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5. 

oDPoČÍTÁVÁNÍ aPoKaLYPsY

Nové víno do starých měchů

svržení Júsufa bylo vítězstvím Krista i císaře. Názor, že zájmy obou jsou 
si blízké až k nerozlišení, byl pro římský lid přirozený. Dokonce i ti, kte-
ří cestovali za obzory středozemního moře, a dokázali si tudíž představit 
nekonečnou rozlehlost světa, věřili, že říše spravovaná z Konstantinopole 
nemá jako supervelmoc sobě rovné a těší se božímu požehnání i ochra-
ně. Kupříkladu i na tak odlehlém ostrově, jako byl Taprobane (dnešní srí 
Lanka), dokázali římští obchodníci poměrně snadno zatlačit do pozadí 
perské konkurenty. Když chtěl jeden z Římanů hmatatelně dokázat převa-
hu Nového Říma nad Íránšárem, vtiskl místnímu králi do dlaně dvě zlaté 
mince – jednu s vyraženým portrétem císaře, druhou s hlavou šáhanšáha. 
Římská mince vážila očividně víc, na čemž měl značnou zásluhu císař 
anastasius, který pozorně kontroloval kvalitu oběživa, ale i Všemohoucí 
svou transcendentní přízní. Jak to zbožně formuloval jeden egyptský ob-
chodník, když navštívil etiopská tržiště a proplul úžinami Perského zálivu: 
„Říše římského lidu má přímý podíl na důstojenství Kristova království.“ 
budoucnost říše byla zabezpečena: „Nikdy nebude vyvrácena – a doza-
jista ne, dokud bude podporovat šíření křesťanské víry.“1

Už od Pavlových dob usilovala církev ctižádostivě o to, aby vztyčila 
kříže i v těch nejvzdálenějších koutech světa. Daleko radikálnější nárok 
ze strany církevních představitelů pak zněl, aby byl římský stát povinen 
na tuto misi přispívat svou hřivnou. až doposud bylo „šíření křesťanské 
víry za hranice říše“ dílem slabých a ponížených: válečných zajatců či 
žen odvlečených jako otrokyně do loží barbarských náčelníků. svržení 
židovského režimu v Himjaru však naznačovalo možnost ráznějších po-
stupů. Tato souvislost, tak zřejmá obchodníkům, nemohla uniknout ani 
pátravému oku Justiniánovu. a tak už ve chvíli, kdy se rozhodl vymýtit 
pohanství a kacířství uvnitř vlastní říše, napřel zároveň zrak do temných 
krajů prostírajících se za jejími hranicemi. obracení pohanských králů na 
víru se poprvé v dějinách Říma stalo závaznou státní prioritou. státem 







214

sponzorovaní misionáři byli vysláni na východ, do divokých hor táhnou-
cích se od pobřeží Černého moře k jihu, přes Egypt až do země núbijské. 
Vzniklo cosi zcela nového – zahraniční politika s etickou náplní – jako 
plod Justiniánovy nenapodobitelné směsice nábožnosti, vnitřního nekli-
du a smyslu pro čest.

Přirozeně se nedalo očekávat, že misionáři dokáží vlastními silami při-
vést ty či ony národy ke Kristu. ani Justinián netrpěl v tom ohledu iluze-
mi. Při své ctižádosti formovat svět k vlastnímu obrazu však mohl čerpat 
z tradic o mnoho starších, než měla k dispozici církev. asi šedesát let 
předtím, než nastoupil na trůn, sestavil jistý římský aristokrat žijící v Ga-
lii (když si zoufal si nad hroutící se říšskou autoritou všude kolem) dojí-
mavou fantazii poskládanou ze slavných, dávno zapomenutých úspěchů: 
„ozbrojený císař, pod jehož kročeji se zachvěje země i moře, nakonec 
probudí s obnovenou mocí válečných trub římské voje ze spánku.“2 Ta-
kový císař se však neobjevil a Galie spolu s celým římským Západem vy-
klouzla zpod římské nadvlády. Území přímo spravovaná augustovými 
a Konstantinovými dědici se scvrkla na polovinu. To však neznamenalo, 
že by se úměrně scvrkly i římské ambice. Právě naopak. bylo-li impéri-
um pod Konstantinovou vládou opravdu pozemským odrazem božské 
samovlády (jak věřil Justinián), pak její osekaný stav byl nejen krizí geo-
politického měřítka, ale i urážkou samotných nebes! a křesťané nemohli 
být pravými křesťany, jestliže nebyli současně Římany!

To byla teze, s níž mohli souhlasit i někteří barbaři. Na Západě neměly 
skupiny bývalých foederati jinou starost než tahat se mezi sebou o různé 
provincie a za úspěch musely platit nepříjemnou daň v podobě neustálé-
ho strachu o svůj statut. Nepokrytá zločinnost mohla válečníkovi zajistit 
pomíjivou kořist, jíž se mohl chvilku chvástat, ale poskytovala mu jen ve-
lice málo trvalé prestiže a dlouhodobého bezpečí. a tu se nabízely jako 
vzor starobylé a kouzly opředené monarchie. Pro každého ambiciózního 
náčelníka byl konstantinopolský císař vládnoucí v podvojné roli božího 
náměstka i nejvyššího rozhodčího ve věcech pozemských příkladným mo-
delem, jejž měli přímo před očima. Z téhož důvodu si vnější tvář moci na 
Západě podržela podobu římskou i křesťanskou desítky let poté, co se au-
torita říše rozpadla. Místní satrapové přijímali s neskrývaným nadšením 
všelijaké cetky posílané jim z Konstantinopole. správci kostelů i královny 
měli neukojitelný hlad po lesku hedvábí přicházejícího z metropole vý-
chodní římské říše. Nejcennějším vyznamenáním ovšem byly staroslavné 
tituly, jejichž udělování bylo nezadatelným a výhradním právem císaře. 
Když anastasius povýšil v Galii krále divokých Franků do hodnosti kon-
zula – čili do úřadu, jehož původ se datoval zpět až k nejranějším dobám 
republiky – byl galský náčelník tak nadšen znamením úcty projeveným 
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jeho osobě, že se obratem navlékl do purpurové tuniky, vyběhl ven a za-
čal lidem v ulicích rozhazovat zlaté mince. Když jiný barbarský král dá-
val odpověď na jakýsi dotaz Justiniánovu poselstvu, zdvořile císaře ujistil: 
„Naše vlast je součástí vašeho světa a moje královská správa v ničem neu-
menšuje vaši suverenitu.“3 Jistě, byla to bohapustá fráze, ale lichotivá pro 
obě zúčastněné strany. Zbohatlický náčelník a vzdálený císař – oběma 
stálo za to tvářit se, že stále ještě existuje jednotná říše římská pod boží 
patronací, byť už jen jako stínohra.

Díky tomu mohla být krutá realita měnících se poměrů na Západě často 
zakrývána milosrdným hávem záměrné ambivalence. Žádné jiné terito- 
rium nemohlo lépe sloužit jako optický klam než Itálie, původní centrum 
říše, kde byl závoj mnohoznačnosti utkán s obzvláštní brilancí a jemnos-
tí. Při zběžném ohledání se vskutku zdálo, že od dob největší římské ve-
likosti se toho mnoho nezměnilo. V samotném Římě dále zasedal senát, 
byli jmenováni konzulové a konaly se dostihy koňských spřežení. V Ra-
venně, městě na jadranském pobřeží chráněném mořskou lagunou (a tu-
díž snadno ubránitelném), jež sloužilo západní říši jako poslední hlavní 
město, zůstávala správa v rukou kovaných římských byrokratů. Mezitím 
Konstantinopol obřadným způsobem a formálně zachovávající zákonný 
postup svěřila obranu západní římské říše do rukou asi dvaceti tisíc bo-
jovníků foederati, které za tím účelem převelela z balkánu. Říkalo se jim 
„východní“ – „ostro“ – Góti.4 Jejich velitel Theodorich, kdysi držený jako 
rukojmí v císařském paláci, dovedl svou roli císařova zástupce k dokona-
losti. ať řečnil k davům na fóru, masakroval armády divochů za alpami, 
anebo budoval paláce, akvadukty a lázně, vždy s velkolepým účinkem 
demonstroval, nakolik římským se může stát král původem z vrstvy foe- 
derati. Když v roce 526 umíral, mohl s uspokojením konstatovat, že vládl 
Itálii déle než kterýkoli jiný císař s výjimkou oktaviána augusta. Pocho-
pitelně pak většinu Italů nikdy nenapadlo, že by snad neměli být součás-
tí římské říše.

Justinián se však nenechal zmást a věděl, jak neúprosná je pravda: zou-
falá říšská správa nabídla Theodorichovi a jeho ostrogótům úplatek v po-
době Itálie, jen aby je vzdálila od bran Konstantinopole. Věděl také, že 
má-li zlepšit zubožené dědictví Říma, což se stalo jeho životním posláním, 
musí opět přivést k pořádku ztracené provincie a obnovit znevážené zá-
kony. barbarští králové sice přičinlivě napodobovali manýry císařů, ale 
v jádru představovali očividnou urážku boha a jeho záměrů se světem. 
Theodorich přes veškeré pozlátko klasické výchovy, jíž se mu dostalo, do-
kázal vlastnoručně uškrtit nejednoho dvořana – a nechal si narůst knír!5 
ani to však nebylo všechno: ještě celá dvě století po nikajském koncilu 
se v Ravenně našly kostely, v nichž se otevřeně popíralo, že syn je stejné 
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podstaty s otcem. Jako ghúl vynořující se z dávno zapečetěné hrobky se 
za Theodorichem táhl odér zla, o němž ortodoxní křesťané doufali, že 
bylo navždy pohřbeno. Theodorich byl nejen kacíř, ale z kacířů nejka-
cířštější – totiž arián.

Theodorichovo zatvrzelé setrvávání ve víře, kterou většina Římanů po-
važovala za vymýcenou, skýtalo přesvědčivý důkaz, jak plodnou může být 
půda divočiny pro zdánlivě vymizelá vyznání. Nejen v pouštích Palesti-
ny, ale i v lesích za Dunajem a Rýnem prokázaly všeliké hereze – v rámci 
říše dávno odsouzené k zapomenutí – ohromující schopnost přežít, a do-
konce prospívat. Věrnost Gótů prokazovaná ariánství měla úctyhodný 
rodokmen. Koncem čtyřicátých let čtvrtého století, když na trůnu seděl 
Konstantinův syn a Julián ještě nebyl na světě, se jistý gótský biskup Ulfi-
las (ariánské víry) vydal jako misionář na sever k Dunaji s úkolem obrátit 
své soukmenovce na křesťanství. Pokud příběhy o něm nelžou a nejsou 
jen nabubřelým přeháněním, měl Ulfilas kolosální úspěch. Necelých sto 
let po svém skonu byl už u severních barbarů oslavován jako Mojžíš.6 
Pro lid, který tak bolestně pociťoval nadřazenou přezíravost Římanů, to 
byla lákavá představa: také oni, stejně jako děti Izraele, mohli být bohem 
vyvoleni a mohla jim být dána zaslíbená zem. Důsledky byly převratné. 
Když kmen označující se jako „dobří“ či „vznešení“ (neboli „Visi“) Gó-
tové úspěšně dobyl Španělsko, odmítl se s demonstrativním gustem zří-
ci arianismu a přijmout doktrínu katolické ortodoxie. Theodorich si i po 
získání italského trůnu podržel ariánskou víru, a prokázal tak náboženský 
zápal a vytrvalost.

byl ovšem natolik chytrý, aby svou víru nevtloukal násilím do hlav řím-
ským poddaným. „Nikomu nemůžeme vnucovat víru,“ vyhlásil slavnost-
ně, „protože nikdo nemůže být přinucen věřit proti své vůli.“7 To bylo 
bezesporu kardinální prohlášení, ale obsahovalo i prvek zjevné kalkulace. 
Jak ve vizigótském Španělsku, tak v ostrogótské Itálii představovali tito 
vetřelci výraznou menšinu a neměli pražádnou naději, že by místní rodá-
ky přinutili odříci se Nikaie a přijmout učení arianovo. Proto se Theodo-
rich rozhodl nedělat katolíkům problémy a nechal je přispívat do státní 
pokladny, jen aby je o to lépe mohl oškubávat. a i když si s obdivuhod-
nou šikovností a důvtipem osvojil roli Římana, zároveň díky své ariánské 
víře vybudoval ještě výraznější identitu sobě i svým následovníkům, ať už 
se rekrutovali odkudkoli. Typickými znaky nové italské elity se tak staly 
dlouhé vlasy, potěšení z jízdy na koni a napichování prchajících zoufalců 
na kopí. To však Theodorichovi nebránilo ve vzývání Kristovy lidumil-
nosti. „Každý Gót na vzestupu,“ poznamenal jednou posmutněle, „si pře-
je být Římanem, ale jen chudý Říman si přeje být Gótem.“8 Život ovšem 
ukázal, že jeho odhad byl nemístně pesimistický. Už po pár desítkách let 
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jeho vlády se v Ravenně našlo dost vznešených Římanů, kteří se snaživě 
učili mateřskému jazyku svého vládce. Kdyby měli dostatek času, kdo ví, 
nakolik kovanými Góty by se nakonec stali.

Jenže jak se ukázalo, čas se neúprosně krátil. Jakmile Justinián pode-
psal v roce 532 smlouvu s Chosrauem, optimisticky nazvanou „o věčném 
míru“, už obrátil své zraky k západu. Většina jeho rádců dobře věděla, že 
válka s Persií vyprázdnila říšskou pokladnu, kterou tak pečlivě doplňo-
val anastasius, a byla tím nápadem zděšena. Justinián však umlčel císař-
ským gestem všechny nesměle mumlané námitky. Ve snu ho totiž vyzval 
africký biskup, který byl před několika desítkami let upálen na hranici 
jako mučedník, aby dobyl Kartágo, které bylo pro Římany ztraceno už 
bezmála sto let. Takový sen! a kdo by se odvážil pochybovat, že Kristus 
přeje nové císařově iniciativě? biskupovi vrazi – horda divochů zvaných 
Vandalové – nemohli vykonat nic horšího, čím by si vysloužili titul božích 
nepřátel. To, že se zmocnili bohatých měst a úrodných pšeničných polí 
v severní africe, byl jen první krok v řadě jejich hanebností. Vandalové 
byli ariáni, stejně jako ostrogóti, ale na rozdíl od ostrogótů je směsice je-
jich paranoie, fanatismu a vědomí početní převahy ponoukla k tomu, aby 
na svém území zbavili katolickou církev všech privilegií: vyhnali církevní 
činitele a vyhlásili ariánství za státní náboženství. Nuže, Justinián je nyní 
mohl hromovým hlasem odsoudit jako „nepřátele duše i těla“.9 Zpráva, že 
dvůr Vandalů znenadání upadl do vnitřních rozbrojů, jen urychlila jeho 
rozhodnutí, posilované jistotou, že plní boží vůli na něj vloženou. Padlo 
rozhodnutí: nezačne Itálií, nýbrž afrikou.

Když se v roce 533 armáda shromáždila pod okny císařského paláce, 
aby zvedla kotvy a vyplula z bosporu, většina těch, kteří pozorovali plach-
ty mizející za západním obzorem, se obávala nejhoršího. Jízda a pěchota 
tísnící se na palubách čítala jen osmnáct tisíc mužů ve zbrani, a přestože 
jim velel belisarius – týž generál, který tak skvěle porazil na hlavu Per-
šany u Dary – nebudila historie římských vojenských úspěchů (rozuměj 
– neúspěchů) v oněch krajích nikterak velkou důvěru v budoucnost. Ne-
trvalo však dlouho a celá Konstantinopol vzrušeně sledovala sérii stěží 
uvěřitelných výkonů. Úderné oddíly Římanů, které se vylodily po dvou-
měsíční plavbě na africké půdě, dosáhly usilovným pochodem Kartága, 
rozprášily nepřítele v několika velkých bitvách a přinutily ho kapitulovat. 
Kostely a katedrály severní afriky byly očištěny od posledních stop arián-
ství a na znamení lásky k bohu navráceny katolickému vyznání. Mezitím 
byl poražený král Vandalů dopraven do Konstantinopole spolu se vše-
mi svými poklady. Předváděli ho pak v řetězech pro pobavení jásajícího 
obecenstva v Hipodromu. „Marnost nad marnost,“ slyšeli ho prý skuhrat 
žalostně, „všechno je marnost.“10
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Justinián ovšem pro podobnou lamentaci neměl čas ani pochopení, 
protože se povzbuzen ohromujícím vítězstvím právě hotovil k dalšímu 
dobývání. V roce 535 se belisarius s nově postavenou válečnou flotilou 
obořil na sicílii a se slibnou lehkostí odtud vymetl ostrogótskou posádku. 
Hned další rok byla zahájena dlouho očekávaná výprava proti Itálii a už 
počátkem zimy roku 536 postupoval belisarius na Řím. Dne 9. prosince 
otevřela staroslavná metropole (na radu městského biskupa) své brány 
říšskému vojsku. „a tak se stalo,“ radoval se jeden z belisariových po-
bočníků, „že se Řím dostal po šedesáti letech opět pod vládu Římanů.“11

Jako by však onen výrok nebral na vědomí drobnou nesrovnalost: Itálie 
totiž – alespoň oficiálně – nikdy nepřestala být podřízena Římanům, takže 
Italové se nemohli vynadivit překvapivé zprávě, že byli právě osvoboze-
ni. Mnozí sice vítali s otevřenou náručí Justiniánem ohlášenou „obnovu“ 
římského světa, ale daleko více bylo těch, kteří si zoufali nad jatky a zbí-
dačováním, jež tato „obnova“ v praxi přinášela. Na rozdíl od Vandalů se 
ostrogóti až provokativně neochotně odmítli zhroutit… Neuplynulo ani 
pár týdnů od chvíle, kdy se Řím podvolil belisariovi a už byli ostrogóti 
zpět a utábořili se pod městskými hradbami v tak omračujícím počtu, že 
„lidé v Římě, již postrádali jakoukoli zkušenost se zlem války a obléhání“,12 
spěchali za svým „osvoboditelem“ a prosili ho, aby kapituloval. belisa- 
rius se vžil do role antického hrdiny z dávné minulosti a svou hru dovedl 
k dokonalosti – kapitulaci odmítl. Uplynul rok a devět dní a ostrogóti, 
kteří narazili na nesmírně vynalézavou a houževnatou obranu, byli nuceni 
se stáhnout. Jenže tou dobou už bylo město měst – známé kdysi jako „hla-
va světa“ – účinně zbaveno těla. Římské akvadukty po staletí zásobující 
město životodárnou vodou byly nenávratně rozkotány, lázně zely prázd-
notou, přístavy byly zničeny a vodní mlýny ucpány mrtvolami. senáto-
ři, pokud nebyli pochytáni a popraveni rozhořčenými ostrogóty, chodili 
o žebrácké holi. a to horší mělo teprve přijít. V roce 538 postihl celou 
střední Itálii hladomor. Nedostatek potravin byl takový, že hospodští, aby 
přežili, servírovali občas hosta, který tam nešťastnou náhodou zabloudil, 
upečeného na rožni. a nebyla ta vyprávění nikterak nevěrohodná. Násle-
dujícího roku dali ostrogóti na vědomí své rozhodnutí pokračovat v boji 
tím nejbrutálnějším způsobem – vyhladili město Milán. I pro člověka tak 
vrcholně sebejistého, jakým byl Justinián, to posloužilo jako přesvědčivý 
důkaz, že se věci nevyvíjejí podle plánu.

Císař byl bezesporu vizionářem – nikoli však nepraktickým paličákem. 
Riskantní hra, do níž se pustil přes dobře míněné rady a instinktivní opa-
trnost svých pokladníků, mu už přinesla nemalé zisky. Z vítězné války 
na Západě přivezl zlato Vandalů a plynuly odtud daně, jež vyžadoval od 
nových provinciálních hodnostářů. Kdyby se mu podařilo situaci v Itálii 
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stabilizovat, poskytlo by mu to chvíli k nadechnutí a upevnilo jistotu, že 
má před protivníky stále předstih. Proto v roce 539 učinil Justinián bar-
barským nepřátelům chytře kalibrovanou mírovou nabídku: přenechám 
vám severní Itálii a polovinu Theodorichova pokladu. ostrogóti byli na 
rozpacích a celkem nakloněni smlouvu podepsat, což by byli patrně i uči-
nili nebýt belisaria. Ten v přesvědčení, že vítězství je na dosah, využil 
zmatků kolem mírových jednání a zmocnil se Ravenny. bylo to však Pyrr- 
hovo vítězství, protože tak zrádné jednání přineslo nenapravitelné škody. 
Nepřekvapilo, že Justiniánova mírová nabídka byla okamžitě odmítnuta. 
ostrogóti se opět chopili kopí a vražedný konflikt se rozhořel. belisariova 
hvězda začala pohasínat, a když se na císařovu výzvu vrátil do Konstanti-
nopole, byl přijat se znatelným chladem. ač mu jako velkému generálo-
vi dovolili, aby v senátu předvedl bohatou kořist přivezenou z Ravenny, 
celkem okatě mu upřeli šanci přijmout podruhé v životě hold davů v Hi-
podromu. Generálovi obdivovatelé to vnímali jako akt holého nevděku. 
Jenže když Justinián přehlížel císařským zrakem nejen situaci na západní 
frontě, ale celé rozmáchlé území své říše, uměl lépe než kdo jiný vyhod-
notit, o jakou příležitost ho belisiarus připravil.

Že je císař člověkem závratně megalomanských chutí, jenž „se pokouší 
zmocnit celého světa a pálí ho touha přivlastnit si jednu každou zemi“, 
bylo jeho protivníkům zřejmé a vyplývalo to přirozeně z císařovy zdánlivě 
ďábelské energie a ctižádosti.13 ale Justinián při svých snahách přetvořit 
svět podle nebeského vzoru zjistil k velkému rozčarování, že i monarcha 
je pouhý smrtelník, a naléhá-li příliš a žene-li věci do krajnosti, mohou 
záležitosti dospět do bodu zlomu. Když v roce 534 konal státnickou pře-
hlídku průvodu, v němž vedli poraženého krále Vandalů, on ani jásající 
davy si nemohli nevzpomenout, že tentýž Hipodrom byl před pouhými 
dvěma lety až po okraj zaplněn hromadami mrtvol. smutná vzpomínka, 
jež nepostrádala prospěšné ponaučení: i na nejpožehnanějšího císaře mo-
hou číhat za každým rohem nepříjemná překvapení.

Justinián si bezpochyby uvědomoval, že příležitost, která se mu v Itálii 
naskytla, se může stejně rychle v libovolný moment uzavřít. Tím, že za-
riskoval a otevřel západní frontu, se vystavil nebezpečí, jež strašilo ve snu 
tvůrce římské politiky už od dob Valeriánových: v tom snu byly oslabe-
né východní provincie zaplaveny řekami krve a pokryty spálenišťi. V na-
rychlo obnoveném Hipodromu seděli roku 534 též vyslanci šáhanšáha 
Chosraua a sledovali s přivřenýma očkama chlubný lesk belisariova trium- 
fu. Tou dobou byl jejich pán šáhanšáh plně zaměstnán prosazováním 
své autority ve vlastní říši i ve vlastní rodině, vždyť vládl teprve třetí rok. 
Když Justiniánovy armády řádily na Západě, bojoval mladý „král králů“ 
o holý život a potlačoval vzpouru, již proti němu zosnoval vlastní strýc 
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aspebedes. strýcovu zradu ještě násobilo, že byl zároveň otcem šáhovy 
milované královny – zkrátka byl to obzvláště hrozivý protivník. Hrozivý 
střet otřásal nejen královským domem, ale celou říší. I když Chosrau vy-
šel z boje nakonec vítězně, musel konstatovat, že z jeho mužských příbuz-
ných nezůstal naživu prakticky nikdo. strýcové, bratři, synovci – všichni 
byli nemilosrdně pobiti. Nesporně hořké zjištění, které mu však umožnilo 
věnovat pozornost jiným a prospěšnějším záležitostem. Když v roce 539 
přibyli do říše dva tajní gótští agenti a dovolávali se Chosrauovy pomoci, 
naslouchal jejich naléhání velice pozorně. Předpokládané „věčné trvání“ 
Chosrauovy mírové smlouvy s Konstantinopolí jej nemohlo zaslepit na-
tolik, aby nezvážil, jaké by mohlo přinést výhody, kdyby vrazil starému 
nepříteli kudlu do zad. Žárlivost na Justiniánovy úspěchy, obavy z toho, 
co zlého mohou přinést Íránšáru, i tichá vnitřní jistota, že římské ozbro-
jené síly jsou jen chabě připraveny válčit souběžně na dvou frontách – 
hle, dostatek podnětů k akci. V cestě stál jediný problém: jak by se mohl 
Chosrau – ten „božský, ctnostný a mírumilovný Chosrau“14 – dopustit 
tak hanebné zrady?

Řešení mu nabídl spolehlivý krvelačný pes Mundhír. Lachmovcům, vždy 
ochotným k rabování, byl „věčný mír“ trnem v oku. Potyčky omezeného 
rozsahu s Ghassanovci pokračovaly nepřetržitě po celé desetiletí. V roce 
539 se Mundhír a arethas bavili vzájemným přetahováním o poušť strata. 
I když Ghassanovci mohli plným právem poukazovat na to, že ona oblast 
nese latinské pojmenování, a je tudíž očividně římská, postavil se Chosrau 
plně na stranu Lachmovců. Napříč Íránšárem se rozléhaly rozkazy k vá-
lečným přípravám a Chosrau krizi nepokrytě eskaloval. Živil v sobě vztek 
a na jaře roku 540 se rozohnil až k takové nepříčetnosti, že mu nebylo za-
těžko „smlouvu o věčném míru“ s Římany vypovědět, ba cítil se k tomu 
plně oprávněn. a tak, cválaje v čele mohutných útočných sil, vyrazil „král 
králů“ z Ktesifonu podél Eufratu k hranici své říše, rozhodnut neztrácet 
energii dobýváním opevněných hranic, ale obejít je (na rozdíl od své-
ho otce, který se odhodlal k útoku stejným směrem o čtyřicet let dříve). 
Nyní se před ním a jeho vojskem prostírala bohatá, sytá a vábná města 
sýrie. Chosrau udeřil nelítostně na životně důležité body provincie, aby 
vyzkoušel, jak na to bude reagovat jeho velký protivník. Potřeboval zjistit, 
do jaké míry rozptýlily války vedené Justiniánem na západě jeho úder-
né síly, a tudíž i jeho schopnost účinně zasáhnout na druhém konci říše.

Chmurná pravda byla, že jen pramálo měst vzdorujících nyní „větrům 
z Východu“15 se mohlo chlubit takovými obrannými valy, jaké chráni-
ly pevnost Dara. Jejich opevnění zbudovaná před staletími se rozpada-
la a nacházela se už za hranicí obnovitelnosti. ani to však nebyl hlavní 
symbol zchátralosti provincie. syrská sídla byla zaplavena bezdomovci 



221

a nelegálními usedlíky. budovy, které svého času propůjčovaly městům 
auru okázalé monumentality, se postupně měnily v lomy na kámen a v cen-
trech četných měst se z bývalých chrámů a amfiteátrů stávaly útulky tu-
láků. Kontury měst se ztrácely spolu s tím, jak jedno veřejné prostranství 
za druhým – dříve sloužící jako náměstí lemovaná sousošími či slavnost-
ní bulváry – mizela pod náporem všude se rozlézajících a narychlo stlu-
čených obchůdků a dílen. Původně široké, mramorem dlážděné třídy se 
tímto způsobem proměnily v úzké klikatící se uličky plné mezků a oslů. Je 
pravda, že co chvíli přicházely pokusy zavést alespoň zdání pořádku „od-
straněním stánků, které si obchodníci postavili v kolonádách a v ulicích“,16 
jenže to bylo marné. Představitelé města nebojovali s pouhým rozpadem, 
nýbrž s něčím, co se podstatně hůře poddávalo kontrole: s úspěchem. sý-
rie byla bohatá, příliš bohatá a duch obchodu v provincii rozpukl do ta-
kového květu, že jej nebylo možné zatlačit a vrátit zpět.

Všichni věděli, že syřané jsou „obchodníci od přírody, nejhamižnější 
ze smrtelníků“.17 Proto nepřekvapovalo, že popuzení mravokárci spat-
řovali v chaosu a lomozu svých měst monstrózní obraz světského pekla. 
Jenže jejich pohled nebyl tak docela spravedlivý. syřané sice milovali 
peníze nade vše, ale na druhé straně uměli dávat okatě najevo, jak jimi 
pohrdají. Tentýž národ, „jejž žene touha po zisku do celého světa“,18 
byl ve světě proslulý svými „stylity“. Nevyužíval už sice bohatství ke 
zkrášlování měst, ale také je nerozhazoval ani nehromadil pro nic za nic. 
„Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej, co máš, a rozdej chudým.“ Ta slo-
va si bohabojní syřané vryli do srdcí, zámožné nevyjímaje. Rozdávání 
almužen sice postrádalo okamžitý vizuální efekt v porovnání s výstav-
bou divadla či veřejných lázní, ale chudým to zajisté nijak nevadilo. ani 
všechny známky rozpadu pohanských památníků ve městě nemohly za-
krýt novou tvář města, vyrůstající z omšelosti starého: špitály, sirotčince 
a útulky. I když leckterý syřan zůstával vůči mizérii nemajetných bez-
starostně netečný, nebylo málo těch, kteří ji chtěli měnit. a tak se péče 
o sociálně slabé stala v syrských křesťanských městech nepochybným 
znamením zámožnosti.

Chosrau to věděl. Čím hlouběji do sýrie zaváděl svou armádu, tím bez-
brannější města nacházel. Záhy zjistil, že ti, kteří mají ve zvyku projevo-
vat dobročinnost, jsou připraveni také zaplatit za bezpečnost a ochranu. 
Jen co se biskupové doslechli z druhé ruky, že je šáhanšáh nablízku, dě-
lali všechno možné, aby ve snaze uchránit svá stádečka před vyhlazením 
shromáždili tolik zlata, kolik žádal, i kdyby to přesahovalo jakoukoli my-
slitelnou míru. Jenže Chosrau, i když na svém tažení plenil sýrii, co se 
dalo, kladl si zároveň vyšší cíl než prosté vydírání – přál si předvést něco 
neobyčejného. Zamířil přímo k trofeji nejcennější, ke „skvoucí koruně 
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Východu“,19 k městu tak proslulému, že si ho například učenci ve vzdá-
lené Číně neustále pletli s Konstantinopolí: k antiochii.

Zprávy o postupu Peršanů uvrhly občany antiochie do nevěřícné pani-
ky. ano, svého času to možná bylo bohaté město, ale nyní – dokonce i po-
dle syrských měřítek – také město mimořádně poničené. během několika 
desítek posledních let zakusili její zoufalí obyvatelé celou řadu pohrom: 
pouliční bouře, požáry, zemětřesení. Rozlehlá soustava ochranných valů 
byla tak rozpadlá a nesouvislá, že město bylo ze všech hledisek praktic-
ky bez možnosti obrany. Přesto se obyvatelé antiochie pustili rychle do 
díla, aby se připravili k odražení blížícího se útoku. Poslali pro posily do 
Palmýry i Damašku a zapřísahali Šimona, aby ze svého sloupu vykonal 
zázrak. sdělení, jež přišlo ze špice sloupu, nemohlo být bezútěšnější. bůh 
odhalil Šimonovi ve vidění své úmysly ohledně antiochie – a ty byly 
hrůzyplné. „Naplním město vašimi nepřáteli,“ vzkazoval Všemohoucí, 
„větší část obyvatel vydám na pospas mečům a ten, komu se zdaří přežít, 
půjde do zajetí.“20

Tak se také stalo. ačkoli se samotnému Šimonovi podařilo uniknout per-
skému zajetí díky včas seslanému božímu oblaku, jenž ho zakryl, obyva-
telé antiochie stejné štěstí neměli. Přes hrdinnou obranu bylo město záhy 
dobyto, vypáleno a zanecháno v troskách. Chosrau setrval na místě jen 
tak dlouho, aby si slavnostně smočil nohu v moři, načež se vrátil trium- 
fálně do Íránšáru. s sebou si odvezl celé vozy s nákladem zlata i zajat-
ce z antiochie v počtu zhruba třiceti tisíc. Zpět v Mezopotámii usídlil 
šáhanšáh zajatce za branami Ktesifonu a nechal je tam stavět na starých 
troskách zcela nové město. Na znamení triumfu dal pak vyrýt do ještě měk-
kých hliněných cihel jméno nového sídla: Veh-Antioch-Chosrau – „Chos- 
rau předčil antiochii“.

Pro Římany, zvláště pak pro Justiniána, bylo porobení sýrie a vyhlaze-
ní jejího hlavního města hořkým pokořením. Před čtyřmi lety, těsně před 
svou invazí do Itálie, vyjádřil císař naději, že „bůh dá souhlas k tomu, 
abychom obnovili nadvládu nad těmi, jimž v dřívějších časech římský lid 
vládl od jednoho oceánu k druhému, které však ztratil v důsledku své ne-
dbalosti“.21 Nyní se začalo šeptat, že to byla spíše nedbalost Justiniánova, 
jež uvrhla Itálii do barbarství a změnila antiochii v poušť. Někteří zača-
li dokonce přemítat, zda by další pokus o nápravu světa nakonec nevedl 
k tomu, že se jeho beztak už nalomený stav ještě zhorší.

Pro takový pesimismus neměl Justinián nejmenšího pochopení. Upro-
střed všech běd stravujících jeho sen o vytvoření celosvětového křes-
ťanského řádu ho neopouštělo nezvratné přesvědčení, že plní boží vůli. 
Jenže pohromám, které se snášely na jeho hlavu, neměl být konec. Na 
sklonku onoho katastrofálního roku, kdy byla vydrancována antiochie, 
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propukla u nejjižnější hranice římské říše kalamita dosud nepředstavitel-
ných rozměrů.

ohrožovala nejen několik regionů, nýbrž hrozila zachvátit a vyhladit 
celý svět.

Země se halí do smutku

V pozdním létě roku 541 zavalila Egypt vlna nebývalých veder. Lidé ži-
jící na pobřeží otáčeli tváře k moři a čekali na požehnaný vánek, jenž by 
jim od trápení ulevil. Jenže toho srpna se na moři dělo cosi podivného 
a z obrazů vynořujících se na obzoru stydla krev. Po moři pluly přízraky. 
Když zapadalo slunce a soumrak přecházel v temnotu, na oponě obzoru 
zazářily jako oheň tucty blyštivých bronzových lodic a na jejich palubách 
stáli muži s bronzovými kopími v rukách: „Na těchto třpytných lodích 
pohybujících se s nadpozemskou hbitostí napříč mořem se plavily čer-
né a bezhlavé postavy.“22 Záhy začalo být patrné, že se tyto strašidelné 
zjevy nepohybují náhodně, nýbrž putují podél pobřeží. Koncem měsíce 
jedna z bronzových flotil opustila egyptské vody a záhy ji zpozorovali 
u břehů Gazy. Ve stejné době se druhá flotila vydala západním směrem, 
proplouvala rozvětvenými rameny nilské delty a počátkem září se před ní 
otevřel největší přístav celého středomoří se známými záblesky červeného 
a oranžového světla odráženého nočními mořskými vlnami. To přístaviště 
se totiž pyšnilo majákem tak závratně vysokým, že světlo vyzařované 
z jeho vrcholku bylo možno zahlédnout z moře ze vzdálenosti až padesáti 
námořních mil. Divy nebyly v alexandrii žádnou novinkou.

sám název města svědčil o oslnivém rodokmenu. ani Konstantinopol se 
nemohla chlubit zakladatelem, který by co do slávy převyšoval alexandra 
Velikého. Město se rozkládalo na pobřeží středozemního moře. Praktic-
ky vše bylo z mramoru, což v té době platilo za projev kosmopolitismu 
– zároveň se ale alexandrie vždy povýšeně a vyzývavě hlásila ke svému 
řeckému původu dech beroucím majákem na ostrově Faru, jenž osvěco-
val z nesmírné výšky mezinárodní plavební trasy, . alexandrijští rádi na-
zývali své město „alexandrie při Egyptu“, jako by je chtěli distancovat od 
nilského bahna, v němž se brodili místní zemědělci. Zeměpisné aspekty 
nebylo radno ignorovat, protože od svého založení se alexandrie vyzna-
čovala jistou schizofrenií. Když se alexandr blížil k výběžku pevniny, na 
němž hodlal založit velké město, vracel se zrovna ze siwy – věštírny, která 
se nalézala v hloubi západní pouště, kde mu amon, král egyptských bohů 
s beraní hlavou, odhalil tajemství jeho osudu a pravděpodobně mu dal i po-
kyn k založení alexandrie.23 Proto byl také velký dobyvatel na mincích, jež 
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dali razit jeho nástupci, znázorňován se dvěma zavinutými amonovými 
rohy. Ten obraz dokonale spojoval tradice řeckého portrétu s tradicí oné 
starobylé a tajemné země egyptské, již si alexandr podmanil. Podobně byl 
také největší chrámový komplex v alexandrii, plný svatyň, knihoven a au-
ditorií, zvaný serapeum, postaven na počest serapida – boha, jenž nosil 
dle řecké tradice plnovous, ale oděn byl po staroegyptském způsobu.* byl 
vytvořen uměle, jako multikulturní bůh, což ho činilo nejvhodnějším pat-
ronem kosmopolitního města, jakým byla alexandrie – stvořená z ničeho 
a založená na hranici mezi dvěma naprosto odlišnými světy.

Jenže platí i opak: lze-li bohy vytvořit, lze je přirozeně také zabít. od 
založení alexandrie uplynulo osm set let a kulty, které kdysi ovládaly 
město, upadly v zapomnění. Přitom ovšem nebylo nic divného na tom, 
že se v místě, které dlouho hostilo takové množství bohů původu jednak 
olympského, jednak nilského, musely zachovat mnohé známky pohan-
ství – památníky bývalého řádu, i když nyní už vyvráceného. Vyplul-li 
někdo například na okraj nejvýchodnějšího alexandrijského přístavu, ote-
vřel se mu pohled na mohutný chrámový komplex původně postavený 
řeckou královnou. Pozorovatel by postřehl, že obelisky v průčelí jsou již 
poničeny, ale hlavní změnu by okem nezaznamenal: ten chrám už déle 
než jedno století sloužil biskupovi města jako křesťanská katedrála. To ne-
znamená, že by bylo pokřesťanštění alexandrie snadné. alexandrijští byli 
neblaze pověstní „rebeliemi a bouřemi“24 a dalo se čekat, že vymycování 
pohanství bude provázeno násilím, jež po sobě zanechá těžké rány. Když 
se v roce 391 pokusil dav křesťanů zaútočit na serapeum, místní pohané 
útok odrazili. obránci zabarikádovali brány svatyně a podle věrohodných 
zpráv přibili zajaté křesťany na kříže, které pak vyvěsili po chrámových 
zdech. ale o co byl odpor obránců houževnatější, o to sladší bylo defini-
tivní dobytí chrámu. socha serapida stará sedm set padesát let byla roz-
bita na kusy, obsah knihoven zničen** a jednotlivé budovy komplexu buď 
proměněny v křesťanské modlitebny, nebo ponechány rozpadu. alexan-
drie, kdysi mocné intelektuální středisko pohanství, bylo vysvěceno do 
nové podoby jako „nejslavnější a Krista milující město alexandrijců“.25

ať už město Krista milovalo, či nikoli, stále si u celé plejády křesťanských 
císařů drželo reputaci hnízda potížistů. Pozorovatelům neuniklo, že arius 

* „serapis“ je řecká odvozenina z „osiris-apis“ (osorápis). osiris byl egyptský bůh 
mrtvých a apis byl posvátný býk, jenž se v pravidelných intervalech zjevoval v Egyp-
tě. obrovské serapeum bylo postaveno také v sakkáře. V něm alexandr konal oběti, 
což pak inspirovalo vznik serapidova kultu v alexandrii.

** Žádný pramen výslovně neuvádí, že svitky uchovávané v serapeu byly zničeny ví-
těznými křesťany, i když je těžké si představit, že by tomu mohlo být jinak.
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byl původem z alexandrie. Jenže ironií je, že místní tradice zkoumání boží 
podstaty (nutno podotknout, že zkoumání brilantního a hlubokého) vždy 
zdůrazňovala pravý opak ariánství – totiž oslabovala spasitelovu lidskou 
přirozenost ve prospěch prvku božského. opačné tvrzení, tedy že Kristus 
by mohl mít přirozenosti dvě, a nikoli jedinou, by u alexandrijských vy-
volalo bezprecedentní výbuch opovržení nebo zuřivosti. Jeden z odkazů, 
který si nesli od svých pohanských předků a na který v žádném případě 
nezapomínali, bylo nevývratné přesvědčení, že jsou prostě a jednoduše 
nejchytřejším národem na světě. Patriarcha alexandrijský šel s imperátor-
skou neskromností tak daleko, že se označil za „soudce všehomíra“. Jiní 
ho nazvali méně lichotivě „novým faraonem“.26 Jisté je, že patriarchové 
měli po ruce i silnější zbraně než jen intelektuální. Zastrašování mohlo 
mít i fyzickou podobu. Tón v tom udával atanáš, týž biskup, jenž jako 
první zkatalogizoval knihy Nového zákona. Ve čtvrtém století našeho le-
topočtu vládl alexandrii železnou rukou a neváhal své oponenty nechat 
v případě potřeby zbít či unést. o století později přišla řada na jiného po-
vedeného patriarchu. Dioskuros bez okolků mísil jemně vycíděnou teolo-
gii s taktikou vůdce pouliční bandy. Když v roce 449 vycestoval do Efesu, 
aby se utkal s nestoriány z antiochie, vzal s sebou polovojenskou eskor-
tu složenou z takových rváčů a násilníků, že jeho partneři-biskupové po-
bouřeně nazvali toto setkání na nejvyšší úrovni „uloupeným koncilem“. 
V naprostém šoku totiž zjistili, že jakmile otevřou ústa, ihned je umlčí hu-
lákání Dioskurových pohůnků. Začalo se jim říkat parabalani. Tito černě 
odění muži sice okázale sloužili ve špitálech jako milosrdní pomocníci, 
ale na patriarchovo zavolání nadšeně demonstrovali svou oddanost Kris-
tu často nevídanými násilnickými činy. Pohané, Židé, heretici – všichni 
pocítili tvrdost jejich pěstí.

Jenže uvedením svých parabalani na mezinárodní scénu udělal Diosku-
ros osudovou chybu. Chalkedonský koncil, svolaný dva roky po efeském 
debaklu, nekompromisně odmítl legitimovat doktrínu monofyzitů, jejíž 
tvar tak jemně vybrušovali v alexandrii. situace dospěla k patu. Většina 
obyvatel alexandrie s tradičním pocitem nebetyčné intelektuální převahy 
pohrdavě odmítla chalkedonská rozhodnutí, takže hrozba pokračujícího 
násilí visela ve vzduchu a tu a tam vzplála naplno. Když kupříkladu zbavil 
vzdálený císař v roce 457 Dioskura biskupské funkce a vnutil alexandrij-
ským jiného, rozsekal rozhořčený dav chudáka nového patriarchu v jeho 
vlastním kostele na kusy a jeho zohavené tělo nesl triumfálně ulicemi. Těž-
ko hledat dav, který by se vyrovnal alexandrijskému, šlo-li o intelektuální 
snobství se sklonem k násilí. Nicméně síla odporu vůči chalkedonským 
rozhodnutím věstila něco nového. sofistikované debaty o povaze vesmí-
ru už nebyly výhradní doménou metropole jako v časech pohanských. 
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Napříč rozlehlým Egyptem, v kostelech zapadlých provinčních městeček 
i v klášterech kdesi v poušti se našlo jen málo věřících, kteří by pochybo-
vali, že Kristus byl pouze jedné přirozenosti. Egyptská provincie se přímo 
hemžila monofyzity, a není tedy nelogické, že se jim postupně začalo říkat 
„koptové“, což je zkrácená forma řeckého pojmenování pro Egypťany. 
Po několika staletích, kdy alexandrie egyptským vnitrozemím pohrda-
la a jen ho vykořisťovala, začala nakonec mluvit jménem celého Egypta.

Výsledkem byla vlna revolt, která zaskočila samotného Justiniána. Te-
prve v roce 536 – povzbuzen úspěchy v Itálii – se odhodlal zopakovat 
opatření prvně vyzkoušená v roce 457 a vnutit vzdorujícím obyvatelům 
alexandrie patriarchu podle svého gusta. Jeho krok komentovali alexan-
drijští jako otevření „propasti hledící do pekla“.27 Taková hysterie nikoho 
nepřekvapila, protože Justiniánem jmenovaný biskup Pavel, mnich z nilské 
delty, si dobře spočítal, že na poslušnost nového stáda se spolehnout ne-
lze, a než by riskoval osud svého nebohého předchůdce, raději se rozhodl 
sám zasadit první ránu. Zvolil politiku, která alexandrijským potvrzovala 
jejich nejtemnější obavy, jež měli z chalkedonské církve. Nový patriar-
cha byl ze všech praktických ohledů psychopat: zkažený, zkorumpovaný, 
brutální a měl velkou chuť „prolévat krev“.28 Jeho násilnictví bylo tak do 
nebe volající, že Justinián byl po několika letech nucen učinit něco neví-
daného a připustit, že se možná mýlil. Pavel byl z funkce odvolán. Kon-
stantinopol vyslala nového patriarchu, aby Pavla nahradil – jmenoval se 
Zoilus a byl syrského původu. alexandrijští novým předákem pohrda-
li jednak jako přivandrovalcem, jednak jako vyznavačem chalkedonské 
doktríny; jelikož ale shledali, že se v ostatních ohledech chová umírněně, 
rozhodli se ho jednoduše ignorovat. Tak skončil Justiniánův projekt na 
znovusjednocení Egypta pod říšskou církví – jako neslavný kompromis.

Jinak to patrně ani dopadnout nemohlo. Koptové byli prostě příliš po-
četní, příliš vzdálení a příliš monofyzitští, než aby je bylo možno srovnat 
do latě. Justinián však vždy promýšlel více variant. Nikoli náhodou pro-
běhlo ukončení nechutné epizody s Pavlovým působením v alexandrii 
souběžně s jinou událostí, která potěšila davy mnohem více – kdesi v li-
byjské oáze byl uzavřen poslední amonův chrám. Tento císařův krok, byť 
zjevně podniknutý v souladu s přáním nebes, nebyl tak zcela prost čistě 
pozemských kalkulací – Justinián si dal záležet, aby Koptům připomněl, 
že on i oni jsou navzdory vzájemným rozporům vyznavači Krista. Zacho-
vat jednotu církve byl zkrátka naléhavý úkol – ale ještě naléhavější bylo 
získat si trvalou loajalitu Egypta, a zajistit tak pro početné obyvatelstvo 
Konstantinopole (a vojáky na východní frontě) nenahraditelnou úrodu ze 
zátopových území na Nilu. Každoročně připlouvaly z vnitrozemí do ale-
xandrie flotily četných bárek přivážejících tisíce tun obilí a každoročně 
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pak gigantické nákladní lodě převážely drahocenný náklad do hlavního 
města říše. alexandrie byla kosmopolitní město dlážděné mramorem, 
plné přednáškových síní a kostelů, neméně důležitá však byla plejáda je-
jích skladů, doků a obilních sil. Nebýt jich, Novému Římu by už dávno 
hladem vystupovala žebra z těla: „Protože Konstantinopol a celé její širo-
ké okolí je živeno převážně z alexandrie.“29

a pak se v létě roku 541 u břehů středozemního moře zjevila přízrač-
ná flotila bronzových lodí. Přivezla s sebou hrůzné poznání, že z Egypta 
může pocházet nejen život, ale také smrt. V červenci toho roku dorazi-
ly do alexandrie zprávy o epidemii, která propukla v přístavu Pelusium, 
v nejvýchodnější části nilské delty, a proměnila ono město v jednu márnici. 
Podobné zprávy nevyvolávaly okamžitou paniku, protože náhlá vzplanutí 
různých nemocí byla běžným jevem a zpravidla nakonec „netrvala dlouho 
díky milosti boží, jež nás ochraňuje“.30 Jenže epidemie v Pelusiu neustupo-
vala, naopak se šířila smrtonosným tempem od jednoho přístavního měs-
ta k druhému. Kdykoli někdo spatřil na nočním obzoru bronzovou loď, 
zachvátila obyvatele na pobřeží horečka a záhy si nahmatali ve slabinách, 
v podpaží a za ušima bolestivé černé opuchliny – řecky bouboes. Nakonec 
zpravidla vybíhali do ulic, tam padali a „přihlížejícím se naskytla hrůzo-
strašná a šokující podívaná, neboť břicha nakažených napuchala, ústa se 
doširoka rozevírala a vyvrhávala hnis proudem; oči byly zanícené, paže 
mířily k nebi, a nakonec zůstávala mrtvá těla ležet a hnít v koutech měs-
ta, pod loubím dvorů i v kostelech a nebylo nikoho, kdo by je pohřbil“.31

Tak přišel a řádil mor a pomalu se blížil k alexandrii.
V září toho roku už hlásili, že se v docích objevily první případy bolení 

hlavy, první opuchliny, první chrlení krve. Za několik dní bylo zachváceno 
celé město a jeho okolí. alexandrie jako sídlo vzdělanosti se mohla chlu-
bit nejvyhlášenějšími lékařskými školami na světě, jenže ani nejslavnější 
specialisté nebyli s to učinit přítrž šíření tajemné morové rány. Nedokázali 
ji diagnostikovat, natož předepsat vhodný lék. smrt si vybírala svou daň 
bezohledně, „až četné domy zůstaly naprosto vyprázdněné, bez jediného 
obyvatele“.32 Ulice města byly tak zamořené hnilobou z rozkládajících 
se těl, po nichž lezl hmyz, a dlažba byla tak kluzká kalužemi krve a mrt-
vých tkání, že nebylo možno město vyčistit. a ti, kteří se odvážili vyrazit 
do smrdutého horka, ať už za účelem rabování, či sháňky po potravě, si 
na sebe připevňovali jmenovky, aby je jejich rodiny mohly identifikovat 
a pohřbít, kdyby je srazil mor dřív, než se stačí vrátit domů. I když stejně 
pravděpodobné bylo, že ještě dříve srazí morová rána jejich rodinu. Jak 
poznamenávali přeživší současníci, epidemie nekosila jen lidi – náporu 
podléhala i zvířata. „bylo možno spatřit i krysy napadené buboes, nakaže-
né a umírající.“33




