také jejich
otec, ani když se ujal císařské vlády, neučinil o nich
nějaké rozumné rozhodnutí, pokud nemáme na mysli
prostřední dceru, která si nejspíše zasloužila císařskou
důstojnost, a to ještě jednal až na konci svého života,
jak o tom bude řeč později. Prostřední a třetí dcera se
spokojily tím, co chtěl strýc a otec, a o nic víc neusilo
valy. Nejstarší dcera Eudokie buď proto, že nedbala
o moc, nebo že zatoužila po lepším způsobu života,
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požádala otce, aby ji zasvětil Bohu. Otec jí ihned vyho
věl a odevzdal ji Nejvyššímu jako prvotinu a oběť
vlastní krve. Své úmysly o druhých dvou dcerách choval
v tajnosti, ale to nechme zatím stranou.

6. Snažme se nyní charakterizovat císaře, aniž
bychom přidali nebo potlačili nějaký jeho povahový
rys. Když se osobně ujal celé správy říše, nebyl schopen
oddat se zcela starostem, svěřilpráci vzdělanějším mu
žům, sám si ponechal jednání s poselstvími a jiné snazší
správní záležitosti, pak předsedal s císařskou důstoj
ností, a když začal mluvit, ohromil každého svými
argumenty a úvahami. Neměl velké školské vzdělání,
ze starověké řecké vzdělanosti znal jen tolik, kolik se
z ní dostávalo dětem. Byl však od přírody obratný
a příjemný, měl šťastný dar lahodné a krásně plynoucí
řeči, takže uměl znamenitě formulovat své myšlenky.
Diktoval dokonce sám některé císařské listiny (na tom
si opravdu zakládal) a žádná hbitá ruka nestačila
rychlosti jeho diktátu, ačkoli měl velmi mnoho vyni
kajících tajemníků a tak rychlých písařů,jaké lze málo
kdy vidět. Poněvadž je rychlost jeho přednesu unavova
la, označovali si většinu jeho myšlenek a slov jakýmisi
znaménky.

7. Byl vysoké postavy, takže dosahoval výšky
devíti stop, a přitom měl značnou tělesnou sílu. Měl
zdravý žaludek, jeho tělesná konstituce byla dobře uzpů
sobena k přijímání potravy. Uměl připravovat výborné
omáčky a upravoval předkládané pokrmy barvami
a vonnými kořeními, aby tak všemi způsoby povzbudil
chuť k jídlu. Byl otrokem svého břicha a sexuálních roz
koší, postihla ho z toho bolestivá choroba kloubů, lépe
řečenojeho nohy byly v tak špatném stavu, že nemohl
vůbec chodit. Po tom, co se ujal císařskémoci, už nikdo
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neviděl, že by se spoléhal na své nohy, chtěl-li se někam
dostat, ale při jízdě na koni seděl bezpečně v sedle.

8. Bláznivě miloval představení a koňské dostihy
a horlivě se o ně staral, vyměňoval a dával znovu zapřa
hat koně a měl na starosti start. Věnoval znovu pozor
nost zápasům bosky, které v té době už dávno upadly
v zapomenutí, a uvedl je znovu před zraky diváků.
Nebyl císařem divákem, ale sám soupeřil s protivníkem.
Nechtěl, aby soupeři se jím dávali porážet, protože je
císařem, ale aby se mu tvrdě bránili tak, aby jeho vítěz
ství nad nimi bylo o to skvělejší.Uměl vtipně diskutovat
při sporech a přizpůsobit se chování řadových občanů.
Byl tedy vášnivým milovníkem podívané ale 1 stejně
vášnivým lovcem. Proto dobře snášel horko 1 mráz,
uměl vzdorovat žízní a proto se naučil i střílet z luku,
vrhat oštěpem, mrštně tasit meč a zasahovat cíl vy
střeleným šípem.

„ 9. Vládní záležitosti zanedbával ve stejné míře,
jak se oddával hře ve vrhcáby a kostky. Byl vášnivým
hráčem těchto her a měl pro ně takovou slabost, že při
hře zapomínal na čekající vyslance a nemyslel ani na
jiné důležité záležitosti, hrál celé dny a noci, a ačkoli
byl velkým jedlíkem, kdykoli si umanul, že bude hrát
v kostky, na jídlo si vůbec nevzpomněl. A tak hrál
v kostky o svou říši, až se přiblížila smrt a stáří s sebou
přineslo úpadek tělesných sil. Když viděl, že se blíží
konec jeho života, ať už z podnětu rádců, či že to sám
uznal za svou povinnost, začal přemýšlet o nástupci, je
muž chtěl také dát za ženu prostřední ze svých dcer.
Poněvadž předtím nepomyslil na nikoho určitého ze
senátu, bylyjeho úvahy o výběru značně ztížené.

10. V té době byl mezi předními členy senátu
muž, který dosáhl hodnosti eparcha (je to sice císařský
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úřad, ale nedává právo nosit purpurové roucho). Ten
se oženil, když byl téměřještě dítětem, a proto se nezdál
být příliš vhodný k vládě. Rodem a hodností byl sice
vhodnější než ostatní, ale k své ženě neměl vůbec
filozofický vztah, a tak se vznik příbuzenského svazku
všem jevil obtížný. Tak se věci s tím mužem měly.
Ale čas už nedovoloval císaři další úvahy a blízkost
smrti mu znemožňovala podrobnější zkoumání. Ne
uznal nikoho z ostatních za hodna příbuzenství s císa
řem a jeho úvahy se nesly na plné plachty právě jen
k tomuto muži. Věděl však, že jeho žena stojí v cestě
jeho záměru. Předstíral tedy vůči jejímu muži prudký
a nelítostný hněv a poslal k němu lidi, kteří ho měli
potrestat a ženu vyloučit ze světského života. Že
na neznala skrytou stránku tohoto záměru a nepo
znala, že císařůvhněvje jen maskou, i podrobila se hned
nátlaku. Ostříhali jí vlas, převlékliji do černého roucha
a odvezli do kláštera. Romana (tak se ten muž jmeno
val) vezmou s sebou do císařského paláce, aby vstoupil
do příbuzenského svazku s císařem, a Romanos v jednu
a touž chvíli spatří nejkrásnější z Konstantinových dcer
a zároveň ji pojme za císařskou manželku. Otec pak
zemřel a zanechal vládu zeti Romanovi, když žil už
jen tak dlouho, aby viděl, že manželství bylo uzavřeno.
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ROMANOSIII. (1028—1034)

1. Císařem se tedy stal Konstantinův zeť Roma
nos, který měl rodové jméno Argyropolos. "Tento
Romanos považoval svou vládu za počátek dynastie
a v duchu si představoval budoucí rod, poněvadž jeho
tchánem Konstantinem vymřel císařský rod založený
Basileiem Makedonským. Měl však připsat vládní moc
pouze sobě samému, poněvadž měl žít pouze krátký
čas — a to ještě čas naplněný churavěním — a pak
náhle vypustit duši, jak to objasní líčení, jež bude ná
sledovat. Líčení dalšího vývoje bude přesnější, než tomu
bylo doposud. Císař Basileios totiž zemřel, když jsem
byl ještě docela maličký, a Konstantin, když jsem sotva
končil základní školu. Nikdy jsem se s nimi nesetkal,
nikdy jsem je neslyšel mluvit a nevím ani, jestli jsem je
vůbec někdy spatřil, poněvadž jsem byl ve věku, v němž
si člověk ještě nic nepamatuje. Romana jsem viděl
a jednou jsem s ním 1 hovořil. O prvních dvou císařích
jsem tedy pojednal na základě informací, kterých se mi
dostalo od jiných, Romana popíši sám, aniž jsem čerpal
odjinud.

2. Byl to muž vychovaný starověkou řeckou kul
turou, jemuž se dostalo i vzdělání založeného na latinské
vědě. Vládl kultivovaným jazykem a měl vznešený
hlasový projev, byl heroické postavy a měl vskutku
císařský výraz tváře. Měl však za to, že toho umí
mnohem více, než ve skutečnosti znal. Chtěl totiž svou
vládou napodobovat ony dávné císařez rodu Antoninů,
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skvělého filozofa Marka Aurelia a císařeAugusta, a proto
se především zajímal o dvě věci: o studium literatury
a o umění zacházet se zbraněmi. V něm však nenabyl
vůbec žádných zkušeností a jeho literární znalosti byly
nehluboké a povrchní. Jeho neopodstatněná sebedů
věra 1 to, že usiloval o cíle, na něž jeho osobnost nesta
čila, jej uvádělo do sebeklamu i ve velmi důležitých
věcech. Nicméně pokud se v něm jako pod popelem
skrývaly nějakéjiskřičkymoudrosti, dovedl je rozněcovat
pomocí všemožných filozofů, rétorů a vědců, byť 1někdy
jen domnělých vědců.

3. V tehdejší době totiž žilo jen málo vzdělanců
a tl se dostali sotva do „,aristotelovské předsíně““, pře
žvykovali jen platonské symboly, aniž chápali jejich
skrytý smysl, a neznali ani tolik, co uměli lidé zabývající
se dialektikou a naukou o důkazech. Poněvadž neměli
přesná kritéria, byl jejich názor na tyto filozofy mylný.
I naši (křesťanští) myslitelé předpokládali problémy,
ale většina sporných otázek zůstala nerozřešena. Zkou
mala se totiž slučitelnost zdrženlivosti a početí, panen
ství a rození a jiné nadpřirozené otázky. Tehdejší cí
sařství si na pohled oblékalo roucho filozofů, ale všechno
to byl jen kostým a přetvářka, nešlo o zkoumání a hle
dání pravdy.

4. — Císař brzy opouštěl tyto úvahy a věnoval se
štítům, rozhovor ho přiváděl ke krytům holení a ke kru
nýřům a jeho cílem bylo zabrat celé území barbarů na
východě 1na západě. Nechtěl si je podrobovat jen slovy,
ale ovládnout je zbraní. Kdyby oba císařovy sklony
nebyly bývaly jen sebeklamem a přetvářkou, ale vyplý
valy z jeho skutečného založení, bylo by to bývalo pro
říšl prospěšné, ale takto nedovedl žádný ze svých zá
měrů dále, než že jej vystupňoval nadějemi a činy jej
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tak řečeno uvedl vniveč. Ale takto jsem z přílišné horli
vosti naznačil konec celého příběhu, dříve než jsem
k němu vypracoval úvod, vraťme se tedy k zrodu jeho
vlády.

5. Když byl uznán za hodna císařské koruny
a byla mu dána přednost před jinými, poskytl sluch
věštcům a mylně se domníval, že bude dlouhá léta
císařem, uvěřil také, že zanechá po sobě rod, z něhož
vzejde mnoho jeho nástupců. Zdá se, že nedovedl vidět
ani tak daleko, aby uvážil, že dcera Konstantinova,
která byla jeho ženou od té doby, co se ujal vlády, už
překročilaplodný věka její život už nebyl schopný rodit
(když byla zaslíbena Romanovi, bylo jí už padesát

let). Veškeré své myšlení upřel houževnatě k svému
záměru bez ohledu na přirozenou nemohoucnost. Proto
nevěnoval pozornost jediné nezbytné podmínce, otě
hotnění, ale přimkl se k lidem, kteří se vychloubali, že
dovedou přírodu tlumit 1 povzbuzovat, vydal se na
pospas mastičkám a masážím a nařídil to 1 své ženě.
Ta to ještě dovršila, poněvadž znala ještě více magických
praktik, přikládala si na tělo jakési kaménky, ověšovala
se přívěsky a ovazovala se stužkami a navlékala si na
tělo jiné hlouposti. Když se nedostavoval očekávaný
výsledek, císař od všeho upustil a císařovny si všímal
už méně. Vždyť jeho touha už ochabovala a tělesné
síly chátraly (byl také o více než deset let starší než
císařovna).

6. Romanos velmi štědře rozdával úřady a také
císařskýmivydáními, štědrostí a dary vynikl nad ostatní
císaře. Ale pak, jako by nastala nová situace a náhlá
změna, ho chuť k takovému rozdávání přešla a po po
čátečním rozmachu brzy ztratil elán, úplně obrátil
a ukázalo se, že není dobrý politik. Neodměřoval totiž
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svůj sestup uvážlivě, ale spustil se náhle z nejvyššího
vrcholu. Císařovnu popuzovaly nejvíce dvě věci: že
vladař ji nemiluje a že nemůže penčz užívat bez ome
zení. Císař totiž před ní zavřel pokladnu, poklady dal
zapečetit a císařovna musela žít z odměřeného důchodu.
Zuřila proto na císaře i na všechny rádce, na něž se
císař v tomto bodě obracel. "Tito věděli a dávali si na
císařovnu pozor, zvláště císařova sestra Pulcherie, žena
bystrého rozumu, která v lecčem byla prospěšná 1 bra
trovi. Císařsám nedbal podezření, jako by byl s nějakou
vyšší mocí uzavřel smlouvu o své vládě a jako by od ní
byl dostal záruku věčné slávy.

7. Zatoužil po slávě vítězných tažení a chystal se
proti barbarům na východě 1 na západě. Ačkoli bar
bary na západní straně mohl snadno porazit, tažení
proti nim se mu nezdálo dost významné. Domníval se,
že tažení proti východním barbarům mu dodá na váž
nosti a že pak bude moci hrdě vládnout císařství. Proto
si vymyslel neexistující záminku k válečnému tažení
proti Saracénům obývajícím území zvané Koile Syria,
jejichž hlavním městem je Haleb (tak se to městojme
nuje v jejich místním jazyce). Shromáždil a sešikoval
proti nim celé vojsko, rozdělil toto vojsko do většího
počtu šiků, než tomu obvykle bývá, a pomýšlel na jeho
nové uspořádání, přibíral cizí vojenské síly a najímal
další vojáky, jako by chtěl při prvním útoku dobýt
barbarské území. Domníval se totiž, že podaří-li se mu
posílit vojsko početně, a ještě spíše zmnohonásobí-li
římský šik, že jej pak už nikdo nebude moci zadržet,
pokud potáhne s takovou masou vlastního a spoje
neckého vojska. Ačkoli nejvyšší velitelé jej od tažení
proti barbarům odrazovali a měli z něho velké oba
vy, císař už dával zhotovovat velkým nákladem věn
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ce, jimiž chtěl ověnčit svou hlavu v triumfálním
průvodu.

8. Když považoval přípravu k tažení za dosta
tečnou, vytáhl z Byzance do syrské země. Jakmile dobyl
Antiochie, vtáhl slavnostně a s císařskou, až divadelně
nadnesenou nádherou do města, jak se to ani na bojov
níky nesluší, a nemohl tím ani vystrašit nepřátele.
Barbaři analyzovali situaci daleko střízlivěji a nejdříve
vyslali k císaři poselství, že oni nechtěli bojovat, že
mu také nedali záminku k válce, že dodržují mírové
smlouvy, neporušují dříve složené přísahy a neanulují
dohody přísahou potvrzené. Jestliže však nad nimi teď
visí taková hrozba a je-li to nevyhnutelné, pak musí
1oni přistoupit k přípraváma svěřitsvůj osud válečnému
štěstí. Takový byl obsah poselství. Avšak císař, jako by
se byl připravil pouze na seřazování vojska a jeho
šikování proti nepříteli, na rozestavování záloh a jejich
zásobování, na kopání příkopů a odvádění řek, na do
bývání pevností a všechny takové skutky, jaké konali
kdysi oni slavní Trajanové a Hadrianové a ještě dříve
Caesarové Augustové a před nimi Alexandr syn Filippův,
odeslal posly (vždyť chtěli jednat o mír) a konal ještě
větší válečné přípravy. Nevybral pro svůj záměr jen ty
nejlepší, ale operoval množstvím a spoléhal se na ně.

9. Když vytáhl z Antiochie a postupoval dále,
oddíl barbarského vojska na koních číhal na obou
stranách na císařovovojsko, byli to odvážlivci, a napadli
je s válečným pokřikem náhlým útokem z výšin. Vy
děsilije už tím, že se objevili náhle a ohlušili je dupotem
koní pádících sem a tam. Tím, že se nedrželi v útvaru,
ale pádili rozděleně a bez pořádku, vyvolali dojem, že
jich je velké množství, vyděsili římské vojsko a vyvolali
v tomto obrovském vojsku takovou paniku a otřásli je
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jich sebevědomím do té míry, že každý se dával na útěk
z místa, kde byl právě zastižen, a o nic jiného se nesta
ral. Ti, kteří právě seděli na koních, obrátili koně
a ujížděli ze všech sil, ostatní si nedali ani čas vsednout
na koně a přenechali je nejbližšímu pánovi. Každý se
snažil zachránit, jak mohl, prchal nebo bloudil sem
a tam. To, co se tam dělo, překonalo všechno očekávání.
Lidé, kteří si podrobili celou zemi a kteří válečnými
přípravami a taktikou byli pro masu barbarů nepřemo
žitelní, neunesli tehdy ani pohled na nepřítele, byli
ohlušeni a omráčeni jejich řevem,který duněljako hrom,
a obrátili se na útěk, jako by už byli docela poraženi.
Nejdříve zakolísala císařská garda, opustila císaře a bez
váhání se dala na útěk. Kdyby mu někdo nebyl pomohl
na koně, nedal do rukou uzdu a nepobídl ho k útěku,
byl by upadl do zajetí a do rukou nepřátel císař, který
ve svých nadějích chtěl otřást celým světadílem. Kdyby
Bůh tehdy nebyl zadržel útěk barbarů a nebyl v nich
vzbudil střízlivý postoj k vlastnímu úspěchu, možná
nic nemohlo zabránit tomu, aby padlo celé římské
vojsko a na prvním místě císař.

10. Římští vojáci tedy ve zmatku prchali a jejich
nepřátelé se stali pouhými diváky podivného vítězství
a byli zaraženíi jejich neodůvodněným obratem a útě
kem. Zajali v boji jen několik málo zajatců, o nichž
věděli, že zaujímají významnější postavení, a zbytek
nechali běžet a dali přednost drancování. Nejdříve se
zmocnili císařského stanu, který se mohl vyrovnat ně
kterému z dnešních paláců, poněvadž byl plný náhrdel
níků, náramků, čelenek, drahých kamenů a vynikají
cích perel a vůbec všeho drahocenného zboží. Nebylo by
snadné odhadnout množství těchto pokladů ani do
statečně obdivovat jejich krásu a velikost. Tak obrovské
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a tak cenné bohatství bylo uloženo v císařově stanu.
Barbaři se tedy nejdříve zmocnili tohoto stanu, pak
shromáždili a naložili na sebe další kořist a vrátili se ke
svým druhům. Císařovise podařilo proniknout oddílem
barbarů a směřovaltam, kam ho unášel běh a zápal jeho
koně. Dostal se na jakýsi pahorek, kde ho prchající
a přibíhající vojáci mohli zřetelně vidět (prozrazovala
ho barva jeho střevíců), a zde zadržel u sebe mnoho
uprchlíků a zastavil se obklopen jimi v kruhu. Když se
zpráva o něm rozšířila, přibyli další a objevila se i ikona
Matky boží, kterou římští císaři berou zpravidla s sebou
do boje jako velitele a ochránce celého vojska. Jen ta
neupadla do rukou barbarů.

11. Jakmile císařspatřil tento líbezný obraz (prá
vě tuto ikonu totiž císař vroucně uctíval), okamžitě
nabyl znovu odvahy, políbil jej a nelze ani vypovědět,
jak tiskl ikonu k hrudi, skrápěl ji slzami, procítěně
k ní promlouval, připomínal její dobrodiní a opakova
nou pomoc v boji, neboť obraz Bohorodičky často řím
skou říši v nebezpečích bránil a spasil. Od tohoto
okamžiku byl znovu plný odvahy a on, který před
chvílí ještě sám prchal, začal kárat prchající a odváž
ným křikem zastavil jejich bezradný útěk. Poznávali
Jej po hlasu 1 podle oděvu, a tak se mu podařilo shro
máždit kolem sebe větší množství vojáků. Odebral se
s nimi pěšky ke stanu, který mu narychlo postavili. Tam
strávil noc, a když si trochu odpočinul, svolal časně
ráno důstojníky a zahájil poradu o dalších operacích.
Když všichni radili vrátit se do Byzance a tam podrobit
události důkladnému rozboru, přiklonil se k jejich ná
zoru, a rozhodnuv se ve svůj prospěch, vrátil se do
Konstantinopolu.

12. Hluboce litoval toho, co učinil, a trápil se
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v duchu pro to, co jej postihlo. Rázem se změnil a začal
žít zvláštním způsobem. Doufal, že se mu podaří pečli
vou správou veřejných záležitostí vyrovnat své ztráty
a stal se spíše výběrčím daní než císařem. Vytahoval
a podrobně zkoumal záležitosti z doby, jak se říká, před
Eukleidem a přísně vyžadoval vyúčtování od potomků
v záležitostech předků, na něž se tito potomci už ani
nepamatovali. Nerozsuzoval strany, mezi nimiž vznikl
spor, ale stával se advokátem jedné z obou stran, roz
sudky však nevynášel v prospěch jedné z nich, ale v pro
spěch vlastní. Občané se rozdělili na dvě skupiny: ti
slušnější si nasadili masku prostoty a nezájmu o veřejné
záležitosti a vladař si jich ani za mák necenil, spíše je
úplně přezíral, ti druzí se snadno a drze do všeho pouštěli
a měli prospěch ze škody druhých lidí, jako by vlastní
špatností rozněcovali požár rozpoutaný císařem. Všude
bylo plno nepokoje a zmatku a nejhorší na tom bylo,
že ačkoli všichni byli doslova svlečeni do naha, říše
z toho žádný prospěch neměla, proud peněz směřoval
jinam. Můj další výklad ukáže jasněji, že tomu tak
opravdu bylo.

19. Romanos usiloval o to, aby vzbuzoval zdání
zbožnosti. Skutečně se horlivě zabýval náboženskými
záležitostmi, ale přetvářka pro něho byla důležitější než
pravda a zdání dával přednost před bytím. Proto se
spíše zajímal o nadpřirozené problémy a pátral po pří
činách a důvodech takových tajemství, která nelze do
kázat vědecky, ale jejichž objasnění lze čerpat pouze
intuicí pomocí vyššího rozumu. Neuvažoval filozoficky
o věcech tohoto světa a nediskutoval o nich s filozofy,
leda s takovými, kteří si neprávem přivlastnili toto
označení, ačkoli pronikli sotva do úvodu Aristotelova
učení, ale přemýšlel o hlubších otázkách, postižitelných
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pouze vyššímrozumem, jak řekljeden z našich myslitelů.
14. Nejdříve si tedy vymyslel uvedený způsob

zbožnosti. Pak ho pojala závist k slavnému Šalamounovi
pro stavbu pověstného chrámu a chtěl se také vyrovnat
císaři Justinianovi, který dal postavit veliký chrám
nevýslovné Boží moudrosti, stavbou a vybudováním
chrámu Matky boží. A právě pro tento plán se dopustil
mnoha chyb a zbožný cíl se stal východiskem špatností
a pověstných nespravedlivostí. Náklady na stavbu
neustále rostly, a přitom každodenně bylo vybráno
více peněz, než si práce vyžadovaly. Císař považoval
za největšího nepřítele toho, kdo chtěl uvést věci na
pravou míru, kdo však dovedl vymýšlet přehnané množ
ství rozličných ozdob, toho ihned zařadil mezi své nej
lepší přátele. Dával kopat ve všech horách a hornictví
dával přednost před filozofií. Vytěžený kámen štípali,
brousili nebo zdobili řezbou a řemeslníci, kteří na těchto
úkolech pracovali, byli řazeni hned za dílnu Feidiovu,
Polygnotovu a Zeuxidovu. Pro císařovu stavbu nic
nebylo považováno za dost dobré. Pro tuto práci byl
dán k dispozici celý císařský poklad, k ní směřoval
proud všeho zlata, pro ni byly vyčerpány všechny pra
meny, ale stavba chrámu stále nespěla k svému konci.
Záměr totiž stihal záměr, plány se měnily a práce, od
níž se už upustilo, se často objevovala znovu, a to ještě
ve větších rozměrech nebo s ještě zbytečnější výzdobou.
Většina finančních prostředků směřujících k té stavbě
byla rozchvacována a ztrácela se, tak jako většina vody
z řek tekoucích do moře se ještě před ústím řeky ztrácí
do vnitrozemí.

I5. Ačkoli tedy císař ctil Boha, od samého po
čátku jednal špatně, poněvadž zneužíval peněz od po
platníků k stavběchrámu. Krásné je milovat nádheru
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domu Páně a stánek slávyjeho, jak říká žalmista, a často
raději pro to upadnout v opovržení než mít štěstí od
jiných. Jistě je to krásné a kdo z těch, kteří horlivě milují
Pána a hoří jeho plamenem, by tomu odporoval? Ale
pak by nic nesmělo poskvrňovat tento zbožný cíl, ne
směly by se vršit křivdy na křivdy, veřejné záležitosti
by se nesměly hroutit a tělo státu rozpadat. Nikdy by
neměl vstoupit do nákladné a skvostné budovy, pro niž
bylo spácháno mnoho zla, člověk, který odmítá mzdu
nevěstky a pohrdá obětí hříšníka, jako by pocházela od
psa. Čím prospívají božskému účelu zbožnosti rovno
měrné stěny, sloupořadí, rozvěšené koberce a drahocen
né oběti 1jiné skvělé dary, když by k tomu měl stačit
rozum zahalený svatostí, duše zbarvená purpurem
vyššího rozumu, spravedlnost činů, ušlechtilost mysli
a ještě spíšejejí prostota. Jen těmito prostředky můžeme
v sobě vybudovat jiný chrám, milý a příjemný Pánu.
Císař sice uměl teoreticky filozofovat, znal sylogismy
typu soreites (hromada) a utis (nikdo), ale v praxi se
příliš dobrým filozofem nejevil. Je-li už někdy třeba
překračovat míru ve vnější výzdobě, je třeba pečovat
o císařskýpalác, zdobit akropoli a restaurovat poškoze
né stavby, rozmnožovat císařské poklady a považovat
je za prostředky pro vojenské účely. Tyto věci však císař
zanedbával a všechno ostatní se rozpadalo, jen aby
císařův chrám byl krásnější než ostatní. Musím-li to už
přiznat, byl až bláznivě zaujat touto stavbou a často se
nemohl nasytit pohledu na ni. Ozdobil ji proto příslu
šenstvím císařského paláce, dal v ní postavit trůny,
vyzdobit ji žezly a rozvěsit nachové závěsy. Trávil tam
většinu roku, chlubě se a těše se z krásy stavby. Chtěje
Matku boží vyznamenat jménem nad jiné krásnějším,
nevšiml si, že jí dává jméno až příliš lidské, 1 jestliže
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všemi viděna.
16. K této stavbě připojil přístavbu a chrám se

stal i útulkem mnichů, to se stalo pramenem dalších
nespravedlností a ještě větších výstřelků. Císař neznal
natolik aritmetiku a geometrii, aby si dovedl z rozměru
a z čísla něco odvodit, tak jako geometři z těchto veličin
odvodili složitost stavby. Ale podobně jako u stavby
zdůrazňoval hlavně nesmírnou velikost, tak přeháněl
také v počtu mnichů a vycházela mu tato úměra: množ
ství mnichů se má k velikosti stavby, tak jako příjmy
k množství mnichů. Hledala se nová pevnina, zkoumalo
se moře i za Héraklovými sloupy, země měla přinášet
zralé plody a moře dávat ryby ohromné jak velryby.
Císař považoval zřejmě Anaxagorovo tvrzení o neko
nečnosti světů za nesprávné, a odděliv většinu naší
pevniny, věnoval ji chrámu. Tak přidával velikost
k velikosti a množství k množství a překonával své
původní výstřelky novými, neznaje míru ani meze,
a snad by nikdy nepřestal ve své ctižádosti vršit jedno
k druhému, kdyby mu nebyla bývala vyměřena délka
Života. '

17. Vypráví se, že jeho život skončil náhle z do
cela určité příčiny. O té budu ještě mluvit, zatím přede
sílám jen tolik: tento císař byl neschopný v jiných
věcech, ale také v soužití s manželkou. Ať už proto, že
zpočátku chtěl žít v čistotě či, jak mnozí tvrdí, proto, že
hledal lásku u jiných, pohrdl císařovnou Zoe, zdržoval
se styku a odmítal jakékoli soužití s ní. V ní pak vyvo
lala nenávist k Romanovi urážka císařskéhoroduv její
osobě,aještě více touha po sexuálním styku, kterou v ní
už tolik nevzbuzoval její věk, ale rozmařilý život v cí
sařském paláci.
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MICHAL PŘEDSTAVEN BRATREM CÍSAŘI

18. "Tobyla předehra příběhu, jehož děj probíhal
takto: dříve než Romanos nastoupil vládu, byli v jeho
službách různí lidé, mezi nimi 1jakýsi eunuch nízkého
a bezvýznamného původu, ale velmi schopný a podni
kavý svým rozumem. Už císař Basileios k němu měl
velkou důvěru, svěřoval mu tajné záležitosti, avšak
nepovýšil ho k žádnému vysokému úřadu, ačkoli mu
byl velmi přátelsky nakloněn. Tento eunuch měl bratra,
který před Romanovým nástupem na trůn byl ještě
chlapcem, ale mezitím už mu začaly vyrážet vousy
a začal dospívat. Vyznačoval se vůbec tělesnou krásou,
ale zvláště půvab jeho tváře byl dokonalý. Zářil kvetoucí
spanilostí, jiskrným zrakem, byl skutečně „,červenolící““.
Bratr jej uvedl k císaři, když tento seděl vedle císařovny,
aby mu jej představil, jak si to císař přál. Když oba
vstoupili, císař se na mladíka podíval a položil mu jen
několik stručných otázek, pak ho propustil, ale přikázal,
aby zůstal u císařského dvora. Avšak císařovna, jako by
její zrak byl oslepen plamenem stejně mocným, jako byla
jinochova krása, byla uchvácena a z tohoto náhlého
tajemného spojení vzešlo sémě její lásky k jinochovi.
Zatím to zůstalo pro většinu lidí tajemstvím.

Ig. Císařovna neuměla svou vášeň ovládnout
ani ji filozoficky snášet. Ačkoli se dříve eunuchovi vždy
raději vyhnula, od té doby vyhledávala setkání s ním,
začala rozhovor o něčem jiném, ale jako mimochodem
přivedla vždy řečna jeho bratra a vzkazovala mu, že ji
kdykoli může klidně navštěvovat. Michal dosud nevěděl
nic o jejím tajemství a považoval její chování za.přízeň.
Navštěvoval ji podle jejího příkazu, ale choval se po
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korně a ostýchavě. Avšak stud ozařoval ještě více jeho
tvář, poléval ji ruměncem a prosvěcoval ji zářivou bar
vou. Císařovna ho zbavovala strachu milým úsměvem,
mírnila svůj přísný pohled, naznačovala mu svou lásku
a dodávala mu odvahy. A když svému miláčkovi dá
vala už zcela zřejmý podnět k lásce, byl i on ochoten
splácet jí lásku láskou. Zpočátku tak činil spíše nesměle,
později ztrácel stud a choval se jako milenec. Náhle ji
objímal a líbal, hladil šíji a ruku, jak ho tomu umění
učiljeho bratr. Císařovna přilnula k Michalovi ještě více
a opětovala jeho prudké polibky. Ona totiž milovala
opravdu, on však po odkvetlé císařovně příliš netoužil.
Myslel však stále na císařskouslávu a pro ni byl ochoten
činit a snášet cokoli. Lidé v císařském paláci nejdříve
jen něco tušili a měli určité podezření. Později, když
láska těch dvou propukla už zcela nestoudně, pochopili
všichni a všichni věděli, co se děje. Od polibků se ti dva
dostali k souloži a často byli přistiženi,jak spí na jednom
loži. Michal se pak styděl, červenal se a bál kvůli tomu,
ale císařovna se ani pak neovládala, a tiskla se k němu,
líbala ho před zraky všech a chlubila se, že už se s ním
milovala často. Nedivím se, že císařovnaMichala zdobila
a pozlacovala jako sochu tak, že jen zářil svými prsteny
a rouchy zlatem protkávanými. Co všechno by zami
lovaná císařovna nedarovala svému miláčkovi? Někdy,
když to vůbec nikdo neviděl, ho dokonce tajně posazo
vala místo sebe na císařskýtrůn, do rukou mu vkládala
žezlo a jednou ho uznala za hodna 1 císařské koruny.
Pak ho zase bouřlivěobjala, nazývala ho svou chloubou,
radostí svých očí, výkvětem krásy 1 pravým potěšením
své duše. Protože to však dělala často, neušlo to pozor
nosti kohosi z těch, co mají oči všude. Byl to eunuch
zaujímající v císařském paláci jedno z předních míst,
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úctyhodný svým chováním 1postavením, který odedávna
sloužil císařskérodině. Když viděl tu neobvyklou podí
vanou, málem vydechl duši, tak ho ta scéna ohromila.
Císařovna ho probudila ze mdlob, přivedla ho k sobě
a nařídila mu, aby byl jinochovi věrný, jako by už teď
byl císařem, protože v budoucnosti se jím určitě stane.

21. Avšak o tom, co pro nikoho nebylo tajem
stvím, jen císařse nic nedověděl, taková mlha mu zastí
rala zrak. Když však náhlý blesk a silný hrom mu ozá
řily zrak a zaduněly v sluch a císařleccos viděl na vlastní
oči a o jiných věcech slyšel, raději honem přivíral oči
a ucpával si uši. Dokonce když chtěl spát s císařovnou,
dříve než ulehli na purpurem potažené lože, posílal
vždy jen pro Michala a přikazoval mu, aby císařovně
třel a masíroval nohy, udělal z něho jejího komorníka
a zrovna mu císařovnu nabízel, aby tak s ní jednal.
Ačkoli mu jeho sestra Pulcherie a některé komorné pro
zradily a vysvětlily, že se proti němu připravuje smrtel
ný útok, a radily mu, aby na sebe dával pozor, a ačkoli
mohl odstranit tajného cizoložníka a udělat tak celému
dramatu krátký konec, přičemž to mohl udělat pod
nějakou jinou záminkou, neudělal to a vůbec do celé
záležitosti nezasáhl. Pozval k sobě milence — nebo
spíše miláčka — a vyptával se ho na tu lásku. Poněvadž
Michal předstíral, že o ničem neví, žádal na něm svě
dectví a přísahy na svaté ostatky. Když Michal složil
křivou přísahu, císař považoval řeči ostatních lidí za
pomluvy, věnoval celou svou náklonnost pouze jemu
a nazýval ho svým nejvěrnějším služebníkem.

22. Michalovi pomohla ještě jedna okolnost,
která odvrátila císaře od podezření vůči němu. Už
v mládí ho zachvátila jakási hrozná nemoc, která spo
čívala v pravidelně se opakujících poruchách mozkové
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činnosti. Záchvat ho postihoval bez jakéhokoli předcho
zího příznaku, kroutil pak očima, padal na zem, tloukl
o ni hlavou a dlouho se zmítal v křečích. Potom zase
náhle přicházel k sobě a za chvíli nabyl svého obvyklého
vzezření. Když ho císař viděl jednou v záchvatu, začal
ho litovat pro jeho neštěstí a uvěřil v jeho šílenství, ne
věřil však v existenci oné lásky a milostného svazku.
Mnozí lidé se však domnívali, že Michal nemoc jen
předstírá a že mu má sloužit jako rouška chystaného
spiknutí. Toto podezření by mohlo být pravdivé, kdyby
Michal nebyl trpěl touto poruchou i v době, kdy už byl
císařem. Ale tyto úvahy si ponecháme až pro vylíčení
jeho vlády. V každém případě i tento neduh odpovídal
jeho způsobu jednání a i skutečné nemoci dovedl využít
jako roušky pro svůj plán.

23. Nedalo tedy mnoho práce přesvědčit císaře,
že milenci se nemilují, velmi ochotně se o tom dal
přesvědčit. Jak jsem slyšel od někoho, kdo se tehdy po
hyboval na císařském dvoře, a byl to muž, který byl
dobře informován o milostných pletkách císařovny a po
skytl mi též prameny k mému líčení, císař se vlastně
chtěl dát přesvědčit, že císařovna nemá milostné styky
s Michalem. Věděl však přitom, že je chtivá lásky a že
překypuje vášní, a raději než aby se rozdávala mnohým
mužům, snášel bez velkého hněvu její vztah k jednomu
muži, tvářil se, že nic nevidí, a dopřával císařovně, aby
ukájela svou vášeň. Ale bylo mi to řečeno i jinak: císař
byl lhostejný k milostným touhám své manželky i k je
jich naplnění. K zuřivosti to však přivádělo jeho sestru
Pulcherii a všechny její důvěrníky. Proti těmto protiv
níkům byl tedy veden boj, fronty byly jasné, ale bylo
možno pouze se dohadovat, kdo právě vítězí. Císařova
sestra brzy zemřela, totéž postihlo v zápětí jednoho
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z jejích důvěrníků, jiný zas musel na rozkaz císařův
opustit císařský dvůr. Ti zbylí se smířili se skutečností
nebo aspoň drželi jazyk za zuby. Pak už se tento milostný
vztah naplňoval veřejně,jako by byl schválen zákonem.

O CÍSAŘOVĚ NEMOCI

24. A jak tomu bylo dál? I císaře zachvátila ne
obvyklá a těžká choroba. Ochuravělo celé jeho tělo
a nemoc zachvátila 1 nitro. Od té doby už se nedával
s chutí do jídla, spánek odlétal, sotva mu lehce dosedl
na víčka, a všechno špatné se na něho jen hrnulo; příkré
chování, rozmrzelost, vztek, hněv a křik, ačkoli nic
z toho dříve neznal. Byl totiž od mládí přívětivý, tehdy
se však stal nepřístupným a uzavřeným. Opustil ho.
smích, kouzlo jeho duše 1 příjemné chování, nikomu.
už nedůvěřoval, sám přestal vzbuzovat důvěru u jiných,
a tak neustále docházelo k vzájemnému podezírání.
Stal se ještě méně velkorysým, ještě více skrblil při roz
dělování peněz, každá žádost ho rozhněvala, bezcitně
se uzavíral vůči každému soucitnému slovu. Ačkoli
jeho tělesný stav byl tak špatný, nezanedbával obvyklé
formality a neupustil od císařskýchprůvodů, pro něž se
dále oblékal v skvostná, zlatem protkávaná roucha.
a bral na sebe 1ostatní ozdoby, jež nesl na svém zesláb-.
lém těle jako těžké břímě. Těžce se pak vracel domů
a cítil se ještě hůře.

25. Sám jsem ho takto často viděl v průvodech,
bylo mi tehdy sotva šestnáct let. Císař už vypadal skoro
jako mrtvola, měl opuchlý obličej a jeho pleť neměla.
lepší barvu než nebožtíci pohřbívaní tři dny po smrti.
Těžce oddechoval a po několika krocích se vždy zasta
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voval. Vlasy na hlavě už mu téměř vypadaly. jako
u mrtvoly, jen několik řídkých a krátkých vlasů věnčilo
nepořádně jeho čelo a chvělo se myslím jeho těžkým
dechem. Ostatní lidé už se vzdali naděje na jeho uzdra
vení, pouze císař ještě věřil, svěřoval se umění lékařů
a v něm hledal záchranu.

O CÍSAŘOVĚ SMRTI

26. Nedovedl bych říci, zda se ta milenecká dvoji
ce a její společníci dopustili vůči němu nějaké špatnosti.
Neumím snadno někoho odsuzovat za něco, o čem ne
mám podrobné zprávy. U ostatních však převládá
obecné mínění, že císaře nejdříve omámili drogami
a pak mu namíchali čemeřici. O tom teď nechci disku
tovat, ale o tom, že oni skutečně byli příčinoujeho smrti.
Tak tomu tedy bylo: císař ukončil přípravy k svátku
Vzkříšení a chystal se zúčastnit druhého dne veřejných
oslav. Před úsvitem se odebral do lázně tam někde
blízko císařských komnat. Nikdo ho nepodpíral a nic
nenasvědčovalo, žejeho smrt je nablízku. Šel docela dob
ře a chtěl se natřít mastmi, umýt se a očistit tělo čisticími
prostředky. Vstoupil do lázně, nejdříve si umyl hlavu,
pak poléval vodou tělo, a poněvadž se mu dobře dý
chalo, šel do bazénu, kde uprostřed byla hloubka.
Nejdříve se dal příjemně nést vodou a snadno plaval,
dýchal lehce a osvěžoval se. Pak k němu přišli někteří
z jeho doprovodu, aby se o ně mohl opřít a odpočinout
si. Tak to sám chtěl. Nemohu s určitostí prohlásit, zda
právě oni se dopustili vůči císaři něčeho nezákonného.
Ti, kteří spojují tuto událost s ostatními okolnostmi,
tvrdí, že když císař ponořil hlavu pod vodu (míval ve
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zvyku to dělat), oni prý mu stiskli šíji a dost dlouho ho
drželi pod vodou, pak ho pustili a odešli. Vzduch nad
lehčil téměř bezduché císařovo tělo a způsobil, že se
vznášelo po vodě bez cíle jako korek. Když císař nabyl
dechu a poznal, v jak kritické je situaci, natáhl ruku
hledaje pomoc a oporu. Kdosi se nad nímvté situaci
slitoval, natáhl ruce, vzal ho do náručí, vytáhl ho z vody,
nesl ho, tak jak byl, a v tom ubohém rozpoložení ho
uložil na lehátko. Pak se zdvihl pokřik, přiběhli další
lidé, mezi nimi i císařovna bez své tělesné stráže, jako
by už byla v hlubokém smutku. Jakmile císařespatřila,
odešla, poněvadž pohled ji utvrdil v přesvědčení, že
konec je blízký. Císař těžce a hluboce zasténal, díval se
kolem sebe, ale mluvit nemohl a jen posunky a pokyny
naznačoval svá přání. Když to nikdo nechápal, zavřel
oči a dech se mu krátil. Z široce rozevřených úst mu
náhle vyrazila černá sraženina, pak vydechl ještě dva
krát či třikrát a opustil žití.
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MICHAL IV. (1034—1041)

I. Tak zemřel Romanos, když vládl pět a půl
roku. Jakmile se císařovna Zoe dověděla, že skonal
(nebyla u něho, když vydechl naposledy), ihned se
chopila správy státu, jako by byla dědičkou z vůle
nebes. Spíše však než aby se starala o řízení státu sama,
hloubala všemožně, jak by je odevzdala Michalovi,
o němž už byla řeč. Ti, kteří zaujali císařské úřady
(většina z nich už sloužila jejímu otci, někteří byli do
konce jeho přáteli a byli sjeho rodem spojeni ještě z dob
jeho otce), ji zdržovali od toho, aby unáhleně rozhodla
v tak vážné záležitosti. Radili jí, aby si co nejlépe roz
myslila a uvážila věc, která se týká jí samé, a aby na
císařský trůn uvedla jednoho muže ze všech, který by
nad všemi vynikal a souhlasil s tím, že se k ní nebude
chovat jako k manželce, ale jako k vládkyni.

2. | Působili na ni nejrůznějším způsobem a mysleli,
že ji brzy přesvědčía přimějí, aby přijala jejich stanovis
ko. Císařovna se však v celém svém rozhodování a ve
všech myšlenkách přikláněla k Michalovi, poněvadž jej
neposuzovala rozumem, nýbrž vášní. Když už bylo nutno
určit den, kdy měl být císař korunován a poctěn ostat
ními znaky moci, setkal se starší bratr Michalův, eunuch
Jan, muž velmi schopný v přípravě různých záměrů,
které uměl také velmi rozhodně uskutečňovat, tajně
s císařovnou a slovy „„je po nás veta, bude-li se roz
hodnutí o císařské moci protahovat“ ji zcela strhl na
svou stranu. Císařovna okamžitě povolala Michala
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k sobě, dala jej obléci v zlatem protkávané roucho, pak
mu vložila na hlavu císařskoukorunu, posadila jej na
drahocenný trůn, sama se v stejném šatu posadila vedle
něho a nařídila všem, kteří tehdy byli v císařském
paláci, aby jim oběma společněsložili slavnostní poklonu
a pozdrav. A všichni tak učinili. Zpráva se rozšířila
1mimo císařskýpalác a jako na příkaz se chtělo radovat
celé město. Většina lidí sice radost jen předstírala, aby
se císaři zalichotili, ale zároveň jako by smrt císaře
pociťovali jako ulehčení od břemene, snadno a lehko
vážně přijímali Michala ochotněa s radostí.

3. Když císařskádružina provolala večer Michala
císařem, byl eparchovi města doručen dvojí příkaz, a to
aby ráno přišel spolu s členy senátu do císařskéhopaláce
jednak se poklonit novému císaři, jednak vypravit
obvyklý pohřeb zemřelému. I oni vyhověli rozkazu.
Po jednom předstupovali a dotýkali se hlavami země
před císařskou dvojicí na trůně, císařovně prokazovali
úctu jen takto, ale císaři líbali 1 pravou ruku. Takto
byl Michal prohlášen za samovládného císaře a měl se
nadále starat o blaho říše. Mrtvému Romanovi, který
byl uložen na drahocenná nosítka, byl vypraven po
hřební průvod. Všichni odešli, aby obvyklým způso
bem prokázali poctu zemřelému císaři.V části průvodu
před márami kráčel i bratr nového císaře eunuch Jan,
o němž bude řeč na příslušných místech této knihy.

4. I já jsem viděl pohřební průvod císaře,byl jsem
tehdy ve věku, kdy mi ještě nevyrážel vous a kdy jsem
sotva začal studovat básnická díla. Když jsem se podíval
na nebožtíka, nemohl jsem ho dobře poznat ani podle
barvy pleti, ani podle podoby, a pouze podle císařských
odznaků moci jsem se dohadoval toho, že mrtvý je cí
sařem. Jeho obličej byl znetvořen, nebyl propadlý, ale
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odulý, barva pleti byla docela změněna,nebyla mrtvolná,
ale připomínala pleť lidí, kteří otekli a zsinali po vy
pití jedu, takže se zdálo, že v jejich žilách nezůstala ani
kapka krve. Vlasy a vousy mu prořidly do té míry,
že lysiny připomínaly vypálené obilí, jehož prořídlost
je zdálky vidět. Pokud někdo nad ním zaplakal, pak
jeho slzy vyvolala jen ta žalostná podívaná. Lid se na
císaře díval a kráčel v pohřebním průvodu beze slůvka
chvály, vždyť mnozí od něho zakusili mnoho zla a těm
zbylým aspoň neprokázal nic dobrého.

5. Takový tedy byl Romanův život a takový mu
byl vypraven pohřeb. Z námah a výloh, které vynaložil
na svůj klášter, měl jen tolik užitku, že jeho mrtvola
byla uložena v malém kousku chrámové půdy.

6. Až potud Michal předstíral vůči císařovně
přátelský vztah a náklonnost, po krátkém čase se však
docela změnil a špatně se jí odvděčil za její přátelství
a lásku. Já to nemohu ani chválit, ani kárat. Nepova
žuji za dobré, že nenáviděl svou dobroditelku a choval
se k ní nevděčně, ale chápu, že se zase z její strany obá
val, aby ho nepostihla stejným zlem.

7. Zvláště Michalova povaha vyvolává u mne
pochyby. Pokud bychom nepřihlíželi k jeho zločinu
vůči Romanovi, k obvinění z cizoložství a k tomu, co
pak podnikl, aby unikl podezření, pak bychom ho mu
sell řadit k nejlepším císařům. Nedostalo se mu sice
vůbec vzdělání v starověké řecké kultuře, ale byl uměře
nější než jiní, kteří řeckou filozofii znali, ovládal své
mládím kypící a kvetoucí tělo, jeho rozum nepodléhal
vášním, spíše sám své vášně ovládal. Měl nejen bystrý
zrak, ale i ducha vždy pohotového k vtipným odpově
dím. Dovedl hovořit pohotově, a i když jeho řeč nebyla
uhlazená, plynula rychle a měla v sobě něco jasnéh.o
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8. Bylvšak bezradný ajeho výmluvnost mu nebyla
příliš mnoho platná, kdykoli se měl dovolávat zákonů
nebo předpisů při soudním nebo průkazním řízení.
Pokud však si rozsuzovaná pře vyžadovala uplatnění
rozumu, začal vést důkazy rozmanitým způsobem, uvá
děl jeden závěr za druhýma jeho přirozenénadání ví
tězilo nad profesionálními znalostmi. Ale dost o tom.
Vraťme se k počátku našeho vyprávění a ukažme, jak se
císař bez prodlení chopil řádné správy veřejných zá
ležitostí.

9. Je zřejmé,jak vyplývá z předchozího vyprávění,
že Michal se dostal k císařskémoci z nedobrých začátků.
Když se zmocnil vlády, po krátký čas, abych tak řekl,
s1s císařstvímjen zahrával. Některé záležitosti ponechá
val času a jejich náhodnému průběhu, jinými se zavdě
čoval své ženě vymýšleje jí radost a potěšení. Když
však pochopil velikost moci a poznal rozmanitost věcí,
jež musí předvídat, i kolik obtíží staví před skutečného
císaře péče o veřejné záležitosti, úplně se změnil a jako
by náhle dospěl z jinocha v muže, rázně a pevně se
chopil vlády.

10. Především obdivuji u tohoto císaře, že se ne
dal oslepit a ani nepodlehl pocitu moci, ačkoli se k nej
vyššímu štěstí vyšvihl z nízkého původu. Nezměnil nic
z platných zařízení. Jako by se už dávno byl k vládě
začal připravovat a postupně si na ni zvykal, vzbuzoval
hned v první den své vlády dojem člověka,který spravuje
říšiodedávna. Nezavedl žádné novinky v platném řádu,
nezrušil žádný zákon a nezavedl žádný nový odporující
starému a nevyměnil žádného člena senátu, jak to
zpravidla noví císařové rádi dělají. Pokud měl nějaké
přátele před nástupem vlády nebo slíbil-li někomu ně
jaký projev přízně, nikoho z nich po nástupu vlády ne
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zklamal. Nepovýšil je ovšem ihned do vysokých funkcí,
ale nechal je projít praxí v menších a nižších funkcích
a postupně je pak převáděl na vyšší místa. Můj závěr
o tomto muži zní: kdyby k svému neštěstí nebyl měl
vedle sebe skupinu svých bratří (nemohl přece celou
rodinu vyhubit a pro nevyrovnanost povah je ani ne
mohl přimět ke kladné činnosti), žádný ze slavných
císařů se mu nemohl vyrovnat.

Ir. Zvlášť z těch císařů, které jsem poznal za své
doby (a mohu jich v průběhu svého života napočítat
hodně, poněvadž mnozí z nich vládli jen jeden rok),
zvláště z těchto žádný nespravoval říši šlechetně. Jedni
měli špatnou povahu, druzí špatné přátele, další zas
něco jiného, jak už se to stává. Stejně 1 Michal byl sice
sám o sobě dobrý, ale k svým bratrům se choval příliš
příkře. Zdá se, že příroda, která je všechny zplodila,
uštědřila Michalovi lepší stránku a zbylou část rodiny
stvořilaprávě opačně. Každý z nich chtěl zastávat všech
na místa tak, aby nikdo jiný kromě něho ani na moři
ani na souši neexistoval, ale aby právě jen on žil sám
na světě, jako by mu vyšší moc byla dala v úděl zemi
1 moře. Michal se často snažil je brzdit, a to nejen na
pomínáním, ale napadal je velmi ostře příkrými výtka
mi a naháněl jim velký strach. Nedosáhl však ničeho,
poněvadž nejstarší bratr Jan držel věci obratněji v ru
kou, konejšil Michalův hněv a získával pro své bratry
volnost jednání. Jednal tak ne proto, aby vyhověl
svým bratrům, ale spíše v zájmu celé rodiny.

12. Mé vyprávění o Janovi bude podrobnější
a nebude v něm nic jalového ani vymyšleného. Viděl
jsem toho muže, když už jsem začal dospívat, slyšel
jsem ho mluvit, byl jsem svědkemjeho jednání a doko
nale jsem poznal jeho povahu a znám její chvályhodné
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1 nepříliš kladné stránky. Jeho osobnost tvořily tyto
povahové rysy: jeho myšlení bylo pohotové, byl bystrý
jako málokdo druhý, to dosvědčoval už jeho bystrý
zrak. Svou práci vykonával velmi pečlivě a na tomto
poli byl nesmírně horlivý. Získal si ve všem velké zkuše
nosti, a zvláště pronikavě a bystře působil v oblasti
daňové. Nechtěl nikomu ublížit, ale také nikomu nedo
voloval, aby ho bral na lehkou váhu, s nikým tedy ne
jednal zle, ale ukazoval všem lidem přísnou tvář a tím
je zastrašoval, ale byl přísnýjen na pohled. Většina lidí
se zalekla jeho pohledu a raději upustila od nesprávného
jednání. Tím se vskutku stal císařovi záštitou 1bratrem.
Pracoval ve dne v noci a nezanedbával své povinnosti
ani při občasných zábavách, když se zúčastnil hostin,
obřadů a slavností. Nikdy mu nic neušlo, ale také se
neobjevil nikdo, kdo by ho chtěl podvést, poněvadž
každý se bál a děsiljeho ostražitosti. Často pozdě v noci
na koni pročesával některou městskou čtvrť a jako blesk
zkoumal všechna obydlená místa. Všichni se báli jeho
náhlých prohlídek a raději se drželi na uzdě a stahovali
do ústraní, každý zůstával sám doma a lidé se přestali
spolu stýkat.

13. "Tytorysy jeho povahy bychom mohli posuzo
vat kladně. A zde jsou jeho zápory: byl nestálého
smýšlení, přizpůsoboval se vždy smýšlení lidí, s nimiž
právě mluvil, a v témž okamžiku projevoval nejrůznější
názory. Lidi, kteří k němu přicházeli, kritizoval, dokud
byli daleko, jakmile se objevili nablízku, vítal je přátel
sky, jako by je byl právě spatřil. Kdykoli mu někdo
oznámil nějakou novinu, která třeba mohla 1 zachránit
říši, předstíral, že už je o tom dávno zpraven, aby in
formátora nemusel odměnit, a naopak ho káral za jeho
liknavost. Ten člověk pak zahanbeně odešel a Jan za
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kročil a přísným zásahem vyvrátil z kořene zlo, které
snad mohlo z té věci vzniknout. Byl by rád žil velkolepěji
a jednal spíše, jak se sluší na císaře, bránila mu v tom
všakjeho vrozená povaha. Nedovedl se totiž, abych tak
řekl, zbavit sklonu k obžerství, který mu byl dán od
přírody. Jakmile sejednou dal do pití (to byla jeho slabá
stránka), vrhl se do různých neslušností. Ale ani pak
tento dravec nezapomínal na starost o říši,jeho sveřepý
pohled ho neopouštěl a přísné čelo se nezjasnilo.

14. Často jsem se s ním setkal na hostině a divil
jsem se, jak takový člověk zmožený pitím a smíchem
může podpírat osu římské říše! I v opilosti bedlivě
pozoroval chování svých spolustolovníků, a jako by je
byl přistihl při činu, volal je později k odpovědnosti
a vyšetřoval je za to, co udělali nebo řekli při pitce.
Proto se ho báli spíše když byl opilý, než když byl
střízlivý. Ten člověk tvořil zvláštní směsici. Už dávno
oblékl mnišský šat, ale ani ve snu ho nenapadlo, aby
se podle toho choval, ale jen jako herec plnil povinnosti
předepsané zákonem mnišskému stavu. Nevšímal sivůbec
lidí, kteří žili nevázaně, ale pokud někdo dal přednost
slušnému životu, žil ušlechtile a ctnostně nebo se zu
šlechťoval světskou vzdělaností, kladl mu do cesty pře
kážky a zlehčoval předmět jeho zájmu. Tak nevhodně
se choval k ostatním lidem, ale k císařia bratrovi udržo
val stále stejný postoj, neměnil se, zůstával stálý a zacho
vával vůči němu stále stejné chování.

15. Dohromady jich bylo pět bratří, přičemž císař
Michal byl svou povahou pravým opakem povah těch
ostatních. Eunuch Jan, o kterém jsem právě mluvil,
byl, pokud se týče kladných povahových rysů, na dru
hém místě. Ani jeho nelze srovnávat s ostatními, abych
to řekl přímo, choval se k zbylým třem bratřím zcela
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jinak než císař. Ve srovnání s císařem zůstával Jan za
ním, ale přece mu v něčem byl podobný. Ani jemu
se nelíbila ničemnostjeho bratří, ale miloval je tak, jak
by to nikdo jiný nedokázal, a nechtěl je proto volat
k odpovědnosti za jejich činy. Kryl naopak jejich špat
nosti a vyžadoval, aby mohli volně vyjadřovat své ná
zory, aniž by se o tom císař dověděl.

16. "Toliktedy o bratřích, vraťme se zas k vyprá
vění o císaři.en si do jisté doby zachoval dobrý vztah
k císařovně, ale brzy se změnil. Začal jí nedůvěřovat,
vždyť důvod k podezíravosti mu dávala vlastní zkuše
nost. Neponechal jí už ani zdání svobody. Zakázal jí
obvyklé vycházky a uzavřel ji do ženské komnaty.
Nikomu nedovoloval, aby ji navštívil bez povolení ná
čelníka stráže, který nejdříve prověřil, kdo to je, odkud
je a proč přišel k císařovně. Císařji tedy obklopil tako
vou stráží. Císařovna byla roztrpčena (a jistě právem),
vždyť za její dobrodiní se jí dostávalo jenom nepřátel
ství. Dovedla se však ovládnout a nepovažovala za
vhodné porušovat příkazy. Ostatně 1kdyby byla chtěla
něco dělat, neměla žádné prostředky k odporu, protože
byla zbavena císařské tělesné stráže a jakékoli moci.
Potlačovala slabost vlastní ženské povaze, totiž povída
vost a nerozvážnost. Nepřipomínala císařovi nikdy ně
kdejší lásku a věrnost, nehněvala se na jeho bratry, kteří
ji napadali a uráželi, na svého strážce se nikdy zle nedí
vala anl1ho neodháněla, ale ke všem se chovala mírně.
Dovedla se přizpůsobit lidem a době jako nejschopnější
TétořI.

17. "Takse chovala císařovna. Oni však nepřizpů
sobili své chování jejímu, ale báli se jí jako lvice, která
jen na čas odložila svou divokost, a zajišťovali se proti
ní všemožnými opatřeními. Zatímco ostatní ji hlídali
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ostrým zrakem, císař brzy hleděl, aby ji vůbec nemusel
vidět. Vím o řadě příčin jeho chování: za prvé se s ní
nemohl již manželsky stýkat, poněvadž v té době jeho
zákeřná nemoc už zjevně propukla (jeho stav se zhoršil
a po fyzické stránce se mu dařilo špatně), za druhé se
styděl a nemohl se jí podívat do očí, poněvadž věděl,
že zradil její lásku, porušil věrnost a zničiljejich úmluvy.
Za třetí vedl se svatými muži rozmluvy o tom, čeho se
dopustil, aby se zmocnil vlády, a dostalo se mu rad,
které mu měly zaručit spásu. Z toho důvodu se zdržoval
prostopášnosti, a dokonce 1 zákonného styku s manžel
kou. Ale byla tu ještě jedna obava, pro niž se nestýkal
s císařovnou. Poruchy mozkové činnosti se totiž už
nedostavovaly s dlouhým odstupem, jako tomu bylo
dříve, ale objevovaly se stále častěji, ať už působením
nějakého vnějšího vlivu, či pro vnitřní chorobu. Před
ostatními lidmi se císařpři těch záchvatech tolik neostý
chal, ale strašně se styděl před císařovnou, a poněvadž
ho nemoc napadala náhle, raději se jí vyhýbal, aby ho
její pohled nezahanboval.

18. Proto císař mnoho nevycházel a nerad se
s někým stýkal. Kdykoli měl nějaké jednání nebo vyko
nával některou jinou z vládních povinností, lidé pově
řeníjeho pozorováním a ochranou natáhli z obou stran
rudé závěsy a jakmile viděli, že se mu začínají kroutit
oči nebo třást hlava nebo se objevila nějaká jiná známka
charakteristická pro příchod záchvatu, vybídli přichá
zející, aby odešli, stáhli závěsy a ošetřili ho přímo v míst
nosti. Záchvat přicházel náhle, ale císař se z něho ještě
rychleji vzpamatovával, a poněvadž záchvat nezane
chával žádné následky, vracelo se mu vždy hned jasné
vědomí. Při pěší chůzi a při jízdě na koni byla kolem
císaře stráž, která ho při záchvatu bezpečně obklopila
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a ošetřila. Ale často byl spatřen 1 při pádu z koně.
Jednou ho záchvat postihl na koni při přechodu jakési
říčky, když strážci s1 dovolili trochu se vzdálit. Císař
sklouzl ze sedla na zem a dav jej viděl v křečích. Nikdo
se nesnažil ho zdvihnout, ale litovali císaře a měli s ním
soucit pro jeho neštěstí.

Ig. Na příslušném místě vylíčím, co z toho vzešlo.
Nuže, viděli jsme císaře nemocného, podívejme se i na
císaře zdravého. V obdobích mezi záchvaty, když jeho
rozum byl zdráv, staral se všemožně o vládní záleži
tosti. Zlepšoval správu měst na našem území, zadržoval
okolní národy od útoků proti nám poselstvími, dary
nebo každoročními válečnými výpravami. Proto tehdy
neporušoval úmluvy ani vládce Egypta ani velitel per
ského vojska ani vladař Babylónu, ale ani vzdálenější
národy se k nám nechovaly s otevřeným nepřátelstvím.
Jedni se s námi smířili trvale, druzí se stáhli, aby ne
utrpěli nějakou škodu, protože se báli císařovy činno
rodosti. Císař přenechal bratru Janovi dozor nad stát
ními příjmy 1jejich kontrolu a svěřil mu 1 většinu zále
žitostí civilní správy. Ostatní věci řídil sám, zčásti se
staral 1o oblast civilní, hlavně však organizoval armádu
jako základ římské moci a posiloval její sílu. Choroba,
jež ho postihla, postupně narůstala a spěla k svému
vrcholu, ale císař řídil vše, jako by mu nehrozilo nic
zlého.

20. Když však bratr Jan viděl, jak císařpostupně
chřadne, začal se bát o něho 1 o celou rodinu. Obával
se, že až císař už nebude mezi živými, říše upadne do
zmatků, císař do zapomenutí a on sám do nebezpečí.
Zosnoval proto, jak si aspoň sám myslel, velmi chytrý
plán, který však ve skutečnosti byl velmi nebezpečný,
jak ukázal pozdější průběh událostí. Jejich rodinný



[0] MICHAL IV. 6 3

koráb se právě z tohoto důvodu potopil s celou posád
kou a byli tak říkajíc vyhubeni do posledního muže.
Ale o tom později. Jan, jako by už se vzdal vší naděje
v císařovo uzdravení, bez vědomí ostatních bratří na
něho začal naléhat slovy sice zdánlivě přesvědčivými,
avšak málo pravdivými. Vzal ho jednou stranou, začal.
s ním hovořit nejdřív zaobaleně a zpočátku tak, aby
císaře přiměl k otázkám: ,„„Nebesavědí, že jsem ti celý
život sloužil nejen jako bratrovi, ale jako svému pánu
a císaři, to ví celý svět a ani ty bys to nemohl popřít.
Sám lépe než jiní víš, že, skromně řečeno, vynikám
v naší rodině svými myšlenkami i úvahami o státu
a jeho prospěchu. Proto mě nezajímá jen přítomnost
tvého trůnu, ale starám se 1 o to, aby nebyl ohrožen
v budoucnosti. Nemohu-li už držet na uzdě jazyky lidí,
snažím se aspoň, aby na očích měli stále jen tebe.
Jestliže jsem už dříve poskytl bezpečné záruky své
náklonnosti k tobě 1 své obratnosti ve správě veřejných
záležitostí, nezavrhni ani tento můj názor. Jestliže
však..., ale raději budu mlčet a nebudu mluvit o tom,
kam by pak spěly naše zájmy, nechci odejít po tom, co
bych t1 způsobil bolest.““

21. Císař byl jeho projevem otřesen a ptal se,
co to má znamenat a jaký cíl sleduje jeho řeč: ,„„Otvé
oddanosti ke mně není pochyb, tu zatím nechme stra
nou.““ Jan se zase chopil slova: „„Nemysli si, císaři, že
lidé neslyšeli nebo neviděli, že trpíš zřejmou 1 skrytou
chorobou. Jsem přesvědčen, že ti proto ještě nic zlého
nehrozí, ale stává se, že lidské jazyky někdy už mluví
o tvé smrti. Bojím se, aby si lidé nemysleli, že brzy
zemřeš, a nevyvolali nějaký převrat, nevybrali jednoho
muže a nepozvedli jej na tvůj trůn. Můj prospěch
a celá rodina mi neleží tolik na srdci, ale bojím se o tebe,



64 PSELLOS (7

aby tak dobrý a správný císař nebyl jednou obviňován
z nerozvážnosti. Unikneš sice nebezpečí, ale neujdeš
obvinění, žes nedovedl učinit opatření pro budouc
nost.““ Na to císař velmi pohotově odpověděl: „„Ajaká
jsou to opatření? Jak můžeme udržet na uzdě jazyky
lidí a — řekněme spíš — jejich touhu po převratu?““

O ADOPCI MICHALA CÍSAŘOVNOU A O JEHO
POVÝŠENÍ NA CÉSARA

22. „„Taopatření jsou velmi snadná a jsou na do
sah ruky. Kdyby náš bratr nebyl umřel, byl bys býval
udělil druhou hodnost po císaři,hodnost césara, jemu.
Poněvadž jeho však uchvátila smrt, budiž tou hodností
poctěn syn naší sestry Michal, vrchní velitel tvé tělesné
stráže. Sloužil by ti pak ještě lépe, spokojil by se přitom
pouhým titulem a jinak by se k tobě choval jako nej
poslednější z otroků.““ Jan svou přesvědčivou argumen
tací bratra přemluvil, a když se na tomto záměru shodli,
začali uvažovat, jak by ten plán uskutečnili. První návrh
zas učinil Jan: „„Císaři,ty víš, že císařství náleží jako
dědictví císařovně. Také lid je spíše oddán jí jako ženě
a následnici trůnu a také ona si dovedla získat jejich
srdce štědrými dary. Učiňme ji tedy matkou našeho
synovce, její vztah k němu tak bude nesporný, a pak ji
přimějeme k tomu, aby současněs adopcí udělila Micha
lovi hodnost a titul césara. Jistě nás poslechne, protože
je poddajná a ani by proti tomu nemohla nic namítat.““

23. Císař jeho návrh schválil. Když předložili
plán císařovně, velmi snadno ji přesvědčili a pak se
ihned zaměřili na uskutečnění svého cíle. Ohlásili ve
řejnou slavnost a svolali všechny hodnostáře do chrámu
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ve Vlachernách. Když se chrámová síň naplnila, při
vedli spolu s nevlastním synem i matku a císařovnu
a vykonali svůj záměr. Císařovna pak Michala před
vchodem k božímu oltáři přijala za syna, potom se mu
císař poklonil s úctou jako synu císařovny a povýšil jej
na césara. Poté mu provolalo slávu 1 celé shromáždění.
Pak probíhaly ceremonie obvyklé přijmenování césara,
pronášela se slova a konaly se úkony obvyklé při tomto
obřadu. Shromáždění se poté rozešlo. Jan, který usku
tečnil svůj záměr a získal moc pro svůj rod, nevěděl, co
by samou radostí dělal.

24. Tato událost však byla zárodkem mnoha
budoucích neštěstí a domnělý základní kámen dynastie
způsobil zhroucení celého rodu. Objasní to mé další
líčení. Když císařovi přívrženci věc takto zařídili a po
stavili mladého césara k samému prahu císařství, aby
mohl ihned převzít vládu, jakmile vladař podlehne
zvítězivší chorobě, nestarali se už o to, aby jeho vláda
pokračovala, protože pro sebe učinili všechna potřebná
opatření. Císař však se k Michalovi nechoval jako k cé
sarovi. Snad ho už mrzelo, co se stalo, nebo sejeho vztah
k synovci změnil. Nechoval se k němu lépe než k ostat
ním lidem, nevzdával mu poctu, jež mu příslušela,a po
nechal mu sotva vnější znaky jeho hodnosti.

25. Vídal jsem ho, jak stával vzadu mezi císař
skými hodnostáři a čekal, že někdo o něm ztratí u cí
saře dobré slovo. Nesdílel s císařem jeho stůl, jen při
společných hostinách zaujímal místo césara. Jeho stan,
stavěný v případě potřeby, sice měl tělesnou stráž a za
chovával dojisté míry zdání césarské hodnosti, ale stával
stranou a podobal se stanům císařových bratří. Ti se
stále báli o život svého císařského bratra a upnuli své
naděje k synovci, obsluhovali ho, obskakovali ho a cho



66 PSELLOS [U]

vali se k němu s úctou jako k císaři a dělali vše, co mělo
zajistit a zabezpečitjejich budoucnost. Proto mu néurčili
místo k pobytu v Konstantinopolu, ale někde před hlav
ním městem. Vymysleli si toto opatření jako projev
hluboké úcty, ve skutečnosti se jednalo o jakési čestné
vyhnanství. Ke dvoru nesměl přicházet a odcházet
podle svého přání, ale jen na příkaz, ao přízní jeho
strýce se mu ani nesmělo zdát.

26. Tento člověk, abych také o něm něco řekl,
byl po otci zcela bezvýznamného a nízkého původu.
Jeho otec pocházel z jakési opuštěné vesnice, kde liš
ky dávají dobrou noc. Nesil ani nesázel, protože ne
vlastnil ani píď země, nepečoval o stáda skotu, nestaral
se o stáda ovcí, nechoval dobytek a neměl zřejmě
vůbec žádné prostředky k obživě. Zaměřil se tedy na
moře, ale ne jako obchodník nebo kapitán či lodivod,
který za mzdu ukazuje cestu připlouvajícím a odplouva
jícím lodím. Jako člověk, který pohrdl souší a oblíbil si
moře, si však získal důležité postavení při stavbě lodí.
Nekácel sice stromy ani z nich neřezal prkna pro stavbu
lodí, ani z prken loď nesestavoval a nestavěl, ale jakmile
druzí řemeslníci stavbu lodi dokončili, napouštěl ji
hned důkladně smolou. Žádná nově postavená loď
nebyla spuštěna na moře, dokud on k tomu svým ře
meslným uměním nedal souhlas.

27. I tohoto člověka jsem viděl, v té době však
už se změnil a stal se hříčkou osudu. Neslušela mu diva
delní nádhera a ústroj, kůň, roucho, nic z tohoto kostý
mu. Vypadal, jako kdyby nějaký trpaslík chtěl hrát
Herakla a chtěl se za něho přestrojit. Kostým by jen
zdůraznil nedostatky takového trpaslíka zabaleného do
lví kůže a klesajícího pod tíhou kyje, a stejně 1u Michalo
va otce působilo všechno opačně.
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28. "Takový byl jeho původ ze strany otcovy.
Možná že by někoho zajímal i původ ze strany matčiny.
Pokud by opominul strýce Jana, zjistil by, že matčina
rodina se příliš nelišila od otcovy. Takové měl rodiče.
Sám se od svých rodičů značně lišil sebevědomím, vyni
kajícím postavením a svou alespoň zdánlivou hodností.
Dovedl jako málokdo druhý skrývat žár pod popelem,
to jest špatnost pod maskou laskavosti, chystat zločinné
záměry a plány, být krajně nevděčný k svým dobrodin
cům bez jakékoli vděčnosti za přátelství, starost a úctu.
Všechny tyto pocity však dovedl skrýt pod maskou
přetvářky. Brzy potom, co dosáhl hodnosti césara, začal
si v nitru pro sebe malovat císařskéroucho a představo
vat si své budoucí činy. Postihl v duchu celou rodinu
a. chtěl zničit všechny, kteří mu prokázali nějakou
službu a pomohli mu k jeho hodnosti. V myšlenkách
povolil uzdu své zuřivosti proti císařovně, své strýce za
bíjel nebo posílal do vyhnanství. Takové představy
rozvíjel ve svém nitru, ale navenek se tvářil tím laskavěji.
Nejvíce nenáviděl eunucha Jana a v duchu už chystal
úklady proti němu, ale právě před ním se nejvíce pře
tvařoval. Choval se k němu jako jeho podřízený, oslovo
val ho jako svého pána a skládal v něho naděje svého
Života a štěstí.

29. Ostatní lidé si césarovy Istivosti nepovšimli
a zůstalo pro ně tajemstvím, co skrývá ve svém srdci.
Jan však uměl lépe pozorovat, než uměl césar předstírat.
Ačkoli všechno tušil, nerozhodl se ihned pro změnu
svého plánu a odložil svou akci na vhodnější dobu, a to
zas neušlo césarovi. Tak na sebe číhali s úklady v srdci
a přátelstvím na tváři. Jeden si myslel o druhém, že ho
neprohlédl, a přitom své plány navzájem velmi dobře
znali. Nakonec podlehl Jan, protože nedovedl jednat
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obratně až do konce. Příliš dlouho odkládal okamžik,
kdy měl zasáhnout a změnit césarovo postavení, a jak
ukáže další vyprávění, zaplatil za to největší pohromou
své rodiny.

30. Jsem zvyklý přičítat vývoj významných udá
lostí boží vůli, přesněji řečeno myslím, že na ní závisí
průběh všeho dění, pokud se lidé chovají přirozeně.
A myslím, že tato vyšší moc též zařídila, že císařský
trůn nepřipadl jinému členu rodiny, leč právě césarovi.
Bůh věděl, že césar přivede k záhubě celý rod. Ale o tom
později.

gr. Císařovi už oteklo celé tělo, zřejmě trpěl vod
natelností. Snažil se léčit nemoc všemi prostředky, činil
pokání, očisťoval se, na východ od hradeb města dal
vybudovat krásný chrám sv. Kosmy a Damiána. Nepo
ložil k němu sice první základy, ale zabral pro stavbu
větší pozemek, Už předtím tam stál nějaký obyčejný
kostel, který svou architekturou nijak nevynikal. Císař
ho dal přestavět, na vnější straně rozšířit o přístavky,
obklopil jej hradbami a krásnými budovami a učinil
z něho místo zbožného rozjímání. Zastínil štědrostí
a velkolepým rozmachem všechny dřívější císaře, kteří
se postarali o chrámové stavby. Dbal, aby hloubka
a výška stavby byly ve vhodném poměru, a tímto úsilím
o soulad rozměrů dodal stavbě nesmírnou krásu. Stěny
1podlahy dal pokrýt nejkrásnějšími kameny, celý chrám
ozářil zlatou mozaikou a malířským uměním, všude,
kde to bylo možné, dal chrám ozdobit obrazy, jež pů
sobily jako živé. Dále přidal a takřka spojil s chrámem
půvabné lázně s dostatkem vody a krásnými loukami
a se vším ostatním, co těší zrak a zpravidla upoutává
všechny naše smysly.

92. "To všechno dělal vzdávaje úctu Bohu, ale
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snažil se naklonit si tak 1jeho služebníky, aby se pokusili
vyléčit jeho zanícené nitro. Nedalo se však nic dělat,
poněvadž míra jeho života se naplnila a tělo se rozklá
dalo. Vzdal se tedy vší naděje a začal myslet na soud,
který ho čeká, a snažil se očistit svou duši od nahroma
děných nečistot.

33. Někteří lidé, kteří nemají příliš kladný vztah
k císařovu rodu a z tohoto stanoviska též vyslovují své
názory, tvrdí, že císaře přiměla jakási tajná kouzla
k tomu, aby se chopil žezla. Skryté vize vzdušných pří
zraků prý mu slibovaly moc a naléhaly naň, aby se za
to zřekl Boha. Právě to prý ho teď trápilo, vzrušovalo
a vedlo k uvedenému pokání. Jen ti, kteří se zúčastnili
tajných obřadů a připravili ony vize, mohou vědět,
zda tato zpráva je pravdivá. Není-li pravdivá, nechť
platí zase moje informace. Vím, že lidé si rádi vymýšlejí
příběhy, a nejsem ochoten snadno se připojit k rozší
řeným pomluvám. Všechny ústní zprávy podrobuji kri
tickému rozboru a tím slije ověřuji.

34. Vím rovněž, že tento muž projevoval po svém
nástupu na trůn vždy velikou zbožnost, horlivě navště
voval chrámy boží, byl oddán filozofům a nadmíru je
ctil. Filozofy nenazývám lidi zkoumající podstatu
jsoucna ani ty, kteří bádají o základech vesmíru a za
nedbávají při tom základy vlastní spásy, nýbrž lidi,
kteří pohrdli věcmi tohoto světa a žili pro věci nadzem
ské. Jeho pozornosti neunikl nikdo z těch, kdo takto žili.
Dal prohledat všechny země a moře, skalní strže a pod
zemní sluje, aby tak vyhledal někoho z těch, kteří tu
ve skrytu žili. Všechny, jež tu nalezl, dal přivést k cí
sařskémudvoru a prokazoval jim všemožné pocty. Omý
val jejich zaprášené nohy, objímal a líbal je, tajně se
oblékal do jejich hadrů, ukládal je na císařské lože
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a sám se vrhal na lůžko ustlané na zemi a podpíral si
hlavu velkým kamenem. Dělal i jiné podivuhodné věci,
a já to neříkám kvůli jeho chvále, ale jako historik těch
událostí.

95. Většina lidí se zpravidla vyhýbá styku s lidmi,
jejichž tělo je znetvořené boláky. Tím spíše je třeba
hodnotit, že on je navštěvoval, přikládal tvář k jejich
ranám, objímal je a líbal, omýval je a sloužil jim jako
otrok pánům. Proto ať špatní lidé zavřou ústa a ať pře
stanou pomlouvat tohoto císaře! Jen proto jsem uvedl
tuto odbočku.

36. Císař všemožnými činy a s pomocí svatých
mužů se snažil smířit se s Bohem. Ne právě nejmenší
část císařských pokladů vkládal na celé pevnině do za
kládání klášterů pro mnichy a jeptišky. Později postavil
nový útulek, který nazval chudobincem, a řeka zlata
proudila k těm, kteří se rozhodli pro asketický život.
Vymýšlel další a další takové podniky a vymyslel pro
spásu ztracených duší ještě toto: v Konstantinopolu se
to jen hemžilo nevěstkami a císař je nechtěl odvracet
od jejich života pouhými slovy (tento druh lidí bývá
k spásné domluvě hluchý jako poleno), ale nechtěl
proti nim také učinit žádné opatření, aby se nezdálo, že
se dopouští násilí, Proto postavil v hlavním městěklášter
nevýslovné velikosti a nepopsatelné krásy a jako hlasatel
mocným hlasem, tak císař svým ediktem oznámil že
nám, které prodávaly svou krásu, aby ty, jež se odhod
lají upustit od dosavadního způsobu života a dají před
nost zajištěnému životu, se tam uchýlily a oblékly po
svátný šat. Nechť se neobávají nedostatku, neboť tam
jim vše vzklíčí „„bezsetí a orby““. Nato se tam nahrnul
velký dav žen z podkroví, které s šatem změnily 1způsob
života a jako nové boží bojovnice chtěly sloužit ctnosti.
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37. Císař se však nespokojil tím, že se snažil takto
si zajišťovat spásu, ale svěřil se i do rukou lidem, kteří
byli oddáni Bohua zestárli v askezi, jako by tito lidé
byli v přímém styku s Bohem, a proto i všemocní. Jim
svěřoval svou duši, aby ji utvářeli a přetvářeli, a vynu
coval si na nich sliby, že se za něho přimluví u Boha, aby
mu byly odpuštěnyjeho hříchy. Jeho počínání nabrousi
lo proti němu některé zlomyslné lidské jazyky, k čemuž
nejvíce přispěla i opatrnost některých mnichů. Všichni
totiž nepřijímali jeho žádosti příznivě, a většina mnichů
je odmítla, poněvadž se báli, že císař snad spáchal ně
Jaký hrozný skutek, k němuž se stydí přiznat, a mohl by
je tak přinutit jednat proti božímu přikázání. Ale to zů
stalo jen v oblasti dohadů. Zřejmé bylo, že císař se
horlivě snaží dosáhnout odpuštění svých hříchů.

38. Vím, že mnozí letopisci Michalova života jej
budou líčit jinak než mé dílo. V jeho době totiž o něm
převládalo mínění, jež bylo vzdáleno pravdy. Já jsem
však ty události osobně prožíval a od lidí blízkých císa
řovi jsem se dověděl 1 důvěrnější informace, mohu tedy
být spravedlivým soudcem, pokud by mi ovšem někdo
zas nechtěl vyčítat, že vyzrazuji, co jsem viděl a slyšel.
Je ovšem možné, že většina z toho, co jsem řekl, otevře
stavidla výmluvnosti zlomyslným lidem. Nikdo však
nebude moci pochybovat o pravdivosti toho, co vylíčím
nyní. Vypočítávat jeho opatření proti vnitřním roz
brojům 1 válečná tažení proti cizím národům by trvalo
velmi dlouho. Vyberu z toho všeho jen jeden podnik,
totiž tažení proti barbarům, a dotknu se stručně jen
hlavních věcí.

39. Bulharský národ se v mnoha dřívějších ne
bezpečných taženích stal součástí římské říše a zcela
oslabený se opřel o římskou moc (bylo to za vlády
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onoho Basileia, který vynikl nad všechny císaře, to on
ukořistiljejich zemi a zbavil je moci). Po určitou dobu
snášeli Bulhaři svou porážku, ale brzy se opět vraceli
k dřívější zpupnosti. Až potud se jejich odpor ještě
nezačal projevovat, ale jakmile se objevil kdosi z těch
lidí, kteří byli ochotni podněcovat jejich odvahu, vzbou
řili se hned proti svému současnému osudu.

40. Muž, který je přiměl k tomuto šílenství, po
cházel z jejich rodu a oni v něm viděli jakýsi zázrak.
Jeho původ nestojí za zmínku, ale byl věrolomný a do
vedl pohotově oklamat své soukmenovce. Jmenoval se
Dolianos, nevím, zda dostal toto jméno po otci, nebo
zda si je dal sám. Pochopil, že celý bulharský národ
chce odpadnout od Římanů, ale že zůstává jen u přání,
poněvadž nemají vůdce, který by jim pomohl dosáhnout
cíle. Přesvědčíje nejprve, že on je k tomu nejvhodnější
a že je nejschopnější v radě i nejobratnější ve válce.
Tím je pro sebe získal a chyběl mu už jen původ k tomu,
aby si jej vybrali do čela (Bulhaři totiž si jako vůdce
svého národa vybírají jen lidi královského původu).
Dolianos věděl, že taková je tradice přejatá od předků,
odvolal se tedy na slavného Samuela a jeho bratra
Aarona, kteří ještě nedávno vládli a kralovali celému
národu. Nedokazoval, že je urozeného původu a z krá
lovského rodu, ale vymyslel si nebo snad 1 dokázal
svůj původ z vedlejší linie, tím je snadno přesvědčila lid,
pozvednuv jej na štít, mu svěřil vládu. Pak zveřejnil
toto usnesení, osamostatnili se, setřásli jho římské nad
vlády a sami se prohlásili svobodnými. Od toho okamži
ku začali podnikat nájezdy a plenit římské území.

41. Kdyby barbaři byli našli k tomuto šílenému
podniku odvahu hned po Michalově nástupu na trůn,
byli by brzy poznali, na jakého císaře narazili. Tehdy
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bylo jeho tělo v plné síle, dovedl se pevně postavit
nebezpečí a nebylo by pro něho bývalo těžké chopit se
zbraně, zaútočit s vybranými veliteli na bulharskou
zemi a poučit je, že si vzpouru proti Římanům mají
rozmyslet. Poněvadž tato vzpoura vypukla v době, kdy
císařjiž chřadl a jeho zdravotní stav byl beznadějný,
kdy mu i malý pohyb působil potíže a bylo mu zatěžko
1obléci se, mysleli si barbaři, že si mohou jako na jevišti
aspoň na krátký čas zahrát svévolně na vladaře a rado
vat se z toho, že jsou rovni Římanům. Až náhlé vzpla
nutí mysli a touha po vynikajících činech dodaly císaři
nečekaně síly, pozvedly jeho ducha a obrátily ho proti
Bulharům.

42. Když císař o té věci uslyšel, chtěl ihned, aniž
vyslechl celé poselství, začít proti Bulharům válku a po
stavit se sám v čelo celého vojska. Jeho tělesný stav mu
v tom však bránil a nemoc zvrátila jeho úmysl, proti
jeho záměrům se stavěl i senát a příbuzní ho prosili, aby
hlavní město vůbec neopouštěl. Císař byl skleslý, ale jen
se třásl, aby mohl zahájit válku proti Bulharům. Zdálo
se mu totiž hrozné, jak sám říkával, že by měl ztratit
část římské říše, když už ji o žádné území nerozšířil.
Obával se, že by se musel zodpovídat před lidmi i před
Bohem, kdyby lehkomyslně a téměř dobrovolně dovolil
Bulharům odtrhnout se od římské říše.

O CÍSAŘOVĚ BULHARSKÉM TAŽENÍ

43. Trápilo to císařeještě více než tělesné bolesti
a následek těchto útrap byl právě opačný. Tělo působe
ním nemoci otékalo, kdežto následkem starostí nad
vývojem hublo a stávalo se tak kořistí dvou opačně
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působících neduhů. Dříve než nad nepřítelem se poda
řilo císaři zvítězit nad lidmi sobě nejbližšími a triumfo
vat nad příbuznými a přáteli. Horlivostí ducha překo
nával tělesnou slabost, a svěřivse do rukou božích, při
kročil k válečným přípravám. Připravil plán, stanovil
si cíl a dělal všechno, aby ho dosáhl. Nevyrazil hned
a nespořádaně, nýbrž po dostatečné přípravě vojska —
o jednotlivostech snad nemusím mluvit. Neuvedl do
pohybu celou armádu a neviděl svou sílu v póčetní
převaze, ale vybral nejlepší útvary a nejlepší velitele
a s nimi vytáhl proti Skythům. Postupoval takticky
a vojsko rozmistoval podle strategických úvah.

44. Když císař dorazil k bulharským hranicím,
utábořil se na vhodném místě, nejdříve svolal radu a pak
učinil rozhodnutí pustit se s Bulhary do boje. Byl to
velmi nejistý podnik a přítomní velitelé se rozcházeli
v názorech. Vždyť císař ještě v noci potřeboval ošet
ření a sotva dýchal, ale jakmile se rozednilo, ihned
vstal, jako by mu někdo dodával sil, vsedl na koně,
pevně se držel v sedle a obratně ho ovládal uzdou.
Pak k údivu všech pozorovatelů vyjel, aby seřadil
oddíly.

O ALUSIANOVĚ ÚTĚKU K BULHARŮM

45. Ještě před válkou se stala velmi zvláštní věc,
svou zvláštností málem podobná nynějšímu nečekanému
chování císařovu. Nejpříjemnější ze synů bývalého
bulharského krále Aarona jménem Alusianos, muž uhla
zeného chování, bystrého rozumu a významného po
stavení, se stal proti své vůli a proti svým původním
záměrům hlavní příčinou císařova vítězství. Bůh, který
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ho podnítil, však dal věcem opačný průběh a zajistil
vítězství císaři.

46. "Tento Alusianos neodpovídal zcela císařovu
vkusu, nebyl zván do rady, nedostávalo se mu žádných
poct, ale měl nařízeno zdržovat se doma a do Konstanti
nopolu vstupovat jen na přímý příkaz císařův. Upadal
proto do skleslosti a přivádělo ho to k hněvu, ale k žád
nému činu zatím nepřistoupil. Když se dověděl, co se
děje v jeho národěa že si zvolili králem nepravého levo
bočka, poněvadž neměli po ruce nikoho z královského
rodu, odvážil se nerozvážně smělého činu. Nedbal dětí
a zapomněl na lásku k ženě, nic jim o svém plánu neřekl
a svěřilsvůj záměr jen několika málo členům své družiny,
o nichž věděl, že jsou schopni neobyčejně smělých činů.
Pak se odvážil přijít z dalekého východu na západ,
a aby nikdo nic nevěděl a lidé v hlavním městě jej ne
poznali, úplně se převlékl, a to nejen tak, že by ze svého
obvyklého oděvu něco odložil a něco si nechal na sobě,
ale přestrojil se za žoldnéře, a tak si ho vůbec nikdo
nevšiml.

47. Alusianos se dvakrát nebo třikrát sešel v hlav
ním městě s člověkem, od něhož čerpám zprávy pro
své líčení, jak ml tento později sdělil. Byl to můj blízký
přítel a byl mi velmi nakloněn. Ale ani on ho vůbec ne
poznal a také nikdo jiný z lidí, s nimiž se Alusianos sešel.
Unikl 1 bdělému zraku eunucha Jana Orfanotrofa
a neupadl do jeho rukou. Jeho náhlé zmizení znepoko
jilo úřady, které se snažily ho nalézt a zadržet. Abych
to shrnul, nakonec všem unikl a dostal se do Bulharska.
Neodhalil se hned všem, ale obcházel je postupně, o svém
otci mluvil jako o cizím člověku, vynášel jeho rod a dělal
průzkum, zda by vzbouřenci, kdyby se objevil některý
z Aaronových synů, dali přednost pravému synu před



76 PSELLOS M

nepravým, či zda by jím pohrdli, když už jim jednou
vládne levoboček.

48. Když viděl, že všichni dávají přednost pra
vému synovi před pochybným, odvážil se tajně se pro
jevit jednomu z nich, o němž věděl, že je horlivěji než
jiní oddán jejich rodu. Ten člověksi ho ihned pozorně
prohlédl, znal ho totiž kdysi dobře, a když poznal jeho
podobu, padl na kolena, líbal mu nohy, pak ho však
požádal, aby mu ukázal tajné poznávací znamení, aby
nikdo nemohl mít žádné pochyby. Tím znamením byla
černá skvrna na pravém lokti porostlá hustě chloupky.
Když viděl i toto znamení, ještě pevněji objal Alusianovu
šíji, políbil ho na hruď a pak oba začnou obratnějednat.
Obcházeli různé lidi a postupně rozšiřovali zprávu
o Alusianovi. Většina lidí se přiklonila k pravému sy
novi. Monarchie se tak změnila v jakési mnohovládí,
poněvadž část lidí se přidávala k jednomu ačást k dru
hému synovi. Potom však uzavřeli dohodu, usmířili své
vůdce a ti od té doby žili ve shodě, radili se spolu,
přece však se navzájem podezřívali.

49. Alusianos však předešel Doliana v přípravě
úkladů, dal ho znenadání zajmout, zbavil ho kuchyň
ským nožem nosu 1 očí a podřídil skythské plémě zase
vládě jednoho člověka. Alusianos se nepřipojil k císaři
hned, ale nejdříve proti němu táhl s armádou, v utkání
byl poražen a zachránil se útěkem. Teprve pak poznal,
že boj s římským císařem není snadný, možná že. si
vzpomněl 1 na své nejdražší, a tajně sdělí císaři, že mu
vydá sebe 1svůj majetek, přijme-li jej laskavě a s náleži
tými poctami. Císař toto poselství přijal a ihned podle
Alusianova přání s ním navázal další, ještě tajnější
rozhovory. A tak Alusianos vytáhl podruhé jakoby do
boje, vzápětí však opustil vlastní řady a připojil se
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k císaři. Císař mu prokázal nejvyšší pocty a poslal jej
zpět do Konstantinopolu, Bulhary, rozvrácené různými
válkami a dosud bez vůdce, obrátil na útěk, připravil
jim porážku a znovu je podrobil římskémoci, proti níž
povstali. Pak se císař slavně vrátil do svého paláce při
váděje s sebou mnoho zajatců, kteří patřili k výkvětu
kmene, a byl mezi nimi 1 onen samozvanec se zmrzače
ným nosem a zbavený zraku.

50. Císař slavnostně vtáhl do hlavního města
a všechen lid mu vyšel vstříc. Viděl jsem ho tehdyi já,
jak se otřásal na koni jako nebožtík při pohřbu. Jeho
prsty svírající otěže se podobaly prstům obrů, každý
prst byl velký a tlustý jako paže (natolik se zhoršila
jeho vnitřní choroba), jeho tvář si nezachovala ani
stopu někdejší podoby. Tak přitáhl v čele slavnostního
triumfu do císařskéhopaláce, nechal zajatce projít stře
dem hippodromu a ukázal Římanům, že pevná vůle
dokáže vzkřísit 1 mrtvého a touha po skvělých činech
překonat bezmocnost těla.

51. Ale přírodu zcela přemoci nemohl a nemohl
být ani silnější než nemoc a překonat ji. Choroba se
plížila skrytě a postupně a blížila se rozuzlení. Lidé
blízcí císařovi se dosud snažili zakrývat jeho stav a ra
dili se o situaci, aby nedošlo k převratu. Když se však
zpráva.o císařověnemoci rozšířila a pověsti zachvátily
hlavní město, netrvali už na dřívějších rozhodnutích,
ale starali se a radili jen o tom, jak by jim moc ve státě
neunikla. To byla jejich starost.
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O CÍSAŘOVĚ TONZUŘE

52. Před proměnou tohoto tělesného života císař
usiloval o proměnu duchovní. Pohrdl císařskou mocí,
kterou tak jako tak měl brzy ztratit, povznesl se nad
všechny vztahy k tomuto světu a obrátil se k Bohu.
Aby při této proměně a smiřování s Bohem nebyl ničím
rušen, odešel z císařského paláce a přestěhoval se, či
spíše se dal dopravit nosiči do kláštera, který sám za
ložil. Když již byl v místě rozjímání, poklekl na chrámo
vou podlahu a modlil se k Bohu, aby se mu stal milou
obětí a aby byl po svém svěcení přijat očištěn. Když se
smířil s Bohem a získal jeho milost, svěřil se rukám
kněží a obětníků jeho dobrovolné a laskavě přijímané
oběti. Kněží se rozestavěli z obou stran kolem Michala
a zapěli Pánu modlitby předcházející svěcení, pak mu
svléknou purpurové císařské roucho a obléknou mu
svatý plášť Kristův, poté mu sejmou pokrývku hlavy
a vloží na ni „přilbu spasení““. Pak mu označí křížem
hruď 1 plece a opustí ho, když ho takto ozbrojili proti
duchům zla. To vše se stalo podle císařovyvůle a přání.

53. Císař se těšil a radoval, jako by již odešel do:
lepšího života, bylo mu lehko a byl připraven na du
chovní cestu. Jeho rodinka (zvláště nejstarší bratr) pro
padla temnému zoufalství a nebyla s to zadržet lítostivé
nářky. Ani císařovna nedovedla ovládnout svou bolest.
Jakmile se od kohosi dověděla, co se stalo, nedbala, že
sevystavuje pohledům mužů, přemohla své ženství a ode
šla pěšky za císařem. Michal však ji k sobě nepustil, snad.
se před ní styděl za zlo, které jí způsobil, nebo snad
už na ni docela zapomněl a myslel už jen na Boha.

54. Císařovna se vrátila do paláce. On však, po
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něvadž nastala hodina modlitby a bylo třeba zúčastnit
se obvyklých zpěvů, se tiše zdvihl z lože a chtěl se obout.
Nepřipravili mu však kožené sandály, jaké nosívají
mniši, ale nechali mu obuv patřící k jeho dřívější roli.
Michal se rozhněval pro to nedopatření a kráčel do
chrámu bos, podpírán z obou stran a těžce dýchaje,
neboť jeho dech se již krátil. Vrátil se proto a ulehl
zase na lože, chvíli ležel mlčky, poněvadž jeho hlas ze
slábl a došel mu dech, a posléze vypustil duši k Bohu.
Za své vlády měl mnoho plánů a mnoho vykonal a měl
poměrně málo neúspěchů. Když to tak navzájem srov
návám, zjišťuji, že měl více úspěchů než neúspěchů.
Myslím že ten člověk svůj dobrý osud nepromarnil
a dostalo se mu šťastného konce.

55. ©Zemřel po velkém úspěchu po sedmileté vládě
a právě v den, kdy se oddal duchovnímu životu, dosáhl
též přirozené meze života. Nekonal se žádný nádherný
pohřební průvod ani slavný pohřeb a Michal byl uložen
v klášterním chrámu po levé straně od vchodu před
oltářem.
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MICHAL V. (1041—1042) —
THEODORA (1042)

1. Po něm vládl jeho synovec, o němž se již výše
mnoho hovořilo. Když císařovi bratři poznali, že císař
co nevidět zemře, a když pochopili, že už není žádná
naděje, aby jeho život byl zachráněn, rozhodli se poslat
jakoby císařský příkaz povolující synovci příchod do
císařského paláce, dříve než jejich bratr zemře. Učinili
tak proto, aby se jim události nevymkly z rukou a aby
vláda nepřešla na jiný rod. A tak, jak bylo výše řečeno,
císař odešel z paláce zemřít a místo něho sem přišel
jeho synovec.

2. Ze tří císařových bratří jen Jan Orfanotrofos,
vjehož rukou se tehdy soustřeďovalaveškerá moc a který
svéhobratra miloval více než ostatní, ho ihned po smrti
neopustil. Zůstal u něho po tři dny, jako by císař byl
dosud naživu. Ostatní dva bratři doprovodili césara,
svého synovce, do císařského paláce, jednak aby ho
chránili a sloužili mu, jednak aby si spíše získali jeho
náklonnost. Bez třetího bratra, který byl moudřejší
a bystřejší než oni, však nedovedli navrhnout žádné
rozumné opatření týkající se vlády nebo státních zále
Žitostí, a tak svému synovci byli stále pouze nablízku
a zdůrazňovali svou příbuzenskou lásku k němu. Když
se Jan nasytil nářků, či spíše když už ho znepokojovala
myšlenka, aby příliš dlouhý odklad provolání nového
císaře nezmařil všechny jejich naděje, vrátil se do císař
ského paláce.

3. "Tovše jsem sám viděl, vlastníma očima jsem
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sledoval pravdivý průběh událostí a bez jakékoli úpravy
jej svěřujipísemnému záznamu. Jakmile bratři uslyšeli,
že Jan vešel do nádvoří a do paláce, upravili se slav
nostně a šli mu vstříc, jako by měli předstoupit před
Boha. Obklopili ho, líbali mu ruce, synovec mu podal
pravici, aby se Jan o ni opřel,jako by mu ten dotek měl
přinést nějaké posvěcení. Když se mu zdálo, že už je
dost toho lichocení, začal Jan hned osnovat velmi chytrý
plán. Přesvědčilje, aby nic nepodnikali bez císařovnina
vědomí, ale aby opřeli svou vládu a svůj život o ni a sna
Žili se všemi prostředky získat ji na svou stranu.

4. Bratři tedy v společném šiku začali svými dů
myslnými argumenty obléhat a útočit na slabě chráně
nou pevnost jejího srdce. Připomínali jí, že přijala Mi
chala za vlastního, odevzdávali jí jej jako matce 1jako
panovnici, uvrhli ho k jejím nohám a zahrnovali ji
všemožnými lichotkami vhodnými v tehdejší svízelné
situaci. Snažili se ji přesvědčit, že jejich synovec bude
císařemjen podle jména, kdežto ona si navíc podrží dě
dičnou moc. Bude-li to jejím přáním, bude rozhodovat
o všem sama, a bude-li chtít, dá Michalovi pouze pří
slušné příkazy a rozkazya císařjí bude k službám jako
otrok. Zavázali se jí slavnostními přísahami a zaručili
se při svatých ostatcích a tím ji už zcela získali. Co
mohla také jiného dělat opuštěná a bez pomoci, svedena
jejich triky či spíše polapena jejich lstí a podvody?
Souhlasila a podrobila se jejich vůli.
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PROHLÁŠENÍ MICHALA CÍSAŘEM

5. Císařovnajim tedy svěřilamoc a uklidnila svou
domluvou hlavní město, jež vzrušeně čekalo na její
rozhodnutí. Pak proběhne mystérium césarovy koruno
vace na císaře: slavnostní průvod, vstup do chrámu,
patriarchovo požehnání, korunovace a všechny ostatní
obvyklé obřady. První den císař dával dobře pozor, co
dělá a co říká. Stále říkal „,císařovna““,„má paní“, „„jako
její otrok““nebo „„podlejejího rozhodnutí“.

6. Stejně mámil takovými slovy i Jana, oslovoval
jej „můj pane““, usazoval jej na trůn vedle sebe, čekal
na strýcovo znamení, kdykoli chtěl promluvit. Říkal,
že je jen nástrojem v rukou umělce, poněvadž ani melo
die není dílem kytary, ale dílem umělce, který na ni
hraje v souladu se zákony hudby. Lidé žasli nad jeho
dobromyslnpostí a obdivovali, že Jan se nezklamal ve
svých nadějích. Lstivost císařovy duše unikla ostatním
lidem, jen jeho strýc Jan dobře věděl, že mírnost u něho
končí na jazyku, kdežto hluboko v nitru se skrývají
a doutnají drsné myšlenky. Čím více císař připravoval
své úklady, tím více jej Jan podezříval a poznával jeho
Istivé smýšlení. Nemohl však nic dělat a nemohl ho
snadno zbavit moci, když se mu už jednou tento záměr
nezdařil, ačkoli tehdy ve vhodné chvíli k tomu měl pří
ležitost. Zachovával tedy zatím klid, ale neupouštěl
úplně od svého plánu. Chtěl se o jeho uskutečnění po
kusit, jakmile by císař vůči němu začal postupovat ne
zákonně. Císař se brzy k němu přestal chovat s přehna
nou uctivostí, nečekal už na strýcovo mínění při vlád
ních úkonech a jindy jednal a mluvil vědoměv rozporu
Sjeho názory.



84 PSELLOS =

7. Také Janův bratr Konstantin si přiložilpolén
ko v rozněcování císařových pomluv vůči strýci. Kon
stantin už dávno záviděl Janovi, že jako jediný z bratří
má v rukou moc a chová se k nim jako pán, a ne jako
příbuzný. Dříve nemohl veřejně projevit svou nenávist,
poněvadž jejich bratr a císař Jana neobyčejně miloval
a vážil si ho i jako nejstaršího 1jako velmi rozumného
muže, který se osvědčil při správě státu. Ostatní členy
rodiny neměl rád a přezíralje, poněvadž neznali v ničem
míru a při správě říše mu v ničem nebyli prospěšni.
Stávalo se, že Jan dokonce musel mírnit císařův hněv
vůči bratřím a vyvolávat u něho laskavější smýšlení
vůči nim. Proto tehdy nebylo možné, aby se bratři
odvážili nějakého nepřátelského činu proti Janovi, i když
mu všichni, a zvláště Konstantin, záviděli jeho slávu.

8. Když však jejich císařský bratr zemřel a ná
stupnictví ve vládě přešlo na jejich synovce, naskytl se
Konstantinovi vhodný okamžik, aby vystoupil proti
Janovi. Sám sl císaře předcházel už dříve, dokud ještě
zastával hodnost césara. Dovoloval mu, aby čerpal
podle libosti z jeho vlastní pokladny a Konstantinovy
peníze nahrazovaly Michalovi státní pokladnu a záso
bárnu. Tak si Konstantin Michala koupil a mohl už
napřed znát jeho stanovisko, jako by vývoj věcí byl
zcela jasný. Oba si navzájem sdělovali svá tajemství,
oba měli nepřátelský vztah k Janovi za to, že'se stavěl
do cesty jejich záměrům a sliboval vládu jinému pří
buznému. Jakmile byl césar prohlášen císařem, povýšil
Konstantina do hodnosti nobilissima, učinil jej svým
spolustolovníkem a začal mu skvěle splácet jeho dřívější
náklonnost.

9. Zde na chvíli přeruším sled svého líčení a povím
něco o císařově povaze a psychice, abyste si, až budu
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líčit jeho činy, s údivem nepomysleli, že císařje uskuteč
ňoval bez hlubšího důvodu. Tento člověk se ve svém
životě projevil jako složitá bytost, jeho duševním rysem
byla právě nestálost a vrtkavost. Na jazyku měl vždy
pravý opak toho, co skrýval ve svém srdci, jeho slova
nebyla v souladu s jeho záměry. Často, když se na
někoho hněval, hovořil s tím člověkem tím laskavěji,
provázel svá slova slavnostními přísahami, že ho má
rád a že rozhovor s ním je mu velmi příjemný. Často
zval k večerní hostině a připíjel si z téže číše právě
s těmi lidmi, které chtěl příštího jitra dát popravit.
K smíchu mu byla slova označující příbuzenství, a do
konce i skutečné pokrevní příbuzenství, a vůbec by se
ho nebylo dotklo, kdyby všechny příbuzné smetla a po
hltila jediná vlna. Svým příbuzným nejen nepřál vládu,
to je přirozené, ale nepřál jim ani oheň, vzduch a vůbec
nic příznivého. Nechtěl, aby se kdokoli byťjen nepatrně
podílel na jeho moci — myslím, že záviděl i samé vyšší
moci. Tak nenávistný a podezřívavý vztah měl ke
všem a ve všem. V dobách protivenství se choval a mluvil
poníženě jako málokdo druhý a ukazoval nízkost svého
nitra. Jakmile se poměry změnily a na chvíli se naň
usmálo štěstí, přestal okamžitě hrát divadlo, sňal svou
masku a dal se hned unést hněvem, části krutostí se
dopouštěl okamžitě, část odkládal na budoucnost. Ne
dovedl ovládnout svou zlost, byl náladový a zcela na
hodilá věc dokázala vyvolat jeho nenávist a hněv.
Tak v něm doutnala nenávist k celé rodině, nesnažil se
však hned zničit své příbuzné, protože se ještě bál svého
strýce, o němž věděl, že se v rodině těší vážnosti jako
otec.

10. Přerušil jsem úvodní část svého líčení, vracím
se nyní k popisu průběhu událostí, Když se Konstantin
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stal nobilisimem a zbavil se strachu před bratrem,
odložil rovněž svou úctu k němu, hovořil s ním odváž
něji a bezohledněji se stavěl proti jeho rozhodnutím.
Často vytýkal císařovi,že Janovi podléhá, a podněcoval
tak jeho mysl. Císař, který už tak jako tak byl vůči Ja
novi podrážděný, se dával ještě více unášet a začal
Jana přezírat. Jan by byl těžko nesl, kdyby byl zbaven
své hodnosti a svého předního postavení v rodině. Po
něvadž však nemohl císaře snadno svrhnout, připravil
si jiný plán, který jsem jako svědek těch událostí aspoň
tušil, ačkoli většině lidí to ušlo. Myslím, že Jan chtěl
vládu přenést na jednoho z císařových synovců, který
sejmenoval Konstantin a mělhodnost magistra, a to tak,
že by on sám nevystoupil proti císaři, ale dal by pouze
Konstantinovi podnět k spiknutí. Potom však dostal
strach, aby Konstantin nebyl odhalen a nebyl obviněn,
že se svévolně chtěl zmocnit vlády, a nestrhnul tím
předčasně do záhuby i Jana a s ním 1 celou rodinu.
Odvodil si předem výsledek, aby mu 1 začátek akce
vyšel podle výpočtu. Usmiřoval císaře s příbuzenstvem
a přesvědčil ho, aby jim něco poskytl hned a jiné věci
aby jim aspoň slíbil, mezi jiným i záruku svobody
v náhlých životních neštěstích. Císařjeho prosbám vy
cházel vstříc a své sliby potvrzoval listinami, aby Jan
v nich měl spolehlivou záruku pro budoucí život. Jak
mile byl text listiny zredigován, vsunul do ní Jan tajnou
doložku tohoto znění: bude-li některý z císařových sy
novců usvědčen, že na sebe chtěl strhnout vládu, nechť
nepodléhá ani trestu ani soudu, ale nechť se mu dostane
od strýce výsady, že nebude vyšetřován.

11. Když toto sepsal, čekal na vhodný okamžik
a podal císaři listinu v okamžiku, kdy viděl, že císař
nevěnuje jakýmsi písemnostem příliš velkou pozornost.
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Císařje zběžně prolétl a potvrdil vlastnoručním podpi
sem. Jan se domníval, že si takto upravil významným
způsobem cestu k svému cíli, byl spokojený a zářil
a chystal se už asi realizovat svůj záměr. To však byl
počátek útrap, jak to postupně vyplyne z dalšího po
drobného vyprávění. Dříve než mohl Jan Orfanotrofos
přistoupit k činu, císař začal tušit, co se má stát. Něco
předvídal sám, ale také lidé z jeho družiny mu o tom
řekli svůj názor; nebudou prý už dále snášet jeho poni
žování, ale udělají vše, aby už došlo k rozhodnutí — buď
obhájí jeho důstojnost, nebo padnou spolu s jeho mocí.

12. Od té doby císařuž neprokazoval Janovi poc
ty, které mu náležely, a přel se s ním i o záležitostech,
které bylo třeba vyřizovat. Oba se scházeli jen po dlou
hých přestávkách, a když se již sešli, tedy pokaždé
zřejmějen neochotně. Jednou při společném jídle při
vedl Konstantin řečna jakousi záležitost, a když poznal
názory obou spolustolovníků, chválil a schvaloval názor
vladařův jako výborný a vskutku hodný císaře, kdežto
bratrův názor prohlásil za úskočný a věrolomný. Za
chvíli začal používat silných slov, vytkl Janovi jeho
někdejší pýchu a v přítomné době ho obvinil z potmě
šilosti a špatnosti. Jan si nechtěl dát tyto slovní útoky
líbit, okamžitě se zvedl, neodešel však do svého obvyklé
ho bytu, ale vzdálil se vůbec z hlavního města. Myslel si
totiž, že císař ho bude prosit a žadonit a že ho velmi
brzy přivede zpět k císařskému dvoru. Při odchodu ho
provázela jeho obvyklá tělesná stráž a odešla s ním
1značná část senátu. Nevedla je k tomu pouta přátelství,
ale většina z nich se domnívala, že Jan se velmi brzy
vrátí do své funkce, a zajišťovali si proto předem jeho
přízeň. Jejich doprovod měl být oporou jeho paměti.

13. Císařovi nebylo tak docela příjemné, že Jan
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odešel z veřejného života, a ještě více ho mrzela a jeho
podezření vzbuzovala okolnost, že se za Janem hrnul
z hlavního města dav lidí, poněvadž se bál, aby proti
němu nezorganizovali povstání. Proto ve své Istivosti
a špatnosti Janovi dopisem vytýkal jeho přílišnouhrdost
a zval ho k sobě pod záminkou, že s ním chce projednat
nějaká státní tajemství. Jan se ihned vrátil v domnění,
že císař mu vyjde vstříc, pozdraví ho příslušným způso
bem a bude se k němu chovat jako obvykle. Poněvadž
v ten den se právě konalo představení, císař odešel brzy
ráno a nečekalna setkání se strýcema nenechal mu ani
žádný vzkaz. Jakmile to Jan zjistil, považoval to za ještě
větší urážku a ponížení a okamžitě se velmi rozhněván
vrátil. Tehdy už nebyl na pochybách o císařověsmýšlení,
poněvadž jeho jednání jej přesvědčilo,že císařje jeho
nepřítelem. Tím skončil definitivně byť už jen na zvyku
založený přátelský vztah mezi nimi, pak už jen jeden
kul pikle proti druhému. Jan jako soukromníksesnažil jít
proti císaři tajně a skrytě, ale ten, opíraje se o svou cí
sařskou pravomoc, projevoval své nepřátelství zcela
otevřeně. Nařídil Janovi, aby nastoupil na loď a přišel
se ospravedlnit za to, že císaře přezírá a nechce ho ve
všem být poslušen.

14. Jan tedy vyplul k císaři, který z nejvyššího
místa paláce vyhlížel na moře. Když lod, na níž byl
jeho strýc, měla přistát ve Velkém přístavu, dal císař
posádce seshora smluvené znamení, aby svou loď obrá
till. Za ní už byla připravena k vyplutí jiná triéra, ta
přirazila bokem k první lodi a vzápětí odvážela Jana
do dalekého vyhnanství. Člověk, který se jeho zásluhou
stal nejdříve césarem a později císařem, si nezachoval
ani tolik někdejší úcty k němu, aby mu udělil trest
s určitou mírou šetrnosti. Vypověděljej do oblasti určené
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pro lupiče, i když později, když už ho hněv trochu pře
šel, mu povolil určitou menší úlevu. Jan tedy odešel
odpykat si nejen tento trest, neboťjeho oči měly spatřit
ještě mnohá další neštěstí. Tím se totiž ještě nezavršil
osud určený mu, mírně řečeno, Prozřetelností, který
na něho měl 1 v budoucnosti neustále doléhat těžkými
ranami a posléze zaměřit katovu ruku na jeho oči a při
pravit mu znenadání hroznou a násilnou smrt.

15. Když si tento hrozný člověk upravil monar
chii podle své míry, nepomýšlel na žádná rozumná
opatření ve správě státu, nýbrž chtěl všechno měnit
a předělávat podle svých představ. Pro hodnostáře
neměl laskavý pohled ani myšlenku, a všechny stejně
zastrašoval tyranskými slovy 1gesty. Chtěl dokázat, aby
jeho poddaní byli skutečně a bezpodmínečně poslušni,
většinu vysokých hodnostářů chtěl zbavit jejich ob
vyklých privilegií, kdežto lidu chtěl dát svobodu tak,
aby jej chránil dav, a ne jen vybraná hrstka. Svou tě
lesnou ochranu svěřil mladým Skythům, které si již
dříve koupil, byli to většinou eunuchové, kteří věděli, co
od nich čeká, a byli ochotni vykonávat jeho příkazy.
Spoléhal na jejich oddanost, poněvadž je poctil vyššími
hodnostmi. Část byla jeho tělesnou stráží, jiní zase
vykonavateli jeho rozkazů.

16. "Takdosáhl, že jeho záměry byly vykonávány.
Získal si vybranou vrstvu lidu hlavního města i trhov
níky a řemeslníky a projevy přízně si naklonil jejich
smýšlení, aby v nich v případě potřeby měl oporu pro
své plány. Oni mu zas byli zavázáni a demonstrovali
své přesvědčení veřejnými projevy oddanosti: nedovo
lovali, aby šel po holé zemi, a považovali za nepřípustné,
aby nekráčel po kobercích a aby jeho kůň nebyl bohatě
vyzdoben hedvábnými pokrývkami. Tím vším byl císař
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povzbuzen a začal odhalovat své nejskrytější záměry.
Už dříve — od té doby, kdy se díky císařovně mohl po
dílet na vládě — ho jala zuřivá nenávist k ženě, která
se proti zdravému rozumu stala 1 jeho matkou. Teď
by si byl nejraději ukousl a vyplivl jazyk za to, že ji
kdysi oslovoval „„paní“.

O CÍSAŘOVĚ NENÁVISTI A ZÁVISTI VŮČI CÍSAŘOVNĚ

17. Císař se nedokázal už ovládat, kdykoli při
slavnostních aklamacích zaslechl její jméno na prvním
místě. Nejdříve ji začal zanedbávat a vyhýbat se jí,
přestal jí svěřovat svá rozhodnutí, neuvolňoval jí ani
nepatrnou částku z císařské pokladny a naprosto ji
přehlížel, lze říci, že se jí 1posmíval. Držel ji uvězněnou
jako nepřítelkyni a uvrhl ji do ponižující vazby. Získal
si její služebnice, slídil po všem, co se dálo y ženských
komnatách, a nedodržoval nic z toho, na čem se spolu
dohodli. Poněvadž ani toto všechno mu nestačilo, při
pravil jí ještě poslední ránu: rozhodl se vyhnat ji z cí
sařského paláce, a to ne pod nějakou slušnou záminkou,
ale na základě nějakého hanebného a lživého výmyslu
tak, aby pak ta bestie mohla přebývat na císařském
dvoře sama. Jakmile pojal tento úmysl, zanedbával
všechny ostatní vladařské povinnosti a všechny myšlen
ky 1 prostředky zaměřil k splnění svého nestoudného
záměru.

18. Nejdříve svěřil svůj úmysl těm odvážnějším
ze svých blízkých. Postupně zkoušel 1 další, o nichž
věděl, že mají bystrý úsudek i ostatní rozumové vlast
nosti. Někteří ho povzbuzovali a radili mu, aby svůj
záměr uskutečnil, druzí ho od něho úplně zrazovali,
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další mu radili, aby svůj plán podrobil ještě důkladnější
úvaze, a konečně poslední mysleli, aby rozhodnutí
o něm přenechal astrologické předpovědi a zjistil, zda
je právě teď vhodná chvíle pro jeho uskutečnění a zda
mu nestojí v cestě seskupení hvězd. Císař všechny rady
vážně vyslechl, byl ochoten udělat cokoli, co by mu bylo
prospěšné (chtěl totiž jakýmkoli prostředkem dosáhnout
svého cíle), přece však nedbal ostatních rad a snažil se
poznat budoucnost pomocí astrologů.

19. V té době měl k dispozici významnou skupinu
lidí, kteří se zabývali touto naukou, a také já jsem s nimi
přišel do styku. Nezatěžovali si mysl úvahami o posta
vení a pohybu hvězd na nebeské klenbě a neusilovali
ani o důkazy a předvídání těchto jevů na základě
geometrických zákonů. Stanovili prostě středy, potom
pozorovali vzestupy a sestupy zvířetníku a všechno, co
s tím souvisí, totiž „„vládce domů““, místa a hranice
konstelací a které z nich jsou lepší a které horší, a taza
telům předpovídali věci, na něž se ptali. Někteří z nich
se svými odpověďmi skutečně strefili do černého. Hovo
řím o těchto věcech, poněvadž tu nauku sám znám,
dlouho jsem ji studoval a mnohým z těch lidí jsem po
mohl při určování konstelace. Nevěřím však, že náš
osud se řídí pohybem hvězd. Odložme však rozbor
tohoto problému na jinou dobu, poněvadž je tu mnoho
sporných bodů, které svědčí pro i proti.

20. "Tehdejší císař neprozradil, o jaký druh činu
mu jde, obrátil se na astrology s neurčitou otázkoua ze
ptal se jen, zda konstelace hvězd není nepříznivá tomu,
kdo se chce odvážit velkého činu. Astrologové učinili
pozorování a přesně prozkoumali, jaká rozhodnutí
hvězdy pro určený okamžik naznačují. Jakmile viděli,
že všechno je plné krve a chmur, odrazovali císaře od
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jednání. "Tichytřejší mezi nimi doporučovali odklad na
příznivější dobu. Císařjim odpověděl výbuchem smíchu
a poškleboval se, že jejich věda lže. „Jděte k čertu,“
řekl, „já svou odvahou překonám přesnost vaší vědy!““

21. Poté se dal hned do díla a projevil se v celé
kráse. Ten ničemný syn si vymyslel nějaké pomluvy
proti své matce, která mu nechystala nic zlého, a od
soudil císařovnu jako travičku. Ačkoli dosud neměla
ani potuchy ojeho drzém činu, dal ji — urozenou — on,
cizinec nižšího původu, vyvést z komnat, kde byla doma.
Předvedl proti ní lživé svědky, vyšetřoval ji za činy,
o nichž vůbec nic nevěděla, žádal, aby se z nich zodpo
vídala, a poslézejí určil trest, jako by se byla dopustila
nejhroznějších zločinů. Pak ji dal ihned vsadit na loď
a jako doprovod jí určil lidi, kterým předem dal pokyn,
že si vůči císařovně mohou všechno dovolit. Vypověděl
ji z císařského paláce a usadil ji na jednom z ostrovů
ležících před Konstantinopolem, který sejmenuje Prin
cův ostrov.

22. Později jsem hovořil s některými z jejích teh
dejšíchprůvodcůati říkali, žekdyž loď už vyplouvala,
císařovna se dívala směrem k císařským komnatám
a oslovila palác slovy znějícímijako žalozpěv. Vzpomně
la si na svého otce i další předky, neboť císařské dědictví
na ni přecházelo už po pět pokolení. Když vzpomínala
na svého císařského strýce, mám na mysli Basileia,
který vynikl nad všechny císaře a byl pro římskou říši
neobyčejným štěstím, zalily se její oči prudce slzami
a řekla: „Můj strýci a císaři, tys mne ihned po narození
zavinul do císařskýchplen a měl jsi mne raději a dával
jsi mi přednost před mými sestrami, protože jsem se ti
podobala, jak jsem to často slyšela od očitých svědků.
Líbal a objímal jsi mne se slovy: buď zdráva, děťátko,
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a dlouho žij, jiskřičko našeho rodu a vznešený klenote
císařství! Vychovával a vedl jsi mne a očekával jsi ode
mne veliké věci pro stát, ale zklamal jsi se ve svých nadě
jích. Jsem zneuctěna sama a zneuctila jsem celý svůj
rod, odsouzena za hanebnosti a vyhnána z císařského
paláce. Nevím ani, do které země mne vezou, abych tam
odpykávala svůj trest. Bojím se, aby mě nehodili na
pospas dravé zvěři nebo neuvrhli do mořských vln.
Kéž na mne shlédneš z výše a vší svou mocí ochráníš
svou neteř!““Ale když přišla na ostrov, na vykázané jí
území, zbavila se na chvíli zlých předtuch a děkovala
Bohu za to, že žije, konala oběti a modlila se k svému
ochránci.

23. Nic víc také nechtěla podnikat, a jak by také
byla mohla, když trávila život ve vyhnanství a měla
k ruce jedinou služebnou? Ten hrozný člověk však
připravoval proti císařovně další machinace a chystal
jí další a další rány. Nakonec za ní poslal lidi, kteří ji
měli zbavit vlasů, lépe řečeno života, a obětovat ji, ne
vím zda Pánu nebo spíše hněvu císaře, který to nařídil.
Když uskutečnil 1 tento úmysl, nechal ji na pokoji, jako
by už byla mrtva. Pak sehrál komedii a připravil divad
lo, v němž „,odhalil““senátu císařovniny už dávno chy
stané plány, tvrdil, že ji už dlouho měl v podezření a že
ji dokonce často přistihl při činu, že však držel její
zločin v tajnosti z ostychu před senátory. Takové
bajky sl vymyslel a napovídal senátu a získal tak jejich
hlasy, aby říkali věci neodpovídající skutečnosti, ale
Jaké si vyžadovala doba. Když se dostatečně obhájil před
senátem, pokoušel se získat 1 lid a podařilo se mu
z některých z nich udělat poslušné nástroje svých plánů.
Hovořil k nim, vyslechl je, a když došel k názoru, že
také oni jeho jednání schválili, rozpustil jejich shromáž
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dění. Pak si dopřál oddechu z námah jako po těžkém
zápase, oddával se veselým zábavám, divže se nedával
do tance a neskákal radostí. Nebyla však už vzdálena
doba, kdy měl náhle a znenadání pykat za svou tyran
skou zpupnost. |

24. Od tohoto okamžiku řeč nestačí k líčení udá
lostí a duch neobsáhne míru Prozřetelnosti. Říkám to
alespoň, posuzuje druhé lidi podle sebe. Ani básník,
jehož duše i jazyk se vyznačují božskou inspirací a po
hnutkami, ani řečník, jemuž se dostalo nejvyššího
nadání a výmluvnosti a který prohloubil vrozenou schop
nost naučeným uměním, ani filozof, který důkladně
studoval záměry Prozřetelnosti a mocí svého rozumu
pochopil nadpřirozené věci, by nedokázali přiměřeným
způsobem vylíčit tehdejší události. Básník by své líčení
dramatizoval a vyjádřil je pestrými obrazy, řečník by
sáhl k vznešenému stylu a harmonické skladbě slov
v souladu s velikostí líčeného děje, filozof by nepovažo
val události za náhodné, ale hledal by logické příčiny,
které stály u kořenů onoho velkého mystéria (tak to
lze nejlépe nazvat), jež se odehrálo před očima všech.
Proto bych byl raději pomlčel o tehdejším velkém po
zdvižení a bouřích, kdybych si nebyl zároveň vědom,
že bych tím zamlčel nejvýznamnější událost svých Leto
pisů. Jen proto se odvažuji na své malé lodce přeplout
širé moře. Vylíčím tedy, pokud budu schopen, jaké
převratné události vyvolala božská spravedlnost po cí
sařovnině vypovězení.

25. Císař se oddával rozkošem a byl pln pýchy.
Celé hlavní město, myslím lidé všeho druhu, stavu1 věku,
se dostávali postupně do vzruchu a začali být nepokojní,
jako by město začalo ztrácet svůj přirozený řád. Nebyl
tu nikdo, kdo by si nebyl nejdřívejen tiše mumlal pro
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sebe, ale ve svém nitru už spřádal o té záležitosti ne
bezpečnější myšlenky a posléze o ní začal mluvit zcela
otevřeně. Jakmile se rozšířila zpráva o novém neštěstí,
jež postihlo císařovnu, upadlo celé město na první po
hled do hlubokého zármutku. Tak jako při velkých
přírodních katastrofách klesají lidé na mysli a nemohou
se vzpamatovat z hrůz, jimiž prošli, i v očekávání
nových, stejně i tehdy zachvátila jejich mysl hluboká
skleslost a nevýslovný žal. Druhého dne už nikdo nedo
kázal držet jazyk za zuby, ani hodnostáři, ani příslušníci
duchovního stavu, ale ani císařovi příbuzní a členové
jeho domácnosti. K velkým činům se chystal řemeslný
lid, svůj hněv nedokázali ovládnout ani žoldnéřské
a spojenecké útvary, jež si císařové zpravidla vydržují,
totiž taurští Skythové 1 jiní, každý chtěl položit život
za svou císařovnu.

26. "Takélidz tržišť se už nedržel na uzdě a bouřil

se, aby násilím odplatil násilníkovi. A ženy — ale jak
to mám popsat tomu, kdo to neviděl? —, viděl jsem
mnohé z nich, které dosud nikdo nespatřil mimo ženské
komnaty, jak táhly na veřejnosti, křičely, tloukly se
Vprsa a naříkaly nad císařovniným utrpením. Ty zbylé
se hnaly jako lítice, vytvořily významný šik proti císaři
poskvrněnému zločinem a křičely: „„Kdeje ona jediná,
ušlechtilá svou duší a krásná svým tělem? Kde je jediná
ze všech svobodná, paní celého rodu, která zcela podle
zákona držela dědičné právo císařské vlády, neboť
císařemuž byl její otec, její děd i praděd? Jak se mohl
odvážit ten člověk nízkého původu vztáhnout ruku na
urozenou paní a uskutečnit záměr, který dosud ničí mysl
nepojala?““ Tak mluvily a sbíhaly se, aby zapálily cí
sařský palác. A poněvadž už jim nic nestálo v cestě,
neboť všichni už se proti tyranovi vzbouřili, řadily se
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nejdříve v malých skupinách — jakoby válečných
útvarech —, a posléze táhly v jednom šiku se všemi
obyvateli hlavního města proti tyranovi.

27. Všichni byli ozbrojení, jeden držel sekyru,
druhý mával těžkou železnou sečnou zbraní, další se
chopili luku nebo oštěpu. Dav nesl velké kameny v ná
ručí a v rukou a hnal se vpřed bez jakéhokoli pořádku.
Já jsem tehdy stál před vchodem do císařskéhopaláce.
Už delší dobu jsem byl císařovýmtajemníkem a byljsem
před krátkou dobou zasvěcen do přijímacího ceremo
niálu. Byl jsem právě ve vnějším sloupořadí a diktoval
jsem jakési velmi tajné dopisy. Tu nám náhle udeřil
v sluch jakýsi hluk jako od koňských kopyt a ten zvuk
většinu přítomných rozrušil. Pak přiběhl kdosi se sprá
vou, že veškeren lid se vzbouřil protl císaři a jako na
pokyn se shromáždil, aby uskutečnil svůj záměr. Řadě
lidí se události jevily něčím nečekaným a nesmyslným,
já jsem však pochopil podle toho, co jsem předtím sám
viděl nebo slyšel, že už jiskra vzplála v požár a že k jeho
uhašení by bylo potřeba mnoha řeka neustálého proudu
vody, aby se uhasil. Vsedl jsem ihned na koně a projel
středem hlavního města, a tak jsem na vlastní oči viděl
věci, jimž teď sám sotva mohu uvěřit.

28. Lidé se nechovali jako dříve, nýbrž vypadali,
jako by jimi vládla nějaká vyšší síla: běželi zběsileji,
síla jejich rukou vzrostla, jejich pohled byl ohnivý
a vzrušený, svaly silnější. Nikdo se nechtěl, a pokud
k tomu někdo radil, ani se už nemohl chovat mírněji
a upustit od pojatého záměru.

29. Rozhodli se táhnout nejdříve proti členům
císařovy rodiny a zbořit jejich krásné a honosné domy.
Dali se hned do díla a vrhli se na ně společně. Všechno
se řítilo k zemi, části domů byly zasypány, části zas
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odhaleny. Zasypány byly střechy, které byly strženy
na zem, a odhaleny byly základy, které vyhřezly ze země,
jako by země setřásla ze sebe jejich tíhu a vyvrhovala
jejich základní kameny. Většinu těch staveb nebořily
ruce dospělých a zralých mužů, ale nedospělé dívky
a vůbec děti obojího pohlaví. Všechny stavby povolo
valy při prvních útocích. Lidé odnášeli kusy, které se
jim podařilo ulomit nebo strhnout, rovnou na trh a na
bízeli je k prodeji bez velkého dohadování o ceně.

30. "Tyto události probíhaly v hlavním městě,
jehož obvyklé vzezření se velmi rychle změnilo. Císař
byl stále ve svém paláci a zpočátku se událostmi vůbec
nedal vyrušit z klidu: chtěl občanské bouře ukončit
bez krveprolití. Když však už bylo jasné, že jde o po
vstání, a když lid se začal šikovat do oddílů a jeho vojsko
začalo nabývat pozoruhodných rozměrů, císařbyl velmi
znepokojen, ale poněvadž byl jako v obležení, nemohl
vůbec nic podniknout. Bál se vyjít z paláce, ale stejně
se bál 1 obléhání. Neměl žádné spojence v císařském
paláci a nemohl ani odnikud získat posily. Žoldnéřské
oddíly vydržované u dvora byly zčásti nerozhodného
smýšlení a nepodrobovaly se ve všem rozkazům, zčásti
otevřeně přešly na druhou stranu, odtrhly se od císaře
a přidaly se k vzbouřenému davu.

31. V krajní nouzi mu pomohl jako spojenecjeho
strýc nobilisimus Konstantin. V době, kdy vypuklo
povstání, nebyl v císařském paláci. Když se dověděl
o těch hrozných událostech, děsil se jejich průběhu
a uzavřel se nejdřív ve svém domě. Velmi se bál davu,
který obléhal jeho dveře, měl strach, že odchod z domu
by znamenal jeho okamžitou smrt. Pak ale ozbrojil
všechny lidi v domě, aniž se sám chránil jakoukoli zbra
ní, a potom náhle a nepozorovaně rozrazili dveře a jako
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blesk se hnali městem s meči v rukou, odhodláni zabít
každého, kdo by se jim chtěl postavit na odpor. Poda
řilo sejim proniknout městem, zabušili na brány paláce
a přišli císaři na pomoc v nebezpečí. Císař je radostně
vítal a málem začal strýce líbat za to, že s ním zvolil
společnou smrt. Rozhodli se, že císařovnu, kvůli níž se
dav vzbouřil a kvůli níž vypuklo povstání, ihned povolají
zpět z jejího exilu a že vzhledem k stavu nouze postaví
mužstvo v císařském paláci, kopiníky a práčata proti
drze útočícímu davu. Ti pak skrytě ze střech stříleli
z praků a vrhali kopí, podařilo se jim zabít dost lidí
a roztrhnout dosud pevný šik. Jakmile to však útočníci
poznali, vzpamatovali se a srazili se ještě pevněji.

32. Mezitím byla dopravena do císařského pa
láce 1 císařovna, která ani neměla příliš velkou radost
z toho, co Bůh pro ni činí, spíše se bála, aby jí ničemný
císař nezasadil ještě nějakou větší ránu. Proto nevyužila
situace, nevyčítala císaři svůj nešťastný osud, nezměnila
své chování k němu, ale ještě ho litovala a plakala nad
ním. Když se císařovna už měla převléci a vzít na sebe
nachové roucho, vymohl na ní záruku, že nezmění svůj
nynější způsob života a neodloží (mnišské) roucho,
až se bouře utiší a že se spokojí se vším, co o ní bude
rozhodnuto. Císařovna všechno slíbila, ať se jednalo
o cokoli, a tak se v nebezpečí stali spojenci. Vyvedli ji
na nejvyšší místo hippodromu a ukázali ji vzbouřenému
davu domnívajíce se, že utiší rozpoutané vášně tím,
že přivedli lidu zpět jeho paní. Někteří lidé ji však ne
stačili spatřit a ti, kteří ji poznali, začali tyrana ne
návidět ještě víc za to, že se ani v nebezpečí nedokázal
zbavit hrubosti a špatnosti.

33. Povstání proti císaři pak vzplanulo ještě větší
silou. Pak je pojala obava, aby je tyran ve spojení
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s císařovnou neporazil a aby se většina lidí na císařovni
nu výzvu nevzdala, a proto se rozhodli postupovat
tak, jak to proti tyranovým machinacím bylo jedině
možné.

34. Svému dalšímu líčení chci předeslat krátký
úvod, aby mé vyprávění postupovalo po pořádku.
Musím připomenout něco z dřívějších událostí a navá
zat pak na ně své další líčení. Jak jsem výše řekl, Kon
stantin neměl jen jednu dceru, nýbrž tři. Nejstarší
z nich zemřela, nejmladší po krátký čas žila se svou
císařskou sestrou a určitým způsobem se s ní podílela
na vládní moci. Její jméno sice nebylo uváděno v akla
macích, byla však velmi ctěna a v císařském paláci
zaujímala vznešené místo hned po své sestře. Poněvadž
ani příbuzenství,ba ani původ z jedné matky zpravidla
nebrání závisti, nepřála císařovna Theodoře (tak se
její sestra jmenovala) ani tyto menší pocty. A když také
nějací pomlouvači si proti ní začali otvírat ústa, pře
svědčila císařovna císaře Romana, aby odstranil Theo
doru z paláce, aby jí dal ostříhat vlasy a určil jí čestné
vězení v některém z nejokázalejších císařských domů.
To se také ihned stalo a žárlivost, která rozdělila obě
sestry, přiřkla jedné z nich vyšší, druhé sice nižší, ale
důstojnější postavení.

35. Theodora se s tímto rozhodnutím smířila, ne
trápila se ani pro změnu svého šatu, ani pro své odlou
čení od sestry. Ostatně císař jí neodepřel zcela svou
dřívější úctu, ale dopřával jí i trochu císařské přízně.
Po smrti Romanově se vlády ujal Michal (IV.), který,
jak bylo výše řečeno, po krátkém čase úplně zapomněl
1na císařovnuao její sestru se už vůbec nestaral. Když
zemřel po naplnění svých dnů i Michal, ujal se vlády
jeho synovec, který neměl ani ponětí, kdo je Theodora,
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zda pochází z císařskéhorodu, a bylo mu zcela lhostejné,
zda existuje či zda zemřela. Theodora se ani v této
situaci či spíše při tomto postoji císařů vůči ní nevzpí
rala jejich přání a nepodřizovala se ani tak násilí,
nýbrž jednala z vlastní vůle. Tolik úvodem k dalšímu
líčení.

DAV PŘECHÁZÍ NA STRANU CÍSAŘOVNY (| HEODORY

36. Lid tedy povstal proti tyranovi, jak jsem již
řekl, a počal se nyní obávat, aby věci nedostaly jiný
směr, aby císař nad nimi nenabyl vrchu a všechno ne
skončilo pouhým rozruchem. Poněvadž lid už nebyl
s to zajistit si pro sebe první císařovnu, vždyť té se před
ním zmocnil tyran a uvedl ji jakoby do svého přístavu,
obrátil nyní svou pozornost k její sestřejako k druhému
výhonku císařského rodu. Neučinili tak bouřlivě ani
neuspořádaně, ale v čelo svého šiku postavili jako jaké
hosi velitele jednoho ze služebníků jejího otce. Ten
člověk nebyl původem Řek, ale charakter měl vynika
jící, vzhled hrdinský a pocházel ze staré vážené a uro
zené rodiny. S tímto ušlechtilým velitelem v čele kráčel
lid v sevřených řadách k Theodoře.

397. "Ta byla nečekanou událostí zcela vyděšena
a odolala prvnímu pokusu lidu. Utekla se do chrámu
a zůstávala hluchá ke všem domluvám. Pak ale občanské
vojsko zanechalo domluv a použili proti ní síly. Několik
lidí tasilo dýky a hnali se k ní, jako by ji chtěli zabít,
poté se odvážili vyvléci ji ze svatyně a vyvést ji ven.
Oblekli jí slavnostnější roucho, posadili na koně, obklo
pili ji ze všech stran a vedli k velkému chrámu Boží
moudrosti. Potom už nejen lidové vrstvy, ale 1 veškerá
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elita se přiklonila k Theodoře, všichni se naprosto od
vrátili od tyrana a aklamací provolali Theodoru cí
sařovnou.

ÚTĚK CÍSAŘE I JEHO STRÝCE A JEJICH OSLEPENÍ

98. Jakmile se to tyran dověděl, bál se, aby dav ho
náhle nepřepadl a nezabil v císařskémpaláci. Vstoupil
proto spolu se strýcem na jednu z císařskýchlodí a při
stál u posvátného Studijského kláštera, kde se převlékl
a vzal na sebe roucho prosebníka a utečence. Jakmile se
zpráva o.tom rozšířila po městě, nabyli znovu odvahy
všichni, i ti, kteří dosud byli zastrašení a vyděšeni.
Jedni začali přinášet milodary Bohu, druzí oslavovali
císařovnu a prostý lid z tržišť se dával do tance a zpíval
písně o těchto událostech na notu, která právě v tom
okamžiku vznikla. Většina lidí se však v divokém běhu
hnala k císaři, aby ho ubili a zabili.

39. "Tak se choval lid. Theodořini lidé poslali za
císařem hlídku, jejímž velitelem byl jeden ze šlechticů.
Já jsem ho provázel, poněvadž jsem byl jeho přítelem
a on mne vždy přibíral k poradě i k výkonu svých roz
hodnutí. Když jsme dorazili k bráně kláštera, spatřili
jsme druhou samozvanou hlídku, zástup lidu, který
obklíčil chrám a užuž se chystal jej zbořit. Proto jsme
se jen s obtížemi dostali do chrámu. Zároveň s námi
tam vnikl 1 velký dav, který vykřikoval hesla proti
zlosynovl a zasypával ho nadávkamu.

40. | Ani já jsem za ním nešel v mírné náladě, po
něvadž jsem měl soucit s císařovnou a byl jsem na
císaře trochu rozhněván. Když jsem však přišel k svaté
mu oltáři, kde se císař nalézal, a když jsem uviděl oba
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uprchlíky, císaře, jak se pevně tiskne k svatému oltáři
božímu, a nobilisima Konstantina po jeho pravici, oba
nejen v jiném šatu, ale i s jiným srdcem, plné hanby,
tu už nezůstala v mém nitru ani stopa hněvu. Ustrnul
jsem a oněměl údivem, jako by byl do mne uhodil
blesk, a nemohl jsem se z té nenadálé události vzpama
tovat. Pak jsem se vzchopil a proklínal náš život,
v němž může docházet k tak strašným změnám. Usedavě
jsem zaplakal, jako by z mého nitra náhle vyrazil jakýsi
pramen, až se mé rozrušení nářkem uklidnilo.

41. Dav, který vnikl do chrámu, obklopil oba
muže jako smečka divoké zvěře a chystal se je rozsápat.
Stál jsem na pravé straně oltářní mříže a naříkal jsem.
Když oba uprchlíci viděli, že s nimi mám soucit a že se
proti nim nestavím docela nepřátelsky, nýbrž projevují
dokonce určité známky šetrnosti, přiběhli ke mně.
Změnil jsem trochu svůj postoj a nejdříve jsem začal
nobilissimovi tiše vyčítat mezi jiným 1to, že byl ochoten
podílet se spolu s císařem na křivdách páchaných na
císařovně. Pak jsem se obrátil i na toho, jenž se zmocnil
vlády, s otázkou, čím mu ublížila jeho matka a paní,
že jí způsobil takové utrpení. Oba mi odpověděli. Nobi
lissimus řekl, že se na synovcově plánu proti císařovně
nepodílel a že ho ani k ničemu takovému nepodněcoval.
„Kdybych ho byl chtěl zadržet,““ řekl, „„bylo by se mi
asi vedlo špatně. Ten člověk (a při těch slovech se obrátil
k císaři) se nikdy nedal odvrátit od žádného svého
přání a tužby. Kdyby bylo bývalo v mých silách ovlád
nout ho, nebyla by nyní celá má rodina vyhubena
a zničena ohněm a železem.““

42. Chci nyní nakrátko přerušit své líčení a vy
světlit, co měl nobilissimus na mysli. Když císař poslal
Jana Orfanotrofa do vyhnanství, vyvrátil tím jakýsi
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pilíř svého rodu a snažil se pak tento rod zcela vyhladit.
Podrobil kastraci všechny příbuzné, kteří většinou už
byli zralými muži, narostl jim vous, stali sejiž otci a za
stávali významné úřady, a nechal je žít jen polovičním
životem. Ostýchal se přecejen přímoje zabít a takto se
mu podařilo odstranit je vhodnějším způsobem.

43. "To byla odpověď nobilisimova. Tyran jen
potřásl lehce hlavou, s námahou vynutil z očí něco slz
a řekl: „„Bůhvskutku není nespravedlivý a spravedlnost
mě nyní trestá za mé činy“ Po těchto slovech se hned
zase přidržel oltáře a žádal, aby mu podle práva bylo
uděleno mnišské roucho. Oba se pak podrobili obřadu
výměny roucha a stáli tu sklíčení, ustrašení v obavě
před útokem lidu. Myslel jsem, že bouře tím skončily,
divil jsem se té podívané a žasl nad tím rejem utrpení.
Byla to však jen krátká předehra ještě horší tragédie.
Budu o tom postupně dále hovořit.

44. Kdyžse již den chýlil k večeru, objevil se náhle
někdo z těch, kdo byli právě pověřeni vysokou funkcí,
a tvrdil, že má od Theodory příkaz převést utečence na
nějaké jiné místo. Provázel ho zástup občanů 1 vojáků.
Když došel k oltáři, u něhož ti dva hledali azyl, nařídil
oběma přísným hlasem, aby vyšli. Poněvadž ti dva
však viděli, že dav má katovské úmysly, že jejich vůdce
naznačuje, že přišla rozhodná chvíle a že proti svému
obyčeji se začíná chovat drsněji, prohlásili, že nevyjdou,
a ještě pevněji se přimkli k sloupům podpírajícím svatý
oltář. Úředník tedy upustil od přísného tónu, začal jim
domlouvat mírnějším způsobem, přísahal při svatých
ostatcích a uváděl všechny možné argumenty, že se jim
nic zlého nestane a že on, jenž sem byl vyslán, s nimi
nenaloží tvrději, než si okolnosti vyžadují. Oni však —
jednou už vyděšení — zůstali hluší a z toho, co se dělo,
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měli předtuchu nejhorší pohromy. Chtěli raději padnout
jako oběť v chrámu než podlehnout mučení pod širým
nebem. |

45. Úředník poté upustil od přesvědčováníslovem
a přešel k použití síly. Dav proti nim začal napřahovat
ruce a jakoby na jeho příkaz se chystal k nezákonnému
činu — jako dravec chtěl utečence vyštvat od oltáře.
Ti s žalostným křikem vzhlíželi k sboru mnichů a zou
fale prosili, aby jim dali naději a nedopustili, aby od
oltáře byli krutě vyhnáni lidé, kteří hledají ochranu
u Boha. Většina přítomných členů hlídky byla při po
hledu na jejich utrpení zaražena, neměli však odvahu
postavit se na odpor živelnému průběhu událostí. Vy
mohli si na davu splnění určitých podmínek a uvěřili
přísahám jeho vůdce a na základě této dohody mu vy
dali oba utečence. Šli pak za nimi, aby jim v případě
potřeby přispěli na pomoc. Ale těm už nemohlo pomoci
vůbec nic, všechno se vyvíjelo v jejich neprospěch
a všichni byli proti nim poštváni.

46. 'Theodořini lidé znali císařovninu závist a vě
děli, že císařovna by raději na trůně viděla čeledína
z konírny, než aby se dělila o vládu se sestrou. Došli
k správné úvaze, že císařovna by mohla sestru odstrčit
a tajně znovu uvést na trůn bývalého císaře. Jedno
myslně se shodli na tom, že je třeba utečence odstranit.
I1 mírnější nesouhlasili s rozsudkem smrti, uvažovali
a dohadovali se proto, jak by mohli nějakýmjiným způ
sobem zmařit jeho naděje. Co nejrychleji vyslali bez
ohledné a drsné muže s rozkazem, aby oba utečence
železem zbavili očí, jakmile spatří, že opustili posvátné
místo.

47. Michal a nobilisimus Konstantin už vyšli
z chrámu a venku je čekal ponižující doprovod. Dav se
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jim posmíval, jak už to za takových okolností bývá, ně
kteří si z nich s hlasitým smíchem tropili žerty, druzí
podléhali výbuchům hněvu. Chtěli je tak vést středem
města. Nedošli ještě příliš daleko a narazili na oddíl,
jemuž bylo nařízeno zbavit utečence zraku. Po vyhlášení
rozsudku se začali připravovat kati a brousit svůj železný
nástroj. Odsouzenci uslyšelirozsudeka ztratili jakoukoli
naději na útěk, poněvadž přítomní buď rozsudek schva
lovali nebo se mu aspoň nevzpírali. Hlas jim uvázl
v hrdle a byli by na místě padli mrtví, kdyby k nim
nebyl přistoupil jakýsi senátor, neposkytl jim útěchu
v neštěstí a nedodal jim aspoň trochu odvahy. |

48. Nastalá situace a neštěstí zlomily císaře a po
celou tu pro něho zlou dobu se choval stejně: chvíli
naříkal, chvíli zase ztrácel sílu mluvit, žalostně prosil
o pomoc každého, kdo se k němu přiblížil, modlil se
k Bohu vztahuje prosebně ruce k nebi, k chrámu, ke
všem. Jeho strýc se choval zpočátku stejně, ale jakmile
se vzdal naděje na záchranu, vzpamatoval se, postavil
se statečněji tváří v tvář utrpení a obrnil se vůči pohro
mě, která se na něho hnala (byl také povahově pevnější
a vyrovnanější a dovedl ovládat svá duševní hnutí).
Když viděl, že kati jsou připraveni provést své dílo, vrhá
se sám vstříc trestu a klidně se vydává vražedným ru
kám. Poněvadž zástup občanů mu neponechal žádný
volný prostor, vždyť každý z přítomných chtěl stát
v první řadě a odtud vidět divadlo výkonu trestu, nobi
lissimus se klidně rozhlédl, hledal toho, jemuž byla svě
řena ta tragická úloha, a řekl mu: „„Hej ty, nařid, aby
zástup ustoupil, abys lépe viděl, jak statečně snáším své
neštěstí l“

49. Když ho kat chtěl spoutat, aby se mu při
oslepování nevytrhl, řekl: „/Ty,jestli uvidíš, že se pohnu,
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přibij mě třeba na kůl!““ Po těch slovech si lehl na zem,
ani nezbledl, nevypustil slovíčka ani povzdechu, ale
vypadal docela jako mrtvý. Pak mu vyrazili obě oči,
jedno po druhém. Císař si podle cizího utrpení mohl
předem představit své vlastní a plně je prožíval, tloukl
se rukama, drásal si tváře a žalostně řval.

50. Oslepený nobilissimus se zdvihl ze země, opřel
se o kohosi ze svých blízkých, docela odvážně mluvil
s lidmi, kteří k němu přistupovali, a jako by si ani ze
smrti nic nedělal, ukázal se silnějším, než připouštěla
doba. Poněvadž kat viděl, že císař ztratil veškerou od
vahua snížil se k prosbám, svázal jej pevněji a držel ho
s větší silou, aby sebou při výkonu trestu nezmítal. Když
byly oči vyrvány 1 císařovi, dav se uklidnil a přestal
bouřit. Nechali oba na pokoji a sami spěchali za Theo
dorou. Z obou císařoventa první byla v císařskémpaláci
a druhá ve velikém chrámu Boží moudrosti.

51. Senát nevěděl, ke které z nich se má přiklonit.
Tu v císařskémpaláci ctilijako prvorozenou, tu v chrámu
zase za to, že přispěla k svržení tyrana a že díky jí
vzrostly 1jejich naděje na záchranu. Diskutovali tedy
o tom, komu svěřit vládu. Starší sestra rozřešila jejich
pochyby: jako první políbila a přívětivě objala sestru
a rozdělila císařský los mezi sebe a ji. Dohodla se s ní
takto o vládě, pozvala ji, aby přišla k ní se slavnostním
průvodem a učinila ji svou spoluvládkyní. Tak si počí
nala Zoe. Theodora se dosud zcela nezbavila úcty
k sestře, přiznala jí právo na prvenství z titulu starší
sestry a přenechala jí právo na okázalejší vystupování
tak, aby zároveň byla spoluvládkyní i podřízenou své
sestry.
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ZOE ATHEODORA (1042) —
KONSTANTIN IX. (1042—1055)

I. Tak přešla vláda na obě sestry a tehdy senaše
doba poprvé stala svědkem toho, že se ženská komnata
změnila v císařskou poradní síň. Občanská 1 vojenská
vrstva uznávala obě sestry jako vládkyně a byla posluš
nější, než kdyby jim byl vládl a přísně rozkazoval ně
jaký drsný muž. Nevím, zda existuje ještě jiný rod
stejně milý Bohu, jako je jejich. Divím se tomu zvlášť
proto, že vím, že tento rod nevzešel a nebyl vypěstován
ze zákonitého kořene, ale z vražd a krve. A přece bohatě
rozkvetl a vydal květy, z nichž ze všech vzešly císařské
plody nesrovnatelné krásy a velikosti. Ale to říkám jen
mimochodem jako odbočku svého díla.

2. Zatím chtěly obě sestry vládnout samy a ne
jmenovaly pro vyřizování různých vládních záležitostí
žádné nové vedoucí úředníky. Nechtěly rovněž okamžitě
měnit zavedený pořádek. Propustily pouze členy tyra
novy rodiny, ostatní úředníky ponechaly ve vládní služ
bě, poněvadž jim zůstali věrní a osvědčili svou oddanost
jejich rodině. Tito lidé se pak báli, že by jednou v bu
doucnosti mohli být obviňováni z toho, že zaváděli
nepříslušné novoty, že činili nesmyslná rozhodnutí a že
se dopouštěli nezákonností, proto vedli velmi pečlivě
vojenskou i občanskou agendu a snažili se plnit povin
nosti vůči oběma sestrám, jak jen to bylo možné.

3. Pro obě sestry zavedli stejný císařský ceremo
niál, jaký měli předchozí císařové. Obě seděly v popředí
císařskétribuny jakoby v jedné linii, která však směrem
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k Theodoře poněkud ustupovala. Vedle nich stály
strážní oddíly vyzbrojené holemi nebo meči a také ti,
kteří třímají v pravicích sekery. Za nimi stáli lidé nej
oddanější a ti, kteří byli pověření výkonem nějakých
povinností. Ve vnějším kruhu kolem nich stála jakási
druhá stráž, která zaujímala druhé místo po nejvěr
nějších. Všichni měli uctivý výraz a oči upřené k zemi.
Za nimi stáli členové senátu a nejvznešenější třída lidí,
pak úředníci druhého a třetího stupně, všichni uspořá
daní v řadách a s příslušnými odstupy. Za tohoto uspo
řádání probíhala všechna jednání, rozhodování sporů,
diskuse o státních záležitostech, o daních, jednání s vy
slanci, byl vyslovován nesouhlas 1souhlas a vůbec se zde
odehrávalo vše, co je náplní vládní činnosti. Nejvíce
hovořili lidé pověření vysokými úřady, ale v případě
potřeby dávaly příkazy nebo odpovídaly klidným hla
sem 1 císařovny, buď poučeny a informovány přísluš
nými odborníky, nebo podle vlastní úvahy.

4. Chci také říci něco o povaze obou císařoven
těm, kdo je nepoznali. Starší Zoe uměla pohotověji
uvažovat, ale pomaleji mluvit. U Theodory tomu bylo
naopak. Rozhodovala se pomalu, ale jakmile začala
mluvit, hovořila rychle, dobře a živě. Zoe se snažila
rychle uskutečňovat svá přání a její ruka stejně ochotně
a rychle rozdělovala život i smrt. V tom se podobala
mořskýmvlnám, které hned zdvíhají, hned zas potápějí
lodě. "Theodora měla jiné povahové rysy, její povaha
byla klidná a po určité stránce dokonce trochu tupá.
Zoe měla štědrou ruku a byla by dokázala za den
vyčerpat moře plné zlatého písku, Theodora odpočítá
vala pečlivě mince, protože neměla prameny, z nichž
by neomezeně čerpala, ale byla v těchto věcech také
střízlivější.
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5. A abych řekl vše a nic nezastíral — vždyť mým
cílem není chvalořeč, nýbrž přesné historické dílo —,
sestry neměly dostatečné schopnosti k vládě. Nevyznaly
se ve státní správě, nedovedly přijímat pevná rozhodnutí
ve vládních záležitostech a většinou spojovaly vážné
císařské povinnosti s malichernostmi ženských komnat.
Dodnes mnozí lidé starší sestru vychvalují za to, že po
léta rozdávala štědré dary, a činí tak právě ti, kterým
se z těch darů dobře vedlo. Ale právě to bylo základní
příčinou rozvratu a zkázy římské říše. Dobročinnost je
jistě nejvýznačnější vlastností císařů, a pokud se uplat
ňuje kriticky, pokud se přihlíží k době, k postavení
a rozdílům mezi jednotlivými osobami obdarováva
ných, pak je to činnost chvályhodná. Pokud se však
k těmto okolnostem nepřihlíží, pak jsou to vyhozené
peníze.

6. Sestry měly nejen odlišnou povahu, ale ještě
víc se lišily vzhledem. Starší sestra byla plnější postavy,
nepříliš vysoká, velké oči se otvíraly pod přísným oblou
kem obočí, nos byl sotva znatelně ohnutý, měla plavé
vlasy a tělo zářivě bílé. Prožitá léta na ní zanechala
málo stop. Díval-li se někdo na její harmonicky sou
ladné tělo, pokud nevěděl, na koho se dívá, byl by řekl,
že je to mladá žena. Nikde po těle neměla vrásky a její
kůže byla všude hladká a napjatá, bez vrásčitých záhy
bů. Theodora byla vyšší postavy, v těle spíš hubená,
a měla v poměru k ostatním tělesným proporcím malou
hlavu. Její ústní projev, jak už jsem řekl, i pohyby
byly čilé. Její pohled nebyl přísný, ale přívětivý a s úsmě
vem se ráda dávala při všech příležitostech do řeči.

7. "Taková tedy byla jejich povaha a tělesný
vzhled. Zdálo se, že vladařská důstojnost se tehdy na
venek projevovala vznešeněji a že nabyla na vážnosti.
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Většina lidí se totiž náhle změnila ve skvělejší postavy
tak, jak se mění role na jevišti. Velikost darů předstihla
vše, co tu dosud bylo, poněvadž císařovna Zoe nejen
otevřela prameny císařských pokladů, ale vyprázdnila
je do poslední skryté kapky. Ta bohatství nebyla jen
dávána darem, ale byla rozchvácena a rozkradena, a to
vše, ten život na vysoké noze se stal počátkem rozkladu
a úpadku. Ale v té době se to jen mlhavě rýsovalo jako
ve věštbách a předvídali to jen moudří lidé.

8. Platy určené příslušníkům armády 1prostředky
určené pro armádu byly bez příčiny přenášeny a předis
ponovány na jiné lidi (většinou to byli pochlebníci
a císařská tělesná stráž), jako by císař Basileios byl napl
nil císařsképokladnice právě pro ně.

o. Většina lidí se domnívá, že okolní národy se
až nyní náhle rozlily k římským hranicím a vtrhly
k nám proti všemu očekávání. Já si však myslím, že
dům se rozpadl už tehdy, když povolily trámy, které ho
držely pohromadě. Ačkoli mnozí lidé tehdy nevnímali
počátek neštěstí, přece už tehdy vyrůstalo a vznikalo
z oné prvotní příčiny, a mračna, jež se tehdy kupila,
chystala nynější liják. Zatím o tom však pomlčme.

ÚVAHY CÍSAŘOVNY ZOE O TOM,

KOHO BY MĚLA UVÉST DO CÍSAŘSKÉHO PALÁCE

10. O dalším vývoji událostí budu hovořit ještě
otevřeněji a jasněji. Stát potřeboval neodkladně řádné
a rozumné řízení i vládu muže silné ruky, zkušeného
ve správě státních záležitostí, který by nebral v úvahu
vždy jen přítomnost, ale dovedl odhadnout 1 následky
případných minulých omylů, schopného předvídat bu
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doucí vývoj a včas se připravit proti každému vpádu
a útoku. Ale touha po vládě 1bezvládí, zdánlivá svobo
da, neodpovědnost a ziskuchtivost změnily císařskou
síň mužů v ženskou komnatu.

11. Ale ani za této situace neměla většina lidí
pevný názor. Neustále kolovaly různé pověsti, souhlasné
1 zcela opačné (někteří lidé se domnívali, že vláda by
měla připadnout Theodoře, poněvadž se zasloužila
o záchranu lidu a dosud nepoznala muže, jiným se zdála
pro vládu vhodnější druhá sestra, poněvadž už stejně
zaujímala přednějšímísto a byla nesmírně ctižádostivá).
Zatímco se hlasy lidí takto rozcházely, starší sestra neče
kala, jak se lid rozhodne, a náhle na sebe opět strhla
celou vládu. Pak se teprve začalo uvažovat a posuzovat,
kdo ze senátorů nebo z armádních činitelů pochází ze
slavnějšího rodu a má význačnější postavení.

12. Byl tehdy mezi nimi i jeden muž vynikající
svou krásou nad ostatní. Pocházel ze známého města
Dalassa a jmenoval se Konstantin. Zdálo se, že sama
příroda jej předurčila k tomu, aby na sebe vzal břemeno
vlády. Nebylo mu ještě ani deset let, a už tehdy mu hlas
lidu předpovídal skvělou budoucnost. Císařové se jej
proto báli a všichni mu bránili v přístupu do císařského
paláce. Paflagoňan Michal ho dokonce držel ve vězení,
přičemž se více než Konstantina bál jeho četných pří
vrženců. Při pohledu na Konstantina totiž celé hlavní
město bylo na nohách a plné rozruchu, jako by lidé
hned chtěli v jeho prospěch něco podniknout. Michal
(IV.) Paflagoňan ho tedy držel ve vazbě a jeho synovec
a nástupce zmařil Konstantinovy naděje na vládu, sotva
pevně usedl na císařskýstolec. Dal totiž Konstantinovi
mnišské roucho a uvrhl jej do kláštera nikoli z náklon
nosti a s úmyslem přivést jej blíže k Bohu, nýbrž z ne
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přátelství a ve snaze odvést jej od zamýšleného cíle.
Konstantin se s tím smířil, ale okolnosti ho znovu zvaly
k vládě 1 příklad změny roucha nebyl daleko: vždyť
se to stalo 1 císařovně Zoe — poprvé z přinucení, a po
druhé to dokonce udělala sama. Přivedli k ní Konstan
tina, který byl předvolán za jiným účelem, mluvil
však příliš úsečně a příliš odvážně dal najevo svůj názor
na vládu a vůbec se nesnažil zmírnit svůj smělý postoj.
Většině lidí se zdálo, že má příliš nepoddajnou povahu
a drsné způsoby, vyvolal jejich nedůvěru a zklamal je
v Jejich očekáváních.

13. Kostky byly tedy znovu vrženy. Tentokrát
to byl muž nepříliš významného postavení, ale důstoj
ného a hezkého vzhledu. Býval tajemníkem císaře Ro
mana, který ho považoval za schopného úředníka, a
mimoto se zdál být velmi příjemný i císařovně, která
si tím vysloužila obvinění, že se s ním tajně stýká. Ro
manos nebyl příliš žárlivý a zůstával k těmto pověstem
hluchý. Michal ho odstranil od císařskéhodvora a také
z hlavního města pod záminkou, že bude zastávat vyšší
úřad. Císařovna teď na něho znovu poukázala a povo
lala jej zpět. On sice při rozhovorech s císařovnou
přizpůsobil své vystupování jejím představám a všichni
už se začali klonit na jeho stranu, ale tu ho zas nečekaně
zachvátila nemoc a zbavila všech nadějí.

14. Bylo souzeno, aby žezlem vládl Konstantin,
syn Theodosiův, podle posloupnosti poslední potomek
starobylého rodu Monomachů. Budu o něm hovořit
obšírně, až se pustím na širé moře jeho vlády. Vládl
déle než ostatní Basileiovi nástupci a vykonal více než
ostatní, některé jeho činy byly lepší než jejich, ale jiné
zas mnohem horší. Proč bych neměl říci pravdu?
Sloužil jsem mu ve všem od onoho okamžiku, kdy se
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Konstantin stal císařem, dostalo se mi nejvyšších funkcí,
byl jsem zasvěcen do nejvýznamnějších záležitostí, takže
jsem věděl o všech jeho veřejných 1 tajných službách,
a proto právem v jeho případě překročím rozsah líčení
věnovaného ostatním císařům.

JAKÝM ZPŮSOBEM CÍSAŘOVNA UVEDLA CÍSAŘE
KONSTANTINA NA TRŮN

15. Ale zatím to nechme stranou. Chci teď hovořit
o tom, jakým způsobem, z jakého důvodu a za souhry
jakých náhod se Konstantin dostal k vládě. K přednímu
místu v říšijej předurčoval už jeho původ 1to, že oplýval
bohatstvím a vynikal krásou, a právě proto nejváženější
rodiny usilovaly o příbuzenský svazek s ním. První
sňatek jej spříznil s jedním z nejvýznamnějších mužů,
a když jej nemoc připravila o manželku, byl okamžitě
polapen druhým sňatkem. Císař Romanos, který v té
doběještě nezastával žádný úřad, ale pro svou důstojnost
a dobrou pověst těšil se úctě všech, si Konstantina za
miloval pro jeho kvetoucí mládí a pro jeho skvělýpůvod,
a proto jej spojil se svým rodem jako ušlechtilý roub
s plodným olivovníkem. Mám na mysli dceru jeho
sestry Pulcherie, manželky Basileia Sklera, kterého osud
později zbavil zraku a s nímž měla jedinou dceru.
Když se Konstantin sjejich dcerou oženil, vynikala jeho
rodina nad všechny ostatní, ale on sám ještě nedosáhl
žádného vysokého úřadu. Přívrženci císaře Basileia totiž
přeneslina Konstantina hněv, který kdysi pojali vůčijeho
otci, jenž byl usvědčen z piklů proti císařovi a „„odkázal“
synovi císařskou nepřízeň. Proto mu ani císař Basileios
ani Konstantin nesvěřili žádný státní úřad, ale drželi
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ho v ústraní. Nijak mu sice neubližovali, ale nedopřá
vali mu ani žádné lepší postavení.

16. Když se ujal vlády Romanos, rovněž neudělal
pro Konstantina nic významného (jak se často mýlil
ve svém úsudku), ale vzal ho k císařskému dvoru, a ne
vynikal-li Konstantin ničímjiným, přidávalo mu význa
mu příbuzenství s Romanem. Poněvadž jeho tvář kvetla
mládím, pro naši dobu byl něčímjako plod jara, a ježto
dovedl uhlazeně jednat s lidmi a v konverzaci vynikal
nad všechny ostatní, císařovna si jej oblíbila a stála
často o jeho společnost. Konstantin se jí velmi věnoval
a získal si ji tím, že obratně uplatňoval vše, o čem vě
děl, že jí to udělá radost, a tak se brzy těšil císařovnině
přízni. Lidé je ovšem začali pomlouvat a jejich — někdy
1tajné — rozmluvy se jim vůbec nelíbily.

17. Posléze vzniklo i podezření, že by Konstantin
mohl usilovat o vládu, a z tohoto úmyslu jej podezříval
1 Michal, který nastoupil na trůn po Romanovi. Svou
řevnivost vůči němu neprojevil hned po nástupu vlády,
zpočátku na něj pohlížel docela laskavě. Později však
proti němu zkonstruoval nějaká obvinění a získal proti
němu jakési falešné svědky, zakázal Konstantinovi
pobyt v Konstantinopolu a potrestal jej vyhnanstvím
s vymezeným místem pobytu. Tímto místem byl ostrov
Lesbos, kde se Konstantin trápil sedm let, to jest po celé
období Michalovy vlády. Nenávist vůči Konstantinovi
přejal jako dědictví i další Michal.

18. Když vláda přešla do rukou urozené císa
řovny, hledala, jak už jsem naznačil, oporu ve sňatku
ne někde daleko, ale spíš ve svém nejbližším okolí, po
něvadž přiostřenépoměryji vedly k opatrnosti. Jednoho
kandidáta však zavrhla pro nízké postavení, druhého
pro neurozený původ, třetí se jí zdál nebezpečný, a tak
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si císařovna vymýšlela pořád další důvody, až konečně
odmítla všechny a vyhlédla si ve svých úvahách Kon
stantina. Promluvila o tom 1 se svou tělesnou stráží
a s lidmi své domácnosti, a když viděla, že všichni jako
jeden muž jsou rozhodnuti vybrat tohoto muže jako
vladaře, oznámí svůj úmysl senátu. A když i senátoři
došli k názoru, že tento názor jí vnukl sám Bůh, povolá
císařovna Konstantina z vyhnanství, zatím bez velké
okázalosti.

19. Když se Konstantin blížil k hlavnímu městu,
byl mu přichystán velmi slavnostní návrat. Byl posta
ven císařský stan, kolem něho se rozestavěla císařská
tělesná stráž a na Konstantina čekalo skvělé přivítání
ještě před příchodem do císařského paláce. Odevšad
se sbíhali lidé všeho věku a postavení, zástup za zástu
pem, a provolávali příznivá hesla. Zdálo se, že hlavní
město slaví národní svátek a že vedle hlavního císař
ského města vyrostlo ještě druhé město. Městský lid se
valil až k hradbám jako o slavnostech a trzích. Když
všechno bylo postaveno, byl dán Konstantinovi pokyn,
aby vjel do města, a on se skvělým průvodem vtáhl do
posvátného císařského paláce.

20. Poněvadž bylo třeba postupovat podle obecně
platných zákonů o sňatcích, patriarcha Alexios jich
sice dbal, ale zároveň se podřídil době nebo spíše boží
vůli. Sám nevložil svou ruku na hlavy snoubenců, ale
po skončeném obřadu je políbil. Nevím, zda to bylo
chování vhodné pro kněze nebo spíše pro pochlebníka,
který se přizpůsobuje době.

21. Tento okamžik znamenal pro obě císařovny
konec samostatného jednání a rozhodování ve vládních
záležitostech a pro Konstantina Monomacha to byl za
čátek a základ císařské vlády. Císařovny vládly ještě
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tři měsíce společně s císařem a pak se vzdaly vlády.
Konstantin — ale zatím ještě o něm nemluvme, chci
ještě stručně něco objasnit laskavému čtenáři.

22. Mnozí na mne často naléhali, abych napsal
tyto letopisy, a byli mezi nimi nejen vysocí hodnostáři
a přední senátoři, ale 1 lidé sloužící tajemnému slovu
božímu 1 příslušníci mnišského stavu, jejichž duše je
božská a dokonalá. Postupem času se nedostávalo histo
rického materiálu pro dějepisné dílo a bylo tu nebezpečí,
že dlouhý časzahalí události zapomenutím a že minulost
z tohoto hlediska ztratí svou realitu. Proto žádali,
abych přispěl přirozenému běhu věcí na pomoc a ne
dopustil aby snad naši potomci jednou uznali události,
jež se udály před naší dobou, za hodny písemného za
chycení, kdežto události naší doby by byly pohlceny
v hlubině zapomenutí.

Takovými argumenty a úvahami mě povzbuzovali
k této práci. Já jsem však zpočátku váhal, zda se mám
ujmout tohoto díla. Nevzdával jsem se tohoto podniku
z lenosti, ale bál jsem se dvou nebezpečí: kdybych
z příčin, které níže uvedu, buď přešel činy některých
ldí mlčením nebo je nějak pozměnil, mohl bych být
obviněn, že nepíši historické dílo, nýbrž že si vymýšlím
děj jako divadlo. Budu-li však za každou cenu usilovat
o pravdu, mohl bych rýpalům zavdat podnět k posměš
kům a místo milovníkem historie bych mohl být nazván
milovníkem pomluv.

23. Z tohoto důvodu jsem nejevil přílš horlivosti
k tomu, abych psal soudobé dějiny, a hlavním důvodem
bylo, že jsem věděl, že bych se v mnoha věcech musel
dotknout císaře Konstantina, a musel bych se zas
stydět, kdybych ho nezahrnoval chválou. Byl bych
nevděčný a docela nerozumný, kdybych mu svými slovy
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neprojevil vděčnost a aspoň částečněnesplatil dluh za to,
co mi skutečně poskytl a k čemu mi dal ještě větší mož
nosti. Kvůli němujsem stále odmítal psát historické dílo,
poněvadž jsem mu ani v nejmenším nechtěl ublížit
nějakou výtkou a odhalit svým líčením některé jeho ne
zrovna dobré činy, o nichž je lépe pomlčet. Nechtěl
jsem svěřovatuším davu vyprávění o špatnostech a učinit
předmětem pohany člověka, který býval předmětem
mých pochvalných řečí, a naostřit svůj jazyk proti
člověku, který mě povzbudil k jeho vybroušení.

24. I když filozof pohrdá vším marným a zbyteč
ným na tomto světě, 1 když omezuje svůj život na ob
sáhnutí věcí přirozeně nezbytných a považuje všechno
ostatní za vnější přívěsky vezdejšího života, přece proto
já nesmím být nevděčný k člověku, který mě zahrnul
nesmírnými poctami a vyzdvihl mě vysoko nad ostatní
lidi. Proto je mým úmyslem buď připomínat Konstanti
na v chvalořečech, nebo pomlčet o těch jeho činech,
které se neřídily nejlepšími úmysly. Kdybych si však
předsevzal oslavit jeho život a přešel pak jeho dobré
činy a shromáždil jenom materiál o jeho špatných skuts
cích, byl bych stejně nemorální jako Lyxův syn (Hero
dot), který ve svých dějinách shromáždil o Řecích
jen to nejhorší.

25. Když teď takto nejednám, a přece jsem se
ujal úkolu vylíčit životy císařů, jak bych mohl porušit
zákony dějepisectví a řídit se zákony chvalořečí, jako
bych zapomněl na vlastní úmysl nebo psal proti pra
vidlům literární teorie, nerozlišujehranice žánrů, a smě
šoval tak věci, které slouží zcela různému účelu! Dříve
než jsem se ujal této práce, složil jsem mnoho chvalořečí
na Konstantina a lidé se divili hyperbolám, které jsem
v nich uplatňoval. Ačkoli jsem svou chválou nelhal,
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lidé si toho nevšimli. Činnost panovníků totiž není
jednolitá, špatné a dobré se v jejich jednání proplétá
a lidéje nemohou prostějednoznačně kárat nebo chválit,
mate je vzájemná blízkost protikladů. Já jsem se zdržel
kárání (pokud nemám na mysli takové, které je uměle
vymyšleno) a při skládání chvalořečí neshromažďuji
nikdy všechna fakta, ale vypouštím špatné věcia vybírám
jen dobré a tyto motivy řadím a pevně spojuji podle
vlastního pořádku, a tak tkám chvalořečjen z materiálu
nejlepší kvality.

26. Takového způsobu psaní jsem použil ve svých
chvalořečech na Konstantina, ale když už jsem se ujal
historického díla o něm, nemohu tak postupovat. Ne
mohl bych lživě překrucovat fakta v historickém pojed
nání, jehož nejlepším rysem je pravda, i když se bojím
osočování a toho, aby mne nějaký pomlouvačný jazyk
neobvinil, že vynáším nad Konstantinem soud, místo
abych ho oslavoval. Mé dílo není ani obviněním, ani
žalobou, nýbrž pravdivou historií. Kdybych byl ostatně
viděl, že jiní císařijednali vždy s nejlepšími pohnutkami
a že se ve všem proslavili a že jen Konstantinova vláda
se vyznačuje opačnými rysy, byl bych vypustil úsek,
který se ho týká. Poněvadž však každému lze něco
vytknout a každého člověka lze charakterizovat podle
vlastností, které v něm převládají, proč bych se měl
stydět hovořit 1 o těch jeho činech, které nebyly spra
vedlivé a správné?

27. Většina autorů, kteří se zabývali psaním cí
sařských biografií, se diví, že žádný z nich se netěšil
dobré pověsti do konce svých dní. U některých byla
lepší první léta jejich vlády, u jiných poslední část
života. Jedni si vybrali rozmařilý způsob života, druzí
sáhli k filozofii, ale potom bez jakéhokoli řádu pomíchali
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zásady jednotlivých směrů a žili zcela nedůsledně. Já
se tomu ani příliš nedivím, spíš bych se divil, kdyby
tomu bylo naopak. Snad by někdo mohl uvést život
nějakého obyčejného člověka, jenž od samého počátku
až doúplného konce probíhal přímočaře,ale i takových
příkladů bychom našli málo. Člověk, jemuž Nejvyšší
svěřil postavení vladaře a který prožil delší život, by
v žádném případě nedokázal vládnout po celou dobu
dokonale. Obyčejnému člověku stačí k správnému způ
sobu života jeho duševní založení a dobrý životní po
čátek, poněvadž se mu nestaví do cesty mnoho vnějších
překážek a událostí působících na změnu jeho povahy.
Ale jak bychom to mohli očekávat od císaře, u něhož
ani nepatrný životní úsek neprobíhá bez starostí?
I moře se jen na krátkou dobu utiší v bezvětří, většinou
se však vzdouvá a je zmítáno vlnami pod bouřlivým
dechem severáku, arktického vichru čijiného větru, který
přináší bouři, jak jsem to sám často viděl. Nejsou-li
císaři dostatečně laskaví, hned se jim tato stránka
jejich povahy vytýká, podlehnou-li naopak lidumilnosti,
přilepí se jim nálepka pošetilosti, jsou-li horliví a sta
rostliví, uvízne na nich výtka všetečnosti. Rozhodli se
bránit se a jednat přísně? Prý je to všecko zloba a už se
šíří pomluva o jejich prchlivosti. A chce-li císař něco
udělat v naprosté tajnosti, přehlédnou lidé spíš horu
Athos než císařův skutek. Nelze se proto divit, že život
žádného císaře není bez vady.

28. Byl bych si přál, aby se — jestli vůbec už
komu — tedy právě mému císaři dostalo tohoto údělu.
Ale běh věcí'“seneřídí mými přáními. Proto mi, Kon
stantine, ty božská duše, buď milostiv! Odpusť mi, jestli
že nebudu o letech tvé vlády hovořit zdrženlivě, ale
otevřeně a pravdivě. Jako nezatajím žádný z tvých
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dobrých činů, nýbrž zveřejním je všechny, stejně ve
svém líčení objasním, jestliže jsi někdy pronesl nějaké
rozhodnutí ne právě z dobrého úmyslu. Tolik budiž
řečeno o Konstantinovi.

29. Když Konstantin převzal vládu, neřídil stát
ani pevně ani opatrně. Jak se zdá, vytvořil si už před
nástupem vlády představu o jakémsi novém a v našem
životě dosud nevídaném štěstí 1 o naprosté změně a re
formě všech záležitostí bez jakékoli logiky a řádu. Po
převzetí moci se ihned pustil do uskutečňování svých
fantazií. Jsou dva pilíře římské moci, totiž úřady a pe
níze, a k nim přistupuje třetí prvek — rozvážná kontrola
nad nimi a uplatnění rozumu při jejich rozdělování.
Konstantin však hned začal rozhazovat peníze ze státní
pokladny, takže nezůstalo nic ani na dně, a mnoha
lidem ihned bez jakéhokoli rozumného důvodu udělil
vysoké úřady. Byli to zvláště ti, kteří císaře obtěžovali
dotěrnými prosbami nebo jej dovedli rozesmát nějakou
vhodně utroušenou poznámkou. Ačkoli ve státní správě
existovala stupnice hodností a pevné směrnice o postupu,
císař zamíchal stupnicí a zrušil směrnice o postupu
a málem povolal do senátu kramáře a všelijaké tuláky,
a to nikoli tak, že by tu přízeň prokázal jen některým
nebo snad většině lidí, ale hned jedním výnosem povýšil
všechny do nejvyšších úřadů. Tento výnos byl podnětem
oslav a slavností a celé hlavní město bylo tehdy plné
nadšení, že se vlády ujal tak štědrý císař. Zdálo se jim,
že přítomnost nelze s minulostí vůbec srovnávat. Lidé,
kteří jsou zvyklí žít v hlavním městě rozmařilým živo
tem, mají jen málo porozumění pro potřeby společ
nosti, a ti, kteří tyto potřeby chápou, začnou zanedbávat
své povinnosti, jakmile dosáhnou svého cíle.

30. Pochybnost Konstantinova výnosu se však



Tm KONSTANTIN IX. 121

brzy ukázala. Když bez rozlišení byly vpravo vlevo roz
dány pocty, po nichž lidé dříve velmi toužili, ztratily
nyní pro své majitele cenu. Většina lidí to ovšem tehdy
ještě nepoznala, a tak se vším mrhalo a vše se rozhazo
valo bez jakéhokoli užitku. Vím, že někteří pozdější
historikové za to budou Konstantina chválit. Mým
zvykem však je, že nepohlížím na žádný čin — ať už
je považován za dobrý či špatný — izolovaně, nýbrž
hledám jeho příčiny a sleduji jeho následky, zvláště
když mě k takové úvaze nutí hlavní postava mého
tématu. Praxe ukázala, že moje úvaha byla přesnější,
než co oni o tom nejspíš budou psát.

gr. Tento první čin tedy byl, abych tak řekl,
činem mladické nerozvážnosti. Druhou věc, jak vím,
jsem chválil už tenkrát, a stejněji i teď počítám k jeho
dobrým rysům: nikdo jej nikdy nepřistihl při vychlou

bání nebo pýše, nikdo jej neslyšel hovořit příliš sebe
vědomě a nechoval v srdci zatrpklost ani vůči lidem, od
nichž se předtím nedočkal ničeho dobrého a kteří mu
ani trochu nepomohli k moci. Všem odpouštěl výtky,
které proti němu měli, a smířil se zvláště s těmi, na něž
zdánlivě měl být nejvíce rozezlený.

32. Dovedl získávat své poddané jako málokdo
jiný, získával je přátelsky, protože věděl, co na koho
platí. S lidmi, které chtěl dostat na svou stranu, uměl
jednat diplomaticky bez přetvářky a úskoků, ale snažil
se každého upřímně přesvědčit tím, že mu ochotně po
skytoval to, po čem toužil.

33. Jeho řečbyla plna půvabů, snadno se usmíval
a jeho tvář byla veselá nejen při zábavách, kdy to bylo
vhodné, ale 1 při vážném zaměstnání. Byli mu blízcí
lidé nesložitých, nijak přehnaně přísných povah. Kdy
koli k němu přišel někdo s myslí plnou starostí a tvářil
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se, jako by viděl víc než ostatní, jako by přicházel sdílet
starosti s císařem a uvažovat s ním o dalším prospěšném
postupu, hned začal takového člověka podezřívat ze
špatných úmyslů a viděl v něm pravý opak vlastní po
vahy. Proto se lidé při rozhovoru s ním přizpůsobovali
jeho způsobu myšlení. Kdykoli někdo chtěl prosadit
něco vážného a důležitého, nevystoupil s tím hned, ale
nejdříve prohodil několik žertů nebo svůj návrh předložil
žertovným způsobem, jako když podáváme člověku
trpícímu nechutenstvím oslazený lék.

34. Konstantinovi se zdálo, že přistál v přístavu
císařského paláce z prudkého vlnobití a bouře, a proto
toužil po oddechu a osvěžení, líbili se mu lidé s veselou
tváří, kteří byli vždy ochotni vyprávět něco pro potěchu
lidské duše a předpovídat o budoucnosti jen to nejpří
jemnější.
——35. Neměl příliš veliké literární vzdělání ani ne

získal řečnickou praxi, ale obou věcí si vážil a odevšad
povolal k císařskému dvoru lidi, kteří se v těchto obo
rech nejvíce proslavili; většinou to byli lidé krajně po
kročilého věku.

36. Šlo mi tenkrát na pětadvacátý rok a věnoval
jsem se vážnému studiu. Usiloval jsem o dvě věci: zdo
konalovat svůj jazyk řečnickým cvičením a tříbit ducha
filozofií. Skončil jsem krátce předtím studium rétoriky,
takže jsem dovedl vyhmátnout základní námět a spojit
s ním hlavní a vedlejší argumenty. Už jsem neměl
k vědám o řečnictví takovou posvátnou úctu a nedržel
jsem se jako žáček úzkostlivě všech pravidel, ale v ně
kterých drobnostech jsem přinesli něco nového. Věnoval
jsem se filozofii, ovládl jsem uspokojivě vyvozování
závěrů podle příčiny, přímo i z důsledků a vůbec všemi
způsoby. Pouštěl jsem se také do studia přírodních věd
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a pomocí prostřední z věd jsem se povznášel k meta
fyzice.

87. A nebude-li mne proto někdo považovat za
dotěrného a dovolí mi to říci, uvedu o sobě ještě něco,
co by už samo o sobě mi mělo vynést chválu vážnějších
lidí. Vy, kteří dnes čtete tuto knihu, mi dosvědčíte, že
v té době se už téměř nikdo nezabýval filozofií a že já
sám od sebe jsem ji oživil. Neměljsem žádné významné
profesory, a ačkoli jsem všude usilovně pátral, nenašel
jsem v Řecku ani v cizině ani pouhý zárodek filozofie.
Poněvadž jsem však slyšel velkou chválu řecké filozofie,
začal jsem se jí učit v jednoduchém podání a v jedno
duchých formulacích, byly to jakési základní sloupy
a základní vymezení. Dostala se mi do rukou díla ně
kterých vykladačů této vědy a naučil jsem se od nich
metodě poznání. Postupoval jsem od jednoho k druhé
mu, od slabšího k lepšímu a odtud zas dál, až jsem se
dostal k Aristotelovi a Platonovi. Kterýkoli z jejich
předchůdců by mohl být rád, kdyby byl řazen hned na
druhé místo za nimi.

38. Odtud jsem postupoval dál, jako by se kruh
měl uzavřít, k Plotinovi, Porfyriovi a Ilamblichovia ještě
dál, až jsem jako v rozlehlém přístavu přistál u obdivu
hodného Prokla a načerpal jsem u něho všechno vědění
a přesnost myšlení. Poněvadž jsem chtěl postoupit až
k metafyzice a být zasvěcen do čisté vědy, věnoval jsem
sejako přípravnému studiu poznání abstraktních pojmů
v takzvané matematice, která stojí někde uprostřed mezi
naukou o materiální přírodě a na ní nezávislém myšlení
a mezi čistým poznáním podstaty, abych pak mohl
pochopit ještě něco vyššího, totiž iracionálno a nad
přirozené,

39. Věnoval jsem se nauce o číslech a probral
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jsem geometrické důkazy, jimž někteří říkají axiomy,
dále jsem se věnoval hudebním vědám, astronomii a pří
buzným vědám. Nic jsem nevynechal, nejdřív jsem
probral každou z těchto věd odděleně a pak jsem je
všechny spojil, aby, jak tomu chce Epinomis, vyústily
v jeden cíl. Jejich prostřednictvím jsem se povznesl
k vyššímu poznání.

40. Od nejdokonalejších filozofů jsem se dověděl,
že existuje vědění povznesené nad logické důkazy, jehož
může dosáhnout pouze čistý a inspirovaný rozum. Ani
toto jsem nenechal bez povšimnutí, ale dostaly se mi do
rukou nějaké tajné knihy a osvojiljsem si 1jejich nauky,
pokud to bylo možné a pokud mé síly na to stačily.
Nechtěl bych se chlubit, že v tomto oboru mám nějaké
důkladné znalosti, a také bych nikomu nevěřil, kdo
by to o sobě tvrdil. Ale našim přirozeným schopnostem
odpovídá, abychom si z jednoho vědeckého oboru udě
lali jakýsi vlastní milý domov a odtud občas odcházeli
na výzkum a za poznáním ostatních oborů a vraceli
se pak opět tam, odkud jsme vyšli.

41. Poznal jsem, že humanitní vědy se dělí na
dvě části: jednu představuje rétorika a druhou si vyhra
dila filozofie. Rétorika se nezajímá o hlubší problémy
a pouze zní velkým proudem slov, zabývá se skládáním
částí řeči, považuje za svůj předmět i některá pravidla
rozvíjení politických témat a jejich jednotlivých druhů.
Usiluje o zdobný jazyk a plně se uplatňuje ve veřejných
projevech. Filozofie se stará méně o krásnou formu, ale
zkoumá a předkládá podstatu a poznání skrytých věcí.
Nestačíjí vystoupit až k nebi, ale zkoumá, je-li tam dále
nějaký vesmír, který různým způsobem nadšeně líčí.
Neměl jsem za to, žeje nutné — jako to mnozí udělali
nebo jak se jim to aspoň stalo — vybrat si rétoriku
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a zanedbávat filozofii, nebo naopak zabývat se filozofií,
oplývat pozoruhodnými myšlenkami, a nedbat přitom
půvabu slov 1členění a sestavení výkladu podle pravidel
rétoriky. Proto 1když skládám řeč, vkládám někdy — a
mnozí mi to už vytkli — do ní vhodně nějaký filozofický
důkaz, a zase když podávám výklad na filozofickétéma,
zdobím jej prostředky rétoriky, aby velikost myšlenky
neodpuzovala čtenářovu mysl a on se tak nepřipravil
o pochopení filozofické úvahy.

42. Poněvadž však existuje ještě jiná vyšší filozo
fie, která spočívá v tajemství našeho náboženství (a toto
tajemství je dvojí, rozdělené z hlediska přírody a času,
nemluvě už o jeho další dvojitosti, která vychází z po
znání na základě logických důkazů a z poznání na zá
kladě představivosti a božského vnuknutí), věnoval jsem
se více této filozof než té druhé. Studoval jsem výroky
velkých církevních otců, ale 1 sám jsem přispíval k roz
množení teologických poznatků. Jestliže by mne však
někdo chtěl chválit pro má díla, ať mě nechválí za to,
cojsem teď uvedl, ani za to, žejsem prostudoval mnoho
knih — to říkám prostě a bez vychloubání. Nepodléhám
sebelásce a jsem si dobře vědom svých možností, které
jsou nepatrné proti těm, kdo nade mnou vynikli v réto
rice a ve filozofii. Ať mě chválí za to, že jsem svůj díl
moudrosti nečerpal z tekoucího pramene, ale že jsem
našel, otevřel a vyčistil ucpaný pramen a s velkou ná
mahou odtud čerpal nápoj skrytý hluboko u dna.

43. Dnes ani Athény, Nikomedie, egyptská Ale
xandrie či Foinikie, ani obojí Řím, první a horší, či
druhý a lepší, ani žádné jiné město nevynikají v žádné
z těchto věd. Zlaté a stříbrné žíly i žíly méně drahocen
ných kovů jsou zřejměvšechny nepřístupné. Když jsem
tedy nemohl jít k živým pramenům, obrátil jsem se kje
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jich obrazům a shromáždil jsem je ve své duši jako
jakési druhotné kopie. Pak jsem je ale žárlivě nestřežil,
nýbrž všemjsem rozdával z toho, cojsem sám s takovým
úsilím získal. Neprodával jsem vzdělání za mzdu, na
opak, pokud někdo měl zájem, ještě jsem mu přidával.
Ale o tom později.

44. Květy věštily mou budoucnost, ještě než
plody dozrály. Císařměještě neznal, ale znalo mě už celé
jeho okolí. Jeden vyzdvihoval tuto, druhý zas onu
z mých vlastností a upozorňovali přitom na půvab mé
řeči. Povím také něco o této věci: už při narození jsou
nám dány od přírody dobré či špatné vlastnosti. Dobrou
vlastností zde nemyslím ctnost mravní, občanskou
statečnost nebo dokonce ještě vyšší ctnost téměř pří
kladnou, která se blíží dokonalosti Tvůrce. Stejně jako
některá těla jsou krásná hňed při narození a jiným
dala příroda do vínku jakési skvrny a vrásky, tak zase
se některé duše vyznačují od počátku půvabem a vese
lím, jiné jsou zamračené, jako by za sebou vlekly hustou
mlhu. V prvním případě se postupem času objevují
další půvaby, v druhém případě jde všechno špatně
a ani jazykové schopnosti nejsou v tomto případě
dobře uzpůsobeny.

45. Mám svědectví o tom, že můj jazyk bohatě
kvete 1 při zcela prostých rozhovorech a že bez mého
přičinění oplývá přirozeným půvabem. Já bych o tom
ani nevěděl, kdyby mi to mnoho lidí při rozmluvách
se mnou neříkalo a kdyby lidé při poslechu mých slov
neupadali do vytržení. Tato vlastnost mi také otevřela
přístup k císařovia půvab mého jazyka se zase pro císaře
stal jakýmsi prvním zasvěcením a posvěcujícím pokro
pením před vstupem do mé svatyně.

46. Když jsem poprvé předstoupil před císaře,
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nebyl jsem ani mnohomluvný ani jsem nemluvil příliš
strojeně. Uvedl jsem jen údaje o své rodině a o tom,
jaké přípravy se mi dostalo pro řečnictví. Tak jako my
stikové upadají do vytržení bez zřejmépříčiny pro ostat
ní lidi, stejně byl náhle nadšen 1 císař a málem by mne
byl políbil za to, jak jsem ho nadchl svým jazykem.
Ostatní lidé k němu směli vstoupit jen v určitou hodinu
a na vymezenou dobu, ale mně otevřel 1 brány svého
srdce a brzy přede mnou neměl tajemství. Nemějte mi
za zlé, že jsem se trochu odchýlil od cíle svého líčení,
a nepovažujte toto odbočení za vychloubání. A jestli
jsem něco takového řekl, souvisí to s nití mého příběhu.
Nemohl jsem o svém příchodu k císaři mluvit, aniž
bych se dříve zmínil o jeho příčině, a když jsem tu

příčinu chtěl objasnit, musel jsem přece mluvit o sobě.
Proto jsem předeslal ten dlouhý úvod, aby mé líčení
postupovalo podle pravidel: vracím se k prvopočátku
a z něho vyvozuji další události. Když tedy jsem osobně
vstoupil do této části své historie, budu mluvit bez
jakéhokoli překrucování. Jestliže něco neřeknu, zůstane
to prostě utajeno, ale pravdivost toho, co řeknu, je
nesporná.

47. "Tento císař nepochopil správně pravou po
vahu císařskévlády, totiž že tato vláda má být jakousi
službou, která prospívá poddaným a která si vyžaduje
duševní čilost v zájmu lepší správy státních záležitostí.
Konstantin si myslil, že vláda znamená odpočinek od
práce, vyplnění tužeb a uvolnění od napětí, jako by jí
byl dosáhl přístavu a nemusel už řídit kormidlo, ale
mohl teď už jen užívat výhod klidu. Veřejnou správu,
justici 1 vojenskou administrativu svěřovaljiným a vy
hrazoval si jen malou část těchto úkolů. Sobě však jako
úděl, který přináleží jen jemu, přidělil život plný rozko



128 PSELLOS T

ší a požitků. Sama příroda mu dala takovou pova
hu do vínku a on ji v tom smyslu ještě rozvíjel, pro
tože vedoucí postavení mu k tomu poskytovalo živnou
půdu.

48. | Jako zárodek nemoci nevyvolá hned v silném
a robustním organismu náhlou změnu, tak se zpočátku
neprojevovala nedbalost tohoto císaře. V té době cí
sařství ještě neupadalo do agónie, mělo dosud dech
a sílu, ale po určité době, když neduh sílil a dosáhl
vrcholu, uvedl všechno do rozvratu a všeobecného zmat
ku. Ještě však nenastal čas, abych o tom mluvil. Císař
si zatím nedělal žádné starosti, užíval zábav a požitků
a naočkoval tím do dosud zdravého organismu říše
řadu choroboplodných zárodků.

49. K porušování jakékoli míry přispěla pozoru
hodnou měrou lehkomyslná povaha obou císařoveni to,
že Konstantin sejim v zábavách a veselí chtěl vyrovnat.
Svou účast na těchto zábavách nazýval projevem úcty,
nechtěl jim v ničem odporovat, ale naopak vymýšlel
pro ně další rozptýlení. Z jisté pohnutky se však Kon
stantin císařoven náhle dotkl, ačkoli to jeho manželka
nepoznala, ale možná že jenom svou žárlivost skryla
nebo ji pro svůj věk už ani nepociťovala.

JAK BYLA SEBASTA SKLEROVNA PŘEDSTAVENA
CÍSAŘOVNĚ

50. Stalo se toto: když císařovi zemřela druhá
žena, kterou si vzal ze slavného rodu Sklerů, ostýchal se
rozhodnout se — tehdy ještě ne jako císař — pro třetí
sňatek, poněvadž to římské zákony nepřipouštěly. Místo
toho udělal něco horšího, co vyhovuje tomu, kdo se chce
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vyhnout ohláškám. Přiměl neteř své zemřelé ženy,
dívku půvabnou a rozumnou, k nezákonnému soužití.
Snad ji získal dary nebo ji okouzlil milostnými řečmi,
a možná že užil 1jiných prostředků.

51. Byli tak spoutáni vzájemnou láskou, že jeden
nechtěl bez druhého vůbec být, a to ani v dobách
zlých. Tato žena doprovázela císaře 1 do vyhnanství,
o němž jsem už dříve hovořil, starostlivě o něho pečova
la, dávala mu všechno, co měla, utěšovala ho, jak mohla,
a velmi mu ulehčovala jeho neštěstí. Podněcovala ji
k tomu naděje na vládu a všechny ostatní zájmy podřizo
vala naději, že jednou bude císařovnou vedle Konstan
tina. Věřila, že potom dojde i k sňatku a že se splní
1všechna ostatní její přání, až se zákon podřídí císařské
vůli. Po splněníjejí první naděje, totiž po Konstantinově
nastoupení na trůn, nedošlo k splnění druhého přání.
Císařovna Zoe si podržela veškerou moc, kdežto císa
řova družka byla zklamána ve svých nejlepších nadějích.
Nebyla si dokonce jista ani svým bezpečím. Bála se cí
sařovny a byla přesvědčena o její nenávisti.

52. Císař však nezapomněl na tuto ženu ani po
svém nástupu na trůn. Svýma skutečnýma očima se sice
díval na císařovnu, ale očima srdce viděl a představoval
si rysy té druhé. Objímal císařovnu, ale v srdci choval
jen svou milou. Nebál se žádných okolností ani císa
řovniny žárlivosti, nechával bez povšimnutí všechny
domluvy, svou vůli nadřazoval radám druhých. Nejvíce
ho od jeho jednání odrazovala jeho sestra Euprepeia,
jedna z nejrozumnějších žen naší doby, protože měla na
mysli jeho prospěch. Císař ničeho nedbal a hned při
prvním setkání promluvil s císařovnou o té ženě. Neho
vořilo ní jako o manželce nebo jako o družce, ale uváděl,
že císařovnina rodina jí ublížila, že ta žena 1kvůli němu
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mnoho trpěla, a žádal, aby byla povolána zpět z vyhnan
ství a aby se jí dostalo toho, co jí náleží.

53. Císařovna k tomu dala hned svůj souhlas.
Neznala už žárlivost, vždyť sama vytrpěla mnoho zlého,
a dosáhla také věku, který na tuto vášeň zapomněl.
Sklerovna čekala to nejhorší, a tu se náhle dostavili
lidé, kteříji měli doprovodit do Konstantinopolu za do
provodu císařské tělesné stráže a odevzdali jí listy od
císaře 1 od císařovny slibující jí přízeň a vyzývající ji
k návratu. A tak Sklerovna přišla do královny měst.

54. Nejdříve jí přidělili skromnější obydlí a ne
příliš skvělou tělesnou stráž. Císař, aby měl záminku
k ní chodit, zaštítil se tímto domem, rozšířil jeho
základy a připravoval je pro nádhernější výstavbu,
aby tu vyrostl reprezentativní palác vhodný pro císařův
pobyt.

55. Vymýšlel si tedy neustále nějaké problémy
spojené se stavbou a několikrát za měsíc tam chodil pod
záminkoů, že se jde podívat, jak stavba probíhá, ve
skutečnosti se ovšem chtěl sejít s tou ženou. Poněvadž ho
přitom provázeli i lidé císařovnini, dával jim venku
předkládat bohatě prostřený stůl a zval je k hostině,
aby nebyli zbytečně zvědaví, a také při té příležitosti
vyhovoval všem žádostem, které předtím na něho vznesli.
T lidé samozřejmě věděli, oč jde, ale ani nebyli tolik
rozhořčení kvůli císařovně,jako měli radost, že dosáhli
svého. Kdykoli potom viděli, že císař se jen třese na to,
aby tam mohl odejít, a že váhá jen z rozpakůa z ostychu,
pokaždé si sami něco vymysleli a usnadnili mu cestu
k milence. Takto si nejspíše mohli císaře zavázat.

56. Zpočátku upravil takto svůj styk s onou ženou
a v té době jeho milostný vztah nebyl docela nestoudný.
Postupně se však zbavoval ostychu a začal odhalovat své
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záměry. Posléze strhl roušku a začal k ní docházet
a stýkat se s ní docela veřejně, kdykoli chtěl. A abych
už o Sklerovně řekl všechno, lidé nemohli věřit svému
zraku a sluchu, vždyť císař už se s ní nestýkal jako s mi
lenkou, ale jako s pravou manželkou.

57. Podle libosti pro ni vybíral prostředky z cí
sařsképokladny. Jednou našel v císařskémpaláci bron
zovou nádobu ozdobenou na vnější straně reliéfem
a rytinami, a hned ji poslal plnou peněz Sklerovnějako
dar. A takové věci nedělal čas od času, ale neustále
posílal své milence dar za darem.

JAK BYLA SEBASTA UVEDENA DO CÍSAŘSKÉHO
PALÁCE

58. | Až dosud trval tento milostný vztah jen polo
veřejně, postupem času však přestával být tajemstvím.
Tehdy jej 1 Konstantin přestal skrývat, promluvil velmi
obratně s císařovnou a přemluvil ji, aby dala souhlas
k spolužití se Sklerovnou. Když tento souhlas získal, ne
spokojil se tím, ale dal sepsat smlouvu o přátelství
a pak inscenoval císařské představení. Oni (tři) předse
dali a poté kvůli té nové listině přišli členové senátu. Čer
venali se sice a mručeli, ale nahlas chválili tu smlouvu,
jako by to byla z nebes seslaná písemnost, nazývali ji
pohárem přátelství a dávali jí různá sladká jména,
která působí lichotivě a dovedou oklamat pošetilou
a prázdnou mysl.

59. Když byla smlouva uzavřena a byly složeny
přísahy, byla do císařského paláce uvedena dosavadní
milenka, ale teď už se jí tak neříkalo, ale lidé ji přímo
oslovovali titulem „„paní““nebo „,císařovna““.Nejdivnější
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však bylo, že většina lidí byla pobouřena tím, že císa
řovna byla oklamána a uražena, ona sama se však vůbec
nezměnila, všem se ukazovala s úsměvem a jako by se
z té události radovala. Často líbala a objímala svou
spoluvladařku, obě chodily k císaři a jednaly s ním
o týchž záležitostech. Císař vážil jejich argumenty po
stupně, častěji však souhlasil s druhou císařovnou.

6o. Vzhled Sklerovny nebyl nijak obdivuhodný,
ale nikdo jej také nemohl kritizovat a pomlouvat. Její
chování by bylo okouzlilo i kámen a její rozum byl
schopný řešit všechny státní záležitosti. Nade všechno
vynikala její řeč. Byla jemná, zdobná či řečnicky doko
nalá svým rytmickým spádem. Sama od sebe jí přichá
zela na jazyk lahodná slova a při hovoru ji zaléval
nevýslovný půvab. I mne si získala, když se mne často
vyptávala na staré řeckébáje a sama mohla leccosdodat,
co slyšela od znalců tohoto oboru. Měla jemnější sluch
než jiné ženy (myslím, že to nebylo přirozené nadání,
ale souviselo to s tím, že věděla, že všichni lidé o ní
mluví). Za zvuky procezenými skrze zuby hned viděla
slova a každý šepot jí zavdával příčinu k podezření.

6r. Jednou jsme byli my tajemníci pohromadě
a císařovna se svou družinou právě vycházela v slavnost
ním průvodu. Vedle císařovny šla její sestra Theodora
a za ní sebasta (touto novou hodností ji císařovnypoctily
z císařovyvůle). Průvod postupoval k divadlu a tehdy ji
lid poprvé viděl vedle císařoven. Tu nějaký obratný
lichotník tiše citoval verše básníka Není divu, aniž
citát dokončil. Sklerovna nedala nic najevo, ale po skon
čení průvodu našla toho, kdo to řekl, a ptala se ho na
důvod. Přitom opakovala citát bez chyb a s bezvadnou
výslovností. Ten člověk vysvětlil celou souvislost a lidé
souhlasili s veršem i s jeho výkladem. Sklerovna plna
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hrdosti odměnila lichotníka za jeho chválu, a to ne
nějakou maličkostí nebo bezcennou věcí, ale právě ta
kovými dary, jaké sama byla zvyklá přijímat. Císař jí
dovoloval, aby z jeho vlastního majetku rozdávala mu
žům 1ženám, aby si tím mohla získat náklonnost všech,
1 císařoven.

62. Každá z obou sester podléhala své zálibě.
Jedna byla ovládána touhou po zlatě, ne že by ho
chtěla vlastnit nebo hromadit, ale aby ho mohla v prou
dech rozdávat jiným lidem. Toužila také po vzácném
indickém i jiném koření a nesmírně milovala dřeviny,
které si zachovávaly svou přirozenou vláhu, zakrslé
olivy a vavříny s běloskvoucími plody. Druhá, mladší
sestra byla nadšena, když mohla denně dostávat deseti
tisíce zlatých mincí, jimiž naplňovala kovové truhlice.
Sebasta vyhovovala oběma sestrám, protože každé
z nich dávala, co jí bylo nejmilejší. První císařovna
pro svůj odkvetlý věk už neznala žárlivost a pro sešlost
věkem necítila k sebastě ani nenávist ani vášeň závisti.
A Theodora si dělala ještě méně starostí než její sestra,
protože měla všechno, co chtěla.

63. "Taktedy sloužily k veselým zábavám poklady,
jež císař Basileios nahromadil v císařském paláci. Něco
bylo vyměněno nebo dáno jako úhrada, jiné věci
byly rozdány darem a zakrátko bylo všechno rozházeno
a pryč. Ale tak daleko ještě ve svém vyprávění nejsme,
musím nejdříve uzavřít úsek, o němž teď hovořím.
Palác si rozdělili takto: císař sídlil uprostřed, obě sestry
se usadily v postranních křídlech a zadní část paláce
obsadila sebasta. Císařovna nikdy nenavštěvovala cí
saře, pokud se nepřesvědčila, že je doma sám a daleko
od své milenky. V opačném případě se věnovala svým
zájmům. A jaké to byly zájmy?
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64. Zoe se nikdy nezabývala ženskými pracemi,
nikdy se nedotkla vřetene ani neusedala k stavu, a vůbec
se neměla k žádné práci. Zároveň však málo dbala cí
sařské nádhery, nevím, jak tomu bylo v době jejího
mládí, ale když zestárla, ztratila o ni jakýkoli zájem.
V té době se zabývala jen jedinou věcí a jí věnovala
veškerý svůj zájem: chtěla měnit přirozené vlastnosti
aromatických látek, zhotovovala z nich masti, a to buď
jako vlastní originální výtvory, nebo je aspoň nově
upravovala. Její ložnice připomínala řemeslnou dílnu
na tržišti, v níž se pracuje s ohněm. V jejím pokoji
kolem dokola hořely četné ohně, služky třídily vonná
koření podle velikosti nebo je roztloukaly a dělaly
podobné úkony. V zimě to snad bylo pro císařovnu
prospěšné, protože množství ohňů ohřívalo chladný
vzduch, ale v létě bylo nepříjemné se tam pouze přiblížit.
Císařovna,obklopena mnoha ohni, všakjejich žár vůbec
nevnímala. Zoe 1 její sestra měly divnou povahu: ne
dbaly o čistý vzduch, o krásný dům, louky a parky, nic
z toho je nelákalo, vrcholem rozkoše pro ně bylo, když
mohly sedět ve svých pokojích tak, že jedna opatřovala
zlato svou pečetí a druhá uvolňovala řečištěpro jeho
odtok.

65. Není toho moc, co bych na první císařovně
mohl chválit (mluvme teď podrobněji o ní, zatímco
císařodpočíváu své sebasty). Vždy však na ní budu ob
divovat, že láskou k Bohu překonala všechny ženy
1všechen mužský rod. Lidé, kteří se v meditacích spojili
s Bohem, zvláště ti, kteří se povznesli ještě výše a doslova
splynuli s Bohem, se nadále povznesení pevně drží do
konalého cíle své touhy. Stejně císařovnu Zoe spojovala
její vroucí úcta k Bohu, abych tak řekl, s prvním a nej
čistším světlem, vždyť stále měla na rtech jméno boží.
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O ANTIFONETU

66. "Taksi například udělala pro sebe neobyčejně
věrné, lze-li to říci, vyobrazení Ježíše, ozdobila je dra
hocennými materiály a jen málo scházelo k tomu, aby
obrazu vdechla přímo život. Obraz totiž svou barvou
odpovídal na otázky, barva pleti předpovídala bu
doucnost. Zoe s pomocí tohoto obrazu zvěstovala mnohé
z věcí příštích. Kdykoli zažila něco potěšujícího nebo ji
postihla nějaká nepříjemnost, šla k své ikoně, aby jí
vzdávala díky nebo prosila o slitování. Vídal jsem ji
často v těžkých chvílích, jak tiskne k srdci svatý obraz,
dívá se naň a hovoří s ním jako s živým a oslovuje jej
tisíci nejkrásnějšímijmény. Jindy sevrhala na zem, skrá
pěla ji slzami a drásala si hruď, bijíc se v prsa. Kdykoli
viděla, že obraz zbledl, odcházela od něho zasmušilá,
když však obraz zrůžověl a zářil skvělým jasem, bě
žela to hned říci císaři a předpovídala mu budoucnost.

67. Z řeckých pohanských knih je mi známo, že
dým z vonného koření rozptýlený ve vzduchu zahání
zlé duchy a zaručuje všemu, čeho se dotkne, přítom
nost dobrých duchů (podobně v jiných případech ka
meny, traviny a tajné obřady mohou vyvolat zjevení
boží). Už když jsem to četl, nepřikládal jsem těm slo
vům víry, později jsem nevěřil ani skutečným zjevením,
ale házel jsem po nich kameny a zaháněl jsem je.
Zoe neuctívala božstvo ani po způsobu starých Řeků
ani jiným přehnaně nevhodným způsobem, ale dávala
najevo touhu své duše a obětovala Bohu nejdražší
a nejhodnotnější z věcí, jichž si u nás ceníme.

68. Tím zatím uzavírám své vyprávění o císa
řovně Zoe. Vraťme se teď k sebastě a k císařovi a s vaším



136 (PSELLOS 0]

dovolením je vzbuďme a oddělme od sebe. Konstantina
si uložíme stranou pro další vyprávění, život sebasty
ukončíme zde.

O SEBASTINĚ SMRTI

bg. Císař sebastě pravděpodobně sliboval pro bu
doucnost císařskou korunu, aspoň se o tom hodně mlu
vilo. Nevím, jak toho chtěl dosáhnout, ale rozhodně
se dával takovými úvahami unášet. Jeho plányajejí
naděje však byly zmařeny a sebastu náhle zachvátila
nemoc, která se vzpírala jakémukoli ošetřování a lékař
skému umění. Žádné léky nepomáhaly, sebasta měla
bolesti na prsou a těžké dýchací obtíže, a tak ta, jež
snila o nejvyšších metách, se musela předčasně roz
loučit se všemi nadějemi.

70. Daleko by nás zavádělo, kdybychom do textu
naší historie chtěli vplétat líčení o tom, co všechno císař
dělal, když sebasta zemřela, jak proléval slzy nářku,
jak vyváděl a jak přemožen bolestí naříkaljako chlapec.
Úkolem historika není zabývat se podrobně a minu
ciózně každým faktem či slovem. Pokud se tyto podrob
nosti týkají špatností, pak jich používají pomlouvači,
a pokud patří do oblasti chvalořečí, sahají k nim zas
autoři tohoto žánru. Jestliže jsem 1já sám sáhl k látce,
od níž nyní historiky odrazuji, není třeba se nad tím
pozastavovat. Vždyť styl historického díla není omezen
tak úzkými a přesně vymezenými hranicemi, ale při
pouští 1 odbočky a vsunutá vyprávění. Je pouze třeba,
aby historik rychle vrátil unikající nit vyprávění, po
nechal si zbylou látku pro dodatky a plně se soustředil
k vlastnímu námětu svého líčení.
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71. Všechno ostatní tedy pominu a zatím také
ponechám stranou jeho hlavní vášnivé úsilí a činnost,
kterou vyvinul při stavbě sebastina náhrobku. Vrátím
se k tomu ve vhodnou dobu, až vyložím, co tomu
předcházelo. Mé líčení se sebastina příběhu jen dotklo,
ačkoli bych rád byl zveřejnil celou její historii. Bylo však
třeba pominout mnoho zajímavých věcí, aby mne ne
ustálé zmínky o ní nevedly k porušování souvislého pří
běhu. Vyprávění o ní tedy končí právě tam, kde skončil
její život. Vraťme se tedy zase k císaři, který je námě
tem této části mé historie.

72. Jak už jsem několikrát řekl, nechtěl se císař,
který konečně po bouřlivé plavbě přistál u bezpečných
břehů a v klidném přístavu císařství, znovu vydávat na
širé moře.To jest chtěl vládnout v míru, a ne ve válkách,
takové úmysly ostatně měla 1 většina dřívějších císařů.
Události se však nevyvíjejí podle našich přání a jakási
silnější moc, jež stojí mimo nás, řídí a usměrňuje náš
život podle své vůle někdy klidně, jindy zas bouřlivými
zvraty. A tak ani pro Konstantina se věci nevyvíjely
podle jeho záměru, ale události se řítily za sebou jako
bouřlivé vlny. Říší zmítaly občanské války, jindy zas
barbaři pustošili většinu našeho území, sebrali, co po
važovali za užitečné, ukořistili, co se jim hodilo, a pak
zase odtáhli do svých území.

73. Zatím upouštím od toho, abych postupně
všechno podrobně probíral a zkoumal u každého jed
notlivého faktu příčiny jeho vzniku a jeho následky.
Nechci popisovat rozestavění šiků, tábory, srážky a šar
vátky a jiné podrobnosti, jak to dělávají přesní histori
kové, protože takový postup vyžaduje mnoho časua slov.
Vždyť ty, který jsi mi nejdražší ze všech lidí, jsi po mně
nechtěl, abych napsal dokonalé historické dílo, ale jen
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rickém díle pominul i mnoho zajímavých věcí, nerozdělil
jsem své líčení podle olympiád ani podle ročních dob,
jak to udělal historik Thukydides. Psal jsem prostě
o nejdůležitějších věcech a o tom, co mi při psaní histo
rie poskytl zásobník mé paměti. Jak jsem už řekl, nechci
podrobně popisovat každou událost a dávám přednost
střední cestě mezi starověkými historiky, kteří líčili
vládu a skutky dávného Říma, a mezi dnešními kroni
káři, neusiluji ani o rozmach těch prvních ani se nesna
žím napodobovat stručnost druhých, tak aby mé dílo
nevyvolávalo nudu a neopominulo přitom nic pod
statného.

74. | Tolik tedy o tom. Mé vyprávění se přidrží sle
du událostí a vylíčí nejdříve první válku, kterou císař
musel vést. I zde se vrátím trochu zpět, abych dal tělu
svého vyprávění nějakou hlavu.

Lidé, kteří rádi používají přísloví, říkávají, že
„„dobroje nesnadné““. Přesto postihuje závist i vynikající
jedince. Ve většině případů, kdykoli někde vypučí květ
gemálního nadání, vynikajícího rozumu, ušlechtilosti,
pevné a mužné duše či jakékoli jiné dobré vlastnosti,
už je tu někdo s nožem, kvetoucí výhonek se odřízne,
kdežto kolem dokola vyrážejí dřevnaté a neplodné vý
honky a bují trní. Není ani tak zlé, jestliže propadá zá
visti člověk méně obdařený vynikajícími vlastnostmi. Já
však vidím, že tato chorobná vášeň postihuje i císaře.
Nestačí jim diadém a nachové roucho a považují za
hrozné, nejsou-li moudřejší než moudří, lepší než do
konalí, prostě nejsou-li vrcholem všech ctností, a vlád
nout nám chtějí nejinak než nadřazení bohové. Sám
jsem viděl některé z nich, kteří by byli raději zemřeli,
než aby se obrátili k někomu o pomoc a vládli dál jeho



la KONSTANTIN IX. 139

zásluhou. Místo toho, aby byli hrdi na to, že Bůh jim
seslal pomocnou ruku, raději tuto ruku useknou za to,
že přijali její pomoc.

75. Předeslal jsem tento úvod převážně s ohledem
na muže, který vzkvétal za našich dob a ukázal, co do
káže velitelské umění. Svou vojenskou odvahou 1 zku
šenostídokázal zadržet útok barbarů a zajistit Římanům
bezpečí a svobodu.

POVSTÁNÍ MANIAKOVO

76. Byl jím Georgios Maniakes, který se nestal
velitelem náhle z nosiče ani předtím jako hlasatel
nedával znamení polnicí, aby mu pak bylo hned svěřeno
vedení vojska. Začal svou dráhu jakoby na dané zna
mení a ponenáhlu prošel všemi stupni, až dosáhl nej
vyšší vojenské hodnosti. Ale i když měl úspěch a obdržel
věnec vítěze, byl zároveň ihned uvržen do vězení, vracel
se k císařůmjako vítěz, a jako místo pobytu mu byl vy
kázán žalář. Byl vyslán jako vrchní velitel celé armády,
ale byl obklopen mladičkými pobočníky a ti ho hnali
nevhodným směrem, kde se všechno mělo obrátit proti
nám. Dobyl Edessy — a byl postaven před soud, byl
vyslán obsadit Sicílii — ale byl ponižujícím způsobem
povolán zpět, aby ji nemohl dobýt právě on.

77. Viděljsem toho muže a obdivoval jsem se mu,
vždyť příroda ho obdařila vším, co náleží budoucímu
vojevůdci. Byl vysoký skoro deset stop a lidé se na něho
dívali jako na nějaký kopec nebo vrchol hory. Jeho tvář
nebyla něžná ani příjemná, ale připomínala bouři.
Jeho hlas hřměl,jeho ruce by byly mohly bořit hradby
a drtit kovové brány, byl prudký jako lev, jeho obočí
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bylo vždy zamračeně stažené a vůbec všechno na něm
bylo takové. Ještě horší byla jeho pověst, všichni barbaři
se před ním třásli strachem, někteří proto, že ho někdy
sami viděli a obdivovali, jiným nahnalo strach pouhé
vyprávění o něm. |

78. Když nás nepřátelé oloupili o Itálii a my jsme
tak ztratili nejvýznamnější část říše, vyslal ho druhý
Michal do boje proti uchvatitelům, aby říši získal zpět
tuto ztracenou část (Itálií nerozumím celý poloostrov,
ale jen část obrácenou směrem k nám, která však přijala
obecně rozšířené pojmenování). Maniakes tam přitáhl
s celým vojskem, uplatnil tu celé své vojenské umění
a bylo zřejmé, že vyžene okupanty a že jeho ruka bude
nejlepší záštitou proti dalším útokům.

79. Když byl Michal svržen z trůnu a.vláda přešla
na císaře Konstantina, o němž právě píši, měl mu Kon
stantin prokazovat všemožnou poctu svými listy, ověnčit
ho tisíci věnci, a vůbec dělat všechno, čím by mu pro
jevil svou úctu. Císař však nic takového neudělal, zasel
tak do Maniakovy duše zárodky podezření á způsobil
tím říši v budoucnosti obtíže. Když Maniakes se mu
konečně sám připomněl, a to už ve zlém jako člověk
usilující o vládu, Konstantin nejednal příliš obratně.
Nedokázal tvářit se tak, jako by o tom, co dosud bylo
jen Maniakovým plánem, nevěděl, ale vybuchl proti
němu jako proti skutečnému vzbouřenci.

80. Neposlal k němu tehdy muže, kteří by s ním
jednali s úctou, kteří by se ho snažili uklidnit a působit
na změnu jeho postojů, avšak spíše lidi, kteří, abych tak
řekl, byli schopni ho zabít nebo v nejlepším. případě
mu urážlivě vytknout jeho nepřátelské smýšlení, málem
ho zbičovat a v poutech ho poslat z hlavního města do
vyhnanství. Velitel poselství nepatřil k lidem, kteří
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získali zkušenosti a dlouholetou praxí se osvědčili při
řešení politických a vojenských problémů, nýbrž byl
jedním z těch, kteří se náhle dostali do císařskéhopaláce
přímo z ulice.

81. Když tento člověk přistálv Itálii, Maniakes
už na sebe strhl moc, ovládal vojsko a tušil příchod cí
sařského vyslance. Tento vyslanec se mu však nesnažil
objasnit, že přichází s mírovým poselstvím, dokonce
mu svůj příchod vůbec neoznámil, ale přijel k němu
náhle na koni, jako by chtěl znenadání zaútočit, neřekl
nic, co by vedlo k uklidnění, ani nepředeslal nic, co by
usnadnilo setkání s Maniakem, ale okamžitě ho začal
otevřeně urážet a zasypávat nejhoršími hrozbami. Ma
niakes to chápal jako potvrzení svých podezření a také
se bál toho, co se snad ještě tajně proti němu chystá,
hněvivě vybuchl a vztáhl na vyslance ruku, chtěl ho
však spíš zastrašit než udeřit. Vyslanec to prohlásil za
nezvratný důkaz Maniakova vzbouření, za důkaz jeho
odbojné povahy a dodal, že Maniakes neunikne trestu,
když byl usvědčen z takového zločinu. Maniakes a jeho
vojsko považovali situaci za beznadějnou, vrhli se na
vyslancea zabili ho v přesvědčení,že císař by s nimi
naložil nejinak, a nyní začalo jejich vzbouření.

82. Poněvadž Maniakes byl statečný muž a ne
překonatelný vojenský velitel, lidé se k němu jen hrnuli,
a to nejen muži ve vojenském věku, ale i mladía staří.
Maniakes však si byl vědom, že vítězství se dobývá
nikoli masami, nýbrž vojenským uměním a zkušenostmi,
vybral si proto pro svůj boj jen ty nejzkušenější, s nimiž
dříve dobyl již mnoha měst a zmocnil se mnoha bohat
ství a zajatců. S touto armádou se přepravil na protější
pevninu, aniž to pobřežní hlídky zjistily. Žádný z veli
telů, kteří byli proti němu vysláni, se neodvážil vyrazit
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proti němu, ale všichni se ho báli a raději mu šli z cesty.
83. "Tolik pokud jde o Maniaka. Když se císař

dověděl o zavraždění svého vyslance a o zoufalém činu
povstalcově, stáhl proti němu obrovské vojsko. Pak se
však zalekl, že vrchní velitel těchto vojsk by mohl po
Maniakově porážce využít svého vítězství proti svému
pánu a že by mu tak povstal nebezpečnější vzbouřenec,
než byl sám Maniakes. Měl by totiž shromážděno obrov
ské vojsko a musel by uspět v jakémkoli tažení. Proto
nejmenoval velitelem nikoho z významných důstojníků,
nýbrž věrného eunucha, který se ničím nemohl honosit.
Ten vytáhl s početným vojskem proti vzbouřenci. Když
se Maniakes dověděl, že proti němu táhne celé římské
vojsko, nelekl se množství vojska ani jeho pohybu a pod
řídil všechno myšlenkám na vzpouru. Snažil se zasá
hnout císařské vojsko, dříve než zaujme bojovou pozici,
a se svým lehce vyzbrojeným vojskem se proti němu
postavil, dříve než ho čekali.

84. "Také císařské vojsko se rychle seřadilo a po
stavilo se proti Maniakovi, stali se z nich však spíše
jeho diváci než bojovníci proti němu. Mnohým pře
kazil Maniakes 1 tuto podívanou. Připadal jim jako
blesk, jak hřímal velitelskými povely, objížděl na koni
své šiky a naháněl hrůzu každému, kdo ho viděl.
Většina hned zpočátku začala podléhat jeho statečnosti,
on sám však podlehl vyššímu řízení, jehož příčiny ne
známe. Když Maniakes objížděl a uváděl ve zmatek
naše řady, jejich pevné postavení se uvolňovalo, kdekoli
se objevil, a sevřené řady začaly ustupovat zpět. Celek
se začal rozpadat na jednotlivé části a hrozila mu už zá
huba, tu Maniakes byl náhle zasažen kopím do pravého
boku, nejen na povrchu, ale rána pronikla hluboko
a vytryskl z ní silný proud krve. Zdálo se, že Maniakes
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ránu zpočátku ani nevnímá, ale pak spatřil proud krve,
přiložil ruku na místo, odkud se řinula, a uvědomil si,
že rána je smrtelná. Vzdal se vší naděje a snažil se jen
dostat zpět do svého tábora. Podařilo se mu vzdálit
trochu od vojska, ale jeho tělesné síly zeslábly natolik,
že už neovládal svého koně, obklopily ho mrákoty, tiše
sténal, pokud mu to síly dovolily, pustil uzdu, sesmekl se
ze sedla a — žalostná to podívaná — zřítil se na zém.

85. Naši vojácise neodvažovalipřiblížit k němu,
ani když ležel na zemi, ale zadržovali otěže svých koní
v obavě, že by mohlo jít o nějakou lest. Maniakův
kůň volně a divoce pobíhal v prostoru mezi vojsky, po
něvadž tu nebyl podkoní, a tu všichni se pohnuli směrem
k mrtvému a s údivem pozorovali, jak tu leží rozprostřen
a jaký kus země zaujímá. Pak mu usekli hlavu a nesli ji
svému vrchnímu veliteli. Mnozí potom tvrdili, že ho
zabili právě oni, vznikaly o tom různé vymyšlené legen
dy, a poněvadž je nebylo možno dokázat, vyprávělo se,
že se na Maniaka vrhli jacísi neznámí jezdci a srazili mu
hlavu. Takových legend vzniklo mnoho, ale žádnou
nebylo možno dokázat. Soudilo se, že byl zasažen kopím,
poněvadž mu rána rozsekla bok. Ale ještě v době, kdy
píši své dílo, není známo, kdo mu ránu zasadil.

86. "Takto tedy skončil svůj život Maniakes, když
sám mnoho vytrpěl, ale sám také zavinil mnohé, co
nelze schvalovat. Část jeho vojska se tajně vrátila do
svých domovů, ale většina se přidala k nám. Dříve než
se vojsko vrátilo k císaři, byla mu poslána vzbouřencova
hlava. Císař,jako by teď teprve volně vydechl vyváznuv
z přívalu vln, vzdával Bohu děkovné modlitby a po
vstalcovu hlavu dal pověsit na nejvyšší místo hippodro
mu, tak aby ji všichni mohli už zdálky vidět ve volném
prostoru.
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87. Když se vojsko vrátilo, byla většina jeho pří
slušníků ozdobena vítěznými věnci. Utábořili se blízko
hradeb před hlavním městem. Císař se rozhodl uspořá
dat triumfální průvod na oslavu vítězství. Poněvadž se
vyznal v připravování velkolepé podívané, uspořádal
průvod takto: nařídil, aby nejdříve šly volně a bez
zvláštního uspořádání oddíly lehkých zbraní se svými
štíty, luky a oštěpy, za nimi vybrané jízdní oddíly
v těžké zbroji, hrozné na pohled svým oděním 1 vojen
ským uspořádáním, pak následovalo odbojné vojsko,
neuspořádané a neozbrojené, sedící na oslech obličejem
dozadu, s vyholenými hlavami a s všelijakými odpadky
kolem krku na znamení hanby, za nimi byla v triumfu
podruhé vystavována odbojníkova hlava, pak něco z od
bojníkovy výzbroje a v závěru průvodu šli muži nesoucí
meče, hole a konečně oddíly vyzbrojené válečnými
sekyrami. Takové ohromné množství vojska šlo před
vrchním velitelem vojsk, on se za nimi skvělsvým koněm
1 šatem a za ním šla celá tělesná stráž.

88. "Takto tedy táhl triumfální průvod a císař
seděl v plném lesku vysoko nad ním před takzvanou
Měděnou stráží před posvátným chrámem, který dal
postavit velký císař Jan, který vládl po Nikeforu Fo
kovi. Císařovny mu seděly z oboustran po boku a dí
valy se spolu s ním na triumfální průvod. Po skončení
slavnosti odešel za provolávání slávy a ověnčen věncem
vítěze do císařskéhopaláce. Jen natolik vychutnal slávu
vítězství a pak se, jak bylo jeho zvykem, vrátil k své ob
vyklé skromnosti.

89. "Tento císařův povahový rys byl skvělý a chvá
lyhodný. Nikdy se nechlubil svými úspěchy a nepronášel
chvástavá slova, ale přiměřeně se těšil z úspěchu a pak
se zas vrátil k svým obvyklým způsobům. Z tohoto
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hlediska tedy měl takovou povahu. Byl však málo
bdělý a jako by vždy po usilovném zápasu potřeboval
oddech, upadal zase do lehkomyslnosti, a proto ho posti
hovalo jedno neštěstí za druhým.

PovSsTÁNÍ RUSŮ A VZPOURA TORNIKIOVA

go. Proto také po potlačení vzpoury vypukla
válka s barbary. Nesčíslné ruské lodě, které unikly
pozornosti pohraniční stráže nebo ji přemohly, vnikly do
Propontidy a jako mrak, který se náhle zdvihl z moře,
zahalily tmou hlavní město. Na tomto místě svého
líčení chci vyložit příčiny onoho ruského námořního
tažení proti císařovi, který k tomuto tažení sám nedal
žádný podnět.

gr. Tento barbarský kmen vždy kypěl nenávistí
vůči římské říši a při každé příležitosti si bral tu či onu
smyšlenou příčinu za záminku války proti nám. Když
zemřel jejich postrach císař Basileios a když také jeho
nástupce a bratr Konstantin naplnil vyměřenou mu
dobu života a tak skončila vláda urozené dynastie, ob
novili Rusové starou nenávist vůči nám a brzy se také
začali připravovat k příštíválce.

Vládu císařeRomana uznávali za skvělouavynika
jící a kromě toho v té době také ještě neskončilyjejich vá
lečné přípravy. Když však Romanos zemřel brzy po
tom, co se stal císařem, a vláda připadla jakémusi bez
významnému Michalovi, vyzbrojili proti němu svou
armádu. Poněvadž věděli, že je třeba nás napadnout
z moře, poráželi hluboko ve vnitrozemí stromy a z kme
nů vydlabali menší 1větší plavidla. Tak se tajně v krátké
době dostatečně vyzbrojili a chystali se k velkému váleč
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nému tažení proti Michalovi. Zatímco probíhaly jejich
válečné přípfavy a už nám hrozila válka, unikl i tento
císařjejich námořnímu tažení, protože odešel z tohoto
světa. Také jeho nástupce zemřel, dříve než se mohl
v císařském paláci pořádně ohřát, a vláda přešla na

. Konstantina. Barbaři ho sice nemohli vinit z ničeho, co
by mohlo zavdat příčinu k válce, ale rozhodli se k váleč
nému útoku proti němu, aby jejich válečná příprava
nevypadala jako zbytečná. To tedy byla neodůvodněná
příčina ruského tažení proti císařovi.

92. Když se jim podařilo vniknout nepozorovaně
do Propontidy, navrhli nám nejdříve mírové jednání,
pakliže bychom jim ovšem za mírovou smlouvu dali
velkou finanční úhradu, jejíž výši stanovili na tisíc
statérů na každou loď, a to tak, že jim tuto částku
vyplatíme na jedné z jejich lodí. K takovému závěru
došli snad proto, že si mysleli, že máme nějaké zlaté
doly, nebo že byli rozhodnuti válčit v každém případě
a kladli nám nesplnitelné podmínky jen proto, aby měli
snadnou záminku k válce.

Když pak naši neuznali jejich posly ani za hodny
odpovědi, sešikovali se barbaři k tažení a natolik se spo
léhali na své množství, že byli přesvědčeni, že rovnou
obsadí naše hlavní město se všemi jeho obyvateli.

93. "Tehdy byly naše námořní bojové síly zcela
nedostatečné. Plamenometné lodi byly roztroušeny po
dél pobřeží a střežily různé pohraniční oblasti. Proto
císař shromáždil a spojil zbytky staré flotily, připojil
k nim císařské nákladní lodě, vyzbrojil několik triér,
obsadil je vojáky a vybavil lodě zásobou tekutého řec
kého ohně. Toto loďstvo seřadil v přístavu na protější
straně proti lodím barbarů a sám s několika vybranými
senátory zakotvil počátkem noci v témž přístavu. Časně
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zrána seřadil lodě do bojového postavení a slavnostně
vyhlásil barbarům námořní válku. Barbaři vyrazili z pro
tějšího přístavu jako z opevněného tábora proti nám.
Když se vzdálili daleko od břehu, seřadili všechny své
lodě vedle sebe a uzavřeli tak moře od přístavu k pří
stavu. V tomto postavení byli připraveni k útoku
1k obraně. Nikdo tehdy nemohl bez rozrušení pozorovat,
co se děje. Já sám jsem stál blízko císaře, který seděl na
pahorku svažujícím se mírně k moři a zdálky pozoroval
vývoj událostí.

94. Bojové řady se z obou stran rozestavily, ale
nikdo nevyrážel z řady k boji, z obou stran stály oddíly
pevně a nehnutě. Když uběhla značná část dne, dal
císař znamení dvěma velkým lodím a rozkázal jim vy
plout proti barbarským plavidlům. Lodě postupovaly po
malu a klidně, kopiníci a vrhači kamenů na nich spustili
válečný pokřik a plamenometčíci se připravili k střelbě.
Z druhé strany se oddělila větší část barbarských lodí
a vyrazila rychlou plavbou proti naším lodím. Pak se
barbaři rozdělili, obklopili a obklíčili jednotlivé triéry
a pokoušeli se je zespodu provrtat svými bodnými
zbraněmi. Naši na ně seshora metali kameny a kopí,
a když spustili palbu i plamenometčíci a oslňovali je
jich zrak, tu se barbaři buď vrhali do moře, aby do
plavali ke svým, nebo se bezradně vzdávali jakéhokoli
pokusu o záchranu. |

95. ©Vtom byl vydán další rozkaz, vyplulo více triér
a další lodě zároveň s nimi nebo za nimi. Naši vojáci
nabyli sebedůvěry, kdežto protivník zaraženě zůstal
stát na místě. Když naše triéry přepluly volné moře
a dorazily k barbarským člunům, ztratily náhle spojení
a jejich sevřená řada se uvolnila. Některé lodě se odvá
žily zůstat na místě, ale většina ustupovala. Tu náhle
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slunce přitáhlo k sobě zdola mrak, velká část mořského
obzoru se zdvihla, došlo k změně počasí a k prudkému
proudění vzduchu od východu k západu, jež vichřicí
rozbouřilo moře a hnalo vlny směrem k postavení bar
barů. Část jejich člunů pohltilo vysokorozbouřené moře,
část zahnala bouře na otevřené moře a mrštila jimi
o skaliska nebo o strmé břehy. Pronásledující triéry
potopily některé čluny 1s posádkou, jiné čluny roztříštila
jejich vlastní posádka a zpola zatopené je odvlekla k nej
bližšímu břehu. Bylo pobito mnoho barbarů a moře se
zbarvilo do ruda, jako by se z pevniny do něho vlévala
krvavá řeka.

96. Po vítězství nad barbary se císař vrátil jako
vítěz od moře do císařského paláce. Šířily se tenkrát
pověsti (sám jsem se jimi podrobně zabýval, neshledal
jsem však, že by se zakládaly na nějaké bezpečné znalosti
nebo na něčem, co by zavdávalo podnět k takové před
povědi), šířily se tedy pověsti, že císaři nastanou mnohé
nesnáze jednak vnějšího původu ze strany barbarů,
jednak ze strany poddaných, že však všechno dobře do
padne, poněvadž štěstěna bude stát císaři po boku
a snadno zmaří každou vzpouru. I sám císař, kdykoli
chlubně poukazoval na věštby a znamení týkající se
jeho vlády, připomínal různá vidění a sny, které buď
měl sám, nebo o nich slyšel z předpovědí jiných lidí
a dovedl o tom vyprávět úžasné věci. Kdykoli hrozilo
nějaké nebezpečí, druzí lidé se báli a děsili dalšího vý
voje, císař byl však klidný, poněvadž byl přesvědčen, že
všechno šťastně dopadne, uklidňoval vyděšené okolí,
nedělal si starosti z událostí, jako by se nic zlého nebylo
stalo.

97. Nevím, proč bych měl věřit ve věštecké schop
nosti císařovy, a přičítám jeho chování lehkomyslnosti
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a bezstarostnosti jeho mysli. Bdělí pozorovatelé dění
vědí, že nepatrné příčiny jsou často počátkem velkých
pohrom, a dělají si často 1nemístné starosti. Když jejich
neštěstí vrcholí, bojí se konce, děsí se každé nepříjemné
zprávy a neuklidní je ani obrat k lepšímu. Prostší lidé
zárodky příštího neštěstí vůbec nevnímají a nesnaží se
odstranit příčinu, která by mohla vyvolat katastrofu.
Poněvadž mají sklon k rozkoším a chtějí se z nich ne
ustále těšit, přemlouvají též ostatní lidi, aby zaujímali
stejné stanovisko, aby přijímali s lehkou myslí jejich
lehkomyslnost, a předpovídají jim, že se brzy zbaví
svých nepříjemností. Existuje ještě třetí, lepší druh po
vah. Neštěstí, které takového člověka náhle postihne,
ukáže, že on si je dobře vědom toho, co se stalo, to ne
štěstí jej však neohluší vnějšími bouřlivými projevy, ani
ho nezastraší a neochromí, ale 1 kdyby všichni selhali,
takový člověk je schopen se neštěstí pevně postavit
tváří v tvář a nespoléhá se přitom na hmotnou záštitu,
nýbrž na svůj pevný úsudek a lepší soudnost. Ve své
generaci jsem ovšem tento druh povah už nepoznal. Za
našich dob je ještě nejlepší takový člověk, který dovede
odhadnout budoucnost a snaží se zabránit neštěstí
v jeho zárodku nebo hledá prostředky k nápravě, když
už k neštěstí došlo. Ale císař tím, že často dával najevo,
že ho vývoj věcí neděsí, vzbuzoval u většiny lidí dojem,
Že mu vyšší moc naznačila konečný výsledek a že proto
s1s ničím neláme hlavu a nedělá si vůbec žádné starosti.

98. Tolik jsem předeslal úvodem k dalšímu líčení,
aby lidé nepovažovali toho muže za věštce, kdykoli
uvedu, že to či ono schválil nebo zamítl, ale aby si
uvědomili, že císařovy výroky byly vždy v souladu
s jeho povahou a že výsledek vývoje lze připsat jen boží
vůli.



150 PSELLOS 10]

Mým záměrem je nyní vylíčit další povstání proti
císařovi, nebezpečnější než ono první. Začnu zase od za
čátku a vylíčím nejdříve, z čeho toto povstání vzniklo,
jaká byla jeho příčina,jaké povahy byla vzpoura, která
mu předcházela, a jaké byly zasejejí příčiny, povím, kdo
se obojího odvážil a o koho se opíral při svých uzurpač
ních záměrech.

99. Naváži na konec svého předchozího líčení:
císař měl bratrance z matčiny strany, který se jmenoval
Lev, pocházel z rodu Tornikiů a sídlil v Adrianopolu.
Měl ústa plná makedonské vychloubačnosti, nevypadal
špatně, ale jeho povaha byla záludná a ve svých úva
hách se stále zabýval převratnými záměry. Většina
lidí mu už v nedospělém věku předpovídala skvělý osud,
jak už se to někdy nerozumně o některých lidech říkává.
Když Lev dospěl v muže a ukázal některé pevné stránky
své povahy, přidala se k němu celá makedonská strana.

asto už se připravovali k odvážnému a nebezpečnému
pokusu, vždy však propásli vhodný okamžik. Jednou
nebyl Lev právě v kraji, jindy neměli dostatečnou zá
minku ke vzpouře, stále však chovali hluboko v nitru
myšlenku na povstání. A pak došlo k příhodě, která je
přiměla ke vzpouře a k povstání.

100. Císař Konstantin měl dvě sestry, starší se
jmenovala Helena, mladší Euprepeia. Heleny si císař
vůbec nevážil. Před druhou sestrou však se měl císař
na pozoru. Když se jí dostalo skvělého osudu, nebyla
naň zpočátku vůbec pyšná, ale byla velmi rozvážná
a vyznačovala se nejvíce ze všech žen, které jsem po
znal, pevným a neoblomným charakterem. Před jejími
radami, jak jsem už řekl, se císařměl na pozoru a spíš se
jí bál, než aby ji vyhledával. Euprepeia, ač zklamaná
v přehnaných nadějích, které ve svého bratra skládala,
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se přece zcela zdržela nemístných záměrů vůči císaři.
Nenavštěvovala ho často, neměla k němu sesterskou
důvěru, ale kdykoli se s ním sešla k rozmluvě, hovořila
s ním pyšně a se svou obvyklou přísností mu vytýkala
všechno možné, plísnila ho, a když viděla, že se zlobí,
opovržlivě odešla a mumlala přitom různé urážky na
jeho adresu. Poněvadž Euprepeia věděla, že její bratr
nemá zmíněného Tornikia vůbec rád, ba spíš ho nená
vidí, začala ho ona laskavě přijímat, chovala se k němu
přátelsky, stýkala se s ním stále častěji, ačkoli jí dřív
na něm tolik nezáleželo. Císař zuřil, ale své mínění
o Tornikiovi skrýval hluboko v nitru. V té době ještě
neměl dost záminek k tomu, aby ho potrestal. Zamýšleje
oddělit od sebe Tornikia a Euprepeiu, nadále skrýval
před ní své tajné záměry a Tornikia přeložil pod vhod
nou záminkou z hlavního města: svěřil mu správu
Iberie a poslal jej tak do čestného vyhnanství.

Ior. Sláva však doprovázela Tornikia 1 do vy
hnanství. A právě pod touto záminkou jej začalo mnoho
lidí obviňovat a vymýšleli si, že se chce zmocnit trůnu.
Naléhali na císaře, aby raději neštěstí předešel. Císaře
nechávaly jejich řeči klidným, ale pak si všiml, že jeho
vlastní sestra Tornikia hájí. Donesl se k němu také její
výrok, že jejímu příbuznému se nemůže nic zlého při
hodit, poněvadž jej z nebeských výšin chrání sám Bůh.
To se císaře hluboce dotklo a nedokázal už ovládnout
svůj hněv. Nechtěl ovšem Tornikia hned zbavit života,
ale měl v úmyslu znemožnit mu povstání; proto
k němu urychleně vyslal muže s příkazem, aby jej ostří
hali a oblekli mu černé roucho. To zbavilo Tornikia
všech nadějí a on, který se dříve odíval v nádherná
roucha, se nyní vrátil k císaři v mnišské říze. Konstantin
se ani nyní k němu nechoval laskavě a necítil žádnou
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lítost nad jeho osudem, který jej tak náhle svrhl z výšin
jeho nadějí. Často jej při audiencích propouštěl v hněvu
a posmíval se jeho žalostné situaci. Jenom Euprepeia jej
u sebe přijímala laskavě, snad z příbuzenských citů
nebo z jiného důvodu. V každém případě v příbuzen
ství měla bezúhonnou záminku k svému přátelskému
vztahu.

102. V okolí Konstantinopolu se tehdy usadila
makedonská kolonie, většinou to byli lidé pocházející
z Adrianopolu. Byli to velmi chytří lidé, kteří zpravidla
měli něcojiného na jazyku než na mysli, byli vždy ochot
ní vymýšlet smělé plány a také schopní je uskutečnit,
dovedli bezvadně skrývat své myšlenky a nesmírně
věrně dodržovat dohody, které sami mezi sebou uzavřeli.
Císař si jich moc nevšímal, byl přesvědčen, že lev už
je zkrocen a že už má ostříhané drápky. Makedoňané
si však mysleli, že právě teď přišla dlouho očekávaná
vhodná chvíle k povstání. Po krátké poradě (poněvadž
o konečném cíli mezi nimi dávno vládla shoda) vzbudili
v Tornikiovi až nesmyslnou odvahu a sami se ujistili
o vzájemném souhlasu pro zamýšlený podnik. V noci
jej tajně vyvedli z města za účasti hrstky bezvýznam
ných lidí a vyjeli s Tornikiem do Makedonie. Po kaž
dém vypřáhnutí pobili státní koně, aby je jejich proná
sledovatelé nemohli předhonit a překřížit jim cestu
nebo aby nejeli v jejich stopách a nezajali je. Tak uhá
něli bez oddechu až do Makedonie, opevnili se v Adria
nopolu a hned se chopili díla.

103. Poněvadž potřebovali shromáždit vojsko
a neměli žádnou peněžní hotovost ani žádné jiné pro
středky, jimiž by přesvědčili velitele žoldnéřů, aby při
vedli své vojsko a dali je k dispozici pro uskutečnění
jejich záměrů, rozeslali na všechny strany lidi schopné
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vymýšlet falešné pověsti. Ti obcházeli jednotlivé vojáky
a usilovně je přesvědčovali, že císařje mrtev a že vlády
se zmocnila Theodora, která prý přede všemi dala
přednost Lvu (Tornikiovi) Makedonskému pro jeho
bystrost, činorodost a pro skvělý původ jeho rodu.
Tak původci této pověsti Istivě během několika dní
shromáždili vojenské oddíly z celého Západu. Příčinou
jejich jednoty nebyla jen ona falešná pověst, ale i jejich
nenávist k císaři za to, že si jich málo cenil a chystal
jim v krátké době trest za vzpouru, z které je podezříval.
Proto se velitelé snažili předejít ho, dříve než by je císař
dal zajmout.

104. Když tak náhle a neočekávaně dosáhli
jednoty a shody v názorech, vybrali Lva Tornikia
za císaře, a pokud jim to okolnosti dovolovaly, sehráli
i příslušnou ceremonii. Oděli Lva do skvělého roucha
a pozvedli ho na štítě. Jakmile Lev měl na sobě cí
sařskéroucho, začal se chovat jako vladař a jako skuteč
ný císař těch, kteří jej provolali císařem, jako by jím
už opravdu byl a nehrál jen svou úlohu jako herec na
jevišti. Konečně 1 ti, kteří jej pro tuto úlohu vybrali,
chtěli, aby vládl podle všech pravidel. Lid si získal
daňovými úlevami, poněvadž neměl, co by jim jinak
rozdal, a nemohl si je koupit ani penězi, a dále tím, že
mu povolil jednou provždy vyrážet na nájezdy a po
nechávat si z nich kořist. Provedl najednou výběr z do
savadních hodnostářů a senátorů a jmenoval některé
vojenskými veliteli, jiným udělil hodnosti blízké císař
skému trůnu nebo 1 vysoké úřady. Při výběru lidí při
hlížel nejen k svému, ale 1k jejich přání a k jejich způ
sobilosti pro jednotlivé funkce. Poté vyrazil na tažení
proti Konstantinopolu. Povstalci chtěli předejít císařovu
rozhodnutí a zaútočit na něho dříve, než by císař proti
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nim mohl poslat východní armádu. Předpokládali, že
ani obyvatelé Konstantinopolu se nepřidají k císaři a
nevystoupí proti nim. Byli totiž rozhněváni na císaře,
který zaváděl proti nim nová opatření, s odporem sná
šel: jeho vládu, raději by na trůně byli viděli vojáka,
který by dokázal podstupovat nebezpečí na jejich
obranu a odrážet vpády barbarů.

105. A skutečně už cestou se k nim přidávalo
mnoho dobrovolníků ještě dříve, než vojsko dorazilo
k hradbám města. Z nitra země se k nim přidávali i vo
jáci a až po samo Město jim všechno bylo příznivě
nakloněno a ochotno k pomoci. Takové bylo postavení
povstalců a císařova situace vypadala špatně. Neměl
vlastní vojsko a nestačil svolat vojska spojenců, až na
hrstku žoldnéřů, která bývá součástí císařskýchprůvodů.
Jednotlivé oddíly východní armády neležely právě tá
borem na přikázaných místech, takže se na rozkaz
nemohly rychle shromáždit a přispět císaři na pomoc
v nebezpečné situaci. Východní armáda byla totiž
právě v akci hluboko v Iberii a odrážela útoky barbarů.
Císařovy vyhlídky klesaly a určitý klid mu dodával
jen pás hradeb, který jej obklopoval. Proto věnoval
hlavní pozornost hradbám, dal opravovat jejich za
nedbané části a vybavoval je kamenometnými zaří
zeními.

106. U císaře shodou okolností vzplál právě v té
době prudký zánět kloubů, takže jeho ruce byly zcela
bezvládné, nohy nebyly schopné chůze a trpěly prudký
mi křečemi. Zároveň onemocněl zažívacími potížemi,
trpěl průjmem, a vůbec celé jeho tělo se rozkládalo
a chřadlo. Nemohl vycházet a ukazovat se lidu. Proto
si lidé ve Městě mysleli, že císař je mrtev, tvořily se
hloučkya šířily názory, že je třeba utéci z Města a pře
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běhnout k uzurpátorovi. Císařse snažil přemoci přírodu
a nutil se čas od času ke kontaktům s lidem, nebo se
aspoň snažil zpovzdáli se mu ukazovat a přesvědčitjej
svým vzhledem o tom, že nezemřel.

107. V takové situaci tedy byl císař. Uzurpátor
se přihnal jako vichřice a utábořil se s celým vojskem
před Městem. Průběh událostí nelze označit jako válku.
ani jako povstání, ale jako skutečné obléhání a boj
o hradby. Slyšel jsem přímo od vojáků a od některých
starších lidí, že dosud žádný vzbouřenec nezašel tak
daleko ve své drzé odvaze, aby plánoval rozestavení
obléhacích strojů před městem, aby obklíčil celý obvod
jeho hradeb svým vojskem a mířil svými šípy na jeho
opevnění. Všechny obyvatele zachvátilo zděšení a ne
klid a užuž se zdálo, že Města bude dobyto. Tornikios
se zatím zdržoval v malé vzdálenosti od hradeb. Dal
zřídit zátarasy a znamenitý tábor, v němž však strávil
jen část noci. Ale ještě v noci vyrazil na svém koni a na
řídil to i svým oddílům. Rozestavil oddíly s lehkou
zbraní, pak postupoval krokem. Při úsvitu stáli už muž
vedle muže před hradbami, ne v nějakém zmatku ani
v houfcích, ale ve vojenském pořádku a v bojovém po
stavení. Měli vesměs těžkou zbroj, důstojníci se vybavili
1 holeněmi a krunýři a postavili také těžkou jízdu s ú
myslem zastrašit nás, lidi ve válce nezkušené, a 1ostatní
se vyzbrojili, jak nejlépe mohli.

108. Vzbouřenec sám jel na bílém koni ve středu
svého šiku obklopen vybranou jízdou a vybraným od
dílem vojska. Kolem něho byli seřazení vojáci v lehké
zbroji, vybavení dalekostřílnými zbraněmi, lehce odění
a pohybliví. Zbytek vojska stál po obou stranách, se
řazen pod jednotlivými veliteli. Oddíly zachovávaly
obvyklý způsob rozestavení, nebyly však rozděleny po
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šestnácti mužích, nýbrž v menších skupinách. Tak se
daný počet mužů sice mohl rozložit na větším prostoru,
nestáli však v sevřených řadách, štít vedle štítu. Při
pohledu z hradeb se množství mužů za nimi zdálo
obrovské a nesčíslné. I oni byli sešikováni, ale poněvadž
byli v pohybu a řítili se na svých koních, vzbuzovali
spíše dojem davu než spořádaného vojska.

109. "Tolik tedy o nich. Obležený císař chtěl dát
nepřátelskému vojsku najevo, že ještě žije, oblékl si
proto císařské roucho a posadil se spolu s císařovnami
na jeden z balkónů císařského paláce. Jeho dech byl
krátký a tiše sténal. Mohl vidět jen tu část vojska, která
stála blízko a přímo proti němu. Nepřátelé se už při
blížili k hradbám a zaujali bojové postavení. Nejdříve
začali obráncům hradeb vypočítávat všechno, čím jim
císař ublížil, od čeho budou osvobozeni, bude-li císař
přemožen a co by je naopak postihlo, kdyby byl vy
svobozen. Žádali, aby jim obránci otevřeli brány a při
jali řádného a dobrého císaře,který s nimi bude zachá
zet lidsky a rozšíří římskou říši vítěznými válkami proti
barbarům.

110. Když však ti, k nimž Makedonci mluvili,
neodpovídali příznivě, začali je 1 císaře zahrnovat vše
možnými urážkami a nadávkami. Vzdali se naděje, že
by se městský lid k nim přidal, vrhali císaři v tvář ne
slušné výroky, tupili jeho tělesnou sešlost, nadávali mu,
že je zločinec a že se oddává špinavým rozkošem, že je
zhoubou Města a zkázou lidu a vršili jednu potupnou
urážku za druhou. Většina Makedoňanů (je to lid se
bevědomý a odvážný, přivyklý spíše občanskému vtip
kování než vojenské prostotě) seskočila z koní, utvořili
chorovody a zanotovali na místě složené posměšné pís
nmčkyproti císaři, tančili a podupávali si podle melodie
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rytmicky do taktu. Císařto viděla slyšel (stáljsem tehdy
blízko něho, byl jsem pobouřen tím, co jsem slyšel, ale
snažil jsem se také císaře povzbudit), ale nemohl dělat
nic jiného než snášet jejich potupné jednání 1 řeči.

111. Někteří z občanů vyšli před hradby a zadr
žovali nepřátelskou jízdu střelbou z praků nebo z luků.
Někteří předstírali, že se dávají na útěk, a vylákali ne
jpřítele k pronásledování, pak se náhle otočili a pobíjeli
ej meči a kopími. Jeden z nepřátelských jezdců, který
uměl střílet v jízdě, se nepozorovaně přiblížil k hrad
bám, napjal tětivu luku přímo proti císařovu čelu a vy
střelil. Šíp letěl rychle vzduchem, ale císař se stačil
trochu uhnout, takže šíp škrábl známého mladičkého
císařského komorníka lehce do boku. Já jsem strnul
strachem, císař si jen přesedl, aby byl trochu dál od
bojového dění. Nepřátelé od časného rána, jak jsem
vylíčil, až do samého poledne na nás pokřikovali a také
nám naslouchali, lichotili a hrozili nám, ale pak se
vrátili a odvedli koně do svého opevněného tábora a při
pravovali obléhací stroje, aby zahájili obléhání Města.

112. Když se císař vzpamatoval, rozhodl se stůj
co stůj postavit proti nepřátelům nějaké vojsko a zabrá
nit jim příkopem a hradbou v útocích a ve vpádu do
města a uchýlil se stranou, aby neslyšel jejich slova
a nemohl být zasypáván jejich urážkami. Svůj záměr
však nejdřív sám špatně uvážil a pak se ještě poradil.
s lidmi, kteří sami neměli žádné vojenské zkušenosti.
Poněvadž většina z nich schválila jeho záměr, dal nej
dříve prohledat vězení, zda tam nejsou zavření nějací
vojáci, dal je propustit a ozbrojit luky a kopími a při
pravit k boji. K tomuto šiku přiřadil početný oddíl
civilistů (hlásili se sami jako dobrovolníci, vojna jim
byla stejně dobrou zábavou jako cokoli jiného). Po
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celou noc dal kopat zákopy okolo Města a stavět záta
tarasy. A brzy ráno, dříve než nepřátelé mohli sami za
útočit na hlavní město, seřadil naše vojsko a postavil
je proti nepříteli. Sešikovaljízdu 1oddíly lehkých zbraní
a vybavil všechny ochrannou výzbrojí. Sám se znovu
usadil na balkóně a chtěl odtud seshora pozorovat
další vývoj událostí.

113. Nepřátelé nic netušili, ale když se přiblížili
a narazili na naše seřazené oddíly, zadrželi nejdříve
otěže a snažili se vypátrat, odkud se vzalo naše vojsko.
Obávali se totiž, zda už nedorazila na pomoc východní
armáda. Jakmile poznali, že naše vojskoje vlastněpou
hou sebrankou, že příkop není příliš hluboký, a že jej
lze snadno překročit, tropili si posměch z císařovy
hlouposti a došli k názoru, že přišel jejich čas. Srazili
své řady, vydali válečný pokřik, všichni najednou po
bídli své koně, snadno překonali příkop, ihned obrátili
na útěk dosud seřazené řady, a jakmile sejim dostali do
zad, pobíjeli je meči a kopími. Většina našich narážela
na sebe, padala z koní a byla tam někde pošlapána
a ubita. Prchali nejen ti, kteří byli venku před městský
mi hradbami, ale i ti, kteří právě stáli kolem císaře.
Mysleli, že Tornikios užuž vtrhne do Města a že všichni
zahynou.

114. Pokud bychom nebrali v úvahu prozřetelnost,
tedy vlastně už nic nebránilo vzbouřencům v tom, aby
vnikli do hradeb a bez překážek dosáhli svého cíle.
Ochránci bran totiž opustili svá strážní místa a sami
hledali, kdo by je ochránil. Obyvatelé Města se buď
vrátili domů, nebo se chystali přivítat uzurpátora. Tor
nikios však z opatrnosti ještě váhal vtáhnout do města
nebo se možná spoléhal na to, že jej sami povoláme na
císařský trůn a doprovodíme v slavnostním císařském
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průvodu za světla pochodní do císařského paláce. Od
ložil proto vstup do města na druhý den a objížděl
zatím na koni jednotlivé oddíly svých sil. Hlasitě křičel,
aby nikdo už nerozdával rány a nezbrocoval se bratrskou
krví, a kdykoli viděl, že někdo se chystá k ráně kopím
nebo chce udeřit protivníka oštěpem, zadržel mu ruku
a daroval prchajícímu svobodu.

115. Když císař, který zůstal zcela opuštěn, jako
by už mu zbývala jen smrt, slyšel tyto příkazy, a když
viděl, že Tornikios brání svým lidem ve vraždění,
obrátil se ke mně a řekl: „/Tohle mě trápí ze všeho nej
více, že tenhle hrozný člověk, který se chce zmocnit
vlády, vyzývá k lidskosti a umírněnosti. Bojím se, aby
tím nezískal boží pomoc na svou stranu.““

110. Když císařova sestra (myslím tím starší
sestru, Euprepeia byla odsouzena do vyhnanství) začala
naříkat a pobízet ho k útěku a k tomu, aby hledal
útočiště v některém chrámu, císař se na ni zamračeně
podíval a řekl: ,„„Aťji někdo pokud vůbec u mne
někdo zůstal — odvede, ať si naříká sama pro sebe, aby
mnou nemohla otřást. Dneškem,““řekl, obrátiv se znovu
ke mně, „„jekonec vzbouřencovu úspěchu. Od nynějška
mu úspěch uklouzne jako písek pod nohama a události
vezmou jiný obrat.““

117. Potom se Tornikios se zástupem zajatých bo
jovníků vrátil v seřazeném šiku do svého ohrazeného tá
bora. Císař zatím proti němu nic nového nechystal.
Dal jen opravit brány v hradbách, snažil se získat si
městský lid, chválil ho za dřívější oddanost, jako při
závodech sliboval ceny za oddanost v budoucnosti
a klidně snášel obléhání. Tornikios strávil v táboře
pouze jednu noc a hned při rozbřesku vytáhl se svými
silami, jako by už měl císařství na dosah ruky. Vedl
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s sebou spoutané zajatce a postavil je před hradby,
poučiv je předtím, jak mají v daný okamžik mluvit. Ti se
rozešli na různá místa, vzbuzovali lítost svými slovy
1 svým vzezřením; vůbec si nevšímali císaře a obraceli
se jen k davu s prosbou, aby měli ohled na společný pů
vod a příbuzenství krve a nechtěli na vlastní oči vidět
žalostnou podívanou, jak budou rozsekání jako obětní
zvěř. Ať prý nás také neženou do neštěstí tím, že by po
hrdli císařem,jakého jsme dosud neměli, o čemž se oni
sami dobře mohli přesvědčit. Ačkoli prý by je mohl
hned pobít a naložit s nimi jako s nepřáteli, zatím že
popravu odložil a rozhodnutí o jejich životech svěřil
nám. K tomu vypočítávali špatné skutky našeho císaře,
jak zpočátku pozdvihl naděje Města až do nebes, ale
brzy je odtud nechal dopadnout na tvrdou zem. Asi tak
lze shrnout slova zajatců, ale odpověď lidu zůstala stejná
jako dříve.

118. Pak se stala tato událost: z vnitřních hradeb
vrhali střelcikameny značné váhy na nepřátele, nepoda
řilo sejim však nikoho zasáhnout, kameny dopadaly před
cílem. Tu pak ale ti, kteří obsluhovali vrhací stroj, na
pjali jednou tětivu silněji a namířili jedním z těžších
kamenů přímo na Tornikia. Minuli ho sice též, ale vy
děsilijeho 1jeho okolí a přiměli ho k útěku. Jakmile byli
nepřátelé takto otřeseni strachem a uvedeni ve zma
tek, uvolnily se jejich pevné řady a obrátily se smě
rem k táboru.

I19. Od té chvíle vzaly události obrat. Jen na
krátko se mohli nepřátelé utěšovat nadějemi, poněvadž
jim to, abych tak řekl, okolnosti dovolovaly, ale brzy
jich pozbyli a zhroutili se. Pak už se k hradbám Města
znovu nepřiblížili, nýbrž strávili několik dnů ve svém
táboře a pak se vrátili, odkud přišli, většinou ve zmatku
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jako uprchlíci. Kdyby je tenkrát byly zezadu napadly
sotva dvě desítky jezdců, byl by jejich rozbitému a
ve zmatek uvedenému vojsku „nezbyl ani ohňonoš“.
Císař neusiloval o to, aby je pronásledoval, ačkoli jejich
útěk předvídal. Byl ještě celý strnulý strachem, a proto
nedokázal učinit rozhodnutí odpovídající příznivému
okamžiku.

120. My už jsme chápali jejich pouhý odchod
z tábora jako skvělé vítězství. Městský dav se tam hrnul
a našli tam po tábořících množství zásob, které ne
stačili sbalit a naložit na soumary, poněvadž jim zále
želo víc na tom, aby se jim podařilo nepozorováně
ustoupit, než aby utíkali s kořistí a po dobré přípravě.
Po svém ústupu začali mít svého velitele v nenávisti.
Každý z nich sice byl vyděšený a chtěl utéci, zdržoval je
však strach před druhy a beézvýchodnostsituace. Kdo
našel příležitost, aby tak mohl učinit nepozorovaně,
spěchal bez oddechu zpět k císaři a do Města, a nebyli
to jen řadoví vojíni, ale i důstojníci a velitelé. Tornikia
stíhalo jedno neštěstí za druhým. Udeřil sice na západní
pevnosti, které mohl snadno dobýt s ohledem na terén
a zanedbanost hradeb, poněvadž už dlouho nečekaly
žádného nepřítele, nepodařilo se mu však obsadit ani
jednu z nich. Vojáci, kteří měli příkaz bojovat o hradby,
měli větší zájem o útěk než o obléhání a dávali obléha
ným otevřeně najevo, že s nimi nechtějí bojovat, ale jen
předstírat útoky.

121. Tak odtáhl vzbouřenec s hanbou od velkého
Města, a s ještě větší hanbou byl odehnán od dalších
pevností, na něž zaútočil. Císař povolal k sobě východní
armádu, a jakmile s velkou rychlostí dorazila, poslal ji
zároveň proti soukmenovcům 1 barbarům na západě.
Jakmile vzbouřenci poznali, že proti nim táhne východ
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ní armáda, přestali uvažovat o tom, zda mají bojovat či
ne. Jejich vojsko se rozpadlo, proklínali Tornikia a vra
cell se domů, většinou však se přidávali k císařovi,
ačkoli předtím složili slavnostní přísahy a zaručovali se,
že společně a svorně padnou před očima vůdce povstání.
Teď však plni strachu si na ty přísahy ani nevzpomněli.

122. Jen jeden člověk, kdysi spojenec Tornikiův,
jménem Jan a příjmením Vatatzes, muž, který se těles
nými vlastnostmi i silou svých rukou mohl rovnat oněm
slavným dávným héroům, setrval věrně až do konce
po boku vzbouřencově. Doprovázel ho na útěku a spolu
s ním hledal ochranu v božím chrámu, ačkoli ho mohl
opustit a těšit se nejvyšším poctám. Vatatzes to vše po
važoval za vedlejší a nezpronevěřil se věrnosti, ke které
se zavázal přísahou. Oba se tedy utekli do jednoho
z chrámů, vytasili meče a hrozili, že se sami zabijí,
kdyby je někdo odtamtud chtěl násilím vyvést. Vyšli
z chrámu, až když se jim dostalo záruky potvrzené pří
sahou, a vzdali se tomu, kdo se jim zaručil. Tornikios
v té situaci klesal na mysli, hned naříkal, hned se uchylo
val k prosbám a vůbec se svým chováním projevil jako
zbabělec. Vatatzes zůstal hrdý 1 v neštěstí, tvářil se
přísně a všem se zdál statečný a neochvějný.

123. Císař nechtěl vůbec s hněvem vzpomínat na
něčí provinění ani nechtěl vzbouřence potrestat, po
něvadž slavnostními přísahami svolal na sebe boží
kletbu, nebude-li se ke všem povstalcům chovat mírně
a laskavě. Ale jakmile se Tornikios a Vatatzes objevili
před hradbami, vybavily se mu jejich zločiny a bez vá
hání a dlouhého rozhodování dal rozkaz, aby oba byli
oslepeni. Tornikios začal hned žalostně naříkat a bez
studu se litovat, kdežto Vatatzes řekljen, že římská říše
ztrácí statečnéhovojáka, lehl si hned na zema statečně
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se podrobil trestu. Potom slavil císař triumf, jaký dosud
nikdo neslavil, a tím sejeho hněv nasytil a blahosklonně
se smířil se spiklenci.

124. Zapomněl jsem ještě říci,jaký byl císařův tě
lesný stav přinástupu vlády a zjakéhorozkvětu a plnosti
sil upadl do druhého extrému, jak si svou původní krásu
neuchoval až do konce a jak pozorovatelé pak viděli
jen slabý odlesk jeho krásy, jako když se slunce skryje
za mraky. Uvedu to teď a začnu od konce.

O CÍSAŘOVĚ PODOBĚ

125. Příroda jej dala světu jako obraz krásy, tak
pečlivě dbala o celkový soulad a řád, že se mu žádný
z našich současníků nemohl rovnat. K celkové ladnosti
mu dala i pružnou sílu, jako by krásnou stavbu chtěla
zabezpečit pevnými základy. Jeho síla nespočívala
ve velikostirukou ani ve velikostiostatních částí těla nebo
údů, ale byla myslím skryta v hloubi srdce. Vůbec ji
nebylo možno poznat z tělesného vzhledu, který se spíše
vyznačoval krásou a souladem než nějakou neobyčejnou
velikostí. Jeho ruce, a zvláště prsty, byly souměrné, ale
zároveň 1silné a neexistovala žádná pevnáa tvrdá látka,
kterou by byl velmi snadno nedokázal rukama zmačk
nout a rozdrtit. Kdykoli někomu stiskl ruku, trvalo vždy
několik dní, než toho člověka přestala bolest. Jezdil prý
také výborně na koni, byl nejrychlejší v běhu, byl obrat
ný, hbitý a nepřekonatelný v pětiboji. Takovou tedy
měl sílu, pohybové nadání a rychlé nohy.

126. Říká se o něm, že byl krásný jako Achilleus
nebo Nireus. Jestliže básnická mluva, která podle libosti
vytvářela těla těchto reků ze všemožných krás, sotva
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stačila na svůj úkol, pak Konstantina skutečně stvořila
příroda, uhladila a umělecky ho vysoustruhovala, a tím,
že ho učinila krásným podle zákonů svého umění, pře
konala okouzlení z básnického díla. Příroda mu daro
vala každou část těla souměrnou s celkem, hlavu i krk,
ruce a ramena, stehna a nohy a každé části těla dala
vhodné zabarvení: dala mu ohnivěryšavou hlavu, hrud,
břicho a záda pokryla nejčistší bělobou, zachovávajíc
přitom míru. Kdyby se na něho někdo byl dobře podí
val, dokud byl ještě v rozkvětu sil a dokud jeho údy
neochably, byl by asi jeho hlavu, jejíž vlasy zářilyjako
paprsky, přirovnal. ke kráse slunce a tělo k nejčistšímu
a průsvitnému křišťálu.
Také jeho chování bylo pečlivé a uměřené, slovní projev
uhlazený, dovedl okouzlovat při rozhovoru a každého
získat půvabem a kouzlem svého úsměvu.

O CÍSAŘOVĚ NEMOCI

(127. Tak krásný byl císař ještě v době, kdy se
ujal vlády. Neuplynul však ani rok, a jako by příroda,
která mu dala tolik krásy, že vzbuzoval obdiv i potěšení,
už neměla dostatek sil, ale ochabovala a povolovala,
začala mu brát sílu a pustošit jeho krásu. Najednou se
počaly jeho tělesné základy, mám na mysli základní
prvky, rozkládat a hroutit, otoky tlačily se do nohou ado
kloubních dutin, pak zase do rukou nebo zaplavovaly
šlachy a páteř, tak jako proudy vod dovedou rozbít
zpočátku pevně odolávající loď.

128. Nemoc se nerozběhla náhle s celou prudkostí.
Nejdříve byly náporem otoku postiženy nohy, císař byl
nucen okamžitě ulehnout, a když už musel někam jít,
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musel ho někdo podpírat. Průběh nemoci byl cyklický
a periodický. Zdálo se, že otok sestupuje vždy tolik dní,
kolik byl předtím v klidu. Potom se období zmenšovala
a přestávky zkracovaly. Za tohoto průběhu nemoci se
otok začal náhle tlačit do rukou, odtud se vracel do ra
menou a posléze zachvátil celé tělo. Nemoc zachvátila
všechny údy, které pozbyly sil, svaly a šlachy změkly,
údy pozbyly souměrnosti, následovala celková ne
rovnoměrnost pohybů a svalová ochablost. Na vlast
ní oči jsem viděl, jak jeho kdysi krásné prsty ztratily
původní tvar, ohnuly se na obě strany, takže jimi už
nemohl nic uchopit. Nohy se mu zkroutily, koleno
oteklo, až vyčnívalo jako loket, chůze se stala nejistou,
císař se nemohl ani narovnat a většinou polehával.
Když měl mít nějaké jednání, bylo třeba ho ustrojit
a upravit.

129. Trval na tom, že pořádání císařských slav
| nostních průvodů je povinností, které se nesmí vyhýbat,

ale právě tato povinnost mu působila největší utrpení.
Určité jezdecké umění mu pomáhalo držet se přiměřeně
v sedle, kdykoli však seděl na koni, těžce oddechoval
a uzda mu nebyla k ničemu. Při jízdě ho z obou stran
podpírali dva urostlí a silní štolbové a vlastně ho pře
nášeli z místa na místo jako nějaké břemeno a dopravo
vali ho na další stanoviště. Císař ani v tomto hrozném
zdravotním stavu nepolevoval ve svém obvyklém vystu
pování, ale tvářil se velmi příjemně a někdy se pohybo
val 1 bez opory, takže diváci by sotva byli věřili, že má
nějaké bolesti a že jeho zdravotní stav není dobrý. Tak
se choval císař při slavnostních průvodech. Na dlažbu
tehdy také pokládali koberce, aby císařův kůň snad ne
uklouzl na plochých dlaždicích. V samotném paláci
se však císař dával podle potřeby přenášet z jednoho



166 PSELLOS G]

sálu do druhého, a když měl revmatické záchvaty, trpěl
obrovskými bolestmi až běda.

130. Ještě v době, kdy spisuji život tohoto muže,
upadám vždy do úžasu nad tím, jak dlouho císařodolá
val takovým bolestem. Postihoval ho jeden záchvat
za druhým, ničil zbytek jeho svalstva a rozkládal, co
dosud odolávalo. V žádné poloze nenacházel na lůžku
možnost dostatečného odpočinku, všechny polohy byly
stejně nepohodlné. Jeho komorníci z obou stran nad
zdvihovali jeho tělo, až našli jakous takous polohu, která
císaři přinášela úlevu, a v té ho udržovali podkládáním
podušek a různými úpravami lůžka, aby císařv té poloze
vydržel. Konstantinovi nepůsobil bolesti jen jakýkoli
pohyb, ale i pohyb jazyka při hovoru a mrknutí očí
vyvolávaly revmatické bolesti, proto se oddal úplné
strnulosti a nepohnutosti.

131. S plnou odpovědností tvrdím a Boha si beru
za svědka, že císař nikdy nepronesl jediné rouhavé slovo
proti Bohu, ačkoli strádal a byl sužován takovým ne
štěstím a ačkoli se mu tak špatně vedlo. Kdykoli viděl,
že někdo se pozastavuje nad neštěstím, které jej postihlo,
ihned takového člověka propouštěl s přísným pokárá
ním a dával najevo, že katastrofa ho postihla právem
a označoval ji jako „„uzdu své povahy“. Císař se totiž
bál vlastních pudů a říkal o nich: „„Kdyžneustoupí ro
zumu, musí ustoupit tělesným bolestem. Moje tělo trpí,
ale je také konec nezřízeným duševním hnutím.““ Tak
filozofoval o své nemoci. Pokud by někdo — bez ohledu
na všechno ostatní — přihlížel jen k této jeho stránce,
musel by ho právem nazvat svatým člověkem.

132. Měl ještě jednu dobrou vlastnost, kterou já
sice nevyzdvihuji bez výhrad, ale on sl jí obzvlášť cenil.
Nechť to rozsoudí, kdo chce: absolutně nedbal o svou
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bezpečnost. Když spal, nedával zavírat dveře na závoru
a venku nebděla žádná stráž. Často nebyl přítomen ani
nikdo z jeho komorníků a leckdo mohl snadno projít
a zase se vrátit, aniž mu kdo v tom bránil. A pokud mu
někdo vytýkal jeho nedbalost v této věci, nezlobil se
na něj proto, ale odmítal ho jako člověka, který nemá
zdravé názory o Bohu. Chtěl tím říci, že je císařem
z boží vůle a že jej střežíjedině Bůh. Protože má takto
nejdokonalejší stráž, nepotřebuje méně dokonalou stráž
lidskou.

133. Já jsem často poukazoval na kormidelníky
a stavitele, na důstojníky a velitele. „Každý z nich,“
říkal jsem, „„vkládá při výkonu svého povolání naději
v Boha, a přecejeden vyrovnává stavbu podle krokvice,
druhý řídí loď kormidlem, ve válce je každý ozbrojen
štítem a mečem, hlavu chrání přilbou a ostatní tělo
krunýřem.““Vyvozoval jsem z toho, že tím spíš tak musí
jednat císař, ale přes veškeré mé úsilí se mi nepodařilo
ho přesvědčit. Je to jistě dokladem šlechetné povahy,
ale zároveň to poskytovalo příležitost lidem, kteří na něho
chtěli zaútočit.

SPIKNUTÍ PROTI CÍSAŘI

134. Jistě to bylo 1 počátkem většiny neštěstí,
zmíním se o jednom nebo dvou a čtenáři si tak budou
moci učinit představu 1 o ostatních. Ale řeknu ještě
stručně něco, co poněkud odbočuje od tématu: v dobře
řízených obcích jsou do občanských seznamů zapsáni
vznešení a urození spolu s neurozenými, a to v občanské
vrstvě 1 ve vojsku. Podle těchto zásad spravovali svou
obec Atéňané a všechny další obce, které usilovaly
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o napodobení jejich demokracie. My jsme tuto dobrou
zásadu zavrhli a uvedli v nevážnost, urozenost už nic
neznamená. Senát je odedávna a tradičně zkorumpo
ván, první začal s tím míšením už Romulus, občanem
se u nás může stát každý, kdo chce, a našlo by se u nás
hodně lidí v novém převleku, kteří dříve nosili hrubý
šat. Často nám vládnou lidé, které jsme koupili od bar
barů, a nositeli svrchované moci nejsou Periklové a The
mistoklové, nýbrž ničemní Spartakové.

135. V mé době se vyskytl jakýsi barbarský vy
vrhel, který svou zpupností předstihl kteréhokoli Ří
mana a tou měrou pohrdal mocí, že si dovolil potupit
1 leckoho z těch, kteří se pak stali císaři. Když byli
později vyzdvižení na vladařský trůn, chlubil se barbar
některým: „„Touhle svou rukou (přitom ukazoval na
svou pravici) jsem mockrát zbil římské císaře.““Jednou
mě tenhle jeho výrok tak rozhořčil,žejsem toho vychlou
bačného barbara málem uškrtil vlastníma rukama,
protože už jsem nemohl snést urážlivou drzost jeho slov.

136. Krátce předtím tenhle člověk poskvrnil ne
menší urážkou vznešenost našeho senátu. Nejdřív
patřil mezi císařské služebnictvo. Pak se vetřel mezi
hodnostáře a postoupil až mezi nejvýznamnější z nich,
ačkoli to byl, jak už jsem řekl, muž z bezvýznamného
rodu a (kdyby to někdo chtěl řícijinak) špatný a ničem
ný člověk. Jakmile jednou okusil vláhu ze sladkých
římských pramenů, nesnesl už myšlenku na to, že by se
nemohl stát vlastníkem celého pramene. A tak se ten
člověk — sám kdysi koupený za peníze — chtěl stát
císařem urozených Římanů. To si tedy vzal ten nízký
člověk do hlavy a vhodnou příležitost k uskutečnění
svého záměru viděl právě v císařově neostražitosti. Se
svým plánem se nesvěřil nikomu z urozených lidí, aby s
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usnadnil dosažení cíle. Když se jednou císař ubíral
v slavnostním průvodu z divadla do paláce, vmísil se do
řad zadní stráže a šel s nimi za průvodem. Dostal se až
do vnitřních komnat paláce a skryl se tam někde u ku
chyně. Lidé, kteří ho tam náhodou viděli, mysleli, že
císařmu to nařídil, a proto ho nikdo z paláce nevykázal.
Jak později vypověděl, když byl vyslýchán o svých taj
ných záměrech, měl v úmyslu přepadnout spícího císaře,
zabít ho dýkou, kterou měl skrytu na hrudi, a zmocnit
se potom vlády.

137. Tohle si tedy vymyslel, a když císař ulehl
(vystavuje se všem napospas, jak už jsem dříve vylíčil),
přistoupil drzý odvážlivec k provedení svého činu. Po
několika krocích však upadl do zmatku, přepadly ho
mrákoty a závrať, začal zmateně pobíhat, až ho chytili.
Císař se okamžitě probral ze spánku (stráže se zatím
už shromáždily a barbara ostře vyslýchaly) a byl samo
zřejmě krajně rozhořčen a rozhněván drzostí toho člo
věka, který chtěl vztáhnout ruku na císaře. Dal ho
okamžitě zatknout a příští den se osobně ujal úkolu
vyšetřujícího soudce. Vyšetřoval, zda měl spojence pro
svůj úskočný plán, kdo byl iniciátorem tohoto plánu,
zda mu někdo ten drzý čin poradil. Když vyšetřovaný
nic rozumného na tyto otázky neodpovídal, podrobil ho
těžkému mučení. Dal ho pověsit nahého za obě nohy
na kůl a málem ubičovat k smrti. Pod tlakem tohoho
mučení myslím udal vyšetřovaný některé hodnostáře
jako spojence svého záměru. A tak se řádní a bezúhonní
mužové stali náhodnou obětí barbarského šílenství.
Pozdější doba ho až dodnes řadí k největším bezectní
kům, ale těm druhým vrátila jejich původní místo.

138. Císař se krátkou dobu staral o svou tělesnou
stráž, ale pak zase přestal dbát o svou ochranu. A tak
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se stalo, že byl málem unesen a že hlavní město bylo
málem uvrženo do zmatku a bylo by upadlo do ještě
většího nebezpečí. Objasním v dalším výkladu, co bylo
počátkem tohoto nebezpečí, jakého stupně dosáhlo
a jak císař, kterého štěstí opustilo, ho proti očekávání
zase nabyl. Císař měl veselou povahu a smysl pro každý
žert a chtěl neustále, aby ho někdo bavil. Netěšil ho však
hlas varhan či zvuk flétny ani školený hlas nebo taneční
představení či pantomima, prostě vůbec nic z těchto
žánrů. Ale kdykoli někdo měl vrozenou vadu řečia špat
nou výslovnost nebo kdykoli někdo žvanil, co mu slina
na jazyk přinesla, pak se tím bavil nad všechnu míru
a vůbec každou vadu považoval za předmět své zábavy.

139. Náhodou přicházelo v té době k císařskému
dvoru takové poloněmé individuum, kterému jazyk při
řečibuď docela vázl anebo zase ujížděl, když se namáhal
něco říci. Ten muž svou přirozenou vadu ještě přepínal,
takže jeho řečse vlastně rovnala němotě, protože poslu
chač stejně nerozuměl, co chce říci.

I40. Císař se o něho zpočátku nijak nezajímal.
Ten člověk přicházíval s dlouhými odstupy zpravidla
po obřadu mytí rukou. Potom však císař, jaký už byl,
roztával při pomyšlení na příjemné povyražení a čím
dál tím víc toužil po jeho společnosti. Proto ta zábava
neměla přesně vymezenou dobu, ale oblíbenec ho pro
vázel přijednáních se zahraničními posly, přijmenování
hodnostářů, a vůbec při veškeré veřejné činnosti, a před
váděl svou tělesnou vadu a uměle ji ještě zdůrazňoval
jako herec. Císař toho člověka utvářel a přetvářel podle
nejlepšího vzoru a z ulice ho přivedl na klíčové místo

Vav?
v římské říši. Postupně mu udělil čestné hodnosti, až ho
přivedl mezi nejvyšší hodnostáře. Umožňoval mu všude
přístup a ustanovil ho velitelem své tělesné stráže. Oblí
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benec vystavoval na odiv svou neformálnost a nepřichá
zel k císaři podle protokolu, ale prostě kdy ho napadlo.
Při příchodu líbal císařena hruď a na tvář, oslovoval ho
jako první, s chechtotem si sedal na jeho lůžko, tiskl
císařovibolavé ruce a zároveň mu působil bolest 1radost.

I41. Já jsem nevěděl, koho mám dřív obdivovat,
zda muže, který se změnil k obrazu císařovy představy
a přání, nebo císaře, který přizpůsobil svou duši tomuto
člověku. Jeden podlehl kouzlu a zajetí druhého. Pokry
tec plnil císařova přání a jeho skutky se zas císařovým
přáním stávaly. Císařv mnohém tušil pokrytectví, přece
však ho zábava s nímbavila. Šašek se nemohl nasytit
císařovypošetilosti a vymýšlel jednu kratochvíli za dru
hou, tak aby odpovídaly císařověprostotě.

142. Císař opravdu nechtěl být ani na okamžik
bezjeho společnosti,ale oblíbence jeho neustálé doléhání
už mrzelo a toužil po volném čase. Jednou se mu ztratil
kůň, který byl vycvičen pro hru s míčem. Když pak
spal vedle císaře, náhle vstal, probudil císaře ze spánku
a nemohl se ubránit projevům radosti. Císař se pro
náhlé probuzení vůbec nehněval a vyptával se, co se mu
stalo a proč je tak nadšený. Oblíbenec se mu pověsil na
šíji, zulíbal mu tvář a řekl: ,„„Císaři,našel jsem ztrace
ného koně, jede na něm nějaký eunuch, starý a plný
vrásek. Jest budeš chtít, sednu na koně a přivedu ti ho
1s koněm.““ Po těchto slovech se císař radostně rozesmál

a prohlásil: ,„Propouštím tě, ale vrať se mi co nejrychleji
a se svým nálezem se přihlas.““ Oblíbenec se okamžitě
vzdálil, aby se oddal dohodnuté zábavě. Když pitka
skončila, vrátil se k večeru s těžkým dechem a supěním
a táhl za sebou jakéhosi eunucha. „Tohle je,“ řekl,
„císaři, člověk, který ukradl mého koně. Má ho, ale
nechce mi ho vrátit a přísahá, že ho vůbec neukradl.““
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Zdálo se, že se při těch slovech stařeček užuž dá do pláče
a že je z toho nařčení úplně bezradný. Císař se však
nezdržel smíchu.

143. Císař utěšil oblíbence jiným, krásnějším ko
něm a eunuchovu vynucenou slzičku osušil darem,
o němž se mu ani ve snu nezdálo. Eunuch patřil mezi
lidi, kteří císařovu oblíbenci nejvíce lichotili za umění
přetvářky. Ten zase chtěl, aby se eunuch podílel na cí
sařově štědrosti. Poněvadž nevěděl, jak by se na císaře
obrátil se žádostí pro neznámého muže, vymyslel si
lživý sen a učinil z císaře oběť toho eunucha, lživého
snu a vlastní prostoduchosti. Nejhorší na tom je, že
všichni jsme věděli, že jde o přetvářku, ale vůbec jsme
nemysleli na to, abychom ji odhalili. Byli jsme zajatci
císařovanerozumui zjevnékomedie a muselijsme se smát
věcem, nad kterými jsme se spíše měli rozplakat. Kdy
bych nebyl prohlásil, že budu psát o důležitých věcech,
ale o hloupostech a nicotnostech, mohl bych shromáždit
řadu takových příběhů. Nechť tento příběh poslouží
jako jeden příklad za mnohé, mé vyprávění bude zase
pokračovat podle sledu událostí.

144. Císařův oblíbenec neovládl pouze část pa
láce vyhrazenou mužům, ale vetřel se 1 do císařských
ženských komnat a získal pro sebe obě císařovny. Vy
myslel si takovou povídačku, tvrdil, že je synem starší
císařovny, a svatosvatě přísahal, že také mladší měla
dítě. Mluvil o porodních bolestech a nestoudně vzpomí
nal na mateřské lůno, jako by porod byl proběhl právě
tak ajako by sevůbec na vlastní porod mohl pamatovat.
Zvláště rád vtipkoval o Theodořině porodu, co mu ří
kala během těhotenství a jak porodila. Ženská pošetilost
se dala nachytat na šaškovy povídačky a otevřela mu
všechny brány tajných vchodů. Těžko by někdo mohl
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spočítat, jaké příjmy měl z mužské i ženské části paláce.
145. Nějaký čas tím jeho žertování končilo. Když

císařovna opustila tento svět (budu o tom hned vyprá
vět), začal ten prosťáček vymýšlet veliké špatnosti,
z nichž mohlo vzejít velké neštěstí. Dotknu se částečně
nejdřív událostí, které budou námětem mého líčení
až později. Císař měl mladičkou milenku, pocházela
z nevelkého národa a žila u nás jako rukojmí. Nebylo
na ní nic zvláštního, ale pocházela z královského rodu
a císařji proto měl v úctě a prokazoval jí nejvyššípocty.
Císařův falešný oblíbenec k ní vzplanul velkou láskou.
Nemohu prokázat, zda ona jeho lásce povolila, přece
však, jak se aspoň zdá, jeho lásku opětovala. Dívka si
ve své lásce počínala opatrně, on se však právě v této
jediné věci nedokázal přetvařovat. Díval se na ni bez
jakéhokoli studu, často se snažil k ní přiblížit a jeho srd
ce přímo hořelo. Poněvadž nevěděl, jak by se milované
bytosti zmocnil a jak by tu princeznu mohl získat jen
pro sebe, vzal si do hlavy věc neslýchanou a neuvěřitel
nou (buď ho na tu myšlenku přivedla společnost zločin
ných lidí, nebo na ni připadl sám), totiž že se zmocní
vlády nad Římany. Provedení záměru mu připadalo
velmi snadné. Neviděl žádný problém v tom, aby zabil
císaře, vždyť vlastnil 1klíče od tajných vchodů a všechno
se zavíralo a otvíralo podle jeho příkazu. Mylně se však
domníval, že si i mnozí jiní přejí císařovu smrt. Živil
totiž celý dav pochlebníků a jeden z předáků jeho dru
žiny, který si ho docela podmanil, byl náhodou velite
lem žoldnéřů.

146. Zpočátku udržoval svůj plán v tajnosti
a vůbec nikdo netušil, že na něco takového pomýšlí.
Když však svou lásku už vůbec nemohl ovládnout
a zcelají podlehl, rozhodl se provést svůj čin a prozradil
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mnoha lidem svůj plán. Právě proto byl pak rychle
odhalen. Byl zatčen necelou hodinu před provedením
hrozného činu. Když nastal večer a císařjako obyčejně
už spal (zločinec si v tu chvíli asi právě brousil vražed
nou zbraň), tu přiběhl někdo z lidí, jimž se ničemník
svěřil se svým záměrem, že musí něco sdělit císaři.
Jakmile vklouzl za závěs, ještě prudce oddechoval
a sotva mohl popadnout dech, zvolal: „,Císaři, tvůj
miláček (uvedl přitom jméno toho muže) tě za chvíli
zavraždí, uvaž, jak bys unikl hrozící smrti!“ "Tohle
ten člověk řekl, ale císař upadl do rozpaků a nemohl
tomu uvěřit. Zločinec už věděl, co se stalo, zahodil dýku,
uchýlil se do chrámu a utekl se k svatému oltáři. Udal
svůj plán 1 co si všechno za tím účelem vymyslel, jak
plán chystal a jak chtěl císařeprávě za chvíli zavraždit.

147. | Císařneděkoval Bohu za to, že byl zachráněn,
ale měl udavači za zlé, že jeho miláček byl zatčen
a svou obhajobou předešel žalobu. Poněvadž už nebylo
možné utajit úklad, který pronikl na veřejnost, insceno
val císař druhého dne soudní řízení a dal předvést
zatčeného v poutech před soud. Když viděl jeho ruce
v poutech, málem bolestí vykřiklnad tou divnou a neví
danou podívanou a s očima plnýma slz řekl: „„Sundejte
mu přece ta pouta, srdce mi jihne při pohledu na něj.“
Když mu na rozkaz sňali pouta, začal ho císař pomalu
přivádět k tomu, aby se hájil, a sám upouštěl od žaloby:
„Tvá mysl je naprosto ušlechtilá,“ řekl, „znám tvou
prostoduchost a ušlechtilost. Řekni mi přece, kdo tě
přivedl na tu nesmyslnou myšlenku? Kdo podvedl tvou
prostou mysl? Kdo tě připravil o tvůj prostý rozum?
A řekni mi také, po čem z mého majetku toužíš? Co
tě vábí? Dám ti všechno, po čem jsi tak nad míru za
toužil“
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148. "Takmluvil císař s očima opuchlýma pláčem
a rozplývaje se v slzách. Ničemník na první otázky
vůbec neodpovídal, jako by se ho nikdo na nic neptal.
Při dalších otázkách, které se týkaly jeho tužeb a přání,
zahrál obdivuhodně svou roli falešníka, líbal císařovi
ruce a položil mu hlavu do klína se slovy: „„Usaď mě
na císařskýtrůn, ozdob mě korunou plnou perel, daruj
mi tento řetěz (ukázal při tom na šperk na císařově
šíji) a dovol, ať se smím podílet na holdu, kterého se ti
dostává. Toužil jsem po tom už dříve a teď po tom
toužím ještě víc.““

149. Při těch slovech císař vyskočil a dával najevo
velkou radost. Vždyť právě toho chtěl dosáhnout, aby
obžalovaný byl zproštěn odpovědnosti za svůj nesmyslný
záměr, poněvadž pro svou slabomyslnost je prost po
dezření a nelze jej vůbec odsuzovat. ,„Vložím korunu na
tvou hlavu,““ řekl císař, „„obléknu tě do nachového rou
cha, jen mi vrať své srdce, utiš mé rozčilení, odežeň ze
své tváře temnotu noci a vraťjí obvyklý pohled a sladký
den.““ Při těch slovech se 1 vážní lidé dali do smíchu,
soudcové přestali vyšetřovat a se smíchem opustili
scénu uprostřed hry. Císař, jako by sám byl vyhrál
svou přijako obžalovaný, přinesl Bohu oběťza záchranu
a pronášel děkovné modlitby. Pak uspořádal hostinu
skvělejšínež jindy, při níž byl císař hostitelem a pořada
telem a prvním z hostí byl strůjce celé komedie i úkladu.

150. Poněvadž císařovna Theodora a její sestra
Euprepeia zle „reptaly““jako homérské bohyně proti
tomu, co se tu dálo, dávaly najevo nespokojenost a vy
čítaly většinou císaři jeho hloupost, císař se před nimi
zastyděl a poslal viníka do vyhnanství. Neposlal ho
ovšem nikam daleko, ale nařídil mu, aby se usadil na
jednom z oněch ostrovů blízko Konstantinopolu, vybídl
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ho, aby se tam koupal a užíval radovánek. Neuplynulo
ani deset dnů a císař ho dal se slávou povolat zpět, po
skytl mu ještě větší volnost 1 přízeň. Ve svém vyprávění
jsem zamlčel mnoho divných věcí, které vyvolávají stud
u autora a jsou nepříjemné i pro čtenáře. Mé líčeníještě
nedospělo zcela ke konci, a aby bylo úplné, je třeba
ještě další vsuvky. Dotknu se proto zde ještě jednoho
tématu, které je důležité pro logiku příběhu, a pak se
zase vrátím a doplním své líčení.

I51. Císařovna Zoe byla už příliš stará pro styk
s mužem, ale v císařiještě plála milostná touha. V té
době už byla mrtvai jeho sebasta, a tak při rozhovorech
o erotických záležitostech se císař pouštěl do různých
fantazií a divných představ. Byl od přírody nadán
velkým zájmem o oblast erotiky a nedokázal utišit
svou touhu snadným stykem. Po první souloži potřebo
val vždy další projevy bouřlivé vášně. Jak už jsem výše
uvedl, zamiloval se do jedné dívky, kterou k nám po
slali jako rukojmí z Alanie. Není to příliš slavné králov
ství a nemá velký význam, ale římské říši vždy dávalo
záruku své věrnosti. Ta dívka byla dcerkou tamějšího
krále. Její vzhled nebyl nijak pozoruhodný a netěšila
se přílišné úctě. Zdobily ji jen dva půvaby: měla bílou
pleť a její překrásné oči zářilyjako blesk. Jakmile upou
tala císaře, opustil ostatní lásky, byl stále s ní a vzplál
k ní prudkou vášní.

152. Pokud žila císařovna Zoe, nedával Konstan
tin průchod svým vášním, ale raději je skrýval a tajil.
Když císařovna zemřela, oživil plamen své lásky, znovu
podnítil svou touhu a málem dal postavit svatební lože
a pojal svou milenku za manželku. Ta se náhle změnila
k nepoznání. Její hlavu věnčil originální šperk, na šíji
zářil zlatý náhrdelník, po pažích se vinuly zlaté náram
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ky v podobě hadů, z uší splývaly těžké perlové náušnice
a pás, ten zdobilo v pestrém sledu zlato a řetězce perel.
Ta žena byla opravdu měnivým a pestrým Proteem.

153. Císař Konstantin by byl býval rád vsadil na
její hlavu 1 císařskou korunu, bál se však dvou věcí:
zákona, který omezoval počet jeho sňatků, a císařovny
Theodory, která by nesnesla to trapné postavení a ne
souhlasila by s tím, aby zároveň byla císařovnou 1 pod
danou. Proto Konstantin- nedal své milence vnější znaky
císařské moci, ale udělil jí alespoň titul a nazval ji
sebastou. Přidělil jí také císařskou tělesnou stráž a ote
vřel brány všem jejím požadavkům. K ní směřovaly
zlatonosné řeky, proudy bohatství a moře blahobytu.
To vše se hned promarňovalo a utrácelo, část se rozhá
zela ještě uvnitř města, zbytek plynul do země barbarů.
Tehdy se země Alanů naplnila římským bohatstvím.
Přijížděly lodě a brzy zas odjížděly s vrchovatým ná
kladem našeho bohatství, jímž kdysi římská říševyvolá
vala závist ostatních.

154. Plakal jsem tenkrát při pohledu na tu roz
hazovačnost a ještě stále mě to trápí (vždyťjsem římský
vlastenec a miluji svou rodnou zem) a ještě dnes se
stydím za svého pána a císaře. Dvakrát 1 třikrát ročně
přicházeli k mladičké sebastě z Alanie služebníci jejího
otce, císařjim ji pak ukazoval jako na divadle, prohlašo
val ji za svou manželku a císařovnu a před nimi ji tak
nazýval. Pakjim dával dary aještě přikazovalsvékrásné
ženě, aby je též obdarovala.

I55. Onen pokrytec, jehož příběhjsem před chvílí
přestal líčit, tu dívku už dříve miloval a měl u ní docela
úspěch. Připravil proto úkladné spiknutí, které ztrosko
talo, ale když se vrátil z vyhnanství, zamiloval se do ní
s ještě větší vášní. Já jsem to dobře pochopil a myslel
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jsem, že císař o tom neví, nebo že si tím alespoň není
jist. On sám však brzy zarazil mé úvahy o té věci. Do
provázel jsem jednou císaře, když jej nesli k milence,
a členem doprovodu byl i ten zamilovaný. Císařova
milenka byla tehdy uvnitř paláce a stála poblíž jakési
mříže. Konstantin ji ještě neobjal, protože mu na mysl
přišlo něco, co ho plně zaujalo. Zamilovaný císařův
oblíbenec upřel zrak na milovanou dívku, tiše se na ni
usmál a ještě udělal nějaké zamilované gesto. Poněvadž
jej prozrazoval i nadšený výraz v tváři, císař se lehce
dotkl mého bokua řekl: „„Vidíštoho darebáka, je pořád
zamilovaný a nic z toho, co se stalo, ho nenapravilo!““
Já jsem se při těch slovech začervenal, císař udělal krok
vpřed a ten druhý se choval ještě nestoudněji a pohlížel
na ni s ještě větší drzostí. Všechno však bylo marné:
císař zemřel, jak ukáže mé další líčení, sebasta se vrátila
mezi rukojmí a z plamene lásky toho druhého zbyla jen
fantazie a představy.

150. Je mým zvykem v tomto díle přeskakovat
mnoho věcí uprostřed vyprávění, vrátím se proto hned
zas ke Konstantinovi. Nejdřív ale povím ještě něco
o císařovně Zoe a skončím její smrtí, abych se pak ujal
dalšího námětu. Nevím přesně,jaká byla Zoe v mládí,
kromě toho, co znám z doslechu, a to jsem o ní svěřil
písmu již dříve.

VROZENÉ VLASTNOSTI

CÍSAŘOVNY ZOE

157. Když Zoe zestárla, neměla už docela zdravý
rozum. Nemíním tím, že byla pomatená nebo zbavená
smyslů, ale nevěděla nic o správě státních záležitostí
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a trpěla císařským nedostatkem smyslu pro jakoukoli
míru. Pokud se vyznačovala nějakou dobrou vlastností,
nedovedla si ani tu uchovat neporušenu, a protože na ni
upozorňovala víc než bylo vhodné, vypadalo to spíše
nevkusně než ctižádostivě. Nechme stranou její zbož
nost, v této věci nelze vytýkat přehánění a touto dobrou
vlastností vynikala nad všechny, Ipěla na Bohu, všechno
od něho odvozovala a všechno mu přisuzovala. Zato
jsem ji náležitě pochválil už v jedné z dřívějších částí
svého vyprávění. V ostatních životních projevech byla
hned měkká a povolná, hned zas tvrdá a nepoddajná
a obě vlastnosti se střídaly bez důvodu rychle za sebou.
Kdykoli někdo, kdo ji znenadání spatřil, předstíral, že
upadl jako zasažen bleskem (mnozí lidé si z ní tropili
ten žert), dostal hned darem zlatou stužku, jestliže jí
však za to děkoval příliš mnohomluvně, dala ho zas
hned uvrhnout do železných pout. Věděla, že její otec
nešetří příliš trestem oslepování, a tak jakmile se někdo
dopustil sebemenšího přesťupku, už ho dala odvést, aby
podstoupil tato muka. Kdyby císař nebyl zasahoval,
mnoho lidí by bylo bývalo bez jakéhokoli důvodu zba
veno zraku.

159. Byla nad jiné ženy štědrá, ale poněvadž tato
její dobrá vlastnost neznala míru, stejně všechno poka
zila. Jednou rukou odpočítávala peníze a druhou vzpí
nala prosebně k Bohu, aby postihl obdarovaného. Když
jí někdo horlivě vypravoval skvělé činy jejího rodu,
zvláště o tom, co vykonal strýc Basileios, měla z toho
radost a její duše byla plna pýchy. Ačkoli už jí bylo
víc než sedmdesát let, na její tváři nebyla ani vráska,
ale kvetla mladistvou krásou. Ruce se jí však trochu
třásly a záda se jí hrbila. Vůbec se nestarala o různé
ozdoby svého těla, nenosila roucho vyšívané zlatem ani
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čelenky nebo náhrdelníky. Neoblékala se však ani ne
dbale, ale halila své tělo v lehký šat.

I59. Nepodílela se s císařem na vladařských .sta
rostech, chtěla mít pokoj od všech takových námah. Ne
měla však ani ženské záliby, jako jsou stav, vřeteno, vlna
a tkaní. O jedinou věc velmi dbala a věnovalají velkou
péči, totiž aby přinášela oběti Bohu, a to nejen oslavnými
modlitbami, obětinami a pokáním, ale také kadidlem
a všemožnými vonnými látkami dováženými z Indie
a Egypta.

160. Když se naplnila doba, která jí byla určena,
a blížila se smrt, projevilo se to krátce předtím v jejím
tělesném stavu. Ztratila chuť k jídlu a vzrůstající tělesná
slabost vedla k smrtelné horečce. Její chřadnoucí a ztrá
cející se tělo věštilo blízkou smrt. V tu chvíli si vzpomně
la na vězně, rušila dluhy, promíjela odsouzencům tresty,
otvírala císařské pokladnice a dovolovala, aby zlato
z nich teklo proudem. Tehdy bylo zlato tak nešetrně
a nerozvážně utraceno. Zoe umírala krátce a její tvář
se při tom sotva změnila. Odešla z tohoto světa ve věku
dvaasedmdesáti let.

161. Ukončiv výklad o císařovně, vracím se opět
k císaři. Chci dodat jen tolik: místo abych byl histori
kem az toho titulu byl nazýván přítelem pravdy, chtěl
bych raději skládat chvalořečina tohoto císaře.Měl bych
pro chvalořeč k dispozici mnoho krásných slov, k nimž
on dal množství podnětů. Autor chvalořeči přechází
chyby oslavovaného a skládá svou chvalořeč z toho, co
je na něm dobrého. A i kdyby toho špatného bylo více,
stačí řečníkovi k chvále 1jediné téma týkající se dobrého
činu, zvláště když sofisticky upraví špatné věci a pře
kroutí je tak, aby i na nich mohl založit svou chvalořeč“
Autor historického díla je jako nepřístupný a nepod
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platný soudce, který se nepřiklání k žádné z jednajících
stran, nýbrž spravedlivě váží své soudy, nepřekrucuje
ani věci dobré ani špatné, ale prostě a čistě líčí události.
A kdyby někdo z hrdinů jeho líčení byl čestný, ale uško
dil někdy autorovi osobně, nebo naopak byl špatný, ale
prokázal mu někdy nějakou laskavost, historik nesmí
brát v úvahu nic z toho, co se stalo jemu osobně, nýbrž
musí každého vylíčit podle jeho vlastních skutků. Kdyby
se historik směl pro svou dobrotu nebo ušlechtilost srdce
odvděčovat tomu, kdo se k němu choval laskavě, a změ
nit proto obsah svých slov v jeho prospěch, kdo jiný
než já by byl raději chvalořečí oslavil tohoto císaře?
Vždyť mne před nástupem své vlády vůbec neznal, ale
jakmile se se mnou jednou setkal, byl tak zaujat mými
slovy,jako by jeho uši visely na mém jazyku.

162. Nevím však, jak se mi podaří zachovat his
torickou pravdu a zároveň vzdát císařipříslušnouúctu.
Má úzkostlivá péče o historickou přesnost a pravdu mu
však přece zachová jistou dávku vážnosti. I když ote
vřeně a přesně líčím jeho špatné stránky, zůstává tu
a prosvítá na druhé straně jeho znamenitost a jako na
vážkách těžší miska s pozoruhodnou zátěží dobrých
činů klesá dolů. Jak by on nepředčil všechny ostatní
císaře, jejichž chvála se zdá podezřelá a zdá se, že je
spíš jen pravděpodobná než pravdivá? Abych tedy
omluvil jeho nedostatky, ptám se, kdo z lidí, a zvláště
kdo z vladařů může být za všechny své činy korunován
věncem chvály?

163. Kdyžse podíváme na vladaře, kteřísedočkali
chvály za své myšlenky, za slova i skutky (např. na
Alexandra Makedonského, na oba Caesary, na Pyrrha
z Epiru, Epameinonda z Théb, na Agesilaa Lakedai
monského, abych neuváděl další, kteří se těší jen menší
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chvále), vidíme, že dobré a špatné vlastnosti u nich ne
jsou v rovnováze, jak víme z životopisů těchto vladařů,
nýbrž špatné stránky i u nich převažují. Co tedy máme
říci o vladařích, kteří následovali jejich vzor, leč nedo
sáhli ho úplně, samozřejmě ne v celém rozsahu toho
kladného, ale v těch bodech, v nichž jejich vzory vynikly
nad všechny ostatní?

164. Když srovnávám Konstantina, tohoto veli
kého císaře, s uvedenými vladaři, vidím, že se jim ne
rovnal svou statečností. Nedostatek této dobré vlastnosti
však vyrovnával tím, že je předčil ostatními. Byl živé
povahy, nad jiné lidi bystrý a měl vynikající paměť.
Do té míry dovedl ovládat svou prchlivost, že se zdálo,
že vyniká svým klidem. Já jsem ovšem dobře věděl, že
jen jako vozka drží na uzdě svého „„prchlivého koně“.
Krev mu vždycky vyrazila do tváře, roztřásl se, ale
vzápětí se náhle uklidnil a vrátila se mu rozvaha. Když
se někdy při výkonu vládních povinností rozkřikl nebo
někomu hrozil trestem bičování, začervenal se hned,
jako by se styděl, že mluví nevhodně.

165. Když císař předsedal soudu, bylo těžko
poznat, kdo vyhrál a kdo prohrál: strana, které připadl
bílý los, odcházela záříc radostí, ale také protivník,
který už nedoufal ve vítězství, dříve než vyslechl rozsu
dek o prohře, odcházel od soudu s nečekaným vítěz
stvím 1 ziskem.

166. Mnoho lidí mu strojilo úklady, a ještě víc
jich přímo proti němu tasilo meč. Jeho přáním však
bylo zahalit jejich drzý skutek mlčením a mluvit s nimi
jako obvykle, jako by vůbec nevěděl o tom, čeho se ve
své drzosti odvážili, nebo jako by hned byl zapomněl
na jejich hanebný čin. Když dvořanéa ti, kteří si mohli
dovolit otevřeně s ním mluvit, ho popouzeli k hněvu
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a říkali, že se sám zahubí, jestli se nepostaví na odpor
těm odvážlivcům, myslel císař spíš na triumf nad nimi
než na přísné vyšetřování. Ustanovil nad nimi soudce
a velkolepými slovy vylíčil jejich drze odvážný čin,
vždyť měl obratný jazyk a jeho řeč dovedla plynout
mohutným proudem. Když viděl, jak se obžalovaní
třesouhrůzou, skončil stručnou obhajobu, kterou formu
loval velmi vtipně, a pak je hned osvobodil od jakéhokoli
trestu.

167. Konstantinovou veřejnou činností se ne
budu zabývat, jsou tu mnozí, kteří mají v úmyslu ji ve
svých historických dílech vylíčit. Zpřístupním však ve
řejnosti aspoň malou část jeho soukromí, o které se
hodně mluví, o níž však nemají jasno ani ti, kdo ho
hodnotí kladně, ani ti, kdo ho kritizují, kterou však já
kladu z jeho dobrých vlastností na první místo. Co to
tedy je? Konstantin o sobě věděl, že má měkkou a lidu
milnou povahu a že nedokáže ve zlém myslet na nikoho
z těch, kdo si na něm chtěli vylít svou nenávist. Byl
bezstarostně shovívavý vůči těm, kdo se proti němu pro
vinili jen mírně (slovem mírně mám na mysli lidi, kteří
druhým nezpůsobili většíškodu). Posílal všakdo vyhnan
ství lidi, kteří se rouhali Bohu, nebo jim určil omezené
místo pobýtu, dával je zavírat do vězení a sám sl tajně
přísahal, že jim nikdy nedá milost.

168. Když jsem ho jednou od té přísahy zdržoval
a připomínal mu, že nebude snadné ji dodržet, snažil se
mě přesvědčit,že nezná jiný způsob, jímž by mohl držet
zločince na uzdě. Několik dnů trval na plnění svého
rozhodnutí, to ještě v něm plál spravedlivý hněv. Jak
mile-hněv opadl — a to se mu stávalo, když slyšel, jak
někdo chválí mírnost a oslavuje za ni někdejší císaře —,
začal myslet na odsouzence a na jejich vězení. Chvíli



184 PSELLOS E

naříkal, pak zas nevěděl, jak by záležitost nejlépe vy
řešil. Radil se se mnou o svých úvahách a vždy spíše
zvítězila jeho lidskost, Boha usmiřovaljiným způsobem.

169. Nikdy jsem neviděl a ani nyní neznám člo
věka laskavějšího, ale ani velkorysejšího a královštějšího,
než byl Konstantin. Jako by se jen proto byl stal císa
řem, nepovažoval se za vladaře v den, kdy nevykonal
nějaký lidumilný skutek nebo neukázal aspoň do jisté
míry svou štědrost. Nezaséval semínka svého dobrodiní
tak říkajíc do úródné půdy, aby se hned dočkal plodů
své laskavosti, či spíše ona půda nevracela plody vděč
nosti tak rychle, jak on oséval „žírnou a hrudnatou
zemi“.

170. Těm, kdo rádi takovým věcem naslouchají,
chci vyprávět krátký příběh jako názorné svědectví
této jeho dobré vlastnosti. Kdosi byl přistižen při zpro
nevěřevojenských finančních prostředků a byl potrestán
peněžní pokutou, která mnohonásobně převyšovalajeho
majetek. Byl to jeden z těch blahobytných boháčů
a revizor byl neúprosný, vždyť šlo o zájem císařské po
kladny a státní finance. Obviněný se odvolalk císaři,aby
ten rozhodl a aby rozhodnutí veřejného soudu nemělo
konečnou platnost. Oběma stranám bylo povoleno
jednání před císařem, dostavilo se početné obecenstvo,
mezi prvními jsem byl i já jako tajemník a zapisovatel
soudního jednání. Když se obě strany dostavily, tu ten
zloděj, nebo aspoň domnělý zloděj, pronesl upřímnou
a dojemnou řeč v tom smyslu, že chce sám splatit svůj
dluh státní pokladně, že však nechce odkázat svým
dětem dlužní úpisy. Okamžitě se také začal svlékat,
jako by chtěl odejít jen se svým nahým tělem.

171. Při těch slovech císař se slzami v očích zvolal:
„Můj milý, to by ses nestyděl pošpinit blahobyt svého
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rodu a přivést sám sebe do krajní chudoby, že by tě
pak někdo musel živit a šatit?““Obviněný na to odpově
děl: „„Císaři,ani kdybych sebevíc chtěl, nemohl bych
ty peníze sehnat.““ A co na to císař? „Kdyby se někdo
chtěl podílet na splacení tvého dluhu, souhlasil bys s ta
kovou spravedlností?““ — ,„„Aleto by musel být nějaký
„bůh na stroji“, nevidím, že by tu byl takový přiletěl
z nebe, snad anděl či božská duše, který by dohlížel na
průběh lidské spravedlnosti a staral se o lidské obce.““—
„„A to jsem právě já,“ zarazil ho císař, „„osvobozuji tě
od třetiny tvého dluhu.“

172. To řekl císař, obviněný se neovládal, padl na
kolena a málem radostí vypustil duši. Císař upadl do
rozpaků nad jeho vzezřením a dodal: „„Osvobozuji tě
od dvou třetin dluhu.““ A dříve než se ta slova donesla
k sluchu obviněného, rychle přidal: ,„A osvobozuji tě
1 od první třetiny.““ Ten člověk si vůbec neuměl před
stavit, že by císař něco takového dokázal, setřásl ze své
duše všechnu tíživou starost, oděl se do skvělého šatu
jako úplný vítěz a s ověnčenou hlavou přinesl Bohu
děkovnou oběť.

173. Každý, kdo by chtěl, by mohl o císaři vy
právět takové a podobné věci. Obratný řečník by ne
vypustil z chvalořeči ani ty věci, které historické dílo
odmítá. Ať tedy připomenu i něco z toho. Císař přizná
val zábavě v životě významné místo. Ostatní lidé na
zývali ty věci jen zábavou a nic jiného v tom neviděli.
Císař je však považoval za důležitou a vážnou věc.
Když chtěl někde dát vysázet lesík nebo oplotit zahradu
nebo rozšířitjezdeckou dráhu, uskutečňoval nejen původ
ní záměr, ale 1řadu dalších: dával zasypávat louky nebo
ohradit jiné, vykopávat z vinic a sadů rostliny 1s kořeny
nebo je zas osazovat rostlinami, které už nesly plody.
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174. Co tím myslím? Císař se rozhodl změnit
holou pláň v kvetoucí luh. Jeho příkaz se hned začal
plnit. Stromy, které rostly jinde, sem byly přenášeny
1 s plody a byly zasazovány do země, na pláň byly po
kládány travnaté drny z lesů a z hor a plně ji pokrý
valy. Pak císaři ještě vadilo, že na uměle přenesených
stromech hned nezpívají cikády a že háj není plný
slavičího zpěvu. Horlivě tu věc pak řešil a brzy se těšil
z rozmanitých zvuků.

175. "Tyhlea podobné věci se mi nezdají být přece
jen vhodné pro „„vladykurádce, kterému lid je svěřen
a tolik má starostí v srdci““podle básnického vyjádření
múzy Kalliopy. Někdo, kdo se dokáže obdivovat i jen
zdánlivé povrchní kráse, bude možná obdivovat císaře
pro velkolepost jeho děl a uvádět věci, které bude po
važovat za přesvědčivé pro posluchače, například že
císař byl tak rozumný, že svůj život rozdělil mezi vážné
zaměstnání a zábavu a že obě stránky jeho života si na
vzájem nepřekážely. Dále byl císařpřesvědčen, že vážná
stránka jeho života už nic navíc nepotřebuje, protože jí
stačí její vlastní krása. Zábavnou stránku svého života
však zpestřoval kvetoucí barvou nebo jí spíše dával
vážný ráz. Podle jeho chápání stačilo vršit jedno na
druhé, umem předstihovat činnorodost, z neobdělané
a neúrodné půdy tvořit náhle pole a tak jako první
Stvořitel jakoby z ničeho tvořit věci nadané určitými
vlastnostmi, vítězit nad ročními dobami jejich pohoto
vou přeměnou, obcházet se bez rukou rolníků díky
důmyslným zařízením, a vůbec dělat divy podle vše
možných vlastních představ. Tak mnozí ani nechtěli
věřit, že se dívají na včerejší pláň nebo že předvčerejší
pahorkatina se stala dnešní rovinou.

176. Popisuje ty věci uplatňují jen lehce umění
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rétoriky a její výmluvnost. Kdyby někdo chtěl svou řeč
dokonale propracovat, jistě by získal sluch i smýšlení
čtenářů zcela podle svého úmyslu. Já však nepovažuji
takové jednání za chvályhodné. Nenávidím rétorické
kličky, které pomáhají zakrývat pravdu.

177. Chci se tedy držet pravdivé historie a .ne
zahrnuji tuto jeho činnost mezi Konstantinovy před
nosti. A stejně to platí o jeho dětinském jednání v pří
padě jednoho prostoduchého a naivního mladíčka, kte
rého z bahna a přímo z ulice povznesl do centra řím
ského císařství, ačkoli ten hoch se ještě včera nedotkl
ani pera a inkoustu. Konstantina ten vyvrhel tak zaujal,
že mu málem svěřil vládu císařství. Nazýval ho svým
miláčkem a poctil ho předním místem v senátu. Miláček
však se naprosto k ničemu nehodil, ale císař každé jeho
slovo nebo čin považoval za božský výrok nebo dílo.
Podnětem té náhlé lásky a císařovyzávislosti na hochovi
bylo..., ale vrátím se trochu zpátky ve svém líčení
k událostem, jež probíhaly před Konstantinovým nástu
pem k vládě.

178. Když se Konstantin ujal římského žezla,
chtěl mít trochu oddechu, jako by po dlouhé plavbě
po širém moři byl přistál v přístavu císařství. Správou
říše pověřil jiného muže. Byl to člověk ušlechtilý, velmi
vzdělaný, měl pohotový jazyk připravený pronést vždy
naprosto působivou řeč a vyznal se 1 dokonale v záleži
tostech státní správy. Své řečnické umění přivedl k vr
cholu dokonalosti, propracoval jeho přesvědčivost tím,
že je spojil se znalostí občanského zákonodárství. Přes
nými logickými vývody dovedl vždy vystihnout pod
statný bod, uměl totiž zpestřit výklad zákona svým řeč
nickým uměním. Byl nadán velkým smyslem pro praxi
a řešil veřejné záležitosti velmi rozumně a s velkým
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nadáním. Miloval sice všemožnou krásu slova, dovedl ji
však přizpůsobit praktické potřebě věci. Jeho styl
v čistě řečnických projevech byl krásný, držel se antic
kého výrazu, ale při vystoupeních v záležitostech státní
správy byl jednoduchý, prostý a jasný. Přitom to byl
také člověk slušivého zevnějšku a pěkného vzrůstu i způ
sobu mluvy, jeho hlas byl zvučný a zřetelný, zvláště
když z balkónu vyhlašoval císařskározhodnutí.

179. Císař svěřil tedy výkonnou moc tomuto zna
menitému muži a sám užíval klidu a oddechu. Vždyť
se sotva vynořil z moře a ještě vyplivoval jeho hořkou
vodu po různých ztroskotáních. Věci teď byly v pořádku
nebo se do pořádku uváděly. Ten muž se ponenáhlu
stával známým, až byl povznesen na nejvyšší místo
v říši. A co se stane potom? Císař na něho začal žárlit
a nesnesitelně se ho to dotýkalo, jako by se ten člověk
už byl stal císařem. Císař tedy chtěl začít vládnout i de
facto, ne aby zlepšil státní správu, ale aby vše probíhalo
podle jeho vůle. Zdálo se mu totiž, že je vlastně jen
spoluvladařema že ta silná osobnostmu brání ve výkonu
vlády, kdykoli chtěl jednat skutečnějako císař.

180. Všiml jsem si toho podle některých příznaků
a sám jsem toho muže upozornil na císařovy skryté
myšlenky. Byl to člověk statečný, zůstal pevný a nepře
dal císařiotěže vlády. Komentoval svéjednání moudrým
výrokem, že nechce dobrovolně zničit císaře, ale až
fednou „sestoupí z vozu“ a vládní povinnosti přejdou
na císaře, pak mu rozhodně nebude závidět tu změnu.

181. Jakmile se však císař na něho rozhněval,
zbavil ho výkonu vládní moci, a aby mu někdo nepře
kazil jeho záměr, obrnil svůj rozum hluchotou. Možná
že by někdo dokonce použil k rétorské chvále obrat, že
císař byl tak moudrý a ve všem jednání soběstačný, že
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už nikoho nepotřeboval. Císař tedy zbavil toho muže
vlády, Bůh však mu dal lepší postavení a učinil z něho
zasvěcence a služebníka své boží moudrosti, jak to
v dalším výkladu bude přesněji vylíčeno.

182. To jsou tedy sporné činy císařovy, na něž
mají lidé různý názor. Chci ještě především upozornit
na to, že císař v ničem nedovedl dodržovat míru, ale
všechny své záměry uskutečňoval s přílišným důrazem,
ostrostí a rychlostí. Když měl někoho rád, jeho láska
neznala mezí, když se na někoho rozhněval, přeháněl
rozhořčenějeho chybyaještě si nějaké vymýšlel. I když
měl někoho rád, nikdo nemohl tušit, co z přemíry té
lásky vzejde.

189. Když císařovna Zoe odešla v pokročilém
věku z tohoto světa, zůstala v hloubi jeho srdce touha
po ní. Nestačilo mu, že po ní truchlil a zaléval její hrob
slzami, že se za ni modlil k Bohu, ale přál si, aby jí byly
prokazovány téměř božské pocty. Jednou jeden z po
stříbřenýchsloupků, které byly kolemjejího hrobu, zvlhl
v místě, kde ušlechtilý kov praskl, a podle přírodních
zákonů se tu vytvořila nepatrná houba. Císař hned
upadl v nadšení, naplnil svým křikem císařskýpalác, že
Bůh učinil zázrak na hrobu císařovny, aby všem lidem
bylo zřejmé, že její duše se vřadila mezi anděly. Všichni
dobře věděli, co se stalo, a přesto podněcovali jeho horli
vé nadšení, jedni ze strachu, druzí si na tom výmyslu
vybudovali dobrou existenci.

184. Takovým se ukázal co se týče císařovny,
málem však ani nevěděl o tom, že zemřela jeho sestra
Helena, a když někdo mluvil o její smrti, vůbec ho to
nepohnulo k lítosti. A stejně by sejistě byl choval, kdyby
1 druhá sestra, o níž jsem se zmínil někde výše, byla ze
mřela dříve než on.
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185. Přicházím k hlavnímu bodu kritiky císařova
velikášství, mám na mysli jeho stavbu chrámu sv. Jiří
Mučedníka. Císař dal starý chrám strhnout a odstranit
a na místě rozvalin dal postavit nynější chrám. Stavba
nevycházela právě z nejlepších podnětů, o tom není
třeba mluvit. Zpočátku se zdálo, že nepůjde o velkou
stavbu, poněvadž k ní byly položeny jen základy umír
něného rozsahu a jim byly přizpůsobeny 1 ostatní roz
měry a chrám se netyčil příliš do výše. Po nějakém čase
však císař vzplanul touhou soutěžit se všemi stavbami,
které tu kdy byly, a daleko je překonat. Hned dal obe
hnat zdí rozsáhlejší chrámový prostor, dal zvýšit a na
sypat vyšší základy, jinde je zase dal vyhloubit do větší
hloubky a na nich postavit větší a ozdobnější sloupy.
Vůbec se umění všude více uplatňovalo, strop byl po
kryt zlatem, podlaha a zdi byly pokryty zelenavými
kaménky, stejnobarevné nebo zase střídavě různoba
revné kaménky zářilyjeden vedle druhého. Zlato teklo
bouřlivým proudem ze státní pokladny jako z nevyčer
patelného pramene.

186. Chrám ještě nebyl dostavěn, a všechno už se
zase měnilo nebo předělávalo, kameny složené podle
přesného řádu byly rozebrány, zdi strženy a všechno
srovnáno se zemí. A to všechno se dálo proto, že v sou
těžení s ostatními chrámy nebyl zcela úspěšný, ale v sou
těži s jedním z nich zůstal až na druhém místě. Dal
tedy hned postavit druhou zeď a kolem středu opsat,
abych tak řekl, přesný kruh, jímž byl třetí chrám, po
stavený s ještě větším uměním, všechno se v něm jen
skvělo a zářilo. Chrám byl všude vyzdoben zlatými
hvězdami jako jakási nebeská klenba, nebo spíše se dá
říci, že nebeská báň je pozlacena jen místy, ale po chrá
mové klenbě se jako z jakéhosi středu rozlévalo zlato
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bohatým proudem souvisle po celém povrchu. Kolem
všude byly stavby se sloupořadími po stranách nebo
kolem celé stavby a ta sloupořadí byla tak široká, že
jimi bylo možno projet s koňským spřežením a táhla se
bez konce do nedohledna, jedno větší než druhé. Dále
tu byly kolem dokola 1uprostřed louky plné květů a vo
dovody naplňující bazény, háje na výšinách 1 rovinách
a nevýslovně půvabná lázeň. Kdyby byl někdo chtěl
kritizovat velikost tohoto chrámu, byla by ho hned za
razila jeho oslnivá krása. Té krásy bylo tolik, že stačila
pro všechny detaily toho obrovského celku a člověk by
si přál, aby se stavba ještě rozrostla a půvab pokryl
1dosud neexistující části. Nikdo by byl snadno nepřehlédl
zrakem trávníky uvnitř chrámového okrsku, a dokonce
by sl jejich rozsah ani nemohl představit.

187. A nadmíru krásný nebyl jen celek, protože
se skládal z překrásných detailů, ale diváka přitahovaly
1jednotlivé prvky samy o sobě. A ačkoli každý může
užívat půvabu stavby, nelze se pohledu na ni nasytit.
Každá jednotlivost přitahuje pozornost a nejpodivnější
e, že když se díváš na nejkrásnější věc ze všeho, náhle
tě upoutá jako zjevení nějaká maličkost a nemůžeš se
rozhodnout, co je nejlepší, co je druhé v pořadí a co
třetí. Neboť jsou-li jednotlivé části takové, pak stačí
k dokonalému požitku i ten nejposlednější krásný prvek.
Lidé se všemu nesmírně obdivovali, velikosti chrámu,
jeho krásné souměrnosti a harmonii a souladu částí, té
směsi a spojení půvabů, přívodu vod, zahradě, která
chrám obklopovala, lučním květinám, orosenému a ne
ustále zalévanému trávníku, stínu stromů a půvabu
lázně. Jako by byl ustrnul každý pohyb, každý myslel,
že už na světě není nic kromě toho krásného pohledu.

188. Císař však to vše považoval jen za začátek
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dalšího vývoje. Jako by se vznášel někde v oblacích,
chtěl k dílu vymýšlet další podivuhodné přídavky. Vy
konané dílo, ať bylo jakékoli a jakkoli krásné, se mu
hned znelíbilo a omrzelo ho. Vzrušovalo ho jen to, co
měl v úmyslu k němu přidat, a podněcovalo ho to
k touze po věcech nevídaných.

189. Císař byl vůbec vrtkavý a nedůsledný. Tou
žil po tom, aby se jeho vláda proslavila, a snad se tak
docela neminul cílem. Rozšířil hranice na východě
říše tím, že si přivlastnil významnou část Arménie, vy
hnal odtamtud některá knížata a učinil je svými pod
danými. Zároveň posílal vyslance k jiným knížatům,
a místo aby s nimi jednal povýšeně a sebevědomě,
usiloval o jejich přátelství a psal jim až příliš poní
žené listy.

Igo. "Tak prokazoval úmyslně poctu egyptskému
sultánovi, který měl radost z jeho ústupnosti a jako zá
pasník, který vypadl z ringu, nepoužíval po návratu
stejných chvatů, nýbrž dotíral a nabýval vrchu svými
protiúdery. Císař mi často svěřoval vyřizování tajných
záležitostí a ukládal mi psaní listů sultánovi. Poněvadž
věděl, že jsem římský vlastenec, výslovně mi radil, jak
bych měl jeho samotného ponížit ústupky a sultánovi
prokazovat větší úctu. Já jsem nepozorovaně používal
různých kliček a dělal pravý opak. Císaře jsem vylíčil
jinak a sultánovi jsem kladl nástrahy a zastřenějsem ho
svými myšlenkami ponižoval. Když pak můj sloh byl
nejasný, císař mi raději diktoval dopisy pro sultána
sám. Hippokrates z Kou říká o vlastnostech těles, že
jakmile tělesa dosáhnou kulminačního bodu, padají
dolů, poněvadž nemohou zůstat v klidu a poněvadž
pohyb pokračuje. Jemu samému se to nestalo, alejednal
tak se svými přáteli: pomalu je povyšoval, aby je náhle
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v opačné pohnutce zase srazil dolů. Někdy se stalo, že
některým z nich zase vrátil jejich funkce, jako by šlojen
o hru v kostky.

O UDĚLENÍ TONZURY PSELLOVI

191. Podobná situace se stala příčinou a základem
mého obratu k lepšímu způsobu života. Lidé se tehdy
divili, že jsem se tak náhle vzdal svého skvělého posta
vení, kterého jsem postupně dosáhl překonav lidskou
závist, a že jsem se obrátil k lepšímu životu. Působila
přitom na mě vrozená touha, která utkvělav mé duši
už od raného věku, ale také náhlá změna okolností.
Když jsem si uvědomil, jak nestálou povahu má císař,
který sejako voják v poli žene a vrhá tu na jednoho, tu
na druhého, dostal jsem strach. Abych vám celou věc
vyložil přesně, vylíčím ji od samého počátku.

192. Měl jsem přátelské vztahy k mnoha lidem,
ale jen dva z nich (oba přišlido svatého Římaz jiných
měst) mě uchvátili svým duchem. Důvodem našeho
přátelství byl přístup k vědě. Oba sice byli starší než já,
byl jsem dokonce mnohem mladší než oni, a aby mne
nikdo nemohl obvinit z nepravdy, oba byli, pokud se
týče filozofie,jen amatéry, kdežto já jsem byl .skutečný
filozof. Když se se mnou sblížili, nějakým způsobem oba
poznali mé nejhlubší nitro a stejně tak jsem já pronikl
k jejich duši a všichni jsme k sobě přilnuli. Ale stejně
jako jsem nad ně vynikal hloubkou rozumu, překonával
jsem je, abych tak řekl, i svým duchem a jako první
z nich jsem se dostal k císařskému dvoru. Protože se
mi zdálo nesnesitelným být od nich odloučen, sblížil
jsem jednoho z nich s císařem hned, druhéhopoz
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ději, poněvadž si nepřál být představen císaři hned.
193. Když jsme pronikli k císařskémutrůnu a do

sytosti se nabažili takzvaného štěstí, ale také náležitě
poznali poměry, nestáli jsme už tolik o tu zdánlivou
nádheru. Báli jsme se však projevit svůj názor, skrývali
jsme jej v srdci a odkládali jsme jeho zveřejněnína vhod
nou chvíli. První podnět k tomu zavdal sám císař, pro
tože uvedl vládní kolo do pohybu proti lidem, kteří na
něm seděli nahoře, a většinu z nich shodil a srazil. Po
něvadž jsme na tom kole seděli 1 my, nahnal nám tím
dost strachu. Báli jsme se, že by mohl zatřást loukotí
tak prudce, že by srazil i nás, kteří jsme se okraje kola
ještě nedrželi dost pevně.

194. 'Vyto události se staly základem našeho spo
lečného obratu, a právě to neštěstínás obrátilo k lepšímu
způsobu života. Když jsme se kvůli tomu jednou sešli,
jakoby na dané heslo jsme si prozradili navzájem své
tajné myšlenky. Uzavřeli jsme slavnostní a pevnou do
hodu. Z nutnosti jsme sice odložili změnu, k níž bychom
byli měli sáhnout všichni a najednou, ale slíbili jsme si
a přísahalijsme si navzájem, že každý z nás bude jednat
stejně jako ten, kdo první z nás uskuteční náš záměr.

195. První se vydal na cestu k Bohu ten z nás,
koho osud vynesl na nejvyšší místo. Postavil své roz
hodnutí na pevný základ, jak bylo jeho zvykem, a svěřil
uskutečnění svého přání do rukou božích. Jako záminku
pro změnu způsobu života si vymyslel nemoc. Těžce
oddechuje informoval o nemoci císaře a požádal ho
o souhlas k odchodu. Císař to nesl těžce, ale dal mu sou
hlas, velmi se ho však dotklo, že se vbrzku bude muset
obejít bez muže jeho kvalit.

196. Mně ta událost nedopřávala spánku ani od
dechu a nenechala mě ani příslušnou dobu vyčkávat.
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Sešel jsem se s přítelem, prolil potoky slz a doufal jsem,
že půjdu brzy za ním. Můj přítel si vymyslel novou zá
minku, totiž že se zázračně uzdraví, jakmile oblékne
mnišskou kutnu. Nečekal ani chvíli a vydal se na cestu
na svatou horu Olympos.

197. Při svém*řúsilí změnit celý způsob života
jsem se řídil jeho příkladem. Výmyslel jsem si chorobu
jater, těžké srdeční potíže a ztrátu smyslů. Jako bych
v blouznění mluvil sám k sobě o tom, co mám dělat,
mlčky jsem prsty naznačoval stříhání vlasů. K císaři
hned přicházely zprávy, že odcházím z tohoto světa, že
zápasím těžce se smrtí, že moje duše je ponořena do
hlubin neštěstí, a že když nabudu smyslů, projevuji tou
hu po lepším a povznesenějším způsobu života. Zpráva
o mé nemoci na císaře dolehla hůře, než by to bylo do
kázalo mé vzezření. Naříkal a vzdychal, že můj život je
v nebezpečí. Nejvíc jím otřáslo pomyšlení, že se bude
muset beze mne obejít, protože měl ve velké oblibě
projevy mého řečnického nadání. Pročpak bych neměl
přiznat pravdu?

197. a Smím-li se trochu pochlubit svými přiro
zenými schopnostmi, ukazoval jsem se císaři v nejrůz
nějších podobách. Pokud to bylo možné, žil jsem jako
filozof a obratně jsem se mu přizpůsoboval. Císař se
vždy brzy nasytil věcí, po nichž toužil, žádal si novou
změnu, z jedné krajnosti upadal do druhé nebo chtěl
obě krajnosti spojovat. Proto jsem s ním vedl filozofické
rozhovory o první příčině, o obecném krásnu, o ctnosti
a duši. Ukazoval jsem mu, která část duše tíhne k tělu
a která vyplouvá jako korek na povrch a nepodléhá
tělesnému poutu, vznášejíc se vlastní schopností jako
těleso vznášející se na lehkém křídle. Jakmile jsem si
všiml, že ho tyto výklady omrzely a že touží po něčem



196 PSELLOS 5]

zábavnějším, sáhl jsem k „„řečnickélyře““a bavil jsem
ho jejím rytmem a souladem slov, přiváděl jsem ho
k jiné představě ctnosti skládáním slov 1 stylistickými
prostředky, které určují působivost řečnického projevu.
Krásnému řečnickému projevu neslouží jen pravděpo
dobná lež a dvojsmyslný výklad námětu. Rétorika se
řídí 1pravidly exaktní vědy, používá filozofickýchpojmů,
přitom však kvete krásou slov a získává takto pozornost
posluchače dvojím způsobem. Člení pojmy a vyhýbá
se jejich matení, třídí a klasifikuje a tak je postupně
odvozuje. Působivost rétoriky není spletitá a nejasná,
přizpůsobuje se prostě době a věcem (pokud by to někdo
chtěl vyjádřit stručně bez rozvláčných period). Tím, že
jsem na tyto věci poukazoval, jsem 1vcísaři vzbudil lás
ku k rétorskému umění. Když se mi zdálo, žeje rozladěn,
změnil jsem předmět rozhovoru a předstíral jsem, žejsem
všechny své vědomosti zapomněl a že se mi málem stalo
to, co Hermogenovi — že můj plamen uhasil přílišnýžár.

198. Císař se na to dobře pamatoval a v žád
ném případě mi nechtěl dovolit, abych se věnoval me
ditacím a změnil způsob života. Nejdříve mi posílal
dopisy a vzkazy prostřednictvím významných mužů, aby
mě odvrátil od mého záměru, sliboval mi, že mě zbaví
nemoci a že mi udělí ještě skvělejší pocty. Ještě dnes
nedokážu číst jeho dopisy bez slz, vždyť mě nazýval
svým zrakem, lékem i životem a prosil mě, abych se
nedal zaslepit. Zůstal jsem ke všemu hluchý. Více na mě
působil přítel, který mě předešel a který si dříve než já
zvolil lepší. způsob života. Když se císař vzdal snahy
přesvědčit mě svou laskavostí, svlékl liščí kůži a oblékl
si lví. Začal mi hrozit kyjem, přísahal, že mě dá upálit
spolu s těmi, kteří mi radili k změně života, a hrozil
zkázou nejen mně, ale celé mé rodině.
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199. Přijímal jsem jeho hrozby jen jako příslib
lepšího života a zakotvil jsem v přístavu církve. Zde mi
ostříhali vlas a já jsem se vzdal světského života. Když
císař uslyšel o mé tonzuře, neměl mi to za zlé, ale začal
mi psát listy v jiném tónu a blahopřál mi k přijetí du
chovního života a dodával mi síly k té změně. Odsuzoval
touhu po nádherném a pestrém rouchu, vychvaloval
prostý šat a uděloval mi věnec vítěze za to, že jsem ne
podlehl žádnému přemlouvání.

200. Ale už dost slov o mně. Nechtěl jsem ve svém
historickém díle psát sám o sobě, přinutily mě k tomu
proti mé vůli odbočky od hlavního vyprávění. K právě
uvedenému tématu mě přivedla nestálost císařovy
mysli. Jen ze strachu před ní jsme zaměnili horší způsob
života za lepší, bouřlivý a neklidný život za život klidný.

201. Císařztratil oporu mých domluv, ztratil 1po
těšení z mých „„slovníchkoncertů““ a utekl se opět k svět
ským radostem. Uprostřed louky plné všelikých plodů
dal vykopat hlubokou vodní nádrž, pak dal vyrovnat
její obvod s okolní zemí a naplnit ji vodou. Když někdo
nevěděl, že v louce je prohlubeň, a klidně si šel utrhnout
jablko nebo hrušku, zpravidla spadl do vody, ponořil se
až na dno, pak se zas vynořil a zmítal se na povrchu
a císař z toho měl velkou legraci. A nezůstalo jen při té
zábavě s bazénem. Dal u něho za vysokou ohradou po
stavit dům rozkoší. Jednou si šel několikrát za den za
plavat v teplé vodě, a jak chodil ven z vody a zase do
vody, nepozoroval, že ho ovanul prudký závan větru.
Zpočátku nachlazení nevypadalo nebezpečně, ale pak se
nemoc rozšířilado nitra a zachvátila pohrudnici.

202. Konstantin se už vzdal naděje na přežití
a ležel jako právě podřezané obětní zvíře pracující
k smrti. Nepomýšlel na to, aby odevzdal vládu císa
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řovně Theodoře. Své záměry naopak před ní skrýval
a v tajných jednáních hledal budoucího císaře.Nepoda
řilo se mu však utajit svůj plán a Theodoře se donesly
jeho záměry. Theodora ihned vsedla s předními muži
své družiny na císařskouloď a přistála u císařskéhodvora,
jako by se zachránila z bouře. Tam hned strhla celou
tělesnou stráž na svou stranu. Purpurové pleny, jimiž ji
ovinuli hned po narození, laskavá povaha 1 utrpení je
jího dřívějšího života, to vše zapůsobilo na lidi. Císař
tu zprávu vyslechl s velikou nelibostí a jeho nemoc se
zhoršila. Poněvadž se už nemohl uzdravit ani přijít na
nějaké rozumné rozhodnutí, obestřelyjeho mysl mráko
ty, zavřel oči, jeho mysl 1 jazyk upadly v blouznění.
Ještě se nakrátko vzpamatoval, a když si uvědomil,jaké
neštěstí ho potkalo, s hořkostí vypustil duši.

203. "Takto zemřel po dvanáctileté vládě císař
Konstantin Monomachos. Proslavil se svými státnickými
činy, ale také svýmimorálními postoji dal příklad těm,
kdo chtějí žít co nejlépe. Pokud nepřihlížíme k jeho vý
bušnosti, byl to člověk nade všechny lidský. 'To je také
důvodem, že vyprávění o něm se zdá být protikladné,
poněvadž se mění a přizpůsobuje podle svého hrdiny.
Je však složeno podle zásad pravdy, nikoli podle rétoric
kých principů, je stejné jako jeho hrdina a spolucítí
s ním jako s císařem.
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THEODORA (1055— 1056)

VLÁDA CÍSAŘOVNY THEODORY

I. Po smrti Konstantina Monomacha přešlavláda
do rukou Theodory, dcery Konstantina VIIT. Všichni
se domnívali, že svěří vládu do rukou nějakého uroze
ného muže se státnickými schopnostmi, avšak Theodora
proti obecnému mínění a proti očekávání všech se cho
pila vlády nad Římany sama. Věděla, že nikdo nemá na
světě kratší paměť než člověk, který přišel k vládě pro
střednictvím někoho jiného, a že takový člověk dokáže
být velmi nevděčný právě k svému největšímu dobrodin
ci. Byla o tom přesvědčena na základě vlastních zkuše
ností i na základě příkladu, který měla ve svém před
chůdci a ve své sestře. Proto nechtěla uvést nikoho na cí
sařskýtrůn, ale o všem rozhodovala sama a zachovala si
nerozdělenou vládní moc. V jejím postojiji podporovalo
1 její služebnictvo a členové její domácnosti, byli to
většinou muži, kteří se vyznali ve vládních záležitostech
a ve správě říše.

2. Císařovna zcela otevřeně vládla celé říši a po
čínala si nezávisle a bez jakýchkoli roušek jako muž.
Bylo možno vidět ji při ustanovování hodnostářů, jindy
zas, jak pronáší pevným hlasem rozsudky z výše svého
trůnu nebo jak uvádí svá stanoviska a rozhoduje někdy
písemně, jindy na místě ústně v rozsáhlé nebo zas zcela
stručné formě.

9. U Římanů bylo zvykem, že při střídání vlada
řů docházelo k rozdělování nových občanských 1vojen
skýchhodností. Císařovnatento obyčej nedodržela a sna
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žila se lidu namluvit, že k žádné změně vlády nedošlo.
Všeobecně totiž tvrdila, že se vlastně neujala teď vlády
poprvé a že není nástupnicí císařskémoci. Vládní moc
prý jí už dříve svěřiljejí otec, neoprávněnou mocí jí pak
byla zbavena a nyní se pouze znovu chápe té moci, která
jí právem náleží. Lid sejejím vysvětlením spokojil a i lidé
s nabroušenými jazyky umlkli.

4. Všem se však zdálo nevhodné, že kdysi mužná
římská vláda se poženštila, a pokud si to lidé nemysleli,
aspoň to tak vypadalo. Pokud však nepřihlížíme k téhle
jediné věci, ve všem ostatním byla její vláda řádná a mo
hutná. Nikdo nekul proti její vládě pikle a každý se
řídil podle vládních prohlášení a nařízení. Také počasí
jednotlivých ročních dob lidem přálo, úroda byla boha
tá, žádný cizí kmen nepustošil a neplenil římské území
ani tajně, ani po vypovězení války. V žádné provincii
říše nedocházelo k napětí, poněvadž se všude dodržoval
spravedlivý pořádek.

5. Většina lidí soudila, že císařovna bude dlouho
Živa, snad i déle, než tomu v obvyklém životě bývá.
Ačkoli měla značně vysokou postavu, nehrbila se a její
rozumové schopnosti nepolevovaly ani po namáhavé
práci nebo po dlouhém ústním jednání. Některé projevy
si připravovala napřed, jiné formulovala na místě a mě
la dostatečně obratný jazyk na to, aby též v nich věci
jasně vyložila.

6. Správa věcí veřejných si však vyžadovala uro
zeného muže, který by se vyznal v politické praxi a uměl
formulovat císařské listiny. Císařovna nesvěřila to místo
nikomu ze své družiny, dobře věděla, jak rychle se
takový člověkdokáže změnit, je-li vystaven závisti svých
druhů. Vybírala nejdříve mezi předními senátory, ale
neuspěla. Nepověřila však správou státních záležitostí
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člověka vynikajícího vzděláním a řečnickými schop
nostmi, nýbrž muže, který uměl mlčet a upřeně hledět
do země. Ten člověk nebyl obratný při poradách ani
v ničem jiném, čím se zpravidla politik vyznačuje, nic
méně císařovna mu svěřila nejdůležitější místo. Vladaři
zpravidla dávají přednost lidem méně obratným, pokud
mají dostatečně vznešené vystupování, před lidmi vý
mluvnými a dokonale vzdělanými, kteří si zachovali
společenské způsoby. Ten muž se sice naučil trochu řeč
nickému umění, ale jeho ruka přitom zmohla víc než
jazyk. Ačkolinebyl obratný ani v písemném ani v ústním
projevu, jeho písemný projev byl přece jen lepší a díky
němu se jevil být moudrým člověkem. Kdykoli však
chtěl své znalosti projevit ústně, jevil se posluchačům
jako pravý opak, tak nejasný a neuhlazený byl jeho sloh.

7. "Tenmuž tedy vzal na svá bedra břímě vladař
ských povinností, ale většině lidí byl nepříjemný, pro
tože, jak už jsem řekl, neměl žádné společenskévystupo
vání. Nebyl přívětivý, neuměl s lidmi obratně mluvit,
každému ukazoval jen drsnou stránku své povahy a vy
hýbal se společnosti. Kdykoli někdo nešel hned k jádru
věci, nýbrž chtěl říci několik slov úvodem, zlobil se
a rozčiloval a zdál se všem nesympatický, takže nikdo
za ním nechtěl chodit, nebylo-li to nezbytně nutné. Já
obdivuji pevnost jeho smýšlení, ale myslím, že takové
postoje se hodí spíše na věčnost než pro naše časy, a spíše
pro život budoucí než pro život zdejší. Naprostou ne
přístupnost citu a nezlomnost totiž kladu někam do ob
lasti mimo všechny sféry a mimo hranice vesmíru. Život
tělesný se nemůže obejít bez společnosti a odpovídá
lépe životu zdejšímu, lépe řečeno ta část duše, jež je
nositelem citů, lépe odpovídá životu pozemskému.

8. Když o tom tak uvažuji, rozeznávám tři stavy
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duše. První stav je, když duše žije sama o sobě osvoboze
ná od těla a je pevná a nepoddajná. Zbylé dva stavy
se týkají období, kdy duše žije ve spojení s tělem.
Jestliže taková duše, ačkoli na ni v životě působí mnoho
silných vášní, si zvolí přesný střed kruhu, je výsledkem
člověk společenský, jehož duše není božská a dokonalá,
ale netíhne ani příliš k tělu a nepodléhá vášním. Pokud
duše opustí střed a oddá se životu podléhajícímu vášním,
dá (v člověku) vzniknout zálibě v požitcích a rozkoši.
Pakliže by však někdo i mohl vystoupit ze svého těla
a dosáhnout vrcholu duchovního života, co společného
by ještě měli on a svět? „„Svlékljsem roucho své,““praví
Písmo, „„jakje mám obléci?““ Nechť se odvrátí a odejde
od lidí a vystoupí na horu vysokou tyčící se do nebes
a zůstává tam spolu s anděly, aby jej osvítilo vyšší
světlo. Jestliže se však někdo nemůže chlubit takovým
vítězstvím nad lidskou přirozeností a náhodou je pově
řen státnickými záležitostmi, pak nechť takový člověk
spravuje záležitosti jako tvor společenský a nepředstírá,
že sám je přímýjako pravítko. Ne všichni lidé byli stvo
ření podle stejného měřítka, a zavrhuje-li někdo jakékoli
vybočení, ať zavrhne okamžitě i vše, co z něho vyplývá.

o. Proto se také ten člověk, který filozofoval o ne
filozofických záležitostech, nejevil filozofem, ale budil
dojem, že se chce jako filozof tvářit. Abychom ho vše
stranně posoudili, je třeba říci, že ve svém soukromém
životě byl docela jiný. Vedl nákladný život a miloval
jeho nádheru, zastával vždy vlastní mínění a nedal se
podplatit. Kdykoli měl při jídle společníka s veselou
tváří, který „„po jídlech předložených a zchystaných
sahal““,jak říká Homér, pak také on se s větší chutí chá

pal předkládanéhojídla, živěrozmlouval, ukazoval svou
laskavost a snažil se svému hostu přizpůsobit. Ve chvilce
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se však dokázal změnit a choval se docela stejně jako
obyčejně. O vládní moc se s nikým nechtěl dělit. A teď
už je čas, aby vyprávění se zase vrátilo k mé osobě.

10. Krátce před nástupem císařovny '"Theodory
jsem se obrátil k lepšímu životu. Poněvadž jsem oblékl
posvátné roucho krátkou dobu před Monomachovou
smrtí, mnozí lidé tvrdili, že uhádli můj záměr: věděl
jsem prý, kdy nastane čas (císařovy smrti), a proto
prý jsem tehdy vstoupil do duchovního stavu. Většina
lidí mi připisuje větší význam, než jakého se mi od pří
rody dostalo. Poněvadžjsem se trochu zabýval geometrií,
myslí si hned, že umím měřit i nebe, poněvadž jsem
získal 1 nějaké vědomosti o nebeské sféře, musím se prý
vyznat i ve fázích, ve sklonu zvířetníku, v otázkách za
tmění, úplňků, cyklů a epicyklů, a vůbec jsou přesvědče
ni, že umím předpovídat budoucnost, i když jsem se
sám už od takových knih odvrátil.

11. Zabýval jsem se sice trochu sestavováním ho
roskopů, abych trochu porozuměl těm hloupostem
(způsob mé výuky a rozmanitost otázek mých poslucha
čů mě totiž nutily zabývat se všemi vědami), a proto
nemohu odmítat žádný dotaz v té věci, 1kdyby byl do
těrný. Přiznávám, že jsem se zabýval všemi oblastmi
vědění, nezneužil jsem však žádné z věd, které teologové
zakazují. Vím, jakou úlohu hraje náhoda a působení
zlého ducha, nevěřím tedy, že pozemské dění se řídí
působením a postavením hvězd. Pryč rovněž s těmi,
kteří nám slibují duchovní život a svěřují jeho řízení
jakýmsi novým bohům! Rozdělují náš pozemský život,
hledají původ absolutního života a odvozujíjej od Tvůr
ce, původ nerozumných životů hledají ve hvězdách
a v částech vesmíru, umísťují tyto životy v tělech, jimž
teprve potom přiznávají život nadaný rozumem.
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12. Žádný rozumný člověk by neobviňoval něko
ho, kdo astrologii sice zná, ale nevěřív její učení. Polito
váníhodný pro své prázdné vědění by však byl člověk,
který by se k tomuto učení odvrátil od naší nauky.
Mne — po pravdě řečeno — neodvrátil od astrologie
vědecký důvod, ale zadržela mě jakási vyšší moc. Ne
poskytuji sluch ani sylogismům ani jinému vedení dů
kazů, to, co větší a bystřejší duchy přimělo k přijetí
řecké vědy, právě to mě naléhavě vede k pevné víře
v naše učení. Matka boží, její syn nemající tělesného
otce, jeho utrpení, trnová koruna, třtina, ysop a kříž,
na němž rozepjal své ruce — to je moje pýcha a sláva,
1když mé skutky nebyly ve shodě s mými slovy.

13. Vraťme se však k dřívějšímu postupu a pořád
ku našeho vyprávění. Stalo se tedy, že jsem se krátce
před císařovou smrtí odvrátil od nehodného způsobu
života. Když se ujala vlády Theodora, povolala mne
hned k sobě a s nářkem líčila, co vytrpěla od svého
zetě, svěřovala mi své tajné plány a nařídila mi, abych
k ní často přicházel a nezatajoval před ní nic, co bych
se dověděl. Nebylo to poprvé, co jsem se s císařovnou
stýkal. Ještě za císařova života mi Theodora svěřovala
své úmysly a plány, kdykoli chtěla napsat důvěrný list
nebo uskutečnit nějaký tajný záměr.

14. Když jsem se podle rozkazu dostavil, vzbudil
můj příchod ke dvoru závist. Poněvadž ti, kdo tam přišli
přede mnou, nemohli o mně šířit žádné klepy, vytýkali
mi mnišskou kutnu a život v samotě. Císařovna jejich
řečemvěřila, ale jinak se důvěrným rozhovorůma sty
kům s těmi lidmi vyhýbala. Když jsem to vycítil, pře
stal jsem k ní chodit tak často a císařovnahned obrátila,
vytýkala mi mou liknavost a vyčítala mi, že nedbám
jejích příkazů.
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15. Bylo nesnadné odvrátit císařovnu od jejích zá
měrů a často chtěla uskutečnit1 něco, co si napřed ne
rozvážila. Neměla dost sebedůvěry ve vlastní názory,
možná že se bála, aby jimi nepoškodila říši, a proto
věřila jiným lidem víc než sobě. Jistě si také vážila
předchozího císaře,1když už byl mrtev, myslela na jeho
dobré činy a nechtěla rušit žádné jeho rozhodnutí,
přece však nedosáhla cíle a většina toho, čeho dřívější
císař dosáhl, byla promarněna. Muže, jemuž byla svě
řena vláda říše (před chvílí jsem o něm přestal mluvit),
nepoctil Theodořin předchůdce žádnou z předních hod
ností a nepovolal jej na místo po svém boku, jak tomu
bývalo u dřívějších císařů. Ten člověk to měl císaři za
zlé už za jeho života a po smrti na něho za to zneuctění
vzpomínal ve zlém. Za takový postoj by každý omluvil
1 císařovnu nebo kohokoli jiného, kdo za to měl k císaři
špatný postoj. Kdo však by mohl zbavit císařovnua její
družinu obvinění z krajní a hanebné pošetilosti za to, že
nemyslela na to, žeje jen hostem na této zemi, že nedala
státní záležitosti do pořádku a že ji na tu myšlenku ne
přivedlo ani její okolí. Snad si mysleli, že ona bude žít
věčněve stejném stářínebo,1 kdyby podlehla běhu času,
že znovu rozkvetejako mladý výhonek, mysleli si možná,
že jejich blahobyt je trvale zaručený a nechtěli proto
nikoho postavit v čelo říše a dát tak věcem podnět
k nejpříznivějšímu vývoji.

16. Když jsem viděl, jaké lidi dosazuje na svaté
trůny a jak mnohomluvnými projevy, abych tak řekl,
svá opatření doprovází, nemohl jsem se ovládnout a ve
skrytu jsem reptal a kritizoval jsem ji za to před lidmi,
jimž jsem mohl důvěřovat. Divil jsem se tomu, poněvadž
jsem znal její zbožnost. "Touha po samovládě však ji
přivedla k porušování zákonů a narušila 1její zbožnost.
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Nezachovala si ani svůj soucit, snad se vrátila k své
přirozené povaze a chtěla ukázat, že jeií dřívější život
byl jen přetvářkou, nebo tak jednala úmyslně, aby
se ukázala lidem nepřístupnou a nepodléhala jejich
slzám.

17. Před svým nástupem k vládě byla Theodora
ve velmi úzkých stycích s ekumenickým patriarchou
(tak je zvykem nazývat cařihradského patriarchu) a vá
žila si ho. Byljím tehdy Michal, který vstoupil na svatý
trůn po zbožném Alexiovi. Jakmile sejejí vláda upevni
la, stala se jeho nepřítelkyní a začala ho nenávidět
Příčinou tohoto obratu byla patriarchova nespokojenos
s tím, že římské říši vládne žena. Při své povaze tím by
velmi rozhořčen a otevřeně projevoval, co si myslí
Theodora by ho nejspíš byla sesadila, byl jí však dopřán
už jen krátký čas pozemského žití.

18. Ach, ti ctižádostivci, kteří svou štědrostí pře
kračují každou míru, ne — to nejsou nějací andělé,
kteří by jí byli přinášeli nějakou zvěst od Pána, ti nave
nek jen anděly napodobují, ale jejich mysl je plná po
krytectví! Mám na mysli naše mnichy, kteří se připo
dobňují božským bytostem, či spíšejejich zákon je nutí,
aby se tak tvářili, a kteří mezi námi chodí jako nějací
polobozi, ještě dříve než se rozloučí se svou: lidskou
přirozeností. O jiné stránky zbožnosti se nestarají, ne
vychovávají naši duši k lepšímu, nekrotí naše vášně
tím, že by je drželi na uzdě nebo zas je podněcovali
svým slovem. Takové věci považují za zbytečnost a ra
ději předpovídají budoucnost a ohlašují boží vůli, mění
pevně stanovené mezníky života, jedněm zkracují dobu
života, druhým přidávají léta, přiznávají dokonce ne
smrtelnost časné přírodě a zastavují přirozený vývoj.
Ujišťují nás, že chodí vždy v plné zbroji jako obyvatelé
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dávné Akarnanie a že se dovedou dlouho vznášet ve
výšinách, ale velmi rychle se vracejí na zem, jakmile
ucítí pozemskou vůni obětního zvířete. Takové lidi
jsem často viděl a dobřejsem je poznal. Oni také to byli,
kdo namluvili císařovně, že bude žít věčně, a právě
proto se málem dočkala záhuby ona sama a málem
strhla do záhuby 1 celou říši.

19. Bájili jí o nekonečně dlouhém životě v době,
kdy ona se již přiblížila osudem dané mezi. Zneužívám
tu toho rčení, chci říci, že naplnila dobu svého života
a blížila se svému konci. Zachvátila ji strašná choroba.
Její vyměšovací činnost byla ochromena, císařovna
ztratila chuť k jídlu a zvracela. Pak dostala tak silný
průjem, že z ní málem vyšly všechny vnitřnosti a sotva
dýchala. Lidé z jejího okolí se už vzdali naděje v zacho
vání jejího života a kuli plány a radili se o říši,ale 1o sobě
samých. Neříkám to z doslechu, byl jsem sám přítomen,
když k té poradě a usnesením došlo, viděl jsem to na
vlastní oči a slyšel na vlastní uši, jak hazardují zále
žitostmi říšejako při hře v kostky.

20. Polední slunce ještě nestálo v zenitu, císařovna
už jen slabě dýchala a zdálo se, že co chvíli zemře. Lidé
z okolí trůnu se shromáždili kolem svého předáka a uva
žovali, koho mají postavit v čelo státu, aby je chránil,
zůstal jim věrný a střežil jejich blahobyt. Nechci teď
charakterizovat člověka,jemuž dali přednost před ostat
ními. Myslím jenom, že se v něm docela nezmýlili, až
na to, že to nebyl typ vladaře, ale spíše člověk, který se
podřizoval a dával vést. Blížil se také už podzimu života
a jeho vlasy už byly zcela posypány stříbrem.

21. Přemluvili císařovnu, aby tohoto muže pocti
la císařskou korunou. Císařovna poslechla, ověnčila
jeho hlavu diadémem a prohlásila jej za císaře. Pak



208 PSELLOS B

vládla ještě krátký čas a zemřela sotva hodinu před
koncem roku. Pánem říše se stal na krátkou dobu Mi
chal. Chci o něm promluvit po krátkém úvodu.
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MICHAL VI. (1056— 1057)
IZÁK KOMNENOS(1057— 1059)

ZAČÁTEK JEDNOLETÉ VLÁDY
MICHALA STARCE

1. Lidé, kteří se právě dostali k císařské moci, si
myslívají, že dostatečnou zárukou pevnosti jejich vlády
je podpora občanskýchvrstev. Tyto vrstvyjim totiž jsou
nejbližší, proto se domnívají, že i jejich vláda bude
bezpečná a bez otřesů, povede-li se občanské vrstvě
dobře. Ihned po uchopení moci poskytnou těmto lidem
přístup ke dvoru a dají jim slovo. Oni samozřejmě císaře
obskakují a zahrnují ho lichotkami, pak pronesou ně
kolik velkohubých veřejných projevůa císař už nehledá
oporu v žádné jiné síle, jako by měl zaručenou božskou
podporu. Ačkoli zárukou jejich bezpečnosti jsou tři
opory —lid, senátorský stav a armáda —, věnují císaři
armádě menší pozornost, zato ostatním dvěma vrstvám
projevují okamžitě veškerou přízeň, kterou jim umožňuje
jejich vládní moc.

2. Stařičký Michal rozdával hodnosti ještě okáza
leji, než bylo dosud zvykem. Nepovyšoval lidi o jeden
stupeň, ale hned o dva nebo tři. Kdykoli k němu někdo
přišel a žádal hned čtvrtý stupeň, vyslyšel ho také. Pak
se objevil někdo z druhé strany a upozorňoval na sebe
a dosáhl 1 pátého stupně. Císařova štědrost prostě vy
volala úplný chaos.
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AUDIENCE VOJENSKÝCHVELITELŮ
U CÍSAŘE MICHALA

3. Kdyžse zpráva o tom donesla k sluchu armády,
zvláště k sluchu vybraných velitelských kádrů, spěchali
tito do Byzantia, aby dosáhli stejných nebo ještě vyšších
poct. Byljim určen den audienceu císařea také já jsem
tehdy byl u vladaře přítomen. Přišli stateční mužové,
vpravdě hrdinové, uklonili se, pronesli po řadě předepsa
ný pozdrav a pak se na rozkaz císařův zastavili. Tehdy
by byl císař měl s každým z nich prohodit několik velko
myslných slov, jak se na císaře sluší. On však se nejdříve
docela nevhodně obořil na všechny, potom přikázal
vrchnímu veliteli a jeho zástupci, aby předstoupili do
středu, a zasypal je spoustou urážek za to, že prý málem
ztratili Antiochii a přišli o vojsko (hlavním velitelem
byl Izák Komnenos, jeho zástupcem Kekaumenos z Ko
loneje). Izák se prý nevyznamenal ani statečností ani
velitelskými schopnostmi, vybral prý jen od lidu peníze,
své velitelské funkce nevyužil k dobytí slávy, ale k uspo
kojení vlastní ziskuchtivosti. Izák strnul nad neočekáva
nými výtkami, vždyť očekával pocty, a dočkal se jen
urážek. Když se jeho spoluvelitelé snažili ho hájit, císař
hned umlčel jejich jazyky. I kdyby se byl císař choval
pohrdavě k ostatním, Izáka měl uznat za hodna chvály
a poctít ho všemožnými poctami, on však i jemu odepřel
svou přízeň.
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O KOoMNENOVĚ POVSTÁNÍ

4. "To byla první rána namířená proti armádě
a byl to 1 první podnět k spiknutí proti císaři. Vylíčená
scéna pobouřila jejich mysl a vyvolala v nich první
myšlenky na povstání. Nepomýšleli hned na převzetí
císařské moci, ale učinili ještě jeden pokus, aby získali
císařovu náklonnost. Ale když mluvili ,,o voze““, on
mluvil ,„o koze““, a když nebyli spokojeni, nedopřál
jim slovo, odmítl všechny jejich požadavky a poslal je
pryč. Byli by se na něj nejraději hned vrhli, a nechy
bělo mnoho, aby na císařevztáhli ruce a svrhli ho hned
z trůnu. Izák je zadržel a prohlásil, žeje třeba důkladně
si celou věc rozvážit. Pak se dohodli na spiknutí a jali se
hledat velitele vojenské moci a člověka, který by spravo
val říši.

5. Izák všem nabízel císařskoukorunu a tvrdil, že
každý z nich je schopen vládnout. Všichni však uzná
vali za hodna té pocty právě jeho. Nevynikal jenom
rodem, ale i vladařským zjevem, ušlechtilostí mysli
a pevností povahy. Už na pohled vzbuzoval úctu. Ale
počkejme ještě chvíli s jeho charakteristikou. Když se
důstojníci dohodli o svých záměrech, promluvili ještě
krátce s císařem a vrátili se domů. Pocházeli z východ
ních částí říše, ze země vycházejícího slunce, a žili na
vzájem nedaleko od sebe. Proto se po několikadenní
přestávce mohli sejít na jednom místě a zahájit spik
nutí, Spiknutí ještě ani nezačalo, a už na jejich straně
stála slušná armáda, poněvadž se k nim přidala řada
urozených lidí a posilovala je v jejich záměrech. Roz
neslo se totiž, že v jejich čele stojí vynikající velitel, který
získal na svou stranu nejmocnější rodiny, jejichž jména
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nezůstala utajena. Pak už nikdo ani chvíli neváhal
a všichni přešli na Izákovu stranu snažíce se jako dobří
běžci předstihovat jeden druhého.

6. Armáda si už dříve chtěla podrobit celou řím
skou říšl a sama se podřídit vojenskému císaři. Chtěli
zrušit nástupnictví civilních císařů, ale odkládali usku
tečnění svých záměrů chovajíce touhu po jejich realizaci
pouze ve svých srdcích, poněvadž se jim nikdo nezdál
dost vhodný k vládě. Když však viděli, že v čele po
vstání proti císaři stojí Izák, jehož si dříve ani ve snu
netroufali představit v císařském rouše, poněvadž měl
o takových záměrech velmi přísné představy, a že právě
on rozhoduje o dalším postupu, přestali se přít mezi
sebou a přidávali se k němu plni odvahy a připraveni
k boji.

7. Izák tehdy poprvé vedl podobný podnik, přesto
však jednal spíše rozvážně než s nadměrnou odvahou.
Především si byl vědom, že řádná armáda potřebuje
hodně finančních prostředků. Dal proto zahradit všech
ny cesty vedoucí do hlavního města a rozestavěl na nich
dostatečně silné hlídky. Bez jeho vědomí a souhlasu se
nemohl po cestách pohybovat nikdo ani tím ani oním
směrem. Po těchto opatřeních začal vybírat veřejné
dávky, a to řádně a systematicky po založení spisů
a ustanovení svědomitých výběrčích. Dal zapisovat
každou položku, aby po nástupu vlády měl o dávkách
přesné účty. Tímto způsobem si tedy vedl spíš rozvážně
než nadmíru odvážně. A ještě další jeho čin lze obdivo
vat: ačkoli se k němu hrnulo velké množství lidí, vybíral
st z nich do svých oddílů ty, o nichž bezpečně věděl, že
jsou stateční, že jejich odvaha je spojená s rozvahou
a že jejich statečnost je pevná. Tyto muže zařadil do
setnin a pluků, jim svěřil vedení války. Kvalitě dával
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přednost před kvantitou, ačkoli ani zbytek mužů nebyl
horší než ti vybraní.

8. Nejdříve dal rozkaz, aby udržovali oddíly a ne
mísili se navzájem, aby nevznikl chaos, ale aby tiše
postupovali v oddílech a šicích a aby v těchto útvarech
1tábořili. Pak stanovil příslušný žold a výzbroj dostateč
nou k válečnému tažení. Povyšoval je rovněž, přiděluje
vyšším důstojníkům vyšší hodnosti a nižším hodnosti
rižší. Tělesnou stráž svěřilsvým pokrevným příbuzným
a obklopil se jimi. Pak střídavě bez strachu postupoval
a tábořil. Bezesné noci věnoval myšlenkám na vládu, ve
dne ho bylo vidět při horlivé činnosti, a tak šel za svým
cílem, jako by ho už měl na dosah ruky. Ve vojenských
táborech se dějí různé věci a většina lidí má víc odvahy
než rozumu. Izák však nikdy nikomu nehrozil mečem
ani nemusel trestat provinilce. Dovedl nahnat strach
pouhým pohledem, zamračené obočí nahradilo každou
ránu.

9. Takto dorazil se spořádaným vojskem k hlav
nímu městu. Michal Stařec už vládl jen hlavnímu městu
a lidé, kteří měli na něho vliv, se chovali, jako by se nic
nedělo. Nehledali řešení proti povstalcům ani nevyslali
vojsko, které jim zbylo,: proti jejich šikům, neučinili
prostě žádné opatření, které by mohlo rozložit povstalec
ké vojsko. Někteří z císařových přívrženců ho konečně
vyburcovali z jeho lhostejnosti a přesvědčili ho, že po
třebuje rádce a hodně peněz i vojsko. Císař k sobě povo
lalá mnoho mužů ušlechtilého smýšlení, jež až dosud
přehlížel. Tehdy povolal k sobě i mne a předstíral, že
už mě odjakživa měl v lásce a že lituje, že se choval ke
mně nevhodně.
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RADY CÍSAŘI TÝKAJÍCÍ SE POVSTÁNÍ

10. Neměl jsem mu jeho dřívější chování za zlé
a hned jsem mu dal radu, aby udělal tři věci. Věděl
jsem, že císař je ve sporu s patriarchou pro rozdíly
v názorech a že patriarcha se proto na císaře hněvá.
Vnukl jsem tedy císaři myšlenku, aby upustil od sporů
s patriarchou a aby se s ním dohodl na témže názoru
a smýšlení.V takovéto těžké době má totiž patriarcha
velkou moc a mohl by se přidat na stranu povstalců,
kdyby ho císař dříve nezískal bezpečně pro sebe. Potom
nechť císař pošle poselství k veliteli povstalců, aby roz
pustil své vojsko, a slíbil mu všechno, co by mu mohl
bez nebezpečí poskytnout. Řešení ostatních záležitostí
ať zatím odloží a mezitím nechť působí na povstalecké
vojsko a pokusí se narušit jednotu jeho šiků. Nejdůleži
tější a nejvýznamnější byla moje třetí rada: nechť císař
k sobě povolá armádu ze Západu, nechť shromáždí
zbylé oddíly, nechť povolá na pomoc spojenecké oddíly
ze sousedních barbarských zemí a upevní žoldnéřské
oddíly, které jsou v našich službách. V čelo této armády
nechť postaví statečného velitele a rozdělí armádu v do
statečný počet oddílů a postaví ji proti síle, která
na nás táhne ze všech stran. Císařmé návrhy schválil.

O VOJENSKÉM TAŽENÍ PROTI ÍZÁKOVI

11. Později však první bod mého návrhu zamítl
a jeho odmítnutí už stačilo k vyvolání katastrofy. Císař
se chystal k uskutečnění druhého a třetího bodu mého
návrhu. V druhém bodě však nic nebylo dovedeno do
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konce. Západní armáda sice byla výborně připravena
k boji, byla posílena 1 o spojenecké oddíly a byla roz
dělena do setnin, které zase byly spojeny do šiků, a takto
připravená se statečně postavila proti východní armádě.
Obě armády vybudovaly v nevelké vzdálenosti od sebe
zátarasy, rovina mezi nimi byla poměrně úzká. Žádná
strana však nepodnikla výpad, země nikoho zůstávala
prázdná. Císařská armáda měla převahu počtem vojá
ků, ale nepřítel ji zase převyšoval úderností a kázní.
Nejdůležitější a nejpodivnější je však ta skutečnost, že
nepřátelské šiky byly nezlomné a měly pevnou a neotře
sitelnou důvěru ve vlastního velitele, kdežto naše armáda
se zmenšovala a rozpadala, protože denně mnozí vojáci
zbíhali k povstalecké armádě. Náš vrchní velitel (jeho
jméno není třeba uvádět) kolísal mezi oběma stranami
a podle mého názoru se spíše klonil jen k jedné z nich.

12. Tak jsme byli poraženi na frontě i v zázemí
a podlehli jsme smýšlení velitelů ještě dříve, než jsme se
odhodlali k boji. Naše oddíly, a vůbec celá armáda,
pokud nám zbyla, si dosud nebyla vědoma kolísavosti
našich velitelů. A tak proti nepříteli stáli „„rekovébojov
ní muži““— jak praví básník — „,s touhou v hlubinách
srdce““,vyzbrojení nejlepší výzbrojí, s nejlepšími zbraně
mi, jaké si lze představit, u pasu nebo v rukou. S bo
jovným pokřikem povolili uzdy koním a hnali se neza
držitelně proti nepříteli. Naše pravé křídlo obrátilo na
útěk levé křídlo nepřátel a daleko je pronásledovalo.

13. Když to zpozorovali vojáci na pravém křídle
povstalců, nevydrželi bojový křik a útok protivníka,
ale okamžitě ustoupili a rozptylovali se v obavě, aby zví
tězivší strana nedovršila útěk prchajícího levého křídla,
neobrátila seproti nim a neudeřila na ně plnými silami.
Proto se také oni obrátili na útěk a vítězství se už zřejmě
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klonilo k císařské straně. Jen velitel povstalců Izák
Komnenos stál pevně uprostřed a svou statečností pře
vyšoval pronásledovatele 1 prchající. Několik vojáků
z naší armády ho spatřilo (byli to sotva čtyři Taurosky
thové, víc jich nebylo), namířili proti němu svá kopí
a tísnili ho z obou stran. Zaútočili kopími najeho ochran
nou výzbroj, minuli se však cílem a nezasáhli Izákovo
tělo. Nedokázali ani zatlačit ho stranou, protože tím,
že na něho doráželi z obou stran, udržovali ho stále na
stejném místě, nedovolili mu ztratit rovnováhu a stále
ho drželi ve středu. Izák viděl příznivé znamení v tom,
že stojí pevně, ačkoli se na něho údery sypou z obou
stran, a vzápětí vydal své armádě rozkaz, aby tvrději
dolehla na císařskou armádu, aby bojovali s odvahou,
obrátili naši armádu na útěk a co nejdále ji proná
sledovali.

14. Boj pak proběhl podle jeho příkazu. Hrozné
a děsivé zprávy otřásly naším sluchem, vyděsily císaře
a vedly ho k ztrátě všech nadějí. Nebylo možné okamžitě
povolat znovu do boje poraženou západní armádu
a Žádné čerstvé nově odvedené síly nebyly k dispozici.
Vrchní velitel eunuch Theodoros, kterého do této funk
ce už dříve povolala císařovna Theodora a svěřila mu
tehdy velení východní armády, ho odrazoval od tažení,
a to nikoli proto, že by neměl odvahu svést druhou
bitvu, ale proto, že se změnilo jeho smýšlení a že uzavřel
tajnou dohodu s Komnenem.
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VYSLÁNÍ POSELSTVÍ KE KOMNENOVI

15. Po několika dnech mne císař požádal, abych
vedl mírová jednání s Komnenem a doručil mu jeho
tajné návrhy. Císař si přál, abych svou výmluvností
a svými sofistickými schopnostmi obměkčil protivníkovu
mysl a získal ho znovu na jeho stranu. Když jsem císa
řovu žádost vyslechl poprvé, byl jsem dočista ohromen
a odmítl jsem jeho požadavek. „Tenhle příkazdobrovol
ně nesplním, protože je příliš nebezpečný. Výsledek
jednání není nejistý, ale zcela prostý. Je přecejasné, že
Izák, který právě dobyl vítězství a kterého úspěch na
plňuje důvěrou, se nedá přesvědčit, aby se vzdal vládní
moci a spokojil se něčím menším.““

16. Císař potřásl hlavou a vytýkal mi nedostatek
přátelství a oddanosti. „Ty jsi studoval umění přesvědči
vě mluvit,““ řekl, „„a přitom jsi nepochopil, jak hájit
v neštěstí přítele a z milosti boží svého pána? Můj
vztah k tobě se po nástupu mé vlády ani trochu nezmě
nil, stýkám se s tebou stejně jako dříve, líbám a objí
mám tě, jak jsem byl zvyklý, a denně okouším medové
sladkosti tvých slov. Myslel jsem, že si z tvé strany
zasloužím stejné chování. A ty nejsi ochoten udělat pro
mne ani tolik, co slušný člověkudělá v nebezpečí 1 pro
nepřítele. Já tedy půjdu cestou, kterou mi určil můj
osud, a jednou se najde někdo, kdo tě obviní a osočí
za to, že jsi zklamal přátelství svého pána a přítele.“

17. Po jeho slovechjsem se zarazil a málem zůstal
jako ochromen. Rozhodně jsem nemohl trvat na svém
prvním odmítnutí. Rychle jsem si věc rozmyslel a řekl:
„Císaři, neodmítám splnění příkazu, protože bych se
chtěl vyhnout plnění svých služebních povinností. Od
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kládám jeho splnění, protože chci v té věcijednat s ná
ležitou opatrností a bojím se také lidské závisti.““—„Čeho
se bojíš a proč nevěříš ve zdar poselství?““ — ,„Muž,
k němuž se mám vydat“ — já na to — „se právě stal
vítězem a hledí s důvěrou vstříc budoucnosti. Pochybuji,
že mě přijme laskavě a že se dá mými slovy přesvědčit.
Jistě se mnou bude mluvit spíš tvrdě, vystaví mé posel
ství posměchu a pošle mě zpátky s nepořízenou. Lidé
mě pak budou pomlouvat, že jsem zradil svou věrnost
k tobě, že jsem v něm vyvolal veliké naděje a že proto
nebyl ochoten přijmout vzkaz a poselství od císaře,
jako by se co nevidět měl sám chopit vlády. Jestliže
chceš, abych vykonal tvůj příkaz, pošli se mnou ještě
někoho z předních senátorů, aby pak na veřejnost pro
nikla naše i jeho slova, co jsme řekli my dva i on k nám
oběma.“

18. Císař s mými slovy souhlasil a řekl: „„Vyber si
ze senátu, koho chceš.“ Já jsem si vybral nejlepšího
a nejrozumnějšího člena senátu, člověka, o němž jsem
byl přesvědčen, že se odváží mě doprovázet. Jakmile
ten člověko tom uslyšel, projevil ihned ochotu zúčastnit
se poselství se mnou. Potom jsme se sešli, vyměnili jsme
s1své názory a zvolili jsme sl ještě třetího člena poselství.
Byl to jeden z římských předáků, přední člen senátu,
jeho výmluvnost se rovnala jeho rozumu a rozum vý
mluvnosti. Kdysi pečoval o císaře Monomacha jako
o mladého Iva, později se stal ozdobou úřadu patriar
chy, pak se zasvětil božskému Slovu, aby je mohl při
nášet Otci jako oběť.

Ig. Ani tento člověkjako pravý římský vlastenec
neodkládal své rozhodnutí, ale stal se znamenitým čle
nem naší delegace. Převzali jsme tedy od císaře listy
pro Izáka Komnena, či spíšejsme jejich obsah sami pro
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mysleli a pak jej vhodně formulovali. Návrh zněl, aby
Izák Komnenos byl ověnčen diadémem césara a zůstal
podřízen císaři. Pak jsme se odhodlaně vydali na cestu.
Když jsme dorazili do první zastávky od hlavního
města, oznámili jsme Komnenovíl svůj příchod a trvali
jsme na tom, že s ním nezačneme jednat, dokud se ne
zaváže slavnostní přísahou, že nás po skončení jednání
nezadrží u sebe ani nám jinak neublíží, ale že nám pro
káže obvyklé pocty a povolí nám volný návrat.

20. Komnenos přistoupil na všechny naše pod
mínky a sliboval více, než jsme žádali. Pak jsme vypluli
hned na trojveslicích a přistáli jsme blízko místa, kde on
tábořil. Ještě dříve než jsme s Komnenem mohli jednat,
už nás tu lidé vítali a přátelsky nás přijímali. Jeho dů
stojníci k nám přicházeli jeden za druhým, mile nás
oslovovali, líbali nám tváře 1 ruce a skrápěli nás slzami.
Už prý mají dost prolévání krve svých rodáků a bratro
vražedných obětí a na znamení usmíření chtějí své hlavy
ovinout stuhami. Pak nás vzali mezi sebe a vedli nás
k stanové předsíni svého velitele, který tábořil jen tak
pod širým nebem. Tam jsme sestoupili z koně, a když
nám s tím pomohli, vybídli nás, abychom počkali. Pak
jsme byli k němu vpuštěni jen my sami, slunce už totiž
zapadlo, a Komnenos si nepřál, aby se v jeho císařském
stanu shromáždilo mnoho lidí.

21. Když jsme vešli, přátelsky nás přivítal. Seděl
na jakémsi vysokém křesle obklopen malou tělesnou
stráží. Nechtěl vystupovat jako císař, ale spíš jako voje
aůdce. Na uvítanou na chvíli povstal, pak nás vyzval,
vbychom usedli. Ani se nás nezeptal, proč jsme přišli,
zmínil se jen stručně o některých důvodech, které ho
přivedly k názoru, že vojenské tažení je pro něho ne
zbytné. Pak se s námi napil ze společné nádoby a pro
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pustil nás do stanů, které stály těsně vedle jeho stanu.
Při odchodu jsme s údivem hovořili o tom, že Komnenos
nevedl hned dlouhé rozhovory a že od nás chtěl slyšet
jen informace o naší cestě a zda jsme měli klidnou
plavbu. Pak jsme se rozešli do svých stanů. Po krátkém
odpočinku jsme se brzy ráno sešli a radili jsme se, jak
s ním budeme jednat. Považovali jsme za vhodné, aby
za nás nevedl jednání jeden člen delegace, ale chtěli
jsme se na všechno vyptávat společně a stejně 1 vy
slechnout jeho odpovědi.

22. Během našeho rozhovoru se rozednilo, slunce
se vyhouplo nad obzor a vznášelo se nad ním jako zářivý
kotouč. Dříve než dosáhlo poloviční dráhy k zenitu,
přišlipřední členové Komnenovy rady, zvali nás k němu
a doprovázeli nás k svému vladaři jako tělesná stráž.
Přišlijsme do obrovského stanu, který by mohl pojmout
celou armádu i s žoldnéřskými oddíly. Kolem něho
stálo množství mužů, ale ne jen tak nečinně a bez urči
tého pořádku, nýbrž jedni měli po boku meč, druzí na
ramenou těžké železné sekery, další drželi kopí a stáli
seřazení do kruhů s malými odstupy. Nikdo nevydával
ani hlásku, stáli v bázlivé úctě se sraženými patami
a upřeně hleděli na stráž u brány stanu. Tam stál ná
čelník tělesné stráže, muž statečný, bystrý a činorodý,
který uměl dobře mluvit, ale ve vhodné chvíli 1 mlčet
a co nejlépe vše promýšlet, dux Jan, který už z dávných
dob zdědil od svých předků statečnost a pevnost.

23. Když jsme se přiblížili k vchodu, vyzval nás,
abychom se zastavili, sám vešel do císařského stanu, po
chvilce vyšel a beze slova prudkým pohybem rozhrnul
zástěnu, aby nás ohromil neočekávanou podívanou.
Všechno tam bylo opravdu královské a vyvolávalo po
svátnou úctu. Nejdříve nás ohlušil jásavý pokřik vojáků.
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Nevydávali jej najednou, nejdříve zdravila první řada,
na její pokyn druhá a pak jedna řada za druhou. Vznikl
tak zvláštní nesoulad. Když poslední kruh zvolal svůj
pozdrav, znovu nás málem ohlušili společným křikem
všech řad.

24. Když konečně utichli, dopřáli nám trochu
klidu, abychom si prohlédli vnitřní zařízení stanu. Ne
vkročili jsme tam hned po rozhrnutí závěsu, ale stáli
jsme opodál vchodu a čekali na pokyn. Uvnitř se naskytl
tento obraz: císařIzák sedělna trůnu s dvěma opěradly,
trůn byl vysoký a pozlacený, Izákovy nohy byly opřeny
o podnož, skvěléroucho krášlilo jeho tělo. Seděl s hlavou
vztyčenou, hruď vypjatu, tvář se ještě rděla ruměncem
boje. Hleděl upřeně a zamyšleně před sebe, bylo vidět,
že jeho mysl je plně zabrána úvahami. Pak náhle
vzhlédl, jako by byl z širého moře přistál na tišině. Byl
obklopen řadou kruhů. Nejblíže u něho stály v úzkém
kruhu přední osobnosti. Byli to mužové pocházející
z vynikajících rodů, kteří si v ničem nezadávali s veli
kostí dávných héroů. Jako výkvět armády tu stáli coby
živý příklad ostatním. Kolem nich stál další kruh, jejich
tělesná stráž a přední bojovníci, někteří z nich stáli
1 v dalších řadách, jiní zas na levém křídle jako poboč
níci prvních důstojníků. V dalším kruhu stáli prostí
vojíni a svobodníci, za nimi spojenci z barbarských
kmenů, Italové a Tauroskythové, hrozní svým vzezře
ním i oděním. Příslušníci obou kmenů mají světlé oči,
ale Italové si je podbarvují a vytrhávají si řasy z víček,
kdežto Skythové ponechávají očím přirozený vzhled.
Ti první jsou prudcí útočníci, pohybliví a rychlí, kdežto
t1 druzí jsou zuřiví a sveřepí. Nebývá možno odolat
prvnímu náporu Italů, ale jejich útok brzy pohasíná,
Skythové jsou méně prudcí v útoku, ale nešetří krví
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a necení si příliš svého těla. Skythové tvoří zpravidla
štítovou formaci, jsou vyzbrojeni dlouhými kopími a se
kerami s dvojím ostřím, jež nosí na ramenou. Dřevce
kopí napřahují proti sobě a zastřešujíjimi mezery mezi
řadami.

25. Tolik tedy o nich. Císařnám znamením rukou
dal najevo, abychom vešli, a lehkým úklonem hlavy
naznačil, abychom přistoupili z levé strany. Když jsme
prošli středem prvního a druhého kruhu a když jsme
došli až k samotnému císaři, položil nám stejnou otázku
jako večer. Uspokojen naší odpovědí, pozdvihl hlas
a řekl: „„Nuže, nechť jeden z vás předstoupí a postaví
se sem doprostřed (ukázal na muže stojící po obou
stranách) a podá mi list toho, jenž vás ke mně po
slal, a nechť vyřídí jeho vzkaz, s nímž jste ke mně
přišli.““

26. Každý z nás teď chtěl přenechat slovo druhé
mu a trochu jsme se proto přeli. Potom oba mí druzi
na mě naléhali a tvrdili, že já dovedu otevřeně mluvit
a filozofovat lépe než oni oba. Slibovali, že ihned za
sáhnou, jestliže má slova někde nebudou přesná. Po
ručil jsem svému bušícímu srdci, aby se utišilo, postou
pil jsem do středu, uklidnil jsem se, předal jsem list a na
císařův pokyn jsem zahájil svou řeč. Kdyby mě tehdy
hluk nebyl rušil při mém proslovu a nenutil mě Často,
abych přerušoval svůj projev, což mělo za následek, že
jsem zapomněl znění oné dlouhé veřejné řeči,jistě bych
si vzpomněl i na jednotlivé výrazy a dovedl bych je zase
spojit a složit do dlouhých period, v nichž jsem rozvíjel
své myšlenky. Nevšimli si, že mluvím sice jednoduše,
přitom však znalecky. Snažil jsem se při té příležitosti
napodobovat řečnické figury starověkého řečníka Lysia
a naplňoval jsem prosté a jednoduché výrazy bohatými



I] MICHAL VL 223

myšlenkami. Připomenu tedy hlavní body svého proje
vu, pokud nevymizely z mé paměti.

27. Dal jsem si záležet hned na působivosti úvodu,
který jsem neformuloval nepromyšleně, ale podle zásad
řečnického umění. Nic jsem jim zpočátku nevyčítal,
ale začal jsem mluvit o císaři,o tom, jak byl se souhlasem
všechprovolán císařem,vypočítávaljsemjim projevyjeho
přízně i velké pocty, které jim vladař udělil. Lidé, kteří
stáli kolem nás, mlčeli a přijali můj úvod příznivě. Dav
vzadu však vykřikoval, že svého velitele chce vidět jen
v císařskémrouchu. Možná že to většina z nich ani ne
chtěla, a jejich slova snad měla být lichocením a při
způsobovala se danému okamžiku. Překřičeli však 1 ty,
co mlčeli, a strhli je k stejnému pokřiku, a dokonce
Komnenos v obavě, aby se nezdálo, že si přeje něco
jiného než dav, vykřikoval táž slova.

28. Já jsem se nikterak nedal zmást (opíral jsem
se užo nezvratnou argumentaci, a jaká užje má povaha,
jakmile jednou začnu bojovat, neutíkám z boje), pře
stal jsem mluvit a stál jsem klidně a vyčkával, až se
dav utiší. Když se dost nahlučeli, uklidnili se a já jsem
opakoval svá slova a pomalu jsem uplatňoval bojovnější
výrazy, dosud jsem jim však nic nevytýkal. Jako příklad
jsem uvedl žebřík a výstup po něm a ukázal jsem, že je
nesprávné přeskakovat příčky, a kladně jsem hodnotil
řádný postup k císařskévládě, Řekl jsem, že pořadí je
takové: nejdříve praxe, pak teorie, nejdříve praktik,
pak teoretik, vždyť právě většina nejlepších císařů byla
povýšena k císařskéhodnosti z hodnosti césara.

29. Tu mi někteří začali namítat, že to je postupí
pro obyčejného občana a že Komnenos se už ujal císař
ské moci. Na to jsem hned odvětil: „Vždyť dosud není
císařem, a kdyby váš způsob namítání nebyl tak nevhod
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ný, musel bych váš podnik nazvat nepříliš lichotivým
jménem.““ Bál jsem se použít přímo termínu uzurpace.
Pak jsem dále řekl: „„Odložíš titul a dosáhneš vlády
lepším způsobem.““ Zde jsem předložil císařův slib, že
přijme Izáka za syna. — „„Jak by tedy mohl císařův
syn být zbaven vlády?““ namítali oni na to. — „Vak
jednali nejlepší císaři i s vlastními syny,““ odpověděl
jsem. Připomněl jsem hned božského Konstantina
a některé další císaře, kteří svým synům udělili nejdříve
hodnost césara, a pak je pozdvihli na císařský stolec.
Když jsem svůj projev takto vyhrotil, udělal jsem ještě
pádné srovnání: „Tak oni jednali se svými pokrevními
syny, tento je však adoptivní...“ — Vysloviv tento
termín ukončil jsem náhle větu.

30. Oni mi porozuměli a začali vypočítávat řadu
příčin svého „„hnutí““,tak se totiž eufemisticky vyjádřili.
Já jsem jejich slovům hned neodporoval, ale předstíral
jsem, že s nimi souhlasím, a ještě jsem zveličoval jejich
strasti: „„Vímo tom““—říkal jsem —„,a často mi nad
tím pukalo srdce. Vím, že váš hněv je spravedlivý a že
právem jste zklamáni tím, co se vám stalo.““Těmi slovy
jsem je uklidnil, ale hned jsem na ně zaútočil z boku.
Řekl jsem, že to, co je postihlo, je jistě velmi zlé, v žád
ném případě to však není dostatečný důvod k vzpouře,
a že z toho hlediska je vůbec nic neomlouvá. „„Kdybys
ty byl císařem““— dodal jsem obrátiv se ke Komneno
vi — ,,a měl bys zlostně hněvivou povahu a my bychom
sl přáli, aby se císařem stal přední zástupce senátu nebo
vojska, ten by získal další spiklence a pomocníky svého
zlého úmyslu a zosnoval by protivládní spiknutí odvo
lávaje se na to, co vytrpěl a jak byl zneuctěn, zdálo by se
ti to být dostatečným důvodem pro spiknutí?““Komne
nos to rozhodně popřel. Načež jsem řekl: „Tys nebyl
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zneuctěn, leda žes nedosáhl svého záměru. A příčinou
ústrků, kterých, jak tvrdíš, se ti dostalo, byli jiní, ne
císař, který vládne nyní.““ Potom už mlčel, byl ochoten
slyšet spíš holou pravdu než přesvědčivě znějící slova.
Dodal jsem ještě: ,„„Odložcísařský oděv a drž se zdravé
ho rozumu. Prokaž úctu starému otci, abys pak zdědil
žezlo v souladu se zákonem!“

91. Když jsem připojil ještě mnoho dalších argu
mentů a přesvědčil tím Izáka, pozvedl se zezadu hluk,
který dosud zní v mých uších. Byla to směsice hlasů,
z nichž každý mi přičítal něco jiného, jedni nepřekona
telné rétorické umění, druzí přesvědčivost slov, další
sílu závěrů. Já jsem na nic z toho neodpovídal a císař
je umlčel pokynem ruky. „Nic z toho, co tady ten muž
řekl, nejeví známky kouzel a vůbec se nesnažil mě ošálit.
Držel se faktů a prostě je vylíčil. Není třeba rušit shro
máždění ani uvádět zmatek do našeho jednání.“ Tolik
řekl Komnenos. Někteří z jeho družiny však chtěli
otřást mou jistotou a volali: ,„Císaři,zachraň toho réto
ra, dříve než zahyne, dav už tasil meče a chystá se ho
při odchodu rozsekat na kusy.““Já jsem se těm slovům
jen zasmál a řekljsem: ,,Přinesljsem vám císařství1 moc,
kterou jste si sami vzali, jestliže mne za ty dobré zprávy
rozsápete vlastníma rukama, nedokážete tím sami, že
jste se vzbouřili a nestanete se vlastními žalobci? Tys
to řekljen proto, abys mě umlčel nebo abys mě donutil
změnit mínění. Já budu nicméně smýšlet 1 mluvit
stejně jako dříve.“

32. Po těchto mých slovech povstal císař Komne
nos z trůnu a poctil mne velkou chválou, poté rozpustil
shromáždění. Vojákům rozkázal, aby odešli, a zadržel
jen nás samotné. „„Snad si nemyslíte,““ řekl, „že jsem
chtěl na sebe vzít toto císařské roucho, nebo že bych
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váhal s útěkem, kdybych tomu byl mohl utéci. Zpočátku
mě přesvědčili, a teď mě drží v šachu. Složíte-li přísahu,
že doručíte císaři některé mé tajné záměry, svěřímvám
na místě své nejtajnější plány.““ Přísahali jsme, že jeho
tajné plány nezveřejníme, a Komnenos dodal: „„Ne
toužím nyní po císařské moci, stačí mi hodnost césara.
Aťmi císařpošle druhý list, že nepostoupí vládu nikomu
jinému, až bude odcházet z tohoto světa, a že žádného
z mých spolubojovníků nezbaví přízně, kterou jsem ho
poctil. Nechť se se mnou rovněž podílí o některé císař
ské pravomoci, abych podle vlastního přání mohl ně
kterým lidem udílet nižší občanské hodnosti nebo je
povyšovat na velitelská místa. Nežádám o to kvůli sobě,
ale kvůli svým lidem. Dostane-li se mi tohoto slibu, do
stavím se okamžitě k svému císařskému otci a vzdám
mu obvyklou poctu. Poněvadž k této dohodě dochází bez
souhlasu mých lidí, dám vám s sebou dva listy, z nichž
první jim dovolím přečíst,druhý zůstane ukryt ve vašem
nitru jako tajemství. A prokažte lidem ještě jednu
laskavost, zbavte správy říše toho skrčka Lva Para
spondyla. Vždy jsme ho podezřívali, že je naším nepří
telem, a toto podezření dosud trvá. Dnes zůstanete
mými hosty, zítra se vydáte na cestu a tajně doručíte
císaři můj vzkaz.““

33. Sdíleli jsme s ním tedy jeho stůl a obdivovali
jsme jeho skvělé chování. Sestoupil z výšin vladařství
a jednal s námi prostě. Na úsvitějsme se s ním rozloučili,
tajně jsme převzali druhý list a pod ochranou téže stráže
jako předtím jsme se vrátili k moři. Našli jsme je klidné,
zdvihli jsme tedy kotvy a pluli do Byzantia. Když jsme
přistáli v přístavu císařskéhopaláce, byl již den. Vylíčil
jsme císařiprůběh událostí i Komnenovy tajné záměry.
Zároveň jsme mu odevzdali oba listy. Císař je několi
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krát přečetl a vyzval nás, abychom mu znovu ústně
opakovali vzkazy. Na to pravil: „Je třeba to vše udělat,
Komnenovi se musí dostat všeho, čeho si přeje. Budeme
jej slavnostně korunovat, nechť si vsadí na hlavu korunu
místo pásky, i když na to jako césar nemá nárok. Ať se
podílí na císařské moci a rozhoduje o obsazování míst
nejvyšších úředníků, ať má svůj vlastní císařský stan
a skvělou tělesnou stráž. Nechť ti, kteří se s ním zúčast
nili povstání, si klidně ponechají, co od něho dostali,
jako by to byli obdrželi od císaře, ať už jde o peníze,
statky nebo význačné hodnosti. Své sliby potvrdím
a zpečetím podpisem, slovem i skutkem a zanesu je do
listin, jež vlastnoručně podepíši, a složím přitom slavnou
přísahu, že žádný ze svých slibů neporuším. Stejně jako
vám Izák svěřil tajný vzkaz pro mě, svěřím vám též já
ještě tajnější vzkaz pro něho. Přísahejte mu, že ho za
několik dní učiním svým spoluvladařem, jen co najdu
závažné důvody pro toto povýšení. Ať mi promine ten
odklad, bojím se totiž lidu a senátorského stavu a nejsem
si docela jist, že by s mým plánem souhlasili. Odkládám
proto jeho realizaci na vhodnou chvíli, abych nevyvolal
nějaké hnutí proti sobě. Ostatní věci vypište podrobně
v listě pro něho, jen poslední bod uchovejte pouze ve
svém srdci. A teď se co nejrychleji a bez odkladu vraťte
k němu.“

34. Po jednodenní přestávce jsme, pluli společně
zpět k césarovi. Doručili jsme mu list a zastihli jsme ho
nikoli v jeho dřívějším šatu, nýbrž v prostším a méně
okázalém odění. Po převzetí listu césar poručil, aby
dopis byl přede všemi hlasitě přečten. Všem se líbilo, že
víc než na sebe myslel na ty, kteří mu pomáhali v úsilí
o vládu. On i všichni ostatní souhlasili, že je třeba
upustit od odboje. Když jsme pak Komnenovi při schůz
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ce s ním sdělili 1 tajnou část poselství, upadl do nadšení
a nařídil vojákům, aby se vrátili domů a přišli k němu
zpět, jakmile jeho záležitosti budou dány do pořádku.
Když se pak dověděl, že správce říše byl zbaven své
funkce, uvěřil ještě spíše našim slovům a potvrdil, že
císař má opravdu poctivou a upřímnou duši. Poněvadž
chtěl, aby se celý plán co nejdříve uskutečnil, přikázal
nám, abychom se nazítří vrátili a vyřídili císaři, že se
k němu dostaví bez jakéhokoli podezření. Sám se chystal,
že se třetího dne s malou tělesnou stráží vydá na mořské
pobřeží proti císařskému paláci. Důvěřoval císaři nato
ik, že si ani nepřál uspořádání slavnostního vjezdu do
Byzantia. Přál sl jen, abychom. my mu zas vyšli vstříc
a doprovodili ho ve svém středu k císaři. Naše druhé
poselství tedy bylo opět úspěšné a měli jsme velkou
radost, že jsme své vlasti mohli přispět slovem 1 rozva
hou. Nazítří jsme se chystali k návratu.

35. Ještě před večerem obklopili císařský stan
rychlí poslové z tábora s dobrou zprávou pro césara,
že císař byl svržen po spiknutí několika členů senátu.
T jej donutili, aby změnil svůj oděv a utekl se do chrá
mu Boží moudrosti. Césara ta zpráva příliš nevzrušila
a ani nás hned neznepokojila. Rychle jsme se uklidnil,
protože jsme si mysleli, že to všechno je pouhý výmysl.

36. První fáma ještě neutichla, a už se šířila další.
Přicházeli noví a noví poslové, kteříji potvrzovali. To už
nás zneklidnilo, sešli jsme se proto k vzájemné poradě,
co by na pověstech mohlo být pravdy. Ten, který bydlel
v prvním stanu, nám potvrdil, žejsou pravdivé. Řekl, že
se k němu právě dostavil z hlavního města jeden z jeho
služebníků, člověk neobyčejně spolehlivý a vážný, který
prý mu všechno přesně oznámil. Do senátu se, jak sami
víme, vetřeli různí buřiči a neklidné živly, které vyvolaly
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ve městě zmatek a nepořádky. Lidem, kteří toužili po
khdu, hrozili zapálením domů a jinými pohromami.
Vnikli do chrámového okrsku chrámu Boží moudrosti,
odvážili se proniknout až k oltáři, zde snadno strhli na
svou stranu patriarchu a postavili ho v čelo svého pod
niku. Pak spustili velký křik, vyhrožovali císaři, zasypá
vali ho urážkami a provolávali císařem Izáka jako jedi
ného muže hodného vlády. Jeho sluha prý věděl jen
tolik, brzy se dozvíme, zda se stalo ještě víc.

37. | Po vyslechnutí této informace jsme se rozhodli
jít do čésarova stanu, zda tam nedošly nové zprávy.
Šli jsme tam všichni společně a zastihli jsme césara, jak
diktuje list císařovi. Mluvil s námi ve stejném smyslu
jako dříve, nic z těch zpráv nemělo vliv na jeho postoj.
Císař s námi vyšel před stan, slunce ještě nezapadlo, tu
přibíhal z dálky jakýsi prudce oddechující člověk. Když
už byl zcela blízko, upadl (myslím, že úmyslně) a před
stíral, že ztratil hlas. Pak sejakoby vzpamatoval a ozná
mil, že císař byl zbaven vlády, že hlavní město se chystá
přijmout Izáka, že už je pro něho připravena císařská
loď1 nosiči pochodní. Prohlásil, že vše, co hlásí, osobně
viděl, že na vlastní oči viděl muže, jenž ještě ráno byl
císařem,jako obyčejného soukromníka v hrubém plášti
a zcela převlečeného. Poselještě nedokončil svou zprávu,
a už tu byl další a po něm třetí a všichni mluvili stejně.
Nakonec přišeljeden z nejinteligentnějších a nejvzděla
nějšíchmužů a popsal nám celou tu dramatickou událost.
Teprve jemu císař Komnenos uvěřil. Pobídl nás, aby
chom klidně zůstali ve svých stanech, a sám seujal vlády.

38. Nemohu říci, jak strávili noc mí společníci.
Já jsem si myslel, že je po mně veta, a čekal jsem jen,
kdy budu podřezán jako obětní zvíře. Věděl jsem, že
všichni mě nenávidí a že sotva ujdu masakru. Nejvíce
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jsem se bál císaře, aby sl nevzpomněl na mou řeč, jak
jsem ho málem přemluvil, aby se nedomáhal vlády,
a aby mne za to nepostihl trestem a mučením. Zatímco
všichni spali, já jediný jsem čekal smrt. Jakmile jsem
zaslechl nějaký hlas nebo šum poblíž stanu, vždy jsem
strnul a myslel jsem, že už přichází můj vrah. Tak ne
pozorovaně uplynula větší část noci. Když se rozednilo,
trochu jsem si oddechl. Zdálo se mi, že je menší neštěstí
umřít ve dne. Vyhlédl jsem opatrně ze stanu a viděl
jsem hořící ohně a planoucí pochodně kolem císařského
stanu. Všude bylo plno hluku. Byl vydán rozkaz při
pravit se k odchodu do hlavního města. Císařještě před
východem slunce náhle vyrazil na koni a my jsme ho po
určité chvíli následovali.

39. Domníval jsem se, že budu po jisté době k cí
saři povolán a že mu budu muset vydat počet ze svého
přemlouvání. Jak jsem čekal, povolal mě k sobě, ale
o ničem se nezmínil, ani o návěstích a protikladech,
ani o vyvráceních a podle řečnického umění koncipova
ných úvodech a závěrech, ani o přesvědčivosti nebo
klamné záludnosti, ale začal se mnou mluvit o tajných
záležitostech a svěřovat se mi s vládními starostmi. Ptal
se mne, jak by měl nejlépe vládnout a jakými skutky by
mohl soupeřit s nejlepšími císaři. Po těchto slovech jsem
nabyl odvahy, dodal jsem si mysli, rozebral jsem téma
v dlouhé řeči a dosáhl jsem u císaře skvělého úspěchu.
Císař mě po všech stránkách obdivoval, zasypával mě
otázkami a znovu a znovu rozbíral mé odpovědi a ne
přestal, dokud jsem mu předmět jeho dotazu důkladně
neobjasnil. Pak povolal k sobě i druhy mého poselství
a radil se s nimi, jako by byli bývali od začátku zasvěceni
do jeho plánů a účastní na nich. Během naší rozmluvy
vyšlo slunce a všechno bylo plné jasu.
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40. A užse k Izákovi hrnul všechen lid z hlavního
města, jedni nesli planoucí pochodně jako na počest
Bohu, druzí zapalovali vonné látky, každý chtěl dělat
něco, čím by se mu zalíbil. Všichni ho oslavovali a tan
čili kolem něho, jako by jeho příchod do císařského pa
láce pokládali za jakési boží zjevení. Jak bych vám mohl
několika slovy popsat ten podivný výjev? Zúčastnil jsem
se mnoha slavnostních císařskýchprůvodů 1velkolepých
slavností, ale takovou slávu jsem ještě nepoznal. Ne
tísnil se tu jen obecný lid, příslušníci senátorského stavu,
rolníci a obchodníci, ale přišli 1vyznavači vyšší filozofie,
žijící na výšinách hor či v hlubinách skalních jeskyní,
1 t1 opustili svá bydliště, a také ti, kdo tráví život ve
vzdušných výšinách, všichni se vynořili ze svých skalních
děr nebo opustili svá vzdušná sídla a zaměnili výšky
hor za nížinu a udělali z císařova příchodu podívanou
plnou divů.

41. Izák byl člověk bystrý jako málokdo jiný
a nedal se oklamat těmito nicotnými projevy přízně
a nijak silna nich nezakládal. Měl nedůvěru k svému
vrcholnému štěstí, a ještě než si vše promyslel, obrátil se
náhle ke mně a řekl: „Myslím si, filozofe, že mé příliš
velké štěstíje klamné, a nevím, bude-li také konec příz
nivý.“ — „„Tvá myšlenka je hodna filozofa““— odpo
věděl jsem —, „„ale nemusí vždy špatně končit to, co
šťastnězačíná, a 1kdyby tomu tak bylo souzeno, ani pak
osud není nezvratitelný. Jak jsem četlve velmi moudrých
knihách, člověk,který opustí špatný způsob života a pro
sí o milost, může tím změnit svou sudbu. To, co říkám,
odpovídá pohanským řeckým názorům. Podle naší
víry nám nic není předem souzeno a dáno osudem,
konec odpovídá našim předchozím činům. Jestliže se
přestaneš chovat jako filozof a tvá duše se naplní pý
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chou pro tuto slávu, stihne tě hned trest. Nebude-li
tomu tak, pak můžeš být klidný, Bůh nezávidí lidem to,
co jim sám dává, ale často vede lidi přímou cestou slávy.
Začni se svými dobrými skutky u mne a neměj mi za zlé,
co jsem ti do očí řekl při svém poselství. Vykonával jsem
jen vůli císařovu a nezradil jsem svou věrnost k němu.
Má slova nevycházela z nenávisti k tobě, ale z oddanosti
k němu.“

42. Po mých slovech se jeho oči naplnily slzami.
„„Vždyťmně byl tehdy tvůj odvážný jazyk milejší než
tvá nynější oslavná a lichotivá slova“ — řekl —, „ale,
jak říkáš, začnu od tebe. Budeš mým prvním přítelem
a hned teď ti uděluji čestný titul předsedy senátu.““
Za našeho rozhovoru dosáhlo slunce zenitu a na obzoru
se už ukázal záliv, k němuž jsme směřovali. Pak se obje
vila 1císařská loď a císař se nalodil zasypáván květinami
a za ohlušujícího volání slávy. Když přeplul úžinu,
ubíral se ve slavnostním průvodu od Propontidy k cí
sařskému paláci. Už během příprav byl stále v mé spo
lečnosti. A tak se fakticky ujal vlády.

43. Císař Michal Stařec vládl po jeden rok, pak
byl sesazen, žil jen krátký časjako prostý občan a zemřel.

VLÁDA KOoMNENOVA

44. Když císař Komnenos, muž činu, převzal
vládu, chopil se ihned řízení všech záležitostí a na místě
se ujal správy státu. Večer přišel do císařského paláce,
a dříve než ze sebe setřásl prach bitvy, dříve než se
převlekl a dal příkaz k přípravě ranní lázně jako námoř
ník, který je rád, že z bouřlivého moře šťastendoplul do
přístavu a nestačil ještě vyplivnout slanou mořskou vodu
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a nabrat dech, hned se začal zabývat řešenímvojenských
a politických problémů. Tak strávil zbytek dne a celou
noc uprostřed práce.

45. Do hlavního města se nahrnulo velké množství
vojska, všichni, kteří spolu s Izákem Komnenem dávali
v sázku svůj život a spolu s ním se vydávali do nebezpečí.
Císař se bál, aby tito vojáci se nespoléhali na jeho ohled
k nim, nedopustili se v městě nějakých ztřeštěností a ne
pobouřili tím civilní obyvatelstvo. Jeho první starostí
tedy bylo udělit jim obvyklá vyznamenání a propustit
vojáky do jejich domovů, aby si trochu odpočinuli. Pak
je chtěl znovu povolat k tažení proti barbarům. Lidé si
mysleli, že to bude trvat několik měsíců, ale než se kdo
nadál, císařrozpustil vojsko a propustil jeho příslušníky.
U každého však vzpomněl jeho válečných činů, jedny
vyznamenal za hrdinství v boji, druhé za jejich velitelské
schopnosti, jiné zas pochválil za něco jiného, všem pro
kázal náležitou čest a udělil jim příslušnou odměnu.
Přirovnal jsem ty události k hustým mračnům, mezi
nimiž náhle zazářilo slunce, jež rozehnalo temnotu.

46. Když se město zbavilo těchto obtížných hostí,
lidé se jali císaře obdivovat a předpovídali mu velkou
budoucnost. Jakmile viděli, že se uskutečnily věci,
jejichž uskutečnění vůbec nečekali, věřili už, že se
uskuteční 1 to, več se dříve ani neopovažovali doufat.
Naději, že vše se bude vyvíjet co nejlépe, v nich vzbuzo
vala i Izákova povaha. Kdokoli ho viděl v okamžiku,
kdy zasedal na trůně a zabýval se správnímuzáležitostmi,
jednal s vyslanci nebo zasypával výhrůžkami barbary,
zastihl strohého a tvrdého muže. V takovém okamžiku
by si sotva kdo byl pomyslel, že Izák dovede jednat
1 laskavěji. Kdyby ho však takový člověk byl spatřil
v soukromí nebo v okamžiku, kdy ustanovoval do funkce
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úředníky, byl by uvěřil, že lze sloučit dvě krajnosti.
Jako kdyby někdo hrál na jednu a touž strunu a ta by
vydávala hned ostrý a hned zasejemný tón. Já jsem ho
poznal v době napětí 1v době uvolnění a jevil se mi jako
člověk komplikovaný. Nedovedl jsem si představit, že
z uvolnění dokáže přejít do stavu napětí, nebo že by se
mohl uvolnit po silném napětí a sestoupit z výšin své
povýšenosti. Dovedl být tak laskavý a přístupný a v oka
mžiku se mu docela změnil výraz tváře, z očí sršely
blesky a obočí se stáhlo jako mrak nad sluncem jeho
duše.

47. Když císař usedl na trůn a senátoři se rozesta
věli z obou stran, nepronesl nejdříve ani slovo, ale na
podobil Xenokrata a ponořil se jakoby do hloubky
svých myšlenek. Tím nahnal senátorům nemalý strach.
Jedni stáli strnule jako zasažení bleskem v postoji,
v němž byli zasažení, ztuhlí, bledí a bez duše. Jedni se
chovali tiše, tiskli k sobě mlčky nohy nebo si přitiskli
ruce těsněji k hrudi, druzí hleděli upřeně do země a tak
podobně. Všichni byli jati hrůzou a strachema jen silou
vůle se snažili zachovat zdání klidu. Když císař dal
pohybem hlavy najevo souhlas, nakrátko si oddechli,
docela přesně bylo možno poznat změnu, která v nich
proběhla.

48. Izák byl skoupý na slovo jako málokdo jiný,
držel svůj jazyk na uzdě, ale dovedl při tom jasně vy
Jjadřovat své myšlenky. Lysiovi (mám na mysli řečníka,
syna Kefalova) přičítají vedle jiných řečnických před
ností 1 tu charakteristickou vlastnost, že uměl svou vý
mluvnost přiměřeně ovládat. Tvrdí, že při jeho řečnic
kých schopnostech mu stačilo řícipodstatné věci, z nichž
si každý mohl vyvodit i to, co přímo nebylo vysloveno.
Tak i Izák působil na posluchače svou řečípo kapkách,
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ne proudem, jeho slova pomalu pronikala do hlubin
jejich mysli a vedla je k tomu, aby pochopili i to, co
zamlčel. Císař se nechtěl dát v řečnickém umění nikým
předstihnout, ale jako císař a absolutní vládce v něm
také nehledal žádný důvod k ješitnosti.

49. Proto přenechal umění slova nám lidem v niž
ším postavení, jejichž údělem je život soukromý. Myslel
si, že jemu stačí k naznačení vůle gesto, pohyb ruky
nebo pokyn hlavy. Zákony příliš dobře neznal, proto si
přizpůsobil formu soudního jednání. Nevynášel žádné
rozhodnutí, ale přenechával je soudcům. Přikláněl se
pak k lepšímu názoru, a jako by jej byl předvídal, po
stavil se zaň a rozhodl v jeho smyslu. Aby se nedopustil
chyby při formulaci právních usnesení, svěřoval tento
úkol jiným, ale vždycky do textu listiny něco přidal, co
tam prý chybělo, nebo něco škrtl jako nadbytečné.

5o0. Při jednáních s vyslanci se nechoval ke všem
stejně. Se všemi však jednal velmi okázale a při jedná
ních je zaplavoval slovy mohutněji, než Nil zaplavuje
Egypt nebo rozbouřený Eufrat Sýrii. Mír povoloval
všem, kdo o něj žádali, ale hrozil hned válkou, když se
někde odvážili porušit dohody. Tak jednal s Peršany
a s Egypťany. Ostatním národům přikazoval, aby za
chovávali klid, a nedovoloval jim, aby mu, jak nabízeli,
ustupovali svá města, přenechávali vojenské oddíly nebo
1 celé země po úplném jejich vyklizení. Nejednal tak
proto, že by nepřál římské říši rozšíření hranic. Věděl,
že takové územní zisky si vyžadují množství finančních
prostředků, statečných rukou a dostatečných zásob.
Nejsou-li tyto věci k dispozici, stává se zisk ztrátou.
Barbarům na velitelských místech vytýkal zbabělost
(sám jsem měl příležitost to slyšet), vytýkal jim, že
nevykonávají svou velitelskou funkci svědomitě, a tak
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pozdvihoval jejich pokleslou morálku. Tato opatření
činil na ochranu proti moci silnějších národů.

51. Nuž dost chvály císařovi! Vezme-li si odtud
někdo poučení pro budoucnost, nebude autorova práce
marná. Kdyby císař byl zlepšoval stav říšetím, že by po
stupoval a činil opatření hezky zvolna, jak to činil 1v ji
ných záležitostech, byl by dosáhl nápravy 1 ve špatné
vnitřní situaci státu. Měl nejdříve zmírnit rozbujelé
nešvary a postupně je léčit, tím by s1byl získal všeobec
nou chválu a nebyl by otřásl státním organismem. Císař
však chtěl všechno změnit hned a najednou. Chtěl
rychle okleštit římskou říši léty rozbujelou. Ta se podo
bala tělu plnému obludností, jako by měla mnoho hlav
na nehybných nesčetných krcích, nesčíslné množství
rukouastejně tolik nohou. Uvnitř byla shnilá a chorá,
trpěla někde obezitou, jinde nadměrným hubnutím,
někde se nadouvala vodnatelností, jinde chřadla úbytě
mi. Tento útvar chtěl císař náhle okleštit, zbavit ho
zbytečností, uvést ho do rovnováhy, něco zrušit, jiné
věci naopak rozšířit, vyléčit nitro a vdechnout celému
organismu životadárný dech. Jeho síly však na takový
úkol nestačily a posléze se lidem nejevil ani takovým,
jakým ve skutečnosti byl. Aby mé líčení nevypadalo
zmateně, popíši nejdříve,jak se organismus našeho státu
rozrostl, potom, jak Izák usiloval o jeho okleštění a jak
z tohoto důvodu neměl ve všem úspěch. Konečně do
dám, jak se císař vzdal vlády, a tím zakončím své le
topisy.

52. Po smrti slavného Basileia IT. (mám na mysli
syna Romanova), jenž vládl po tři generace, převzal
Romanův mladší syn, bratr Basileiův, říš1oplývající
penězi. Jeho bratr Basileios žil déle než kterýkoli jiný
císař. Zmocnil se vlády nad mnoha národy a napinil
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císařskoupokladnu jejich bohatstvím. Za jeho vlády
příjmy mnohonásobně převyšovaly výdaje a po své
smrti zanechal bratru Konstantinovi nevýslovnépoklady
peněz. "Ten se ujal ve vysokém stáří císařské moci, po
níž už dávno toužil, a nepodnikal proto už žádné válečné
výpravy, aby zvětšoval získané bohatství, a nepomýšlel
dokonce ani na to, aby stávající majetek uchoval. Měl
sklon k poživačnému způsobu života a rozhodl se roz
házet a utratit všechno. Kdyby ho nebyla brzy uchvátila
smrt, byl by sám dokázal zničit celou říši.

53. Konstantin první začal kazit a nadouvat
státní organismus. Část svých poddaných přecpával
penězi, jiné přesytil hodnostmi a nakazil a otrávil tím
jejich způsob života. Když Konstantin zemřel, převzal
vládu jeho zeť Romanos. Poněvadž legitimní císařský
rod již vymřel, myslel si Romanos, že jím začíná nová
dynastie, jíž chtěl položit pevné základy. Velikými dary
se snažil získat občanské vrstvy 1 armádu, aby její pří
slušníci příznivěa ochotně přijali jeho nástupce. Tím
ještě více zveličil přebujelý organismus státu, zhoršil
jeho neduh a chorobný organismus přesytilpřebytečnou
tučností. Svého cíle se minul v obojím, jak v předpokla
du o vlastní dynastii, tak v záměru zanechat po sobě
řádně organizovaný sťát.

54. Po Konstantinově smrti přešla vláda na Mi
chala (IV.). Tento císař do značné míry zastavil choro
boplodný proces, neměl však takovou moc, aby se aspoň
malou měrou snažil pustit žilou organismu, který si
zvykl na špatný způsob výživy a po té špatné stravě jen
kynul. A tak tedy 1 tento císař, byť i jen málo, přispěl
k nezdravému zbytnění státu. Byl by ostatně brzy za
hynul, kdyby nebyl sledoval aspoň trochu vzor dřívěj
ších císařů. Možná že kdyby byl žil a vládl delší dobu,
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mohli se jeho poddaní naučit rozumné životosprávě,
při své přebujelé blahobytné přetučnělosti však stejně
muselijednou puknout.

55. Když Michal IV. brzy zemřel, vstoupil na
císařský stolec Konstantin Euergetes (Dobrodinec, tak
ho totiž většina lidí nazývá), mám na mysli Konstantina
Monomacha (pominu Michalova synovce, který vládl
nešťastně a ještě nešťastněji skončil). Tento vladař pře
vzal stát, který připomínal nákladní loď naloženou až
po okraj a která se jen málo povznáší nad příbojem
vln. Sám ji přetížil natolik, že ji potopil. Chci se však
vyjádřit jasněji a vrátit se k předchozímu přirovnání.
Císař přidal k nakaženému organismu další části a údy,
jeho nitro naplnil špatnými šťávami, ještě více ho
vzdálil přirozenému stavu a zbavil ho klidného a občan
sky spořádaného života. Spíš udělal z tohoto organismu
rozdivočelou šelmu, učiniv ze svých služebníků mnoho
hlavé a storuké obludy. Po něm se ujala legitimní vlády
císařovna Theodora, nepřidala sice té podivné šelmě
na divokosti, přece však jí, aniž o tom věděla, přidala
nějakou tu ruku a nohu. |

56. Když Theodora dohrála svou roli, převzal
otěže vlády stařičký Michal. Ten nesnášel prudký po
hyb císařského vozu, jímž koně okamžitě pod ním
trhli, a jako vozataj uvedl diváky ve zmatek, sám vydě
šen jejich pokřikem. Sestoupil proto raději z vozu a za
řadil se mezi pěšáky. V době, kdy bylo třeba přitáhnout
a nepovolovat uzdu, odložil vládní moc a vrátil se k dří
vějšímu způsobu života.

57. "To bylo první období, které z většiny lidí
udělalo přetučnělou zvěř. Bylo zapotřebí množství
očistných léků a dalšího léčení, například chirurgických
zákroků, vypalování a čištění. Tehdy nastalo další ob
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dobí, v němž se ujal řízení římské říše císařskou koru
nou korunovaný Izák Komnenos. Abychom i tohoto
císaře důkladně poznali a vykreslili pomocí alegorií,
připodobníme ho jednou k vozataji, podruhé k lékaři.

58. Izák miloval moudrý způsob života, protivilo
se mu v Životě všechno nezdravé a zkažené. Setkal se
však právě s opakem, našel ve státě všechno choré
a shnilé. Jakmile císařskéspřežení vyrazilo od startovací
čáry, necítilo uzdu a nepodřizovalo se jejímu vedení.
Císař tehdy měl vyčkat chvíli vhodnou k chirurgickému
zákroku a neměl hned rozžhaveným nástrojem zasaho
vat do nitra nemocného organismu. Měl klidně pomocí
uzdy přivádět vůz na pravou dráhu, uklidnit koně, po
hladit a poplácat je znalecky a pak teprve vsednout
do vozu a povolit uzdu. Tak syn Filipa Makedonského
naučil poslušnosti Bukefala. Izák však chtěl, aby státní
spřežení se okamžitě ubíralo správným směrem a aby
organismus, který se vyvinul proti zákonům přírody,
se vrátil okamžitě k přirozenému způsobu života. Řezal
a pálil, tvrdě přitahoval uzdu bezhlavě běžícím koním,
a dávaje věci do pořádku, nezpozoroval, že je pokazil,
dříve než se mu podařilo dát jim určitý řád. Nevytýkám
mu, že se o tu věc pokusil, ale že nevystihl pro svůj
pokus vhodný okamžik. Popis třetího období jeho vlády
může ještě chvíli počkat, věnujme teď více místa a po
zornosti druhému období.

59. Už často jsem upozornil, že dřívější císaři
čerpali ze státní pokladny, aby ukojili vlastní tužby.
Nepoužívali příjmů z daní k budování armády, ale na
projevy přízně občanům a k vlastnímu okázalému
životu. Posléze se starali i o to, aby jim po smrti byl
vystrojen skvělý pohřeb a postaven drahý náhrobek,
který si dávali stavět z fryžského nebo italského mramo
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ru či z mramorových desek z Prokonesu. Své náhrobky
obklopovali paláci, k jejich poctě u nich dávali stavět
chrámy, vysazovali kolem nich háje a osazovalije kolem
dokola parky a loukami. Když pak měli takto vybudo
vaná „„místa asketického života““ — takto totiž označo
vali své stavby — obdarovat penězi a statky, vyprazd
ňovali k tomuto účelu státní pokladnu nebo brali z peněz
shromážděných z veřejných příjmů. Těm tzv. „„místům
askeze““ (říkejme jim tak) neposkytovali jen nutný pří
spěvek, ale rozhazovali císařské bohatství na rozmařilý
život, na nádheru dalších staveb, na to, aby lidé od
přírody líní, kteří ničím nepřispívali do společné po
kladny, mohli žít v rozkoších a pohrdat ctností nejen
fakticky, ale opovrhovat i jejím pouhým jménem. Stav
vojska se zatím snižoval a armáda upadala. Izák Kom
nenos, jehož jméno bylo zaneseno na prvním místě
vojenského seznamu, si už dávno byl vědom toho, proč
upadla prestiž římské říše a proč vzrůstá moc barbarů.
Naše moc se zhroutila a nikdo už nedokázal zadržovat
loupežné vpády barbarů. Jakmile měl Izák v rukou
císařskou moc, snažil se hned vyhubit kořeny nešvarů.
Byl to jistě úmysl hodný císaře, ale nemohu zařadit
mezi chvályhodné skutky, že se císař pokusil dosáhnout
všeho najednou. Nechť nyní mé vyprávění vylíčí císařo
vy činy.

6o. Jakmile se Izák legálně ujal vlády a svou
korunovací odstranil jméno uzurpace, začal rušit roz
hodnutí Michala Starce. Odňal lidem Michalovy dary
a likvidoval všechny projevy jeho přízně. Postupně
začal jednat čím dál překotněji, řadu věcí zrušil, odvolal
a nemálo věcí odstranil docela. Znepřátelil si tím lid
1poměrně velkou část armády, jimž odňal jejich výhody.
Ani potom císař v ničem neustoupil od svých záměrů.
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Jako lidé, kteří rozkládají složitý systém na jednotlivé
prvky, neustále pokračoval a rušil 1 rozhodnutí z dří
vějších vládních období, až tímto postupem zničil vše.
Nakonec přidal k svým obětem i duchovenstvo. Omezil
většinu příjmů určenou jejich chrámům a převedl tyto
příjmy do státní pokladny. Vypočetl, co jim musí stačit,
a ospravedlnil svým rozhodnutím název „,místa askeze“.
Udělal to jen tak, jako když si někdo na mořském břehu
nabere písek. Přistoupil prostě k činu a věc proběhla
bez velkého hluku. Dosud jsem nespatřil člověka, který
by dovedl tak bystře uvažovat a klidně uskutečňovat
své plány.

6r. "Tenkrát to lidi pobouřilo. Později se však
většinou uklidnili, vždyť obecný prospěch byl dostateč
nou omluvou pro císaře v očích jeho kritiků. Byl by se
asi dočkal i obdivu, kdyby si byl uměl jako námořník
po plavbě dopřát trochu oddechu. Izák však nedovedl
spustit kotvy v přístavu a chvíli odpočívat. Vždy znovu
a znovu vyrážel na moře, vyhledával delší a nebezpeč
nější plavby, jako by nešlo o horlivou politickou aktivitu
ale o vyčištění Augiášova chléva.

62. Nejednou jsem prohlásil, že tento císař by byl
dokázal udělat pořádek z nepořádku, byl by uměl dát
státu skutečný řád podobně jako Platonův demiurg,
který se také ujal organizace dosud neuspořádaného
a zanedbaného státu. Podmínkou však bylo, aby vystihl
pro svá rozhodnutí správný okamžik. Měl některé věci
zrušit, ale jiná ustanovení měl zatím ponechat v plat
nosti a odsunout jejich zrušení. Měl si po každém ta
kovém zásahu dopřát chvíli klidu před dalším rozhodnu
tím a likvidovat nešvary nepozorovaně. Podle vůdce
lidu Mojžíše prý Bůh stvořil svět v šesti dnech. Izák si
však myslel, že musí bezpodmínečně všechno uskutečnit
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okamžitě. Měl v sobě nadbytek energie, nic ho nedoká
zalo zadržet, ani rozum, který mu radil lepší postup,
ani strach z budoucnosti, ani nenávist lidu, nic z toho,
co obyčejně sráží roznícenou mysl a tlumí přílišné sebe
vědomí. Kdyby mu někdo byl dokázal nasadit uzdu,
byl by postupně dobyl celý svět, byl by se ověnčil věnci
za všemožná vítězství, žádný z dřívějších císařů by s ním
nebyl mohl soupeřit. Jeho bezuzdnost a neschopnost
podřídit se rozumu však byly závažným nedostatkem
jeho jinak ušlechtilé povahy.

63. Císař svýmjednáním rozvlnil a rozbouřil hla
dinu politického života. Chtěl například soustředit na
jednom místě východní 1 západní barbary. Barbaři
dostali strach, a jakmile pochopili císařův plán, poprvé
začali jednat jinak, upustili od vpádů a hledali hradbu,
za kterou by se sami skryli. Perský sultán, který dříve
neustále útočil, se dal málem na ústup, nikde se neopev
nil ani se nezastavil, ale velmi podivným způsobem
zmizel a vůbec se neukazoval. Egyptský vladař se do
dnes císaře bojí, snaží se získat si ho lichocením a jen
pláče nad tím, jak se štěstí k němu obrátilo zády. Císařův
pouhý pohled a slovo zmohly tolik jako jeho ruce, jež
vyvrátily nesčetná města a pobořily hradby chráněné
tisíci mužů.

64. Chtěl být o všem informován. Když viděl, že
to není možné, snažil se dosáhnout tohojiným způsobem.
Pozval si k sobě člověka, který byl do věci zasvěcen.
Nejdřív se od něho nemohl nic dozvědět, pak však do
kázal toho člověka tak ošálit, že mu prozradil tajemství
jen tak, jako by šlo o docela obyčejnou záležitost. I mě
se snažil často takhle chytit. Když jsem jednou měl
odvahu odhalit tuto jeho vlastnost, tvářil se zahanbeně
a začervenal se jako člověk přistižený při činu. Byl
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velmi hrdý a nesnášel kritiku, ať už veřejnou či skrytou.
65. Jednou s ním velmi otevřeněa směle promluvil

patriarcha Michal. Císař tehdy ovládl svůj hněv a pro
pustil ho, ale v skrytu duše choval k patriarchovi
dále nenávistné city. Jeho hněv pak propukl náhle,
a jako by o nic nešlo, vypověděl patriarchu z hlavního
města a poslal ho do vyhnanství, v němž patriarcha
posléze zemřel. Později vyložím, jak k tomu došlo,
protože je k tomu zapotřebí delšího výkladu. Kdyby
někdo chtěl rozsoudit císaře a patriarchu, musel by
patriarchovi dávat za vinu, že celou věc vyvolal, a cí
saře obvinit za to, že ji takovým způsobem řešil a zbavil
se patriarchy jako nepříjemného břemene. Ještě jednu
věc musím dodat. Posel přinesl císaři z oné dálky dobrou
zprávu, že patriarcha zemřel, a zbavil ho pro budouc
nost starostí. Když císař o tom uslyšel, byl dojat a za
vzlykal, ačkoli se tak jindy nechoval. Oplakával patriar
chu, litoval svého činu a prosil často patriarchovu duši
za odpuštění. Jako pokání (či spíše aby došel u patriar
chy milosti) udělil jeho rodině svobodu slova a přiřadil
ji ke své družině. Nástupnictvím v úřadě patriarchy
poctil, Bohu zasvětil a odznaky vysoké hodnosti ozdobil

muže, který se vyznačoval nedostižnou bezúhonností
svého dosavadního života a jejž výmluvnost řadila
k předním učencům.

VOLBA PATRIARCHY KONSTANTINA

66. Byl to slavný Konstantin, který už předtím
zachránil stát před mnoha otřesy a k němuž mnozí dří
vější císaři chovali horoucí přátelství. Posléze byl po
věřen 1nejvyšším kněžským úřadem, protože všichni mu
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ustoupili a uznali jeho prvenství. Byl skutečně ozdobou
tohoto úřadu, poněvadž s duchovním životem spojoval
1 ušlechtilé občanské smýšlení. Ostatní lidé považují
za statečnost neustupovat poměrům, nešetřit svobodou
slova a nečinit otroky z lidí smělého vystupování. Takoví
lidé se odvažují na každé moře, jdou proti každému
větru. Pokud neustoupí moři,jsou někdy stržení vlnami
a utonou. Konstantinova povaha byla vhodně vyvážená
tak, že dovedl jednat nekompromisně, ale také diploma
ticky, a neřešil věci řečnicky, nýbrž filozoficky. Nemluvil
naplano ani nic nepředstíral jako herec, ale celá jeho
povaha se hodila jak pro činnost duchovní, tak pro čin
nost státnickou. Díval-li se na něj někdojako na politika,
viděl zároveň, že jej zdobí hodnost duchovní. Šel-li
někdo k němu s pokornou úctou a rozechvěním jako
k nejvyššímu duchovnímu, našel člověka skvěle vybave
ného vlastnostmi politika, pevnou povahou a úsměvnou
laskavostí. Konstantin byl proto úspěšný v obou život
ních kariérách, na jedné straně stál voják a státník, na
druhé straně byla vznešenost a laskavost. Předpovídal
jsem mu patriarchát ještě dříve než ho dosáhl, poněvadž
jsem z jeho způsobu života mohl usuzovat o budoucím
vývoji, a vidím, že si zachoval svou vynikající povahu
1po nástupu do tohoto úřadu.

67. "Tak skvělým nástupcem prokázal císař úctu
1jeho předchůdci. Pak bez velké námahy zastavil úsilí
barbarů na východě a vytáhl s celým vojskem proti
barbarům na západě, kteří se v dávných dobách nazý
vali Mysové a později byli označeni svým nynějším
názvem (Pečeněhové). Obývali území oddělené od
římskéříšeIstrem, ale najednou se dali na pochoda pře
stěhovali se do naší říše. Příčinou jejich pohybu byl sou
sední národ Getů, který začal plenit a pustošit jejich
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území a donutil je k vystěhování. Proto.
po zamrzlém Istru jako po souši a přestěho
Celý kmen začal ohrožovat naše hrani
zachovávat mír a neobtěžovat sousední

68. Ačkoli Mysové nejsou tělesně zd
ani odvážného ducha, je těžší s nimi svá
s jinými národy. Nechrání se krunýřem
a nezabezpečují hlavu helmou. V rukou
štít, ani podlouhlý, jako jsou argolské
kulatý štít. U pasu nemají meče. Drž
a tato zbraň je jejich jedinou ochranou. .
leni do setnin a nevedou válku podle ně
gických zásad. Neznají čelné postavení,:
pravé křídlo, nestaví zátarasy ani se nechr:
Všichni se s velkým křikem vrhají na 1
jedna hordaa sílujim dává jejich opovrho
Když se Mysům podaří nepřítele odrazí
něj dále jako hradba, bez lítosti ho pron:
bíjejí. Jestliže nepřátelský šik vydrží jejicl
pevné řady se neroztrhnou před nárazy
barbaři hledají záchranu v útěku. Neprch:
ale rozprchnou se každý na jinou stranu. J
do řeky, a pokud neutone stržen vírem, :
uplavat, druhý vnikne do hustého lesa a
před zrakem nepřátel, každý prostě hle
jiným způsobem. Když se všichni takhl
sejdou se zase na jednom místě, jeden sel
druhý se vynoří z propasti, třetí z řeky, a
nečekaně každý odjinud. Když mají ží:
na pramen nebo řeku, padnou na břichc
ji, nemají-li vodu po ruce, seskočíz koně, p'
kterou otevřou svými meči, a hasí svou žíz
vody. Pak rozsekají nejtučnějšího koně, r



246 PSELLOS -0
z nasbíraného dříví, opečou na něm krátce kusy koňské
ho masa a hltají je ještě krvavé. Občerstvení se uchýlí do
prvního útulku, který se jim nahodí, a zavrtají se jako
hadi do hlubokých děr a na dno strmých strží, jež jim
nahrazují hradby.

69. „Je to nebezpečný a úskočný kmen. Nebrzdí ho
ani smlouvy o přátelství a nedodržují ani přísahy po
tvrzené obětmi. Nemají v úctě žádnou božskou bytost,
neřkuli Boha. Podle nich se vše děje samovolně, smrt je
jim koncem všeho bytí. Proto ochotně uzavírají smlou
vy, ale když se chtějí pustit do války, okamžitě je poruší.
Porazíš-li je ve válce, dovolávají se zase přátelství, zví
tězí-l1 v bitvě sami, pobíjejí nepřátele nebo si z nich
udělají dobrý obchod, zvláště za bohaté lidi žádají vy
sokou cenu, a nedostanou-li ji, zabijí je.

Jo. Císař Izák se snažil vyhnat tenhle kmen
z římského území a vytáhl proti nim se silným vojskem.
Nedůvěřoval jim ani tehdy, když mezi nimi vznikly ne
shody a jejich názory byly nejednotné. Vedl své vojsko
proti jejich nejsilnějšímu kmeni, s nímž bylo těžké vést
boj a který bylo těžké porazit. Když se k nim přiblížil,
vyděsil je už pouhý pohled na něj a na jeho vojsko. Ne
odvažovali se ani pohledět na Izáka, jako by byl vlád
cem blesků, a když viděli pevně sevřený šik vojska, sami
se rozptýlili. Pak po částech a s hlasitým křikem dorá
želi na naše nezlomné šiky. Poněvadž naše vojsko ne
mohli přemoci lstí a nedokázali se mu postavit v otevře
ném boji, ohlásili boj na třetí den. Pak tam však nechali
stany, starce a děti neschopné útěku a rozprchli se do
nepřístupných míst. Když císařpodle dohody proti nim
třetího dne vytáhl ve spořádaném šiku a neviděl nikoho
z barbarů, rozhodl se nepronásledovat je. Bál se jejich
nástrah a oni měli už také třídenní náskok. Dal strhnout
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jejich stany, sebrat kořist a vrátil sejako vítěz. Jeho ná
vrat nebyl šťastný,poněvadž vojsko zastihla náhle hroz
ná bouře, při níž měl velké ztráty na mužích. Přesto
přitáhl do města s vítězným věncem na hlavě.

71. Od té doby, pokud vím (a měl jsem možnost
poznat velmi dobře jeho duši) se jeho původní povaha
změnila a z císaře se stal člověk velmi strohý, který se ke
všem lidem choval pohrdavě. Nedělal žádné rozdíly ani
ve vztahu k svým příbuzným. Když jeho bratr přijel
k vnějšímu vchodu do paláce, na rozkaz musel sestoupit
z koně a jeho slyšení u bratra neprobíhalo o nic vzne
šeněji než audience jiných lidí. Tento bratr měl nejlepší
povahu ze všech lidí, které znám. Přijal tu novotu klidně,
uctivě se na zavolání dostavoval k císaři, zůstával vět
šinou v pozadí a dával ostatním lidem příklad, jak tu
změnu přijímat.

72. Tak se změnila císařova povaha v době, kdy
končilo druhé období jeho vlády a začínalo třetí. Císař
byl vášnivě zaujat lovem a miloval jako málokdo jiný
nebezpečí s ním spojená. Jako lovec byl dokonalý, byl
vymkající jezdec, křikem a štvaním dával křídla psům
a zadržoval zajíce, často je pouhou rukou zachycoval
v běhu a jeho rána se nikdy neminula cílem. Nejraději
se vydával na lov jeřábů, tito ptáci mu neunikli ani vy
sokým letem, sestřeloval je z výše, takže potěšení z po
dívané bylo spojeno s obdivem. Bylo obdivuhodné, jak
obrovské zvíře, veslující nohama a mizející už téměř
v mracích, bylo zasaženo malou střelou. Pád jeřába,
točícího se ve víru tance smrti, poskytoval estetický
požitek.

73. Císaře těšily dva druhy lovu. Aby příliš ne
snížil stavy zvěře ve svých oborách, vycházel občas na
lov do volné přírody a pořádal zde podle chuti štvanice
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nebo lovy pomocí sokolů. V takových případech bydlel
v císařskéusedlosti poblíž hlavního města na břehu moře,
jejíž okolí poskytovalo lovci všude vhodnou příležitost
k lovu, neuspokojovalo však zcela tohoto císaře.Vyrážel
na lov už brzy zrána a zabýval se jím do pozdního ve
čera. Často vrhal kopím po medvědech a kancích, při
čemž byl nucen zdvíhat pravici. Při té příležitosti ho
jednou ovanul mrazivý vítr z boku. Nachlazení se ne
projevilo hned, ale nazítří dostal císařtřesavku a zimnici.

CÍSAŘOVA NEMOC

74. Nevěděl jsem nic a šel jsem císaře navštívit,
abych mu jako obvykle byl k službám. Přivítal mě na
lůžku. Stála u něho jen malá stráž a byl u něho jeden
z nejlepších lékařů. Císař mě pozdravil a radostně se
na mě podíval: „„Přicházíš právě včas,““řekl a podával
mi hned ruku, abych vyzkoušel jeho tep. Věděl, že
1 v tom mám určitou praxi. Jakmile jsem poznal, o ja
kou nemoc jde, neřekl jsem nejdříve nic. Obrátil jsem
se k lékaři a zeptal jsem se: ,„„Coříkáš ty té horečce?““
— Lékař odpověděl hlasitě, aby ho mohl slyšet 1 císař:
„Jde o jednodenní horečku,““ odpověděl, ,„„a1 kdyby
ho dneska nepřešla, nebylo by to nic divného. Existuje
1 takový druh horečky a jméno není přesné.“ — „Já
s tebou docela nesouhlasím,““ já na to, „„tep ukazuje na
třídenní horečku. Kéž má pravdu tvá dodonská číše
a kéž se mýlí má trojnožka. Doufám, že se bude mýlit,
vždyť pro takový druh věštby nemám dostatečnou pří
pravu.“

75. Nastal třetí den, období bez horečky už pře
kročilo kritický okamžik a ukazovalo se, že lékař je
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skutečný odborník a já že jsem se mýlil. (
lehké jídlo, ale ani se ho ještě nedotkl a
znovu horečka. Vypráví se, že Cato v době
jiné nemoci ležel bez pohnutí a klidně
dobí nemoci nepominulo a jeho stav se ne
naopak neustále měnil polohu těla, otáčel
chal, jeho tělesný stav mu nedopřával ch
V krátkých chvílích úlevy pomyslel na ná
ského paláce.

76. Vstoupil na císařskou trojveslici
Vlachernách. Po příchodu do paláce se c
z toho radost a dal se do řeči živěji a vtipně
jeho zvykem. Zdržel nás až do večera a v*
rých časech i o vtipných výrocích císaře |
Romanova.

77. Propustil nás až po západu slu:
voval se k spánku. Odcházel jsem pln důvě
nadějí. Při raním příchodu mě kdosi vyděsil
zprávou, že císař má bolesti v boku, supí a
Strnul jsem při té zprávě, tiše jsem veše
v němž císař ležel, a bolestně dojat jsen
Císař ke mně natáhl ruku, jako by se mě
zda je to s ním tak špatné, že zemře. Ne
prsty obejmout jeho zápěstí, řekl první lék
ho jmenovat): „„Nemusíškontrolovat ter
její tep zaznamenal. Tepe přerývaně, j«
prstem zaznamenat, druhý nikoli. První t
třetímu, druhý čtvrtému a tak dále, ter
jako zuby pily.““

78. | Nevšímal jsem si ho a zkoumal.
změny tepu. Nezdálo se mi, že by šlo o
Tep připomínal těžkou chůzi člověka, I
ochable, ale jehož pohybu brání spoutané n
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která jej sužovala, dosahovala vrcholu. Téměř všechny
jeho stav mýlil a začali pochybovat o císařově životě.

79. V císařském paláci se začal šířit neklid. Přišla
císařovna (skutečný div mezi ženami a nikdo sejí nemohl
rovnat ctností, pocházela z předního rodu), dostavila
se 1 jejich dcera, krásná po obou rodičích, a přestože
byla před časem ostříhána jako jeptiška, skvěl se její
zlatě ryšavý vlas stejnou krásou a ve svém novém stavu
převyšovala důstojností oba rodiče. Obě ženy, císařův
bratr 1 jeho synovec obklopili císařovo lože, loučili se
s ním a oplakávali jeho odchod. Přemlouvali císa
saře, aby se odebral do velikého císařského paláce a uči
nil tam potřebná rozhodnutí, aby jeho rodina netrpěla
zároveň s ním a nepřišla o blahobyt císařského života.
Císař se chystal k odchodu. Právě včas k němu přišel
1 nejvyšší kněz chrámu Boží moudrosti, který byl císa
řovým rádcem v duchovních věcech a posiloval ho svou
útěchou.

80. Císař souhlasil s odchodem. Zůstal stejně
statečný jako dříve a vyšel bez cizí pomoci ze své kom
naty. Připomínal tehdy vysoký cypřiš, který se zmítá
pod nárazy větrů. Potácel se při chůzi, ale šel sám a bez
opory. Vsedl sám i na koně. Nevím, jak cesta proběhla,
pospíchal jsem napřed jinou cestou. Nepodařilo se mi
však předstihnout ho. Zastihl jsem císaře vzrušeného
a zcela bezradného. Kolem něho seděla rodina, všichni
hlasitě naříkali a nejraději by byli zemřeli spolu s císa
řem. První začala naříkat císařovna, a dcera jí odpovída
la ještě větším nářkem a pláčem.

81. Tak se tehdy chovaly obě ženy. Císař už
myslel na odchod na onen svět a chtěl vstoupit do mniš
ského stavu. Císařovna nevěřila, že na tu myšlenku
připadl sám, a kladla ji za vinu spíše nám než jemu.
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Jakmile mne tam spatřila, vykřikla: ,„Filozofe, pěkně
jsi mu poradil. Jak se nám to odvděčuješ, když chceš
obracet císařek mnišskému životu“

82. Přísahal jsem hned, že jsem na nic takového
nikdy ani nepomyslel, a ptal jsem se nemocného, kde
se v něm to přání vzalo. Na to císař doslova řekl: „„Ona
mě po ženském způsobu zdržuje, když se rozhoduji pro
lepší život, a obviňuje z toho rozhodnutí každého, jen
ne mě.““ — „„Skutečně,““ řekla císařovna, „„jestliže se
uzdravíš (a já sl to opravdu horoucně přeji), vezmu na
sebe všechny tvé hříchy, a pakliže ne... sama tě chci
před božským soudcem obhajovat z toho, v čem jsi
zhřešil. Tobě by za tvé skutky nehrozil trest, a mě ať
třeba žerou červi místo tebe, ať mě zahalí černá tma
a spálí plameny! Což nemáš soucit s mou opuštěností?
Jakou to máš duši, že sám odcházíš z císařského paláce
a zanecháváš mně tu těžké břemeno vdovství a dceři
krutou sirobu? A snad ani na tom nebude dosti, čeká
nás možná ještě horší osud a nemilosrdné ruce nás od
vedou do dalekého vyhnanství, a možná že s námi naloží
ještě hůře a nějaký ukrutník uvidí téci krev tobě nejmi
lejší. Ty budeš žít svým novým životem nebo možná
klidně zemřeš, a my povedeme život horší smrti !““

:83. "Tak mluvila císařovna, ale císaře svými slovy
nepřesvědčila. Když viděla, že její úsilí je marné,
řekla: „„Učiň tedy svým nástupcem muže, který je ti
nejvíce nakloněný a oddaný, aby ti zachovával povinnou
úctu, pokud budeš živ, a ke mně se choval jako vlastní
syn.““Císař mezitím nabyl trochu sil a rozkázal, aby se
k němu dostavil Konstantin Dukas. Byl to známý muž
vynikajícího rodu, který odvozoval své počátky od
oněch Androniků a Konstantinů, o nichž se píše v čet
ných historických dílech kvůli bystrosti ducha 1 stateč
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nosti rukou. Konstantin byl neméně hrdý 1 na své další
předky.

84. To stačí k jeho oslavě. Kdo by o něm chtěl
psát, mohl by ho klidně nazvat Achilleem. I ten měl
slavný původ, jeho dědem byl Aiakos, který byl podle
báje synem Diovým, otcem Peleus, jejž řecké mýty
oslavují jako manžela mořské bohyně Thetidy. Oběma
rekům však stačí k slávě vlastní činy, nepotřebují se
chlubit slávou svých otců. Achillea nectí lidé pro jeho
předky, spíše oni sklízejí slávu za svého potomka. Tak
také Konstantin Dukas, jehož se mé vyprávění chystá
povznést na císařský trůn, pocházel ze slavného rodu,
ale slavnější jsou činy, jež vykonal díky své povaze
a díky svým rozhodnutím.

85. | Jeho vládu chci vylíčit později. Už jako prostý
občan mohl Konstantin vladařským duchem a slávou
svého rodu soupeřit s nejlepšími císaři. Nejvíc mu
záleželo na tom, aby žil rozumně, aby nebyl na obtíž
svým sousedům, aby se nechoval k nikomu panovačně
a byl ochotným poddaným vládnoucích císařů. Jako
slunce se raději schovával do mraků, aby jej lidé nepo
suzovali podle jeho vlastní nádhery.

86. Své zprávy neznám z doslechu, ale sám jsem
měl možnost pozorovat jej vlastními smysly a uvažovat
o něm. Konstantin se může chlubit mnoha skvělými
úspěchy. Mně stačí, že tak vynikající muž, jakým byl
a za jakého byl 1 uznáván, dbal málo o jiné lidi, ale ke
mně velmi přilnul a měl mě nad jiné rád. Snad se mu
mé myšlenky zdály rozumnější nebo se mu líbila má po
vaha, proto mi přímo visel na rtech 1 na duši a svěřoval
mi nejvzácnější tajemství.

87. Chtěl zůstat v pozadí a netoužil po skvělých
úřadech, oblékal se dost nedbale a žil venkovsky prostě.
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Levné ozdoby zvyšují půvab žen, jejichž krása pak září,
jako když slunce se skví za mraky, a nicotná okrasa je
zdobí stejně jako drahocenný šperk. A tak nenápadný
šat zdůrazňoval Dukovu vznešenost lépe než skvělá
roucha. Všichni o něm hovořili a předpovídali mu trůn,
jedni to říkali jako věštbu, druzí o něm mluvili a při
znávali mu jej jako věc,jež mu právem náleží. Dukas se
ani tak nebál svých nepřátel jako svých přívrženců
a všemožně se snažil bránit jim v přístupu k sobě. Byli
to však lidé bojovní, odvážní, kteří se nebáli překážek.

98. Konstantin byl tak opatrný a rozumný, že
když vojsko volilo císaře a klonilo se na stranu Komne
novu a ten po svém zvolení nabízel trůn jemu, Konstan
tin nabídku učiněnou za takových okolností nepřijal
ani fakticky, ale ani v myšlenkách. Účastníci tehdejšího
shromáždění by se nebyli dohodli, kdyby Konstantin
nebyl zasáhl a nedosáhl svou autoritou jednotného roz
hodnutí. Vojsko se tehdy pojistilo jakoby dvěma kotva
mi, větší a menší, nebo lépe menší a větší. Pro případ,
že by se stal císařem Izák Komnenos, slibovali Dukovi
hodnost césara. Mnoho lidí se však klonilo k němu pro
jeho vynikající původ 1 pro jeho milou povahu. Obdiv
k tomuto muži zvyšuje ještě další okolnost. Když po
vstání vyústilo v legální císařství a Izák usedl na císařský
trůn, Konstantin se vzdal v jeho prospěch i druhé nej
vyšší hodnosti ve státě, ačkoli s ním mohl soupeřit
1o první hodnost. Tak vynikal tento muž svou povahou.
Dodám k tomu, co se stalo, ještě svůj názor, že jistě
řízením božím se až nyní uskutečnilo to, k čemu tehdy
nedošlo, totiž, že Konstantin byl pozdvižen na císařský
stolec nikoli z předsíně odboje, ale ze zákonné palácové
komnaty.
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JAK DUKAS PŘIŠEL KE KOMNENOVI,

JAK BYL ZVOLEN
A CO O TOM SOUDILI KOMNENOVI PŘÍBUZNÍ

89. Zdálo se, že Komnenos už je v posledním ta
žení, když povolal Konstantina Duku k sobě. Ten se
červenal, jako obvykle klopil stydlivě oči a podle svého
zvyku schovával ruce. Císař se soustředil a řekl: „Zde
u mne (ukázal přitom na rodinu) stojí bratr, můj syno
vec, z mých nejmilejších pak manželka a císařovna,
a abych tak řekl, můj jedináček, má dcera. Můj vkus je
však nakloněn spíš tobě a tvá povaha vítězí nad přiro
zenými vztahy. Proto chci svěřit vládu 1 své nejdražší
tobě. Neděje se tak proti jejich vůli, nýbrž sjejich plným
souhlasem. K tomuto neobvyklému rozhodnutí nedošlo
dnes a nevedl k němu jen stav mé nemoci. Už když
jsem já byl zvolen císařem, považoval jsem tebe za lepší
ho a vhodnějšího uchazeče o trůn. A také později, když
jsem tě srovnával s ostatními, byl jsem všemi hlasy pro
tebe jako pro muže trůnu nejhodnějšího. Se mnou
je konec, dechu mi zbývá namále. Od této chvíle ty
převezmeš vládu a budeš moudře spravovat říši. Již
dávno jsi byl k této úloze předurčen, a nyní jsi tedy pře
vzal vládu. Jako drahocenný odkaz ti svěřujisvou ženu
a dcerku a ukládám ti i starost a péči o svého bratra
a synovce.“ ©

go. Po těchto slovech se ozvalo jásání smíšené se
slzami. Přítomní zdravili nového císaře, který s úctou
a vážností přistoupil k vladaři jako zasvěcenec, jenž má
být uveden do tajů mystéria. Taková byla předehra
vlády Konstantinovy. O jejím dalším průběhu nelze
mluvit tak jednoznačně, v lecčems měl císař velké
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úspěchy, jindy však byl vývoj událostí křivolaký nebo
1 neúspěšný.

91. „Nebudu mluvit o tom, jestli jsem mu v něčem
pomohl, nechci se vychloubat. Císař sám dobře ví, jak
jsem bránil nepříznivému vývoji věcí a jak jsem podpo
roval jejich příznivý vývoj. Byljsem tomu muži tak na
kloněn a byl jsem mu tak oddaný, že jsem se sám ujal
kormidla, když nastaly bouřlivé události a svým obrat
ným kormidlováním jsem Konstantina dovedl do císař
ského přístavu.

92. V dalším vyložím, jaká byla jeho vláda a po
vaha jeho činů, jakým duchem naplnil svou vládu,
k jakému konci dospělyjím položené počátky, jaký byl
cíl jeho vlády, v čem uspěl, co vynalezl, co na něm bylo
obdivuhodné a co nikoli, jak řídil civilní správu, jaký
byl jeho postoj k armádě a tak podobně.
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KONSTANTIN X. (1059—1007)

ŘÍMSKÝ CÍSAŘ KONSTANTIN DUKAS VLÁDL SEDMLET

1. Vyložím nyní stručně o tomto císaři, co je nut
né, v obvyklé míře odpovídající historickému dílu. Poz
ději o něm promluvím podrobněji a vysvětlím, jakého
byl původu, jaký vedl dům, jaká byla jeho povaha, co
měl rád a co odmítal, než se stal císařem 1 potom.
O kterém jiném císaři bych měl už mluvit podrobněji
než o něm, kterého jsem vyzdvihoval, už když byl oby
čejným občanem, a kterého jsem obdivoval, poté co se
stal císařem.Nikdy jsem seod něho ani na chvíli nevzdálil,
zaujímal jsem nejčestnější místo vedle císařského trůnu,
vedl jsem s ním rozhovory a sdílel stůl a on mi udílel
nevýslovné projevy přízně.

2. Jakmile se tento božský císař ujal vlády, pova
žoval za svou první povinnost obnovit právo a zákon
nost, odstranit hrabivost, zavést uměřenost a spravedl
nost. Poněvadž byl všestranně nadaný a schopný, dovedl
řešit všechny vládní problémy. Na soudě vystupoval
jako zkušený soudce, který rozumí občanským záleži
tostem. Neměl příliš velké znalosti ve filozofii a rétorice,
ale vyrovnal se kterémukoli filozofovinebo rétorovi, když
pronášel řeči a veřejné projevy nebo diktoval listy.
V záležitostech vojenských předčil vůbec všechny
ostatní.

"4 3. Viděl, že říše je ve špatné situaci, poněvadž
její finanční prostředky byly vyčerpány. Stal se pro ni
uváženým hospodářem, nedělal neuvážené výdaje a ne
sklízel, tak řečeno, co sám nezasil, nesvážel úrodu,
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kterou sám nevypěstoval, ale nejdříve zasadil a potom
teprve sklízel plody vlastní práce. Za jeho vlády proto
císařskápokladna nebyla nikdy přeplněná ani naplněná
po okraj, ale vždy jen z poloviny. Byl zbožnější než kte
rýkoli jiný císař, i v tom vynikal nad ostatní, často měl
bez námahy úspěch ve válkách a ověnčil svou hlavu
vítěznými věnci.

4. Vládl jen o málo déle než sedm let, pak pod
lehl nemoci a zemřel. Zanechal mnoho podnětů těm,
kdo by chtěli soupeřit v jeho oslavování. Dovedl ovládat
svůj hněv, nikdy nejednal instinktivně, ale vždy na zá
kladě zralé úvahy. Ani největšímu zločinci nevzal život,
nikoho nedal zmrzačit, jen tím nakrátko vyhrožoval,
ale brzy vždy upustil i od hrozeb. Dovedl spíš nad lidmi
zaplakat než chovat se k nim krutě.

5.. Načrtnuv jeho portrét, popíši jej nyní šíře a po
drobněji, jak jsem slíbil tomuto obdivuhodnému a vy
nikajícímu císaři.

6. Jeho předkové byli mocní a bohatí a patřili
k lidem, jaké zpravidla dějiny oslavují. Dosud existuje
ústní podání o slavném Andronikovi, Konstantinovi
a Pantheriovi, s nimiž byl spřízněn po meči nebo po
přeslici, a jim se rovnali i předkové časově mu bližší.
Ale tak jako Achilleus slávou překonal své předky
Aiaka a Pelea, stejně tak tento císař nejen napodobil
skvělé vzory svého rodu, nýbrž zdaleka je předčil, jako
by chtěl s nimi soutěžit, a vyznamenal se tak všemi
přednostmi. Už v útlém věku se očekávalo, že sejednou
stane císařem, proto si vždy vedl tak, aby mu nikdo
nemohl nic vytýkat. Držel se stranou nevázaných zábav
a žertování, většinu času trávil na venkově a staral se
o otcovskou hroudu. Za ženu si vzal dívku slavnou ro
dem a vynikající krásou (byla dcerou onoho Konstanti
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na, který spatřil světlo světa v malé vsi Dalassa, jejž
však Nový Řím proslavil po celém světě). Sám ozdobil
moudrostí svůj život. Po smrti své ženy se hned znovu
oženil, aby se nedostal do lidských řečía nedal špatným
lidem záminku k pomluvám. I jeho druhá žena byla uro
zená, ušlechtilého smýšlení a velmi půvabná. Měl s ní
děti, syny i dcery, které se zčásti narodily už před ná
stupem jeho vlády, ale také potom. Nejstarší z nich byl
Michal, který nastoupil po svém otci vládu a podílel
se o ni1 se svými bratry. Ten vynikal nade všechny,
budu o něm vyprávět, až vylíčím vládu jeho otce
Konstantina.

7. Na tomto místě svého vyprávění chci promluvit
také o sobě a hřát se trochu ve slunci císařských před
ností. Byl jsem v té době na vrcholu své řečnické dráhy
a můj jazyk mi přinesl větší slávu než můj původ. Kon
stantin byl nad jiné vášnivým ctitelem krásného slova,
a to bylo i prvním důvodem vzniku našeho důvěrného
přátelství. Jednou jsme se utkali v řečnickém souboji
a měli jsme možnost se navzájem vyzkoušet. Vzpláli
jsme obdivem jeden k druhému a tak nás to sblížilo,
že jsme se začali navzájem navštěvovat a plnými doušky
užívat radostí přátelství. K našemu přátelskému vztahu
přispěla ještě jiná okolnost. Do císařského paláce mě
kdysi přivedlo mé řečnické umění, jež mi umožnilo,
abych se stal tajemníkem císaře Konstantina, předního
člena rodu Monomachů. Bylo mi tehdy dvacet pět let.
Bylo žádoucí, abych vystupoval okázaleji, a potřeboval
jsem reprezentativnější dům. Tehdejší císař nenechal
starost o tu věc na mně, ale získal pro mě za vysokou
cenu dům Konstantina z Dalassy a tím ještě upevnil
naše přátelství. Stýkal jsem se s ním při všech příležitos
tech a císaři jsem jej líčil v nejlepších barvách, nešetřil
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jsem chválou a měl jsem tak možnost být mu užitečný.
Co se stalo potom? Konstantin Monomachos zemřel

a na císařský trůn posléze vstoupil stařičký Michal
(nechci teď znovu uvádět četné události, jež se sběhly
mezitím). Za jeho vlády nastala krize ve státě, poněvadž
vojáci nebyli spokojení s tím, že sami bojují za říši a dá
vají všanc své životy za blaho státu, zatímco vysoké
státní úřady obsazují členové senátu, aniž musí pod
stupovat jakékoli nebezpečí. Císař jim dal ještě další
záminku k odboji a roznítil jejich hněv. Vojáci pak
uzavřeli přímo v hlavním městě dohodu o vzpouře
a zahájili hned tažení. Popsal jsem to všechno podrobně
ve svém líčení doby Izáka Komnena.

8. Všechen lid se klonil na stranu Konstantina
Duky, podporoval ho a vybízel ho, aby se ujal vlády.
On to však odmítl, ušlechtile ustoupil a přenechal vládu
Izákovi Komnenovi. Bůh od počátku řídil běh věcí
tak, aby Dukas nastoupil vládu zákonitějším způsobem.
Potom vládl Komnenos (abych dvakrát nelíčil podrobně
jeden a týž příběh) a nesplnil většinu slibů, jež dal Kon
stantinu Dukovi. Ten se moudře spokojil s druhým
místem a nedělal císaři žádné potíže. Když Izák one
mocněl a blížil se smrti, vzpomněl si na dohody s Dukou,
poradil se tehdy také se mnou (vždyť žádný z císařů,
kteří vládli za mého Života, mě tak nevyznamenával
a neobdivoval jako Izák), opomenul své příbuzné a roz
hodl sejednoznačně pro Duku.

o. Zdržím se teď při svém líčení krátce u toho, jak
k tomu došlo. Bylo poledne, císař byl stižen záchvatem,
který byl silnější než předchozí příznaky nemoci. Po
něvadž myslel, že umírá, povolal k sobě Duku a prohlásil
jej ústně za císaře. Svěřil mu slavnostně své nejmilejší,
ženu, dceru, bratra a ostatní příbuzné. Neodevzdal mu
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však odznaky císařskémoci a spokojil se pouhým slibem.
10. Co se stalo potom? Císař opět nabyl trochu

sil, měl dojem, že jeho stav se zlepšuje a začal pochybo
vat o správnosti svého rozhodnutí. Dukas, povýšený
předtím na císaře,se dostal do trapné situace a upadl do
rozpaků. Nebál se jen neúspěchu, ale také potíží a po
dezírání. Co tedy udělá? Nevšímal si ostatních, vzpo
mněl si na naše dávné přátelství a začal se radit jen se
mnou. Bez váhání potom postupoval podle mé rady
přesnětak, jak bych byl jednal i já sám. Ajá jsem tehdy
nezapřel své přátelství k tobě, ty božská a čistá duše
(dávám se teď strhnout k tomu, abych s ním mluvil,
jako by mě mohl slyšet). Sám dobře víš, jak jsem hned
zpočátku k tobě přilnul, jak jsem ti dodával odvahu
a sílu a utěšoval tě, když jsi klesal na mysli. Sliboval
jsem, že v případě potřeby s tebou podstoupím i ne
bezpečí, a víš také, že jsem ti naklonil patriarchu a že
jsem dělal vůbec všechno, co si vyžadovala chvíle i co
odpovídalo našemu přátelství.

11. Abych tedy dokončil své vyprávění: císař do
stal prudší záchvat a teď už se všichni vzdali naděje, že
bude dále žít. Nikdo však se neodvážil ozdobit Duku
symboly císařské moci. Jen já jsem otevřeně promluvil
a všichni souhlasili, že má rada je nejlepší. Posadil jsem
tedy Konstantina Duku na císařský trůn a obul jsem
jeho nohy do nachových střevíců. Pak už následovalo
vše ostatní, shromáždili se hodnostáři, byli uvedeni
k císaři, prokázali mu náležitou úctu, pozdravili jej
hlubokou poklonou, proběhl prostě celý ceremoniál
obvyklý při provolání nového císaře.

12. Když Konstantin Dukas viděl, že mu v slav
nostním ceremoniálu jako první prokazuji úctu, zdvihl
se z trůnu a vroucně mě objal. Měl oči plné slz a nevěděl,
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co má dělat. Slíbil mi tolik projevů přízně, že je těžko
mohl splnit, ale většinu jich později uskutečnil.

13. Zatímco se toto dálo, nastal už večer. Za
nedlouho potom se Izák vzdal nadějí na uzdravení i na
udržení císařské moci. Dal si ostříhat vlas a oblekl
mnišské roucho. Kolem půlnoci se mu trochu ulevilo
a nakrátko přišelk sobě. Poznal, v jaké je situaci, a když
viděl nového císaře, rezignoval a potvrdil, že se Dukas
stal císařem v souladu s jeho vůlí. Pak opustil palác,
vsedl na loď a uchýlil se do Studijského kláštera.

14. Izák zatím, jak už jsem výše řekl, zápasil se
smrtí. Dukas se tedy konečně chopil vlády a usedl na
císařský trůn. Závěs ještě byl stažený, jen já jsem stál
císaři poblíž po pravici. Císař s očima plnýma slz a s ru
kama rozepjatýma nad hlavou pronášel děkovné modlit
by jako první dar zasvěcený Bohu. Pak rozhrnul závěs
a pozval k sobě senátory, přítomné důstojníky a spolu
s nimi vysoké státní úředníky a soudce. Poté pronesl im
provizovaný projev o spravedlnosti, lidskosti a řádné
správě státu, jak to bylo vhodné v uvedeném shromáž
dění. Část řeči věnoval spravedlnosti a část lidskosti
a charakteru císaře. Pak mě vybídl, abych také pronesl
několik vhodných slov, a rozpustil shromáždění.

15. Potom začal svá slova měnit v skutky a vytyčil
si nejdříve dva cíle — prokazovat lidem dobrodiní
a jednat spravedlivě. Nikoho nepropouštěl s prázdnýma
rukama bez odměny, ať to byl vysoký hodnostář, někdo
v nižší nebo nejnižší funkci či dokonce někdo z řemeslní
ků. I pro ně zavedl stupnici hodností. Dosud byli lidé
senátorského stavu odděleni od prostých občanů; Kon
stantin Dukas odstranil hradbu mezi nimi, spojil oba
stavy a sjednotil, co dosud bylo rozděleno.

16. Císař si všiml, že většina lidí má sklon k bez
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práví, že část lidí si přisvojuje více práva a utlačuje
druhé; proto se věnoval soudnictví, „„pohlížejena všech
ny rovně““,jak říká král a prorok. Byl tvrdý k lidem,
kteří se dopustili nějakého bezpráví, ale milý a laskavý
k těm, jimž se děla křivda. Obě strany, obžalovaný
1 žalobce, byly předvolány k soudu, žádná z nich ne
měla u soudu výhody, obě byly posuzovány podle stej
ného měřítka. Tak vycházely najevo věci dosud utajo
vané a důkladně bylo zkoumáno nebo spíše usvědčováno
jednání každého ze zúčastněných. Tehdy poprvé našly
zákony přístup do císařskéhopaláce, kde byly slavnostně
vyhlašovány, a byly rušeny nespravedlivé smlouvy.
Každé císařovorozhodnutí a spis byl už zákonem nebo
1 něčím spravedlivějším než zákon. Venkovský lid, který
dosud císaře ani neznal, nyní k němu přímo vzhlížel
a přijímal jeho laskavá slova a ještě laskavější činy.

17. Vedle toho věnoval císař péči státním finan
cím. Poněvadž nepíši chvalořeč, nýbrž pravdivou histo
rli, musím říci, že císař někdy nedosahoval svých cílů,
protože se o svých plánech s nikým neradil. Jeho zá
měrem bylo neřešit mezinárodní záležitosti válkami,
nýbrž pomocí darů a prokazováním jiných laskavostí.
Měl pro to dva důvody: nechtěl zvyšovat vojenské vý
daje a sám chtěl žít v klidu.

18. Neuvědomoval si přitom, že se dopouští jed
noho velkého omylu, totiž že oslabováním armády posi
luje moc nepřátel, kteří by na nás pak mohli tím důraz
něji udeřit. Každý císař by měl upustit od nevhodného
postupu a nejednat bez rádce a bez úvahy. Ješitnost a li
chotky okolí však klamou panovníky, podporují jejich
domýšlivost a oni si pak myslí, že stačí na všechno sami.
Podezřívají vždy člověka, který jim otevřeně říká, co
považuje za správné, a mají rádi jen lidi lichotící jim
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příjemnými slovy, s takovými se podílejí o svá tajemství.
To strhlo římskou říši na scestí a změnilo běh věcí k hor
šímu. Sám jsem často chtěl císaře vyléčit z toho neduhu,
on se tomu však umíněně a neústupně bránil. Nechme
toho tedy a podívejme se na jeho lidumilnost a rozum
nost, protože o jeho spravedlnosti jsme již hovořili.
Nyní ještě připomenu a vyložím něco, co jsem zatím
opominul.

19. Při své korunovaci složil Konstantin slavný
slib Bohu, že nikoho nepostihne tělesným trestem,a spl
nil to i s úroky. Nepoužíval mučení a téměř ani příliš
silných hrozeb, ledaže se někdy přetvařoval, aby vy
volával hrůznější dojem, a vyhrožoval tresty, k nimž
nehodlal nikdy sáhnout. Ve svých rozsudcích přihlížel
k okolnostem, hledal pro každého vhodnou míru a za
Chovával tak rovnost v přirozené nerovnosti.

20. Jaký byl jeho rodinný život? Choval se velmi
laskavě k dětem, rád si s nimi hrával, usmíval se jejich
žvatlání, pouštěl se s nimi do zápasu, když na něho
dorážely, a tak je vychovával a zároveň jim procvičo
val tělo. Před nástupem vlády měl tři syny a dvě
dcerky. Prostřední z chlapců, který zemřel krátce poté,
co se Konstantin chopil vlády, byl neobyčejně krásný.
Nejmladší dcerka byla již zasnoubena, byla velmi pů
vabná a ušlechtilá, druhá dcera měla příznačné jméno
Arete (Ctnost) a zasvětila se Bohu. Dosud žije a kéž
žije ještě dlouho!

21. Po nástupu vlády, dříve než slunce proběhlo
svou roční dráhu, narodil se císaři další synek, jemuž
byla hned přiznána císařskáhodnost. Ostatní dva syno
vé, obdivuhodný Michal a mladší Andronikos, byli
prostými občany, poněvadž se narodili dříve, než se
jejich otec stal císařem. Neubčhl však dlouhý čas a Kon
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stantin vyznamenal císařskoukorunou svého nejstaršího
a nejkrásnějšího syna, totiž božského Michala. Dříve
než jej uvedl na císařský trůn, vyzkoušel jej důkladně,
aby věděl, zda se bude hodit k vládě, a položil mu několik
otázek z oblasti státní správy. Michal uvážil otázku
a odpověděl v souladu se zákonem. Císař v tom viděl
předzvěstducha předurčeného pro slavnou vládu a uvedi
Michala slavnostně do funkce následníka trůnu.

22. Co se stalo potom? Nějací lidé zosnovali spik
nutí proti císaři. Jejích cílem bylo svržení Konstantina
Duky a nastolení nového císaře. Spiknutí se nezúčastnili
jen neurození a neznámí lidé, ale také řada urozených
a velmi známých mužů. Část spiklenců se pokusila
uskutečnit podle dohody svůj zločinný záměr z moře,
část operovala ničemným způsobem na souši. Když se
zlo rozrostlo do největší šíře, Bůh odhalil, co se děje,
a odkryl zločinný záměr. Dal jim snad císař useknout
hlavu? Nebo snad ruce? Nebo je snad jinak zmrzačil?
Nepřišlo mu to ani na mysl. Jen jich několik poslal do
kláštera nebo odsoudil k vyhnanství. Sotva si trochu
oddechl od nebezpečí, jež mu krátce předtím hrozilo,
pozval mě k sobě domů, abych s ním pojedl. Za chvíli
však přestal jíst a se slzami v očích řekl: „„Kéž by tak,
filozofe, mohli hodovat i lidé, jež jsem poslal do vyhnan
ství. Raději se nechci ani já těšit z dobrého jídla, když
se jim teď vede špatně!““

23. Na západě uzavřeli Mysové a Triballové spo
jeneckou dohodu a na římskou říši se valilo velké ne
štěstí. Císař proti nim hned vyrazil a vrátil se do císař
ského paláce, až když jsem ho tam přitáhl téměř vlast
níma rukama. Sebral pak a vyslal proti nepříteli jen
malé vojsko a Bůh tehdy učinil zázrak, který v ničem
nezůstal za zázraky biblickými. Barbaři, jako by viděli
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vojsko mnohem silnější, ztratili odvahu, dali se na útěk
a rozprchli se na všechny strany. Většina z nich se stala
obětí mečů svých pronásledovatelů. Padlí tu leželi na
pospas ptákům, uprchlíci se rozutekli po celé zemi. Tato
kapitola mého vyprávění by mi mohla poskytnout do
statečnou látku k přehnané chvále, kdyby bylo mým
úmyslem psát chvalozpěv, a nikoli podat přehled dějin.
Chci však nyní své vyprávění zaměřit jiným směrem.

24. Ve všem jiném mohl císař soupeřit a srovná
vat se s jinými císaři. Nebylo tomu tak však ve věcech
náboženských, zvláště pokud se týče mystéria o tajem
ném ztělesnění božského Slova, jež je nadřazeno každé
mu slovu, myšlenému i vyslovenému, prostému 1 for
mulovanému podle pravidel řečnického umění. Když
jsem mu vysvětlil tajemství naší náboženské nauky,
zaradovala se jeho duše a tělo se chvělo radostným
vzrušením, proléval tehdy proudy slz. Proniknuv do
hlubin tajemství Písma, pochopil nejen věci zjevné, ale
1jeho hlubší a svatější význam. Kdykoli měl volno od
státnických starostí, věnoval se četbě knih.

25. Nejlépe si odpočinul, když byl se mnou. Byl
mrzutý a zlobil se, když mě nemohl vidět několikrát
denně. Cenil mě nade všechny, má společnost byla pro
něho jako osvěžující nektar. Jednou jsem mu přinesl
zprávu o smrti jistého občana. Zdálo se mi, že císař
z toho má radost. Bylo mi to divné a ptal jsem se ho,
z čeho má takovou radost. Na to císař řekl: „Mnoho
lidí mi přinášeložaloby na toho muže. Já jsem jim odo
lával, ale bál jsem se, že nakonec podlehnu a dám se
strhnout k hněvu. Když je teď mrtev, nechť zhynou
také obvinění jeho žalobců, vždyť s koncem života končí
1všechna nenávist.“

26. Konstantin poctil svého bratra Jana hodností
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césara, měl ho i potom velmi rád a podílel se s ním
o vládní starosti. Také Jan vynikal bystrostí a ušlechti
lostí, byl to velmi obratný politik. Když císařbyl jednou
ještě dlouhou dobu před svou smrtí stižen těžkou choro
bou, svěřilsvé děti Janovi do otcovské péče. Na pomoc
mu tehdy dal muže, kterého sám pozvedl na stolec
patriarchy, muže plného ušlechtilosti a vskutku hodného
nejvyšší kněžské hodnosti.

27. Tehdy seještě císař ze své choroby vzpamato
val, ale brzy potom začal chřadnout na těle a blížil
se svému konci. Svěřil tedy vládu do rukou své ženy
Eudokie, která v jeho očích byla nejrozvážnější ženou
své doby a kterou považoval 1 za vynikající vychovatel
ku. Později o ní budu hovořit podrobněji. Jí svěřilděti,
zařídil vše, jak už jsem výše uvedl, pak žil už jen krátký
čas a zemřel, když mu bylo jen něco málo přes šedesát
Jet.

28. Nevím, zda nějaký jiný císař žil slavněji a do
sáhl tak šťastného konce. Jen jednou se zdvihlo proti
němu spiknutí, dostal se tehdy do víru bouřlivých udá
lostí, zbytek vlády však prožil v klidu a spokojeně a za
nechal po sobě císařské syny, kteří byli svému otci velmi
podobní a nesli na duchu i na těle rysy jeho obrazu.

29. Vylíčil jsem dostatečně jeho činy, chci teď
ještě připomenout několik výroků z doby jeho vlády.
Měl ve zvyku říkat o lidech, kteří se zúčastnili spiknutí
proti němu, že je nezbaví jejich hodností ani peněz, ale
že s nimi nadále nebude zacházet jako se svobodnými
lidmi, nýbrž jako s otroky. „„Nebyljsem to já, kdo je
zbavil svobody, to zákony je zbavily občanství.“ Měl
také velký zájem o vědu a často říkával: „Raději jsem
se měl proslavit na tomhle poli než jako císař.““ Byl
statečný, a když jednou někdo prohlásil, že by ho v boji



IU] KONSTANTIN X. 2067

ochotně kryl vlastním tělem, císař řekl: ,„„Mlč,a jestli
chceš, zasaď mi sám ránu, až padnu.““ Člověku, který
pečlivě studoval zákony, aby se mohl lépe dopouštět
bezpráví, řekl: „Právě tyhle zákony nás zničily.“ Tolik
o tomto císaři.



268 PSELLOS | IB]

EUDOKIA (1067) —
ROMANOS IV. (1067— 1071)

CÍSAŘOVNA EUDOKIA SE SYNY

MICHALEM A KONSTANTINEM

I. Císařovna Eudokia se podle příkazů svého
muže, císaře Konstantina, stala paní celé říše. Nesvěřila
vládu do cizích rukou, nedala přednost životu v ústraní
své domácnosti a nesvěřila výkonnou moc do rukou
vysokých hodnostářů, nýbrž sama se ujala vlády nad
celou říší. Zpočátku vystupovala skromně, nezdobila
nadměrně svůj Šat a nechovala se okázale při vy
cházkách. Byla zkušená a schopná řešit všechny vládní
problémy, jako je obsazování vysokých úřadů, záležitosti
civilní správy, finanční otázky, a v případě potřeby
pronášela 1 císařské projevy, tak byla inteligentní. Vy
stupovala vždy mezi svými syny, kteří stáli vedle ní
strnulí strachem a úctou.

2. Není divu, že se k ní choval s bázlivou úctou
Konstantin, vždyťbyl tehdy ještě dítě a nemohl rozumět
státním záležitostem, není třeba ho za to chválit. Že
však před ní ustupoval Michal, že jí ponechával ve
všem rozhodování, ačkoli už sám nebyl žádný mladíček
a dosáhl tehdy už rozumného věku 1 zralého úsudku,
jak prokázal při mnoha příležitostech, pro to lze sotva
nalézt jiný příklad a nelze ho za to ani dost chválit.

asto jsem si všiml, že Michal mlčí, jako by nedovedl
mluvit, ačkoli mohl před matkou projevit své mínění,
a že se zdržuje horlivosti v otázkách vlády, ačkoli k ní
měl schopnosti.
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3.. Matka Michala zpočátku nijak nezanedbávala,
ale sama ho připravovala pro vládní úkoly. Později mu
svěřila obsazování úřadů a soudní záležitosti. Často
za ním chodila, líbala ho, chválila ho a modlila se, aby
se na něm jednou dočkala radosti. Zdokonalovala jeho
povahu a nenápadně ho vedla ke všem vladařským úko
lům. Často ho také svěřovalamně a pobízela mě, abych
ho podle potřeby napomínal a dával mu rady. Michal
seděl na císařskémtrůně spolu s bratrem Konstantinem,
a poněvadž byl nad jiné lidi ušlechtilý, nerozhodoval
o všem sám, nýbrž podílel se o vladařské úkoly s bratrem.
Tak se tehdy věci měly a tento pořádek by byl zůstal
zachován až do konce, kdyby se mu nějaký zlý duch
nebyl postavil do cesty.
£ © 4.. Na tomto místě svého vyprávění chci říci o cí
sařovněEudokil, že sotva která jiná žena byla příkladem
takové rozvahy, jaký ona poskytla svým dosavadním
životem. Neříkám, že později svou rozvážnost ztratila,
ale její bdělost polevila a nezachovala si až do konce
své původní smýšlení. Na její obranu lze říci, že i když
se v lecčems změnila, nebylo to proto, že by podlehla
vášním a tělesným rozkoším. Chvěla se jen velkou oba
vou o syny, aby je někdo nezbavil vlády, kdyby zůstali
bez ochrany a záštity. Ona sama neviděla v životě cí
sařovny žádné potěšení. Uvedu pro to nejlepší doklad.
Já, jenž píši tyto dějiny,jsem byl duchovním bratrem
jejího otce a ona mě proto nadmíru zbožňovala. Při
jakési příležitosti jsem se s ní sešel v chrámu a viděl
jsem, jak Ipí na Bohu a jak se přimkla k Nejvyššímu.
V pohnutí jsem z plného srdce začal prosit Boha, aby jí
zachoval vládu do konce dní. Ona se ke mně obrátila,
pokárala mě za má slova, v mé modlitbě viděla spíše
kletbu a řekla: „Nechci vládnout tak dlouho, abych
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zemřelajako císařovna"“ Její slova ve mně tehdy vyvo
lala takovou bázlivou úctu, že jsem se na ni od té doby
díval jako na nějakou vyšší bytost.

5. Ale člověk je tvor proměnlivý, zvláště vyvola
jí- tuto změnu závažné vnějšípodněty. I když povaha
císařovnyEudokie byla stálá ajejí duše plná ušlechtilosti,
proud, který dolehl na baštu její rozvahy, podemlel
tuto baštu a vzbudil v císařovně ochotu k druhému
manželství. Mnozí lidé o té věci věděli, opřádali ji růz
nými řečmi, mně se však císařovna se svým záměrem
vůbec nesvěřila. Snad zadržoval její jazyk stud a ne
chtěla slyšet nepříznivá slova o muži, jejž si měla vzít.
Přesto chtěla, abych také já byl informován o jejím
plánu. Proto přišel ke mně jeden z jejích nejhorších
rádců a vybízel mě, abych s ní promluvil a otevřenějí
řekl, aby postavila v čelo státu silného císaře. Odpověděl
jsem mu asi v tom smyslu, že bych jí takovou věc nikdy
neřekl, že bych ji svými slovy ani nepřesvědčil a že by
z takových slov nic dobrého nevzešlo.

6. Zatím se o té věci mezi lidmi jen šuškalo, cí
sařovněvšak již byl vybrán budoucí muža císař. Podle
dohody a očekávání měl téhož dne slavnostně vstoupit
do hlavního města a druhého dne měl být uveden na
císařský trůn. Císařovna mě večer pozvala k sobě, při
jala mě o samotě a se slzami v očích řekla: „„Nevíš, že
říše upadá a slábne, neustále na nás doléhají války,
barbarské hordy pustoší celou východní oblast? Jak by
stát nebyl v té situaci v nebezpečí?““Nevěděl jsem ještě,
co se stalo a že císař už stojí před branami paláce, a tak
jsem odpověděl: „„Není to snadná záležitost, je třeba
se o ní poradit a uvážit ji. Ráno je moudřejší večera,
jak říká přísloví.““ Na to ona s úsměškem řekla: ,„Už
není třeba se starat. Už je o vše postaráno a vše je roz
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hodnuto. Romanos, syn Diogenův, byl uznán za hodna
císařské koruny, jemu byla dána přednost před všemi
ostatními.““

7. Po jejích slovech jsem strnul a byl jsem docela
zmatený. „„Zítra se jistě i já zúčastním té záležitosti,““
řekl jsem. — „„Nezúčastníšse jí zítra“ odpověděla mi,
„nýbrž hned teď.““ Zeptal jsem se jen tolik: ,,„Aco tvůj
syn a císař, o němž se předpokládalo, že bude vládnout
sám, ví on o tom, co se stalo?““Řekla: „„Neže by vůbec
nevěděl, co se děje, není však přesně zasvěcen do celé
věci. Je dobře, žes mi syna připomněl. Půjdeme teď
k němu nahoru a promluvíme s ním o tom. Spí nahoře
v jedné z císařských ložnic.““

8. Šli jsme nahoru. Nevím, co cítila císařovna,
já jsem byl rozrušený a celý jsem se roztřásl. Matka
usedla na synovo lůžko a řekla: „„Vstaň, můj drahý
synu a císaři, a přijmi místo otce otčíma. Nebude tvým
vladařem, ale poddaným, protože k tomu ho tvá matka
písemným dokladem zavázala.““ Michal hned vstal,
podíval se úkosem na mě (nevím, co si přitom myslel)
a sestoupil s matkou z komnaty, v níž spal. Dole už viděl
císaře, žádným hnutím duše či tváře nedal na sobě
znát jakoukoli změnu, objal jej a začal se s ním podílet
na vládě 1na radostné náladě.

9. Pozvali také césara, který tenkrát ukázal svou
chytrost. Projevil přirozeně starost o svého císařského
synovce, prohodil o něm několik slov, ale pak se dal
s oběma císaři do oslavování. Nechybělo moc k tomu,
aby se dal do zpěvu svatebních písní a opil se svatebním:
přípitky. Tak přešla správa říšedo rukou císařeRomana.
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VLÁDA ROMANA DIOGENA

10. Císař Romanos Diogenes pocházel ze staré
a bohaté rodiny, pokud necháme stranou jeho otce.
Ten byl za císaře Romana Argyra usvědčen z úkladů
o trůn, vrhl se pak se skály a spáchal sebevraždu. Ro
manos Diogenes se dovedl chovat přímočaře, většinou
se však přetvářel a vychloubal. Také on měl v úmyslu
strhnout na sebe vládu, ale dařilo se mu celý čas své
úmysly tajit. Až za vlády císařovny Eudokie, jejíž por
trét jsem právě podal, odhalil svůj tajný záměr. Byli by
ho jistě zatkli a potrestali za jeho drze odvážné záměry,
kdyby ho nebyla zachránila před odsouzením císařovni
na lidskost, která ji vedla k nesprávnému úsudku o tomto
muži. Eudokia si myslela, že udrží pevně moc ve vlast
ních rukou tím, že udělá císařem člověka, kterého za
chránila před spravedlivým nejvyšším trestem. Myslela
sl, že tento císař nebude nikdy smýšlet jinak, než ona si
bude přát. Její úvaha byla správná, ale výsledek byl
jiný. Romanos sotva několik dnů předstíral poslušnost,
ale pak se projevila jeho pravá povaha. Čím více ho
císařovna chtěla ovládat, čím více chtěla držet vladaře
jako Iva v kleci, tím více se vzpouzel uzdě a hrozivě
pohlížel na ruku, která ho krotila. Zpočátku sijen mručel
něco pro sebe, ale brzy dával svou nespokojenost ve
řejně najevo.

I1. Mne se držel jako mocného člověka. Dokud
byl ještě obyčejným člověkem, choval se ke mně velmi
poníženě a já jsem mu v lecčems pomohl. Nezapomněl
na to, když se stal císařem. Choval mě v lásce a úctě,
dokonce vždy povstal, když jsem k němu přišel, a počítal
mě mezi své nejdůvěrnější přátele. Ale to jen tak mimo
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chodem. Romanos se chtěl stát samovládcem a držet
moc ve státě jen ve svých rukou. Ve vhodné chvíli
chtěl proto vykonat nějaký významný vládní čin. Vedle
ochrany státu bylo také to účelem vyhlášení války
Peršanům.

12. Já jsem podle svého zvyku, dávat vladařům
prospěšné rady, císaře zdržoval. Říkal jsem mu, aby
napřed uvažoval o armádě, pořídil vojenské seznamy,
povolal spojenecké oddíly, a teprve po těchto opatře
ních nechť se pustí do války. Lidé, kteří obyčejně vy
stupovali proti mně (až na několik jednotlivců), také
nyní všechno pokazili. Horší názor zvítězil. Císař sl
hned v paláci oblek! plnou zbroj, do levé ruky vzal štít,
do pravé ruky kopí „spojené pevnými kruhy a dlouhé
dvacet dva loktů““,myslel si asi, že odrazí nápor nepřátel
tím, že jim vrazí kopí do boku! Ostatní jásali a tleskali,
já jsem viděl budoucnost v černých barvách, protože
jsem tušil, co se stane.

13. Vytáhl tedy s celou armádou proti barbarům,
aniž věděl,kam má táhnout a co má podniknout. Jinam
mířil a jinudy táhl, a tak bloudil a táhl sem a tam Syní
a Persii. Výsledkem bylo jen tolik, že přivedl a rozestavěl
armádu na horských výšinách, ale hned ji zase stáhl
zpět a chytil ji do pasti soutěsek, čímž zničil značnou
část vojska. Nicméně se při návratu tvářil jako vítěz,
ačkoli ani z Medie ani z Persie nepřivezl žádnou kořist.
Chlubil se prostě jen tím, že podnikl válečnou výpravu
proti nepříteli.

14. "Tobyla první záminka jeho sebevědomí. Od
té doby se díval na císařovnu svrchu, přezíravě pohlížel
na lidi pověřené úřady, přestal dbát poradců (to je ne
vyléčitelná nemoc vladařů) a stačil si sám jako poradce
1 kritik. Přísahám při Bohu, jehož ctí filozofie, já jsem
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prohlédl jeho podvratné záměry a začaljsem se báto cí
sařovnu 1 o stát, bál jsem se, že se všechno zhroutí
a podlehne rozvratu. Snažil jsem se odvrátit Romana
od jeho záměru, připomínal jsem mu dohody, naháněl
jsem mu i trochu strach tvrzením, že by sejeho úmysly
nakonec mohly obrátit proti němu. Císařovna, dotčena
jeho jednáním, kypěla už hněvem a tajila v svém srdci
vůči Romanovi zlé myšlenky. Snažil jsem se být ne
stranný, mluvil jsem s Eudokií o císařovi a s císařem
o Eudokii.

15. Neuplynula dlouhá doba a císař si počátkem
jara znovu začal dělat starosti s nepřítelem. Jeho dří
vější vítězství se už nezdálo přesvědčivé. Znovu probí
haly válečné přípravy, nebudu se zmiňovat o tom, co
bylo mezitím, ale posléze jsem se té výpravy také zúčast
nl. Naléhal na mě do té míry, abych vytáhl s ním, že
nebylo možné to odmítnout. Nechci teď mluvit o důvo
du, jimž mě Romanos přesvědčil, zkracuji většinou své
líčení (promluvím o tom, až ty události budu popiso
vat). Podrobil jsem se mu však, aby v mém odporu
někdo neviděl nepřátelství vůči němu a aby tu byla
aspoň nějaká naděje na úspěch.

10. Romanos plně souhlasil s tím, že jsem vzděla
nější než on (mám na mysli vzdělání ve vědách), tvrdil
však, že strategii rozumí lépe než já. Tu viděl, jak do
konale ovládám taktiku, co vím o oddílech a šicích,
o stavbě válečných strojů a technice dobývání měst,
prostě o všem, co se týká strategie. Jal se mě sice obdivo
vat, ale také se v něm probudila závist, a proto mi, kde
jen mohl, kladl překážky. Říkám to pro ty, kteří se
tehdy zúčastnili tažení a mohou potvrdit, že v té věci
nepřeháním.

17.. Ani druhá válka mu nepřinesla lepší výsledek
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než první, ale zcela se jí vyrovnala. Padali jsme po ti
sících a zajali jsme dva tři nepřátele, poraženi jsme však
nebyli a zase bylo velké jásání, jak jsme překonali
barbary. Romanos se ještě více chlubil a vypínal, že
dvakrát vedl tažení a nikoho se neptal na radu, a pokud
byl sveden ze správné cesty, že to vždy zavinily rady
špatných rádců.

18. Romanos držel císařovnu téměř v zajetí a ne
byl by ani příliš váhal vyhnat ji z císařského paláce.
Césara měl v podezření a několikrát se chystal dát jej
zadržet a zabít. Pak si to zas rozmyslel a svůj záměr
neuskutečnil a spokojil se pro přítomnost tím, že ho
1 s jeho syny zavázal přísahou věrnosti. Poněvadž ne
našel žádnou věrohodnou záminku, pro niž by mohl
uskutečnit své skryté záměry, rozhodl se táhnout po
třetí a naposled proti barbarům, kteří nás tísnili. Jejich
hordy vpadaly s příchodem každého jara do římské
říše a hledaly tu kořist. Romanos zahájil nové tažení
s větším počtem spojenců a s větší armádou než předtím.

19. Jak míval při rozhodování o politických a vo
jenských záležitostech ve zvyku, neuznal za nutné
s kýmkoli se poradit a vytáhl s vojskem ke Kaisareji.
Váhal zprvu táhnout dále a hledal pro sebe i pro ostatní
záminku k návratu. Přemohl ho však stud. "Tehdy měl
uzavřít mír s nepřítelem a zabránit mu v každoročních
nájezdech. Romanos však buď nevěřilv kladný výsledek
jednání, nebo chtěl ukázat svounadměrnou odvahu a bez
váhání vyrazil proti nepříteli. Jakmile barbaři zpozoro
vali, že Romanos táhne dál, rozhodli se vlákat ho ve
vnitrozemí do tenat. Vyjeli na koních proti němuazas
se vraceli zpět, jako by prchali. Několikrát opakovali
svůj manévr, chytili při tom několik našich velitelů
a vzali je do zajetí.
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20. Ještě jsem zapomněl na jednu věc. Romanovi
ušlo, že u vojska je sám sultán, král Peršanů a Kurdů,
a že nepřítel vděčí právě jemu za většinu svých úspěchů.
Císař nevěřil zprávám lidí, kteří sultána spatřili, také
nestál o mír a byl přesvědčen, že jedním útokem porazí
nepřátelské vojsko. Ve své velitelské neschopnosti roz
dělil své vojenské síly. Část nechal na místě, část odeslal
jinam a v okamžiku, kdy bylo třeba udeřit plnou silou
na nepřítele, postavil Romanos proti němu jen menší
část své armády.

21. S jeho dalším postupem lze sotva souhlasit,
ale nemohu ani císaře kritizovat: sám vzal na sebe veš
keré nebezpečí. V tom také spočívá rozpor. Pokud by
někdo chtěl posuzovat císaře z hlediska jeho odvahy
a ochoty podstupovat boj, našel by mnoho látky k chva
lořeči. Díváme-li se však na věc tak, že vrchní velitel
vojska se má podle zásad vojenské vědy držet stranou
boje a dávat armádě příslušné rozkazy, pak by si Ro
manos zasloužil posměch za to, že nerozumně riskoval
život. Já patřím k lidem, kteří raději chválí než haní.

22. Císař na sebe vzal plnou výzbroj a s taseným
mečem vyrazil na nepřítele. Lidé říkali, že pobil mnoho
nepřátel nebo je zahnal na útěk. Jakmile však útočníci
poznali, kdo je, obklíčili ho a vzápětí se císař zraněn
sesul z koně. Byljat a tehdy byl římskýcísařjako zajatec
odveden do nepřátelského tábora. Naše vojsko se roz
ptýlilo, jen malé části se podařilo uprchnout, většina
upadla do zajetí nebo se stali obětí nepřátelských mečů.

23. Odložme teď líčení císařova zajetí i výklad
o tom, k jakým opatřením sáhl vítěz. Uplynulo sotva
několik dnů, a posel z řad vojáků, jimž se podařilo
uniknout z boje, přinesl do Konstantinopolu tu hroznou
zvěst. Pak přicházel posel za poslem, nevěděli nic urči
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tého, ale stále tlumočili jen tu strašnou zprávu. Jedni
tvrdili, že císařje mrtev, druzí, že upadl jen do zajetí,
jiní říkali, že ho viděli ležet zraněného na zemi, další
viděli, jak je v poutech odváděn do nepřátelského tá
bora. V hlavním městě byla svolána porada o situaci
a císařovna se ptala, jak teď má postupovat. Všichni se
shodli na tom, aby se Eudokia v tu chvíli nestarala o cí
saře, ať už je zajat či mrtev, a dbala hlavně o to, aby
udržela pro sebe a své děti vládu ve svých rukou.

24. | Jedni chtěli odevzdat vládu synoviMichalovi,
který byl dosud chlapcem, a zbavit tak matku zcela
moci, druzí si zas přáli, aby se císařovna sama ujala
veškeré vládní moci. Mně se nic z toho nelíbilo, nechck
zapírat svůj tehdejší názor, soudil jsem, že oba by mělt
spolupracovat, že by Michal měl být poslušným synem
své matky a císařovna spravovat říši spolu se svým
synem. Michal byl téhož názoru a usiloval o týž cíl.
Avšak lidé, kteří chtěli říši ovládat a řídit ji ve svůj
prospěch, podněcovali císařovnu k samovládě a zároveň
doléhali na syna, aby sejí postavil na odpor.

25. Nemohu mladého Michala ani dost obdivovat.
Radil se o státních záležitostechjen se mnou, byl ochoten
ustoupit i matce z trůnu, bude-li si to přát, nechtěl se
vůči ní chovat ani příliš vypínavě, ale ani malicherně.
Často dosáhli oba mým prostřednictvím shody. Michal
byl dalek toho, aby odporoval matce, červenal se už při
pohledu na ni a spíšjí ustupoval. Dřívenež se vše rozhod
lo, vtáhl na císařovninu výzvu do hlavního města césar.
Souhlasil s mou radou a schválil společný postup celé
rodiny.

26. Bouře se ještě neutišila a téhož dne se zdvihla
další, mnohem bouřlivější. Velitel nepřátelského vojska
neměl velkou radost z toho, že vidí římského císaře
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v zajetí. Spíš ho ten úspěch zarazil a využíval svého
vítězství nad očekávání skromně. Těšil svého zajatce,
zval ho k svému stolu, prokazoval mu náležitou úctu,
dal mu k dispozici tělesnou stráž, zbavoval zajatce pout
podle císařova přání a na jeho příkaz je propouštěl ze
zajetí. Posléze propustil ze zajetí 1 císaře samotného,
uzavřel s ním určitou svatební smlouvu a pod přísahou
ho zavázal jistými sliby. Potom ho s velkým doprovo
dem a tělesnou stráží propustil zpět k jeho dvoru. A to
se stalo kořenem velkého zla a největší příčinou dalších
neštěstí. Císař tak dosáhl něčeho, v co vůbec nedoufal,
a myslel si, že se bez jakýchkoli obtíží zase chopí vlády
nad římskou říší. Vlastnoručním dopisem oznámil císa
řovně, co se stalo, jako autentický posel o šťastnéudálosti,
jež vzešla z neštěstí.

27. Na císařském dvoře nastal šum a rozruch.
Jedni žasli údivem nad tím, co se stalo, jiní tomu prostě
nevěřili. Také císařovna upadla do rozpaků a nevěděla,
co dál. Uprostřed té rozpačité nálady jsem byl 1 já
a všichni se na mě obraceli o dobrou radu. Nejvíc na mě
naléhal můj drahý císař Michal. Prohlásil jsem, že Ro
mana už nesmíme přijmout jako císaře, ale musíme ho
odstranit. Je třeba okamžitě rozeslat rozkazy, jimiž se
Romanos zbavuje vlády. Poctivým lidem se má rada
zdála prospěšná, ti druzí byli proti ní.

28. Zatéto situace se císař Michal začal brát o své
postavení a obával se i Diogenovy krutosti. Tu pojal
spásonosný a řekl bych 1 velmi rozumný úmysl. Utekl
od matky a rozhodl se řešit svou situaci sám. Poradil se
se svými bratranci (to jest se syny césarovými) a strhl
na svou stranu palácovou stráž, vojáky ozbrojené štíty
a dvojsečnými těžkými železnými sekerami. Ti udeřil
ze všech sil do svých štítů, vydali z plna hrdla bojovný
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křik, udeřili navzájem o sebe svými sekyrami a spěchali
k Michalovi, aby ho ochránili před nebezpečím. Obklí
čili ho, a aniž se ho dotkli, vedli jej do horních částí
císařského paláce.

29. "Takjednala stráž. Lidé kolem císařovny, mezi
nimi 1já, nevěděli, co to znamená. Strnuli jsme v očeká
vání blížícího se neštěstí. Císařovna se neovládla, stáhla
s1závoj přes tvář a běžela do tajné jeskyně. Vklouzla do
úzké chodby, já jsem stál u východu, nevěděl jsem, co
mám dělat nebo kam se obrátit. Jakmile byl Michal
v bezpečí, staral se především o mě. Rozeslal po paláci
lidi, kteří mě měli vyhledat. Když mě zastihli, vzali mě
za ruce a jako vzácný nález či cenný dar mě radostně
vedli k císaři. Už při pohledu na mě si Michal oddechl
jako po bouři a zcela na mně nechal, abych rozhodl
o tom, co by mu bylo k prospěchu.

30. Já jsem se zabýval státními záležitostmi, část
z nich jsem řídil, k některým opatřením jsem dával pří
kazy, tak aby v hlavním městě zůstal zachován klid.
Jiní uvažovali o tom, jak postupovat vůči císařovně.
Nebudu se zabývat podrobnostmi, posléze bylo roz
hodnuto, aby císařovna odešla z Konstantinopolu a usa
dila se v přímořském místě, kde sama založila chrám
Matky boží. Rozhodnutí se také hned uskutečnilo. Císař,
její syn, nesouhlasil s vypovězením své matky, vím o tom
a mohu to při Bohu všem odpřisáhnout. Okolnosti si to
však vyžadovaly a ani císařova vůle nezmohla nic proti
jejich tlaku.

31. A potom, jak už to za takových okolností bývá
ajak se řečišíří,každý měl o císařovnějiné mínění. Mno
zí lidé na ni svými slovy neustále útočili, a tak došlo k dal
šímu rozhodnutí — poslat ji do kláštera. I to bylo oka
mžitě provedeno. Tím končí příběh císařovny Eudokie.
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32. Diogenovi nestačilo, že byl propuštěn ze zajetí,
chtěl se za každou cenu zmocnit znovu vlády. Odevšad
se k němu hrnuly oddíly vojska. Diogenes táhl od města
k městu, a poněvadž mu v tom nikdo nebránil, zmocňo
val se státních peněz z daňových odvodů. Posléze ob
sadil svým vojskem proslulé město Amaseia.

33. Císař Michal svěřil armádu do rukou césaro
va mladšího syna. Měl pevnou ruku 1 bystrý rozum,
obdivuhodným způsobem uměl rozeznat, co je právě
nutné udělat, vynikající byly jeho analýzy situací. Když
se přiblížil k městu, které držel Diogenes, zadržel nej
dříve své vojsko. Pak podnikal časté výpady, používal
Jstt a snažil se Diogena buď zajmout, nebo vyhnat
z města. V této nepříznivé situaci se Diogenes odvážil
vytáhnout z města a postavit se s celým svým vojskem
tváří v tvář císařské armádě. Obě armády na sebe za
útočily, na obou stranách bylo mnoho mrtvých. Náš
velitel hnal svého koně jako okřídlený jezdec proti ne
příteli. Udeřil jako hradba na nepřátelský šik, zatlačil
jej zpět a roztrhal na mnoho částí. Mnoho nepřátel
padlo přímo v boji, jiní upadli do zajetí, jen málokterým
se podařilo uprchnout. Byl mezi nimi i Diogenes, který
poháněl svého koně ze všech sil. Z téhle události jsme
čerpali další naději.

34. "Tobyl začátek Diogenova konce. Uzavřel se
s hrstkou věrných v jakési pevnůstce. Brzy by byl upadl
do zajetí, kdyby se nebylo přihodilo něco jiného. S Dio
genem se spojil Armén Chačatur, člověknadaný hlubo
kým rozumem, který byl naším přesvědčenýmodpůrcem.
Diogenes, pokud byl ještě císařem, mu udělil jakousi vy
sokou hodnost a Armén semu nyní, když Diogenes upadl
do neštěstí, za to chtěl odvděčit; přitáhl proto k němu
s dosti velkým vojskem. Povzbuzoval ho, zahrnoval ho



1m ROMANOS DIOGENES 281

sliby, nedovolil mu však, aby se s námi utkal v přímém
boji. Odvedl jej do Kilikie, kilická údolí jej měla ochrá
nit před naším útokem. Vybavil Diogena vojskem, dal
mu peníze, císařskýšat, vyzbrojil jeho vojsko, boj snámi
však tento schopný velitel odložil na vhodnější dobu.

35.. Radili jsme se hned a uvažovali o dalším po
stupu. Jedni byli pro mír s Diogenem a chtěli mu bez
dalšího postoupit část vládní moci, druzí chtěli bojovat
dál, aby se mu neposkytla sebemenší možnost v budouc
nosti se znovu něčeho odvážit. Nejdřív však byla zahá
jena mírová jednání. Císař poslal Diogenovi list plný
pochopení a přátelství. Diogena však rozzuřila myšlen
ka, že císařjemu, který se ničeho špatného nedopustil,
projevuje milosrdenství. Vyslovil naopak své požadavky,
odmítl vzdát se vlády, nespokojil se nějakým skromným
podílem na vládě, jeho odpověď však byla ještě drzejší
než jeho skutečné záměry.

36. Císařzanechal dalších pokusůa cítil se nucen
odevzdat velení nad armádou Andronikovi, staršímu
synu císařovu. Byl to člověk pozoruhodného vzrůstu,
ušlechtilého smýšlení, laskavé povahy a vůbec velmi
příjemný muž. Císař mu svěřilvrchní velení nad celou
východní částí říše a dal mu rozkaz táhnout proti Dio
genovi. Andronikos nejdříve sjednotil náladu ve vojsku,
choval se ke každému laskavě, s každým jednal přátel
sky. Jeho druhým cílem bylo přiblížit se úzkými kilic
kými údolími nepozorovaně k Diogenovi, projít bez
rozruchu po neschůdných a křivolakých cestách ta
mějších horských pásem a objevit se nečekaně před ne
přítelem. Takový byl jeho plán a podle něho se armáda
vydala po úzké horské stezce. Císař se trápil myšlenkou,
že by naše vojsko mohlo Diogena dostihnout, zabít ho
v boji nebo ho zajmout a zmrzačit.
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37. Sám jsem byl často svědkem toho, jak císař
plakal pro Diogena, jak by byl raději sám podstoupil
nebezpečí, jen aby se Diogenovi nic nestalo. Říkával,
že má k němu přátelský vztah, že tu jsou dohody, které
se bojí porušovat. Svěřil tedy mírovým poslům z řad
duchovního stavu návrhy přátelství, dal jim list se vše
možnými sliby, který by byl přiměl k ústupnosti i nej
tvrdší mysl.

38. Diogenes však zdvihl boj, dříve než se tento
list dostal do jeho rukou. Sám zůstal v pevnosti, kterou
obsadil s hrstkou svých věrných. Velením nad téměř
celým ostatním vojskem pověřil Arména Chačatura,
o němž jsem již dříve mluvil, a poslal jej do boje s nadějí
na dobrý výsledek,jak se aspoň tenkrát zdálo. Chačatur
vytáhl s pěchotou a jízdou, obsadil příhodné pozice
a vojáci, většinou to byli velmi odvážní a fyzicky zdatní
muži, zaujali bojové postavení.

39. Také Andronikos zaujal se svou armádou
bojové postavení proti Chačaturovi. Ještě dříve než
došlo k srážce a k boji muže proti muži, připojil se
k Andronikovi Frank Krispin (píši to právě v den jeho
smrti). Tenhle Krispin se nejdřív projevoval jako ne
přítel Římanů, potom však změnil smýšlení a byl jim
tak nakloněn, jak byl dřív proti nim. Spojil se tedy
s Andronikem a navzájem si dodávali odvahu. Jakmile
Chačatur viděl, že nepřátelské vojsko se seřadilo k boji,
nabyl odvahy a pobídl Andronika, aby vyrazil proti
nepřátelské jízdě. Sám popustil koni uzdu a hnal se
v čele své družiny do středu nepřátel. Prorazil jejich šik,
viděl, že kladou jen slabý odpor, ustupují a dávají se na
útěk, a začal proto s hrstkou své družiny prchající pro
následovat. Pobil mnoho nepřátel a ještě víc jich zajal.

40. Diogenovo vojsko bylo rozbito a zničeno. An
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dronikos sejako vítěz vrátil s Krispinem do stanu, který
mu tam postavili. Tu se jeden z jezdců dostavil k vel
teli a vedl sebou jednoho z nepřátel — byl to Armén
Chačatur. Na útěku se sesul při překonávání nějakého
příkopu z koně, jak říkal, a skryl se tam v křoví. Tam
ho zpozoroval někdo z pronásledovatelů, rozehnal se
prý po něm, aby ho zabil, ale když viděl, že se Chačatur
dal do pláče, sebral mu jen Šaty, nechal ho tam v křoví
vysvlečeného a odešel. Pak ho prý, jak ho tam viděl
nahého, chtěl zabít další voják. Chačatur prý mu řekl:
„„Jestli mi daruješ život a dovedeš mě k tomuhle veliteli
(řekl při tom jeho jméno), budeš mít plnou pravici
peněz.“ Když Andronikos poznal, kdo mu vypráví
tuhle historku, považoval to za svůj další úspěch, dal
Chačaturovi oblek a výstroj, jaká přísluší statečnému
důstojníkovi, a vzal jej bez pout do zajetí.

41. Diogenes neměl důvěru v hrstku vojáků, kteří
byli s ním, a vkládal naději v perské spojenecké oddíly.
"Tím očekáváním také povzbuzoval a dodával naděje
svému vojsku. Zajali ho však právě ti, na které spoléhal
a jimž svěřil klíče pevnosti. Ti se totiž dohodli s naším
velitelem a dostali od něho záruku beztrestnosti. Ote
vřell mu pak dokořán brány, vpustili tam naše oddíly
a dovedli je přímo k domu, kde byl ubytován Diogenes.
Stál tam a byla naň trapná a žalostná podívaná. Ztratil
veškerou naději, spoutali mu ruce jako nějakému otro
kovi a on se zcela vydal na vůli svým věznitelům.
Nařídili mu, aby si oblékl černé mnišské roucho, vzal
tedy na sebe černý šat, sňal pokrývku hlavy a prvnímu,
kdo se nahodil, dovolil, aby mu ostříhal vlasy. Tak zcela
nahodilí lidé rozhodli o jeho novém způsobu života.
Pak ho vyvedli z pevnosti a s radostí, jakou si lze sotva
představit, ho přivedli k Andronikovi. Ten ho nepřijal



284 PSELLOS m

povýšeně, litoval ho spíš pro jeho osud, podal mu ruku,
odvedl jej do svého stanu a přizval ho k skvělé hostině.

42. Až potud probíhalo mé líčení hladce, ubíralo
se hladkou, královskou cestou, jak říkají teologové. Na
tomto místě však váhám, zda mám pokračovat a vylíčit
čin, k němuž nemělo nikdy dojít, jinak řečeno, k němuž:
samozřejmě dojít muselo. Měla mu zabránit zbožnost.
a odpor k zlu, vyžadovaly si to však okolnosti a dobová.
situace. Lidé, kteří byli blízcí Michalovi, se báli, aby
Diogenes zase nepřipravil nějaké spiknutí a nezpůsobil
císaři nové potíže. Bez Michalova vědomí dalí písemný
příkaz tomu, kdo tehdy měl vládní pravomoc, aby dal
Diogena zbavit zraku.

43. Císař o tom nevěděl ani tehdy, když už k věcí
došlo (a přisám Bůh, nepíši lichotivou, nýbrž veskrze
pravdivou historii). Proto také, když se později o události
dozvěděl, prolil více slz než Diogenes v pláči před svým.
utrpením. Císař vůbec neskákal radostí a neprojevil
ani jinou známku potěšení dokonce ani tehdy, když
obdržel zprávu o Diogenově zajetí. Kdyby se nebyl
bál lidských řečí, byl by asi dlouho nesl smutek ve tváři.
Diogenes byl zbaven zraku a byl dopraven do kláštera,
který sám kdysi založil na ostrově Prote. Tam žil už jen
krátce, zemřel po sotva čtyřleté vládě. Tak se Michal
stal jediným a nesporným vladařem.
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MICHAL VIL. (1071—1077)

VLÁDA MICHALA DUKY

1. Přistupuji nyní k tomu, abych vylíčil činy
Michala Duky, nebo spíš abych je stručně načrtl. Přede
vším prosím čtenáře, aby si nemyslel, že má slova předčí
jeho povahu a činy. Naopak, zůstávají daleko za nimi.
Když o něm píši, cítím totéž, jako když se na něho dí
vám, totiž obdiv, a ještě více se mu obdivuji, když ho
poslouchám. Nevím, jak bych se mu mohl neobdivovat.
Nechť také nevyvolává nedůvěru k mým slovům či po
dezření vůči tomu, co hodlám psát, okolnost, že píši
právě za života tohoto císaře. Vždyť o něm píši právě
proto, aby každý poznal, že může existovat člověkpřímo
božsky dokonalého charakteru, který překonává vše,
co jsem dosud poznal.

2. | Jsem na rozpacích, kterou jeho vlastností mám
začít. Na první místo kladu, že věnuje pozornost všem
svým podřízeným, ať jsou špatní, nebo pilní a dobří.
Nikdo od něho neslyší špatné slovo, nikoho před lidmi
neurazí, nikoho pro žádný přečin nevyžene. Kdykoli
Je někdo k němu drzý, raději si dá líbit jeho drzost, než
aby ho veřejně pokáral. Vrchol všeho je, že nepohnal
před soud a dokonce ani nepostrašil lidi, které sám při
stihl při činu. Šlo zejména o některé členy jeho tělesné
stráže, jimž svěřil svou ochranu a kteří na něho za
útočili ve zlém úmyslu. Stalo se častěji, že někoho při
stihl při činu, jak si bere něco z císařských truhlic;
1 takové lidi bez velkého hluku propustil a nevytkl jim
dokonce ani jejich zlý úmysl. Je to člověk neobyčejně
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rozumný a pro svou velkou praxi se dokonale vyzná
v řízení státních záležitostí. Prostudoval otázky daňové,
problémy platů a dávek, jaké částky a na co se ze státní
pokladny vydávají a z čeho se do státní pokladny čerpá.
Ví, jak se razí statéry, jaká má být jejich správná váha,
jaká váha je nada jaká pod normu. Ví, jak se používá
prubířský kámen a kolik čistého zlata musí obsahovat
každá zlatá mince. Nechci vypočítávat každou jednotli
vou podrobnost, řeknu jen tolik: Michal všemu bez
vadně rozumí, v diskusi s odborníky by všechny překonal
a připravil by o věhlas i specialisty.

3. Vyráželo mu sotva první chmýří a hustě mu
pokrývalo tváře, a už se rozumem mohl měřit se staršími.
Neoddával se rozkošem, neotročil svému břichu, nerad
dával veřejně najevo své veselí. Zdržoval se rozkoší
lásky, většinu jejich způsobů ani neznal, zvlášť ne ty
nezákonné. Je tak stydlivý, že se hned červená, kdykoli
někdo řekne neslušné slovo nebo nazve lásku jejím
pravým jménem.

4. Někdo by mi mohl položit otázku, jaké císařské
rysy se jevily v chlapci a jaké mladistvé záliby má císař
a z čeho má radost? Jsou to knihy o všemožných obo
rech vědění, různá moudrá slova, lakónské výroky, sou
bory moudrých myšlenek, krása stylu, pestré řazení slov,
střídání slohů, novota výrazu, básnická forma řeči,
a především záliba ve filozofii, výšiny, k nimž nás vede
alegorický výklad. Pochybuji, že některý jiný císař pro
nikal svým myšlením více do hloubky či dovedl s proni
kavější bystrostí řešit otázky. Je třeba rozeznávat činy
a řeči císařů od toho, co je oborem filozofa, rétora, hu
debníka. Astronomové se zabývají vesmírem, odborníci
v geometrii důkazy o obrazcích, sylogismus se týká
filozofů, přírodovědci zkoumají tajemství přírody, kaž
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dému přísluší jiná oblast, každý zkoumá něco jiného,
lidé si rozdělili navzájem jednotlivé obory. V Michalovi
se však všechno spojilo. Řadil se k filozofům, s rétory
dovedl říci své slovo k otázce rétorských figur zeugmatu
a emfaze, s optiky jednal o odrazu a lomu paprsků.
Bylo-li třeba vyjádřit se alegoricky, překonal často i mě,
který jsem autorem tohoto díla, kterého si přede všemi
vybral za učitele a jehož jméno měl stále na rtech. Jam
bické verše ho přílišnezajímaly, dovede je však improvi
zovat (1 když občas udělá chybu v metru) a vyjádřit
jimi zdravé myšlenky. Závěrem chci vše stručně shrnout:
císař se stal pozoruhodnou a milovanou osobností naší
doby.

5. | Jeho výraz je trochu stařecký,připomíná učite
le nebo vychovatele. Jeho pohled je soustředěný, jeho
obočí není hrdé ani podezřívavě stažené nad očima,
ale pne se volně obvyklým způsobem. Jeho krok není
zmateně prudký, ale ani pomalý a nedbalý. Líbil by se
hudebníkovi, který se zabývá dvihem a kladem. Michal
pečlivě dbá o zvuk a rytmus svého hlasu, nemluví pře
kotně vodopádem slov, nýbrž zřetelně a jasně.

6. Je mnoho slov a věcí, které mohou naši mysl
srážet nebo rozrušit. Michalova povaha se pro nic
z toho nestala drsnější a ani se nestal uzavřeným. Do
vede se příjemně smát, upřímně se rozplakat, málokdy 
se nechá přemoci hněvem, často je v dobré náladě.
Zákony příliš nestudoval, ale při soudním řízení se na ně
často odvolává, ne podle litery knih, ale podle vlastního
citu. Snadno se červená, nedovede se však dopustit ni
čeho, zač by se musel zastydět. Dovede hrát hry kulatým
míčem, je však vášnivě zaujat pouze koulí nebeskou,
zná jedinou hazardní hru — běh a změnu věcí, a jedinou
krychlovou kostku — tu, jejíž podobu Platon připisuje:
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zemi. Rád chodí na lov, ale má z něho potěšení, jen
dokud prchající pták není zasažen. Jakmile se lovec blíží
zvěři, císaře to trápí a raději odvrátí zrak,

7. Michal se nedává unášet nádherou císařského
vystupování, nechce krášlit svou hlavu císařským věn
cem, nýbrž věncem ctností. Neuzavírá do svého srdce
všechno, co kolem sebe slyší. Co by jej zarmucovalo,
nechává přejít kolem sebe, trvale se do jeho mysli
vtisknou jen příjemná slova. K otci vzhlíží jako k svému
vzoru a tvrdí, že se mu nemůže v ničem vyrovnat, ačkoli
jej v mnohém předčí. A nemohu ani dost obdivovat to
podstatné: vinou dřívějšíchcísařůje stav říšena východě
1 na západě povážlivý. Každý jiný, i kdyby měl sebe
pevnějšího ducha, by podlehl náporu katastrof a se
situací by se smířil.A co by následovalo? Zhroutilo by se
vše, co drží budovu císařství pohromadě, zřítila by se
střecha, rozestoupily by se její základy. Císařův pevný
duch a jeho neoblomná mysl však odolaly náporu udá
lostí. Dosud jsme sice nepřistáli v přístavu, ale držíme se
nad vodou a aspoň jsme nebyli zahnáni na širé moře.

8. "Taksechová ke všem ostatním lidem, ale pro je
ho vztah k pisateli této knihy nelze najít absolutně žádné
srovnání. Takovou důvěru jako ke mně nemá k nikomu
z bratří, ani k nejpřednějším členům svého rodu, ani
k svatým a zbožným mužům. Snad bych našel srovnání
pro dobrodiní, která mi Michal prokázal, dával mi stále
víc a víc, vršil dar za darem a rozmnožoval projevy své
přízně. Nelze však najít žádné srovnání pro to, jak se mi
svěřujese svými nejskrytějšími myšlenkami a nejintimněj
šími hnutími své duše, jak už ho pouhý pohled na mě
naplňuje radostí a štěstím, jak mě vynáší nad všechny
moudré muže, ať už je zná osobně, nebo třeba jen z do
slechu. Kéž mě za to nezasáhne šíp závisti a zlovůle!
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9. Ve snaze o stručnost jsem opominul řadu vě
cí — lásku k ženě, dítě, které mu dala, lásku k oběma
bratřím, obdivuhodným mužům, jež jen císař předčí
svou obdivuhodností. Nechci vychvalovat císařovnu za
její rod — bohatstvím a starobylostí se mu rovná málo
která císařská rodina. K chvále mi dává dost podnětů
její nesrovnatelná povaha a nevídaná krása. Jestliže
podle citátu z tragika „„ženámnejlíp sluší mlčení““,zdobí
císařovnu tato ctnost více než všechny šperky. Zvuk její
ho hlasu zná jen její muž, už tím tedy vzrostljejí půvab
víc, než kdyby se byla ověsila šperky.

10. A jaký je císařův vztah k bratrům? Michal
došel k názoru, že se k nim nemusí chovat jako k pod
daným a držet je neustále na uzdě. Podílí se s nimi o cí
sařské povinnosti a na svěřeném úseku jim ponechává
vladařskou pravomoc. Dodám ještě něco o jeho strýci
césarovi. Císař sl váží jeho názorů a obdivuje ro
zumnost jeho rad i všestrannou obratnost. Sám si vy
hradil oblast civilní správy, césarovi přenechal rozhodo
vání v oblasti vojenství.

Ir. K tomu, co jsem uvedl, dodám ještě toto.
Císař se dozvěděl, že ho chci vylíčit ve svém historickém
díle. Nařídil mi, abych o něm nepsal, dokud mi sám
nedá hlavní body své charakteristiky. Jeho sekretář mi
pak přečetl, co císař napsal. Předtím než jsem to vy
slechl, představoval jsem si, že se dozvím něco zcela
tajného a důležitého. Císař se však v té písemnosti hod
notil tak nízko, vylíčil sebe jako člověka špatného, tak
pomlouval svou povahu, že by byl pohnul i tím nejtvrd
ším člověkem, aby obdivoval velikost jeho pokory.
Vždyť právě tato ctnost, božský císaři, sama může za
stoupit všechny ostatní tvé přednosti a dobré vlastnosti.
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KONSTANTIN DUKAS, SYN CÍSAŘE MICHALA

12. Konstantina, syna císaře Michala Duky, jsem
viděl jako nemluvňátko a kojence v náručí chůvy,
s hlavičkou ovinutou císařskou stužkou. Nemohu psát
o jeho slovech a činech, vždyťještě nic nevykonal, a do
konce ani nezačal mluvit. Nepoznal jsem však na světě
větší krásu, než je jeho podoba a povaha, která se v ní
zrcadlí (pokud lze z podoby soudit o duši). Jeho tvářič
ka je vykroužena do přesného kruhu, má velké modré
oči plné spokojeného klidu. Obočí tvoří přímou linku,
je přerušené u kořene nosu a lehce zakroužené směrem
k spánkům. Nosík má ušlechtilé chřípí, na začátku se
trochu zdvíhá, u špičkymá mírně orlí tvar. Na hlavě má
zářivě světlé vlásky. Rtíky jsou jemné, a souladné.
Děťátko je bystré, má očka sladká, a ještě sladší,
když dovádí. Zračí se v nich duše, která není ani cha
bá, ani přepjatá, nýbrž mírná, probuzená božským
pokynem.

13. Herakles prý kdysi spatřil Aianta, syna Tela
monova, v náručí chůvy a zabalil jej do lví kůže. Já jsem
choval malého Konstantina často v náručí a přál jsem
si, aby 1on jednou mohl mít prospěch z mých řečí.Budu
ho zas a často brát do náručí a rád bych se z něho těšil,
až dospěje a převezme vládu po svém otci. Po dobytí
Tróje radil Nestor, vladař Pylu, Neoptolemovi, synu
Achilleovu, jak by se mohl stát řádným mužem. Chtěl
bych Konstantinovi poradit jen tolik (snad sijednou, až
dospěje a stane se císařem, přečte mé dílo), aby si vzal
příklad ze svého otce a utvářel se podle jeho vzoru.

VD?
Snaž se, děťátko, být roven svému otci, a špatným
nebudeš. Dožiji-li se toho, napíši pro tebe další řeč,



M MICHAL VIL 291

pak už mi ty sám zavdáš podnět k psaní. A ne-li, musí
ti stačit tenhle spis, z něhož jednou vyjdou další
historikové.

ANDRONIKOS, BRATR CÍSAŘE MICHALA DUkKY

14. Tento císařje velmi milý, dosáhl právě prahu
dospělosti.Má veliký zájem oliteraturu "ale nevyhýbá
se ani těžším problémům. Dovede mě například přivést
do rozpaků v diskusi o protinožcích. Tvrdí, že nemohou
existovat, protože by museli viset za nohy hlavou dolů.
Má silné ruce, ale je obratný a dovede velmi jemně
rýsovat. Jeho povaha není hluboká, ale nepřetvařuje
se a je upřímný. Má hezké chování, je obratný jezdec
a vášnivý lovec, přál by si utíkat jako zajíc a létat jako
jestřáb. Je trochu prostořeký, ale dovede roztomile za
mlouvat nevhodná slova, která mu uniknou.

JEHO BRATR KONSTANTIN

15. "Tento císař neodhaluje rychle své myšlenky,
nýbrž je uzavřený a připomíná ve všem vychovatele.
Je bdělý, v případě potřeby dovede mít ostrý jazyk.
Ve sporechje neústupný, neustále uvádí proti důvodům
své námitky a snaží se odpůrce přesvědčit, ale nakonec
obrátí všechno v žert a má potutelnou radost z toho, co
řekl. Má rozum stařeckých šedin, jeho charakter je
pevný, svá rozhodnutí rychle nemění. Je přiměřeně
štědrý, jeho dlaň není vždycky otevřená, ale ani ruku
pevně nesvírá. Obratně vyskakuje na koně a je hbitý
lovec. Pro svou matku a bratry je pravým pokladem.
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CÉsAR JAN DUKAS

16. (Coříci, o tomto muži, aby slova odpovídala
jeho skvělépovaze a vynikajícím vlastnostem jeho duše?
Je to všestranný člověk a ozdoba našeho života, v němž
se projevují dva protiklady. Je to nejbystřejší muž ze
všech, které jsem kdy poznal a viděl, a přitom má ne
obyčejně laskavou povahu, takže připomíná tiše ply
noucí stružku oleje. Svým strategickým uměním se může
rovnat oněm dávným a opěvovaným Césarům 1 odváž
ným činům Hadrianů, Trajanů a dalších, kteří se jim
řadí po bok. A není tomu tak samo sebou ani náhodou.
Své znalosti čerpal z odborné literatury o taktice, strate
gil a obléhání měst a z příruček autorů, jako byli
Ailianos a Apollodoros. Je vynikajícím odborníkem
v oboru strategie, myslíte si však, že se méně vyzná ve
správních záležitostech, V soudnictví a ve financích?
Rozhodně ne. Ve všech těchto oborech je, jak se příslo
večně říká,jako břitva. Myslíte si, že je prchlivý? Vůbec
ne, leda jen tak, aby vzbudil zdání. Je snad mstivý?
I po této stránce je hoden obdivu jako málokdo jiný.
Možná že má ostrý jazyk a mluvíval příliš drze a ote
vřeně nejdřív s bratrem a později se svým synovcem?
Nic takového se nikdy nestalo! Pro mnohé z nás je pří
kladem opatrnosti, dovede ve všem zachovávat míru
a spojovat práci se zábavou. Snad jen v tom posledním
se neovládá a nezná míru.

17. "Těšího hony na nejrůznější zvěř. Má rád let
ptáků a běh zvěře, kterou štve svými psy, rád pronásle
duje rychlou laň. Je vášnivým lovcem medvědů, často
jsem mu to vytýkal, ale hony jsou zábavou, kterou si
nedovede odříci. Svůj život dělí mezi dvě věci — mezi
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knihy a hony, lépe řečeno tyto dvě věci jsou jeho zába
vou a zaměstnáním ve volném čase. V práci jsou mu
blízké vojenské záležitosti a všechno, co si okolnosti
právě vyžadují: jednat s nepřítelem o mír nebo s ním
bojovat. Vyzná se v rozdělení vojska do oddílů, v řazení
a rozvinutí řad, ví, kam postavit šik, jak upevnit týl,
jak zmenšovat čtverce v bojovém rozestavění, jak utvořit
klín, jak rozvinout nebo srazit řady, vyzná se v obléhání,
v jízdním boji, ve správném rozestavění pěchoty s při
hlédnutím k době a místu i k počtu nepřátel ..., ale nač
to všechno jednotlivě vypočítávat? Je vůbec ve všem
nejlepší, pokud nemáme na myslijeho bratra a bratran
ce, dva nepřekonatelné císaře.

CÍSAŘŮV LIST FOKOVI

18. Císař ve svém listu připomíná nejdříve těžké
vyhnanství a dobu, kterou v něm Fokas prožil, opuště
nost rodiny, tíživý nedostatek prostředků, špinavý oděv
a roztrhaný plášť. Připomíná dále, že Fokas byl povolán
zpět na jeho osobní příkaz, že se mu u dvora dostalo
nejvyšších poct, a jak se říká, téměř orientálně rozmaři
lých projevů přízně a přijetí, jež nelze ani popsat. Psal,
jak dal snést to nejlepší a nejcennější, co v římské říšije,
aby tím Foku zahrnul. Poctil jej nejdříve vysokými úřa
dy a velitelskými hodnostmi, postavil jej nade všechny
a dal mu také do rukou majetek těmto hodnostem od
povídající. — „„Kdo získal ode mne lepší postavení,“
pokračoval pak císař, „„okom se říkalo, že je císařovým
přítelem, jeho sluchem 1 zrakem? Kdo mne dovedl
získávat pro své záměry? S kým jsem se radil o nejdů
ležitějších věcech? Jen tobě jsem se svěřoval se záleži
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tostmi, jež jsem tajil před matkou 1 bratrem. Kdo roz
hoduje o odnímání nebo udělování nejvyšších funkcí?
Vždyť právě tato pravomoc tak posílila tvé postavení.
Nechci se zmiňovat o tom, co jsem kvůli tobě udělal pro
tvého otce, bratra a ostatní příbuzné. Nechci ani mluvit
o lidech, které jsem kvůli tobě vyzdvihl z řad prostých
občanů na nejvyšší místa, ani o těch, kteří získali nikte
rak zanedbatelný majetek a kteří se z chudoby svých
předků povznesli na nejvyšší velitelská místa nebo na
nejvyšší místa ve státní správě. Nestíhal jsem je za
skryté či dokonce zjevné přestupky. Věděl jsem, že
takových věcí se děje hodně, ale mlčel jsem o nich, kvůli
tobě jsem je snášel, věřiljsem, že ty budeš mou jedinou
útěchou v neštěstí, jestliže mne jednou z boží vůle po
stihne. Vybral jsem si a zvolil za spolupracovníka právě
tebe, abych mohl nerušeně vládnout tím, co mi právem
náleží. Jen tebe jsem chtěl mít jako spojence a společní
ka, abych s tvou pomocí uklidnil nepokoje, které na mne
doléhají. Ale teď — ach liché plány a nepodložené na
děje! Jaký nevděk! Hledal jsem poklad — našel jsem
uhlí! Ale žádná naděje není marná, dokud sejí lidé sami
nevzdají. Sami jsme si uškodili, když jsme chtěli oheň
hasit olejem.

19. Šíří se pověsti, které odhalují, pokud jsou
pravdivé, že jsi pro mne spíše neštěstím než oporou,
spíše nepřítelem než spojencem. Prý se chystáš k pomstě,
jako kdybych ti byl křivdil nebo pořádal na tebe štva
nici, a snažíš se prý usilovně vyhnat mne z mého vzne
šeného císařského sídla, sám prý se ho chceš zmocnit
a usadit se v něm. Ale to ne, magistře, na takovou věc
vůbec nemysli! Kéž, zhynou šiřitelé pověstí a strůjci
falešných zpráv, zlí lidé, kteří sejí koukol ze závisti
a vymýšlejí st obludné nesmysly! Nesmíme věnovat
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žádnou pozornost jejich nerozumným a nesmyslným
řečem. Jsem přesvědčen, že ti lidé nám cizí je vymýšlejí
jen proto, aby narušili naši jednotu a naše dobrovolné
svorné spojenectví. Ať už nepřítel říká cokoli, nedovol,
aby se radoval na náš účet. Kéž ti nepřijde ani na mysl
tak odporný čin, překračující každou míru špatnosti!
Nechtěj sejevit nevděčným a nespravedlivým, právě ty,
který nemůžeš svému dobrodinci nic vytýkat. Nechť
lidé jednou neproklínají tvé jméno a neukazují na tebe
jako na špatný příklad.“

20. Závěrem připomenul císař Fokovi, že mu před
Bohem slíbil věrnost slavnostní přísahou, že prozřetelnost
denně působí na běh světa a bdělým okem střeží svět.
Odměňuje lidi podle způsobu jejich života a měří kaž
dému podle jeho činů, chytá do svých sítí ty, kdož krá
čejí cestou nepravosti, ale může zvrátit 1 hru štěstěny.
„„Bojíš-l1se soudu božího a věříš-li, že on bude jednou
tvým soudcem, pomyslí na nestálost tohoto světa. Dobře
si rozmysli své jednání, nechť dobrá rada předchází čin
a úvaha úmysl. Sám si první uškodí ten, kdo svéjednání
dobře neuváží!““
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Překládala jsem podle vydání Michel Psellos, Chrono
graphte ou Histoire d'un siěcle de Byzance, Texte établi et
traduitbar EmileRenauld,Paris T.I (1926), T. II (1928).
Přihlédla jsem 1 k některým opravám textu navrženým v ruském
překladu Michail Psell, Chronografija, perevoď, statja 1 pri
mečanja ja. N. Ljubarskogo, Moskva 1976 a u kn. VII,
Romanos kab. 33,18 — Michal VII., kap. 17,14 k zlomku
rkb. 1117 (č. 482) sinajského kláštera sv. Kateřiny vydaného
W. Jj. Aertisem v časopise Byzantinoslavica, roč. 41, 1980,
str. 1—16; I —XXIV.

Vzhledem k tomu, že byzantská řečtina nerozeznávala
krátké a dlouhé samohlásky, upustili jsme při přepisu vlastních
řeckýchjmen oď označování délek, které je obvyklé při přepisu

P WV
vlastních jmen z klasické řečtiny.

KRONIKA LET 976—1077

kteří se narodili v císařském paláci — český překlad
byzaniského titulu „„porfyrogennetos“, doslova „v purpuru
zrozený““, tj. narozený v purpurovém sále císařského paláce
zvaném Porfyra a odvozující odtud legitimnost svého nároku
na císařský trůn.
hodnost césara — řecky „„kaisar““, titul nástupce trůnu,
pocházející z doby Diokleciánovy.
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KNIHA PRVNÍ
BASILEIosII. (976—1025)

I. "Takto zakončil svůj život — Teprvev roce 1975 byla
zveřejněna informace o dosud nevydaném historickém díle
Michala Psella, jež se nalézá v rkp. XIV. stol. čís. 1117, list
265—279 kláštera sv. Kateřiny na Sinaji a nesenázev „„Krátká
historie císařů staršího Říma a též i mladšího s vypuštěním těch
císařů, kteří nic pamětihodného nevykonali, začínající od Ro
mula““.

Tato Krátká historie nemá, podobnějako Kromka (čes. By
zaniské letopisy), úvoď obvyklý u starověkých a byzantských
historiků a líčí římské a raněbyzantské dějiny od Romula do
Basilea II. podle vlády jednotlivých císařů. Někteří badatelé
považují tuto Krátkou histori za ztracený začátek Kroniky.
Vláda Basileia II. je však v obou dílech popsána různým
způsobem.
římské říši — tj. byzantské říši, která se považovala za po
kračovatelku římského impéria. Byzantinci se označovali ter
mínem Romaioi, tj. Římané.
císař Jan Cimiskes — zemřelro. leďdna976.
na Romanovy syny — císař Romanos II. zemřelv v. 963.
2. měli dospívání za sebou — Basiletovi bylo 18, Kon
stantinovi 16 let.

vyráží „„první na bradě chmýří“ — Homér, Ilias XXIV,
348; Odyssea X, 270.
3. věnovat pozornost pobočníkovi Basileiovi — po
bočník, řecky parakoimomenos (doslova „„kdo spí vedle“),
označení vyššího úřadu na byzaniském dvoře, který mohl být
zastáván eunuchy. Mezi jinými úkoly měl na starosti bezbečnost
císaře. Basileios byl jakýmst proním ministrem u dvora Nike
fora II. Foky (963—969) a Jana I. Cimiska(969—976).
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Ve skutečnosti nebyl nevlastním bratrem Romana II., otce
Basileia a Konstantina, ale jeho strýcem.
4. kteří na sebe strhli moc — NikeforosFokas a fan I.
Cimiskes.

5. Skleros — Bardas Skleros, synoveccísaře Nikefora Foky,
vrchní velitel východní armády. Basileios IT. se bál jeho moci
a odvelel ho do Mezopotámie. Skleros se vzbouřil v létě r. 976
a ovládl téměřcelou Malou Asii. Počátkem r. 978 se přiblížil
ke Konstantinopolu.
vybrali jakéhosi Barda — Bardas Fokas, synoveccísaře
Nikefora II. Foky. V době líčených událostí byl ve vyhnanství
na Chiu za pokus povstání proti fanu I. Cimiskowi.Parakot
momenosBasileios jej povolal počátkem r. 976 do Konstantino
polu, udělil mu titul magistra a jmenoval jej vrchním velitelem
císařské armády.
8. přiměl jej k útěku — v diřvěu Pankalie r. 979
9. králi Chosroovi — bagdádský sultán Abdul ad Daula
(977—993).
Io. vojsko složené z Iberů — termínem Iberové jsou
o byzantských pramenech zpravidla označování Gruzínci.
měří až deset stop — přehnaný údaj. Byzantská stopa měřila
31,23 cm.
si přisvojil právo vlády — v srpnu r. 987. Purpurová, na
chová barva byla v Byzanci vyhrazena císaři.
II. babylónského krále — byzaništi historikovépoď ná
zvem Babylón mají zpravidla na mysli Bagdád.
I2. chystali se překročit... moře — Psellovo líčeníje
zde nepřesné. Ve skutečnosti Bardas Fokas držel Sklera v zajetí
pod dozorem své Ženy a sám zaútočil počátkem r. 988 na Kon
stantinopol. Po svém vítězství si chtěl podržet vládu naď evrop
skou částí říše a Sklerovi svěřit asijskou část.
I3. šik taurských Skythů — tj. Rusů. Císařův Švagr
kyjevský kníže Vladimír mu poslal na pomoc Šest tisíc mužů.
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I7. padl tedy — K boji došlo v dubnu 980 u Abydu na bo
břeží Dardanel. Podle zprávy byzantského historika Skylitzy
otrávil Foku jeho sluha Symeonpodplacený císařem.
19. do vyhnanství — pobočník Basileios byl ve skutečnosti
poslán do vyhnanství už u r. 985. Autor podřizuje reálnou
historickou chronologii své koncepci povahového vývoje líčené

osobnosti.

23. postavili se znovu proti císaři Basileiovi — Fokova
žena propustila Sklera bo smrti svého muže ze zajetí. Zbytky
Fokovy armády se přidaly k Sklerovi, který se prohlásil císařem.
27. musí jej vést za ruce — Sklerovi bylo tehdy kolem 70
let a trpěl postupným slábnutím zraku.
nachové střevíce — v byzantské císařskésymbolicebylyjed
nou Z nejdůležitějších součástí císařských insignií.
29. skončil jejich rozhovor — k smíření mezi císařem
a Sklerem došlo v říjnu r. 989. Císař udělil Sklerovi vysoký titul
kuropalata.
zemřel — Bardas Skleros zemřel 4. února 991.
31. talentů — antický termín pro peněžní jednotku, který
Psellos používá z důvodů archaizujícího stylu. Autor má pravdě
podobně na mysli byzantskou libru, tj. zlatou libru.
majetek... okolních barbarských zemí — BasileiosII.
patřil mezi tzv. vojenské císaře, v jejichž zahraniční politice
převládají vojenská tažení. Posunul hranice říše do Gruzie
a Arménie, porazil Bulhary, bojoval s Araby. Hromadným
termínem Keltové jsou míněny západoevropské národy, termín
Skythové označuje různá etnika sousedící s Byzancí na severní
hranici. Byzantšti historikové označovali soudobá etmika antic
kým jmény v souladu s archatzujícím stylem svých děl.
na způsob egyptských pohřebišť — jsou míněnykrálovské
hroby u egyptských Théb, o nichž Psellos četl u antických histo
riků.

33. neporazitelnost Římanů — tj. Byzantinců.
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37. zemřel ve věku dvaasedmdesáti let — BasileiosII.
zemřel I5. prosince 1025.

KNIHADRUHÁ
KONSTANTINVIII. (1025—1028)

2.. zprávy — nám neznám) pramen tétočásti Psellovykrontky.
okolní barbaři — lurkotatarský kmen Pečeněhů tehdy
vtrhl do sousedního Bulharska.

dal je ... oslepit — vByzancičastýtrest. Historik Skylitzesbo
dává dlouhý výčetlidi, kteří byli takto postižení. Jednalo se opří
stušníky starých rodů a vysoké úředníky.
3. eunuchové — měli významnépostavení v byzantskéadmi
mstrativě bo celé trvání říše. Také Skylitzes kritizuje Konstan
tina za to, že dával přednost eunuchům a přehlížel členy aristo
kratických rodin.
4. tři dcery — byly to Eudokia, Zoe a Theodora. Zoe
a Theodora se později staly císařovnamu.
6. jakýmisi znaménky — zajímavý doklad o tom, Žena cí
sařském dvořepůsobili vedle sekretářů 1 těsnopisct.
8. před zraky diváků — všechna taková představení se
odehrávala v cařihradském hibhpoďromu(tj. závodišti bro koňské
dostihy) poblíž císařskéhopaláce. Byzantští historikové ozna
čují hibboďrom někdy termínem theatron, tj. divadlo. Skutečné
divadlo v Byzanci neexistovalo. Hippodrom pojal až čtyřicettisíc
diváků.

9. ze senátu — řeckysynkletos. Senátory byli držitelé dva
nácti nejvyšších úřadů podle byzantské stupnice hodností. Ne
Slo o skutečný politický orgán.
I0. hodnosti eparcha — nejvyšší administrativní činitel
v Konstantinopolu. Podléhaly mu hospodářské,policejní a soudní
záležitosti.
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se vznik příbuzenského svazku všemjevil obtížný —r0z
vod byl z církevních důvodů v Byzanci velmi obtížný. Psellos
hodnotí tento postoj jako „„nefilozofický“.
Romana — £ sňatku Romana III. se Zoe došlo 12. listopadu
1026, císařem byl Romanos prohlášen o tři dny později. Podle
Skylitza odešla Romanova první Žena do kláštera, poněvadž
Romanovi byla dána volba mezi oslebením a sňatkem se Zoe.

KNIHA TŘETÍ
RomANos III. (1028—1034)

I. Argyropolos — olastně syn Argyrův. Argyrové byli
významným aristokratickým rodem.
Basileiem Makedonským — BastletosI. (867—886) bo
cházel z Makedonie, byl zakladatelem tzv. makedonské dy
nastie. Posledními členy tohoto rodu byly císařovna Zoe
a Theodora.

2. vzdělání založeného na latinské vědě — tj. právního
vzdělání.

3. slučitelnost zdrženlivosti a početí, panenství a ro
zení — jde o křesťanské dogma o tzv. neposkorněném početí,
jímž prý Marie počala Krista.
7. proti Saracénům — tj. Arabům. Koile Syria (názevje
už antický) byla východní Sýrie. Haleb — dnešní Alebpo.
8. vytáhl z Byzance do syrské země — Byzane dobyla
většinu syrského území už u ro. století. Toto tažení se konalo
T. 1030 proti Clibl ad Daulovi.
9. nic nemohlo zabránit tomu, aby padlo celé římské
vojsko — byzaniské vojsko se 10. srbna 1030 uchýlilo zpět
do Antiochie. K porážce došlo u města Azas, byzantskéjízdě velel
Konstantin Dalassenos.

10. barva jeho střevíců — Vizpozn. ke kn. 1, kap. 27.
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II. pomoc..., kterou tento obraz často římskou říši...
spasil — Marie byla ochránkyní Konstantinopolu. V 6. století
jí byl věnovánslavný hymnus byzantské církve Akathistos za zá
chranu města před útokem nepřátel.
I2. z doby... před Eukleidem — příslovečnývýraz pro
dobu dávno minulou.

I3. postižitelných pouze vyšším Rozumem — Psellos
naráží na novoplatónské nauky a mystická učení, která z Pla
tóna vycházejí.
I4. pro stavbu pověstného chrámu — narážka na
chrám postavený v Jeruzalémě biblickým králem Šalamounem.
I5. krásné je milovat nádheru domu Páně — volný
biblickýcitát (Žalm 14,13 33,1).
pohrdá obětíhříšníka—volnýcitátpodleDeuteronomia23,16.
sylogismy typu soreites a utis — Psellos byl velkýmznal
cem logiky. Byl autorem dila o logice, jež bylo přeloženo do
latiny a mělo vliv na vývoj středověké západoevropské logiky.
Uvedené sylogismy byly oblíbeny ve škole megarské.
„„Všemi viděná“ — řecky Peribleptos. Tento klášter se
nacházel vjihozábadní části města Konstantinopolu.
16. za Héraklovými sloupy — čj.za Gibraltarem.
Anaxagorovo tvrzení — Anaxagoras, řeckýfilozof 5. stol.
př. n. I. Podle jeho dila O přírodě se světová látka skládá ze
spermat, pralátek, jež Nus (Rozum) rozvířil z jednoho pólu
do nekonečna.

18. jakýsi eunuch nízkého a bezvýznamného původu —
jan Orfanotrofos, pocházel z Paflagonie. Xa Romana IMI.
byl představeným sirotčince (orfanos — strotek) založeného
o 7. 1033|34. Funkce orfanotrofa odpovídala ministerstvu pro
sociální záležitosti. Později se jeho pravomoc rozšířila.
červenolící — narážka na homérskéepiteton miltopareos,jež
Homér používá o lodích (např. Homér, Ilias II, 637, Odyssea
IX, 125).
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20. byl to eunuch — vrchní eunuch dozírající na ženské
komnaty.
26. namíchali čemeřici — podle zpráv historika Skylitza
onemocněl císař Romanos otráven fanem Orfanotrofem. Zoe
a Michal prý bak mu podávali pomalu působící jed, když už
byl nemocen.
přípravy k svátku Vzkříšení — /j. k velikonočnímsvátkům.
opustil žití — II. dubna1034.

KNIHA ČTVRTÁ
MICHALIV. (1034—1041)

2. eunuch Jan — fan Orfanotrofos.
aby... složili... slavnostní poklonu a pozdrav — tzv.
proskynesis, hluboká poklona, při níž poddaní si klekali před
císařem na zem, a provolání slávy císaři, aklamace (řecky
eufemein). Oba obřady byly závaznou součástí císařského ri
tuálu a měly i právní význam.
4. sotva začal studovat básnická díla — doba,kdyPsellos
začal číst Homérovy básně. Slovem „„básník“ označovali By
zantinci Homéra. Četba Iliady a Odyssejepatřila mezi hlavní
školní předměty. Údaj je nepřesný, Psellovi bylo v té době asi
Šestnáct let, v tom věku už měli žáci četbu Homéra za sebou.

neprokázal nic dobrého — SkylitzeshodnotíRomanajako
císaře výše než Psellos, protože vyhlásil některé daňové úlevy
a osvobození od dluhů.

10. kdyby... nebyl měl vedle sebe skupinu svých bratří
— Michal IV. mělčtyřibratry: fana (Orfanotrofa), Niketu,
Konstantina a fiřího. Kromě Nikety byli vesměs eunuchy.
Zaujímali vyšší vládní místa.
16. obvyklé vycházky — návštěva cařihradských chrámů
v slavnostním průvodu byla součástí císařského ceremoniálu.
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ke všem se chovala mírně — podle historika Skylitza se
£0e pokusila roku 1038 otrávit fana Orfanotrofa.
I7. jeho zákeřná nemoc už zjevně propukla — Mi
chal IV. byl stižen padoucnicí.
19. vládce Egypta — vládcemEgypta byl v té doběMus
tansir, který dosud nedosáhl plnoletosti.
velitel perského vojska — antickým termínemPeršané ozna
čuje Psellos ve svém klasicismu seldžucké Turky.
vladař Babylónu — tj. Bagdádu.
22. kdyby náš bratr nebyl umřel — jde o Niketu, který
jediný nebyl eunuchem.
hodnost césara — v byzantské říši nejvyšší světská hodnost
bo hodnosti císařské. Udělovala se zpravidla císařovýmpříbuz
ným, kteří se měli stát následníky trůnu.
syn naší sestry Michal — budoucícísařMichal V. Kalafates,
syn sestry Michala IV. Marie.
učiňme ji matkou našeho synovce — Jan má na mysli
adopci, která byla v Byzanci častá a byla provázena 1 církev
ními obřady. Teoreticky byla císařskáfunkce v Byzanci podobně
jako v císařskémŘímě volitelná, vpraxi však ustupovalaprincipu
legitimity na základě dynastické dědičnosti.Ze slov Jana Orfa
notrofa u Psella lze soudit, že princip dědičného následnictví
byl v těto dobějiž zcela upevněn i v povědomí mas.
23. do chrámu ve Vlachernách — chrám Matky boží
v severozábadní části Konstantinopolu.
ceremonie obvyklé při jmenování césara — jejich popis
se zachoval v díle Konstantina Porfyrogenneta O ceremontích.
24. ponechal mu sotva vnější znaky jeho hodnosti —
césar měl podle etikety byzantského dvora nárok na vysoká
priwilegia. Zúčastnil se spolu s císařem slavnostních průvodů,
sdílel s ním stůl, mohl čerpat prostředky z císařské pokladny
apod.
26. byl po otci zcela bezvýznamného a nízkého půvo
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du — Psellos zde přehání. Otec Michala V. Stefanos byl
vrchním velitelem loďstva.

31. chrám sv. Kosmy a Damiána — klášterní chrám
v tzv. Kosmidiu, jež na rozdil od Psellova bopisu leželo u zá
padďní části konstantinopolských hradeb.

34. byl oddán filozofům — slovofilozof vedlesvéhopůvod
ního významu označovalo i mnichy oddávající se asketickému
životu.

36. útulek, který nazval chudobincem — řeckypto
chotrofeion. Útulek byl postaven ve čtvrti zvané později Galata
na břehuZlatého rohu proti Konstantinopolu.
bez setí a orby — ettát z Homérovy Odysseje IX, 125.
žen z podkroví — v podkrovích konstantinopolských domů
žila chuďina.

změnily způsob života — prostituce byla v Konstantinopolu
velmi rozšířeným jevem. Veřejné domy byly téměř v každé čtvrti.
30. válečná tažení proti cizím národům — potlačil
povstání Bulharů a vedl boje s Araby.
39. za vlády onoho Basileia — BasileiaII. (976—1025).
Bulharsko upadlo bod byzantskou moc v roce IoTÓ.
40. jmenoval se Dolianos — jde o Petra Deljana. Psellos
používá demagogické etymologie a mění jméno na Dolianos,
aby je mohl uvést v souvislost s řeckým slovem dolios, lstivý.
odvolal se na slavného Samuela — bulharskýcar (976 až
1014). Aaron byl jedním z jeho tří bratří. Historik Zonaras
mluví o Deljanovi jako o levobočkoviAarona, podle Skylitza se
Deljan vydával za Samuelova vnuka.
dokázal svůj původ z vedlejší linie — byzantsképrameny
vesměshovoří o Deljanovi jako o samozvanci.
pozvednuv jej na štít — už v císařskémŘímě vyhlašovala
armáda nového císařepozvednutím na štít.
mu svěřil vládu — vlétě roku 1040 v Bělehradě. Povstání
se rozšířilo na značnou část Balkánu.



m POZNÁMKY 307

začali podnikat nájezdy — pronikli na řecképůdě až k Thé
bám a ze severu k Soluni.

42. nemoc zvrátila jeho úmysl — císař Michal IV. byl
o té době v Soluni, kde hledal zázračnou pomoc v nemoci na
hrobě sv. Demetria, spěšněse oďtuď odebral do Konstantinopolu,
odkud zahájil tažení.
44. utábořili se na vhodném místě — U AMosinopolu.
45. | Aluslanos — ve skutečnosti byl synem cara Ivana Vla
dislava (1015—1016).
49. potom však uzavřeli dohodu — na přelomu roku
IO40|1.
49. dal ho znenadání zajmout — při hostině, k níž
Alusianos Deljana pozval.
skythské plémě — zde Bulhaři.
připojil se k císaři — AtstorikovéSkylitzes a Kekaumenospo
dávají jiný obraz bulharského povstání. Podle nich Alustanos
ještě jako spojenecDeljana obléhal Soluň a utrběl tu borážku.
Teprve potom odpadl od Deljana a přešel k císaři.
prokázal nejvyšší pocty — Michal IV. udělil Alustanovi
titul magistra.
50. projít středem hippodromu — závodištěpoblíž cí
sařskéhopaláce
52. do kláštera, který sám založil — tojesť do Kosmidta.
Sro. kab. 3T.
přilbu spasení — reminiscencena Nový zákon, Epišt. k Efez.
6,17.
55. zemřel — ro. prosince 1041.
v klášterním chrámu — v chrámu sv. Kosmy a Damtána
o Kosmiďiu.
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KNIHA PÁTÁ
MIcHAL V.

I. jeho synovec — Michal V. Kalafates (104r—1042).
5. mystérium císařovy korunovace na císaře — složitý
a vysoceslavnostní ceremoniál korunovace se odehrával v chrámu
sv. Moudrosti (neboli sv. Sofie).
8. sliboval vládu jinému příbuznému — místoje ne

jasné. Psellos výše výslovně vyložil, že fam Orfanotrofos sám
dal podnět k adopci svého synovce Michala V. císařovnou Zoe.
do hodnosti nobilissima — ďtřul,který následovalv byzantské
stupnici hodností hned po titulu césara. Byl zpravidla rovněž
udělován členům císařské rodiny.
učinil jej svým spolustolovníkem — sdílet stůl s císařem
patřilo k nejvyšším privilegitm byzantské vysoké aristokracie.
Konstantin zastával vysoképostavení už před nástupem Michala
V. k vládě. Císařovna Zoe jej však poslala do vyhnanství, od
kud byl Michalem V. povolán zpět do Konstantinopolu.
9. nenávist k celé rodině — zprávupotvrzují t jiní histo
nikové,např. Michal Attaleiates.
I3. představení — v hippoďromu.
14. ve Velkém přístavu — císařskýpřístav Bukoleon ne
daleko císařskéhopaláce.
vypověděl jej do oblasti určené pro lupiče — na ostrov
Lesbos. V květnu 1043 byl na císařský příkaz oslepen.
aby nekráčel po kobercích — potvrzují oba výše uvedení
historikové.

I9. kteří se zabývali touto naukou — Psellos zde hovoří
o způsobu sestavování horoskopů. Astrologové podle data na
rození určili příslušný bod ekliptiky nad horizontem, od tohoto
výchozího bodu rozdělili nebe na dvanáct „„domů““ (dům Štěstí,
bohatství, bratrů apod.). Pak určili postavení planet ve vztahu
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k „„domům““i navzájem mezi sebou. Každé planetě příslušel
určitý „„dům““,stlu působnosti planet určovala zjištěná vzdále
nost od příslušného „„domu““. Největší význam měly „„domy“,
které právě ležely na čtyřechhlavních bodech ekliptiky.
nevěřím, že náš osud se řídí pohybem hvězd — Psellos
se tu zříká astrologie, která jej velmi zajímala, poněvadž tato
nauka byla v rozporu s křesťanskou ideologií, podle níž běh
světa řídí Bůh.

21. Princův ostrov — největší z tzv. Princových ostrovů
v Marmarském mořipoblíž Konstantinopbolu.Byli sem posíláni
do vyhnanství členové císařské rodiny. Zoe sem byla odvezena
I. dubna 1042.
22. Basileia, který vynikl nad všechny císaře — Bast
laa II. (976—1025).
do císařských plen — jako dcera Konstantina, bratra a spolu
vládce císařeBasilaa II., byla Zoe borozena v tzv. purburovém
sále (Porfyra) císařskéhopaláce a podle ceremoniálu ovinuta
purburovými plenama.
23. ji měli zbavit vlasů — jde o tzv. postřižiny, obřaďspo

Jený se vstubem do kláštera, jímž byli v Byzanci často násilně
odstraňování političtí sokové.
24. o tehdejším velkém pozdvižení a bouřích — jde
o třídenní konstantinopolsképovstání v dubnu 1042, jednu z nej
významnějších událostí byzantské sociální historie II. stol.
Hned následujícího dne bo vypovězení Zoe žádal patriarcha
Alexios Studites sesazení Michala V. a téhož dne korunoval

císařovnu Theodoru. Michal V. se rozhodl povolat císařovnu
X0 zpět. 20. dubna vtrhly lidové masy do císařskéhopaláce,
21. dubna hledal Michal V. spolu se strýcem Konstantinem
úkryt ve Studijském klášteře, byli však odtud vyvlečenía oslepen.
25. každý chtěl položit život za svou císařovnu —
podle dalších zpráv, došlo k proním bouřím, když konstantino
polský ebarchos přečetl na náměstí výnos o vypovězení císařovny
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Zoe, v náž lid viděl zákonnou dědičku trůnu. Povstání však mělo
2 sociální podtext.
27. byl jsem zasvěcen do ceremoniálu příjmu — audien
ce vysokých úředníků u císaře byla podle byzaníské etikety spo
Jena se slavnostním ceremoniálem.
ve vnějším sloupořadí — byzaniský dvůr byl komplexem
různých paláců a budov spojených krytými chodbami nebo
sloupořadími.
29. zbořit jejich krásné a honosné domy — zprávu
potvrzuje 1 Michal Áttaleiates, který říká, že lid zabral bo
hatství „„ziskanéze slz a strádání chudáků“'.
32. na nejvyšší místo hippodromu — císařská lóže
spojená krytou chodbou s císařskýmpalácem.
34. nejstarší z nich zemřela — Eudokia, která vstoupila
do kláštera.

aby jí dal ostříhat vlasy — Zoe chtělaodstranit z politického
Života sestru Theodoru, kolem níž se seskupovala nespokojená
aristokracie. Theodora byla poslána do kláštera Petrion na
břehu Zlatého rohu.
35. ujal se vlády jeho synovec — Michal V. (1041 až
1042).
36. jednoho ze služebníků jejího otce — Byltopatriar
cha Konstantin Kabasilas.

37. provolali Theodoru císařovnou — 20. dubna I042.
38. | u posvátného Studijského kláštera — bylzasvěcena
nu Křtiteli a ležel na břehuPropontidy (Marmarské moře) vjiho
zábadďníčásti města asi 4 km od císařskéhopaláce. Dnes Imrahor
džami. Michal V. a Konstantin sem uprchli 2r. dubna ro42.
prostý lid z tržišť se dával do tance — zajímavýdokladozni
ku lidové písňové slovesnosti, tzv. historických písní, jež známe
t z novořeckéhofolklóru. Srv. též kn. 6, kap. 110.
4I. na pravé straně oltářní mříže — Jj. přehradyoddělu

jící oltář od ostatního chrámovéhoprostoru.
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42. odstranit je vhodnějším způsobem — eunuchové
nesměli zastávat nejvyšší úřady.
44. někdo z těch, kteří byli právě pověření vysokou
funkcí — eparchos města Konstantinopolu, který měl též nej
vyšší dozor nad bezpečností města. jmenoval se Kampanaros.
47. zbavit utečence zraku — řrestbyl proveden24. srpna
1042 na místě zvaném Sigma.
5I. starší sestra rozřešila jejich pochyby — podle Sky
hiza došlo k dohoděsesterještě před oslebením Michala V. Zoe
souhlastla se spoluvládou Theodory jen na nátlak davu. Kon
stanttinopolsképovstání z dubna r042 trvalo sice jen tři dny,
vyžádalo si však 3000 obětí na životech a vyznačuje se ušemti
charakteristickými rysy středověkýchměstskýchpovstání, v nichž
se za dynastickými hesly skrývaly sociální protiklady.

KNIHA ŠESTÁ
ZOE A THEODORA (1042) — KONSTANTINIX. (1042 až

1055)

I.. jiný rod — autor má na mysli makedonskoudynastii. Zoe
a Theodora bylyjejími posledními členy.
z vražd a krve — zakladatelem makedonskédynastie byl Bast
leios I., bývalý císařský podkoní Michala III. Zabil svého
soka césara Bardu a potom 1 Michala III. (842—867).
3. u, kteří třímají v pravicích sekery — vojáciz varjaž
sko-ruské družiny ve službách byzaniských císařů ozbrojení
sekyrou zvanou romfaia.
za nimi stáli členové senátu — Byzaniští hodnostářibyli
rozdělení do čtyř tříd. Členy senátu byli césar, nobilissimus
apod., a také hodnostáři pruní třídy (protospathariové), členy
druhé třídy byli spatharokandidáti, třetí třídy spathariové.
12. pocházel ze známého města Dalassa — byl to
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Konstantin Dalassenos z Dalassy na Eufratu, jeden z největších
feudálních magnátů. Hrál významnou úlohu v politickém životě
Byzance v dvacátých až čtyřicátých letech 11. století.
I3. tentokrát to byl muž — Bylto Konstantin Artoklinos,
kteréhopodle Skylůza otrávila jeho žena.
císaře Romana — RomanaII. (1028—1034).
I4. starobylého rodu Monomachů — průní zmínka
o tomto rodu se objevuje až v Io. století. Podle arménských
pramenů byl Konstantinův otec Theodosios nejvyšším soudcem
za císařeBasilaa II. (976—1025).
I5. jako ušlechtilý roub s plodným olivovníkem — na
rážka na Nový zákon, z Pavlových epištol k Římanům 11,24:
manželky Basileia Sklera — vnuk vzbouřenceBarda Sklera
(viz kn. r, kap. 5 a násl.) mělhodnostpatricia. Byl oslepenna

příkaz Konstantina VIJI.
20. podle obecně platných zákonů o sňatcích — by
zaniská církev odmítala druhý a tím spíše třetí sňatek, o který
o tomto případě šlo. Zoe bylo v té době už přes Šedesát let.

K sňatku došlo rr. června 1042. Patriarcha Alexios byl pří
vržencem ITheodory a pravděpodobně 1 z tohoto důvodu příliš
nepřál sňatku.
25. složil jsem mnoho chvalořečí na Konstantina —

jde o tzv. enkomia, jež patřila už od dobypozdněantického cí
sařského Říma k dvorskému ceremoniálu a sloužila k upevnění
státní ideologie. Zachovalo se sedm Psellových enkomit na
Konstantina IX.

29. existovala stupnice hodností — v Byzanci existovala
ustálená hierarchie hodností, která sejen pomalu měnila. V 11.
století bylopatnáct hodností, nositelé pruních dvanácti byli členy
senátu.

36. pomocí prostřední z věd jsem se povznášel k meta
fyzice — Psellos zde podává přehled předmětů svého studia,
jimiž byly rétorika, logika, přírodní věďy,matematika (= pro
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střední z věd), metafyzika. Matematika byla v Byzanci vysoko
hodnocena, byla předstupněm metafyziky jako čistéfilozofie.
iracionálno a nadpřirozené — tato oblast už byla předmě
tem zájmu teologie.
39. „jak tomu chce Epinomis — spis přičítaný Platónovi.
40. tajné knihy — auřor má na mysli tzv. „„chaldejské

nauky““, od pozdní antiky různá mystická učení, magie, astro
logie, démonologie (jí se Psellos zabýval i ve svém díle).
42. vyšší filozofie — ij. teologie.
43. ©Nikomedie — městov Bithynii, byla sídlem Konstantina
Velikého, předtím než se Konstantinopol stal hlavním městem
říše.

obojí Řím — o byzaniské politické ideologii byla od samého
počátku zakořeněnapředstava o Konstantinopolu jako 0 „„druhém
nebo novém“ Římu, lepším pro své křesťanství.
neprodával jsem vzdělání za mzdu — Školstvíbylo v By
zanci světské a za vzdělání platili učitelům rodiče žáků. Psel
Jos, který zastával funkci jakéhosi představeného všeobecněuzdě
lávací školy (hypatos filosofon), pobíral plat též ze státní
pokladny.
48. císařství... mělo dosud dech a sílu — rozšířená
metafora přirovnání státu k Živému organismu, který může pod
lehnout nemoci. Psellos ji Široce rozvádí v úseku o Izáku
Komnenovi, kab. 53 a násl.
50. sebasta z řec. sebastos, uctívaný, ctěný, posvátný.
Titul odpovídající titulu augusta, vznešená, který příslušel jen
císařovně. Řecké slovo sebastos je ekvivalentem latinského slova
augustus. Konstantin IX. tak diplomaticky vyřešil postavení
Sklerovny na byzantském dvoře.
zemřela druhá žena — dcera Pulcherie, sestry Romana III.
a Basilaa Sklera.

53. do královny měst — 4j. do Konstantinopolu. Starověký
název města byl Byzantion, od r. 330 se nazývalo Konstantinu
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polis, tj. město Konstantinovo, nebojen Polis — město. Mělo
řadu epitet: druhý Řím, královna měst, kvetoucí aj. Slované na
zvali město Cařihrad, město císařovo. Turecký název Istanbul
vznikl z řeckéhosousloví is tin bolin (do Města).
54. nejdříve jí přidělili skromnější obydlí — v budově
zvané Kynegion u Manganského paláce. Později tu Konstantin
IX. vybudoval ještě klášter so. fwWi (Manganský klášter).
59. většina lidí byla pobouřena — kistorik Skylitzes
má zprávu o lidových bouříchproti Sklerovně v březnu r. 1043.
6r. verše básníka Není divu — Homér, Ilias III, 156:

Není divu, že Trójští 1 Achajci holení krásných
chtějí pro takou ženu tak dlouhé snášet strasti,

Verše,jimiž starci na hradbách Tróje vyjádřili svůj obdiv k He
leně Trojské.
66. O antifonetu — označení ikony Kristovy. Nejspíše
narážka na věšteckouschopnost ikony. Řecky antifono — odpo
vídám.

67. ze starověkých řeckých knih — 4j. tzv. helénských,
pohanských knih o magických obřadech.
69. předčasně rozloučit se všemi nadějemi — $klerovna
zemřela asi u r. 1045. Psellos napsal na její smrt veršovaný
emlaf.
73. podle olympiad — podle starověkéřeckéchronologie,jež
vycházela od prvních olymfijských her.
76. Georgios Maniakes — pravděpodobnětureckéhopů
vodu. Udělal vojenskoukariéru už za Romana III. V r. 1037
se stal velitelemthematu Longibardia v Itálii.
dobyl Edessy — v roku r03r jako vojenskývelitel v oblasti
Eufratu.
byl vyslán, aby obsadil Sicílii — roku 1038, aby tu odrazil
Araby.
77. skoro deset stop — rétorická hyperbola. Byl by měřil
skoro 3 metry.
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78. když nás nepřátelé oloupili o Itálii —jedná seojižní
část Itálie (Apulii a Kalabru), která byla byzantskouprovincií.
Podle Skylitza propustil Mamiaka z vězení Michal V., do
Itálie ho proti Arabům vyslala už Zoe.
80. velitel poselství — byl jím protospatharios Pardos.
83. věrného eunucha — Byl jím sebastoforos Stefanos.
87. oddíly vyzbrojené válečnými sekyrami — varjaž
sko-ruské oddíly. Viz pozn. ke kn. 6, kap. 3.
88. před takzvanou Měděnou stráží — zv. Chalke,
Měděná brána, hlavní vchoď do Velkého císařského paláce.
před posvátným chrámem — chrám Spasitele založený
Romanem I. Lakapenem, rozšířený a přestavěný fanem I.
Cimiskem.

90. do Propontidy — do Marmarského moře.
9r. kypěl nenávistí vůči římské říši — Psellos zde pře
hání. Do roku T043 byly byzantsko-ruské vztahy dobré. V By
zanci sloužila varjažsko-ruská družina, Široce byly rozvinuty
obchodní styky.
skončila vláda urozené dynastie — £j. makedonskédynastie
(867—1056).
příčina ruského tažení proti císařovi — Skylitzes uvádí
jako příčinu tažení zabití jakéhosi významného Rusa při
hádce kupců v Konstantinopolu. Tažení vedl kníže Vladimir
Jaroslavovič. Zprávu o tomto tažení zachovaly 1 ruské
letopisy.
92.. tisíc statérů — antický název peněžní jednotky. Šlo asi
o byzaniskou zlatou minci zvanou nomísma.
93. plamenometné lodi byly vyzbrojeny tzv. řeckým
ohněm, byla to samovznititelná směs vystřelovaná na nepřítele.
Její chemickésložení není dosud známé.
několik triér — antický název pro rychlou loď poháněnou
třemi řadami veslařů. Téměř celé byzantské loďstvo shořelo při
požáru v roce 1040.
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v přístavu na protější straně — u dnešníhoRumeli Fanar
na asijské straně Bosporu.
99. Lev... z rodu Tornikiů — členstaré arménskérodiny.
Konstantin IX. mu udělil vysokétituly a hodnosti.
100. Iberie — starý název Gruzie. Tornikios se stal tzv.
stratégem Iberie.
101. : aby jej ostříhali a oblekli mu černé roucho — 7j.
poslali jej jako mnicha do kláštera. V. pozn. ke kn. 3, kap. 23.
I02. vyjeli s Tornikiem do Makedonie — lustorik
Attaleiates klade tuto událost na I4. září 1047. Tornikios se
podle něho pohyboval v Konstantinopolu volně a bez stráží.
Podle Skylitza prý pobýval v Adrianopolu.
pobili státní koně — v Byzanci existovala státní pošta.
Podél silne byly v určitých vzdálenostech stanice vybavené
čtyřmi až Šesti rychlými kont.
I05. východní armáda byla totiž právě hluboko v Ibe
rii — byla poblíž tehdejšího hlavního města Arménie Duinu.
Na císařův rozkaz mu spěchala na pomoc do Thrákie, přibyla
tam však až bo Tornikiověporážce.
107. utábořil se s celým vojskem před Městem — proti
Vlachernskému paláci v severozápadní části Konstantinopolu,
u městských hradeb.
109. na jeden z balkónů císařského paláce — jde 0pa
lác ve Vlachernách, kam bylo v II. století přeneseno sídlo
císaře.

112. s lidmi, kteří neměli vojenské zkušenosti — např.
s Konstantinem Leichudem.
116. císařova sestra — Helena.

I19. nebyl by... „zbyl ani ohňonoš“ — příslovečný
výraz podle kněze ve spariském vojsku, který udržoval věčný
oheň. Přísloví označuje úplnou porážku.
r21. byl odehnán od dalších pevností, na něž zaúto
čil — Tornikios neuspěl při pokusu dobýt pevnost Raidestos,
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která jako jediná v Makedonii zachovala císařoví věrnost.
I22. jménem Jan a příjmením Vatatzes — pocházel
z významného byzantského šlechtického rodu.
oba se utekli do jednoho z chrámů — v městečkuBulgaro

fygon.
I23. aby oba byli oslepeni — 27. prosince 1047. Zacho
vala se řečjana Mauropoda prosící císaře o milost pro vzbou
řence.

I27. najednou se začaly jeho tělesné základy — v Psel
lově díle se zachovaly i lékařské traktáty.
I28. nemoc zachvátila všechny údy — KonstantinIX.
trběl dnou.
I34. jsou do občanských seznamů zapsáni — v Áthé
nách 5. a 4. stol. př. n. I. existovaly seznamy občanů povin
ných vojenskou službou.
začal s tím míšením už Romulus — počínaje Titem Liviem
považovali antičtí autoři Romula za „„demokratického““krále.
I35. jakýsi barbarský vyvrhel — jméno neznáme.Jiné
prameny tuto zprávu neobsahují.
I40. po obřadu mytí rukou — obřad mytí rukou císaře.
142. kůň, který byl vycvičen pro hru s míčem — Ara
se nazývala tzikantisterion, šlo ojakési polo.
I45. když císařovna opustila tento svět — Zoe, roku
I050.
pocházela z nevelkého národa — z Alanie, maléhokníŽectut
na severnímKavkazu, křesťanstvípřijalo v 9. století, do II. stol.
bylo samostatné.
I50. reptaly jako homérské bohyně — Homér,Ilias IV,
20.

poskytl mu ještě větší volnost — řeckyparresia, vlastně
svoboda slova, právo říkat před císařem vlastní názor, jež bylo
udělovánojen nejvyšším hodnostářům.
1 přízeň — císařovým oblíbencem, o němž Psellos hovoříbohr
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davějako o Šaškovi, byl Roman Boilas. O atentát na Konstanti
na IX. se pokusil asi v roce 1050. Skylitzes ho hodnotí jako
člověka obratného a chytrého.
I51. byla mrtva i jeho sebasta — tj. Sklerovna.Zemřela.
okolo roku 1045.
I52. když císařovna zemřela — asi v roce 1050, ve věku
dvaasedmdesáti let.

153. zákona, který omezoval počet sňatků — z
pozn. ke kap. 20.
I57. její otec — Konstantin VIII.
z životopisů těchto vladařů — Psellosznal hlavněživotopi
sy Plutarchovy (Caesar, Pyrrhos, Agesilaos, Epameinondův se
ztratil).
164. drží na uzdě svého „,„prchlivéhokoně“ — narážka
na Platónovu metaforu o lidské duši z jeho dialogu Fatďros
(246 A n.), dušeje tu přirovnávána k okřídlenémudvojspřeží,
které je řízeno vozatajem—rozumem, poslušný kůň představuje
vůli a city, vzburný žádostivost. í
165. strana, které připadl bílý los — ij. klerá vyhrála
proces. Bílými a černými kaménky se hlasovalo ve starém Řecku.
166. ti, kteří si mohli dovolit otevřeně s ním mluvit —
viz pozn. ke kap. 150.
ustanovil nad nimi soudce — v Byzanci měl císař nejvyšší
soudní pravomoc. Každý poddaný se mohl odvolat k císařskému:
soudu.

169. „„žírnoua hrudnatou zemi“ — Homér,Ilias XVIII,
541; XXI, 154 a jinde.
170. obviněný se odvolal k císaři — vpozn. ke kap. 166.
I71. bůh na stroji — latinsky deus ex machina, termín
z antické divadelní praxe označující osobnost,jež přináší náhlé,
nečekané řešení.

I75. pro „„vladyku rádce atd.“ — Homér, Ilias II, 24.
múza Kalliope — múza epickéhozpěvu a vědy.
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I77. v případě jednoho... mladíčka — byl to eunuch
logsothet jan, který vystřídal Konstantina Leichuda, jenž
upadl v nemilost (v. pozn. ke kap. 178) někdy v roce T050.
I78. správou říše pověřil jiného muže — byl to budoucí
patrnarcha Konstantin Leichudes, blízký, byť i podstatně starší
přítel Psellův. Za Konstantina IX. Monomacha se stal jakýmsi
prvním ministrem. To on uvedl Psella ke dvoru. Zachovala se
řada Psellových dopisů Leichudovi i jeho pohřební řeč věnovaná
tomuto příteli.
181. zbavil ho výkonu vládní moci — v roce Io50.
Tehdy upadl v nemilost také fan Maurobus, který byl poslán

jako biskup do Euchaity.
185. stavbu chrámu sv. Jiřího Mučedníka — jde
o stavbu tzv. Manganského kláštera blízko Velkého císařského
paláce.
Stavba nevycházela právě z nejlepších podnětů — srv.
výšekap. 54 a násl.
186. v soutěži s jedním z nich — s chrámem sv. Sofie.
189. si přivlastnil významnou část Arménie — v létě
roku T045 obsadilo byzantské vojsko hlavní město tehdejší
Arménie Ani. Arménský vladař Gagik II. se stal čestným za
jatcem byzantského císaře.
I90. prokazoval poctu egyptskému sultánovi — byljím
kalif Mustansir (1036—1094).
jako zápasník, který vypadl z ringu — upadli-li oba
zápasníci tak, že žádný neležel nahoře, pokračoval zápas od
jejich posledního chvatu břeď pádem.
191. vzdal svého skvělého postavení — císař mu udělil
tituly hypertimos (vysoce vážený), vestarchos a hypatos ton filo
sofon (konsulfilosofů).
překonav lidskou závist — jeho sokovému záviděli císařskou
přízeň. Zachovala se řada Psellových bolemických spisů z tohoto
obdobi.
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192. dva z nich mě uchvátili svým duchem — Bylito
Jan Mauropbusa Jan Xifilinos. fan Mauropus byl učitelem
Psellovým a učencem. Zachovala se řada jeho literárních děl.
Kolem roku T050 se stal metropolitou v Euchattě, zemřel někdy
bo roce 1075. Jan Xijilinos, později patriarcha fan VIII.
(1064—1075), bylPsellovýmspolužákemna školefana Mau
ropoda. Císař mu udělil funkci nomofylax (strážce zákonů).
V této funkci byl představeným odborného právního učiliště.
přišli do svatého Říma zjiných měst — Mauropuspocházel
z Klaudiopole v Paflagonii, Xifilinos z Trapezuntu.
I93. vládní kolo — meřaforickýobraz kola byl od konce
starověku obrazem nejistoty, náhlé změny osudu. Bolvyně
Štěstěny Tyche bývala zobrazována stojící na kouli.
že by srazil i nás — Psellos naráží na odstaveníKonstantina
Leichuda, který byl přítelem Psella, Mauropoda 1 Xijilina.
Viz pozn. ke kab. 177.
194. kdo první z nás uskuteční náš záměr — první odešel
z Konstantinopolu jan Xifilinos. Odebral se do kláštera na
hoře Olympu v Bithynii.
I97b která část duše tíhne k tělu — auřor se tu opírá
o novoplatónské učení o duši, vycházející z Platónových nauk,
vyjádřenýchve spise O státě (443 d).
stalo se to, co Hermogenovi — Hermogenesz Tarsu, antický
rétor a teoretik rétoriky 2. stol. n. I. jeho dílo mělo nesmírný

vinona byzantskou rétoriku t na Psella. Podle byzantské tradice
zazářil Hermogenův talent v mladém věku, předčasně se však
vyčerpal a v dospělosti uhasl.
I98. více na mě působil přítel — Jan Xiilinos. Ze za
chovaných Psellových dopisů je zřejmé, Že Psellos váhal s odcho
dem z Konstantinopolu a že přítel jej svými listy k odchodu
nabádal.
203. takto zemřel... císařKonstantin Monomachos —
II. ledna 1055.
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T HEODORA(1055—1056)

I. muži, kteří se vyznali ve vládních záležitostech —
převážně to byli eunuchové.
3. neoprávněnou mocí jí pak byla zbavena — Ádyžse
ujal vlády Konstantin IX. po krátkém období spoluvlády Zoe
a Theodory.
6. císařovna mu svěřila nejdůležitější místo — jde
o protosynkela Lva Paraspondyla. Svou kariéru při císařském
dvořezačal ještě za Michala IV. Ostatní historikovéjej hodno
tí jako člověka zkušeného a obratného. Zachovaly se lichotivé
Fsellovy listy adresované tomuto hodnostáři.
7. ta část duše, jež je nositelem citů — vesvýchvýkladech
o lidské duši se Psellos opírá o Pythagorovy nauky, zpro
středkované Iamblichem v jeho Zivotě Pythagorově.
8. Svlékl jsem roucho své — Píseňpísní 5,3.
9. po jídlech předložených a zchystaných sahal —
Homér, Odyssea I, 140.
Io. jsem se obrátil k lepšímu životu — obrat označující
vstub do kláštera.
získal jsem 1 nějaké vědomosti o nebeské sféře — Psellos
tu používá dobovou astronomickou terminologii. Cykly označují
dráhu hvězd, epicykly dráhu planet.
II. způsob mé výuky a rozmanitost otázek — výuka
v byzantské škole probíhala formou otázek a odpovědí.
odvozují jej od Tvůrce — platónský démiurg.Psellos odmítá
víru ve vliv planet na lidský Život. Astrologie měla ve středověku
v Byzanci 1 na západě mnohopřívrženců 1 v nejvyšších kruzích.
I2. od naší nauky —tj. odkřesťanství.
1 když mé skutky nebyly ve shodě s mými slovy — na
mnoha jiných místech svého díla se však Psellos hlásí k antické

filozofů a k vědeckémupoznání.
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I4. vytýkali mi mnišskou kutnu a život v samotě — 'o
tiž, že jako mnich chcezasahovat do státní politiky.
I5. muže, jemuž byla svěřena vláda říše — eunuchlogo
thet fan.
I7. s ekumenickým patriarchou — Byljím Michal I.
Kerullarios. Stal se patriarchou roku 1043. Byl známý svou
turdostí a nesnášenlivosti. Za jeho patriarchátu došlo roku 1054
k definitivnímu schismatu římské katolické a východní ortodoxní

církve. Psellos napsal proti němu Žalobný spis 1 pochvalný
epitaf bo jeho smrti.
po zbožném Alexiovi — patriarcha AlexiosStuďiles.
18. mám na mysli naše mnichy — krátcepřed nástupem
Theodorypoznal Psellos klášterní život v klášteře na bithynském
Olympu.
jako obyvatelé dávné Akarnanie — podle Thukydida
(2, dr, 8) chodili vplné zbroji 1 v míru.
I9. zneužívám tu toho rčení — totiž o osudemdané mezi.
Jako křesťan nesměl věřit v sílu osudu, poněvadž podle křesťan
ské nauky všeje závislé na boží vůli,
21. zemřela sotva hodinu před koncem roku — 31. srp
na 1056. Rok začínal I. září.

KNIHASEDMÁ
MIcHAL VI. (1056—1057) — IZÁK KOMNENOS(1057 až

1050).

3. byl jím určen den audience u císaře — o velikonocích
roku 1057.
Izák Komnenos — pozdější císařIzák I. Komnenos(1057
až ro5g). V té době vrchní velitel východníarmády, která bojo
vala se seldžuckými Turky.
Kekaumenos z Koloneje — Katakalon Kekaumenos, by
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zantský generál arménskéhopůvodu, velitel Antiochie. Zachovaly
se tři Psellovy listy jemu aďresované.
5. dohodli o svých záměrech — v chrámu sv. Sofie, kde
potvrdili svou dohodu přísahou.
sejít na jednom místě — za pláni Gunaria v Paflagonii.
6. sama se podřídit vojenskému císaři — feudální mag
náti na východěříšepodhorovali tzv. vojenskou šlechtu. „„Givilní“*
císařové se opírali o úřednickou šlechtu. Izák Komnenos byl
provolán císařem 8. června 1057.
IO. je ve sporu s patriarchou — s MichalemKerullariem.
V. pozn. ke kn. 6, k odd. Theodora, kap. 17.
Ir. náš vrchní velitel — eunuch Theodoros.

I2. rekové bojovní muži — Homér,Ilias III, 8.
I3. vítězství se už zřejmě klonilo k císařské straně
— £ srážce došlo 20. srbna 1057 u města Petroe.
18. nejlepšího a nejrozumnějšího člena senátu — byl

jím předseda senátu Theodoros Alopos.
zvolili jsme si ještě třetího člena poselství — byljím po
zdější patriarcha Konstantin Leichudes, srv. pozn. ke km.
6, kap. 176.
pak se zasvětil božskému Slovu — Jj. stal se mnichem.
20. blízko místa, kde on tábořil — u Nikomédiev Bithý
na. Poslové tam přibyli 25. srpna 1057.
22. dux Jan — řeckýtermín zní dukas. Označoval velitele
vojenskéhooddílu. Byl jim fan Komnenos, bratr Izákův.
24. Italové a Tauroskythové — WNormanía Pečeněhové.
30. příčinou ústrků ...byli jiní, ne císař — Psellosmá
na mysli Lva Paraspondyla.
33. nechť si vsadí na hlavu korunu místo pásky — /j.
znak císařské důstojnosti (stefane) místo méně zdobné koruny
(stemma), jež příslušela césarovi.
zpečetím podpisem — purburovýminkoustem,jenž příslušel
cisaři.
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34. správce říše byl zbaven své funkce — LevParaspon
dylos.
Naše druhé poselství tedy bylo opět úspěšné—jen Kata
kalon Kekaumenos nevěřil císařovým slibům a žádal jeho
svržení.

36.. strhli na svou stranu patriarchu — Michala Kerulla
na.
37. muže, jenž ještě ráno byl císařem... zcela převle
čeného — do mnišského roucha.

40. vyznavači vyšší filozofie — tj. mmši, anachoreti
(poustevníci) v horských jeskyní, stylité (poustevníci Žijící na
sloupech).
4r. mé příliš velké štěstí je klamné — Izák Komnenosse
ve smyslu starověké řeckétradice bojí „závisti bohů“
5I. ta se podobala tělu plnému obludností — násle
duje Široce rozvinutá metafora srovnávající podle antické tradice
státní organismus s lidským tělem.
a tím zakončím své letopisy — podle této poznámky chtěl
autor ukončit dílo vylíčením vlády Izáka Komnena.
52. jenž vládl po tři generace — BasileiosII., syn Ro
mana II., vládl padesát let.
Romanův mladší syn — KonstantinVIII.
58. syn Filipa Makedonského — Alexandr Veliký.
naučil poslušnosti Bukefala — Bukefalos byl oblíbenýkůň
Alexandra Velikého.

59. z Prokonesu — ostrov Marmara v Marmarském moři.
OG starověku se tu těžil mramor.

jako Platonův demiurg — podle Platóna stvořil démiurg
(Tvůrce, Stvořitel) svět k obrazu svých věčnýchidejí.
podle vůdce lidu Mojžíše — starozákonnípatriarcha Mojžíš
byl považován za autora Pentateuchu (prvních pět knih Starého
zákona). O stvoření světa se vypráví v kmze Genesis.
63. perský sultán — seldžuckýsultán Toghrul-beg. Psellos
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archatzujicím způsobem označujeseldžucké Turky jako Peršany.
Ve skutečnosti v té době Seldžukové zachvátili značné území by
zaniské říšeaprohlásili Toghirul-begacísařemVýchodui Západu.
egyptský vládař — kalif Mustansir (1036—1094) — Psel
los jen tak mimochodem hovoří o jedné z nejvýznamnějších
událostí vnitropolitického vývoje za vlády Izáka Komnena.
Ře sporu mezi císařem a patriarchou Michalem Kerullariem
došlo zejména kvůli konfiskacím církevního majetku. Michal
odmítl odstoupit, byl císařem sesazen a poslán do vyhnanství.
Měl být souzen (Psellos pro tento soudjiž připravil obžalobu),
zemřel však dříve než k soudu došlo. Psellos jej bak oslavil
v pohřební řeči.

65. patriarcha Michal — tj. Kerullarios.
dal svobodu slova jeho rodině — 7. právo pronášet svůj
názor před císařem.Šlo o synovceMichala Kerullaria Konstanti
na a Nikefora. Oba byli Psellovými žáky.
66. byl to slavný Konstantin — Konstantin Leichudes,
v. pozn. ke kn. 6, kap. 170.
1 po nástupu do tohoto úřadu — z tohotomísta vyplývá,že
Psellos psal tuto část své kroniky ještě za Leichudova Života,
tj. do roku 1063.
67. Pečeněhové — turkotatarský kmen sev. od Dunaje,
který podnikal časté nájezdy na byzantskou říší.
oddělené od římské říše Istrem — :j. Dunajem.
sousední národ Getů — 1zdepoužit antickýnázevpro kmen,
který v II. století sídlil v oblasti bývalých Getů. Byli to Uzové.
Mysové přešli po zamrzlém Istru — roku 1046—1047
pod velením Tiracha.
68. argolské štíty — podle města Argos na Peloponésu.
Homér názvem Argejští označoval Řeky vůbec.
69. podle nich se vše děje samovolně — čj. svět ení
řízen žádným vyšším princihem, zejména ne božským řádem,
v který věřili Byzantinci podle křesťanskénauky.



326 POZNÁMKY m

70. vrátil se jako vítěz — Izák došel se svým vojskemnej
dříve do Triadicy (dnešní Sofie), zde uzavřel mír s uherským

poselstvím a vytáhl proti Pečeněhům. Na odpor se mu postavil
Jen jeden kmen, který Izák porazil.
zastihla náhle hrozná bouře — 24. září ro59. Zahynulpři
ní málem 1 cisaf.

7r. jeho bratr — Kuropalat a později velký domestikfan
Komnenos, mladší bratr Izákův.
73. v císařské usedlosti poblíž hlavního města — po
blíž města Onaratopolis.
74. tep ukazuje na třídenní horečku — jde o malárii,
při níž horečka stoupá obden.
79. obě ženy, císařův bratr 1jeho synovec —císařovna,
dcera Marie, mladší bratr fan a synovec I heodorosDokianos.
nejvyšší kněz chrámu Boží moudrosti — patriarcha Kon
stantin Lechudes.

82. když se rozhoduji pro lepší život — tj. pro vstupdo
kláštera.

83. Konstantin Dukas — Psellosspojujejeho rod s historic
kými osobnostmi ro. století, které vystupují v byzantském hrdin
ském eposu o Digenisu Akritovi.
88. když vojsko volilo císaře a klonilo se na stranu
Komnenovu — Psellos se uúrací k době, kdy vzbouřené
vojskoprohlásilo císařem Izáka Komnena (kn. 7, kap. 4—5).
Konstantin Dukas tehdy byl spojencem Izákovým, nemáme
však jiný doklad pro to, Že by mu tehdy byl býval nabízen trůn.
89. od této chvíle ty převezmeš vládu — Izák Komnenos
odstoupil vprosinci roku ro59. Vstoupil do Studijského kláštera,
kde zemřel 31. května 1060.



1] POZNÁMKY 327

KONSTANTINX. (1059—1007)

6. dosud existují ústní podání — Psellos má na mysli
tzv. akritovský cyklus, hrdinské písně o Digemisu Akritovi a
ehos o tomto hrdinovi.
Dalassa — městona řeceEufratu v Sýru.
Nový Řím — Konstantinopol.
i jeho druhá žena — Eudokia Makrembolitissa,neteřpatriar
chy Michala Kerullaria.
nejstarší z nich byl Michal — pozdějšícísařMichal VI.
Parapinakes (1071—1078).
7.. vojáci nebyli spokojeni — jde o rozpor mezi vojenskou
a úřednickou šlechtou.

I3. do Studijského kláštera — dnešníImrahor džám na
břehu Marmarského moře, v jihozápadní části města. Byl za
svěcenfanu Křtitel.
I4. závěs byl ještě stažený — trůnní sál byzantskýchctsa
řů, tzv. chrysotriklinion, byl rozdělen závěsem, za který vcházel
hodnostářipozvaní k audienci.
pronesl improvizovaný projev — podrobněji reprodukuje
tuto nástupní řečhistorik Michal Attaleiates.
16. proto se věnoval soudnictví — Atřřaleateshodnotí
císařův zájem o soudnictví jako přehnaný a tvrdí, Že tento zájem
se stal příčinou úpadku říše,protože císař zanedbával jiné oblasti
státní správy, zvláště armádu.
20. choval se velmi laskavě k dětem — měl osm dětí,
čtyři syny a čtyři dcery.

22. Bůh... odkryl zločinný záměr — Kespiknutí došlo
v prvních letech vlády Konstantina X. o velikonocích,jež císať
slavil v Manganském klášteře. Vzbouřenci ve městěse spoléhali,
Že císař nasedne na císařskou loď, aby byl co nejrychleji v Kon
stantinopolu. Na lodi jej čekali spiklenci, kteří jej měli utoptt.
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Císař však nasedl na jinou loď a povstání ve městěbylopotlačeno.
Zpráva o jeho mírnosti vůči účastníkům spiknutí odpovídá
pravdě.
23. na západě uzavřeli Mysové a Triballové spojenec
kou dohodu — Psellos má pravděpodobněna mysli obád
kmene Uzů přes Dunaj v roce 1064. fejich vojsko zničila efpi
deme.

24. mystéria o tajemném ztělesnění božského Slova —
jde o křesťanskéučení o ztělesnění Logu (božského Slova) v po
době božího syna Krista formulované v evangeliu fanově, jež
nese novoplatónské rysy.
26. poctil svého bratra Jana hodností césara — césar
Jan Dukas byl přítelem Psellovým, zachovala se řada Psello
vých listů adresovaných Dukovi. Byl to vzdělaný člověk vše
stranných zájmů.
muže, kterého sám pozvedl na stolec patriarchy — Bylto
Jan AXifilinos,jako patriarcha jan VIII. (1064—1o075),
spolužák a přítel Psellův.
27. zemřel — v květnu 1007.

EUuDOKIA(1067) — RomaNos IV. (1067—1071)

6. barbarské hordy pustoší celou východní oblast —
jde o útoky seldžuckých Turků, kteří vtrhli do Arménie, obsadili
město Ani a pronikali do Malé Ásie. V roce 1067 porazili
byzantské vojsko u Meliteny, zpustošili město ©Kaisareiu
1 celouprovincii Kiliků.
Romanos, syn Diogenův, byl uznán za hodna císařské
koruny — při nástupu vlády byla císařovnaEudokia původně
zavázána senátem 1 církevním synodem přísahou, že neuzavře
druhý sňatek. Vojenská šlechta, která toužila bo silném císaři,
učinila na patriarchu nátlak, aby císařovnutétopřísahy zprostil.
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Tento vývojbyl v rozporu se zájmy roďiny Duků, proto probíhaly
přípravy sňatků ve vší tajnosti. Ani Psellos jako přítel césara
Jana Duky nebyl dojednání zasvěcen.
9. pozvali také césara — Jana Duku.
přešla správa říše do rukou císaře Romana — I. ledna
1000. |
Io. pocházel ze staré a bohaté rodiny — jeho otecKon
stantin Diogenes byl manželem neteře Romana III. Argyra,
byl patricijem a zastával vysoké úřady na severu Balkánského
poloostrova. V roce 1031 byl obviněn z účasti na spiknutí, a ne
vyčkavsoudu, spáchal sebevraždu skokem z hradby Vlachernského
paláce.
Romanos Diogenes se dovedl chovat přímočaře — účast
nil se spiknutí bo smrti Konstantina X., bylprozrazen a předve
den do Konstantinopolu před soud. Císařovna Eudokia jej ne
potrestala, ale poslala k jeho rodině do Kappadokie. Odtud byl
povolán k císařskému sňatku. Podle zpráv historiků to byl velmi
mužný a krásný člověk.
Ir. vyhlášení války Peršanům — ff. seldžuckým
Turkům.

I2. „spojené pevnými kruhy...“ — citát z Fomérovy
Ihady XV, 678.
já jsem viděl budoucnost v černých barvách — zachovala
se však Psellova řeč u příležitosti dne, kdy Romanos Diogenes
vytáhl s vojskem z města. Psellos zde v duchu zákonů tohoto
žánru císaře za tento vojenský poďmík chválí.
I3. podnikl válečnou výpravu proti nepříteli — dva
měsícepo nástupu vlády začátkem března 1068. jeho vojsko
se skládalo hlavně z žoldnéřů a bylo Špatně vyzbrojeno. Vrátil se

na přelomu roku 1066/9.
I5. začaly probíhat válečné přípravy — RomanosDio
genes se vydal na druhé tažení před velikonocemi roku 1069.
Psellos došel s vojskemjen do Kaisareje a vrátil se do hlavního
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města. César jej pravděpodobně nechtěl nechat u dvora jako
horlivého přívržence rodu Duků.
I7. druhá válka nepřinesla lepší výsledek — Romanos
Diogenes došel do Mezopotámie a bez rozhodujícího vítězství
se vrátil koncem roku ro69 do hlavního města.
Id. césara měl v podezření — ij. fana Duku.
rozhodl se táhnout potřetí — najaře roku ro7I.
I9. váhal zprvu táhnout dále — pozdější byzantskýhis
torik Nikeforos Bryennios má zprávu o vojenské radě, která
řešila otázku, zda vojsko má táhnout dále, nebo na místě
vyčkat útok nepřátel.
20. sultán, král Peršanů a Kurdů — seldžuckýsultán
Alp-Arslan.
rozdělil své vojenské síly — jednomu odďilu velel Tosef
Tarchamotes, který sebo srážce se Seldžuky uchýlil do Meliteny.
22. se stali obětí nepřátelských mečů — tak Psellos
někohka řádky odbývá jednu z nejvýznamnějších událostí by
zaniských dějin, bitvu u Mantzikertu (10. srpna ro71). By
zaniská prohra, K níž došlo zradou Andronika Duky, syna césa
ra fana Duky, otevřela Seldžukům cestu do Malé Asie, jež
byla jádrem říše. Byzantská říše se tak dostala na samou
hranici katastrofy.
25. vtáhl... do hlavního města césar — césarfan Dukas
žil na příkaz Romana Diogena na svých bithynských statcích.
26. propustil ze zajetí i císaře samotného — Romanos
Diogenes odstoupil Seldžukům značné území, mezijiným i města
Manitzikert a Antiochii. Zavázal se k platbě roční daně a za
slíbil svou dceru synovi Alp-Arslana. Seldžukové potordili, že
nebudou porušovat hranice byzantské říše.
27. můj drahý císař Michal — tj. Michal VII. (1071 až
1078), za jehož vlády Psellos tuto část svéhodíla psal.
20. poradil se se svými bratranci — Andronikosa Kon
stantinos, synovécésara jana Duky.
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do horních částí císařského paláce — Michal VII. Dukas
byl prohlášen samovládcem 24. října 1071.
29. běžela do tajné jeskyně — historik Nikeforos Bryen
nos mluví o „„tajnémístnosti podobnéjeskynt“.
30. aby císařovna odešla z Konstantinopolu — do Pi
perudského kláštera na břehu Bosporu.
33. césarova mladšího syna — Konstantina.
k městu, které držel Diogenes — podle Attaleiata to byla
pevnost Dokeia v thematu Armentakon. Přišel mu sem na pomoc
oddíl pod vedením Theodora Aliata. Romanos vytáhl z pevnosti,
aby se uchýlil do rodné provincie Kilikie.
34. v jakési pevnůstce — pevnost Tyropaiosjihozápadně
od Kaisareje.
Armén Chačatur — Roman Diogenesjej dříveustanovil ve
litelem Antiochie.

36. tamějších horských pásem — Taurus.
30. sám zůstal v pevnosti — Adana.
39. Frank Krispin — normanský velitel Robert Crépin.
Bojoval v Hispánii proti Arabům, vedl boje v Itálii a vstoupil
později do byzantských služeb.
41. vkládal naději v perské spojenecké oddíly — j.
Seldžuky. Snažil se také získat na svou stranu Krisptina.
byl zbaven zraku — o Kotiaiu. Attaleiatespřičítá na rozdíl
od Psella veškerou odpovědnostMichalu VII. Zachoval se lco
měrný „„útěšný““Psellův list, který poslal Romanu Diogenovi
po jeho oslepení.
na ostrově Prote — jeden z tzv. Princovýchostrovů v Mar
marském mořipřed Konstantinopolem.
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MIcHALVII. (1071—1077)

I. že píšl právě za života tohoto císaře — byzaniští
historikové nikdy nekritizují současné císaře. Krilika dřívějších
císařů přispívá k oslavě současného vladaře.
2. problémy platů a dávek — peněžníplatby a naturální
dávky.

Jak se razí statéry — autor tu opětpoužívá antický názevpro
byzaniskoupeněžní jednotku nomisma. Za vlády Michala VII.
došlo k úpadku zlaté měny.
4. lakónské výroky — stručné vtipné anekdotické výroky.
vyjádřit se alegoricky — alegorický výklaď antických mýtů
v křesťanském duchu, alegorický výklad obrazů apod. patřil
k oblíbeným tématům byzantské rétoriky.
5. který se zabývá dvihem a kladem — jj. nauka o ne
přízvučných (arsis) a přízvučných (thesis) slabikách.
6. krychlovou kostku, jejíž podobu Platon připisuje
zemi — v dialogu Timaios, 55D—56A.
7. je stav říšena východě i na západě povážlivý — vedle
nátlaku seldžuckých Turků na Malou Ásii po vitězství u Mant
Zikertu v roce 1071 to byl nábor Normanů vjižní Itálu, kteří
tu dobyli poslední byzantský opěrný boď Bari a zahájili útoky
na Balkán. £ nomádskýchkmenů najížděh na byzantské hranice
Pečeněhové.

9. nechci vychvalovat císařovnu za její rod — ženou
Michala VII. byla Marie (podle jiných pramenů Marta),
dcera gruzínského vladaře Bagrata IV. Stala se později man
želkou císaře Nikefora Bolaneiata.
ženám nejlépe sluší mlčení — Sofokles, Aias v. 293.
I2. syn císaře Michala — Konstantin se narodil roku
1074, nedožil se plnoletosti, V dětském věku byl zasnouben
nejďříve s dcerou normanského vůdce Roberta Guiscarda Helenou
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a později s dcerou císaře Alexia I. Komnena, princeznou Annou,
autorkou známého historického díla Alexias.

pak jistě nebudeš špatný — Sofokles,Aias v. 551.
I5. jeho bratr Konstantin — mladšíbratr Michala VII.,
narozený roku 1060. Padl roku ro8r v boji s Normany v bitvě
u Drače.

I6. Ailianos — autor díla Taktika, odbornéhospisu o vojen
skémumění(I.—2. stol. n. [.). Apollodoros z Damašku —
římský architekt a inženýr z počátku 2. století. Byl autorem
příručky o obléhání měst.
I7. dva nepřekonatelné císaře — těmito slovy nejspíše
dilo končilo.

I8. císařův list Fokovi — dosuď není rozřešenproblém,
komu byl tento list, jenž je v rukopise zařazen za dilo, určen.
Většina badatelů soudí, že Fokouje míněnpozdější císař Nikefo

ros Botaneiates, který odvozoval svůj půvoď od rodu Foků
a koncem roku 1077 se postavil v čelo ozbouření v Malé Asti.
Podle Ljubarskéhoje tento list adresován Basileiem II. Bardovi
Fokovi za jeho povstání u roce 987 a týká se událostí líčených
na začátku Psellova dila a výklad následujících míst tomu
nasvědčuje.
připomíná nejdříve těžké vyhnanství — Bardas Fokas
byl Janem Cimiskem poslán do vyhnanství na ostrov Chios.
Basileios II. jej povolal do Konstantinopolu na pomoc proti
Bardovi Sklerovi. Basileios mu při té příležitosti udělil vysoké
„hoďnosti magistra a domestika schol.
před matkou 1 bratrem — £j. spoluvladařem Konstanti
nem VIII. Matkou byla císařovna Theofano.
oheň hasit olejem ——proti jednomu povstalci (Bardovi
„Sklerovi) stavět druhého (Barda Foku).
I9. sejí koukol — narážka na citát z evangelia Matoušova

13, 25) .



334 PSELLOS



IU] DOSLOV 335

NAD JEDNÍM STOLETÍM
BYZANTSKÉ HISTORIE

Pojmy Byzanc, byzantská říše, byzantská literatura vyvo
lávají 1 u poměrně vzdělaných lidí překvapivě málo konkrétních
představ. Tradiční školský dějepis se bo staletí díval na vývoj
středověkých evropských dějin jen ze zorného úhlu někdejší
„„$vaté říše římské národa německého“, viděl Evropu zůženou
na střední a zábadní Evropu, navazující na západní část ně
kdejšího mohutného starověkého římského impéria, a málo ho

zajímal odlehlý východ, který vyznával už jinou, z hlediska
západu heretickou víru a jehož tvář hleděla spíše k Orientu.
A přesto žila na pomezí Evropy, Asie a Afriky tistciletá říše,
která se táhla odjižní Itálie přesŘecko do Malé Asie ajíž teprve
novodobá historická věda dala jméno Byzantská podle starově
kéhojména jejího hlavního města, někdejší řeckékolonie Byzan
tion na Bosporu, pozdějšího Konstantinopolu. Založením města
Konstantinem Velikým roku 324 začíná historie tohoto středově
kého státu a jeho bádem bod náborem Turků v roce 1453 1končí.

Byzantinci sami se ovšem vždy cítili být Římany, zákon
nými pokračovateli a dědici římské říše, jejíž výchoďní část
přežila nájezdy barbarů za stěhování národů. Nazývali se však
řeckýmjménem Římanů — Romaioi —,protože jejich kultura
byla už.od 5. stol. n. I. zcela bořečtělá a řeckýmjazykem byla
psána 1jejich literatura. Antická školská tradice přežila konec
starověku a byla bo počátečním odmítání přijata křesťanstvím.
K ní patřila četba antických autorů 1 rétorské vzdělávání, jež
učilo dobrému stylu a klasickému jazykovému projevu.

Je přirozené, že změněná společenská situace a nový svě
tovýnázor nepřálystarověkýmžánrům. Zanikla tragédie, světská
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poezie, politické řečnictví, ale jeden Žánr přetrval věky. Byla to
historiografie, kterou byzantský historik I2. stol. Niketas
Choniates prohlásil za „nejlepší a nejkrásnějšívýtvorŘeků“
Opravdu, sotva který jiný národ se může chlubit tím, Že jeho
dějiny jsou zachovány v souvislé řadě písemných pramenů od
5.stol. př. n. l., kdypsal svédílo „sotechistorie “Hérodotos, až
na samý práh nové doby.

Literární prameny byzantské historie se tradičně dělí na
ustoriografi a kronikářství. Byzantské kroniky patří do středo
věkéholiterárního žánru známého pod jménem „„světovákronika“
a líčí zpravidla dějiny světa od „,stvoření““,nebo alespoň od
»„stvořenípruního člověka. Biblické události se v mich stávají
součástí univerzálních světových dějin a celý dějinný vývoj je
uveden do souladu s křesťanskou ideologií, podle níž dovršením

tohoto vývoje bude „poslední soud““ a „,spasení““, Západoevrop
ská středověká historiografie jiný historický žánr než kroniku
neznala. V Byzanci s její nepřerušenoutradici vzdělání však
přetrval 1 starověký Žánr „„soudobých dějin““, jehož vzorem po
celoudobubyl Hérodotos a Thukydides. Byzantští historiko
vépsali jazykem svých velkýchpředchůdcůa hlásili se kjejich zá
sadám.

Teorii historiografie se Byzantinci učili u starověkého
literárního kritika Dionysia z Halikarnassu (I. stol. př.
n. I.). Podle jeho zásad si historik měl vybrat jedno důležité
období dějin a mělpsát jen o událostech, které sám prožil a jež
zná z vlastní zkušenosti nebo alespoň ze zpráv spolehlivých
svědků. jeho dilo mělopřinášet čtenářipoučení, které by mu bylo
o budoucnosti užitečné v analogických historických situacích.
Povinností historika bylo psát pravdivě a zkoumat příčiny
dějinných událostí. V úvodechhistorických děl se autoři zpravidla
hlásí k principu pravdy a někdy v něm vidí charakteristický znak,
odlišující prózu od poezie 1 jednotlivé druhy prózy navzájem.
Fikce, mythopotia, byla přípustná jen v poezii, historik měl líčit
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události, „„jak se ve skutečnosti přihodily““. Středověká křesťanská
estetika, vycházejíc z mimoliterárních etických princibů, Zto
tožňovala dokoncefikci se lží. Didaktický princib antické histo
riografie, která měla přinášet příklady dobrého 1 Špatného jed
nání svých hrdinů, přiváděl ovšem historiografii do nebezbečné
blízkosti chvalořečí, zejména pokud autor psal o soudobých
vladařích (u Psella je tomu tak v kapitolách o Michalu VII),
a to zvláště od doby, kdy pozdně antická rétorika ovládla spolu
s ostatními literárními Žánry i historiografů.

Historik nepíše nikdy v svých pracích lež.
Snad zalhat mohl by v svých dílech ostatních,
jak se to líbí těm, kdo úkol dali mu.
Ač kniha přetéká chválami na ně též,
přec se jim stále zdá, že nebylo jich dost,
vždyť nenasytná je jich touha po slávě.
Ve chvalozpěvech snad to můžem dovolit,
však historie, ta překročit nesmí mez
a lživé smyšlenky za skutek vydávat.
Už její zákon sám vždy k pravdě vede ji.
Proto vždy cestou svou kupředu kráčí si,
když přímo nesmí jít, raději se zastaví.

Těmito verši odůvodnil Psellův učitel jan Mauropus, proč
upustil od psaní historického dila.

£ moderního hlediska je na úkor historické přesnosti
2 okolnost, Že historikové si vedle vlastních historiografických
cílů kladli i cíle umělecké a chtěli své čtenáře nejen poučovat,
ale 1 bavit. Byzantinci měli zálibu v pestrém sledu neobvyklých
příběhů, historiografiejim nahrazovala antickou epiku a moderní
román. Byzaniští historikové usilovali o zevšeobecňování, z hle
diska cílů, které si kladli, neměl přesný časový údaj žádný
zvláštní význam. Často zobecňovali i údaje o osobách, o nichž
psali, a neoznačovalije ant jmény.
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„Jako všichni středověcí lidé stáli 1 byzantští historikové
před problémem, jak smířit úlohu člověka ve světě s dogmatem
o všemohoucnostia prozřetelnosti boží. UŽ v helénistické historio
grafii hrála velkou úlohu Tyché, bohyně náhody. U Byzantinců
tato Tyché splynula s božskou prozřetelnosti, pronoia. Člověk
mohl svými činy kladně působit na dějinný vývoj, jen pokud
jednal v souladu s božskou prozřetelnosti, prosperita společnosti
byla uváděna v úzkou souvislost s věrností dogmatům křesťanské
ortodoxie.

Většina byzantských historiků patřila mezi aktivní poli
tiky své doby, kteří se osobně zůčastnili ličených událostí. Zdá
se, Že také jejich díla byla určena úzké vládnoucí vrstvě dvorského
okruhu, členům císařské rodiny či vysokým čimtelům politické
a vojenskéadministrativy. Hlavním cílem byzantské historiogra

Jie bylo zachovávání a předávání politických zkušeností, jsou
to dějiny viděné ze zorného úhlu císařského dvora a hlavního
města Tiše.

Dílo, jež se dnes dostává do rukou našim čtenářům,patří
k uměleckým vrcholům byzaniské historiografie, přestože doba,
kterou líčí, není obdobím byzantské slávy. Na jejím počátku
stojí ještě vláda silného císaře Basilea II. Bulharobijce, který
obhájil centrální císařskou mocproti povstáním feudálních mag
nátů a pokořil sílící moc mladého bulharského státu na Balkáně.
Byzaniská říše se v té doběprostirala od Kavkazu a Mezopo
támie na východěaž po jižní Itálii na jihozápadě. Ale na konci
líčeného období je doba vlády Konstantina Duky, kdy Byzanc
vládla pevnou rukou už jen Balkánskému poloostrovu, kdežto
východní část říše padla po bitvě u arménského Mantzikertu
V roce IO7I do rukou seldžuckých Turků a italské državy do
rukou sicilských Normanů. V onomstoletí mezi léty 976—1077
se na byzaniském trůnu vystřídalo dvanáct císařů a dvě císa
řovny. Vláda většiny z nich byla velmi krátkodobá, přestože
se pokoušeli založit dynastii, což se podařilo až Komnénovcům
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na přelomu II. a 12. století. V světových dějinách však se v té
době odehrávaly události, jež měly mít dalekosáhlý význam
v historickém vývoji. V roce 988 dochází ke christianizaci Ky
jevské Rusi, která touto událostí vstupuje natrvalo do byzantské
kulturní sféry, a u roce I054 nastává trvalý rozkol západní
a východnícírkve. feho následkemje i vzájemnépolitické a kul
turní odcizení zábaďní a východní Evroby, jež nadále půjdou
odlišnou cestou vývoje.

Přes velké otřesy, způsobené soupeřenímfeudální aristokra
cie, jež vlastnila rozsáhlé pozemky zejména na východě ftše
a z níž vycházela byzantská generalita, a cívilní aristokratické
vrstvy, jejímiž příslušníky byli vysocífunkcionáři státní admi
nistrativy, členovékonstantinopolského „„senátu““,procházela říše
za vlády Konstantina IX. Monomacha (1024—1055) kultur
ním rozkvětem.

Dočasné vítězství „„úřednické aristokracie“ mělo za ná

sledek rozvoj všeobecněvzdělávacího t právního Školství. I když
dnešní věda zavrhuje názor, že by v té době bylo došlo k ob
nově cafihradské univerzity, založené v 9. století císařem
Bardou a obnovené v 10. století Konstantinem Porfyrogenne=
tem, a přiklání se k názoru, Že Školství v II. století mělo
jen jakousi „„středoškolskou““ všeobecně vzdělávací úroveň, je
jisté, že došlo k zvýšení počtu žáků 1 škol 1 k jejich určité
specializaci.

Psellos později v pohřební řeči na svého přítele Xifilina
vzpomíná, jak v té době došlo k prudkým sporům, doprovázeným
1pouličním shlukováním, o to, zda má být založeno učilištěpráv
mecké,jemuž přáli přátelé Xafilinovi, nebo učiliště filozofické,
Jak si to přáli straníci Psellovi. Císař v roce 1045 ukončil spor
založením obou škol a udělil Psellovi titul „konzula hilozofů““
a Xifilina jmenoval „,ochráncemzákonů“.

Učitelem Psella 1 Xifilina byl soudobý rétor fan Mauropus,
který v Byzanci bo dlouhé doběhlásal návrat k Platónovi. Mezi
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jeho žáky byl i proní ministr Konstantina IX. Konstantin Lei
chudes. Takové bylo intelektuální prostředí na císařském dvoře
v době, kdy Psellos začíná svou kariéru.

Vše, co víme o Mlichalu Psellovi (1018—10768 nebo
1096/7?), známe z jeho vlastní literární tvorby, z pohřební
řeči věnované malce, v níž úděčně vzbomíná na. dětství a raná
školská léta 1 na vytrvalou péči, s níž matka prosazovala pro
nadaného hocha, pocházejícího z nepříliš zámožné rodiny, právo
na vyšší vzdělání, z Letopisů a z korespondence. £ těchto
pramenů známe život a aktivitu Psella učitele,filozofa, rétora
a politika tak, jak ji v idealizovaném autoportrétu viděl autor
sám. Po krátké činnosti v mžších úřednickýchfunkcích otevřelo
Psellovi jeho vzdělání a schopnost odívat myšlenky do uhlazené
slovní podoby za vlády Konstantina IX. Monomacha dveře
k císařskému dvoru. Politická nejistota ke konci vlády tohoto
císařepřiměla Psella hledat počátkem roku ro55 útočiště v lůně
církve a ve vstubu do kláštera na hoře Olympu v maloasijské
Bithýnu. Tehdy zaměnil občanskéjméno Konstantin za mnišské
jméno Michal. Psellos byl však příhš člověkempraxe, příliš
miloval kulturní a intelektuální požitky, jež skýtalo hlavní
město, než aby snesl strnulý, od materiálního světa zcela odvrá
cený život byzantského mnicha. Vždyť doveďl 1 veřejněkritizovat
dogmaticky asketické středověké názory a snažil se tápbavě
vracet k antickému ideálu kalokagatlne: „„Vím, že mnozí, kteří
dosáhli dokonalosti vu mmišském způsobu Života, nepřičitají
tělesné kráse žádný význam... já však mám na tuto věc asi
takovýnázor..., kdybychomsrovnávat dvajedince, z nichžjeden
by vyňikal půvaby ducha, jeho tělo by však bylo ošklivé, druhý
by se mu rovnal kvalitami duševními, a přitom by vymkal těles
nou krásou, pak bych vítězství přiřkl tomu druhému“ Přestože
Byzantinci označovali mnicha slovemfilozof, viděl Psellos pra
vého filozofa jen v člověku, který dává své vědění do služeb

státu a účastní se jeho politického Života: „„APromne se filozofie
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dělí na dvěčásti: první se zdá být bez citu a soucítění,jen rozum
v ní rozvíjí své představy, druhá část je společenská a vyznačuje *
se láskou k člověku.Souhlasím s první částí, ale nevzal jsem ji
za svou, tu druhou nemám tak rád, ale právě v ní*rozvíjím
svou činnost. Proto jsem dovedl pečovat o své rodiče ve stáří,
milovat své sourozence a přátelům dávat, cojim patří — hluše
dunící činely připbomínáčlověk, který zná jen filozofii a rétoriku,
a neví mic o politických záležitostech. ““ Tak chábe Psellos
úkoly a odpovědnostfilozofa, bro mnišský útěk od Života a pasivi
tu má jen slova kritiky. V mnohém z těchtojeho názorů lze už
vidět červánky renesančního humanismu.

Psella politika jistě nelze idealizovat, sotva by se také jinak
byl v byzaniské monarchii těšil ve vysokých dvorských úřadech
přízní řady císařů a dosáhl vrcholu své životní dráhy za Kon
stantina X. Duky jako vychovatelnásledníka trůnu a pozdějšího
císaře Michala VIII. Teorie a praxe se ovšem v Životě často
rozcházejí. VýsledkemPsellovy výchovynebyl platónský „filozof
na trůně“*, ale plachý a uzavřen) člověk, Špatný vladař hledající
útočiště v tichém studiu, v učených diskusích a v skládání
veršů, kter) nakonec obustil trůn a stal se arcibiskupem v Efesu.
O Psellových osudech v posledních letech vlády jeho odchovance
nevíme nic. Snad odešel od dvora a zemřel v ústraní některého

z četných byzantských klášterů.
A nakolik odpovídáPsellův idealizovaný autoportrétfilozofa

politika skutečnosti? Psellos byl jistě na svou dobu velkým učen
cem, který by byl mohl spolu s Goethovým Faustem prohlásit:

Ach, s právy filozofii
a medicínu jsem studoval
a také teologií
já pohříchu se prokousal.

I o Psellovi lidé věřili, že zná magii a astrologii a dovede
předpovídat budoucnost. K encyklopedismu ho jistě vedla 1 teh
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dejší školská metoda, podle niž formou otázek a odpovědí učil
celému vědění středověku. Psella neobviňovali jen Z astrologic
kých a démonologických praktik, před svým někdejším přítelem
Janem Xifilinem se musel obhajovat i proti obvinění z „„helénis
mu““,tj. v tehdejším smyslu slova Zpohanství: „„Můjje Platón...
můj, Ó země a slunce, abych i já vystoujni bo způsobu tragédů
na scéněsvéhoprojevu! festliže měhaníš za to, Žejsem se s tímto
mužem neustále stýkal v jeho dialozích, Že jsem obdivoval
Způsobjeho výkladu a obdivoval jeho schopnost ve vedení důka
zů, proč to nevytýkáš také velkým církevním otcům, vžďyťprávě
těmito důkazy vyvrátili herezi... zasahujíce ji ostrostí svých
sylogismů... vždyť všechny Platónovy názory nejsou Špatné,
právě jeho učení o spravedlnosti a nesmrtelnosti duše se stalo
základem našich názorů !“*“

V Psellově literárním odkazu se zachovalo kolem osmde

sáti řečí, mnohé z nich jsou objednané příležitostné oslavné řeči,
které patřily k ceremoniálu a rituálu byzantského dvora, ale
některé z jeho řečíjsou proniknuty opravdovým citem, zvláště
pohřební řeč,jíž uctil svou matku, a malé enkomion věnované
vnoučkovi. Ve dvou protichůdných řečich,z mchž jedna je obža
loboupatriarchy Michala Kerullana a druhá oslavnou řečínad
mrtvým patriarchou, bývá shledáván doklad politického opor
tunismu příznačného pro byzantskou absolutistickou monarchii.

Pro Psellovu další literární činnostje však důležité, Že řeči
věnované významným postavám jeho doby nesou už některé rysy
historické biografie s autobiografickými vsuvkami. Této metody
později Psellos použije i ve svýchLetopisech, rétorika a histo
rografe u něho splývají v nový literární Žánr se silnou beletris
tickoufunkcí.

Rozsáhlá zachovaná Psellova korespondence nám umož
ňuje nahlédnout do soukromého života byzantského ozdělance
II. století, dýchá z ní na nás intimita přátelských vztahů, dro
bné radosti a starosti každodenního života.
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Psellos sám nepřikládal svému istoriografickému dílu
velký význam. Vysoko cenil své přirozené řečnické nadání, své
znalosti antické tilozofie, svou učitelskou činnost a politické schop
nosti, nikdy o sobě nehovořil jako o lustorikovi. Zdá se, že

je autorem dvou listorických děl. První z nich známe podďtitu
lemKrátká historie císařůstaršího Říma a též i mladšího
s vypuštěním těch císařů, kteří nic pamětihodného ne
vykonali, začínající od Romula. Řecký text tohotodíla dosud
není vydán, z rukopisu víme, Žeje neúplné a končí vládou Bast
leia II. Poněvadž Letopisy nemají úvod obvyklýu byzantských
historických děl, bylo by možné považovat Krátkou historii
císařů za ztracený začátek Letopisů. Vláda Basilea II.

je však v obou dílech popsána různým způsobem, zato dochovaný
konec obou dělje totožný až na to, že v Krátké historil chybí
závěrečný List císaře Fókovi, jimž končí Letopisy. Krátká
historie byla, jak se alespoň zdá, určena Psellovu císařskému
žákovi Michalu VII. a vznikla v sedmdesátých letech 11. století.
Autor v ní usiloval hlavně o podání charakteristiky jednotlivých
vladařů, aby se princ „,snažil některéjejich vlastnosti napodobit
a druhým se vysmival““. Není ovšem dosud bezpečněprokázáno,
Žejde o dílo Psellovo.

Druhé lustorické dílo, Letopisy (řecky Chronografia),
v našem vydání Byzantské letobisy, vychází zčásti z nám nezná
mýchpísemných pramenů, zčásti je založeno na očitém svědectví
a osobních vzpomínkách a do značné míry pro nás představuje
pramen „„proní ruky“. Autor sice nazývá dílo „„kronikou““,ale
sám prohlašuje, že „„nerozdělil své líčení podle olympiád nebo
podle ročníchdob... psal o tom, comuposkytl zásobníkpaměti...
a dal přednost střední cestěmezi starověkýmihistoriky... a dneš
ními kronikáři. Psellos se tedy zřekl analistického principu
kromkářů a zdůraznil memoárový charakter díla. Subjektivní
autorský přístup je originálním Psellovým přínosem v byzantské
Instoriogratfu. Svým rázem se Psellovy Letopisy blíží císařské
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kronice nebo císařským biografiím, jejichž tradice začíná už
v PlutarchovýchŽivotopisech a pokračujepřes Suetonia a pozd
ně antickou sbírku Životů císařů do Byzance.

Jedinečnost Psellových Letopisů nejléhe vynikne vesrovná
ní s historickou tvorboujeho současníků Skylitza a Attaleiata.
Skylitzes sice rovněž člení látku podle období vlády jednotlivých
císařů, avšak jména vladařůjsou tu pouhými nálepkami. Členění
nemá vliv na strukturu a charakter vyprávění, které je pouhým
výčtem a popisem různorodých událostí v chronologickém sledu.

Attaleiates už usiluje o to, aby úseky věnované jednotlivým
vladařům tvořily kompoziční celky. Ličení událostí se soustře
ďuje kolem postavy císaře, úspěchy a nezdary jeho vlády jsou tu
už uváděny ú souvislost s charakterovými vlastnostmi panovníka.
Události jsou však 1 tu podávány v prostém chronologickém
výčtu, vztah mezi událostmi a charakterem vladařeje povrchní.
U Psella jsou charakteristiky císařůpojaty v celésložitosti, vývoj
lidské povahy tvoří vlastní náplň té či oné kapitoly, historie
každé vlády tvoří organickou strukturu koncipovanou podle
uměleckých hledisek. Psellos byl vymikajícím psychologem
a moderní badatelé neváhali srovnávat jej v tomto bodě s Shake
spearem a Dostojevským. Byl si dobřevědom,že lidská povaha se
může vyvíjet, měnit a Že se může skládat z protikladných vlast
ností, z dobra 1 zla.

Ani antika, ani byzantská civilizaceještě neznaly psycho
logii jako samostatnou disciplínu. I olikrát odsuzovaná rétorika
měla však i své kladné stránky. Nekonečným počtem cvičení
na téma „„jak by jednal, co by říkal“ ten či onen hrdina učila
vživat se do myšlení a cilění cizich postav často 1 historicky
velmi vzdálených. U Psella se spojilo přirozené nadání s rétor
skou praxi, a tak nám výstižné obrazy jeho hrdinů umožňují
nahlédnout 1 po staletích do tajností byzantského císařského
dvora 1 do skrytých zákoutí myslí jeho hrdinů.

RŮŽENA DosTÁLOVÁ
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