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JUSTINIÁN - VELKÝ BYZANTSKÝ CÍSAŘ

Justinián: „Nikdo z lidí není tak osamělý jako císař na byzantském trůně, a to i navzdory množství dvořanů a rádců, kteří ho neustále obklopují.“

ÚVOD

Justinián vstoupil do historie jako nejvýznamnější byzantský Byzantská  říše nese svůj název podle řeckého města Byzanc, které bylo v roce 330 po Kristu přejmenováno na Konstantinopol. V držení Osmánců se město jmenovalo Cařihrad. Ve dvacátém století došlo k opětovné změně názvu na Istanbul s platností do současnosti. Během celého středověku vládcové této říše hráli nespornou mocenskou roli v geopolitickém prostoru Středozemí. Zrod této velmoci sahá do doby, kdy došlo k rozdělení Římské říše na dvě části: západní a východní. Zatímco se Řím stal brzy obětí útoků barbarů, Byzanc (Konstantinopol) odolával všem náporům až do roku 1453, kdy padl do rukou Turkům. Doba největšího politického a kulturního lesku Byzance se shoduje s vládou Justiniána I.  císař. Za jeho vlády bylo dosaženo ohromného nejen územního, ale i obchodního rozmachu, uskutečnila se důležitá legislativní reforma, umění zažívalo svůj zlatý věk. Tento panovník vedl neustálé válečné střety, každou chvíli čelil krvavým revolucím a příliš často se musel postavit tváří v tvář tvrdým, bouřlivým  a nevybíravým debatám na náboženská témata. Mezi jeho velké zásluhy patří to, že vždy dokázal vybrat pro své plány a záměry jako své spolupracovníky ty nejlepší generály a vojevůdce, nejrenomovanější právníky a vynikající umělce. Asi nikdy by nezískal takový věhlas, kdyby mu po boku nestála jeho manželka Theodora, která byla původně dvorní dámou. Tato žena přinesla Justiniánovi štěstí. Měl v ní učiněný poklad. Byla to žena nebývalých kvalit. Jasná a pronikavá inteligence doplňována pevnou (železnou) vůlí nejednou pomohla Justiniánovi vybřednout z potíží, které před ním vyvstaly. 

ŽIVOT JUSTINIÁNA, JEHO CHARAKTEROVÝ PROFIL

Justinián se narodil roku 482 ve městě Tauresio, které leží na území dnešní Makedonie. Pocházel z chudé rolnické rodiny. Od raného mládí se angažoval ve vládních záležitostech. Podílel se na chodu a správě státu a tak se vlastně nepřímo připravoval, že ho jednou převezme. Krátce poté, co nastoupil na byzantský trůn jeho strýc Justin (stalo se tak v roce 518), s ním začal úzce spolupracovat. Justin Na trůn nastoupil po císaři Anastasiovi, jenž zemřel bez legitimního nástupce. O jmenování nového císaře rozhodlo vojsko. Justin byl velitelem palácové gardy. A právě ona prosadila jeho korunovaci. Justinos pocházel z nejnižších společenských vrstev, z prostředí chudých zemědělců usazených v Thrákii. Jako mladý se dostal do Konstantinopole, kde hodlal nalézt obživu. Díky své fyzické síly a zdatnosti byl přijat za člena císařské gardy. Časem se stal jejím velitelem. Ale byl pologramotný. Nikdy se nenaučil pořádně číst a psát, jeho vlastní podpis mu činil až do konce smrti neskonalé potíže. Nechyběla mu sice přirozená inteligence, i když na řízení složitého kolosu Byzantského kolosu nestačila. Čím dál více spoléhal na svého synovce Petra Sabbatia (později přijal jméno Justinián), kterého adoptoval a povznesl k nejvyšším hodnostem. I. byl bezdětný. Pojal v pravdě otcovskou náklonnost ke svému synovcovi Justiniánovi. Měl velký vliv na formování jeho osobnosti. Vyvolil si ho za svého spoluvládce a tedy i nástupce. Pod ostražitým a kvalifikovaným dohledem svého strýce Justinián pronikal hlouběji a hlouběji do tajů složitého mechanismu státních záležitostí. Postupně se mu odhalovaly spletité souvislosti v řízení státního aparátu. Dozvěděl se, co Byzantská říše potřebuje, kde má slabiny, co bude třeba zlepšit v jejím fungování. Už během těchto učednických let se v jasných obrysech vytvořila Justiniánova politická koncepce, kterou plně uplatnil poté, kdy se sám ujal vlády. V roce 521 na popud svého strýce Justinián dosáhl vysoké úřednické hodnosti. Stal se konzulem. Roku 525 mu byl udělen titul caesar a v dubnu 527 ho dal Justinos korunovat za svého spolucísaře.

Justiniánovi se dostalo důkladného, pečlivého a všestranného vzdělání. Jeho strýc se zasadil, aby se vyznal v teologii, ve státovědě stejně jako v diplomacii. Justinián byl člověk s velkým kulturním rozhledem. Proslul svou učenlivostí, pílí, vytrvalostí, pracovním nasazením a houževnatostí. Často pracoval až do úmoru. Na řešení problémů vyvíjel mimořádnou až nadlidskou aktivitu a energii. V moderní terminologii bychom jej s klidem mohli označit jako workoholika. Práce mu pohltila téměř veškerý čas. Říkalo se o něm, že snad nikdy ani nespí. Neobvyklé intelektuální kvality, spojené s nevyčerpatelnou pracovní energií, z něj učinili mimořádnou osobnost. Před sebou měl jasně vytyčené cíle, s naprostou přesností věděl o silných a slabých stránkách všech struktur ve své říši. Justinián se vyznačoval nesmírnou kompetencí téměř ve všech problémech a tak je pochopitelné, že chtěl vše řídit a kontrolovat sám.  

Na druhé straně projevoval jemný až zchoulostivělý charakter. Během povstání Nika, o kterém bude řeč ještě později, neprokázal přílišné statečnosti a rozhodnosti.  Nebýt Theodory, jeho vláda by skončila dříve, než vůbec začala. Vyznačoval se mnišskou askezí v životních návycích - častokrát dokázal zůstat bez kousíčku chleba třeba i 48 hodin. Zdůvodnění jeho asketického způsobu života jsou jasně patrné z úryvku, který pochází z Justiniánových Novel (z r. 539).

Mnišský život a mnišská kontemplace je záležitost posvátná přivádějící okamžitě duše k Bohu. Neprospívá jen těm, kteří se pro tento způsob života rozhodli, ale svou čistotou prospívá i všem ostatním, i jim přináší prospěch z modliteb k Bohu. Budou – li se mniši modlit k Bohu za stát s čistýma rukama a prostýma dušemi, je zřejmé, že naše vojsko bude úspěšné, města budou vzkvétat, a bude – li nám Bůh milostiv a nakloněn, jistě bude všude mír a zákonnost. Země bude plodná, moře nám bude vydávat své dary, budou –li modlitby mnichů celému státu získávat přízeň boží Kláštery a jejich osazenstvo dosáhly za vlády Justiniána nesmírného vlivu jak na poli církevním, tak i ve státní politice. V roce 536 bylo jen v samotné Konstantinopoli šedesát sedm mužských klášterů a vedle nich řada klášterů ženských. Počet těchto institucí neustále stoupal a jejich význam rostl zakládáním nemocnic, chudobinců, sirotčinců a starobinců při klášterech.. 

Je tu patrno ono úsilí o styk s božstvem ještě na tomto světě a přesvědčení, že asketický život dává modlitbám účinnost, prospěšnou celému státu. Byzantská společnost nečekala od mnichů ani práci ani kulturní činnost, ale asketický život a ustavičné modlitby, prostřednictví mezi pozemskou a božskou sférou.

Po fyzické stránce to byl muž dobře rostlý, hebké pokožky a příjemných způsobů. Své manželce, kterou nesmírně miloval, zachovával vždy věrnost dokonce i tehdy, když byla již dávno po smrti. K ostatním ženám přistupoval s neobvyklou zdrženlivostí. Jako panovník měl výjimečnou schopnost obklopit se schopnými rádci a pomocníky. Mezi jinými jmenujme alespoň ty nejvýznamnější - generálové Belisario a Narsés či právník Treboniano. Když bylo Justiniánovi čtyřicet let, vstoupila do jeho života žena, která ho natrvalo poznamenala. 

THEODORA

Tato žena se jmenovala Theodora. Její narození se pojí s rokem 500. Do Konstantinopole Justinián zamýšlel vytvořit z Konstantinopole výstavní hlavní město své říše. Ale toto se již podařilo jeho skvělému předchůdci Konstantinovi Velikému (306-337), který povznesl malé a nevýznamné řecké město Byzanc. Tento císař se sem přestěhoval se svým dvorem v roce 324. Řím ztratil své výsadní postavení díky nesouhlasnému a nepřátelskému postoji Římanů vůči Konstantinově konverzi ke křesťanství. Konstantin nechal zbudovat své nové sídlo na troskách řeckého města. Zřídil zde první křesťanské kostely. Jeden z nich, chrám Boží Moudrosti,  se později proměnil v slavný chrám Svaté Sofie. Na Konstantinovu počest se po něm město začalo nazývat. Stalo se „novým Římem“. Ale jen stěží mohl první křesťanský císař Římanů předvídat, jakého lesku dosáhne toto město za vlády Justiniána.    přišla ze Sýrie coby malá holčička. Pocházela z chudých poměrů. Po příchodu do byzantské metropole hledal její otec Acacio obživu na konstantinopolském hipodromu, kde měl reálnou šanci být zaměstnán jako chovatel oslů. Nakonec pracoval jako hlídač medvědů. Byzantské hipodromy Rivalové na hipodromu
Počátkem šestého století spolu soupeřili čtyři skupiny na konstantinopolském hipodromu. Vozy jezdily pod čtyřmi barvami – zelená, červená, modrá a bílá. Nakonec se prosadily jen dvě stáje – modrá a zelená. Nestaly se rivaly jen při hrách v cirku, ale také se spolu utkávaly ve všech diskuzích na politicko – náboženské témata, která tehdy trápila zemi. Zelené tvořili příslušníci nižšího původu. Zastávali monofysismus (kacířské učení pocházející z východu). Požadovali nezávislost na Římu. Modří náleželi k vyšší společenské třídě. Stejně jako Justinián se klonili k myšlence zůstat podrobeni římskému papeži. Císařovna Teodora si cenila málo Zelených, kteří s ní nepěkně nakládali a zacházeli, když byla malá. Zato s nimi paradoxně sdílela mnoho jejich náboženských myšlenek. Oporu našla potají v afrických a asiatských hereticích. 
   tvořily centrum městského života. Připomínaly starodávné římské Koloseum. Na konstantinopolský hipodrom se vměstnalo až 30.000 diváků. Hipodromy sloužily ke konání velkých císařských slavností. V hlavním městě říše, v Konstantinopoli, se s neměnnou pravidelností pořádaly nádherné a pompézní přehlídky a představení. Účastnil se jich také císař se svým dvorem a předními šlechtici země. Zábavu tam nalezl i prostý lid, pro něž se pořádaly okázalé závody koňských spřežení, hry v cirku, divadelní vystoupení, pantomimické výjevy, živé obrazy nahých žen neboli v moderní terminologii sex - show, hudební koncerty, např. hra na flétnu, pozoruhodné a poutavé taneční produkce a podobné druhy kratochvílí. Jako v Římě i tady se předváděla dravá zvířata - medvědi, lvi, tygři a jiné divoké šelmy. Tato zvířata se pak utkávala buď mezi sebou anebo s chrabrými, statnými a urostlými gladiátory. Chovatelé těchto zvířat (jako například otec Theodory) požívali ve společnosti jistou vážnost, protože převládalo mínění, že vykonávají záslužnou činnost. Na konstantinopolském hipodromu vystupovala od dětství i sama Theodora.  

Předčasná smrt Acacia zanechala jeho ženu a tři dcery v nezáviděníhodném postavení. Hipodrom nabízel mnoho pracovních příležitostí - od miniroličky v nějakém tom divadelním kuse, přes účinkování v tanečních kreacích až po „teplé“ místečko ve vykřičených domech, kde nalezly mladé dívky základní materiální zabezpečení nezbytné k životu. Ne jedna z nich využila možnosti lehkého živobytí a stala se prodejnou ženou. Mladá Theodora - podle kronikáře Prokopia (autor Tajné historie) - byla malého vzrůstu, velkých černých očí, jemné a hebké pokožky a údajně prý velmi obeznalá ve věcech, jak muže přivést k co největším tělesným rozkoším a požitkům. Vstoupila do jednoho takového veřejného domu, kde brzy proslula nejen svou neodolatelnou krásou ale i svou zručností v umění uspokojovat muže.  Určitě neměla nouzi o klientelu.

Ke své pozdější smůle se však beznadějně zamilovala do mladého, rozmarného a krutého úředníka, který byl služebně poslán do Afriky. Odešla s ním, což neměla dělat, poněvadž jí ze života udělal hotové peklo. Po jeho boku poznala všechna myslitelná i nemyslitelná utrpení. Opuštěná a zhrzená se uchýlila do Alexandrie, kde strávila několik let. Zde se naučila číst a psát. Nejrůznější filozofové a teologové ji uvedli do záhad dialektiky a seznámili ji se všemi  heretickými proudy vyskytujícími se v té době. Vyzrálá a životem rozčarovaná, věkem starší o několik let, ale zkušenostmi stařena se vrátila zpět do Konstantinopole. Bydlela se svými bývalými družkami, ale ke své dřívější profesi se nikdy více nevrátila. Od života již nic neočekávala. Tady ji v tomto duševním rozpoložení objevil Justinián.

JUSTINIÁN A THEODORA - NA CESTU SPOLEČNÝM ŽIVOTEM

Právě se totiž vášnivě zaobíral teologickými otázkami, které se rozhořely silným a jasným plamenem v tehdejší byzantské společnosti. Bylo tady patrné náboženské pnutí, jenž později našlo konkrétní odraz a vyjádření v povstání Nika. Brzy nato, co potkal Theodoru, rozpoutala se mezi nimi debata typická v oněch časech. Točila se okolo dvojí přirozenosti (lidská nebo božská) Ježíše Krista. Ona byla zapřísáhlou monofyzitou Monofyzismus je doktrína, která káže, že Ježíš má přirozenost jenom boží. Stojí v opozici proti názoru katolické církve, která mu přisuzuje ještě i podstatu lidskou.. Hájila jedinou existenci Kristovu (boží), oproti Justiniánovi, který zastával ortodoxní názor na tuto otázku (tj. dvojí podstatu Ježíše Krista – boží i lidskou) Hned po svém nástupu na trůn Justiniánus zahájil pronásledování monofysitů. Ti naproti tomu nacházeli podporu u císařovny Theodory, která jim stranila a poskytovala všemožnou podporu. Pod jejím vlivem posléze Justinián jejich pronásledování zastavil.. 

Tato názorová odlišnost, která rozdělila Konstantinopol na dva tábory, paradoxně nijak nedolehla a nepoznamenala jejich osobní vztah. Začali k sobě pociťovat čím dál větší náklonnost. Fascinující, ambiciózní a inteligentní Theodora věděla, jak upoutat Justiniána. Brzy se stala jeho pevnou oporou a zaujala pevné místo po jeho boku. Ale žádná láska není bez trnů. Na cestě ke společnému štěstí se vyskytla překážka: zákon zakazoval vysokým státním úředníkům, aby se oženili s bývalými prostitutkami a herečkami. Justinián si však postavil hlavu. Tato tvrdohlavost a neústupnost se mu nakonec vyplatila. Vymohl si, aby Justin dal zrušit tento zákon. A již nic nestálo Justiniánovi ve štěstí. V roce 526 uzavřel sňatek s dosud svěží a půvabnou Theodorou. Nedokázal si bez ní představit svou další existenci. Beznadějně podlehl jejímu kouzlu. Byl do ní šíleně zamilován. Theodora se stala Justiniánovou celoživotní láskou. Příští léta strávená v společném manželském soužití měla ukázat, jaký poklad v ní získal. 

Theodora a Justinián potvrdili známé lidové pořekadlo, že protiklady se přitahují. Svými vlastnostmi se výborně doplňovali. Rozprostřel se mezi nimi dokonalý soulad doprovázený vzájemným pochopením. Nová císařovna byla citlivou ženou, nezkrotné vůle a obdivuhodné vitality. Často projevila nevšední inteligenci a především rozhodnost. Stala se Justiniánovi netoliko oddanou životní družkou, ale i užitečnou a často i nepostradatelnou pomocnicí při uskutečňování jeho záměrů. Po svatbě Teodora Teodora byla fascinující, ambiciózní a inteligentní ženou. Dokázala zaujmout Justiniána a jako císařovna se stala jeho věrnou a stálou oporou.  vedla přísně morální život. Prohřešky z mládí byly zapomenuty. Tato nepříliš zdařilá kapitola jejího života byla pro ni definitivně uzavřena. Nikdo z jejich dokonce i těch nejzapřísáhlejších nepřátel ani na okamžik nezapochyboval o její věrnosti, kterou zachovávala Justiniánovi.  

To ale neznamená, že by si dovolila ten luxus hodit cenné, i když jistě traumatizující zážitky tak jednoduše za hlavu. Ona naopak zužitkovala nabytou zkušenost nejlépe možným způsobem. Poučila se a vyvodila potřebné závěry z negativních zkušeností, jimiž si prošla v mládí. Jako jedna z prvních si uvědomila tíživé postavení žen, kterým byly stiženy příslušnice něžného pohlaví během celého středověku a vlastně i dlouze po něm. Podle Theodory si žádné pohlaví nezaslouží více důstojnosti než to druhé. Nechápala, proč by měli být muži jako druh cennější než ženy a z tohoto důvodu užívat nějaké zvláštní výhody. Kdyby to záleželo jen na ní, uskutečnila by zrovnoprávnění mužů a žen o čtrnáct století dříve, než se tak skutečně stalo. Podle ní není ani mužské ani ženské pohlaví hodnotnější, silnější a lepší než druhé, a proto si v těchto ohledech nezaslouží užívat zvláštních privilegií. Nevěrným manželům a sňatkovým podvodníkům, kteří se ukázali být nenapravitelnými hříšníky, odňala veškerá občanská práva a nechala je vsadit do vězení. 

Císařovna se vždy zasazovala ve prospěch těch nejvíce bezbranných žen. Svou mocí chránila  bývalé družky, prostitutky, které považovala za poněkud omezené a naivní. Co se týče bohatých a vlivných dvorních dam, jež se pohybovaly s jistotou a lehkostí i v těch nejluxusnějších a nejpřepychovějších konstantinopolských salónech, Theodora se nevměšovala do jejich činnosti, poněvadž je považovala za užitečné ke zmírnění napětí ve vnitřní politice. Dokud neprojevovaly nadměrnou osobní ctižádostivost, nijak je neomezovala. Nechala je, ať si dělají, co chtějí ale vždy diskrétně, uvážlivě a bez veřejného skandálu. 

Ženy žijící v té době si velmi vážily císařovny. Theodora měla mezi ženami několik loajálních přítelkyň. Jedna z nich se jmenovala Antonie. Stejně jako Theodora i ona pocházela z chudých poměrů a byla velmi ctižádostivá. Antonia zpočátku vykonávala namáhavé práce v cirku. Pak vystupovala v oplzlých a nemravných světnicových scénkách. V její náruči nalezli útěchu nejmocnější mužové z Konstantinopole. Nakonec se provdala za nejpřednějšího z nich, který stál v mocenské hierarchii hned za císařem Justiniánem. Stala se manželkou generála Belisaria Příběh hraběte Belisaria je v mnohém podobný životním osudům pozdější legendy Cida. Belisario patřil mezi první Justiniánovi pomocníky, kteří mu stáli po boku v realizaci jeho smělých plánů na obnovení sjednocené říše Římské. Vedl vojenské výpravy jak směrem na východ, tak i směrem na západ. Postupně se proměnil v epického hrdinu, který se stal vyhledávaným námětem řecko – byzantinské literatury. Jeho hrdinské skutky byly vylíčeny v díle Báseň o Belisariovi, které je z velké části smyšleno. Autor je neznámý. Dílo je známé z druhé poloviny třináctého století a pravděpodobně vzniklo na základě lidových písní o Belisariovi. Dochovaly se dvě verze starého rukopisu datující se do šestnáctého století. Dějová linie nalezených památek je natolik smyšlená, že sotva se z něj dozvíme jakékoli historické skutečnosti o Belisariově životě. Hrdinovi se například přisuzuje založení Konstantinopole nebo výprava do Velké Británie. Závěr Básně o Belisariovi vyznívá jednoznačně ve prospěch Belisaria:  závistivá bazantská aristokraci těžce nese Belisarovi úspěchy, očerní ho u císaře a ten dá svému vzdělaného a schopného generála oslepit.  , který byl strůjcem největších byzantských úspěchů jak na západě, tak i na východě. 

Z přátelství mezi Theodorou a Antoniou plynul říši jen prospěch. Generál vzplanul neovladatelnou a nespoutanou vášní ke své ženě. Láska mu úplně popletla hlavu. Mohla si s ním dělat téměř cokoli. Stal se loutkou v jejich rukou. Navzdory tomu, že byl neustále svírán podezřením a pochybnostmi o tom, zda mu zachovává věrnost a nezahýbá, jako dobře vycvičený hlídací pes poslouchal na slovíčko její politické rady. Ty vzešly především z úst Theodory, která ani na okamžik nespustila ze zřetele zájem svého manžela. Po smrti císařovny se vztah mezi Belisariem a Antonií prudce zhoršoval. Generál se čím dál více odcizoval Justiniánovi, až nakonec opustil jeho služby. 

Jako některé císařovny bývalé Římské říše a na rozdíl od téměř všech žen středověkého západu, královny a princezny nevyjímaje, Theodora pevně držela ve svých rukách výkonnou moc. Účinně zasahovala do politiky Byzance. Toto výsostné postavení si nevydobyla jen přes okouzlené a láskou opilé srdce všemocného manžela, ale také kvůli té skutečnosti, že vůli císařoven bylo v Byzanci vždy nasloucháno s největší pozorností a respektem. To platilo ještě více v případě Theodory, neboť se těšila pověsti osoby inteligentní, vzdělané a spravedlivé. Nadto nízký původ jí získal mnoho přívrženců mezi chudými a nemajetnými. Lid ji miloval. Viděl v ní advokáta svých práv a zájmů proti zkorumpovaným úředníkům. Vždy sledovala prospěch a blaho obyvatel Byzance.  Vždy si toužebně přála spatřit velikost a sílu byzantského státu. K tomuto cíli napřela všechny své síly. Již za svého života se stala legendou. Oplývala všemi vlastnostmi, které jsou přisuzovány světcům.   

Theodora nebyla pouze více než vhodnou společnicí a partnerkou pro Justiniána. S přibývajícími lety jí samozřejmě odkvétaly ty vnady, jimiž si získala v mládí věhlas. Po celý život zůstala velmi atraktivní ženou, jež na sebe dokázala přilákat žádostivý pohled ne jednoho muže. Vyzařovalo z ní podivuhodně podmaňující světlo. To, co ztrácela na fyzickém vzhledu, v míře přebohaté nahrazovala rozvojem vnitřních duševních kvalit. Byla ideální panovnicí hájící vždy spravedlnost, dbající na dodržování práva. Vše, co požadovala na svých poddaných, ještě přísněji sama dodržovala. Z lehce pochopitelných důvodů se nevyhnula nezbytným střetům a všudypřítomné kritice závistivých a uražených nepřátel svého chotě. Historiograf Justiniánovy vlády Prokopios psal ve své kronice (Tajná historie) o Theodoře zvláště očerňujícím a nízkým způsobem. V tomto duchu se nese celé jeho dílo. Ale většina nestranných a vzdělaných lidí Theodoru milovali a obdivovali. Její současník Jan z Efesu, počestný biskup a vzdělaný spisovatel, by nikdy zbytečně neplýtval slovy, aby o ní prohlásil, že byla „vynikající, krásnou a moudrou panovnicí“.

Když si Justinián bral Theodoru, měla již jednu dceru. On ji adoptoval a považoval za vlastní, třebaže mnoho jeho rodinných příslušníků a přátel zpochybňovalo toto otcovství. Potom už spolu neměli žádné jiné potomky, byť byl císař vášnivým a věrným milencem své ženy. Nikdy se nevzdal manželského práva. Pravidelně navštěvoval lóže své ženy. I když byl svým bytostním založením asketa a vedl odříkavý, přísný a zdrženlivý způsob života, potěšení ze sexu si dopřával do sytosti.  

Justinián se dožil požehnaného věku osmdesáti čtyř let. O šestnáct let přežil svoji ženu, která zemřela v roce 548 na rakovinu prsu. Nebylo jí ještě ani padesát let. On se již nikdy neoženil. O mnoho později, když chtěl pronést slavnostní slib, ještě pořád přísahal ve jménu své milované a jedinečné Theodory V jedné skvělé monografii o manželce Justiniána s názvem Theodora, císařovna Byzance (Paříž, 1904) její autor Charles Diehl vypravuje následující anekdotu: „Když byl patriarcha Anthime, monofyzistický kacíř, vyobcován z lůna křesťanství papežem a odsouzen Justiniánem, náhle zmizel. Úplně se vypařil, zmizel beze stopy ze světa. Obyvatelé Konstantinopole, kteří ho znali, mysleli, že umřel a brzy na něj zampomněli. Jaké muselo být jejich překvapení, když se o mnoho později, po smrti císařovny, objevil. Theodora ho po dvanáct let ukrývala, aniž by si toho císař všiml. Teodora uměla i diskrétní. Nikomu nikdy neprozradila toto tajemství.  . Tomu se říká láska až za hrob. Osobní drama Theodory a Justiniána by se právem mohlo zařadit do sbírky příběhů pověstných mileneckých párů (např. Baucis a Filemon, Romeo a Julie atd.), které rozdmýchávají žár uvnitř romantických snílků a vzněcující fantazii trpících a bolestnou láskou poznamenaných lidských duší.

JUSTINIÁNOVA VIZE - VZKŘÍŠENÍ ZANIKLÉHO ŘÍMSKÉHO IMPÉRIA

Justinián nastoupil na trůn v roce 527. Po celou dobu své vlády usiloval obnovit politickou a geografickou jednotu bývalého Římského impéria. V zájmu opětovného vytvoření jednotné říše vedl války v severní Africe a v Itálii. Armáda, se kterou později dobyli Justiniánovi generálové rozlehlá nová území, byla tvořena především námezdními žoldáky. Byzančtí vojevůdci měli k dispozici mocnou a silnou námořní flotilu, bez níž by nikdy neovládli přímořské středozemní státy. Nákladná vojenská tažení  byla zpočátku kryta zlatem, jimž přetékala státní pokladna. Ohromné finanční zdroje shromáždil Justiniánův předchůdce císař Anastasius (491-518).
Předtím než mohl odvelet svoji armádu na západ, Justinián musel uspokojivým způsobem uhasit ohniska zděděného válečného žáru na východě, kde se rozkládala Perská říše. V boji proti Peršanům se vyznamenal generál Belisario, jenž jeden čas kráčel od úspěchu k úspěchu, ale taky zakusil hořkost válečného štěstí. Rozhodného a konečného vítězství nedosáhla ani jedna z válčících stran. Aby si rozvázal ruce k plánovaným akcím na západě, Justinián hodlal za jakoukoli cenu uzavřít s perským vladařem Chosroésem mír. Justinián byl doslova posedlý myšlenkou na obnovení bývalé slávy Římské říše. Proto neváhal vystoupit v roli prosebníka o mír, i když k tomu nebyl v žádném případě nucen válečným vývojem na bojištích. Po pětiletém měření sil („obranná“ válka s Persií trvala od 527-532) Chosroés konečně svolil výměnou za tučné výkupné vyplacené zlatem k uzavření tzv. „věčného míru“, který měl přetrvat na věky věků.

V letech 533-534 probíhala válka s Vandaly na severu Afriky. Germánský kmen Vandalů obýval od druhé poloviny pátého století bohaté a úrodné kraje severoafrické provincie Kartágo. Svým loďstvem ohrožoval středomořské plavby nejen byzantských lodí. V roce 533 se násilím zmocnil kartágského trůnu Gelimer, jenž projevoval zjevně protiřecké smýšlení. To Justiniánovi příliš nevyhovovalo. A když se vyskytla první příležitost zasáhnout do rozkolísané vnitropolitické situace, vzniklé bojem o nástupnictví, neváhal ani minutu. V čele 15-ti tisícové armády vyslal do Kartága generála Belisaria. Ten Vandalům uštědřil zdrcující porážku. Jejich království připojil k Byzanci. Po návratu do Konstantinopole slavil triumfální pochod. V průvodu šel jako vězeň zajatý král Vandalů. Nicméně tímto vítězstvím nebyly africké země ještě úplně podmaněny a ovládnuty. V následujích letech se vedly válečné boje s berbery. Moc Byzance se postupně rozšiřovala až po Baleárské ostrovy a město Ceuta. Dobývání Afriky pokračovalo až do roku 548, kdy byl s definitivní platností zlomen odpor afrických povstaleckých kmenů. 

Poté co zvítězil nad Gelimerem, Belisario se vylodil se svojí armádou na Sicílii. Odsud táhl na Řím (r.536). Do cesty se mu postavil další germánský kmen Ostrogótů, kteří se rozprostírali na ilyrském území (dnešní Albánie) a v Provencálsku (ležící v dnešní Francii). Svými pirátskými výpady vnášeli neklid do vod Jaderského moře na Dalmátském pobřeží (dnešní Chorvatsko). Ve spolupráci s místními obyvateli Belisario dobyl Řím. Král Ostrogótů Vitiges tomu nemohl zabránit. Proto se alespoň rozhodl, že Řím oblehne se svým vojskem. Město se však nepoddalo a nekapitulovalo. V roce 540 se Belisario zmocnil Raveny, hlavního města Ostrogótů. Přitom se mu podařilo zajmout Vitigese. Mimoto Řekové získali kontrolu i nad dalšími přímořskými městy, např. Rimini. Zajistili si vládu v údolí řeky Pádu. Boje se znovu obnovily s odchodem generála Belisaria. První fáze italských operací se odehrála v rozmezí pěti let (535-540).

Byzantský generál totiž spěchal na východ, kde znovu propukla válka s Peršany. Chosroés totiž dospěl k závěru, že už bylo dost věčného příměří. Peršané zahájili druhé tažení proti Byzantské říši v Mezopotámii. Pronikli až do Palestiny, která tehdy patřila Byzantincům. Perský postup zastavil teprve Belisario. Perský král Chosroés se raději stáhl zpět. Toto tažení trvalo dva roky (540-542). 

Na západních bojištích Ostrogóti pokračovali v úporném odporu pod vedením Totily, který dal dohromady rozprášené vojenské jednotky. Začal ohrožovat Řím a nakonec ho i dobyl. Stalo se tak v roce 546. Řím se tak po deseti letech byzantské nadvlády vrátil zpět do ostrogótských rukou. Justinián byl nucen opětovně odvelet Belisaria zpět do Itálie. Totila mu šel vstříc. Chtěl se s ním střetnout na jihu Itálie. Se svým loďstvem zamýšlel ovládnout pobřeží Jaderského moře. Ještě předtím dal rozkaz ke zničení Říma. Tento rozkaz však zůstal nesplněn. Nicméně starobylé části města se nalézaly v troskách. Ve srovnání se svou nejzářnější dobou zde bydlelo nepatrné množství lidí.

Belisario obešel ostrogótskou armádu, která na něj číhala na jihu Apeninského poloostrovu. Do Itálie pronikl přes Ravenu. Avšak rozhodného a drtivého vítězství nedosáhl. Justiniánovi došla trpělivost. Belisario u něj upadl v nemilost. Byl sesazen ze své velitelské funkce a nahrazen letitým generálem Narsésem, který měl bohaté válečné zkušenosti s bojem proti Slovanům. Narsés se dostal do Itálie se svou armádou složenou z Hunů a z Bulharů v roce 552. Boje už trvaly osm let, když se mu konečně podařilo porazit vojenské oddíly krále Totily, jenž sešel ze světa rukou vraha. Zbytky ostrogótského vojska se přesto nevzdávaly. Vedly po jistou dobu marný odpor v okolí Vesuvu pod velením Teyase, který rovněž skončil život násilnou smrtí. O něco později byli Ostrogóti s definitivní platností poraženi. Jejich kmenová jednota se rozpadla a zmizela v nenávratném tratolišti dějin. 

V roce 548 byli s konečnou platností podmaněni severoafrické kmeny, které vedly proti Byzantincům dlouhý a marný boj. Přišli o vládu nad svým územím. Poslední válečné tažení se událo na Iberském poloostrově v říši Visigótů. Byzantinci využili boj o moc mezi Ágilou a jeho protivníkem Atanagildem. Připadla jim moc nad jihovýchodními pobřežními oblastmi. To se odehrálo v rozmezí let 550-554.  

Byzantská říše dosáhla nebývalé moci. Ovládala nebo alespoň kontrolovala téměř celé Středozemí. Ale jako není růže bez trnů, i zde se objevovaly problémy, které nahlodávaly stabilitu impéria. Byzancie sice dosáhla velkých územních zisků, ale stálo jí to obrovské finanční a materiální zdroje. Východní hranice byly neustálým terčem perských útoků. Na Balkán pomalu začali proudit Slované a Avaři. Avaři mají turecký původ. Podmanili si a asimilovali Huny. Justinián využil jejich služeb pro vojenské účely. Najal je na boj proti Bulharům a Slovanům. Daroval jim půdu na Balkáně, kde jim bylo povoleno usadit se.  Často pronikali dokonce i na samotné byzantské území. Zatímco se na západě řešily problémy tohoto rázu, na východě představovali hlavní hrozbu Hunové Hunové jsou kočovníci, kteří přitáhli do Evropy z Mongolska kolem roku 370. Největší moci dosáhli za vlády Atily. Po jeho smrti se rozpadla kmenová jednota. . Znenadání se ocitli v námořních přístavech na Krymu (dnes patří Ukrajině) a v Thrácii (dnes se nalézá na území Bulharska). V roce 562 byl Justinián nucen uzavřít potupný mír s perským vládcem Chosroésem, poněvadž jeho vojáci pronikli přes Antiochii až do Středozemí. 

Ani na západě se byzantská suverenita a moc neobešla bez potíží. Navzdory tomu, že neustále zesilovali svá opevnění a vojenské tábory, císařským správcům se podařilo dostat pod svou kontrolu pouze pobřežní pás africké provincie Kartágo (tehdy se tato provincie rozpínala až po dnešní Ceutu). Byzantinci ovládali Itálii především díky tomu, že svými pozicemi na pobřeží zabránili námořnímu obchodu. Námořní blokáda nahrála do karet židovským, syrským a řeckým obchodníkům usazeným v pobřežních oblastech Středozemí. Ravena měla výhodnou pozici. Ze tří stran byla chráněna nepropustnými bažinami a mořskou přístupovou cestu střežil flotila sousedního přístavu. Není divu, že se Ravena proměnila v útulek, kde hledali bezpečí před byzantskou nadvládou tisíce uprchlíků. Dva místokrálové, jeden v Kartágu a druhý v Itálii, spravovali a vládli oběma provinciím. A za těchto nejistých poměrů Justinián v roce 565 zemřel. Pod náporem Lombarďanům se Byzantinci museli stáhnout z Raveny. 

DOBA JUSTINIÁNOVY VLÁDY

Chtěl - li uskutečnit své nákladné vojenské výpravy, musel nejdříve ze všeho od základu přetvořit obraz státní správy k efektivnějšímu plnění své funkce. Provedl reformu administrativní soustavy, jež přežívala od času římského císaře Diokleciána. Zcentralizoval byrokracii. Některé menší provincie byly sloučeny ve větší celky a v některých případech, zejména v Malé Asii a v Egyptě, byli v jejich čelo postaveni správci pověření jak civilní, tak vojenskou pravomocí. Poté co se úspěšně vypořádal s reorganizací státní správy, obrátil svoji pozornost na boj proti korupci V roce 535 císař z podnětu Theodory vydal zákon rušící tzv. suffragia, čímž zamýšlel odstranit korupci z byrokratického aparátu. Suffragia byly poplatky, které museli zaplatiti uchazeči o úřad ve správě provincií. Protože získat toto výnosné místo nepředstavovalo žádnou levnou záležitost, úředníci se snažili získat vydané peníze zpět, a proto provinciály odírali nehorázným způsobem. Stát tratil na zločinném jednání úředníků hned dvakrát. Jednak se obrovské peněžní částky ztrácely v kapsách nepoctivých úředníků, a pak ochuzené obyvatelstvo nebylo schopné platit neustále rostoucí daňové zatížení. , která tehdy byla velmi rozšířená a tíživá. Přinášela s sebou řadu problémů pro celý státní aparát.  

I když byla k říši připojena rozsáhlá území, neplynuly z nich příliš velké ekonomické zisky. Justinián byl doma nucen vymáhat vyšší daně s větší důsledností a přísností, aby se vyhnul státnímu bankrotu. Tím utrpěli především rolníci na venkově, kteří se stali prvními oběťmi expanzivní státní politiky. Z těchto důvodů propukaly v různých oblastech říše významné rebelie poddanského obyvatelstva, jež podlamovala stabilitu monarchie. Z vesnických usedlostí lidé houfně odcházeli do měst, aby tak unikli nejen zvůli pozemkových velkostatkářů, ale také aby se zbavili neúnosného vydírání zkorumpovaných správců provincií. Chudí a vagabundi zaplavili cesty. Ve městech se dala najít práce na stavbách soukromých nebo veřejných budov. To se však dělo na úkor venkova, kde scházela kvalifikovaná pracovní síla. Ti nejchudobnější se stávali oběťmi několika velmi krutých hladomorů, které kdy postihly Byzanc. Morová rána zasáhla ničivou silou hlavní město říše v roce 542. Epidemie si vyžádala mnoho obětí. Dokonce i sám Justinián vážně onemocněl. Léčil se několik týdnů. Mezitím v říši místo něj vládla císařovna Teodora. 

V hlavním městě Byzance se sbíhaly dvě obchodní cesty strategického významu: jedna vedla ze severu na jih (tento obchodní styk skýtal možnost, aby se lidé z Balkánského poloostrovu seznámili s obyvateli Malé Asie). Cesta západ - východ otevřela cestu k dosažení exotických výrobků z Dálného východu.. Byzantinci přímo dychtili po indickém a čínském zboží. Nechali si dovážet hedvábí, koření a drahé kameny. V tom jim ale bránili Peršané. Ve válečném stavu silná armáda nepropustila přes své území ani jednu karavanu. Naopak když mezi oběma velmocemi zavládl mír, Peršané vybírali od obchodníků značná cla za průchod Perskou říši. Justiniánovi se podařilo urovnat situaci natolik, že obchodníci nebyli již více na této cestě obtěžováni a mohli proniknout až na Dálný Východ, aniž by se setkali s odporem Peršanů. Nicméně i obchod měl svá omezení. Skutečný pokrok se dostavil až poté, co skupina ortodoxních mnichů začala chovat larvy bource morušového pro hedvábí, což představovalo nenáročnou techniku na výrobu látek. Za krátkou dobu se výroba hedvábí stala jednou z nejvýnosnějších obchodních aktivit. 

CODEX JUSTINIANUS - VSTUPENKA DO SÍNĚ SLÁVY

Přes nebývalé a nesporné úspěchy v jiných oblastech si Justinián získal nesmrtelnost z velké části díky svému zákoníku - Corpus iuris civilis Zákoník s nadčasovou platností
Jestliže územní zisky Justiniánových generálů položily základy nadvládě Byzantské říše v oblasti Středozemního moře, pak mezi neocenitelný vklad samotného císaře patří iniciování práce na monumentálním díle, Corpus iuris civilis (v překladu Občanský zákoník). Na tomto projektu se podílela několikačlenná odborná komise pod vedením vynikajícího právníka Triboniana. Jejich práce spočívala v pečlivém a jednotícím uspořádání vybraných římských zákonů. Autoři se snažili vyhnout všemu, co se neslučovala s křesťanskou doktrínou. Dílo mělo každého nadchnout svou srozumitelností, jasností a stručností. Zákoník vstoupil v platnost v dubnu roku 529. Stal se nejvyšším zákonem pro všechny byzantské soudy. Používalo se ho déle než tisíc let. Tato „dlouhověkost“ se vysvětluje vysokou technickou úrovní, kterou tento sborník zákonů vykazoval.  . Jedná se o legislativní dílo. Vychází z práva římského Jedná se především o kodexy Gregoria, Hermogena a císaře Theodosia. První dva z nich jmenované měly spíše soukromou povahu, poslední se užíval při oficiálním výkladu byzantského práva. Justiniánův kodex je pak výslednou syntézou všech tří dosud užívaných zákoníků upravenou o jejich vzájemné nesrovnalosti a nedůslednosti. Měl - li být nový co k čemu, je jasné, že musel reflektovat a zohledňovat poměry, tradice, zvyky a konkrétní stav a situaci vyskytující se v Byzantské říši. a je přizpůsobené byzantinským poměrům. Tento zákoník platil déle než tisíc let a od začátku 12. století ve značné míře ovlivňoval země západní Evropy. Klasické římské právo, které se dlouze vyvíjelo, dostalo svou definitivní podobu, v níž se dochovalo v podstatě až do současnosti. Nový kodex vydaný pod jménem hlavního zdroje a interpreta veškerého práva, tj. císaře Justiniána - Codex Justinianus - byl slavnostně vyhlášen roku 529.

Ale protože obsahoval ve svých dodatečných ustanoveních (tj. výroků a komentářů různých právníků) četné rozpory a nejednoznačné, matoucí nesrovnalosti, Justinián jmenoval roku 530 komisi, v jejímž čele se octnul proslulý právník Tribonianus. Tato komise dostala za úkol provést aktuální a systematicky utříděný výběr, který by měl nadále závaznou platnost jako doplněk vlastního zákoníku. Plodem jejich práce byla příručka, kterou v roce 533 nechal Justinián vydat pod názvem Digesta (či Pandektai). Stala se závaznou pro všechny soudy říše. Současně s tím komise vytvořila ještě další příručku nazvanou Institutiones, což byla jakási učebnice pro všechny adepty právnické dráhy. V doplnění těchto dodatků byla definitivní verze Justiniánova kodexu slavnostně vyhlášena za jedině platný zákon v roku 534.  

Justinián chápal právo jako vyjádření a formulování neměnného božského řádu. Nicméně okolnosti proměnlivé tváře každodenního života si vynutily adekvátní zásahy v podobě vyhlášek (tzv. Novellae). do zákoníku. Tyto dodatečné dekrety se diktovaly a vydávaly v řečtině, byť základní ustanovení zákoníku byla psána latinsky. V jedné takové vyhlášce Justinián zjevil svůj záměr císařské politiky: „Máme neochvějnou důvěru v Boha a s pokorou doufáme, že nás svou nekonečnou milostivostí a dobrotou nechá obnovit z netečnosti ztracenou jednotu všech zemí staré Říše římské.“ 

JUSTINIÁNV POSTOJ K NÁBOŽENSTVÍ

Jak už jsem se zmínil dříve, celý Justiniánův život byl protkán náboženskou meditací a přísnou askezí. Avšak neopomíjel ani teoretické hledisko věci. Hluboce se zajímal o teologii. Projevoval skvělou schopnost teologického myšlení. Římské, tj. křesťanské impérium chápal jako pozemské uskutečnění říše Kristovy na zemi a jeho obnovení a rozšíření jako úkol svěřený mu božským příkazem. Jeho uskutečnění muselo být v jeho pojetí nezbytně založeno na prosazení jednotné pravé víry. Krátce po svém nástupu na trůn vystoupil se vší rozhodností proti všem zbytkům pohanství. Pohanům zakázal zastávat jakékoli veřejné úřady. Učitelskou činnost mohli vykonávat jen vyznavači ortodoxie. Pohanské svatyně byly přeměněny v křesťanské chrámy. S tímto souviselo i uzavření filozofických škol v Athénách v roce 529. Dekretem z tohoto roku zrušil novoplatónskou filozofickou školu a její členové se museli uchýlit na dvůr největšího nepřítele byzantské říše – k perskému velekráli Chosrésovi. Uzavření posledního střediska klasické řecké filozofie znamenal symbolický rozchod s tradicí staré pohanské vzdělanosti. S velkou rozhodností Justinián vystupoval proti sektám a vyznáním, které si udržovaly nezávislost na křesťanské církvi, ať už to byli manichejci, montanisté či jiní.  

Tím definitivně zvítězilo křesťanství, které ovšem v té době vytvořilo myšlenkovou syntézu s novoplatonismem. Justinián zaměřil své úsilí na prosazení jednoty v církvi samé R. 533 Justinián vyhlásil vlastní „Vyznání víry“, čímž sledoval svůj záměr jednoty církve. . Hned po Justiniánově příchodu k moci došlo k radikální změně oficiálního východřímského stanoviska. Na konci Anastasiovy vlády byly styky mezi císařem a papežskou kurií zcela přerušeny. Justinián je nejen obnovil, ale dokonce přiznal papeži nadvládu (a tedy i svou formální podřízenost) nad celým křesťanským světem.   

Jestliže v některém okamžiku byzantských dějin můžeme oprávněně hovořit o caesaropapismu (tj nadvládě císařské moci nad církví), je to právě období Justiniánovy vlády. Císař je svrchovanou osobností povýšenou božskou prozřetelností nad ostatní lidstvo a pověřená uskutečňovat božskou vůli na zemi. Justiniánovu vládu lze charakterizovat jako teokratický absolutismus, v němž panovník odvozoval svou moc z moci nadpřirozené a osoboval si z toho titulu právo na naprosto ničím neomezené rozhodování.  

Spojení světské a náboženské moci v rukou císaře našlo vyjádření ve velkolepém konstantinopolském chrámu monumentálních rozměrů basilika Svaté Sofie. Císař usiloval o jasnou podporu ze strany papeže, neboť začal pronásledovat židy a nestoriány, kteří věřili, že Kristus v sobě pojí dvě přirozenosti – boží a lidskou. Podle nich byla Panna Marie matkou člověka, nikoli matkou boha. Justinián nicméně přísně zapověděl různé náboženské třenice, jež by mohly vyvolat lidové nepokoje. 

POVSTÁNÍ NIKA

Avšak hlavní vnitřní krize, jež se udála během jeho panování, povstání Niká (toto povstání nese název podle řeckého pokřiku Niké, tedy zvítězíme), v zárodku v sobě neslo očividné náboženské rysy. Okrajové městské části Konstantinopole zastupovaly v cirku jezdi koňských spřežení barvy zelené a modré. U nich se projevovaly dvě náboženské tendence: Zelení se jednoznačně hlásili k monofizytům, zároveň tvrdě kritizovali jakékoli ústupky v náboženských otázkách vůči Římu. Na druhé straně Modří tvořili řady ortodoxních křesťanů. 



Ale příčiny povstání nelze zjednodušovat jen na oblasti sportu a náboženství. Zelení tehdy kontrolovali soudy a samozřejmě upřednostňovali své členy. S nástupem Justiniána na císařský trůn se situace obrátila ve prospěch Modrých. Čím dál více se mezi nimi množily pouliční potyčky. 

Jan z Kapadocie, hlavní správce města, obvykle tvrdě zasahoval proti oběma znesvářeným skupinám. Proto se jednou vůdcové obou frakcí dohodli, že přepadnou palác, kde nenáviděný správce sídlil, a vynutí se jeho sesazení z funkce. Povstání trvalo pár dnů. Několik budov ve městě vzplálo požárem. Justinián osobně musel intervenovat na hypodromu a vyzvat obyvatelstvo ke klidu. Ničeho ale nedosáhl. Situace se vyhrotila natolik, že pomýšlel na útěk z města. Jeho energická manželka mu to ale vymluvila. A tak Justinián zůstal. 
Tehdy vstoupily na scénu námezdní armáda složená z Hunů, která pod velením generála Belisaria utopila povstání v krvi. Za oběť jim padlo asi 30000 osob, většina z nich patřila k frakci Zelených. Tímto neslýchaným krveprolitím ztratil císař veškeré sympatie nejen prostého lidu, ale i některých svých úředníků. Když bylo povstání potlačeno, Justiniánovi už nic nestálo v cestě, aby uznal na základě svého přesvědčení podřízenost východoevropského kléru římskému papeži. 

  
Idea jednotné římské říše ožila za císaře Justiniána, který se pokusil znovu získat bývalá říšská území v Itálii a v Africe. Justinián zamýšlel obnovit pod plachtami křesťanské věrouky starou Římskou říši. Díky ohromným teritoriálním ziskům jeho generálů Byzancie rozšířila své panství nevídaným způsobem. Sahala od Kavkazu až po Gibraltarský průliv. Avšak expanze se netýkala pouze dobývání nových zemí. Za Justiniánovi vlády byla Byzanc na vzestupu i ekonomicky. Obchodní cesty se táhly přes Rudé moře z Byzance až do vzdálené Číny. 

Justiniánova doba našla adekvátní literární výraz v dvorské historiografii Prokopia z Kaisareie, v jehož díle se odráží veškerá protikladnost této přechodné doby. Prokopios doprovázel od roku 527 velitele Justiniánovy armády Belisaria na všech jeho tažení. Účast na rozsáhlých vojenských podnicích, jejichž cílem bylo obnovení římského impéria, proměnila humanitně a právnicky vzdělaného rétora v jednoho z největších byzantských historiků. Už stylizace úvodní kapitoly monumentálního díla O válkách ukazuje, že Prokopios se hlásí k svým velkým antickým vzorům – Hérodotovi a Thukydidovi – a zdá se, že sám si vůbec není vědom, že přitom pojímá funkci historického díla zcela odlišně. Prokopios vidí v duchu pragmatického byzantského pojímání literatury význam díla hlavně v možnosti jeho využití pro okamžitou praxi vojenské a politické strategie: 
Prokopios z Kaisareie popsal války, které vedl císař Římanů Justinián proti barbarům na západě i na východě a jaký byl jejich průběh. 
 
Panegrikem na velkorysou stavební aktivitu císaře Justiniána, která našla výraz ve veřejných i vojenských užitkových stavbách a v chrámech po celém impériu a dosáhla vrcholu v rekonstrukci chrámu Svaté moudrosti (Hagia Sofia) v Konstantinopoli, je dílo O stavbách. Na druhou tvář velkolepé vlády Justiniánovi ukázal Prokopios v díle nazývaném Anekdota (Tajná historie), které je nenávistnou obžalobou Justiniánova režimu.
Ve svém dosavadním díle jsem se zabýval válečnými osudy Římanů a, pokud to bylo možné, uvedl jsem vždy celý výklad do časových a místních souvislostí. Zde však nebudu koncipovat své dílo podle uvedené zásady, poněvadž tady budu psát o všem, co se dělo všude v říši Římanů, a to z toho důvodu, že se o těch věcech nedalo psát náležitým způsobem, dokud byli původci těch událostí ještě na živu. Tehdy nebylo možno uniknout davům špehů a prozrazení by znamenalo bídnou smrt. Tehdy jsem nemohl důvěřovat ani nejbližším příbuzným a byl jsem nucen zatajit i příčiny mnoha událostí, o nichž jsem ve svých dřívějších knihách psal. V této knize chci objasnit všechno, co jsem předtím zamlčel, a objasnit pravé příčiny toho, co jsem vylíčil už dříve.

Tajná historie je dílo natolik odlišné od všeho, co Prokopios předtím napsal, že je mnozí badatelé prohlašovali za podvržené. Moderní historická kritika však nepochybuje o jeho pravosti, poněvadž rozpornost nespočívá ve faktech, ale v jejich hodnocení za života Justiniánova a po jeho smrti. Rozpornost díla Prokopiova je jen obrazem rozporuplné doby Justiniánovy. Rozporuplný je i Prokopiův vztah ke křesťanství. Pro jeho racionální, pragmatický vztah k náboženství a Bohu, který mu splývá s pozdně antickým pojímáním Osudu, se někdy usuzuje, že nebyl křesťanem. Spíše je pravděpodobné, že byl formálně křesťanem, že mu však byly vzdáleny náboženské úvahy a spory.

 
ZÁVĚR Závěr jsem si z velké části vypůjčil z knihy Najvčší géniové západnej civilizace od Romana Bednára. Na základě svého subjektivního pohledu se pokusil vytvořit soupis velkých osobností minulosti, které nějakým způsobem přinesli lidstvu pokrok. Při hodnocení a sestavování pořadníku jednotlivých geniálních zjevů mu jako kritéria posloužila tato: vliv osobnosti na další generace, velikost významu jejich objevů a vynálezů, všeobecný stupeň popularity atd. Justinián Veliký podle Bednárového subjektivního názoru zanechal za sebou co do významu takové postavy jako Otto von Bismarck, Alžběta I., Petr Veliký, Fridrich Veliký ad., máme - li jmenovat alespoň některé z nich. 

K nejvýznamnějším císařům nejen raného byzantského období, ale i celého vývoje říše patří císař Justinián (527-565), který se jako poslední snažil obnovit politickou a geografickou jednotu říše. Postava tohoto císaře určuje nejen politické, ale i kulturní dějiny 6. století. Jeho zásluhy jsou velmi početné a různorodé. Byzantskou říši nejen upevnil ve všech jejích strukturách, ale i podstatně rozšířil, a to až do Španělska. Charismatické vlastnosti, kterými Justinián v nadbytečné míře oplýval, mu zjednali uznání a obdiv i mezi jeho odpůrci a nepřáteli. Jedním z jeho nejvýznamnějších činů byla kodifikace římského práva a jeho „Codex Justinianus“, napsaný ve čtyřech objemných knihách. Soubor občanského práva se stal pevným základem autokratického pojetí císařské vlády v Byzanci a jasně formuloval i její postavení vzhledem k církvi. Stal se důležitým podkladem pro rozvoj právních systémů většiny evropských zemí. Justiniánova práce se nezaměřovala jen na realizaci účinné státní správy zbavené korupce, ale i na zlepšení právního a sociálního postavení svých poddaných. Justinián byl největším autokratem na byzantském trůně. Své politické ideje uváděl do praxe s náruživostí a nezkrotnou energií. 

Justiniánovo politické krédo rozhodně nevyplývalo z přemrštěného pocitu jakési neohraničené císařské moci (jako tomu bylo například v případě císaře Nera). Hnacím impulsem jeho úsilí a rozhodnutí byla konzervativní politická ideje: vize zmrtvýchvstání původního římského impéria a obnovení a zachování staré římské moci a kultury. Války, které Justinián vedl v severní Africe a Itálii v zájmu obnovení římské říše, měly za následek oslabení východních hranic, jež bylo nutno hájit proti Peršanům, i ztrátu části Arménie a Sýrie. Za jeho vlády sílily i vpády slovanských kmenů hluboko do nitra Balkánu, některé vlny pronikly až na Peloponés. Do vnitřních poměrů říše uváděly neklid rozbroje démů, které roku 532 vyvrcholily povstáním nazvaným podle hesla povstalců Nika (to je Zvítěz!) a jež bylo potlačeno jen díky energickému zákroku císařovny Theodory. Justiniánem vedené války vyčerpávaly říši i finančně, vedly k daňovému útlaku obyvatelstva a vyvolávaly jeho nepřátelství vůči říši. Přes všechny tyto potíže, válečné i vnitřní konflikty patří architektonické a umělecké památky zvláště justiniánovského období k vrcholům nejen byzantského, ale i světového umění. Je to především nádherný velechrám Hagia Sofia (Svatá Moudrost) v Konstantinopoli i chrámy a jejich mozaiková výzdoba v Ravenně.

Úžasné Justiniánovi výkony by byly nemyslitelné bez jeho neobyčejně schopných, inteligentních spolupracovníků - skvělého vojevůdce Belisara, který byl zkušeným diplomatem a vynikajícím znalcem vojenských záležitostí; Narsése, tvrdého, houževnatého pretoriánského prefekta; Johannesa z Kapadócie a Triboniana, excelentního odborníka na juristické věci. Jeho nejlepším poradcem však byla moudrá, prohnaná a nejen svou krásou všude známá manželka, císařovna Theodora. To ale nijak nesnižuje jeho vlastní zásluhy. Kvůli dokonalé symbióze jeho nevšedních schopností, nezlomné vůle, chladné odměřenosti a příslovečné neschopnosti pro něco se nadchnout (na rozdíl od jeho ženy Theodory) je ho možné porovnat s velkým rakousko - španělským císařem Karlem V. Habsburským. Byl nejvýznamnějším příkladem možné sociální mobility Např. vzestup Justina, strýce Justiniána, je dokladem velké sociální mobility v raně byzantské společnosti, kterou umožňovalo především zastávání církevních úřadů a ještě více vojenská služba (Justin byl v době své korunovace velitelem pretoriánů, což mu pomohl vyšvihnout se až na samotný vrchol a připravit tak cestu svému synovcovi).  v Byzanci, v rámci které se mohl muž nízkého původu, pokud měl mimořádné schopnosti, katapultovat až na nejvyšší pozice.



JUSTINIÁN A THEODORA - láska a moc v Byzanci       

482		Na území dnešní Makedonie se narodil Justinián.
500        	Narození Theodory. Její rodina pocházela z Sýrie. 
518        	Počíná se spolupráce Justiniána s jeho strýcem Justinem I. 
521        	Justinián byl prohlášen konzulem.
526        	Justinián a Theodora uzavřeli sňatek.
527        	Počíná se vláda Justiniána I., který se stane nejvýznamnějším z byzantských  
                        císařů. 
532       	Povstání Nika. Neústupnost a statečnost Theodory se ukázaly být rozhodujícími, 
                        aby se Justiniánovi podařilo povstání potlačit a udržet se tím na trůně. 
532-537 	Stavba chrámu Svaté Sofie v Konstantinopoli. Ve své době byl    
                        nejreprezentativnějším chrámem kvůli velkým rozměrům a bohaté výzdobě    
                        interiéru. 
548:		28. června zemřela Theodora na rakovinu prsu. A tehdy se „našel“ patriarcha   
                       Anthine, kterého schovávala před jeho pronásledovateli. 
552: 		Justinián zavedl chov bource morušového v Řecku.
553: 		Druhý ekumenický koncil v Konstantinopoli, svolaný na popud císaře s cílem        
                        usmířit ortodoxní věřící s monofysity. 
558: 		Zřítila se kopule chrámu Svaté Sofie. Justinián přikázal vztyčit novou. 
565: 		14.2. zemřel Justinián, ve věku 84 let. Po něm nastoupil jeho synovec Justin II.,  
                        manžel Sofie, která byla neteří Teodory.

JUSTINIÁNŮV SEN – Muž stvořený pro vládu nad světovou říší

518-527	Vláda Justina I., strýce Justiniána
527		Justinián nastupuje na byzantský trůn
527-532	Obranná válka proti Peršanům, ukončená podpisem „věčného míru“, který měl 
		přetrvat věky
529		Justinián nařídil uzavřít filozofickou školu v Athénách, kde centrum pohanského 	            učení.
529-534	Publikování Justiniánova díla Corpus iuris civilis (Sborník občanského práva) 
532		Povstání Nika ohrožuje Justiniánův trůn
533-534	Válka proti Vandalům na severu Afriky
535-540	Válka proti italským Ostrogótům
537                  Končí stavba konstantinopolského chrámu Svaté Moudrosti, který se proslavil  
                        svou ohromnou a honosnou kopulí. Práce na tomto chrámu trvaly pět let.
540                  Vojenské oddíly perského vládce Chosroése I. dobyly Antiochii. 
541                  Počátek epidemie moru, která byla zavlečena do Konstantinopole z Egyptu. A z  
                        Konstantinopole se rozšířila po celé říši.
546                  Po deseti letech byzantské nadvlády přešel Řím opět do rukou Ostrogótů. Město     
                        tehdy přišlo o značnou část svého původního obyvatelstva. Byzantský generál   
                        Belisario se znovu zmocnil Říma rok nato. 
548                  Završeno dobývání severní Afriky. Povstalecké kmeny byly pacifikovány a  
                        podmaněny.
550-554           Vojenské oddíly Byzantinců dobyli jižní území vizigótského Španělska.
562                  Justinián podepsal novou mírovou smlouvu s perským vládcem Chosroésem I. 
565                  Zemřel Justinián. Pod Lombarďanů se Byzantinci museli stáhnout z Raveny.
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