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УВОД

„Онима који ступе на престо чини се да је за учвршћење власти

сасвим довољно ако их прогласи грађански ред. Јер, пошто са њима

живе врата до врата, мисле да им је владавина потпуно учвршћена уко

лико су они (sс. грађани) њима наклоњени. Стога, чим дограбе скиптар,

излажу себе њиховом погледу и слуху: и чим ови почну да скачу од

одушевљења и да испуштају удворичке гласове и одрже неколико ла

скавих говора, (sс. цареви) сматрају као да имају божанску заштиту и

да им не треба никаква друга снага. Иако им заштита почива на ове три

ствари — на народном мноштву, синклитском реду и на војној органи

зацији — они мање рачуна воде о овом трећем а осталима одмах доде
«« 1

љују државне милости“.

Започињући наведеним речима одељак „Хронографије“ посвећен

владавини Михаила VI Стратиотика (или тачније — побуни источних

војсковођа 1057), Михаило Псел пренео је схватања која су он сам и

његови савременици имали о извесним политичким догађајима у Цар

ству прве половине XI века, али и о односу између цара и његових по

даника. Како је тема овог рада хронолошки смештена у ХI век, дакле у

време када је живео и писао Псел, учинило ми се да је сасвим умесно

започети уводно излагање његовим речима (на које ћу се у даљем тек

сту позивати у више наврата), тим пре што се истраживачки проблем

којим сам се бавила тиче управо једне одређене категорије поданика

ромејског цара. Реч је о византијској аристократији. Довољно оправда

ња за овакав почетак даје и сам наслов рада — Успон војног племства у

* Psellos, Chronographie II, 83: Докет лос тоig брtu BootЛебеuv Moxovouv opкеiv eig

šópov too кратоug, fiv to политикоv yévog tootovo котеuфmpticootv. čtyxt9 upot yор

oотоig бvreg, otovtou, et to поро тоотоу оutoig eto štet, oppoyóg котnoФолio9оu tф

кратеu čv8ev tot &pio te tov oкihптроу елиморфavovrov, коi тоotoug протоу коi tijv

фоviv коl thv бytv Stööootv. čov eu8og čкiокuptmoćivrov коa Boplолохоug &фèvrov

фоvog, коi tuvog Smplmoptog флuброug телоumкótov, болеp 9etov čoхmкотес čликоu

ptov, obóeptóg štépog čuvápetog entóéovtou. Ev триci be tootoug tђg puЛокђg obrotg

totoplévng, 6mplotuкф лMћ9et, коl ouуклntuкћ tačеu, коi ouvtáypotu otporuotuкф, tђg

“ трitng fitrov Фроуrigovci, tois & čХХоug eu8og tog čк то о кратоus просvéplovci

Хoputog.
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Византији ХI века — који, будући уопштен, тражи додатна објашњења:

прво, назнака да је у питању војно племство подразумева постојање

других аристократских категорија, и друго, хронолошки оквир теме не

подудара се са целим већ са неколико деценија ХП столећа. Да би тема

и начин на који је истраживана били јаснији, ваља најпре прецизније

дефинисати појам аристократије, што се најбоље може учинити уколи

ко се истраже питања када је и како настало византијско племство.

ж

Појава византијских аристократских родова неодвојиво је повеза

на са увођењем тематског система, приликом унутрашње реорганиза

ције Царства, започете у време цара Ираклија (610-641). Нагласила бих

да је поменуто преуређење државе од почетка имало јасно изражени

војни карактер: као што је познато, реч тема првобитно је означавала

војни одред да би се касније (од VII века) употребљавала и за означава

ње новооснованих војноуправних округа који су се образовали насеља

вањем трупа, тј. тема, на челу тих округа налазили су се стратези, носи

оци врховне војне и цивилне власти на територији своје теме. Ово „вој

ничко“ преуређење Царства било је условљено одређеним потребама

византијске државе: по новооснованим војноадминистративним једи

ницама насељавани су војници (стратиоти), који су уз обавезу обавља

ња војне службе добијали земљишне поседе, уз њих се, као ситни зе

мљопоседници, појављују и сељаци који су сносили одређене пореске

обавезе према држави. Тако је Византија, постепеним ширењем темат

ског система, имала на располагању и домаћу војску, чије је ангажова

ње у почетку било упућено на источне покрајине, и редован прилив

прихода у државну благајну, што је све омогућавало вођење ефикасније

и офанзивније спољне политике“.

Многи родоначелници потоњих славних византијских властеоских

породица потицали су из слоја обичних стратиота, пожртвовање у слу

жби и истицање у ратним походима обезбеђивало је појединцу лични

успон који се огледао у добијању виших дужности, титула и, што је од

посебног значаја, у ширењу земљопоседа. Како је политичка оријента

ција Царства била пре свега усмерена на источне покрајине (а то је, из

међу осталог, видљиво из чињенице да су најстарије теме образоване

управо на подручју Мале Азије) није случајно што су први аристократ

ски родови настали на истоку, дакле на подручју у којем су вођени

стални ратови и које је због географских одлика омогућавало стицање

* Острогорски, Историја, 113—115. Детаљније о карактеристикама тематског си

стема в. студије истог аутора објављене у књизи „Из византијске историје и просопогра

фије“ СД III, Београд, 1970, 90-156. О развоју тематског система в. Оikonomides, Listes

(са прегледом старије литературе).
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богатства у земљи“. Тако се од самог почетка византијска елита показа

ла као „отворена“ социјална група: приступ у њу није био условљен на

следним већ личним својствима појединца“. С обзиром на начин на који

је настало, византијско племство назива се с правом тематско: Геор

гије Острогорски је у чланку „Оbservations on the Aristocracy in Byzanti

um“, посвећеном проблему генезе византијске аристократије, истакао

да је реформом унутрашњег уређења Византијског царства путем уво

ђења тематске организације омогућено образовање нове аристократске

класе која је регрутована управо из виших слојева теме, било од војноу

правних функционера било од других високих достојанственика“.

Што се тиче времена настанка византијске аристократије, нагласи

ла бих да је реч о процесу чија се дуготрајност огледала с једне стране

у периодичној, постепеној појави породица, а са друге у чињеници да је

образовање једног рода подразумевало да унутар њега постоји смена

генерација.

Чини се да се од друге половине VIII столећа, када извори бележе

појаву првих (најстаријих) породица у Царству, до доласка на власт

Алексија I Комнина (1081)“, могу уочити две значајније етапе у истори

ји византијског племства: прва се одвијала кроз читав IX век, а хроно

* Ђурић, Фоке, 201, 204, 284, Ostrogorsky, Aristocracy, 7. Уп. Сheynet, Pouvoir,

219-220, који истиче да је западни део Царства, почев од словенске сеобе, трпео сталне

упаде варвара што је онемогућавало стварање једног слоја земљопоседника међу чијим

припадницима би се образовале јаке породичне везе, тек је од краја Х и кроз XI век мо

гуће установити појаву аристократских породица на западу, од којих је већина била

упућена на област византијске Македоније са центром у Адријанупољу (Једрене).

“ Каждан, Об аристократизации, 47. Аутор ову појаву, за коју употребљава израз

„вертикална мобилност“, истиче као карактеристику византијског друштва VIII и IX

столећа, дакле оног времена када још увек није била образована наследна аристократија

нити је постојао крупни земљишни посед, в. исто, 53. Иначе, према Каждану, „вертикал

на мобилност“ остала је важна каракетpистика византијске друштвене историје и у по

зније време: владајућа класа Царства ХП и ХII века представљала је, такође, отворену со

цијалну категорију, „вертикална мобилност“ била је, дакле, друштвена реалност Визан

тије а не теоријска могућност, в. Каждан, Состав, 221.

* Ostrogorsky, Aristocracy, 3, 4, 7.

* Овакве хронолошке границе дате су из следећих разлога: прво, криза изазвана

варварским најездама, која је крајем VI и почетком VII века захватила Византијско цар

ство довела је до пропасти крупног земљопоседа а самим тим и до нестанка старе ари

стократије, стога се под изразом византијско племство подразумевају они властеоски

родови чији је настанак и развој уследио после унутрашње реорганизације државе уво

ђењем тематског система. Друго, за време владавине династије Комнина, Византија је,

такође, претрпела битне промене у унутрашњој структури, када је у питању аристокра

тија, треба рећи да су после 1081. фаворизоване оне породице које су биле родбински

повезане са Комнинима и које су, сходно томе, улазиле у њихов породични клан, зато је

појава, или боље рећи успон, неких родова, као што је случај са Анђелима (в. Острогор

ски, Успон рода Анђела, СД III, Бeoгрaд 1970, 325-342), била последица превасходно

рођачких веза са Комнинима и оних околности које су их пратиле, в. Каждан, Состав,

260. Поред тога, увођење пронијарског система изменило је, или тачније речено, потвр

дило социјалне промене у византијском друштву чији се зачеци могу тражити још у дру

гој половини Х века (в. Острогорски, Историја, 274).
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лошке границе друге се, бар условно, подударају са царевањем Васили

ја II (976—1025). Основни критеријум за њихово издвајање јесте чиње

ница да се управо тада јавља највећи број нових властеоских родова од

којих би се многи с правом могли сврстати не само у византијску ари

стокартију него чак у њен врх. Будући да је проблем рађања племства у

Византији обрађиван у литератури у више наврата и на различите начи

не — или у студијама које се баве историјом византијске аристократије

уопште" или у монографским радовима посвећеним генези конкретних

породица“ — скренула бих на овом месту пажњу једино на чињеницу да

су обе фазе у процесу настанка племства биле предусловљене одређе

ним спољнополитичким околностима. Студије о најугледнијим породи

цама Царства, као што су Фоке, Склири, Аргири или Дуке, показују да

су њихови родоначелници били људи скромног порекла који су се из

дигли захваљујући успеху оствареном у војном службовању, ратни по

ходи (вођени превасходно на источним границама против Арабљана)

омогућили су њиховим потомцима даљи успон који се огледао у оба

вљању значајнијих и уноснијих војнокомандних дужности, праћених

одговарајућим племићким титулама. Брзина уздизања појединих вла

стеоских кућа, чије оснивање припада или је временски блиско првој

фази у настајању племства, можда је најочитија на примеру Фока: њи

хов родоначелник обављао је за владе Василија I (867—886) скромну слу

жбу турмарха, а већ други познати члан, Нићифор Фока (t око 900), за

вршио је своју дугу војничку каријеру положајем доместика схола —

једним од највиших чинова у византијској војсци, учвршћење задобије

них позиција (пре свега путем војног службовања) и даљи успон потвр

дили су представници треће генерације (чије активности припадају пр

* Најкорисније студије овог типа биле би, по мом мишљењу, „Observations on the

Aristocracy in Byzantium“ Г. Острогорског, објављене 1971 (Оštrogorsky, Aristocracy),

„Социалннии состав господствукошего класса Византии XI-XII вв.“ А. П. Каждана (Ка

ждан, Состав), објављене 1974, и „Pouvoir et contestations a Byzance (963—1210)“ Ж. К.

Шенеa (Cheynet, Pouvoir), објављене 1991. године.

* Постоји велики број монографија о историји одређених византијских племићких

породица, оне које су коришћене у овом раду биће наведене у даљем тексту на одгова

рајућем месту. За ову прилику издвојила бих, из два разлога, студију И. Ђурића, Поро

дица Фока, објављену 1976. (Ђурић, Фоке), без обзира на то што се она односи на време

које претходи 1025. години: прво, за разлику од других радова ове врсте у којима се појава

и успон једног рода прати аналитички (од једног до другог познатог представника, уз на

брајање просопографских података за сваког носиоца одређеног патронима), једино се на

основу његовог приказа историје Фока може стећи слика о општем „моделу“ настанка,

успона и ишчезавања једне племићке породице, који би се, уз уважавање свих различи

тости, могао применити на друге властеоске родове, осим тога, аутор је у једном одељку

своје студије (под насловом „Мала Азија и настанак магнатских породица“, на стр.

199–216) предочио врло корисне податке, сумарно изложене, о другим родовима наста

лим у периоду од краја VIII до Х века, чији су представници били савременици Фока,

такав упоредни преглед омогућава поређење и рангирање племићких породица, као и

установљивање заједничких, општих фактора који су омогућили њихову појаву и успон.
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вој половини Х столећа), да би они из четврте доспели већ и до врховне

власти у Царству (реч је о Нићифору II Фоки 963—969)”.

Наредна значајнија фаза у историји византијског племства пред

стављала је, такође, последицу интензивирања војноосвајачке полити

ке, и наступила је у другој половини Х столећа, за владе три цара,

Нићифора II Фоке, Јована I Цимискија и, посебно, Василија II. Ратне

потребе условиле су прилив нових људи — припадника различитих ет

ничких заједница — у византијску војску, који су, пошто би се доказали

у војним походима, били награђивани на одговарајући и познати начин:

вишим дужностима, почасним достојанствима и земљопоседима. Тако

се, у неку руку, поновио процес из VIII и IX века, с том разликом што

је уздизање одређеног броја породица у овом периоду био у великој ме

ри део смишљене политике Василија II: за разлику од прве етапе у којој

је појава аристократије представљала само природни резултат та

дашњег развоја византијске државе, друга фаза била је из сасвим ја

сних разлога, такорећи, иницирана и форсирана од стране владара. С

једне стране, он се руководио спољнополитичким разлозима: непре

кидни ратни походи, које је током своје владе предузимао на источној

граници а посебно на балканском ратишту (где се скоро пола века во

дила борба против државе Самуила и његових наследника), пружали

су могућност за брзо напредовање у војној каријери. Међутим, с друге

стране, на појаву нових аристократских породица у поменутом пери

оду утицале су у великој мери тадашње унутрашњополитичке окол

ности у Царству. Полазећи од реченог, а имајући у виду да поједине

аспекте односа владара и властеле у ХI веку треба посматрати и као

последицу развоја Византије у време Василија П, мислим да је увод у

тему најбоље место да се дају начелне напомене о владавини до

тичног цара, с посебним освртом на оцену о њеном „антиаристократ

ском“ обележју“.

Чини ми се да полазиште оваквог размишљања мора представљати

чињеница да је Василије II царевима ХП столећа оставио у наслеђе др

жаву на врхунцу моћи“, знатно проширених граница, што је Псел сли

* Ђурић, Фоке, 227-259.

“ Антиаристократизам Василија II посебно истиче Г. Острогорски (Острогорски,

Историја 290-292,306, 307), с тим што га у извесном смислу ограничава на малоазијску

властелу. Таква његова оцена Василијеве политике према племству широко је распро

страњена у литератури, будући да су је многи истраживачи преузимали. Малобројнији

су је, међутим, доводили у питање, међу њима је пре свега А. П. Каждан који је у својој

студији о саставу владајуће класе у Византији скренуо пажњу на чињеницу да се за вла

де поменутог цара појавио велики број нових и, како се касније (после 1025) показало,

аристократских породица, уп. стр. 13 нап. 40.

“ Одељак посвећен влади Василија II, Острогорски, Историја, 283-300, насловио

је као „Врхунац византијске моћи“, будући да је за његовог царевања византијска др
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ковито и сажето изразио: „Све што су поседовали Ивирци и Арабљани,

сва блага Келта, читаво богатство скитске земље и, укратко, суседних

варвара — све је он то сабрао на једно место и ставио у царске ризнице“.

Придавањем велике важности спољној политици остварен је континуи

тет у односу на ону која је спровођена још од краја владе Романа II

(959—963), а превасходно од доласка на престо Нићифора II Фоке“.

Ратни походи, освајања нових области на којима се образују војноу

правни окрузи (теме) — показатељи стварне византијске власти на

једном подручју — представљају, може се слободно рећи, најважнију

одлику владе Василија II. Уз то не треба изгубити из вида чињеницу да

овог владара карактерише лично предвођење војних похода, дугого

дишњи боравак на источном и, посебно, на балканском ратишту“.

На основу реченог оправдано је упитати се да ли је унутрашњопо

литички развој Византије у време Василија II (а такође и у доба његова

два претходника) био подређен и условљен амбициозно замишљеном и

спровођеном спољном политиком. Уколико јесте, онда развој византиј

ске аристократије и однос њених представника према владару треба са

гледати и из поменуте перспективе. Дакле, на који начин је могуће оце

нити Василијеву унутрашњу политику, односно његов сукоб са, у то

време, најмоћнијим византијским властеоским породицама?

Одговор на постављено питање треба посматрати с тачке гле

дишта угрожености и ослабљености позиција македонске династије ко

је су Василије и његов брат Константин наследили преузевши престо

976. Јачање представника византијске аристократије у довољној мери

илуструје чињеница да је после смрти Романа II власт узурпирао сла

вни војсковођа Нићифор Фока (963—969), припадник угледног и

жавна територија имала најшири опсег, освајањима цара Василија и његова два прет

ходника тематска орагиназација Царства увећана је оснивањем нових војноуправних је

диница на источном (Васпуракан, Телух, Приеуфратски градови, Теодосиупољ, Ивири

ја, Мелитина) и балканском подручју (тема Бугарска, Парадунавон, Сирмијум, Србија,

в. детаљније Максимовић, Организација, 31-43, са прегледом старије литературе).

* Psellos, Chronographie I, 19: боo yop &у ТВmpot te коi Ароуч, коi боо опо

teSnoooptoto eigКелтоос, окосо те ћ Zкu3ov etхе ућ, коi, tvo ouvroplog etno, to répuš

PopВорикоv, xávro čg to ovo ouvevnvoxog voig BootAtкоig topletoug činé9ето.

* Уздизање Нићифора Фоке до престола започело је у време краткотрајне владе

Романа II (959—963), када је Фока у својству врховног војног заповедника источних тру

па (према Лаву Ђакону, Фока је био стратег автократор источне војске, L. Diaconus, 34;

уп. Cheynet, Pouvoir, 20 et n. 1, Ne 1) повратио византијску власт над Критом и предводио

освајања на подручју Сирије, в. Острогорски, Историја, 272 и сл.

“ Псел је записао да се дотични цар разликовао од већине ромејских владара по

томе што су они кретали у походе средином пролећа и враћали се крајем лета, док је

време Василијевог повратка зависило од испуњења циља ради којег се и подигао с вој

ском; ратовао је и зими и лети, подносећи и хладноћу и жегу, био је одличан познавалац

војних ствари и своје знање успешно је примењивао на терену, због тога је, каже Псел,

на војне дужности именовао лица у чије се способности и заслуге већ уверио, Psellos,

Сhronographie I, 20.



УВОД 7

имућног малоазијског рода. Оженивши се Теофаном, обезбедио је себи

легитимитет, а уједно је, поставши очух малолетних царева, преузео и

улогу „заштитника“ њихових владарских права. Убиство Нићифора

II, децембра 969, одстранило је од власти припаднике његове породи

це, будући да се престола домогао Јован Цимискије (969—976), такође

истакнути војни заповедник и представник источног племства, који је

за владе свог претходника држао положај доместика схола истока. Вр

ховна права Василија и Константина наводно су и даље поштована

пошто се Цимискије оженио њиховом тетком“. Чињеница да је вла

дарски положај Јована I био угрожен управо политичким деловањем

Фока“, јасно показује да су се око власти сукобили ојачали представ

ници аристократије, припадници породица које су пореклом, поседи

ма и, што је најзначајније, војним положајима били упућени на исток

Царства.

Ова „навика“ војничке властеле да узурпира царска права Васили

ја и Константина, дошла је до изражаја и 976. Цимискије је преминуо, а

његов шурак Варда Склир" сматрао је да има више права на престо не

го легитимни цареви. Његова узрпација угушена је 979, и треба под

вући да је заслуга за то припала Варди Фоки, синовцу покојног цара

Нићифора II. Наведена чињеница јасно указује на потребу, или је боље

рећи, на примораност власти у Цариграду да своје позиције осигурава

ослањајући се на моћније припаднике аристократије“. Међутим, Васи

лијево настојање да се ослободи зависности од представника најмоћни

јег друштвеног слоја видљиво је из чињенице да се нови талас узурпа

ција појавио одмах после његовог првог и, важно је рећи — неус

пешног, похода против Самуила. Разлог због којег су се 987. против ца

ра удружили малоазијски великаши, окупљени око породично-поли

тичког клана Фока-Малеина, и подржали узурпацију Варде Фоке, маги

стра и доместика схола истока, предочава Скилица: цар је „одлучио да

сам лично изврши упад у Бугарску, не удостојивши се да то каже ни

Варди Фоки који је био доместик схола, нити осталим источним вели

кашима“ (obrog ot čovrov eiороМћv ēv BouХyорio čбóке поuficoo9оu,

Варбаw tov Фокаw štt &opléотикоv čvro tov oхолбу коi тоug Nourous

šфоug Suváотос рino čišućoоog Хćyou)“; на другом месту, објашњава

“ О поменутим догађајима в. Острогорски, Историја, 273-280.

“ О узурпацијама Фока из периода царевања Цимискија в. Ђурић, Фоке, 272-275,

Cheynet, Pouvoir, 24 Ne 6 (Варда Фока), 25 Ne 7 (Лав Фока); в. стр. 43.

* Цимискијева прва супруга била је из породице Склира, а друга је, како је речено

у тексту, била тетка Василија II и Константина VIII.

“ С друге стране, Варда Фока победио је свог имењака из рода Склира „али мање

као слуга легитимног цара него као претставник моћне породице Фока“, Острогорски,

Историја 285.

“ Scyl., 330. Зонара, преузимајући је од Скилице, преноси ову вест с извесним до

дацима: Василије је одлучио да крене против Бугара, „не саопштивши о подухвату ни
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јући узроке узурпације, исти аутор предочава да су „ромејски вели

каши, Варда Фока и још неки уз њега, замерали цару што је, када је

пошао у поход на Бугарску, њих превидео, ... и свако се од њих љутио

због других увреда и ниподаштавања, а магистар Евстатије Малеин за

то што је нечасно отпуштен из тог поменутог похода“ (оi бе тоу

'Popotov pleytotöveg punvudovteg tф BootMei, o pučv Фокбc Bópôog коi

тuveg ouv obrф, бтi nep eig BouХyoptov čко тротебоog oпeрetõev

ootoos, ... čХло бекоi čМЛоu otºčMAous пролnМокuopiоос те коi торо

vtog, o be playtotpog Ebotó3tog o MoMetvog čuo to orijuog čino tig

elipnjuévno čкотротеfog činom epig Sђvot)“. На основу предочених цитата

очито је да је Василије самосталност свог владарског положаја видео,

између осталог, у независном вођењу спољне политике. Таква намера

подривала је, природно, интересе властеле, и то оне малоазијске, бу

дући да је њене представнике одстрањивала од власти и уносних поло

жаја. Другим речима, представници крупне аристократије били су и те

како заинтересовани за рат на Балкану, који им је омогућавао нова

освајања и уздизање у службеној и титуларној хијерархији, а тиме и

стицање значајнијих позиција у државној управи.

У сваком случају, царев пораз код Трајанових врата (986)“ охра

брио је незадовољну властелу и наметнуо Василију II вишегодишњи

грађански рат. Унутрашње неприлике, изазване узурпацијама Варде

Фоке и Варде Склира, окончане су тек 989. године“. Може се рећи да

потоњи периодични покушаји представника племства нису имали зна

чајнији утицај на владу Василија II“. Међутим, последице поменутог

грађанског рата, вођеног у више наврата (976—979, 986—989), показале

су се у домену односа владар — аристократија. Зато бих се сада вратила

на почетни, већ постављени, проблем: „антиаристократска“ карактери

стика владавине Василија II.

Сматра се да се наведено обележје владе дотичног цара очитује на

више начина, а пре свега у аграрној политици (чији је циљ био борба за

очување ситног поседа, што је, опет, подразумевало сузбијање ширења

велепоседа) коју је Василије II спроводио радикалније од својих прет

ходника“. Међутим, треба рећи да је и у његовом случају уочљива нека

магистру Варди Фоки, иако је овај тада био доместик схола истока, нити било коме дру

гом од заповедника источних војних снага“, Zonaras, 548; уп. ВИИНЈ III, 247 н. 5 (Б. Ра

дојчић).

20 Scyl., 332.

2. В. детаљније, Пириватрић, Самуило, 93 и сл.

22 Сheynet, Pouvoir, 33 Ne 16.

23. После 989. цар Василије се није суочавао са озбиљнијим покретима представни

ка племства. В. преглед који даје Сheynet, Pouvoir, 34–37 Ne 17-22.

24 Почев од Романа I Лакапина (920–944) византијски цареви покушавали су да

законским мерама ограниче ширење велепоседа на рачун малих сељачких и војничких

имања. Такву политику наставио је, у нешто ригорознијем смислу, и Василије II: он је
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врста „децентрализације“, односно потреба да се између владара и ње

гових поданика — припадника моћног аристократског слоја (дакле,

крупних земљопоседника), спроведе на известан начин „деоба власти“.

Премда му се не може одрећи настојање да ослаби позиције моћних

племићких родова, ипак остаје чињеница да оно није могло бити спро

ведено у потпуности. Чини се да његов „антиаристократизам“ треба

ограничити на представнике, у првом реду, нелојалног племства, с на

поменом да он ни ту није испољен до крајности. Разуме се, речено про

излази јасно из извора. Рецимо, 987. у време преговора између двојице

узурпатора, Фоке и Склира, овај последњи сматрао је да је за осигура

ње сопствене породице довољно ако се он сам споразуме са Фоком, а

да се његов син Роман, као тобожњи пребег, приклони цару, тако би у

случају победе или узурпатора Варде Фоке или цара интереси Склира

могли бити брањени од стране једног или другог представника рода.

Потребно је рећи да је, према Скилици, Роман Склир „топло“ и „радо

сно“ примљен од стране Василија II, који је уз то, његову лојалност на

градио доделивши му високо достојанство магистра и поставивши га за

„главног ратног саветника“ (оuplВо6лф био по утog čv toig полéploug)“.

Занимљив је, такође, један пример са припадницима рода Мелиси

на“: браћа, Лав и Теогност, припадали су оним великашима који су

у дому Евстатија Малеина прогласили за цара Варду Фоку 987. По

сле битке код Абидоса, 989, заробљени су, но док су сви заробљени

ци за казну вођени у тријумфу, посађени, ради понижења, на магар

це, једини поштеђени био је Лав Мелисин. Разлог, који је у неку ру

ку анегдотски али илустративан за ово разматрање, предочава Ски

лица: док је наводно једном приликом Теогност „псовао цареве (sс.

Василија и Константина) и добацивао недостојне увреде“, Лав Мели

син покушавао је најпре лепим речима да умири брата, молећи га да

„прекине са безочношћу и да не вређа сопствене господаре тако бе

срамно“, а потом је, пошто га овај није послушао, „подигао штап и ис

укинуо право застарелости (сви поседи које је властела стекла од Романа I Лакапина мо

рају се вратити бившим власницима), а такође и право застарелости према држави (која

може да тражи повратак својих поседа све до Августовог доба), уз то, ограничено је и

ширење манастирског земљопоседа, в. опширније Острогорски, Историја, 263-266,

274-276, 280, 291-292; Исти, Привреда и друштво у Византијском царству, СДП, Бео

град 1969, M. Kaplan, Les hommes et la terre a Byzance du VIe au XI. siecle, Paris 1992,

414-444. Права оцена аграрне политике и борбе за очување ситног поседа, вођене у Х

веку тражи, разуме се, озбиљнија истраживања. Зато питање колико су мере Василија П

и његових претходника биле „антиаристократске“ у правом смислу те речи, а колико из

раз ондашњих државних потреба, треба оставити отворено.

25 Scyl., 335.

* Реч је о најстаријој византијској породици, чији је патроним познат још из доба

Константина V (741-775), в. Ђурић, Фоке, 207, 210. До XII века, представници овог рода

обављају углавном војноуправне дужности, в. Охford Dictionary II, 1335 (A. Kazhdan).

Како, изузев Нићифора Мелисина, узурпатора из 1080/1081, Мелисини нису учествова

ли у другим покретима властеле ХП века, у овом раду није им посвећена пажња какву, с

обзиром на значај свог рода, без сумње заслужују.
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пребијао га (sс. Теогноста), читав призор одиграо се пред царем Васи

лијем II који је тим поводом присутнима рекао: „Видите, од истог су

дрвета и крст и лопата“ (tóете, бобтоu, op evog šokov коi o toupov коi

лroov), и Скилица у наставку додаје како се причало да је из тог разло

га Лаву било опроштено срамно вођење у тријумфу“.

Да је евентуални антиаристократизам Василија имао у позадини

превасходно настојање да га моћници признају као легитимног владара

и њиховог господара (дакле, његов основни захтев у односу на власте

лу био је лојалност) показује и пример са узурпатором Вардом Скли

ром: иако је овај после погибије Варде Фоке 989. објединио побуњени

ке, Василије је, разумно проценивши ситуацију, прибегао преговорима

чији је резултат био, једноставно речено, нагодба на корист обеју стра

на: Склир је добио достојанство куропалата, а породичне позиције су

очуване. Тако је признавање „од Бога датог владара“ (êк 9eov бе

борićvov ... брХovто)“ омогућило даљи неометани живот овог рода.

У литератури је већ примећено да су мере Василија II биле риго

розније према породицама које су чиниле политички клан Фока-Малеи

на, него према онима које су подржавале царске претензије Склира“.

Разлози за то могу бити вишеструки, и вероватно их треба тражити у

околности да су Фоке већ имали свог представника на престолу и да су,

као род, били моћнији, а тиме и опаснији од својих супарника Склира.

Но, и поред наведеног, скренула бих пажњу на постепеност Василије

вог разрачунавања са поменутим кланом. Пре свега, после погибије

Варде Фоке 989, његов син Нићифор Кривоврати награђен је титулом

патрикија и „прекрасним имањем“, мимо чињенице што се после

гушења очеве побуне придружио Варди Склиру“. Такође, треба имати у

виду и оно што се дешавало са Малеинима. Мада је 987. Варда Фока у

дому Евстатија Малеина проглашен за цара у присуству других малоа

зијских племића, чини се да је самом Евстатију после гушења побуне

учешће у антидржавним активностима бар привремено опроштено. На

то указује више чињеница: прво, познато је да је Евстатије Малеин уго

стио цара Василија са целокупном војском која се враћала из једног ис

точног похода 995. године“; друго, у новели из 996. експлицитно се осу

ђује велико земљишно богатство Фока и Малеина, из чега следи и логи

чан закључак да је оно и после гушења побуне из 987—989. остало у

власништву поменутих породица (другим речима — Василије је био

принуђен да „причека“ са применом ригорознијих мера), на крају, Ски

личин податак да је конфискација целокупних поседа Евстатија Малеина

27 Scyl., 338.

* Scyl., 338.

* Cheynet, Pouvoir, 329-333.

* Scyl., 366; Јахја 25, в. стр. 43.

* В. Острогорски, Историја 291.
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уследила тек по смрти дотичног великаша“ сам по себи указује на па

жљиво разрачунавање Василија II са непокорном и моћном властелом.

Често се као аргумент за поменуту карактеризацију владавине ца

ра Василија помиње чињеница да је овај владар наметнуо велепоседни

цима плаћање алиленгиона (пореза за напуштена сељачка имања који

су до тада плаћали чланови исте сеоске општине). Међутим, треба по

ставити питање да ли је дотични цар, намеравајући да оствари своје по

литичке циљеве и посветивши се ширењу граница Царства у исцрпљу

јућим борбама са Самуилом и његовим наследницима на подручју Бал

кана, а истовремено са Арабљанима на истоку, и могао да поступи дру

гачије. Војни походи, издржавање трупа, употреба најамника тражили

су сигуран и редован прилив прихода у државну благајну, а то се, опет,

могло постићи једино уколико се пореске обавезе пренесу на онај слој

поданика који је могао на њих да одговори. Уколико је пренос плаћања

алиленгиона са сељака на велепоседнике (оi čuvo rot) и био изазван од

ређеним унутрашњим околностима у држави, не може се, ипак, опо

врћи чињеница да је доношење поменуте мере било условљено и та

дашњом спољнополитичком оријентацијом Византије. Тачно је да је

плаћање алиленгиона пренето на велепоседнике 1002. године“ — у вре

ме када је Василије II увелико обезбедио стабилност своје власти, али и

у јеку борби на балканском ратишту. Најзад, заступајући интересе вла

стеле, 1019. васељенски патријарх Сергије молио је цара да укине али

ленгион (коте Малбреu оBéoot to čiМ) mлеуYuov), подсећајући га „да је

био обећао да ће то учинити ако победи Бугаре“ (fiv yор опоoхópevog

лоuђооu robro, et tov BouЛуópov oперио Хосеuev)“. Овај то није учи

нио, али вреди се подсетити да реокупацијом Балканског полуострва

освајачки планови Василија II нису окончани: настављено је ширења

државне територије на истоку, а познато је да је он пред смрт планирао

експедицију против Арабљана на Сицилији“.

На крају, чини се да мишљење о антиаристократској карактери

стици политике цара Василија у највећој мери ограничава чињеница да

је ХI век био време деловања пре свега оних родова чији почеци или

припадају његовој влади или су јој временски блиски. Већ сам напоме

нула да се у другој половини Х столећа, а посебно у периоду 976–1025.

може запазити појава већег броја нових породица, или тачније — њихо

вих родоначелника (првих познатих чланова). У питању су махом биле

личности којима је Василије II поверавао војнокомандне или војноу

правне дужности на источном или западном ратишту, реч је о људима

ниског или не посебно угледног порекла, често припадницима других

* В. стр. 44 и нап. 53.

* Scyl., 347.

* Scyl., 365.

** Острогорски, Историја, 299-300.
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етникона, који су се истакли у војном службовању и који су награђива

ни племићким достојанствима, вишим функцијама и земљопоседима.

Уколико је награда у виду земљопоседа и изостајала, вреди имати на

уму да је дугогодишње војевање подразумевало стицање ратног плена“

— богатства које им је омогућавало да, у складу са намером и располо

живим средствима, заснују земљовласнички однос у некој од провин

ција Царства.

Полазећи од наведеног, могао би се извести закључак да се Васи

лијев „антиаристократизам“ испољавао (не треба заборавити — из са

свим одређених разлога) према оним представницима племства чије су

породице у деценијама које су претходиле његовом ступању на престо

обезбедиле себи изузетно јаке политичке и економске позиције у визан

тијском друштву, гледано са становишта византијске историје, реч је о

веома „заслужним“ родовима” чији су представници на основу (вој

них) функција које су им додељиване (а у складу са показаним спо

собностима и учињеним заслугама), богатством (превасходно у земљо

поседу) којим су располагали и разгранатим породичним везама, обез

бедили себи, и по угледу и по реалној моћи, водеће место у ромејској

држави. Пратећи генезу Фока или Склира, с правом се можемо запита

ти шта је овим породицама друго и преостало осим да посегну за вр

ховном влашћу у Византији. Сузбијајући различитим мерама њихов

утицај, Василије је отворио пут у више византијско друштво новим ро

довим чије ће деловање обележити деценије које следе после 1025. го

дине. Зато ми се чини да је правилније говорити не толико о „антиари

стократизму“ колико о „смени“ породица унутар византијског аристо

кратског слоја која је започела крајем Х века и добила пуни замах у пе

риоду 976–1025. Разуме се, поменута „смена“ породица морала је изме

нити социјални састав наујгледнијег слоја византијског друштва, бу

дући да су представници тзв. „новог“ племства у много чему заостајали

за оним „старим“. Функције и титуле које се додељују Василијевим вој

сковођама и њиховим потомцима више сведоче о процесу уздизања ка

елитним позицијама у држави, него о њиховом држању. Што је још

значајније, уочљиво је да властеоски родови чија појава припада овој

другој етапи настанка византијске аристократије нису били земљопо

седници старог типа: извори XI века показују упућеност Вурциса, Да

ласина, Диогена, Комнина, али и других од раније познатих породица

(Дука, Вријенија, Вотанијата, чији успони припадају добу Василија II

* Илустрације ради, подсетила бих на вест коју је забележио Јован Скилица: Ев

статије Дафномил добио је, осим положаја стартега Драча, и целокупну покретну имо

вину Самуиловог војсковође Ивца као награду за то што га је заробио и ослепео, в.

ВИИНЈ III, 133 (Ј. Ферлуга), Пириватрић, Самуило, 176—177; може се слободно претпо

ставити да су ратни подвизи и другим лицима доносили сличне награде.

* Реч је о породицама чији су представници у функцији војних команданата пред

водили освајања на истоку против Арабљана, И. Ђурић је те ратове означио као „полу

приватне“, будући да су стратези припадали виђенијим и међусобно родбински повеза

ним родовима, в. Ђурић, Фоке, 215, 287.
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или му чак следе), на одређена подручја државе у којима се налазе њи

хови поседи, али нема се утисак да је реч о пространим земљишним по

вршинама — онаквим каквим су располагали Фоке или Малеини“. У

најмању руку, наведена чињеница дозвољава да се, бар када је аристо

кратија у питању, призна извесна успешност аграрне политике владара

који су својим законодавством настојали да ограниче ширење велепо

седа, што је имало својих последица не само на економском већ и на

политичком плану. Уз то, колики је значај у Византији имало држање

одређених положаја (посебно оних које су обезбеђивале војне службе,

будући да су биле извор реалне моћи појединца) јасно се показало у Ва

силијево време: са једне стране, именовање на војнокомандне или вој

ноуправне дужности омогућило је да се до тада незнатне личности по

јаве у улози родоначелника будућих, нових властеоских породица, с

друге стране, ускраћивање значајнијих служби представницима старог

и амбициозног племства подразумевало је њихово одстрањивање од др

жавног врха, тј. удаљавање од елитних позиција преко којих су до тада

усмеравали ток политике Царства, њихов реални утицај сведен је, да

кле, у локалне границе.

Поменута политика Василија II је, ипак, посведочила развојну тен

денцију византијског друштва: владар се морао ослањати на утицајнији

слој поданика Царства — на припаднике аристократије. Ни овај цар ни

је могао избећи потребу да потпору својој власти тражи у елитном сло

ју без обзира на то што је, на одређени начин, изменио његов социјални

састав, може се слободно рећи да период 976–1025. карактерише висок

степен „вертикалне мобилности“ византијског друштва. Уколико се и

прихвати мишљење да после 1025. власт у Цариграду није успела да

стане на пут тежњама аристократије“ (мада је питање да ли је уопште

и покушала да то учини), не треба изгубити из вида чињеницу да је ту

реч о „Василијевом племству“, породицама чији је успон он омо

гућио“. С тим у вези није сувишно приметити да „вертикална мобил

ност“ после 1025. опада: чини се да се историја византијског ХI века

може посматрати као време учвршћења позиција представника „новог“

или нижег племства. Време „вертикалне мобилности“ углавном је

прошло“, а наступио је период даљег успона породица чију је појаву и

прве кораке у уздизању омогућила владавина Василија II и његова два

претходника.

* В. стр. 44.

** Острогорски, Историја, 304-305

* Из наведених разлога „антиаристократска“ карактеристика Василијеве уну

трашње политике тражи додатна објашњења; другим речима оваква оцена његовог односа

према племству не може се у потпуности прихватити ако се има у виду чињеница да један

број родова свој успон дугује управо поменутом цару, уп. Каждан, Состав, 256-257.

Литаврин, Обшество, 267.

* Поменута карактеристика не односи се на групацију која се означава као чинов

ничко или престоничко племство, о чему ће у наставку текста бити више речи.
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Раније је поменуто да се дуготрајност процеса формирања аристо

кратске класе није огледала само у периодичној, постепеној појави ро

дова већ и у чињеници да је опстанак сваке породице захтевао контину

итет“, једноставније речено, било је потребно да унутар једног рода

постоји смена генерација, у оквиру које би се са оца на сина преносило

породично име“, наслеђивао матични земљопосед, добијале значајније

(уносније) дужности и више титуле, и најзад — увећавало богатство.

Јер, тек уколико би се успон представника једне породице одвијао ко

лико-толико у континуитету, ми можемо о њој да говоримо као о вла

стеоском роду чије је политичко деловање од значаја за историју Цар

ства. Разуме се да је опстанак једне породице зависио од многих факто

ра. Исто колико је настанак и развој представника византијског плем

ства био условљен спољнополитичким околностима (које су, као што

смо видели, омогућавале брз успон пре свега појединцу, а затим и ње

говим потомцима), толико су и опстанак једног рода, задржавање сте

чених и добијање нових позиција зависили од унутрашњополитичке си

туације. Тако је однос снага између цара и властеле и те како утицао на

судбину византијске племићке породице: лојалност владару, одговара

јуће награђивање исказаних способности у службовању, добијање ути

цајних положаја, пре свега војних — само су неки од фактора који су

обезбеђивали успон, с друге стране, учешће у неуспешним заверама и

побунама имало је за последицу примену различитих казнених мера од

стране представника централне власти, којима је не ретко довођена у

питање реална економско-политичка моћ једног рода а каткад и његов

опстанак. Конфискација поседа, једна од најчешћих контрамера у ова

квим случајевима, подривала је економске позиције племства, она је

често била праћена прогонством, што је учеснике у завери или побуни

против цара за извесно време изоловало од активног политичког живо

та Византије, уз то, честа су била замонашења под присилом, и од ове

мере очекивало се да политичке противнике лиши могућности не само

да се појаве у улози претендента на престо него и да убудуће обављају

световне дужности“. Ако се наведеном дода физичко сакаћење — нај

* В. стр. 3.

“ Наравно, забележени су и примери када се наслеђивање одвијало по мајчиној

линији: претпоставља се да је Манојло Еротик (Комнин) — родоначелник Комнина, пре

узео мајчино презиме (в. стр. 87, 88), или, пример Дука из XI века, који су, према визан

тијским изворима, своје породично име наследили по женској линији (в. стр. 164). Могло

би се рећи да се наслеђивање по женској линији остваривано у два случаја: 1) када је жени

на породица била угледнија од мужевљеве (тј. очеве); 2) када нису постојали мушки члано

ви једног рода, па се наслеђивање презимена, а по свој прилици и поседа (посебно уколико

је реч о угледној породици), обављало преко постојећих женских чланова.

“ Историја ХI века показује да замонашење (ако је учињено под присилом, тј. из

политичких разлога) често није представљало трајну казну и да само по себи није доно
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чешће је у питању било ослепљење“ — јасно је какве су све опасности

вребале ојачале и амбициозне представнике византијске аристократије

који би се сукобили са владарем. Сасвим је разумљиво да је примена

поменутих казнених мера највише погађала породице мањег угледа,

утицаја и богатства. Међутим, познати су примери када је немилост

предстваника царске власти доводила до ишчезавања магнатских родо

ва какви су, рецимо, били Фоке. Њиховом нестанку допринела су чак

три владара — Јован I Цимискије, Василије II и Константин VIII — при

мењујући све потребне мере (заплену поседа, прогонства, замонашења,

ослепљења), што на особен начин показује које је место у ромејској др

жави припадало члановима ове породице. Можда је још занимљивији

случај са Малеинима, који су и родбинским везама али и политичким

настојањима били упућени на Фоке. Њихово велико богатство и начин

на који су га стекли осудио је Василије II у познатој новели из 996, у

којој је Евстатије Малеин поменут по имену и презимену. Дотични цар

се није устезао да неколико година касније заплени целокупне поседе

овог богатог великаша. Оскудност података о Малеинима из каснијег

периода“ упућују на закључак да је значај и утицај ове породице нагло

опао након што је цар Василије спровео поменуту конфискацију од ко

је се они, очито, нису опоравили.

До које мере је задобијање и држање позиција у византијском др

жавном систему било тешко, показују и примери појединих родова чи

ји почеци припадају времену оне прве велике етапе у настанку плем

ства, али који већи значај и утицај на развој Царства добијају много ка

сније. Довољно је за пример узети Вотанијате, Вријеније или Дуке: пр

ви познати носиоци ових породичних имена забележени су још у IX ве

ку, али успон њихових родова припада знатно каснијем периоду, уко

лико се при томе има у виду да код представника ових властеоских

сило искључење из стварног политичког живота (мада је то управо био циљ ове казнене

мере); с тим у вези навешћу три занимљива примера, без обзира на то што ће се о њима

говорити детаљније даље у тексту. Познато је да је Константин IX из политичких разло

га присилио на замонашење Лава Торникија, али овоме то није сметало (као што није

сметало ни његовим присталицама) да 1047. узурпира царску титулу. Још је занимљиви

ји случај са Теодором коју је њена сестра, царица Зоја, присилила да се замонаши

1030/1031. године, до 1042. она је живела у манастиру, али је после једне престоничке

побуне проглашена за царицу. Или случај са Константином Даласином, великашем који

се 1028. и 1034. појавио у улози претендента на престо, у време владавине Пафлагонаца

он се нашао у немилости и 1041. Михаило V присилио га је на замонашење, чиме је тре

бало да му препречи „пут ка жељеном циљу (sс. престолу)“; међутим, после свргавања

Михаила Калафата 1042, дотични великаш нашао се у групи потенцијалних кандидата

царице Зоје за брак, а тиме и за престо. На овај догађај и обичај брзе замене световне и

монашке одеће скренуо је пажњу и Михаило Псел, савременик све три горе поменуте

личности, Psellos, Chronographie I, 123: ... etxe tow to oxћно реторолетv erros to

лорабеuyро).

“ О ослепљењу код Византинаца в. Лампсидис, Поuvf the tuФлоceog

** Охford Dictionary II, 1276 (А. Kazhdan – A. Cutler).
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кућа постоји проблем у установљивању континуитета (који је, опет, по

тврђен самим опстанком породичног имена!) — или зато што се њихови

чланови не помињу у изворима у дужем временском периоду (што зна

чи да не располажемо потпуним просопографским подацима) или, као

што је случај са Дукама, због отворене сумње коју поједини византиј

ски писци исказују у односу на директно сродство „царских“ Дука ХI

века са оснивачима ове куће активним у IX и првој деценији наредног

столећа“? — онда се с правом треба замислити над питањем како

вредновати те и њима сличне породице. Да ли старост њихових патро

нима и положаји првих познатих чланова (родоначелника?) предста

вљају најважније критеријуме који дозвољавају да се оне а рriori yвр

сте у припаднике аристократског слоја или то ипак треба чинити с из

весним оградама и објашњењима? Исто тако, не мали проблем пред

стављају породице чије је презиме прославио један њихов припадник.

Да будем јаснија — шта рећи за Манијакисе чији би значај био зане

марљив да није било славног војсковође Георгија Манијакиса? До

душе, континуитет овог рода потврђује чињеница да је наслеђивање

презимена Манијакис ту и тамо забележено у изворима, али чини се

да и даље остаје отворено питање да ли ову породицу треба уврстити

међу аристократске. Или, још бољи пример, како окарактерисати по

родицу Михаила Псела, проедра, личности која се, захваљујући свом

утицају на политичка дешавања крајем друге и у трећој четвртини XI

века, с правом може убројати у најугледнији слој престоничког ста

новништва?

Наведене дилеме на које се наилази приликом покушаја да се је

дан род уврсти у редове византијске аристократије, нужно траже да се,

макар у опшим цртама, одреде карактеристике припадника овог

друштвеног слоја. Задатак је, разуме се, отежан чињеницом да у Визан

тији племство постоји de facto а не de iure. Како је А. П. Каждан иста

као — у Византији не постоји правно опредељивање друштвене класе,

односно слоја у коју би приступ био регулисан правном процедуром,

византијска социјална пракса показала је на бројним примерима узди

зање или срозавање породица на друштвеној лествици“. Зато је по

требно још једном подвући да социјална мобилност, пре свега у „верти

калној“ перспективи, представља основну карактеристику византијског

друштва која се ни овом приликом не сме изгубити из вида.

Но, захваљујући чињеници да су настанак и успон племићких по

родица у већини случајева омогућени деловањем истих или сличних

фактора, у литератури је већ учињен покушај да се установе бар нека

основна обележја која треба имати на уму када се одређује положај

једне личности и њеног рода у византијском друштву. Тако је „пор

*7 О почецима ових породица биће речи даље у тексту.

“ Каждан, Состав, 221 и сл.
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трет“ типичног ромејског племића начинио Г. Острогорски у раније по

менутој синтетичној студији о развоју аристократије у Византији, на

равно — полазећи од схватања житеља поменуте државе“. Овом прили

ком задржала бих се на сасвим одређеним, по мом мишљењу и најва

жнијим, карактеристикама на основу којих се, уобичајено, одређује

припадност аристократском слоју.

Пре свега, припадност племству требало би да подразумева

угледно порекло. Чести су примери у византијским текстовима где се

углед једног великаша повећава или потврђује позивањем и под

сећањем на старост рода, славна дела предака и слично. До које мере

је племенито порекло било значајно, показује чињеница да су визан

тијски писци, тежећи да уздигну одређену личност величали њено да

леко сродство са припадницима неког знаменитијег рода који на тај

начин преузимају „функцију“ предака: Аталијат се, рецимо, није

устручавао да „племенитост“ Нићифора III Вотанијата истакне вели

чањем сродства (оствареног по некој споредној линији) са тада већ

ишчезлим Фокама“. Један од спољних показатеља образовања рода

јесте појава породичних имена која су се преносила из генерације у

генерацију. Међутим, док је постојање патронима крајем VIII и у IX

столећу и упућивало на знаменитије родове, дотле се у каснијем пери

оду ситуација изменила. Као што је на основу сачуваних печата по

знато, навођење презимена постало је од ХI и XII века широко распро

страњено, што се узима за доказ о поодмаклој аристократизацији ви

зантијског друштва“. Но, из реченог никако не треба закључити да

све породице чије је презиме забележено у византијским изворима

треба уврстити у угледнији (аристократски) слој Царства. Осим тога,

нису ни све знаменитије породице биле једнаког угледа, моћи и богат

ства. У вези с тим треба рећи да византијски текстови често уносе за

буну у погледу рангирања аристократских родова. Тако, на пример,

Скилица приписује „племенитост“, односно „племенито порекло“ тро

јици малоазијских великаша — Гуделису, Бајану и Провати“ — чијим

се прецима или потомцима (ако су уопште познати) евентуално може

говорити као о припадницима нижег племства, или, други пример, за

заповеднике трачких тагми — Теодора Стравомита и Полиса — исти ау

тор каже да су у питању „људи сјајног рода“, што се, чини ми се из

више разлога, тешко може прихватити. Занимљив је, такође, случај са

Комнинима којима се „племенитост“ приписује једнако као и прет

ходно наведеним породицама, неспорна је чињеница да су они време

ном постали представници аристократског врха Царства, али — да ли је

* Ostrogorsky, Aristocracy, 4, 5, 28–30, 31; уп. Каждан, Состав, 223-243.

* В. стр. 169–170. О разним, често легендарним, генеалогијама које се налазе у

делима византијских писаца в. Каждан, Об аристократизации, 51.

*. Каждан, Об аристократизации, 53; Ђурић, Фоке, 205.

32 Scyl., 396.

* Scyl., 467.
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оправдано говорити о њиховом родоначелнику Манојлу Еpoтику Ком

нину као о припаднику рода већ „прослављеног и по племенитости и по

храбрости“?

Недостатак просопографских података онемогућава да се историја

већег броја византијских породица прати у континуитету, па се мора

оставити отворено питање како, с данашње тачке гледишта, тумачити

постојеће празнине у изворима. Ако се пође од тога да су предмет инте

ресовања византијских писаца биле превасходно личности од угледа и

утицаја, онда бисмо се могли запитати да ли велики временски размак

између нама познатих чланова исте породице указује, условно речено,

на друштвену „безначајност“ оних чија имена нису забележена у изво

pима, али који су, без сумње, били заслужни за преношење (а тиме и

очување) патронима с једног на други нараштај. Такав би случај, на

пример, могао бити с Вријенијима: први познати члан овог рода јавља

се у IX, а следећи тек у XI веку, подаци који се односе на овај род пока

зују да његово право уздизање у византијском друштву припада другој

половини XI столећа. Индикативан је такође случај са Вотанијатима:

без обзира на Аталијатову генеалогију ове породице и на чињеницу да

је њен патроним посведочен на једном печату из IX века, нема сумње

да се успон њених представника ипак може пратити од Василија II. По

даци о титулама и дужностима Вријенија ХI века и Вотанијата из доба

цара Василија показују да је реч о личностима које тек почињу да стичу

известан значај, које се својим службовањем постепено издвајају од

осталих поданика Царства, што ће најзад и њима и њиховим потомци

ма омогућити да се уврсте међу „племените“. Имајући наведено у виду,

оправданим се чини размишљање да ли би се онда Вријенији ХI века и

Вотанијати — војсковође Василија II, пре могли схватити као родона

челници аристократских породица Вријенија и Вотанијата, а не носи

оци ових патронима из знатно ранијег периода.

Но, како било, порекло — које подразумева претке (познате или

не) и породично име — свакако треба узети у обзир приликом сврстава

ња одређене личности међу представнике аристократије Царства.

Друго битно обележје аристократе представља земљопосед. Богат

ство које се налазило у власништву једне личности или породице одре

ђивало је њен економско-социјални положај у држави. Међутим, и у

овом случају византијска стварност поставила је пред истраживаче низ

проблема. Већ сам поменула да немам утисак да се о представницима

** Scyl., 323. Истине ради, треба рећи да Скилица не говори о Манојлу Комнину

већ Манојлу Еpoтику (у науци се, иначе, сматра да су Манојло Еротик и Манојло Ком

нин једна иста личност, в. детаљније на стр. 152-154), према томе, речи којима слави

Манојлов род могле би се односити на породицу Еротика (али, чак и у том случају, Ски

лица претерује, в. стр. 87–88) а не Комнина. С друге стране, Скилица је своје дело пи

сао, по свој прилици, за владе Алексија I Комнина, дакле у време када је породица Ком

нина не само ушла у ред најугледнијих у Византији већ је постала царска, могуће је, за

то, да он, једноставно, на родоначелника Комнина преноси схватања из свог времена.
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византијске аристократије XI века, чије сам политичке активности ана

лизирала у овом раду, може говорити као о крупним земљопоседницима

какве је Царство познавало у периоду који претходи 1025. години“.

Наравно, остаје чињеница да су властеоске породице својим матичним

поседима биле везане за неку од царских провинција“, али богатство

којим су располагале није — па чак ни у највећој мери — почивало на

величини земљопоседа. Истраживања су показала да је економски по

ложај неке аристократске породице у друштву и те како одређивала по

кретна имовина (новац и разне драгоцености) која се налазила у рукама

њених представника“. С тим у вези, интересантно је осврнути се на

случај Комнина, којима се никако не може одрећи припадност аристо

кратском слоју Царства без обзира на то што се они у изворима не по

мињу као власници значајнијих земљишних површина. Познато је да је

родоначелник ове породице, Манојло (Еpoтик) Комнин, имао посед у

Кастамони, у теми Пафлагонији, који је сасвим сигурно наследио ње

гов старији син Исак“ (а по свој прилици из наслеђа не треба искљу

чити ни млађег Јована“). Било је природно очекивати да се Комнини,

по устоличењу Исака на престолу 1057, настане у престоници; оно

што, међутим, треба нагласити јесте да су представници овог рода

остали везани за Цариград и после абдикације Исака I (1059). При то

ме остаје нејасно да ли су уопште задржали кастамонски посед у сво

јим рукама, будући да се из речи Ане Комнине и Нићифора Вријенија

може готово закључити да нису, наиме, описујући повратак Алексија

Комнина (синовца цара Исака) из једног похода на истоку, 1075, Ври

јеније саопштава да је војсковођа, стигавши у Пафлагонију, одсео код

свог рођака Теодора Докијана, а затим се одлучио да са мањим одре

дом оде до Кастамоне, пожелевши да види не своју или очеву кућу већ

„кућу свога деде“, или, како се изразила Ана Комнина, Алексије је

** Уп. Литаврин, Состав имушества, 152 н. 1.

* Као што ће се из наставка рада видети, велики број племића поменут је у изво

pима међу житељима теме Анатолика (Вотанијати, Вурциси, Агири, Склири); за тему

Арменијака био је везан Константин Даласин, на подручју Пафлагоније налазили су се

поседи Дука и Комнина.

** Литаврин, Состав имушества, 152-168; Каждан, Состав, 226-227 (в., такође,

интересантно размишљање о остваривању феудалног монопола византијског владајућег

слоја кроз државно власништво који аутор излаже на стр. 227-236). Иначе, због чињени

це да се основа економске моћи припадника угледнијег слоја друштва састојала већином

од покретне имовине, у литератури се често употребљавају изрази богатство, иметак

пре него земљопосед, будући да имају шире значење (наиме, могу означавати и покрет

ну и непокретну имовину). Озбиљнија анализа расположивих података можда би довела

до закључка да ова незаснованост богатства на земљопоседу показује појачану верти

калну мобилност унутар византијског аристократског слоја.

* До побуне источних стратега 1057, Исак Комнин живео је у Кастамони, што јасно ка

же Скилица: „Кастамона је била дом магистра Исака Комнина“, Scyl., 489, в. стр. 154.

* После 1059. кастамонски посед се могао наслеђивати само преко Јована и

његових синова, в. стр. 270 нап. 100.

60 Bryenn., 197.
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дошао у „дедовски град“. Из Вријенија се даље сазнаје да је, у то до

ба, породични дом Комнина био опустео и да су се у његовој околини

налазили Турци“.

Предочени наводи остављају могућност да су се потомци Јована

Комнина отуђили (свакако добровољно) од свог предачког поседа у Ка

стамони. Они су, такође, у периоду од 1057—1081. могли постати зе

мљовласници у неком другом подручју Царства, али не чини се да је

њихово земљопоседништво значајније утицало на успон овог рода у

византијској аристократској хијерархији. Такође, изгледа да се ни по

кретна имовина којом су Комнини располагали до 1081. није састојала

од знатних средстава. На пример, на основу више места у „Алексијади“

познато је да су Алексију Комнину недостајала новчана средства у вре

ме када је припремао узурпацију. Због тога се велики доместик најпре

обратио Георгију Мономахату, дуки Драча, молећи га за помоћ: „јер,

потребан је новац ... а без њега се не може остварити ништа од онога

што треба да се догоди“ (Деi oh yáp ... Хрnиčitov, коi čveu tootov

obóev čort Yevéо9оu töv бебvrov)“. Занимљиво је поменути да је но

вац обезбеђен захваљујући цезару Јовану Дуки, али и Георгију Палео

логу који је узурпатору ставио на располагање сву своју покретну имо

вину чувану у манастиру Космидион“. Да богатство Комнина није би

ло велико каже експлицитно Ана Комнина у делу где говори о врбова

њу угледнијих присталица од стране Алексија, непосредно пред избија

ње побуне 1081: Григорије Пакуријан и Константин Умбертопул су ве

ома волели Алексија због његове храбрости, дарежљивости и сталне

спремности да чини поклоне, „мада он (sс. Алексије) није располагао

великим средствима“ (... коivot prih novu tu nЛоотф перирpeoplevov), ње

гово богатство било је моралне природе: „Алексије није припадао оном

броју похлепних људи који су страсно стремили богатству. Дарежљи

вост човека, како се обично сматра, процењује се не количином новча

них средстава већ његовим карактером. Човека који, поседујући мало,

даје у складу с оним што има, треба сматрати дарежљивим ...“. Кон

кретни подаци који се могу наћи у „Алексијади“ о имовини Комнина,

своде се на подруме, њиве и ризнице. Наиме, у време када су се браћа

Исaк и Алексије отворено изјаснили као одметници од законите власти,

њихова мајка Ана Даласина издејствовала је од цара Нићифора Вотани

јата не само заштиту живота својих сродника који су остали у престо

* Alexiade I, 16.

* Bryenn., 197. Полазећи од Вријенијеве вести, Сrow, Byzantine Paphlagonia,

12-13, 36, истиче разлику између Докијана, који су остали на свом поседу, успевајући

да га одбране од турских напада, и Комнина, који су се, по њему, окренули Цариграду,

запоставивши предачки посед.

63. Alexiade I, 59.

** Alexiade I, 81.

** Alexiade I, 74.
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ници (реч је о женама и деци) већ и заштиту њиховог иметка.

Нићифор III „наредио је да буду неприкосновени (sс. недирнути) по

друми, житна поља и све ризнице“ (простórtet roog te nu8övog коi

outdovog obróv коi novто то торieto tmpeto9оu opetoydoynto)“. Посе

довање житних поља и подрума (уобичајена спремишта за вино, уље и

остало) без сумње потврђује да су Комнини били земљопоседници,

но, остали подаци из извора јасно указују да се богатство овог рода

није заснивало на земљишним поседима који су се налазили у њихо

вом власништву.

Наведеном треба додати да земљопоседништво није нужно подра

зумевало и припадност аристократском слоју Царства. Познати су при

мери када су до богатства у земљи доспевале личности ниског порекла,

чије је уздизање било последица одређеног стицаја околности, пре све

га наклоности владара или чињенице да се на престолу налази њихов

сродник. Такав је, рецимо, случај са Пафлагонцима. Устоличење Миха

ила IV на трону 1034, омогућило је његовој браћи да стекну и поседе у

некој од византијских тема. Међутим, припадници ове породице ника

да нису сматрани представницима племства. Недостајало им је угледно

порекло, а позиције које су путем високих служби и богаћењем стицали

од 1034, нису успели да одрже после 1042. године“, када је окончана

ЊИХОВа ВЛaДаВИНа.

Представници аристократије могли су имати имања у различитим

деловима државе“, али су матичним поседима (бар када је у питању ХI

век, реч је о ограниченим земљишним површинама) били у већој мери

упућени на одређена подручја Царства“. Сходно томе оправдано је

очекивати да се њихов утицај испољавао пре свега у локалним граница

ма. Зато није необично да постоје примери када цареви, настојећи да

политички изолују своје угледније поданике, ове удаљавају од њихових

матичних поседа, одузимајући им на тај начин могућност да за своје

циљеве искористе подршку коју су могли обезбедити у дотичној обла

сти. Разумљиво је, такође, да су у месним приликама јачи утицај ужи

вале породице које су генерацијама биле везане заједно, сасвим одре

“ Alexiade I, 79. Реч оutöveg у дословном преводу значи њиве, међутим, Љубар

ски у коментару за „Алексијаду“, истиче да се у датом контексту то значење чини

чудним и оставља могућност да је Ана Комнина употребљава уместо израза сttovuka

или оutdovuо — стоваришта жита, житнице, в. Алексиада (прев и ком. Ж. Н. Лобар

скии), Москва 1965, 468 н. 222. Уп. Сrow, Byzantine Paphlagonia, 16, који истиче да се не

може утврдити величина земље коју су поседовали Комнини, будући да о томе у извори

ма нема детаљнијих података.

67 Уп. стр. 83.

* Рецимо, Дуке су имале матични посед у Пафлагонији, а после устоличења Кон

стантина Х, припадници ове породице појављују се у изворима као земљовласници и у

другим малоазијским и европским областима, Роlemis, Doukai, 10-11; уп. стр. 164. нап. 67.

* В. преглед посвећен провинцијским коренима византијских аристократских по

родица који даје Сheynet, Pouvoir, 207-245.
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ђено подручје“. Међутим, већина родова, који би се могли сврстати у

представнике византијске аристократије XI века, није имала ту традицио

налну везу са областима у којима су им се налазили земљопоседи. Раз

лог за то треба тражити у чињеници да се у периоду 976–1025. може за

пазити појачана миграција становништва Византије која се, с једне

стране, огледала у бројним пресељењима са истока на запад Царства и

обрнуто”, а са друге у досељавању неромејских елемената на византиј

ску државну територију”. Ж.-К. Шене скренуо је пажњу на чињеницу

да се у време Василија II може уочити преокрет у унутрашњој полити

ци који се огледао у одвајању војнокомандних положаја или оних те

матских намесника од тематске аристократије: приметно је да се пред

ставници моћнијег земљопоседничког слоја са запада или истока поста

вљају на дужности чије обављање подразумева њихово удаљавање од

подручја у којима им се налазе матични поседи“. Ова тенденција има

ла је за циљ да ослаби позиције локалних великаша утолико што им је

на тај начин онемогућавано да породични углед и везе у одређеној

области споје са државним фукцијама које су им саме по себи — посеб

но ако су у питању оне војне! — омогућавале стицање стварне моћи.

Међутим, поменута политика имала је и своје наличје; захваљујући

службовању, и појединци и породице стицали су нова „подручја моћи“.

Рецимо, такав је случај био са Диогенима: и Константин и његови син

Роман (будући цар) били су својим службовањем упућени на подручје

Балкана, због њихових антидржавних активности (које припадају раз

личитом времену), византијски владари су их, ради сопствене сигурно

сти, удаљавали или у неку од источних провинција Царства или у

родну им Кападокију, дакле у области којима су рођењем и пореклом

припадали?“.

Имајући речено у виду, можемо сасвим лако доћи и до треће ка

рактеристике припадника аристократског слоја у Византији. Како је на

станак и развој племства био неодвојиво повезан са државним послови

“ Такав је, на пример, био случај са Фокама који су имали традиционално упо

pиште у Кападокији, в. Ђурић, Фоке, 216-227.

7. Познато је да је пратећа појава рата на Балкану 976—1018. била пресељавање

становништва из западних у источна подручја, с друге стране, бројне војсковође Васи

лија II потицале су са истока али су се путем свог службовања везали за балканско под

ручје, в. Крсмановић — Лома, Манијакис, 242-243, 261.

7? Како је већ речено, појачана ратна политика царева друге половине Х века усло

вила је прилив нових људи у службу ромејског цара. Тако је у аристократски слој Ви

зантије укључен известан број породица јерменског, арапског, словенског и др. порекла.

Ови досељеници (говорим о успешнијим и способнијим о којима постоје подаци у изво

pима) постајали су земљопоседници у појединим областима Царства, за које, природно,

нису могли бити традиционално везани (нпр. Георгије Манијакис који је посведочен као

земљопоседник у теми Анатолика, в. детаљније стр. 99-100, 107 нап. 105).

7° Сheynet, Pouvoir, 211.

** О активностима поменутих Диогена в. стр. 56 и сл., 291.
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ма, јасно је на који је начин моћ припадника ове друштвене категорије

превазилазила локалне границе. Добијање уносних положаја и одгова

рајућих титула није, дакле, представљало само предуслов за стварање

једне моћне и утицајне породице него је њене припаднике опредељива

ло у друштвеном смислу: положаји су били извор реалне моћи а титу

лама је одређиван ступањ у племићкој хијерархији. Утолико је потреб

није још једном истаћи суд А. П. Каждана да се ниво припадности ви

зантијској аристократији није толико исказивао земљовласништвом (тј.

обимом поседа) већ пре свега положајима на службеној лествици. Са

чуване ранг-листе византијских функционера“ показују да је место

једној личности у друштву одређивано према значају државних слу

жби које је она обављала и почасних достојанстава која су јој доде

љивана. Хијерархија византијског племства је, дакле, постојала, али се

формирала другачије него на западу: њену суштину не чине ленска пра

ва и угледно порекло, већ службени положај, што је, по Каждану, у потпу

ности одговарало вертикалној мобилности византијског друштва“. Ви

зантијске титуле нису биле наследне, већ су се стицале, те је сходно то

ме пут за уздизање до најугледнијих позиција у Царству и у теорији и у

стварности био отворен сваком појединцу. У вези с тим, поново бих на

гласила чињеницу да су настанак и успон византијских властеоских ро

дова, и то посебно оних чије је деловање значајније утицало на поли

тичка збивања у држави, били условљени обављањем пре свега војних

дужности: родоначелници и припадници Фока, Склира, Дука, Аргира,

Вријенија, Вотанијата, Даласина, Вурциса, Комнина, Палеолога” били

су према професији представници војног слоја.

Међутим, висок положај који једна личност заузима у службеној

лествици није, опет, довољан да јој се припише „племенитост“. На то

указују, рецимо, примери двојице чувених византијских војсковођа ХI

века: Георгија Манијакиса и Катакалона Кекавмена. Византијски изво

pи у оба случаја јасно сведоче да је реч о особама које се не би могле

похвалити угледним пореклом. Пошто ће о поменутим војсковођама

бити речи детаљније даље у тексту, овом приликом задржала бих па

жњу једино на чињеници да је њихово уздизање у византијској пле

мићкој хијерархији (очито из титула и функција које су им додељиване)

било постепено, што извори и истичу: они су се издигли из слоја којем

су по рођењу припадали. Тако ће Псел хвалити успон Георгија Манија

киса који се, за разлику од других, уздизао са нижег на виши ступањ,

** Оikonomides, Listes, Pseudo-Kodinos. Traité des offices. Introduction, texte et tra

duction par J. Werpeaux, Paris 1966.

“ Каждан, Состав, 58, 243.

77 Историја византијске породице Палеолога, чији се први представници јављају

крајем XI века, није обрађена у овом раду, но познато је да су службовања њених најста

ријих припадника (Нићифора и његовог сина Георгија) била везан за војску, в. Etudes

prosopographiques, 133–135 Ne 1, 137—141 Ne 6 (Vannier).
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све док тим путем није досегао врх у војној хијерархији“. Уз то, поме

нути војсковођа био је земљопоседник у теми Анатолика, али наведене

чињенице нису за писце оног века биле довољне да би га уврстили ме

ђу представника племенитих родова. Није недостајало само порекло

(од Георгијевих предака познат је само отац — Гуделије — о коме не

ма никаквих других података) већ континуитет који би одржавали ње

гови потомци. Исто тако, Катакалон Кекавмен био је од стране цара

Михаила Стратиотика посебно издвојен у похвали међу осталим виђе

нијим војсковођама 1057, и то зато што је до свог високог положаја

доспео захваљујући „сопственим врлинама“ а не „прецима“ (êк

потероу) или посредством „нечијег залагања“ (êк просто 9etog

tuvég). Напредовање двојице војсковођа показује значај државних

служби, а са друге стране, чини се да се у ХI веку може уочити и опа

дање критеријума по којима су оне додељиване: не истиче Псел без

разлога постепеност Манијакисовог уздизања, као што ни Скилица,

преносећи речи Михаила VI, не инсистира без разлога на самосталном

напредовању Катакалона Кекавмена у војној служби, биће да је визан

тијски ХI век познавао другачију праксу.

Припадност византијском аристократском слоју не може се, на

равно, одређивати на основу наведених, појединачно узетих, критери

јума (порекло, земљопоседништво, односно богатство, и државне слу

жбе и титуле), будући да су они сви заједно одређивали статус поједин

ца — тачније, његове породице у друштву. При томе треба истаћи да су

се позиције једног рода учвршћивале не само појединачним напредова

њем његових представника већ и успостављањем породичних веза уну

тар истог слоја“. У том смислу је од великог значаја било сродство са

царском породицом, које је у највећем броју случајева имало за после

дицу уздизање ближих и даљих сродника владара. Међутим, сродство

са царском династијом као критеријум за одређивање припадности ви

зантијској аристократији своју пуну потврду добија тек од епохе Ком

нина. За предмет овог рада битно је већ у уводном делу нагласити да

породичне везе добијају више на политичком значају тек од друге по

ловине ХП столећа.

Византијска аристократија није, дакле, представљала правну и ја

сно одређену категорију, какву је познавао средњовековни запад. Ако

је византијски државни организам у свом развоју показивао велики сте

пен флексибилности, онда нема разлога да се исто обележје не при

пише и византијском друштву: аристократија је у Византији постојала,

али је њен настанак и унутрашњи поредак зависио, проистицао и био

тесно повезан са државним апаратом. -

** Psellos, Chronographie II, 1.

“ О родбинским везама које су се браковима остваривале између властеоских по

родицама в. преглед који даје Сheynet, Pouvoir, 261-286.
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Ако стоји да је византијско племство регрутовано из горњих

друштвених слојева тематске организације, онда не треба заборавити

да је основна карактеристика тематског система превласт војне власти

у односу на цивилну. Историје бројних византијских породица потвр

диле су да је обављање војних дужности обезбеђивало појединцу бржи

успон од, рецимо, обављања судских или сличних функција, везаних за

цивилну управу. То, наравно, не изненађује уколико се има у виду да је

и византијска држава у бити била војничког карактера. Чињеница је да

је држање војноуправних и војнокомандних положаја омогућавало за

добијање подршке у војном слоју, чију је реалну моћ Царство много

пута осетило и у домену унутрашње политике. Најзад, није случајно ни

то да је у двема раније истакнутим етапама у формирању аристократ

ских родова, настанак племства био тесно повезан, па чак и условљен,

обављањем војне службе. Из реченог би следило да је византијска ари

стократија по својој суштини и начину на који је настала имала вој

нички карактер. Но, откуд онда подела племства Царства на војно и ци

вилно“?

ж

Како разврставање поданика ромејског цара на грађане (полivot) и

војнике (отротidotou) представља шири проблем византијске историје,

овом приликом задржала бих се на питању када је и због којих разлога

наведена подела пренета на најугледнији друштвени слој Царства. Пре

тога ваља обратити пажњу у ком значењу византијски писци употре

бљавају изразе грађанин, односно војник, и на основу чега се одређује

припадност једној или другој категорији. С обзиром на чињеницу да се

историја Византије у ХI веку често интерпретира као период превласти

цивилног племства, које је оштро супротстављено оном војном“, чини

ми се да је за ово разматрање најкорисније позвати се на начин употре

бе ових термина код Јована Скилице и Михаила Псела, најмеродавни

јих извора за епоху о којој је реч.

“ О проблему поделе византијске аристократије в. преглед литературе који даје Ка

ждан, Состав, 4—9. Иначе, подела племства Царства на војно (провинцијско) и престо

ничко (чиновничко) је општеприхваћена у византологији (в. нпр. Скабаланович, 60-61;

Острогорски, Историја, 304—330, је одељак посвећен периоду 1025—1081. насловио

„Владавина цивилног племства“; Idem, Aristocracy, 7–8, Каждан, Состав, 244-264, по

чијем мишљењу постоје две основне категорије византијске аристократије: војно плем

ство и оно које обавља грађанске службе, уп. такође студију Аhrweiler, Société, 99-124;

Литаврин, Обшество, 264 и сл., Cheynet, Pouvoir, 191—205, напомиње да се између две

групације не може успоставити оштра граница из најмање два разлога: прво, због међу

собне повезаности припадника војног и цивилног племства, а друго, због чињенице да у

оквиру једне породице постоје и цивилни и војни функционери.

** Острогорски, Историја, 305 и сл.; Idem, Aristocracy, 7 sq.
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Прво што се може приметити јесте да се термин грађанин употре

бљава у вишеструком значењу. Тако се под грађанима врло често под

разумевају становници престонице, те су у том смислу синоними за

овај израз народ (отрос), светина, мноштво (лл.ћ9og). Рецимо, Јован

Скилица ће у више наврата истаћи да су Цариград у време опсаде Лава

Торникија 1047. бранили грађани, дакле становници престонице у нај

општијем смислу речи“. Честа је, такође, подела државних послова на

цивилне и војне. Владавине појединих царева оцењиване су и са овог

аспекта од стране византијских писаца: Константин IX Мономах про

славио се, по мишљењу Михаила Псела, обављајући пре свега грађан

ске послове“, исти извор оценио је да је Константин X Дука претерано

занемарио војне послове“. Наравно да се нису само царске обавезе де

лиле на војне и цивилне, грађанске службе и грађански послови били

су везани за домен судских, финансијских, управних и других функција

у престоници и провинцијама које су обављали достојанственици раз

личитог хијерархијског ранга.

Према професији коју обављају и захваљујући којој су стекли од

ређене позиције у држави, поданици Царства разврставају се у одређе

не категорије. Будући да је подела на војни (уévog otportoruköv) и гра

ђански ред (уévog политикоv) најважнија за проблем поделе византијске

аристократије на војну и цивилну, на њој се треба и задржати. Ко су,

дакле, припадници ових друштвених група? Када је у питању војни

слој, тешкоћа нема јер извори сасвим јасно одређују његове представ

нике: то су они који обављају војне дужности, који „ризикују своје жи

воте и оружјем у рукама бране државу“, они који се боре против непри

јатеља и који су „ратовали од детињства“. Припадници грађанског ре

да би, према томе, били они који по занимању нису упућени на војно

службовање. Немогућност њиховог прецизнијег одређивања била је је

дан од разлога што се у литератури инсистира на хетерогеном каракте

ру ове групе“. Међутим, социјална слојевитост која постоји унутар

сваког од ових сталежа, дозвољава да се о њиховим најугледнијим

представницима прикупе детаљнија обавештења, тим пре што су поли

тичке активности утицајних личности биле предмет интересовања ви

зантијских писаца.

На подели и супротстављању грађана и војника извори посебно

инсистирају онда када говоре о побуни „источних стратега“ 1057. Како

је посебан одељак у овом раду посвећен тим догађајима, обратићу сада

пажњу само на податке који омогућавају да се издвоји највиши слој

* В. детаљније на стр. 121—126.

* Psellos, Chronographie II, 71.

** Psellos, Chronographie II, 146 sq.

* Scyl., 486. Уп. стр. 178.

* Cheynet, Pouvoir, 191—205.
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унутар грађанског реда, који се у литератури (не)оправдано означава

као цивилно племство. Најпре бих се позвала на делове цитата из „Хро

нографије“ којим сам и започела ово уводно излагање:“ Онима који

ступе на престо чини се да је за учвршћење власти сасвим довољно ако

их прогласи грађански ред. Јер, пошто са њима живе врата до врата,

мисле да им је владавина потпуно учвршћена уколико су они (sс. грађа

ни) њима наклоњени,“ и даље: „Иако им заштита почива на ове три

ствари — на народном мноштву, синклитском реду и на војној органи

зацији — они (sс. цареви) мање рачуна воде о овом трећем а осталима

одмах додељују државне милости“. Прво што се може закључити јесте

да су представници грађанског слоја везани, по Пселу, за престоницу

(блиски су владару и двору), а друго — његов најугледнији слој чине

чланови синклита. Изједначавање ових појмова видљиво је и из излага

ња Јована Скилице: настојећи да обезбеди власт у престоници Михаило

Стратиотик је новцем и сличним средствима привукао наклоност „гра

ђана“ односно „светине“ а чланове синклита, као најугледнији и нају

тицајни слој у Цариграду приморао је да се потпишу на један доку

мент“. Свргавање овог цара било је за Скилицу дело „грађана“, у које

су спадали великодостојници, односно, представници синклита, ца

риградски патријарх и остали слојеви престоничкох становништва.

Међутим, скренула бих пажњу на терминолошку непрецизност

писаца ХI века: у синклит (сенат) улазили су носиоци првих дванаест

достојанстава Царства (закључно са протоспатаријем), без обзира на то

да ли су обављали цивилне или војне функције“. Другим речима, ис

такнути представници војног слоја — носиоци неког од тих почасних

звања, били су, такође, чланови синклита“. Дакле, формално посматра

но, представници синклита нису били категорија поданика одвојена од

*7 Scyl., 497—498. В. детаљније на стр. 226.

“ Ј. Зетос — П. Зетос, Jusgraecoromanum IV, Атина 1931, ХХV, 17, ХLIX, 4. Уп.

Скабаланович, 150—156 (посебно 156 н. 9), који наводи поменута достојанства следећим

редом (напомињем да редослед одражава ситуацију ХП столећа): цезар, севаст, новели

сим, куропалат, протопроедар, проедар, магистар, вестарх, вестис, антипат, патрикије, и

на крају, протоспатарије. Нека од ових достојанстава додељивала су се првобитно евну

сима, али су касније постала приступачна и световним лицима, какав је случај са поча

сним звањима проедар (око средине XI в.), вестарх (40. година XI в.), звање протопрое

дра јавља се први пут 60. година XI столећа, в. Оikonomides, Listes, 299. О византијском

синклиту в. Е. Христофилопулу, "H обуклntog eig to Bučovrtvov кратос, Елетnрig too

"Археiоu ting to toplog tov čMAnv. Nooo tiђg Акобnjutog A9nvdov 2 (1949); H. G. Beck, Se

nat und Volk von Konstantinopel. Probleme der byzantinischen Verfassungsgeschichte, S. B.

d. Bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-Нist. Kl Sitzungsberiсhtе (1966) 1—75 (=VR, Ideen und Realita

en in Byzanz, XII, London 1972, 1–75).

* Рецимо, Георгије Манијакис био је, такође, сенатор, будући да су му титуле које

је имао (протоспатарије, патрикије, магистар) отварале приступ у ту институцију. Тако

ђе, истакнуте војсковође, побуњеници из 1057, били су, захваљујући дужностима које су

обављали и почасним достојанствима која су им додељивана, уједно представници и

војног и синклитског слоја.
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оне која чини војни ред (уévog otporuotuкоv) Царства. То значи да су

протстављање синклита и војног слоја од стране византијских аутора

тражи одређена објашњења: под изразом „синклит“ или „синклитски

слој“ подразумевају се, у ствари, престонички великодостојници који

су се разликовали од других представника ове институције по томе што

су били блиски дворским круговима, обављали су цивилне службе, и

што је најважније, били су везани за престоницу, а не провинцију.

Неспорно велики утицај синклита (тачније, цариградских велико

достојника) на догађаје који су уследили после Василијеве смрти 1025,

условио је да се ХП век окарактерише као време владавина цивилне,

или другачије речено, престоничке аристократије, насупрот којој су

стајали интереси војног (провинцијског) племства“. Сходно томе,

вршена је периодизација историје XI столећа која би се, уопштено го

ворећи, могла свести на следеће: после смрти Василија II (1025), насту

пила је превласт цивилног племства, побуна најистакнутијих представ

ника источне војске 1057. и владавина Исака I Комнина (1057—1059)

представљају војну реакцију, абдикацијом Комнина у корист Констан

тина Дуке (1059) власт поново преузима цивилна странка чији је нају

гледнији представник (по мишљењу Г. Острогорског) породица Дука,

затим, од 1077. почиње обрачување припадника војног племства (реч је

о узурпацијама Вријенија, Вотанијата, Василакија и Мелисина) које се

1081. завршава доласком на власт Алексија I Комнина, чијим царева

њем започиње период превласти војне странке“.

Чињеница је да је после интензивне војне политике, чији почетак

представља влада Нићифора II Фоке, а крај смрт Василија II 1025, на

стао „период скоро непомућеног мира, незапамћен у византијској

историји“ чија су главна обележја културно цветање престонице, с

једне стране, а са друге, опадање војне моћи Царства“. Дешавања о

којима ће бити речи у наредним одељцима овог рада, показала су да је

у ХI веку Цариград постао центар најважнијих политичких догађаја.

Све промене на престолу од 1028. до 1057. биле су последица делова

ња искључиво утицајних престоничких и дворских кругова којима је

на руку ишла околност да је македонска династија своја права на трон

остваривала преко женских представника. Ти угледни градски велико

достојници који су деловали кроз синклит чине тзв. цивилно плем

ство. Рећ је о личностима које су настањене у престоници где обавља

ју углавном административне и дворске службе, због чега се овај дру

штвени слој означава и изразом чиновничко племство. Они су могли

** Овакво тумачење има потврду у изворима утолико што се побуна источних вој

сковођа под вођством Исака Комнина 1057. представља као револт занемареног и неза

довољног „војног сталежа“ под којим се, у ствари, подразумевају представници његовог

најугледнијег слоја — војног врха.

* Острогорски, Историја, 304—330.

*? Острогорски, Историја, 304-305.
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бити и власници земљишних поседа у византијским провинцијама, с

обзиром на могућности богаћења које су им се пружале после 1025. На

равно, поред утицајних положаја, припадници овог слоја имају и одго

варајућа достојанства која одређују њихово место у племићкој хијерар

хији. Међутим, и поред наведеног, оставила бих отворено питање да ли

се утицајнији представници ове друштвене групе заиста могу означити

као припадници аристократије у правом смислу речи, без обзира на то

што се изразима престоничко или чиновничко племство прецизира, а

донекле и ограничава, „аристократско“ обележје ове друштвене катего

рије. Уз то, не наводи се без разлога да престоничко-чиновничку група

цију карактерише велики степен „вертикалне мобилности“, што значи

да је већина њених припадника била ниског и не посебно угледног по

рекла, а њихов успон био је омогућен, с једне стране, релативно мирним

приликама у којима се Царство тада налазило, а са друге, околностима ко

је су уобичајено пратиле ступање на престо царева у периоду 1025—1057.

године“. То, наравно, не значи да не постоје породице које би се с мно

го разлога могле означити као припадници цивилног племства. На

вешћу за пример Мономахе и Керуларије, чији су представници махом

обављали цивилне (судске, финансијске) и црквене дужности, но, иако

је један члан рода Мономаха дошао до врховне световне власти а пред

ставник Керуларија до црквене, ове породице ипак нису заузимале зна

чајније место међу византијским племством. Оне у извесном смислу

чине изузетак јер се никако не може порећи чињеница да су у већини

случајева у изворима изостали подаци о именима и презименима пред

ставника тзв. престоничке аристократије.

Најзад, значајнији утицај ове странке оповргла је побуна из

1057. када су се подигли највиђенији византијски генерали, угледног

порекла, људи који су поседима и службовањем били упућени на ис

точне провинције Царства. Реч је, разуме се, о правим представницима

(војне, провинцијске) аристократије. Штавише, политичка дешавања

Византије у другој половини XI столећа усмеравали су Комнини, Ду

ке, Диогени, Вријенији, Вотанијати итд., дакле великаши који су др

жали војне положаје, а не неки анонимни угледни достојанственици

из престонице. .

Када су већ поменуте Дуке, истакла бих да се при сврставању ове

породице у експоненте и представнике цивилне аристократије“ наила

зи на извесна ограничења. Чак и уколико се доведе у питање сродство

Дука ХП са првим носиоцима овог патронима из IX-Х столећа (који су

* Као што ће се видети, устоличење нових владара, чији је легитимитет оствари

ван преко Зоје и Теодоре, било је по обичају праћено примањем једног броја личности у

синклит у којима је нова власт тражила ослонац, разуме се да су они потицали из разли

читих слојева престоничкох становништва.

** Острогорски, Историја, 323 (аутор ову карактеристику приписује представни

цима Дука ХI века).
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неспорно представници војног племства), остаје чињеница да су Кон

стантин и Јован Дука учествовали у побуни источних стратега, заједно

са представницима Комнина, Вријенија, Вотанијата, Склира и других.

После абдикације Исака Комнина 1059, Дуке преузимају власт у др

жави, и сасвим је природно што су од тог доба били везани за престо

ницу. Иста појава видљива је у случају Фока и Комнина: по доласку

на власт Нићифора Фоке 963, у Цариграду су се настанили и други

чланови његове породице (што се по оцени И. Ђурића, морало одрази

ти на њихово присуство у војсци“), подаци о Комнинима из друге по

ловине XI века показују да је ова породица и после Исакове абдикаци

је остала упућена на престоницу, а не, како би се очекивало, на своје

пафлагонске поседе. Поред тога, познато је да су поједини представ

ници Дука овог периода обављали војне дужности“, а колико

успешно — друго је питање. Разуме се да је на мишљење о Дукама као

експонентима престоничког племства умногоме утицала чињеница да

се за владе њихових представника на трону (Константина Х и Михаи

ла VII Дуке) није много полагало на обнову и одржање византијских

војних снага што је, између осталог, на крају и довело до губитка ма

лоазијских покрајина. Међутим, (не)способност и личне склоности

владара из ове куће не могу се узети за критеријуме по којима ће се

Дуке окарактерисати као експоненти престоничких кругова. Пре би се

могло рећи да је у питању један од утицајнијих провинцијских родова,

тесно повезан са породицама које се без икаквих дилема сврставају у

војно племство”.

У литератури је већ примећено да се ХП столеће не може схватати

као период оштре супротстављености цивилне и војне групације ви

зантијског друштва, будући да су њихови представници били међу

собно повезани на различите начине“. Та чињеница манифестовала се

најочитије у побуни из 1057, чији је позитиван исход уследио тек

пошто су цариградски великодостојници, предвођени патријархом,

подржали преврат војне странке. Било би погрешно закључити да пре

или после 1057. није постојала подударност политичких интереса нај

угледнијих представника оба слоја. Развој византијског војног плем

ства у овом периоду, начин политичког деловања његових представ

ника, узроци незадовољства које је повремено избијало итд., намећу

потребу да се релативизује интерпретација историје Византије XI века

као периода превласти цивилног племства чији су интереси опречни

** Ђурић, Фоке, 260.

* Cheynet, Pouvoir, 193-194.

”Дуке су, као што ће се видети из даљег текста, биле у родбинским везама са Да

ласинима и Комнинима (уп. Cheynet, Pouvoir, 193-194). Долазак на власт Алексија Ком

нина био је омогућен захваљујући савезништву са Дукама и њиховим присталицама у

војним, црквеним и другим круговима (в. стр. 278—283).

* Cheynet, Pouvoir, 191-205.
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онима које је, наводно, заступала војна аристократија, тим пре што је у

изворима у више наврата посведочено постојање супротности унутар

самог војног слоја.

»k

Остаје ми да на крају у основним цртама објасним хронолошке

границе овог рада, као и начин на који је тема истраживана. Најпреци

зније речено, рад је посвећен развоју византијске аристократије у пери

оду од смрти Василија II (1025) до доласка на престо Исака I Комнина

(1057). Граничне године узете су из више разлога. С једне стране, уоби

чајено је да се 1025. схвата као почетак нове, тзв. познoвизантијске епо

хе у историји Царства, чија би главна карактеристика била опадање др

жавног система које се очитује на свим пољима (осим у културном жи

воту)”. Са становишта историје византијског племства она има још

више оправдања, будући да је у Василијево време започела, такорећи,

„смена“ аристократских родова: уместо „старих“, насталих већином у

IX столећу, појављују се „нови“, чији се почеци могу пратити тек од

краја Х века. Управо ће те „нове“ властеоске породице бити предмет

овог рада, будући да су својим политичким деловањем обележиле пе

риод који следи 1025. години.

С друге стране, значај побуне из 1057. за разумевање развоја Ви

зантије у претходној четвртини века је несумњив. С обзиром на своје

последице, промена на престолу 1057. означава прекретницу у историји

ХI века, због чега сам поглавље посвећено тим догађајима насловила

као „преврат“. Успон породица чији су представници узели учешће у

овој побуни припада периоду који се, с правом или не, означава као

време превласти тзв. цивилног племства. Међутим, доласком на власт

Исака Комнина, који је био царски претендент Дука, Вријенија, Арги

ра, Склира, Вотанијата и других, показало се који су се великашки ро

дови изборили за статус елитног друштвеног слоја у Византији. Из на

веденог би следило да се период који претходи 1057. пре може означи

ти као раздобље успона новог војног племства које ће у другој полови

ни ХП столећа преузети и обновити облике организовања и начин дело

вања карактеристичан за представнике тзв. старе аристократије. Да би

последице о којима је реч биле очитије, узела сам у обзир два, по мом

мишљењу, кључна догађаја из друге половине XI века: абдикацију Иса

ка Комнина у корист Константина Дуке из 1059, и успон Алексија Ком

нина до власти 1081. године.

С обзиром на у литератури широко распрострањену тезу о доми

нацији извесне „цивилне странке“ у Византији ХI века, било је при

родно да као основно и почетно питање у истраживању поставим сле

* В. Г. Острогорски, Периодизација византијске историје, СД III, Бeoгрaд 1970,

19 и сл.
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деће: шта у ово време раде представници војне аристократије? Одлучи

ла сам се да пратим оне породице чији су се представници на неки на

чин (кроз завере или побуне) супротстављали централној власти, јер ми

се чинило да се до одговора на постављено питање најпре може доћи

кроз анализу антидржавног деловања византијских великаша. Дакле,

предмет овог рада нису припадници војне или провинцијске аристокра

тије у целини, већ само они из њених редова који су покушавали да из

мене тадашње прилике у Византији. Принцип истраживања био је сле

дећи: на помен завереника или побуњеника из ХI века, враћала сам се

на почетке породице којој је дотични припадао и сажето сам предоча

вала податке о пореклу и службовању његових предака, а детаљније

сам се бавила успоном оног великаша чије активности припадају ХI

столећу. Након тога, следила је анализа његових антидржавних актив

ности: из којих је разлога долазило до склапања завере или побуне? ко

ји је циљ покрета био? да ли су постојали саучесници и, уколико јесу,

ком слоју су припадали (војном или не, аристократском или не), итд.?

Из такве анализе проистекла је нова, другачија представа о визан

тијском XI веку, а из ње су произашла и нова питања. Одговори на њих

су ме у већини случајева враћали на епоху Василија II.
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(1025—1042)

I. КОНСТАНТИН VIII (1025—1028) И ПЛЕМСТВО

Имајући у виду краткотрајност самосталне владавине Василијевог

брата Константина (децембар 1025 — новембар 1028) изненађују пода

ци о великом броју лица која су у том периоду оптужена за завере про

тив цара. У сукоб са њим дошли су не само чланови старих аристократ

ских родова Фока, Склира и Куркуаса, већ и Вурциси, Комнини, Гуде

лиси и Главе — представници тзв. новог племства, чији почеци не сежу

даље од времена Василија II. Јован Скилица, једини извор који наводи

имена великаша настрадалих за владе Константина VIII, напомиње да

је цар постојано прогонио знаменитије и угледније особе“. Код других

византијских писаца, Михаила Псела и Јована Зонаре, сачувано је све

дочанство о суровом кажњавању поданика који су изазвали његово по

дозрење“. Скоро све заверенике цар је подвргао ослепљењу“, уобичаје

ној казни за одметнике од законите власти, којом је у већини случајева

било онемогућено њихово даље политичко деловање. Објашњење за

овакав однос Константина VIII према представницима племства не мо

же се тражити само у његовим карактерним особинама. Бројне завере

из периода 1025—1028. указују на опадање ауторитета царске власти на

кон Василијеве смрти, међутим, с друге стране, њихова неуспешност

показује да је до 1025. сузбијена моћ крупног и старог малоазијског

ПЛСМСТВа

У изворима нема довољно података на основу којих би се преци

зније одредиле карактеристике Константинове политике према плем

ству. Но, чињеница да је дотични цар сурово кажњавао сваки иступ

против своје власти (толики број ослепљених није себи приуштио ни

„антиаристократски“ настројени Василије), у најмању руку говори о

1 Scyl., 371.

* Psellos, Chronographie I, 25-26; II, 49; Zonaras, 570.

* В. Лампсидис, Поuvf ting tuфлоceog, 24.
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Ја
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несигурности коју је на свом новом положају осећао. Краткотрајност

његовог царевања спречава да се установи да ли је и, ако јесте — у којој

мери, његов однос према представницима аристократије одступао од

Василијеве политике. Алиленгион, порески додатак за напуштена се

љачка имања који је Василије наметнуо велепоседницима“, укинут је за

владе Романа Аргира. Скиличино саопштење да је још Константин на

меравао да опозове поменуту одредбу“ не мора се нужно прихватити,

тим пре што се у изворима говори о великом незадовољству које је иза

звала царева пореска политика. Василије је, каже Скилица, допуштао

одлагање и кашњење приликом исплате пореза, због чега су, када је он

умро, „недостајали порези за две године“, Константин је утерао не са

мо њих већ и порезе за преостале три године (колико је владао), па су

поред сиромаха трпели и „богати људи пошто су за три године морали

да дају пет пореза“.

Остаје, такође, отворено питање да ли су многобројне завере про

тив Константина” представљале, у ствари, само сузбијене тежње вели

каша које су се испољиле одмах по смрти самодршца Василија. Према

византијским изворима пренос власти са једног на другог брата био је

не само очекиван већ је протекао без икаквог оспоравања. Међутим,

јерменски историчар Аристак на другачији начин приповеда о овом до

гађају: у време када је Василије био на самрти, Константин се налазио

у области Никеје, те је цар издао наредбу да се његов брат и савладар

доведе у престоницу, међутим, извесне личности покушале су да пре

небрегну Василијеву заповест, ишчекујући његову брзу смрт, лукав

ство, ипак, није успело, и Константин је доведен у Константинопољ где

је од брата примио знаке царског достојанства“. Нису позната имена

тих лица нити слој којем су припадала, па је стога тешко било шта рећи

* В. детаљније Острогорски, Историја, 292,306. Уп. стр. 11.

* Scyl., 375.

* Scyl., 373: ...коl ouverptВnoov oby ot tévnreg plövov коi čкороu, d)^о коl ot

ефлорос šxov teg, ev puci xpóvoug tévте пороoxóvreg Soopopoptog; уп. Zonaras,

571-572. Утолико би се могло релативизовати мишљење да се већ од 1025. може говори

ти о радикалном одступању од Василијеве политике.

* Учестале завере са којима се суочио на самом почетку своје краткотрајне владе,

нагнале су Константина да у једном акту издатом 1026. и потписаном од стране патри

јарха Алексија, баци анатему на све оне који се усуде да на било који начин иступају

против цара, Ј. Зетос — П. Зетос, Jusgraecoromanum I, Атина 1931, 273-274.

Иначе, о заверама из периода 1025—1028. подробније обавештава само Јован Ски

лица, који је, као што ћемо у наставку рада видети, једноставно набрајао имена (у поје

диним случајевима и титуле и функције) великаша настрадалих у поменутом периоду.

Међутим, изостала су детаљнија обавештења о разлозима склапања завера, што отежава

интерпретацију ових догађаја, сходно томе, ограничене су и могућности за доношење

утемељенијих закључака о правим циљевима представника аристократије у ово време,

њиховим односу према владару и слично.

— )

ПО

“
* Aristakes, 25.
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о позадини Аристакoве приче чак и уколико би јој се поклонило пове

рење. Оно што, ипак, треба истаћи јесте чињеница да Василије није по

кушао да пренебрегне владарска права свог брата. Зато се као занимљи

вост намеће размишљање због чега се овај цар, који се посветио јачању

ромејске државе на свим пољима (ширећи њене границе, а истовреме

но, борећи се против магната који су претендовали на Царство) није по

трудио да побољша позиције македонске династије. Његов брат, који

је, по Пселу, као седамдесетогодишњак наследио престо, био је отац

три кћери, од којих се најстарија замонашила, док су две млађе, такође

у поодмаклим годинама, биле неудате. Легитимна права на престо ма

кедонска владарска кућа могла је у будућности остваривати једино по

женској линији, и та је чињеница у великој мери определила ток исто

рије Византије у ХI веку.

Ослепљење Константина Вурциса

Већ у децембру 1025. или на самом почетку 1026, Константин VIII

ослепео је патрикија Константина Вурциса, који је, још пре Константи

новог ступања на престо, „изазвао против себе његову мржњу и цару

Василију пријављивао његова безочна дела“ (проскробоуто коi tog

околćiотоug obrob прćičеug Boot) etф тф Boot) et pinvoovto)“. Патрики

је Константин Вурцис био је син знаменитог Михаила Вурциса — првог

познатог представника ове породице. Сматра се да су Вурциси Арабља

ни или Јермени пореклом, који су ступили у службу византијског ца

ра“. Скоро до краја XI века њихово име се везује за подручје теме Ана

толика, где су представници ове породице имали своје поседе“. Поред

тога, били су заступљени и у подручју сиријске Антиохије“, захваљу

јући услугама које је за Византију учинио Михаило Вурцис“. Овај по

знати војсковођа учествовао је за време царевања Нићифора II Фоке у

поновном освајању Антиохије 969. године, а 976, по преузимању вла

* Scyl., 371.

19 Сhаrаnis, Armenians, 45, сматра да су Вурциси јерменска породица; N. Adontz,

Etudes armeno-bуzantines, Lisbonne 1965, 176, је мало опрезнији и сматра да они потичу

из приеуфратских области, а Каждан, Армане, 85, их убраја у породице за које се може

претпоставити да су јерменског порекла. За разлику од њих, Laurent, Chronologie, 230 n.

4, сматра да су Вурциси пореклом Арапи, Сheynet, Etudes prosopographiques, 16, у њима

такође види Арапе који су ступили у службу Византијског царства, мада наглашава да

ниједан извор не дозвољава да се да коначан одговор на ово питање.

* Скилица помиње једног припадника ове породице међу „архонтима“ који су

1057. живели у теми Анатоликa, Scyl., 488; уп. стр. 189

* Etudes prosopographiques (Cheynet), 16.

“ О каријери магистра Михаила Вурциса в. Острогорски, Историја, 276; Laurent,

Chronologie, 229-231, 233-234, Каждан, Армане, 85 Ne 1; Etudes prosopographiques,

18-24 No. 1 (Cheynet), Idem, Pouvoir, 22-23, 28, 30, 225, 308.
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сти од стране легитимних царева македонске династије Василија П и

Константина VIII, добио је високу титулу магистра и положај дуке Ан

тиохије“. Његова каријера показује да су Вурциси припадали оним

родовима према којима Василије II није заузимао непријатељски

став“. Без обзира на краткотрајно авантуристичко учешће магистра

Михаила Вурциса у побуни Варде Склира 977. године, ни њему, а из

гледа ни другим припадницима ове породице, није онемогућено на

предовање у служби. Иако су подаци о осталим члановима куће Вур

циса оскудни, ипак омогућавају да се, бар делимично, утврди положај

који су заузимали под владарима македонске династије — Василијем II

и Константином VIII.

Судећи по изворима, Вурциси су не само пореклом већ и службом

коју су први познати чланови обављали, остали упућени на источне

области Царства. Изгледа да нису, као неки други византијски вели

каши, узимали учешће у походима цара Василија против Самуила и ње

гових наследника на Балкану. Константин Вурцис“, син Михаила Вур

циса, магистра и дуке Антиохије, ослепљен, као што је речено, на са

мом почетку владе Константина VIII, свакако је добио титулу патрики

ја за владе цара Василија, али је непознато који је положај у то време

заузимао. Ако је био у прилици да Василија II обавештава о недо

личним поступцима његовог брата, могло би се претпоставити да се на

лазио у непосредној близини једног или другог цара“. О патрикију

Константину Вурцису нема података из каснијег периода, што значи да

је, с обзиром на казну коју је претрпео, био онемогућен да обавља било

какву дужност. Јахја Антиохијски такође помиње извесног сина маги

стра Михаила Вурциса (не наводећи му, при томе, име) кога је отац

976. године, када је добио наредбу да крене против побуњеног Варде

Склира, оставио у Антиохији као свог заменика“. Да ли се ради о па

трикију Константину Вурцису или о неком другом сину Михаила Вур

циca? Ж. К. Шене се опредељује за другу могућност и претпоставља да

* Scyl., 315. Сheynet, Pouvoir, 225, сматра да је Михаило Вурцис, који је у два на

врата био дука Антиохије под Василијем II, држао овај положај још у време Јована I Ци

мискија.

* Према Сheynet, Pouvoir, 333–336, политика Василија II према малоазијском

племству, након коначног гушења њихових побуна 989-990, била је двојака: док је, с

једне стране, тврдокорно гонио клан Фока и Малеина и њихове савезнике Ивирце, с дру

ге стране, он се показао прилично благонаклон према Склирима (побуњеник Варда

Склир добио је чак титулу куропалата) и њиховим савезницима Јерменима и Арабљани

ма. Вурциси се свакако не могу сврстати у табор Склира, будући да је магистар Михаи

ло Вурцис, и поред излета који је направио 977, верно обављао своју службу.

“ О патрикију Константину Вурцису в. Schlumberger, Epopće III, 8, Laurent, Chro

nologie, 237; Guilland, Patrices, 98, Каждан, Армине, 85-86 Ne 2, Бурдара, Ко 3ootools I,

103 Ne 52, budes prosopographiques, 26 Ne 4 (Cheynet), Idem, Pouvoir, 38 Ne 23.

17 Сheynet, Pouvoir, 38, га сматра саветником Василија II.

* Јахја, 2.
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је тај по имену непознати Вурцис био најстарији син магистра Михаила

Вурциса, он се не може идентификовати са патрикијем Константином

Вурцисом, јер би овај последњи, у тренутку ступања на престо Кон

стантина VIII, био бар седамдесетогодишњак те тако није могао да

представља неку опасност због које би цар сматрао потребним да га

ослепи“. Без обзира на логичност овакве Шенеове аргументације треба

имати на уму да Јован Скилица о ослепљењу патрикија Константина

Вурциса говори само као о акту освете цара Константина: ослепео га је

зато што је „цару Василију пријављивао његова безочна дела“. Дакле,

Скилица не помиње да је патрикије Константин Вурцис на било који

начин, непријатељским намерама или акцијама, угрожавао позиције но

вог цара. Када је у децембру 1025. преузео власт, Константину VIII

пружила се могућност да изравна рачуне са својим старим непријате

љем. У том смислу за њега није морала да буде од велике важности ста

poсна доб патрикија Константина Вурциса. Но, било да се Јахјин пода

так односи на Константина Вурциса или на неког другог сина магистра

Михаила Вурциса, он указује да се и друга генерација ове породице на

лазила у служби византијског цара.

Тешко је на основу ове једине поуздане вести установити какав су

положај Вурциси заузимали под Константином VIII. Ослепљење једног

њиховог члана свакако се не може узети као показатељ цареве полити

ке према читавој породици, будући да се ради о усамљеном примеру

освете из врло конкретних разлога. Извори показују да су Вурциси то

ком XI века држали војне положаје“, па се може претпоставити да су

неки од њих почињали своју каријеру и за време краткотрајне владе

Константина VIII. Тако је из прве половине XI века познат извесни

Константин Вурцис чији успон у војној хијерархији можемо пратити

захваљујући печатима који му се приписују. Врхунац у његовој карије

pи представљала је титула магистра и положај дуке Антиохије. В. Ло

ран, који је први издао печат са том легендом, грешком га је приписао

сину магистра Михаила Вурциса ослепљеном од стране Константина

VIII, превиђајући при томе чињеницу да је тај Константин Вурцис

ослепљен као патрикије“. Остала три печата“ показују да је овај маги

* Etudes prosopographiques, 25 Ne 3 (Cheyne).

* Из времена Романа III Аргира познати су Михаило, Теогност и Самуило Вурцис

— унуци магистра Михаила Вурциса. В. стр. 59-60.

* Уп. Laurent, Chronologie, 237,254, који је његово управљање Антиохијом дато

вао у време пре 1025. године. Ову идентификацију побио је Сheynet, Etudes prosopogra

phiques, 26 No 4, сумњајући, с правом, у могућност да је после ослепљења патрикије

Константин Вурцис могао напредовати у служби и добити титулу магистра и важан по

ложај дуке Антиохије.

* Cheynet, Etudes prosopographiques, 26 Nе 4,30 Ne 7, 35 Ne 11, сматрао је првобит

но да су у првој половини XI века постојала три Константина Вурциса. Први је био па

трикије Константин Вурцис, ослепљен од стране цара Константина VIII, другом, за кога

је мислио да је живео средином века, приписао је ова три печата која су имала представу
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стар и дука Антиохије на почетку своје каријере обављао скромну слу

жбу топотиритиса, са титулом спатарокандидата, затим је постао акси

јарх, што се изједначава са положајем таксијарха (командант одреда од

1000 војника“) да би, пре него што је постао дука Антиохије, добио ти

тулу магистра и дужност хоплитарха, тј. команданта пешадије једног

великог округа. Он је припадао провинцијским војним функционерима

чије је службовање, по свој прилици, било везано за источне делове

Царства. Положај дуке Антиохије показује да је породица Вурциса и у

току прве половине XI века била утицајна у овом подручју.

С обзиром на расположиве податке, поставља се питање у каквом

је сродству овај Константин Вурцис био са магистром Михаилом Вур

цисом, освајачем Антиохије 969. Како се печати, њему приписани, да

тују у прву половину ХI века, може се претпоставити да је припадао

или генерацији ослепљеног патрикија Константина Вурциса или гене

рацији после њега. Он свакако није био син магистра Михаила Вурциса

нити син патрикија Константина Вурциса, већ потомак неког другог, за

сада непознатог, члана ове породице“. Не може се ни приближно утвр

дити када се Константин Вурцис налазио на положају дуке Антиохи

је“, али је то, свакако, било после владавине цара Константина VIII.

Исто тако, није познато ни када је обављао раније дужности, но остаје

могућност да је своју каријеру бар започео у време цара Константина.

Завера Нићифора Комнина

Најозбиљнији проблем са којим се Константин VIII суочио у току

своје краткотрајне владе била је завера Нићифора Комнина из 1026. го

св. Димитрија, трећи је био магистар и дука Антиохије у време које се не може прецизно

утврдити, али свакако између 1037. и 1054. године. Он је сматрао да се овај последњи

Константин Вурцис, магистар и дука Антиохије, не може идентификовати са својим

истоименим претходником, такође познатим само из печата, зато што се на његовом пе

чату налази представа св. Теодора а не св. Димитрија. Међутим, у свом новијем раду он

је, установивши да се на печату магистра и дуке Антиохије такође налази представа св.

Димитрија, повезао овај печат са три остала печата Константина Вурциса и тако рекон

струисао његову каријеру, в. Idem, Sceaux byzantines des Musées d'Antioche et de Tarse,

tм 12 (1994), 419

** О изједначавању функција таксијарха и аксијарха в. Ј. С. Сheynet, Note sur l'axi

arque et le taxiarque, REB 44 (1986) 233-235.

** Нити је Михаило Вурцис могао дати својим синовима исто име, нити су грчки

обичаји дозвољавали да син добије име по оцу. Константин Вурцис могао је добити име

евентуално по своме деди, који би у том случају могао бити брат магистра Михаила

Вурциса, или, по стрицу, а то би, у овом случају, могао бити ослепљени патрикије Кон

стантин Вурцис.

* Cheynet, Etudes prosopographiques, 35 Ne 11, сматра да је Константин Вурцис био

дука Антиохије негде у време између 1037. и 1054, будући да листа управника Антиохи

је није комплетна за тај период, тј. до 1037. имена дука Антиохије су добро позната. У

свом другом раду (Idem, Pouvoir, 308 n. 31) аутор наводи Константина Вурциса као дуку

Антиохије после 1025. године.
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дине“. У питању је био један од најстаријих представника славне поро

дице, први пут споменут у изворима у време Василија II као протоспа

тарије и управник теме Васпуракан, области која је припојена Византи

ји након смрти јерменског краља Гагика I (990—1020)“. Први управник

ове теме био је патрикије Василије Аргир“, брат будућег цара Романа

III Аргира. Он је, по свој прилици 1021–1022, због лошег управљања,

замењен протоспатаријем Нићифором Комнином“. Јован Скилица на

зива Комнина „архонтом Мидије и Васпуракана“ (Мтоlog čрхоуто тng

коi Booопрокоvtog) и стратегом“. На овом положају Комнина је зате

кла промена на престолу 1025. године. Његова завера представљала је

већу опасност по цара Константина VIII због подршке коју, као стратег

Васпуракана, имао у војсци. Према Јовану Скилици цар је Комнина без

икаквог разумног разлога ослепео, позавидевши му на јунаштву и опту

живши га за увреду величанства (č7кмтио тобтф ко9ootóceog en

eveyКdov). Објашњавајући узроке цареве подозривости, Скилица каже

да се Нићифор Комнин, ратујући са Арабљанима, суочио са бекством

својих војника које је на сваки начин покушавао да наговори да се за

једно сврстају у бојни ред. Зато је од њих тражио да му се закуну да ће

„са њим да погину, борећи се против непријатеља“, те су му они „дали

писани документ“ (šyyрофоу екбебdoкoot yродротеiov), поткрепљен

* О Нићифору Комнину в. Schlumberger, Epopće III, 10-12; Бурдара, Козоciocug

I, 103–104 Ne 53, Варзос, ГеweoAoyto, 39-40 Ne 3, Cheynet, Pouvoir, 38 No 24, побуну да

тује у лето 1026, у време када је вођен један поход против Арабљана.

* Скабаланович, 199; Острогорски, Историја, 299.

** О Василију Аргиру, брату будућег цара Романа III Аргира, и тасту Константина

Диогена в. Vannier, Argyroi, 39–41 No 12.

* Scyl., 355. Долазак Нићифора Комнина на чело теме Васпуракан различито је

датован и повезан је са датирањем оснивања те теме. Ову област, која се по Скилици зо

ве и Горња Мидија, предао је цару Василију Сенахерим у замену за титулу патрикија,

положај стратега Кападокије и неке поседе, Scyl., 354-355; Јахја, 62. У одељку где по

миње тај догађај, Скилица наводи годину 6524 (месец јануар), тј. 1016. По Јахји (барон

Розен), 373 н. 375, до уступања Васпуракана дошло је крајем 1021, или на почетку 1022.

године, Скабаланович, 199, сматра да је Сенахерим предао ову област Василију II 1021.

године; Guilland, Recherches II, 106-107, постављење Нићифора Комнина датује у 1016,

док се Иannier, Argyroi, 39 et n. 1 Ne 12, опредељује за 1019. годину, али напомиње да да

тум није сигурно утврђен, Варзос, Геweo Norto, 39 Ne 3, сматра да је Нићифор Комнин

постављен за стратега Васпуракана 1022, што значи да је до предаје Васпуракана Визан

тији и управљања Василија Аргира дошло пре те године, Сheynet, Etudes prosopographi

dues, 83 n. 95, позивајући се на студију И. Seibt, Die Eingliederung von Vaspurkan in das

bуzantinische Reich, Handes Amsorya 92 (1978), 49-66, сматра да је до предаје Васпура

кана дошло почетком 1019. године.

О титули протоспатарија в. Guilland, Recherches II, 99-131; Ahrweiler, Administra

tion, 37; Оikonomides, Listes, 292, 297.

* Scyl., 371, 372. Тема Васпуракан је, изгледа, одмах по оснивању добила ранг ка

тепаната, в. Скабаланович, 199—200, Острогорски, Историја, 299. Први управник ове те

ме који је називан катепаном познат је из печата. Ради се о Теофилакту Даласину који је

на овом положају, претпоставља се, наследио Нићифора Комнина, в. Etudes prosopograp

hiques, 83 No 4 (Cheynet).
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снажним заклетвама „да ће чврсто стати у бојни ред и да ће погинути

са стратегом“ (отпvou popioMéog čv rћ поротођеu Koi onogo veliv obv

тф otpormyф). Пошто је цар сазнао за ове догађаје, Комнин је смењен

са положаја, доведен у Цариград, и након истраге, оптужен као завере

ник против Царства (котобика(етоu dogouvopoобрevog кото тing Boot

Aetog) и ослепљен“. Јерменски историчар Аристак, за разлику од Ски

лице, отворено предочава намеру Нићифора Комнина да се прогласи за

цара истока, савезнике је нашао у Георгију, владару Абазгије, и још не

ким угледнијим лицима која нису именована. Против побуњеника је

послата војска из теме Кападокије, те је Комнин ухваћен и ослепљен

заједно са присталицама“.

Мада Скилица настоји да оправда Нићифора Комнина, сама чиње

ница да су заклетве војника нашле свој израз у писаном документу го

вори у прилог постојања завере. Војници, који су са Комнином на челу

ратовали против Арабљана у протеклих неколико година, сигурно му

се нису заклели као свом стратегу, односно врховном војном запо

веднику, већ као будућем цару који је на тај начин себи осигурао њихо

ву подршку. Већи проблем представља утврђивање циља ове завере,

будући да Скилица о томе не говори, а сведочанство Аристака о наме

ри Комнина да се прогласи за цара истока отвара више питања него

што даје одговора. Пре свега, шта се подразумева под царем истока? Да

ли се ради о намери да се неке источне области Византијског царства

одвоје и о којим областима је реч? Како Скилица наводи да је Нићифор

Комнин био „архонт Мидије и Васпуракана“, могло би се претпостави

ти да су у питању области на крајњем истоку Царства, припојене Ви

зантији у време Василија II. У том смислу би за њега била значајна по

дршка владара Абазгије као блиског суседа. Познато је да идеја о поде

ли Византијског царства није била нова: године 987. двојица узурпато

ра, Варда Фока и Варда Склир, договорили су се о подели интересних

сфера — Склир је требало да влада азијским, а Фока европским делом

Царства, укључујући Цариград. С друге стране, поданици Византијског

царства су, исто као и узурпатори, идеју о царској власти везивали пре

свега за Цариград. Скиличин податак да је Комнин оптужен као „заве

реник против Царства“, такође не објашњава ближе циљ овог покрета.

Он би се тако могао схватити у случају да је имао намеру да се осамо

31 Scyl., 371-372. -

** Aristakes, 26. Скабаланович, 7-9, комбинујући податке Јована Скилице и Ари

стака, закључује да су у завери Нићифора Комнина узели учешће сви они великаши

(њих седморица) које Скилица наводи по имену и који су настрадали за време владе

Константина VIII. То су Варда Фока, Василије Склир, Роман Куркуас, Богдан, Глава,

Гуделис и монах Захарија. Ради се ипак о одвојеним догађајима — заверама које Скили

ца ни на један начин не повезује у свом тексту. Он једноставно, без детаљнијих оба

вештења, набраја сва лица која су настрадала у том периоду.
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стали у одређеним областима Царства, али и у случају да је тежио вла

сти у Цариграду.

Након завршене истраге у престоници, Нићифор Комнин оптужен

је и ослепљен. Он се у изворима више не помиње, а што је још зани

мљивије, од свих византијских писаца успомену на њега сачувао је је

дино Јован Скилица. Историчари Комнина, Нићифор Вријеније и Ана

Комнина, уопште не наводе овог представника породице, мада њене

почетке везују за Манојла Еротика, оца будућег цара Исака I Комнина,

о коме ће касније бити више речи“. Стога је немогуће тачно утврдити у

ком су сродству били Нићифор Комнин и Манојло Еротик. Како су си

нови овог последњег, Исак и Јован, добро познати у изворима (први се

1057. домогао престола а други је био отац Алексија I Комнина), мало

је вероватно да би се Нићифор Комнин могао убројати међу њих. Оста

је могућност да је он био брат или синовац Манојла — првог познатог

Комнина у историји“. Његова завера се, у извесном смислу, може схва

тити као почетак експанзије ове нове породице која ће се крајем ХП ве

ка завршити оснивањем династије.

Покушај последњег Фоке: завера патрикија Варде

За време владавине Константина VIII учињен је и последњи по

кушај Фока да остваре своје политичке амбиције. Ова кападокијска по

родица, чији успон почиње за владе родоначелника македонске дина

стије, временом је постала једна од најутицајнијих у византијској држа

ви“. Врхунац њене моћи, али уједно и почетак опадања, представља

долазак на власт Нићифора II Фоке 963. године. Трагичним завршетком

његове владавине 969. и доласком на престо Јована I Цимискија, насту

па нова епоха у историји овог рода. Како каже И. Ђурић, од тог време

на па до свог краја, Фоке преузимају улогу побуњеника и завереника“.

Не мирећи се са губитком трона, брат покојног цара, куропалат Лав, са

синовима Нићифором и Вардом, покушао је побунама да врати престо

својој породици. Последице тих догађаја биле су Вардино прогонство и

присилно замонашење, ослепљење и прогонство куропалата Лава и ње

говог најстаријег сина Нићифора, док је имовина Фока конфискована”.

Иако су биле у питању врло оштре мере, моћ преосталих чланова поро

** Детаљније о почецима Комнина и њиховим представницима в. стр. 151-161.

* Варзос, Геweo Norto, 39 No. 3, сматра да су Манојло Еротик и Нићифор Комнин

били рођена браћа; Сheynet, Pouvoir, 38 n. 1, претпоставља да је Манојло Еротик био ње

гов отац или стриц.

** О породици Фока в. Ђурић, Фоке, 189-296.

* Ђурић, Фоке, 272.

** Ова прва конфискација имовине Фока представљала је додатну меру опреза Јо

вана Цимискија и вероватно је изазвана чињеницом што су Фоке, користећи се својим

богатством, успевале себи да обезбеде присталице, уп. Ђурић, Фоке, 273-274.



42 УСПОН ВОЈНОГ ПЛЕМСТВА

дице била је и даље велика што показују догађаји из времена Цимиски

јевог наследника.

Тако је Василије II, суочен са побуном Варде Склира 976, био при

нуђен да затражи помоћ од свог најмоћнијег магната и старог Склиро

вог противника — Варде Фоке, замонашеног и прогнаног сина куропа

лата Лава, који је после очеве смрти и братовљевог ослепљења преузео

старешинство у породици. Почашћен титулом магистра и чином доме

стика схола истока, Варда Фока успео је не само да сузбије побуну свог

имењака Склира, него и да предузме победоносне походе против Ара

бљана“. Али цар га је, осигуравши се на трону, сменио са положаја до

местика, дајући му чин „дуке Истока и управника Антиохије и свих

области Истока“. Да је у питању била деградација Варде Фоке показу

је чињеница да ће га Василије II поново поставити за доместика схола

истока у тренутку опасности од друге Склирове побуне 987. године.

Али овај пут представник моћне кападокијске породице одрекао је ло

јалност легитимном владару, склопио савез са Вардом Склиром (кога

је, додуше, убрзо ставио под стражу) и пошто је окупио око себе нај

моћније малоазијске великаше, прогласио се за цара. Будући да је био

подржан не само од преосталих чланова рода Фока — својих синова

Нићифора Кривовратог и Лава, и ослепљеног брата Нићифора — већ и

од представника најмоћнијих и најстаријих малоазијских породица Ма

леина и Мелисина, Варда Фока постао је опасан такмац цару. Како је

Самуилов устанак везао део војних снага на Балкану, а Мала Азија пот

пала под Фокину власт, Василије II је, оставши без ослонца у Царству,

потражио и добио помоћ од Руса. Питање престола било је решено у

две битке: код Хрисопоља и Абидоса, где је узурпатор, априла 989, по

гинуо. Смрћу Варде Фоке устанак племства није окончан јер је на чело

побуне, објединивши преостале снаге, стао Варда Склир. Уз војне ак

ције и преговоре, Василије II је успео коначно да угуши побуну плем

ства крајем исте године“.

Каква је била политика Василија II према преосталим члановима

ове породице након успостављања власти над малоазијском властелом?

Ниједан од преживелих Фока, учесника у побуни, видећемо, није није

подвргнут телесном кажњавању. Мада су били ослабљени поразом и

смрћу магистра Варде, цар је ипак био принуђен да се са њима обрачу

нава постепено. Раније ослепљени брат Варде Фоке, Нићифор, затворен

је, иако није могао представљати опасност за цара. Према Вардиним

** О побуни Варде Склира 976–979. године в. Острогорски, Историја, 284-285;

Ђурић, Фоке, 278-279; Seibt, Skleroi, 37-48 No. 10, Cheynet, Pouvoir, 27–29 Ne 11,329-333.

* Јахја, 20. Psellos, Chronographie I, 8, не наводи који је положај Фока имао, али

каже да је у почетку био удостојен виших а потом нижих почасти.

“ О побунама Фока и Слира 987—989. године в. Острогорски, Историја, 288–289,

Ђурић, Фоке, 280-282, Seibt, Skleroi, 50-57 10, Cheynet, Pouvoir, 31-33 Ne 15 (Варда Фо

ка), 33–34 Ne 16 (Варда Склир), 329-333.
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синовима Василије се понашао двојако: Лав Фока, који је и после очеве

смрти наставио са отпором у Антиохији, кажњен је прогонством децем

бра 989. године“; међутим, његов брат Нићифор Кривоврати, који се

после очеве смрти придружио Варди Склиру, као да се након ових бур

них догађаја налазио у царевој милости, будући да је од њега добио не

само титулу патрикија“ већ и „прекрасно имање“. Ипак, цар се поста

рао да овај Фока буде изузет од обављања било каквих дужности које

су његовим прецима деценијама обезбеђивале подршку, пре свега у вој

сци, али и у другим круговима Царства.

Колико је оваква умерена политика Василија II према Фокама би

ла последица тренутног односа снага између цара и властеле непо

средно после 989, показује позната новела из 996. године. Раније је по

менуто да је прву конфискацију имовине ове породице извршио Јован I

Цимискије“. Она је, изгледа, спроведена делимично. Лав Ђакон, гово

рећи о другој побуни Фока у којој су учествовали само куропалат Лав и

његов најстарији син Нићифор, каже да је Лаву, уместо уобичајених

знака царске власти које је очекивао, судбина припремила „горко осле

пљење, удаљено прогонство и губитак имовине“ (ектофлосtv ликpov

коi oпeрoрtov plокрđiv, коi ofiju evolv töv oiketov)“, а затим, да су по

царевој наредби „обојицу ослепели а њихово богатство запленили“

(čijuфотероug &потофлобоu, коi tijv tootov периоuotov &mplebovouv)“.

То значи да су конфискацијом у Цимискијево време били обухваћени

само поседи куропалата Лава и Нићифора, али не и других чланова по

родице“. Замонашени и прогнани Варда Фока био је 976. довољно

угледан да га цар, од свих других великаша, изабере као противника

Варди Склиру. Могућност за конкретнији закључак о проблему поседа

Фока пружа горе поменута новела Василија II из 996. године“. У њој

цар иступа против оних моћника који су, богатећи се грабљењем се

љачких имања, омогућавали и себи и својим потомцима да уживају у

* Ђурић, Фоке, 282.

* Scyl., 366, наводи и Нићифора Ксифију и Нићифора Фоку са титулом патрикија,

уп. Zonaras, 567. Међутим Јахја, 63, то чини само у Ксифијином случају. Уп. Ђурић, Фо

ке, 283 н. 68.

* Јахја, 25. Ђурић, Фоке, 282, претпоставља да се на тај начин Василије II осигурао

од евентуалне подршке коју би Нићифор Кривоврати могао да пружи свом брату Лаву.

* В. стр. 41 нап. 37.

** L. Diaconus, 146.

* L. Diaconus, 147.

* Ђурић, Фоке, 272, сматра да конфискација из 971. или није била трајног каракте

ра, или да је спроведена делимично, тј. да се односила само на поседе Фока у Цариграду.

“ Н. Зворонос претпоставља да су подаци у новели који се односе на Малеине и

Фоке, у ствари интерполације настале после 1001. године, N. G. Svoronos, Remarques sur

la tradition du texte de la novelle de Basile II concernant les puissants, ЗРВИ 8/2 (1964)

427-434; уп. Ђурић, Фоке, 283 н. 64. За ово разматрање, међутим, није од важности вре

ме настанка ових записа o Малеинима и Фокама већ њихов садржај.
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благостању наредних 70 или 100 година, а да их је, при томе, штитио

познати рок застарелости од 40 година“, по чијем су истеку држали та

имања као неотуђива. Као пример таквог начина стицања богатства, он

наводи род Малеина и Фока и каже да су Малеини уживали благостање

у трајању од 100 или 120 година, а Фоке далеко више од њих: „њихов

Прадеда, као и деда, а затим отац, а потом и сами његови синови, имали

су, тако рећи, све до нашег времена непрекинуту власт“ (6 te yop

прополдос obrov коi тому о палпос, stvo. коi o потip, peto be rooto

коi o otoi ot tootou violi, čičućбоxov oхебоv etneiv šog fudov etxov tijv

öuvootetov)“. Ако је, дакле, власт Фока над овако стеченим сељачким

имањима била, до времена издавања новеле Василија II, „непрекинута“

(Čičućбоxov ... thv čuvootetov), онда Цимискијева конфискација сигур

но није обухватила главнину поседа ове породице. Таква је била ситуа

ција све док Василије II није одлучио да Фокама свог времена одузме

оно што су њихови преци незаконито стекли у протеклих неколико де

ценија, спроводећи на тај начин аграрну политику чији је циљ, као што

је познато, била заштита малог поседа“. Већ је примећено да после из

давања новеле 996. у изворима нема више података који би упућивали

на постојање неког великог богатства ове породице“. Иако ни конфи

скација коју је спровео цар Василије није била потпуна, ипак је задала

јак ударац Фокама и њиховим присталицама“. Без високих титула и

функција, које су деценијама припадале њеним члановима, и без мате

“ О року застарелости од 40 година в. Острогорски, Историја, 270.

* N. Svoronos, Les novelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stra

tiotes, Athènes 1994, 203, 3a. „Синови“ су, у овом случају, како је још Ђурић, Фоке, 283,

приметио, Нићифор Кривоврати и његов брат Лав, док би „прадеда“ вероватно био це

зар Варда Фока, војно способан у време анхијалске битке 917. Међутим, Ђурић је по

грешно превео обućбоxov oхебöv као да су Фоке били „скоро без наследника“. Примар

но значење речи обućбоxog jeсте онај који је без наследника, међутим, секундарно и ме

тафорично она се употребљава и у значењу трајан, без прекида, А Greek-English Lexi

con, H. G. Liddell — R. Scott — Н. S. Jones, Oxford 1968°, s. v.

* В. стр. 8 нап. 24.

*? Ђурић, Фоке, 272.

** Када се говори о политици цара Василија II према Фокама и њиховим пристали

цама, пре свега треба имати у виду и оно што се у време његове владе дешавало са Ма

леинима. То што су патрикије Константин Малеин и његов син, магистар Евстатије, по

имену поменути у новели из 996. само по себи говори да се радило о крупним земљопо

седницима. Јован Скилица саопштава да се Василије II, враћајући се из једног похода са

истока, лично уверио у богатство свог поданика Евстатија Малеина који је том прили

ком угостио цара и његову војску. Мада га је због тога похвалио, цар га је ипак повео са

собом у престоницу и „није му допустио да се врати и дајући му у изобиљу све што му

је било потребно, држао га је као неку звер коју гаји у некаквом кавезу“. Дакле, иако је

као угледни великаш био обасут милостима, Евстатију је било забрањено да се врати на

своје поседе. Док је он био жив, Василије II је ипак водио рачуна о начину на који према

њему односи, али, чим је Евстатије Малеин умро, цар му је запленио целокупну имови

ну (ћ кrmous autob лбоа беопроoteuto), Scyl., 340.
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ријалних богатстава, Фоке су, у време цара Василија, постали породица

другог реда, иако је њихов углед још увек био врло велики.

Један представник овог рода није се могао помирити са таквим

стањем. Син магистра Варде, Нићифор Кривоврати, који је, видели

смо, по окончању очеве побуне добио од Василија П титулу патрикија

и имање, устао је са Нићифором Ксифијом против цара 1022, али је пао

као жртва Ксифијиних амбиција“. Тиме су се, најзад, окончали сукоби

цара Василија са овом породицом. Смрт Нићифора Кривовратог озна

чила је крај још једне, претпоследње, генерације Фока.

Да мерама Василија II ипак нису окончане политичке амбиције

Фока, показали су догађаји из времена владавине његовог брата. Убрзо

по доласку на власт, највероватније 1026. године“, Константин VIII

ослепео је патрикија Варду, унука узурпатора магистра Варде Фоке, „и

неке друге“ (коi тiоuv čАЛоug)“ који су били заједно са њим оптужени

за склапање завере с циљем да се изврши промена на престолу у Фоки

ну корист“. Патрикије Варда Фока био је син или Нићифора Кривовра

тог или Лава Фоке. Како Јахја непосредно пре излагања овог догађаја

помиње да је цар Константин, по доласку на власт, ослободио из затво

ра све оне који су учествовали у устанку „Фоке и Ксифије“, може се

поставити питање да ли се овде ради о сину последњег поменутог Фоке

у његовом тексту“. Титулу патрикија могао му је доделити цар Васи

лије тек при крају своје владе, Варда Фока, кога ниједан извор не поми

ње као учесника у побуни његовог деде, магистра Варде Фоке 987—989,

могао је постати битан Василију II тек од 1022, дакле у време када се

цар поново суочио са незадовољством Фока. С друге стране, поменуто

достојанство могао му је доделити и Константин VIII, одмах по преузи

мању власти, као вид милости коју цар указује последњем члану славне

породице. Уз то, треба имати на уму Јахјин податак о ослобађању уче

сника у побуни 1022, без обзира на то што Варду Фоку ниједан извор

не убраја међу њих. Милостив према бившим побуњеницима, цар се

могао показати као милостив и према сину или синовцу једног од вођа

** О Нићифору Кривовратом и Ксифији и њиховој побуни 1022, в. Ђурић, Фоке,

283; Cheynet, Pouvoir, 36-37 Ne 21, и тамо нав. литературу.

** О завери Варде Фоке в. Schlumberger, Epopće III, 13, Бурдара, Ко3ociocus I,

104 Ne 54, Cheynet, Pouvoir, 39 Ne 25, који сматра да је завера Варде Фоке била истовре

мена са побуном Нићифора Комнина.

* Scyl., 372. За разлику од Скилице, који наводи име, титулу и сродство овог Фo

ке са магистром Вардом, Јахја, 70, у њему види „сина Фоке“, јединог преосталог члана

породице. В. о томе Ђурић, Фоке, 284, 289, 290, 291.

*7 Јахја, 70. Скилица (372), очито непријатељски настројен према Константину

VIII, разлог због којег су ослепљени патрикије Варда Фока и његови саучесници, припи

сује карактеру овог цара, саопштавајући, само, да су наведена лица оклеветана од стране

једног потказивача.

* Јахја, 69-70. Треба имати у виду и обичај византијских писаца да не наводе це

ло име и презиме личности коју су претходно поменули.
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устанка — Нићифора Кривовратог“. У сваком случају, достојанство па

трикија, било да је додељено од стране Василија II или Константина

VIII, показује да се о Фокама ипак водило рачуна. Титулама, које нису

биле праћене одређеним дужностима, цареви македонске династије

као да су покушавали да очувају неко привидно поштовање према

овој породици. Да опасност од популарности Фока није прошла после

погибије магистра Варде 989, показала је не само побуна из 1022, већ

и завера из времена Константина VIII. Ко су били „неки други“, или

по Јахји, „дворани“, на чију је подршку могао да рачуна последњи

Фока и који су своју жељу да на престолу виде представника ове слав

не породице платили казном ослепљења? Или је умесније упитати се

на чему се 1026. заснивала моћ патрикија Варде Фоке? Последњи Фо

ка није располагао великим богатством које је омогућавало његовим

прецима да придобијају своје присталице. Зна се да је ова породица и

после конфискације Василија II имала поседе у Кападокији — Скили

ца помиње да се Роман III Аргир, после неуспешног похода на исток

1030, склонио у Фокину кућу (тоу тоu Фока оlкоv)“ — али овде је, по

свој прилици, реч о матичним поседима који нису подвргнути конфи

скацији. У сваком случају, нема сумње да је земљишни фонд који је

остао у власништву овог рода био врло ограничен.

У изворима се, нажалост, не помињу имена оних који су намерава

ли да патрикија Варду Фоку уздигну на престо уместо цара Константи

на, па се ни приближно не може утврдити о којим се круговима ради.

Јахјин податак о „дворанима“ Константина VIII такође не казује ништа

одређеније. Суровост са којом је цар угушио заверу не показује њен

значај и обим јер се у изворима више пута помињало да је омиљена ка

зна цара Константина била ослепљење. Осим тога, за време његове

краткотрајне владавине исту казну претрпело је бар осморо људи и сви

су потицали из мање-више познатих родова. Зато се на основу овако

малобројних података може се закључити следеће: прво, да је ова заве

ра представљала последњи покушај Фока да побољшају свој положај,

друго, да је и поред конфискација Василија II и спречавања чланова ове

породице да се дочепају неких од положаја у војсци које су скоро тра

диционално држали, међу одређеним друштвеним групама у Царству

још увек било људи њима привржених и спремних да за њихове инте

ресе улазе у ризичне подухвате. Број присталица Фока сигурно је опа

дао још од владе Јована I Цимискија, а нарочито после гушења побуне

магистра Варде Фоке. Али оне нису нестале, што показује догађај из

* Изгледа да се ова Константинова мера није односила на вођу побуне патрикија

Нићифора Ксифију који је, према Скилици, опозван из прогонства тек по доласку на

власт Романа III Аргира, Scyl., 376.

80 Јахја, 70.

61 Scyl., 382. Уп. Ђурић, Фоке, 289.
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1026. Оскудност извора не дозвољава да се установе интереси који су

повезивали патрикија Варду Фоку и његове саучеснике, па ће остати

отворено питање да ли је популарност Фока била толика и довољна, и

неподупирана другим средствима, да се учини овај последњи покушај.

Великашки сукоби: Василије Склир и Прусијан

За разлику од Фока, који после 1026. нестају из политичког живо

та Византије, њихови дугогодишњи супарници Склири успели су да за

држе истакнуто место у ХI веку: познати су од IX века“, а углед им је

посведочен и после 1025, дакле у оном временском распону када су из

вори у већини случајева бележили активности припадника племства

чији се почеци могу пратити тек од владе цара Василија II.

Политика коју је према Склирима водио Василије II могла би се

окарактерисати као благонаклона. Она, између осталог, показује начин

на који је цар успостављао контролу над малоазијским племством. Не

спорно је да је породица чији се ниједан члан није домогао трона пред

стављала мању опасност за цара Василија. Узурпатор Варда Склир који

се, у периоду од 976. до своје смрти 991. године, чак у три наврата на

лазио на челу побуна против цара, завршио је живот као куропалат“.

Његов син Роман био је награђен не само титулом магистра, већ му је

опрезни Василије II 992–993. поверио команду над византијском вој

ском у подручју дуката Антиохије“. Поседи ове породице остали су

нетакнути, а титуле и дужности им очигледно нису ускраћиване. Ако се

одлучио да коначно уништи моћ и утицај оних родова који су претен

довали на положај вођа византијског племства, и тиме угрожавали цар

ску власт, Василије II је био принуђен да води рачуна да против себе не

окрене и друге великашке породице. Обрачунавајући се постепено — a

другачије није могао — са Фокама, Малеинима и њиховим савезници

ма, настојао је да Склири признају његово владарско право. Колико је

било тешко очувати равнотежу између цара и ојачалог племства, успо

“ Већина истраживача, са мањом или већом сигурношћу, убраја Склире у породи

це јерменског порекла, мада њихов патроним потиче од грчке речи оклnpós што значи

чврст, тврд, оштар, суров. О пореклу ове породице и њеним првим члановима позна

тим од почетка IX века в. Сhаrаnis, Armenians, 22; Каждан, Армине, 75; Seibt, Skleroi,

15, 19–29 Ne 1-10 (преглед свих носилаца патронима Склир који се појављују пре Варде

Склира), Ђурић, Фоке, 208 н. 38.

“ О Варди Склиру в. Seibt, Skleroi, 29-58 Ne 10. Титула куропалата представљала

је изузетно високо достојанство (које је долазило одмах иза цезара и новелисима) и

углавном је чувана за чланове царске породице, Оikonomides, Listes, 293.,

“ О Роману Склиру в. Seibt, Skleroi, 60–65 Ne 12. За разлику од овог аутора (ibid.,

63-64, по коме је Роман Склир 992–993. био дука Антиохије, Сheynet, Pouvoir, 334 n. 70,

сматра да командовање војском у антиохијском подручју није обавезно за собом повла

чило држање тог положаја.
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стављену након дугогодишњих грађанских ратова, показало се одмах

по смрти цара Василија. Пример за типичну великашку самовољу пру

жио је управо представник ове моћне породице.

За владавине цара Константина VIII, изгледа 1026. године, патри

кије Василије, син магистра Романа Склира“, дошао је у сукоб са маги

стром Прусијаном Бугарином и „дрзнуо се до те мере да је кренуо у

борбу са њим“ (êg tooootov проћх9m töХрing, dog коi дuo pićxng tootф

č7.9eiv)“. Прусијан је био најстарији од синова последњег бугарског

цара Јована Владислава. Када се 1018. предао Василију II, награђен је

високим достојанством магистра“ и вероватно је убрзо ступио у слу

жбу ромејског василевса. Као потенцијални наследник бугарске царске

титуле, Прусијан је очигледно био изузетно важан за Василија II.

У време када је дошао у сукоб са патрикијем Василијем Склиром,

Прусијан се налазио на положају стратега малоазијске теме Букелари

ја“, који је могао добити пре Константиновог ступања на престо. Неја

сни су узроци због којих је избило непријатељство између ове двојице

великаша, али Скиличина формулација да је Склир „кренуо у борбу“ са

Прусијаном“ показује како се оно испољило. Будући да се овај послед

“ О Василију Склиру и његовом сукобу са Прусијаном в. Schlumberger, Epopće

III, 14–18, Guilland, Contribution, 15–17; Каждан, Армане, 76-77 Ne 4; Seibt, Skleroi,

65-69 Ne 13; Бурдара, Ко 9ootooug I, 104—105 Ne 56; Cheynet, Pouvoir, 39-40 Ne 27.

“ Scyl., 372. Cheynet, Pouvoir, 39, датира ове догађаје у период између 1026—1028,

с обзиром на редослед њиховог набрајања код Скилице. Међутим, након излагања дога

ђаја везаних за сукоб Василија Склира и Прусијана, и оних који се односе на заверу Ро

мана Куркуаса, Богдана, Главе и Гуделиса, Скилица помиње упад Печенега у Бугарску

(Tootф tф štet коi. Потфtváкоu etopoЛhv ēлоuficovito, Scyl., 373) који се датује у 1026.

или 1027. годину.

“ Scyl., 359-360. У моменту предаје Владислављеве удовице Марије и других

чланова владарске куће, Прусијан је, са двојицом браће, Алусијаном и Ароном, наставио

извесно време да пружа отпор на планини Томор (Тибpog). После предаје, Прусијанова

браћа била су награђена титулом патрикија, која је била нижег ранга од титуле маги

стра, в. ВИИНЈ III, 129 н. 169 и н. 171, 130 (Ј. Ферлуга); уп. Пириватрић, Самуило, 128,

129-130, 178.

“ Scyl., 372: ... тф ployiотрф Проuoućivao tф Воuљубрф otpormočvtt Bouкел

Аoptov, Отеми Букеларија в. Микpć Aоio tov 9eplátov, 245-257, 431 Ne21 (Т. Лунгис).

“ Златарски, Историа II, 33–34, сматра да је против цара Константина VIII била

склопљена завера у којој су учешће узели не само Василије Склир и Прусијан, већ и Ро

ман Куркуас, Богдан, Глава и Гуделис. По мом мишљењу, Скиличин текст не дозвоља

ва, прво, да се догађаји у којима су учествовали Прусијан и Василије Склир тумаче као

завера уперена против цара, и друго, да се они повезују са завером Романа Куркуаса и

других набројаних великаша. Поред тога, према Златарском, Склир и Прусијан су се су

кобили у двобоју, а Seibt, Skleroi, 65 Ne 13, сматра да су у сукобу учествовале Прусијану

потчињене трупе из теме Букеларија, и Склирове трупе, састављене од наоружаних па

pика — што се на основу Скилице не може ни наслутити (уп. Cheynet, Pouvoir, 40 n. 1,

305 n. 15); позадину сукоба исти аутор види у међусобној борби две племићке фракције

на двору, а непосредни повод у мерама које је стратег Букеларија предузео, а које су

угрожавале интересе магната у овој теми. Сheynet, Pouvoir, 39-40, такође сматра да је

позадину сукоба чинила борба између моћних група на двору.
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њи као стратег морао налазити на подручју своје теме, могло би се

претпоставити да је до сукоба дошло у Малој Азији, можда баш у теми

Букеларија. Василије Склир се помиње само са титулом патрикија која

није подразумевала и обављање одређене дужности, те се у ово време

он вероватно налазио на својим поседима. Познато је да је један Склир,

средином XI века, имао имања у теми Анатолика“, која су се граничи

ла са темом Букеларија, што би могао да буде показатељ за одређивање

области у којој је и патрикије Василије Склир био земљовласник. Са

мовољно понашање поданика Константин VIII осудио је као „дрскост

према Царству“ (čivotoХuvrtov крivov кото тing BootAetog) и Склира је

прогнао на острво Оксију, а Прусијана на Плати”. Односећи се на исти

начин према обојици, Константин је штитио свој царски ауторитет,

угрожен отвореним испољавањем непријатељстава међу великашима.

Убрзо се царев став променио — Василије Склир је ослепљен под опту

жбом да је планирао бекство (чиме је за извесно време отклоњена мо

гућност његовог даљег деловања), а Прусијан је ослобођен иако „умало

није претрпео“ исту казну”.

Василије Склир остао је у немилости све до промене на престолу

1028. Пошто је био ожењен Пулхеријом, сестром Константиновог на

следника Романа III Аргира, он је тада, као царев зет, уздигнут на до

стојанство магистра и обдарен многим доброчинствима?“. Непознато је

да ли је Прусијан, пошто је опозван из прогонства, враћен на ранију

функцију стратега Букеларија, али је сигурно остао близак двору што

ће показати доцнији догађаји и његова веза са Теодором, ћерком Кон

стантина VIII.

Завера Романа Куркуаса и словенских великаша

Изгледа да Прусијан није учествовао у завери коју су против цара

склопили Роман Куркуас, Богдан, Глава и Гуделис. Они су кажњени

ослепљењем, а њихов саучесних монах Захарија — одсецањем језика“.

79 Scyl., 427, 488. Ради се о Роману Склиру, о коме ће касније бити више речи, в.

стр. 189—190.

7. Scyl., 372.

* Scyl., 372. Ослепљење Василија Склира поменуо је и Псел, не објашњавајући

разлоге који су га проузроковали, Psellos, Chronographie I, 125.

79 Scyl., 376, 388. О политичким активностима Василија Склира и његове жене

Пулхерије в. стр. 63.

** Scyl., 372. Излагање о завери ових великаша, Скилица непосредно надовезује на

причу о сукобу Прусијана и Василија Склира. Чињеница да је Роман Куркуас био Пру

сијанов зет навела је Златарског, Истории II, 34, да повеже ове догађаје, што, по мом

мишљењу, не произлази из извора. Уп. преглед који о овој завери дају Schlumberger,

Epopće III, 18, Бурдара, Ко 9ootooug I, 104—105 Ne 56 (која ове личности такође повезује

са Прусијаном и Романом Склиром), Сheynet, Pouvoir, 40 Ne 28.
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Евентуалне титуле и функције завереника нису познате, али се неки по

даци о њима ипак могу наћи у изворима. Зна се да је Роман Куркуас

био представник старе јерменске породице која се може сматрати ви

зантијском тек од времена Василија 17°. Он је после 1018. ожењен ћер

ком бугарског цара Јована Владислава, Прусијановом сестром, чије име

није познато. Тако је Василије П настојао да браковима повеже пред

ставнике бугарске владарске куће са византијским племством. Преци

овог Куркуаса заузимали су важне положаје у византијској војсци, а је

дан од њих, Јован Цимискије, доспео је и до царске власти“. Куркуаси

су, као и Гуделиси, имали поседе у Малој Азији. Њихово име везује се

за тему Арменијака, али и за тему Пафлагонију”. Утицај ове породице

почео је да опада од времена Василија II, тако да се може претпостави

ти да ослепљени Роман Куркуас није заузимао истакнутије место у хи

јерархији византијских великаша.

Гуделис из времена Константина VIII уједно је и први познати

члан ове породице, по свему судећи, словенског порекла чији успон па

да у ХI век“. Тако ће Јован Скилица већ другог познатог Гуделиса (ко

ји се помиње на самом почетку владе Михаила IV) означити као при

падника једног „племенитог рода“ и „богатог“. С обзиром на поли

тичке везе у које су Гуделиси ХI века улазили са другим племићким по

родицама — Куркуасима, Главама, Даласинима и, касније, са Вотанија

тима, може се претпоставити да су први чланови овог рода били опре

дељени за војну службу“. Иако се њихов ранг не може тачно утврдити,

на основу података из каснијег периода може се закључити да никада

нису доспели у сам врх византијске аристократије“.

Јован Скилица поменуо је учешће извесног Главе у завери, не на

водећи му име, што отвара питање његове идентификације с обзиром

на прве познате чланове ове породице из ранијег периода. После пораза

Бугара на Сперхеју 997, неки високи и истакнути војни достојанственици

(iХХоботрио коi otpornуuкоig čipxoig био преуо vreg) из Адријанупоља

пребегли су Самуилу, у страху да не буду осумњичени за сарадњу са

устаницима. Међу њима су се налазили Василије Глава и Ватац са по

7° Сhаrаnis, Armenians, 40; Каждан, Армане, 13; Ђурић, Фоке, 209-210 н. 45;

Cheynet, Pouvoir, 323.

“ B. генеалогију ове породице коју је извео Сheynet, Pouvoir, 270.

77 Cheynet, Pouvoir, 216, 323, 328.

** О Гуделисима и проблему њиховог порекла в. Крсмановић — Лома, Манијакис,

229-259.

” Scyl., 396. Према Сheynet, Pouvoir, 224-225, Гуделиси су имали имања у теми

Опсикија, в. стр. 73 нап. 169.

* То је сасвим извесно за Гуделиса који је узео учешће у побуни Нићифора Вота

нијата, в. Сheynet, Pouvoir, 351 et n. 78.

“ О Гуделисима из каснијег периода в. С. Ламброс, О Вučavvuокоc otkog гоu

óéMn, Néog 'ENAnvolvfjuov 13 (1916) 211-221.



ЗАВЕРЕ ВОЈНОГ ПЛЕМСТВА 51

родицом. Сина Василија Главе, непознатог по имену, цар је затворио и

ослободио га је тек после три године“. Јасно је да су Главе припадале

породицама из европског дела Царства и судећи по патрониму, словен

ског су порекла. Већ крајем Х века били су од угледнијих у Једрену и

опредељени за војни позив. Није познато који је чин имао Василије

Глава, али је сигурно заузимао неки командни положај. Он се више не

помиње у изворима, па се не може ништа закључити о статусу који је

имао након прикључења Самуилу. Василије Глава је вероватно био у

зрелим годинама будући да је његов син, у време ових догађаја, био до

вољно одрастао да би представљао опасност за цара Василија II због

које га је овај држао три године у затвору. Тако би ослепљени Глава из

времена Константина VIII могао, у ствари, бити син Василија Главе.

Први познати подаци о Богдану такође потичу из времена цара Ва

силија. Реч је о бугарском великашу који се 1018. предао цару и добио

од њега титулу патрикија. У тренутку предаје, Богдан је био „топарх

унутрашњих тврђава“ (o tov evrotéро каотроу топархmg). Ради се о

једној врло угледној дужности која је позната још из времена Првог бу

гарског царства“. Нема довољно података да би се прецизно одредиле

његове надлежности у Самуиловој држави, али је сасвим извесно да је

био на челу једне области. Изгледа да је Богдан још раније задужио ца

ра Василија убивши свога таста Матејицу, јер Скилица за њега каже да

је „одавно био царев присталица“ (полоu to BootЛćog фроубv)“. Титу

ла патрикија посредно указује на углед који је Богдан уживао код цара

Василија, с обзиром на то да су исто достојанство добили, изузев Пру

сијана, синови Јована Владислава, али и најугледнији представници бу

гарске властеле“. Није познато да ли је она праћена и неком ду

жношћу, али ако јесте, онда ју је Богдан највероватније обављао у ис

* Scyl., 343. Ова вест се датира у 998. или 999, тј. у време после пораза Самуила

на Сперхеју, в. ВИИНЈ III, 95 н.65 (Ј. Ферлуга). Сheynet, Pouvoir, 34, ставља је у 996. и

наводи да су Василије Глава и Ватац узели учешће у догађајима везаним за протоспата

pија Јована Малакиноса и магистра Павла Вова, једног од најугледнијих људи у Солуну.

Ова двојица су оптужени за наклоност према Бугарима и прогнани — Павле Вов у тему

Тракезијанаца, а Малакинос у Цариград, в. Scyl., 343, ВИИНЈ III, 38-39 н. 16 (Б. Ферјан

чић), 95 н. 65 (Ј. Ферлуга). По мом мишљењу ради се о одвојеним догађајима, тј. Скили

ца наводи имена оних лица која су била осумњичена за сарадњу са Самуилом. Једни од

њих су прогнани, а други су, као Василије Глава и Ватац, избегли казну, отворено

прешавши на страну Самуила. Син Василија Главе затворен је или зато што је делио

очеву наклоност према Бугарима или због његовог бекства. О поменутим догађајима в.

Пириватрић, Самуило, 102 и н. 98.

* Scyl., 357-358. У једном рукопису Скиличиног текста стоји уместо топарха уну

трашњих тврђава (каотроу) — топарх унутрашњих места (толом). Сматра се да „топарх

унутрашњих тврђава“ представља грчки опис старе бугарске титуле „ичиргу боила“, уп.

Пириватрић, Самуило, 129 и н. 182, 168, 171 и н. 120, 172.

“ Scyl., 358; Guilland, Patrices, 84, сматра да се Матејица противио предаји и да га

је Богдан убио из тог разлога. Уп. Пириватрић, Самуило, 129.

* Пириватрић, Самуило, 178–179.
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точном делу Царства. Његово премештање са Балкана у неку од ис

точних покрајина уклапало би се у политику Василија II. Будући да је

био топарх тврђава или области, дакле један од моћнијих великаша,

Богдан је сигурно имао бројне присталице на територији бивше Саму

илове државе, па је из тог разлога могао да представља потенцијалну

опасност за цара. На крају, тако би се могла објаснити и његова веза

са представницима малоазијских породица као што су Куркуаси и Гу

ДеЛИСИ.

Нису, нажалост, познати узроци због којих су се против цара заве

pили ови великаши. Учешће патрикија Богдана показује да се утапање

некадашње бугарске властеле у византијско племство одвијало без пре

прека. Ова појава била је још израженија у време Константиновог на

следника Романа III Аргира када се видело до које је мере успоставље

на подударност између интереса чланова породице Јована Владислава

и оних које је заступала ромејска властела. После 1018. пресељени по

томци владара Самуилове државе (976—1018) а исто тако и они који су

представљали њен угледнији друштвени слој, попримају одлике ромеј

ских племића — било бунтовних који устају против цара, било лојалних

— тако да не теже обнови оне државе из које воде порекло него везују

своје политичке амбиције за Цариград.

II. ВРЕМЕ РОМАНА III АРГИРА (1028—1034)

У новембру 1028. Константин VIII се разболео и како није имао

мушких потомака, поставило се питање наслеђа престола. Да би нови

цар имао легитимитет, Константин је одлучио да до наследника дође

удајом једне од својих кћери“. Избор је најпре пао на патрикија Кон

стантина Даласина“ који се у то време налазио на својим поседима у

теми Арменијака. По њега је послат евнух Ергодот са задатком да га

доведе у престоницу, али је цар изненада променио наредбу, одлу

чивши да на престо доведе патрикија Романа Аргира. Иако се у извори

ма не помињу разлози због којих је Константин VIII преиначио своју

одлуку, може се претпоставити да је то била последица деловања одре

ђене групе дворана у чијем је интересу био долазак на власт Романа

Аргира. Јован Скилица помиње извесног Симеона, за кога се зна да је

био евнух и да се тада налазио на положају друнгарија вигле“, као чо

“ Константин VIII имао је три кћери — Евдокију, Зоју и Теодору. Најстарија Ев

докија отишла је у манастир, па су за брак биле слободне Зоја и Теодора.

** О патрикију Константину Даласину и породици Даласина в. стр. 65 и сл.

* Scyl., 370. О евнуху Симеону, друнгарију вигле, коме је Константин VIII доде

лио и титулу проедра в. Guilland, Recherches I, 173, 184. О могућности његове иденти

фикације са протовестијаријем (начелник царске гардеробе) Симеоном из времена владе

Романа III и Михаила IV в. више на стр. 74.
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века који се „ревносно пријатељски односио према патрикију Роману

Аргиру“. Његовим настојањем Даласину је наређено да „остане тамо

где га затекне писмо, а Роман је доведен у палату“.

У време ових догађаја патрикије Роман Аргир, „један од првих у

синклиту“ (то прото ... tђg ouукмfitou), како каже Михаило Псел, на

лазио се на положају епарха Цариграда“. Припадао је угледној и старој

аристократској породици, пореклом из Харсијанона у Кападокији, чији

се почеци везују за време владе Михаила III (842—867)“. Роман Аргир

је био у родбинским везама са представницима македонске династије

јер је његов истоимени предак био ожењен једном од кћери Романа I

Лакапина, као и Константин VII Порфирогенит — деда Василија II и

Константина VIII92.

Мада је уживао подршку не само извесних престоничких круго

ва, већ и самог василевса, успон Романа Аргира до царске власти није

протекао без препрека. Иако је отклоњена опасност од Константина

Даласина, остало је да се раскине брак између Романа и његове та

дашње супруге. Према изворима, до тога је дошло против његове во

ље, а захваљујући лукавству којим се послужио Константин VIII.

пошто је доведен у царску палату, Роман је наводно стављен пред из

бор — или да се ожени једном од царевих кћери и тако преузме власт,

или да буде кажњен ослепљењем, препреку је отклонила Романова та

дашња супруга, која се замонашила и на тај начин ослободила бу

дућег цара брачне везе, потом је Роман Аргир ожењен Зојом и про

глашен за цара и автократора“.

Без обзира на подударност извора, сумњиво је да су се сви ови до

гађаји — промена става Константина VIII према Даласину, а у корист

Аргира, присилан развод и венчање са Зојом — одвијали без Романовог

знања и одобрења. Чини се да се питање наслеђа престола поставило

међу одређеним круговима у престоници и пре него што је то учинио

цар Константин. По свој прилици су епарх града, патрикије Роман Ар

гир, и друнгарије вигле, евнух Симеон, припадали одређеној поли

тичкој групи у Цариграду која је настојала да заштити своје интересе

довођењем на престо „свог“ кандидата. На исти начин деловале су и

* Scyl., 373-374; Zonaras, 572.

* Psellos, Chronographie, 30; Zonaras, 572. Према Пселу, дужност епарха града би

ла је „царско достојанство, иако без пурпура“.

** О породици Аргира в. Ј. Ферлуга, Почеци једне византијске аристократске по

родице — Аргири, ЗФФБ XII-1 (1974) 153—167; Vannier, Argyroi, 15–17.

* Константин VII Порфирогенит ожењен је 919. Јеленом, а Роман Аргир, син Ла

ва Аргира 921. године Агатом, в. Vannier, Argyroi, 33 Ne 8. Cheynet, Pouvoir, 273-274,

оставља могућност да је ово сродство утицало на избор Романа Аргира за цара.

* Scyl., 374; Psellos, Chronographie, 30-31; Zonaras, 572-573. О догађајима који су

пратили Романов долазак на власт в. Скабаланович, 11—14; Schlumberger, Epopée III,

56-57, Бурдара, Ко 9ootooug I, 105 Ne 57; Cheynet, Pouvoir, 41 Ne 30.
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присталице патрикија Константина Даласина. Један од разлога којима

се може објаснити њихов неуспех крио се, свакако, у чињеници да се

Константин Даласин тада налазио далеко од престонице, на својим по

седима у теми Арменијака. И поред тога што је Константин VIII био

спреман да га у једном тренутку, као свог наследника, уздигне на пре

сто, Даласиново одсуство из Цариграда пружило је довољно времена

епарховим савезницима да преокрену ситуацију у своју корист.

Начин на који је Роман III Аргир новембра 1028. дошао на власт,

показује да је Цариград, након смрти Василија II, постао поприште по

лититичких борби. У наредних неколико деценија питање престола

решаваће они који се налазе „на лицу места“ — у престоници и на дво

ру — а не великаши из провинција. Чак је и први успешно окончан

„провинцијски“ покушај освајања власти, предвођен Исаком Комни

ном 1057. имао одговарајући исход тек од тренутка када су се за њега

изјаснили становници Цариграда“.

Опозиција: Теодора, Прусијан и Константин Диоген

Без обзира на подршку коју је Роман Аргир неспорно уживао, убр

зо се показало којим политичким групама у престоници и ван ње није

била по вољи промена на престолу из 1028. Занимљиво је да незадо

вољство није избило међу онима који су подржавали његовог „конку

рента“ Константина Даласина, већ у самој царској палати. Тако се у то

ку прве године владе, нови цар суочио са двема заверама у којима је

учешће узела најмлађа кћи Константина VIII. Односи између Теодоре и

Романа III били су поремећени и пре његовог ступања на престо. Једи

ни податак који би бар делимично разјаснио узроке њиховог сукоба да

је Јован Скилица. По њему, Константин VIII намеравао је првобитно да

Романа Аргира ожени својом најмлађом ћерком, али је она одбила по

нуђени брак, иако би је та веза довела на царски престо. Као разлог ње

ног одбијања, Скилица наводи две могућности — или је у питању било

сродство између Аргира и представника македонске династије, или чи

њеница да је Романова тадашња супруга била још жива. Да су и срод

ство и Романов брак заиста представљали велику препреку плановима

цара Константина, показује податак да су постојеће тешкоће пребрође

не тек уз посредовање цариградског патријарха. Јер, иако је, након Тео

дориног одбијања, Зоја драговољно прихватила понуђени брак са Рома

ном, а тиме и царску власт, Константин VIII био је принуђен да затра

жи сарадњу са црквом, пошто су његови противници и даље инсистира

ли на сродству које је, по њима, онемогућавало ову брачну везу. Тек ка

* Управо би се у наведеној чињеници могла огледати „константинополитизација“

Византије о којој говори Аhrweiler, Société, 99-124.
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да је „црква са патријархом решила ту двоумицу, Роман је свечано оже

њен Зојом и проглашен за цара самодршца“. Судећи по догађајима

који су уследили након смрти Константина VIII, може се рећи да Тео

дорино одбијање брака са Романом није било само израз њеног личног

неслагања. Очигледно је да се око ње формирала једна политичка стру

ја којој није био у интересу долазак на власт Романа Аргира. Изгледа да

ова група није подржавала ни Константина Даласина јер у изворима не

ма никаквих наговештаја о њиховој евентуалној повезаности. Одмах по

преузимању власти, Роман III предузео је мере да би онемогућио било

какво Теодорино политичко деловање. Зато је Јована, који је био про

тонотарије цара Василија II и који се у међувремену замонашио, поча

ствовао достојанством синкела и поставио га за „чувара (Фроupóv) Тео

дори, сестри сопствене жене“. Било је јасно да ју је Роман III на време

схватио као непоуздану особу, непријатељски расположену према цар

ском пару. Какве су биле Теодорине амбиције и са којим људима је на

стојала да их оствари, убрзо су показали догађаји.

Најпре је 1029. раније поменути магистар Прусијан оптужен да се

„удружио са Теодором, царичином сестром, и да је тежио царској вла

сти“ (коuvoпроуeiv Оеодоро тiћ тing BootХtóog čбелфћ коi tђg Boot

Aetog čevrtnoteiо 9оu). До завршетка истраге, он је био затворен у Ма

нојловом манастиру у Цариграду”, а када је оптужба доказана, кажњен

је ослепљењем. У завери је поред Теодоре и Прусијана, учешће узела и

његова мајка Марија“. Удовица бугарског цара Јована Владислава на

грађена је, након предаје Василију II 1018, нajвишом женском двор

ском титулом — зости патрикија“. Овај положај јој је омогућио да сту

пи у везу са Теодором и пре доласка на власт Романа III. Након сино

вљевог ослепљења, Марија је прогнана из Цариграда у манастир Ман

динија у теми Букеларија“. Већ је поменуто да је Прусијан био на по

* Scyl., 374. Поред Скилице о овим догађајима говори Јован Зонара који је чита

ву причу преузео од Скилице и изнео је у нешто сажетијем облику, не наводећи при то

ме проблем у вези са сродством, већ развод на који је Романова супруга била присиље

на, в. Zonaras, 573. За разлику од њих, Михаило Псел не помиње да је брак са Романом

Аргиром икада био понуђен Теодори.

% Scyl., 375.

*? О Манојловом манастиру у Цариграду в. Јаnin, Géographie, 331—333.

* Scyl., 376; Zonaras, 574-575. Уп. прегледе које дају Скабаланович, 20-22 (аутор

Прусијанову заверу повезује са покретом Диогена и његових присталица); Schlumberger,

Epopće III, 99-100; Лампсидис, Поuvh the tuфлоceog, 25, Бурдара, Козоciocus I, 106

No 58; Cheynet, Pouvoir, 41-42 Ne 31.

* Scyl., 364. О титулизости патрикија — једином достојанству које се додељива

ло особама женског пола, в. А. Vogt, Histoire des institutions: Note sur la patricienne a cein

ture, EO 37 (1938) 352-356; R. Guilland, Contribution à l'histoire administrative de l'empire

bуzantin. La patricienne a centure, BS 32/2 (1971) 269-275, Oikonomides, Listes, 293.

190 Scyl., 376, 384.
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ложају стратега ове теме у време последњих мушких представника ма

кедонске династије. Изгледа да је након сукоба са патрикијем Васили

јем Склиром, у време Константина VIII, Прусијан смењен са поменутог

положаја. Будући да се „удружио са царичином сестром Теодором“,

био је или преко мајке — зости патрикије, или лично близак двору. Сто

га би се могло закључити да су га догађаји пред смрт цара Константина

затекли у Цариграду. У изворима нема директних података о његовим

односима према Роману Аргиру и разлозима непријатељства које је та

ко отворено испољио. Ранији сукоб са Романовим зетом Василијем

Склиром, могао би га уврстити у табор оних који су се противили дола

ску на власт Романа Аргира. Познато је да је одмах по његовом ступа

њу на престо, Склир уздигнут у ранг магистра и „обдарен многим до

брочинствима“. Иако ослепљен, Василије Склир је сигурно имао из

вестан утицај на цара, бар преко своје супруге Пулхерије“. Чини се,

ипак, да ова завера није била само последица промене Прусијановог и

Теодориног положаја, која је наступила одмах по смрти цара Констан

тина VIII. Како је завера откривена већ у току прве године владе Рома

на III и будући да је Прусијан кажњен ослепљењем, њене корене треба

тражити у времену када се у Цариграду покренуло питање наслеђа пре

стола. Томе у прилог иде и чињеница да Теодора, и поред свих приме

њених мера, није одустала од својих циљева и да је у одређеним круго

вима и даље имала подршку. Међутим, иако је јасна оптужба због које

је Прусијан затворен, па ослепљен, ипак остаје отворено питање Теодо

pине улоге и њених планова. То што је Прусијан „тежио царској вла

сти“, значило је да је циљ завере била промена на престолу. Какав би

статус Теодора имала у случају да је подухват успео, не може се са си

гурношћу утврдити. Али пошто се радило о ћерки Константина VIII,

дакле о представници македонске владарске куће, мало је вероватно да

је претендовала на нижи положај од царског.

После Прусијанове завере код Јована Скилице непосредно следи

излагање о завери патрикија Константина Диогена, што отвара проблем

међусобног односа ова два догађаја“. Константин Диоген био је, из

10. Scyl., 376, 388. Seibt, Skleroi, 68 No 13, оставља могућност да је овај Василије

Склир у време Романа III био постављен на положај стратега теме Анатолика. Ради се у

ствари о једном печату извесног магистра, вестиса Василија Склира, стратега Анатолика

који се по в. Зајбту може приписати зету Романа III Аргира. У том случају би ослепљење

Василија Склира у време Константина VIII било делимично, јер како примећује Сheynet,
Pouvoir, 40 n. 2, у противном не би могао да буде постављен на чело тако важне теме.

ног пулхерија и василије Склир су свакако бар у првим годинама Романа III имали
известан уплив на двору. Пред крај Романове владе, када је положај цара био угрожен

деловањем Јована Орфанотрофа и његовог брата Михаила, Зојиног љубавника, показаће

се да је њихов утицај ослабио. -

103 о Прусијановој и Диогеновој завери говори и Јован Зонара који је податке очи

гледно преузимао од Скилице и оба догађаја изнео је у сажетијем виду, Zonaras,
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гледа, први представник ове познате породице која ће у ХI веку дати и

једног цара“. Иако су Диогени пореклом из Кападокије, службовање

Константина Диогена везано је за западно подручје Царства“. Као је

дан од византијских војних команданата, он се први пут помиње у рато

вима Василија II против Самуилових наследника. Његова каријера мо

же се пратити од 1014—1015. године, када је наследио Теофилакта

(Нићифора) Вотанијата на положају стратега теме Солун“. Познато је

да је на самом крају рата на Балкану обављао још две дужности: прва је

била везана за подручје теме Србија чији је намесник био“, а друга за

област Сирмијума. Овај положај држао је и током владе Константина

VIII, с тим што је, због печенешког упада на територију Царства 1026,

постављен и за дуку Бугарске. Поменуту дужност обављао је привреме

но, док није приморао Печенеге да се врате преко Дунава, тако да га

промена на престолу 1028. затиче у Сирмијуму.

Долазак на власт Романа III Аргира значио је и унапређење Кон

стантина Диогена. Он напушта положај у Сирмијуму и постаје дука со

лунске теме. Будући да је Диоген био ожењен кћерком Василија Арги

ра, царевог брата, може се претпоставити да је премештање из Сирми

јума у Солун било последица ове родбинске везе. На положају дуке Со

574-575 (о његовом реду излагања догађаја в. стр. 59 нап. 112). О завери Константина

Диогена в. Schlumberger, Epopće III, 101–103, 105; Бурдара, Ко 9ootooug I, 106-107 Ne

59; Сheynet, Pouvoir, 42–43 Ne 32.

“ Сheynet, Pouvoir, 346 n. 50, сматра да је настарији члан породице Диогена изве

сни Диоген за кога претпоставља да је био турмaрх Кападокије. Овог Диогена помиње

Теофан као „турмарха трупа Анатолика“ који је погинуо у борбама са Арабљанима

788—789. године, Theoph. 463. Будући да је у питању VIII век, значило би да Диогени

спадају међу најстарије византијске племићке породице као што су Мелисини, Муселе,

што ми се чини мало вероватним. Међутим, у генеалошкој таблици коју даје, Шене као

првог члана ове породице наводи Диогена Адралеста, познатог из времена Јована I Ци

мискија (ibid., 276), ипак остаје отворено питање да ли се поменута личност може узети

као представник византијског рода Диогена. О спомену Адралеста Диогена, протоспата

pија и стратега теме Морава, в. С. Пириватрић, Византијска тема Морава и „Моравије“

Константина VII Порфирогенита, ЗРВИ 36 (1997) 173 и сл.

“ У изворима се не говори о пореклу Константина Диогена, али се за његовог си

на, будућег цара Романа IV Диогена каже да је родом из Кападокије, в. Attal., 99, 170;

Scyl. Cont., 122.

“ Теофилакт Вотанијат је погинуо после битке код Беласице. Према Михаилу

Деволском (Scyl., 350-351), њега је у двобоју убио Гаврило Радомир, што значи да је до

погибије Вотанијата морало доћи пре него што је власт у Бугарском царству преузео Јо

ван Владислав. За датум смрти Гаврила Радомира в. ВИИНЈ III, 109 н. 101 (Ј. Ферлуга).

Изгледа да је Константин Диоген у ово време имао титулу патрикија и Скилица га нази

ва стратегом Солунa, Scyl., 352. Како је његов претходник Теофилакт Вотанијат назван

дуком Солуна, може се претпоставити да је исту титулатуру имао и Константин Диоген,

Scyl., 350.

"Познато је да постоје четири печата на којима се помињу управници теме Ср

бија, од којих два поуздано, а можда и три, припадају Константину Диогену. О пробле

му убикације теме Србије и Диогеновом намесништву у том подручју в. ИСН I, 173—175

(Љ. Максимовић), Исти, Организација 38-42, са детаљном библиографијом.
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луна није се дуго задржао. Због оптужбе да спрема отпадништво (dog

релетбу о постоotov), Константин Диоген је постављен за стратега те

ме Тракезијанаца. Када је испитан цео случај и његова кривица доказа

на, доведен је у оковима у Цариград и затворен у неку кулу“. До пре

мештања Константина Диогена у малоазијску тему Тракезијанаца

дошло је пре завршетка истраге, па се оно може схватити као превен

тивна мера. Очигледно је да је у Малој Азији овај војсковођа био мање

опасан по цара, што показује да је уживао подршку извесних кругова

на западу Царства. То наравно није необично, ако се има у виду да је

дужи низ година обављао војне дужности у европским областима. Како је

завера организована на подручју теме Солун, треба, такође, имати на уму

да је Диоген већ једном био на челу ове области. Иако је овај покрет про

тив цара био много опаснији од Прусијанове завере, као што ће се по

казати, Константин Диоген није претрпео тежу казну, на шта је веро

ватно утицала чињеница да је ожењен царевом братаницом.

Јован Скилица по имену помиње саучеснике Константина Диоге

на, који су, пошто је њихова кривица утврђена, претучени, спроведени

средином улице и послати у прогонство. То су били протонотарије и

синкел Јован, патрикије и стратег Евстатије Дафномил, Михаило, Тео

гност и Самуило, унуци магистра Михаила Вурциса, затим, још једно,

или — у зависности од интерпретације — два лица: Георгије (и) Вара

сваце (Гефруućg te коi Bopoороте), и нећаци (Георгије и Варасваце?)

извесног патрикија Теудата“.

Навођење протонотарија и синкела Јована међу саучесницима

Константина Диогена, отвара питање Теодорине улоге у овим догађајима.

Иако је његово постављење за Теодориног чувара била мера опреза Рома

на III, он је изгледа придобијен за њене планове и повезан са вели

кашима на које се она ослањала. Скилица не говори изричито о Теодо

pиној вези са Константином Диогеном (као што то чини у случају Пру

сијана), али, пошто је изложио догађаје везане и за једну и за другу за

веру и пошто је навео имена кажњених саучесника Константина Диоге

на, он каже да је „Теодора протерана из царске палате и прогнана у та

козвани Петрион“ (котnvéx9m 58. коi. Оеодоро том ovoктöpov, коl eig

то леyópevov периорio9m Петрtov)“. Нејасно је да ли је ово насилно

“ Scyl., 376. За каријеру Константина Диогена в. И. Laurent, Bulgarie et princes

bulgares dans la sigillographie byzantine, EO 33 (1934) 414-418, 419; Острогорски, Исто

pија, 298-299 н. 1, ВИИНЈ III, 138-139 н. 198 (Ј. Ферлуга), ИСН I, 173-174 (Љ.

Максимовић), А. С. Мохов, К Сursus honorum Константина Диогена, Античнан древност,

и средние века 27 (1995) 32-37, Максимовић, Организација, 39-41.

О теми Тракезијанаца в. Микpć Aoto tov 9eplárov, 201-234, 413 No 40 (В. Вли

сиду).

109 Scyl., 376-377.

110 Scyl., 377.
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пресељење у манастир Петрион, до кога је дошло пре краја октобра

1029. године“, било казна за Прусијанову или Диогенову заверу или за

њено евентуално учешће у обема“. При оцењивању Теодорине улоге и

њених активности за време владе Романа III треба имати на уму и њену

каснију везу са Константином Диогеном о чему ће бити више речи.

Други саучесник Константина Диогена — патрикије и стратег Ев

статије Дафномил — добро је познат из времена ратовања Василија II

против Самуила као византијски војсковођа, са титулом патрикија, ко

ме су устаници предали Драч, као архонт града Охрида, и најзад као чо

век који је на превару ухватио и ослепео Ивца, истакнутог Самуиловог

великаша, због чега га је цар Василије поставио за стратега Драча и по

клонио му целокупну Ивчеву покретну имовину“. Евстатије Дафно

мил, као и Константин Диоген, потиче из источног дела Царства“, али

је и он путем службовања био упућен на европске области, тачније на

Балкан — подручје вишегодишњег војног ангажовања цара Василија ко

је је, у току трајања Самуиловог устанка, омогућавало људима опредеље

ним за војни позив да стварају каријере и да напредују. Скилица назива

Евстатија Дафномила стратегом, али не наводи подручје где је ту службу

обављао. Пошто га је, 1018, Василије II именовао за стратега теме Драч,

остаје могућност да је ту функцију обављао све док га Роман III није

сменио због сарадње са Константином Диогеном. Евстатије Дафномил

није припадао познатој породици, тако да су угледна титула патрикија

и положаји које је заузимао били последица његових војничких спо

собности којима су околности ишле на руку.

Активности унука магистра Михаила Вурциса — Михаила, Теог

носта и Самуила — нису познате из периода пре 1029. године. Не зна се

које су положаје зузимали у време завере Константина Диогена, нити

на какав су се начин са њим повезали. Судећи по расположивим пода

цима, обављали су војне дужности. Из печата који се приписују Михаи

лу Вурцису види се да је имао титулу антипата и патрикија, да је држао

*** Пошто је испричао да је Теодора прогнана у Петрион, Скилица помиње да се

31. октобра 1029. појавила комета, Scyl., 377. То значи да је до откривања обе завере и

кажњавања завереника дошло пре тог датума.

* Код Јована Зонаре, који преузима податке од Скилице, ред излагања догађаја

нешто је другачији. Он прво каже да је Прусијан оптужен и ослепљен, а Теодора прогна

на у Петрион, а тек онда да је Константин Диоген, оптужен да спрема побуну, затворен

у кулу. На основу тога би се Теодорино пресељење у манастир Петрион могло разумети

као последица њеног учешћа у Прусијановој завери, Zonaras, 574-575.

113 Scyl., 343, 359, 361, 363. О Евстатију Дафномилу в. ВИИНЈ III, 94–95 н. 64, 129

н. 168, 131 н. 181; 133 н. 184 (Ј. Ферлуга), Guilland, Patrices, 86-87, Пириватрић, Самуи

ло, 114, 130, 176—177.

*** По Скилици, сам је Евстатије за себе рекао да је он Ромеј „и то не Ромеј од

оних који живе у Тракији и Македонији већ из Мале Азије“ ('Popoios 6' ето, коi

"Popoliog ob rov čini Gpćкng коl Мокедоуtog otkolovitov, ČNA čк тing Mukpag Actog),

Scyl., 362.
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командне положаје у војсци јер је назван стратегом и стратилатом“.

Нажалост, прецизније датирање печата је немогуће, па се не може за

кључити да ли је ове функције обављао за време владе Романа III, одно

сно до откривања завере Константина Диогена“. О Теогносту Вурцису

нема никаквих података, док се његов брат Самуило, изгледа, може

идентификовати са антипатом, патрикијем и вестисом Самуилом Вур

цисом, познатим из времена владе Константина IX Мономаха, који је

1050. командовао пешадијом у бици против Печенега и чијом су криви

цом Византинци поражени“7.

Идентификација осталих учесника у завери Константина Диогена

зависи од начина тумачења овог места код Јована Скилице: Георуućg

те коi Bopo oporbe o čv tф бреu A9ф thv rov 'IBripov ploviv ovornoope

vog, ot too кoтрикiоu Oеučáтоu oveytot“. Постоји могућност да су у

питању два лица, нећаци извесног патрикија Теудата, будући да Скили

ца каже Георуџба те коi Bopoороте (овај последњи је помогао мана

стир Ивирон на Атосу)“. По другом тумачењу Георгије Варасваце је

једно лице, а то би значило да су у завери, осим њега, учествовали и не

познати по имену нећаци патрикија Теудата 29.

Поред временске блискости Прусијанове и Диогенове завере про

тив цара, ова два догађаја повезује Теодорина улога у њима. Већ је по

менуто да је Скилица њено учешће у Прусијановој завери, за разлику

од Диогенове, изричито навео. Али његов ред излагања догађаја,

учешће протонотарија и синкела Јована, Теодориног чувара, у завери

“ О Михаилу Вурцису в. Каждан, Армане, 86 No 3-5; Etudes prosopographiques,

32–33 Nе 8 (Cheynet).

“ Из времена побуне Исака Комнина 1057. познат је извесни Михаило Вурцис,

вестарх и „један од архоната који су становали у теми Анатолика“, в. Scyl. , 483,488.

Каждан, Армане, 86 Ne 7, сматра да период од тридесетак година, колико је протекло од

1029. до 1057, онемогућава идентификацију ова два Вурциса. За разлику од њега

Cheynet, Etudes prosopographiques, 32-33 N 8, идентификује Михаила Вурциса из 1029.

са вестархом из 1057. године, који је, после победе Исака Комнина добио титулу маги

стра и положај стратега теме Анатолика (уп. стр. 190 нап. 166).

“ О овом Теогносту Вурцису и немогућности његове идентификације са Теогно

стом Вурцисом познатим из 1073. в. Каждан, Армане, 86 Ne 3-5; Etudes prosopographiqu

es, 33 No 9 (Cheynet). О Самуилу Вурцису в. Diaconu, Petchénégues, 74; Guilland, Contributi

on, 3-4, Каждан, Армане, 86 Ne 3-5, Ne 7, који није убеђен у могућност његове идентифи

кације са Самуилом Вурцисом из 1050, Etudes prosopographiques, 34-35 Ne 10 (Cheynet).

118 Scyl., 377.

**? Мени се то чини прихватљивијим не само због везника којt, већ и због начина

на који Скилица наводи учешће унука магистра Михаила Вурциса у завери: МuxomА

eебyvoorog коi ДороuђА оi тоo ployiотроu Muxoi) too Boöртфm čкyovou, Scyl., 377.

* Schlumberger, Epopée III, 102, узима да је Јерменин Георгије Варасваце једно

лице, за кога каже да је оснивач (fondateur) великог и славног манастира Ивирона на

Светој Гори, Каждан, Армине, 50 Ne 9, чини се, такође у њему види једну личност,

Сheynet, Pouvoir, 42, 43 n. 4, има недоумице по овом питању, но наводи да је Георгије

Варасваце посведочен као игуман манастира Ивирона.



ЗАВЕРЕ ВОЈНОГ ПЛЕМСТВА 61

Константина Диогена, каснија веза између њега и Теодоре, као и њен

посведочени непријатељски став према царском пару, иду у прилог за

кључку да се око Теодоре формирао шири покрет чији је циљ био да се

изврши промена на престолу. Како су Прусијан и Константин Диоген

били најважнији и најугледнији Теодорини савезници, поставља се пи

тање у каквом су односу биле ове две завере. Иако се у изворима не раз

двајају догађаји везани за Теодору, Прусијана и Константина Диогена,

ипак се стиче утисак да је Прусијанова завера, или тачније њено открива

ње, претходило ономе што се дешавало са Константином Диогеном. Као

да је након Прусијановог ослепљења на чело покрета против Романа III и

Зоје стао, заједно са Теодором, патрикије Константин Диоген. У том

смислу је значајно да Јован Скилица наводи протонотарија и синкела

Јована, патрикија и стратега Евстатија Дафномила, унуке магистра Ми

хаила Вурциса и друге, искључиво као саучеснике Константина Диоге

на (ot be rootou ouvopiórot)“. На основу тога се може рећи да су и

Прусијан и Диоген чинили део Теодорине странке, али да су биле у пи

тању две завере, односно да је Константин Диоген преузео остварење

Теодориних циљева по Прусијановом ослепљењу.

До промене у положају завереника дошло је 1031. године. Пруси

јан се замонашио, а његова мајка Марија прешла је из манастира Ман

динија у теми Букеларија, у тему Тракезијанаца. То су уједно и послед

ње вести које се односе на удовицу и најстаријег сина бугарског цара

Јована Владислава. Константин Диоген је пуштен из куле где је био за

творен и замонашио се у манастиру Студија“. За разлику од његовог,

Теодорин положај се погоршао. Мада је била протерана из царске пала

те и затворена у манастир Петрион, она, изгледа, није одустала од сво

јих политичких намера. Скилица каже да је царица Зоја изненада

отишла у Петрион и присилила своју сестру да се замонаши „тврдећи

да нема другог начина да престану завере и скандали“ (обоуотоу

čХлос сtvom Фfiоосо поu8ћvot tog erupovМоскоi то окоvбало)“. На

силно замонашење Теодоре и Константина Диогена требало је да има

за последицу њихово смиривање на политичком плану“. Очигледно

је да су и Зоја и Роман III Аргир сматрали да ће их на тај начин примо

рати да одустану од овоземаљских циљева, пре свега од царске власти.

Да се то ипак није десило, показује догађај који следи: у време када је

Роман III отишао у Месанакта (то Меоavoкто), припремајући се за

12 Scyl., 376.

“ Scyl., 384, даје годину 6539, индикт 14. што одговара 1031. години, в. Grumel,

Сhronologie, 255. -

“ Scyl., 385; Zonaras, 579. До Теодориног замонашења дошло је 1031. или 1032.

године јер у одељку где о томе говори, Скилица даје 6540. годину, 15. индикт, месец

септембар. Према Grumel, Chronologie, 255, 1032. одговара 6540. години, 15. индикту.

“ С обзиром на даљи ток догађаја, чини се да се и Константин Диоген замонашио

под присилом, односно, да је само под тим условом могао бити пуштен из затвора.
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свој други сиријски поход у пролеће 1032, царици Зоји је Теофан, ми

трополит Солуна, пријавио да Константин Диоген „у договору са ње

ном сестром Теодором, смишља бекство у Илирик, са знањем митропо

лита Драча и епископа Перитеориона“ (коuvoЛоутобрievog rf rootng

ööелфћ Оеодоро олоброоuv прос то 'IN) upukov ple Meto, etöficeu too

puntрополito u Дорpoxtou koi toč čлiоколоu Пеpu8есорtou)“. Под Или

pиком византијски извори подразумевају Балканско полуострво, дакле

подручје где је Константин Диоген изградио своју војну каријеру и где

је очигледно рачунао на бројне присталице. Занимљиво је да су Теодо

ра и Диоген успоставили везу и са црквеним лицима чије је седиште та

кође било у европском делу Царства — у Драчу и родопској области где

се налазило епископско седиште Перитеорион. Последице овог догађа

ја за црквена лица нису биле тешке — ухваћени су, послати цару у Ме

caнaкта и убрзо ослобођени. Међутим, Константин Диоген, кога је у па

лати Влахерна испитивао препозит Јован“, извршио је самоубиство,

бацивши се са зидина“. У изворима се не говори какве је последице по

Теодору имао овај догађај, али, осим што је била принуђена да се од

рекне својих нада и планова, њен положај се вероватно није битније

променио, све до побуне у Цариграду 1042. године и свргавања Михаи

ла V Калафата, живела је у манастиру, одвојена од дешавања у царској

палати“.

Тако су 1032. године окончана сва настојања Теодоре и њених

присталица да изврше промену на престолу. Показало се да су кључну

улогу у покретима против Романа III играли припадници племства ко

ји су, ако не пореклом (као Прусијан), а оно службом (као Константин

Диоген) били упућени на подручје Балкана. Очигледно је да је значај

западног дела Царства растао у складу са степеном војног ангажовања

царева на овом подручју. Од времена Василија II многи византијски

великаши, пореклом са истока, градили су каријеру у европским по

* Scyl., 385; Zonaras, 579. Уп. Скабаланович, 22; Schlumberger, Epopée III,

122-123; Cheynet, Pouvoir, 43–44 Ne 34.

* Реч је о евнуху Јовану, познатом под именом Јован Орфанотроф јер је пред

крај владе Романа III био постављен за управника орфанотрофије (сиротишта). Он је био

пореклом из Пафлагоније, ниског рода и налазио се у служби Романа Аргира пре њего

вог ступања на престо. Захваљујући способностима Јована Орфанотрофа, до царске вла

сти су се уздигли и Михаило IV — његов брат, и Михаило V — његов сестрић (о томе ће

бити више речи даље у тексту). Од последњих година владе Романа III па до доласка на

власт Михаила V 1041. године, Јован Орфанотроф имао је највећи утицај на византијску

политику. В. о њему Јаnin, Jean ГОrphanotrophe, 431-443.

127 Scyl., 385; Psellos, Chronographie II, 157; Zonaras, 579.

* Према Пселу, који не помиње Теодорина учешћа у заверама, нити њену везу са

Прусијаном и Константином Диогеном, Теодори су по доласку на власт Романа III ука

зиване велике почасти и на двору је уступала једино пред сестром. Због неких гласина

које су се у то време рашириле, Зоја је убедила цара да удаљи сестру са двора и да је по

стриже. Теодора се наводно помирила са том одлуком, а Роман III је и након тога наста

вио да јој указује неке од царских милости, Psellos, Chronographie I, 107.
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крајинама. По месту где су обављали службу, они се могу сврстати у

представнике западног племства зато што је то подручје њихове моћи

— ту траже и добијају ослонац у настојању да остваре своје политичке

циљсвс.

III. ЦАРЕВАЊЕ ПАФЛАГОНАЦА (1034—1042)

Долазак на власт Михаила IV (1034—1041)

Мада се Роман III Аргир после 1032. није суочавао са покретима

за освајање царске власти који би имали упориште у некој од византиј

ских провинција, догађаји унутар двора ипак су 1034. године довели до

промене на престолу. Најближа царева родбина на време је схватила

опасност од превеликог утицаја евнуха Јована Орфанотрофа, као и од

могућих последица љубавне везе царице Зоје и Јовановог брата Михаи

ла. Али акције које су против Пафлагонаца предузели царева сестра

Пулхерија и њен супруг, магистар Василије Склир, завршиле су се неу

спехом. Јован Скилица и Михаило Псел са различитих позиција говоре

о овим догађајима. Док први инсистира на улози Василија Склира који

је имао „несталну и нестабилну мисао“ и који је, и поред тога што је од

цара добио титулу магистра и друге милости, ипак ковао заверу против

њега (êлфоuЛhv pleХето кот obrob)“, други главну улогу у завери до

дељује Пулхерији и њеним саучесницима на двору. Према Скилици,

Василије Склир и његова жена прогнани су из Цариграда, а према Псе

лу — Пулхерија је убрзо умрла, као и један од њених саучесника, док је

други по царевој наредби напустио дворац, а „остали су се смирили

или зауздали језике“. Мада се искази византијских писаца разликују,

јасно је да дворани, окупљени око Пулхерије и њеног супруга, нису

успели да сузбију утицај и углед који је Јован Орфанотроф уживао код

цара. Тако се Роман III на своју несрећу оглушио о сва упозорења, и чи

ни се да је одстрањивањем овог брачног пара из Цариграда изгубио је

дино упориште које је имао на двору.

»k

Велики уплив Јована Орфанотрофа на дворске интриге довео је

1034. године до промене на престолу. Роман III Аргир није имао на

129 Scyl., 388.

* Psellos, Chronographie I, 49; Cheynet, Pouvoir, 44 No. 53, с правом истиче да заве

ра Пулхерије и Василија Склира, будући да је овај био ослепљен, није могла имати за

циљ промену на престолу, већ је била уперена против Пафлагонаца, односно царице Зо

је и њеног љубавника Михаила. В. такође Скабаланович, 24-26; Schlumberger, Epopée

III, 153—155; Seibt, Skleroi, 66-67 No 13, Бурдара, Ко 9ootooug I, 107–108 No 60.
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следника, а у изворима се не помиње да је правио одређеније плано

ве у вези са тим“. Иако су цареву смрт унапред припремили они ко

ји су подржавали уздизање Пафлагонаца“, преузимање власти од

стране Михаила, брата Јована Орфанотрофа, било је ипак про

праћено извесним тешкоћама. Према Јовану Скилици, Јован Орфано

троф је, одмах по царевој смрти, „разаслао писма по целој екумени

која су свима обзнањивала да је цар Роман умро, а да је Михаило још

за живота покојника и његовом сагласношћу проглашен за цара и да

је постао супруг царици“ (... dog ... čivnyópeuтоu oе о Мtхоћ) štu

gövtog čкеivou koji čлитрелоутос, коi тm BootAtów oučебyvutou). То

ме су се, наводно, сви покорили осим патрикија Константина Дала

сина“ — представника породице која ће, судећи по наредним дога

ђајима, бити најопаснији противник Пафлагонаца. Михаило Псел не

помиње проглашење Михаила Пафлагонца за цара савладара за жи

вота Романа III, али оставља утисак да је његов долазак на престо

био очекиван. Јер, царицу Зоју су дворани, а међу њима су биле

слуге њеног оца Константина VIII и људи од раније блиски покој

ном цару Роману III, саветовали да не доноси брзоплето решење, већ

да „на царски трон доведе онога ко је достојнији од свих“. Показало

се, дакле, да положај Пафлагонаца у тренутку смрти Романа Аргира

није био сигуран ни у престоници ни ван ње. Схватајући опасност у

којој су се чланови његове породице нашли, Јован Орфанотроф је

пожуривао Михаилово крунисање, говорећи царици Зоји: „Поги

нућемо ако будемо оклевали са предајом власти“. Тако се на цари

градски престо, као други по реду Зојин супруг“, попео човек ни

ског порекла, без родбинских веза са представницима угледнијих ви

зантијских породица, који је своје уздизање дуговао умешности бра

та Јована Орфанотрофа и страсти царице Зоје.

Пафлагонци и опозиција предвођена Константином Даласином

Најозбиљнији проблем са којим се Михаило IV суочио одмах по

преузимању власти односио се на већ поменутог патрикија Константи

*** Psellos, Chronographie I, 34, иронично примећује да се Роман Аргир по доласку

на престо извесно време трудио да му Зоја роди наследника, заборављајући при томе да

је она у тренутку када се за њега удала имала већ педесет година.

*** Према Скилици, Роман Аргир је удављен од стране присталица Михаила Па

флагонцa, Scyl., 391, да се смрт овог цара приписивала Зоји и Михаилу, потврђује и

Псел (Chronographie I, 50-52).

133 Scyl., 392.

** Psellos, Chronographie I, 53, 54.

*** Истог дана када је Роман III умро, 11. априла 1034, Зоја се удала за Михила Па

флагонца, Острогорски, Историја, 308.
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на Даласина“. Он је потицао „из знаменитог села Даласа“ (ћ ДćЛоо

со, хорtov ēntonpućхотоу), из угледне породице, чије порекло није раз

јашњено“. У XI веку име Даласина се везује пре свега за тему Арме

нијака, где су се налазили њихови поседи, али и за подручје Антиохије,

где су били изузетно утицајни. Први познати подаци о њима потичу из

времена владе Василија II, када је у царевој служби било неколико чла

нова овог рода. Родоначелник породице, патрикије Дамјан Даласин, пр

ви пут се помиње 995, када је именован за дуку Антиохије. На том по

ложају остао је до битке код Апамеје 998, у којој је погинуо“. Познато

је да је Дамјан Даласин имао најмање три сина — Константина, Теофи

лакта и Романа. Сигурне податке о њиховом службовању имамо тек од

последњих година владе Василија II, али изгледа да су неки од њих са

оцем учествовали у бици код Апамеје 998. Тако, Јахја Антиохијски из

вештава да су два сина дуке Дамјана заробљена у овој бици, одведена у

Каиро и ослобођена тек након 10 година, дакле 1008. године“. Уоби

чајено је да се они идентификују са Константином и Теофилактом Да

ласином“, чије је службовање, везано искључиво за источне области

Царства, познато тек од двадесетих година XI века.

С обзиром на значај који је породица Даласина имала у првој по

ловини XI века, изненађује мали број изворних података о дужностима

које су њени чланови обављали. Успон Теофилакта Даласина по хије

рархијској лествици нешто је познатији, пре свега захваљујући сачува

ним печатима“. Од наративних извора једине податке о њему са

општавају Јахја Антиохијски и Јован Скилица. Тако сазнајемо да је Те

“ О службовању Константина Даласина и његовим активностима из овог перио

да в. Скабаланович, 12, 31-33; Schlumberger, Epopće III, 166-168, 183—184; Janin, Jean

ГОгphanotrophe, 435-437, 439; Adontz, Notes, 173-176; Laurent, Chronologie, 238; Guilland,

Patrices, 98-100; Каждан, Армане, 93–94 Ne 2, Бурдара, Ко 9ootooug I, 109-110 Ne 62;

Etudes prosopographiques, 80-81. Ne 3 (Cheynet), Idem, Pouvoir, 45–46 Ne 38.

*** Psellos, Chronographie I, 122, II, 141. Порекло породице Даласина је нејасно.

Adontz, Notes, 181—185, настоји да докаже да се ради о јерменској породици и иденти

фикује место Далас са манастиром Талаш који се налази у једној области, источно од

Милитине. Његово мишљење преузима Сhаrаnis, Armenians, 45-46, док Каждан,

Армане, 92-93, то чини с резервом; Сheynet, Etudes prosopographiques, 75-76, сумња у

јерменско порекло Даласина, између осталог и зато што имена чланова ове породице

нису јерменска.

“ О Дамјану Даласину в. Adontz, Notes, 171—172, 184; Laurent, Chronologie, 234,

Сhаrаnis, Armenians,45; Guilland, Patrices, 86, Каждан, Армине, 93 Nе 1; Etudes prosоро

graphiques, 76-78 Ne 1 (Cheynet).

* Јахја, 39. О заробљавању двојице синова Дамјана Даласина говори и један ара

бљански извор, в. М. Сanard, Les sources arabes de l'histoire byzantine aux confins des Х“

et XI. siècles, REB 19 (1961) 299-300.

“Laurent, Chronologie,238, Etudes prosopographiques, 80 Ne 3,82 Ne 4 (Cheynet).

“ О Теофилакту Даласину в. Schlumberger, Sigillographie, 650 Ne 1, Adontz, Notes,

172-174; Laurent, Chronologie, 236-237; Каждан, Армане, 94 Ne 3, Etudes prosopographi

ques, 82–85 Ne 4 (Cheynet).
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офилакт, протоспатарије и друнгарије, послат 1022. да угуши устанак

Нићифора Ксифије и Нићифора Кривовратог, и да га је том приликом

цар именовао за управника (стратега) теме Анатолика“. Затим, на

основу печата, зна се да је био катепан Ивирије, катепан теме Васпура

кан, и да је као антипат, патрикије и вестис, заузимао положај дуке Ан

тиохије“. Имајући у виду догађаје о којима ће бити речи, било би ко

pисно утврдити бар неки хронолошки редослед дужности које је оба

вљао. Положаје у Ивирији и Васпуракану држао је свакако за владе Ва

силија II и Константина VIII. Претпоставља се да је, као управник теме

Васпуракан, Теофилакт заменио Нићифора Комнина, кога је Констан

тин VIII сменио због побуне 1026—1027. Проблем је установити када је

именован за дуку Антиохије. Како је у питању врло важна дужност, мо

же се претпоставити да му је додељена тек пошто је напустио тему Вас

пуракан, у сваком случају пре доласка на власт Михаила ГV Пафлагон

ца“. У изворима нема других података о његовом службовању, али се,

на једном печату, Теофилакт Даласин помиње као магистар“. Будући

да је 1038—1039, у време када га је Михаило IV Пафлагонац прогнао,

имао титулу патрикија, следи закључак да је постао магистар тек после

1041. године, како је реч о високом достојанству, реално је претпоста

вити да је успон у титуларној хијерархији, у овом случају, био праћен

одговарајућом функцијом.

Мада се у изворима често помињало име патрикија Константина Да

ласина, кандидата за царски престо, о његовој војној каријери постоје само

два податка. Први се односи на последње године владе Василија II,

1024/25, када је Константин Даласин био на положају дуке Антиохије“.

*? Јахја, 63-65. Scyl., 367, помиње Теофилактово учешће у гушењу устанка, али

не наводи ни његову титулу ни функцију. Сheynet, Etudes prosopographiques, 82 n.94 Ne 4,

коментаришући Јахјин податак, закључује да се ради о положају друнгарија вигле.

Schlumberger, Sigillographie, 650 Ne 1, објавио је печат Теофилакта Даласина, из кога се

види да је овај био протоспатарије и стратег, али се не наводи у којој области.

Тема Анатолика била је најзначајнија византијска војноуправна јединица, што се

очитује из чињенице да се у ранг листама византијских чиновника њен намесник (стра

тег) налазио испред свих осталих тематских управника, в. Оikonomides, Listes, 47, 137,

245, 263, Микро Асto tov 9 epiditov, 69—111, 358 Ne 45 (В. Влисиду).

* Etudes prosopographiques, 83-84 Ne 4 (Cheynet).

*** Laurent, Chronologie, 236-237, 254, датује његово постављење за дуку Антио

хије у време пре 1022, што је немогуће с обзиром на чињеницу да је Теофилакт Даласин

као дука Антиохије имао титуле антипата, патрикија и вестиса, које су биле на вишем

рангу од титуле протоспатарија са којом га срећемо у изворима 1022. године, уп. Оiko

nomides, Listes, 292. Cheynet, *а, prosopographiques, 83 Ne 4, вероватно имајући у ви

ду непријатељску политику Михаила IV према породици Даласина, сматра да је овај по

ложај Теофилакт држао пре 1034. Idem, Pouvoir, 308 n. 31, Теофилактово постављење

датује у време после 1025.

* Etudes prosopographiques, 84 Ne 4 (Cheyne).

** Јахја, 66. Уп. S. G. Mercati, Epigrammi sul cratere argenteo di Constantino Dalasse

no in un codice della Grande Laura del Monte Athos, Collectanea Byzantina II, Bari 1970,
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Није познато када је почео да обавља ту дужност“, али је изгледа опо

зван по доласку на власт Константина VIII“. Како га женидбени пла

нови поменутог цара затичу на његовим поседима у теми Арменијака,

може се закључити да од смрти Василија II па до новембра 1028. није

именован ни на једну функцију. Други податак је много занимљивији и

односи се на учешће Константина Даласина у походу Романа III Аргира

против Арабљана, 1030. године. Будући да се ромејска војска налазила

у тешком положају и да је била потискивана од Арабљана, василевс је,

према Јовану Скилици, послао патрикија Константина Даласина „да учи

ни нешто храбро и јуначки“; овај је, међутим, побегао и тиме испунио ве

ликом пометњом и немиром не само војску, већ и цара, после бекства

Константина Даласина, разбежали су се и војници јер „није више по

стојао разлог за битку“ (оокétu rob Mounov Лćyog pićхmg štoyxovev)“.

Мада Скилица не говори у ком својству је патрикије Константин Дала

син учествовао у походу, нема сумње да се радило о неком командном

положају. Других вести о његовом службовању нема, а како је промену

на власти 1034. дочекао на својим поседима у теми Арменијака, чини

се да му, после неуспеха из 1030. нису повераване никакве војне ду

жности. Зато, с обзиром на расположиве податке о његовој не тако бли

ставој каријери, изненађују углед и подршка које је уживао у периоду

од 1034. до 1042. године.

же

Када је у априлу 1034. обзнањено устоличење Михаила IV Пафла

гонца, показало се да новог цара, незнатног порекла, не прихвата једи

458-461, где се помиње да Константин Даласин влада не само Антиохијом, већ и ис

точном земљом (уђg кротоuvtu ting šo).

“ Adontz, Notes, 173, оставља могућност да је Константин Даласин преузео поло

жај у Антиохији већ 1016. године, јер Јајха под том годином помиње извесног катепана

Антиохије, не наводећи његово име.

“ Познато је да је цар Константин по доласку на власт поставио за дуку Антио

хије неког евнуха по имену Спондил, који је тај положај држао и 1029, у време Романа

III Аргира, в. Scyl., 370, 377.

“ Scyl., 380. Сам по себи овај Скиличин податак, осим што говори о неуспешно

сти Даласина у борби са Арабљанима, не би имао други значај, да поједини истражива

чи нису са њим повезали податке из источних извора који пораз Романа III Аргира пред

стављају као последицу завере у војсци, чији је циљ био промена на престолу. Арабљан

ски историчар Ибн ал Атир (Јахја, 314) помиње извесног „сина дуке, једног од познати

јих Грка“ који је прижељкивао цареву погибију „да би он сам завладао после њега“.

Овај по имену непознати синдуке, коме се четрдесет људи заклело на верност, намеравао је

да убије цара, али је благовремено ухапшен. Матија Едески, помиње ромејске трупе, нена

клоњене цару, које су га напустиле у тренутку најжешћег арабљанског напада и тиме проу

зроковале византијски пораз, Matt. Edess., 67-68. Да је у одређеним војним круговима по

стојало неслагање са идејом Романа III да се крене у рат против Арабљана, показује и

Михаило Псел по коме су извесни војни команданти наговарали цара да одустане од по

хода, Рsellos, Chronographie I, 36. В. о томе Аdontz, Notes, 173-174; Каждан, Армине, 94

Ne 2, Etudes prosopographiques, 80 Ne 3 (Cheynet), Idem, Pouvoir, 43 Ne 33.
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нo (povog) патрикије Константин Даласин „који је боравио у свом зави

чају, и није лако поднео ту вест, већ се због онога што се причало озло

једио и чудио се како је, када постоји толико племенитих људи из од

личних кућа и сјајног рода, тако безначајан и прост човек одликован

испред свих других и проглашен за господара и цара“ (otkočе био

трipov, obк ћveyке прćоog tijv čкоfiv, č. Мло коi oneouолétnoе просто.

фmplučбрievo. коi ovo 9оoрoтog fye, лос плеiorov ovo 9 dov čvrov

čivopov ēš otkov Лортрбу коi činto tipou yévoug хобоiog коi триорола

poios čv8ролоc töv čMAov протетipinto tövrov коi беспотng коi Bo

otheus divnyópeuto)“. Мада је непознато у каквој је форми било иска

зано незадовољство Константина Даласина и на који начин је Јован Ор

фанотроф за њега сазнао“, оно је озбиљно угрожавало позиције новог

цара. Уз то, оспоравање права на власт Михаилу IV није претило само

из провинција: Михаило Псел наводи да се новоустоличени цар није

плашио толико Константина Даласина колико оних који су били уз ње

га — јер „цео град (sс. Цариград) би се дигао на ноге када би видео тог

човека и био је спреман да одмах било шта за њега учини“ (орЗh yop ћ

ПóAug ćyeyövel tooooo tov čvopo кoji pletećoptoto dog obrtко ти опер

о отоб био прођоuco)“. Тако се већ у априлу 1034. показало да је неси

гуран положај Михаила Пафлагонца на престолу био последица недо

статка подршке управо у оним круговима којима је припадао Констан

тин Даласин. Реч је, дакле, о најугледнијем друштвеном слоју Царства

— представницима провинцијског племства и престоничких великодо

стојника који су деловали кроз институцију синклита — коме новоусто

личени цар није припадао ни пореклом ни личним успоном. Зато је не

задовољство Константина Даласина Пафлагонце испунило страхом, те

је Јован Орфанотроф гледао како да овог великаша „ухвати у своју

мрежу“ (оло тiv čoutou 9eito ooyfivnv) и да тиме учврсти позиције

представника своје породице. Будући да је долазак на престо Михаила

IV био последица дворских интрига (дакле, цар је могао да рачуна на

ограничен број присталица), Јован Орфанотроф се није усудио да се са

130 Scyl., 393; Zonaras, 588.

*** Занимљиво је да се у изворима не помиње никаква побуна, завера или нешто

слично. Јован Скилица, који најдетаљније говори о односима између Константина Дала

сина и Михаила IV Пафлагонца, не употребљава за Даласина изразе као што су о

&костótng, o topovvog, o cuvopiórns, дакле оне којима се обично означава побуњеник

или завереник против цара. Михаило Псел и Михаило Аталијат помињу само тежњу

Константина Даласина да се домогне царске власти, што је и проузроковало сукоб са ца

рем. Међутим, ни они не говоре о отвореној побуни или завери, већ пре свега о сумњи и

страху који је код Михаила IV изазвао овај византијски племић, в. Psellos, Chronographie

I, 123; Attal., 11. Према Јовану Зонари, протест Константина Даласина „испунио је стра

хом оне око цара, који су се уплашили да не би Даласин прибегао побуни“ (тоuto

9opopov toug nepi tov BootAéo epićo tooе птоп 9ćvtog plinote o Далоoomvog tupovviõt

čкignrot) — што значи да је тада постојао само страх од побуне, која на крају није ни из

била, пошто је Даласин прихватио преговоре које су му Пафлагонци понудили, Zonaras,

588.

152 Psellos, Chronographie I, 122-123.
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противницима, како онима из провинције тако и овима из престонице,

обрачунава примењујући оштре мере. Придобијање Цариграђана био

је, у сваком случају, приоритет нове власти: „узвисујући прваке син

клита на више степене достојанстава (Bospots pév toug tђg ouyKAhtov

пробxov tog Čičuopćrov byöv) и ласкајући пуку (то коuvöv) дељењем

дарова“, Пафлагонци су, бар за почетак, својој владавини обезбедили

неопходну потпору. Затим су приступили придобијању незадовољне

провинцијске властеле (чији је предводник био Константин Даласин) и

то на начин који омогућава да се јасније уочи проблем условности цар

ске власти појединих византијских владара.

Пошто је своје противљење априлској промени на престолу Дала

син јавно изразио налазећи се заштићен на свом поседу, за Пафлагонце

је било нужно да овог племића доведу у престоницу, што би им омо

гућило да сигурније надзиру његове акције. Зато је у тему Арменијака

послат евнух Ергодот, са задатком да, како Скилица наводи, Даласину

„да заклетве и да их од њега прими“ (еф ф бркоug Souvoi te код ло

Веiv), те да тог човека доведе цару. Међутим, „овај није хтео да поверу

је заклетвама и да са њим оде у Цариград“ (листеDoot prev obrog rots

бркоug коi o ov obrф отел.9eiv ēv tф Bućovrtф obк ћ9éMnoev), већ је

послао цару једног од својих највернијих људи и преко њега је „затра

жио веће заклетве — да му се ништа опасно неће десити — и тек у том

случају обећао је да ће кренути“ (бркоug te činfitnoe petgovog tou piti tu

ло9eiv Холелбv, коi one).9eiv ērtny yetМото). На то су Пафлагонци по

слали свог земљака, евнуха Константина Фагициса, „царевог миљени

ка“, који је са собом носио реликвије из царске палате: часни крст,

Христов лик отиснут на платну, икону пресвете Богородице и своје

ручно писмо Исуса Христа Авгару (није згорег рећи да је ову реликвију

византијски војсковођа Георгије Манијакис послао у престоницу из не

том освојене Едесе, 1032, дакле две године пре него што су вођени ови

преговори“). Захтеви Константина Даласина били су, очито, тиме за

довољени: Скилица кратко саопштава да је Фагицис, пошто је стигао у

тему Арменијака и „пошто је заклетве Константину дао и (sс. исте од

њега) примио“ (бркоug tф Kovorovrtvo Soug коa Лофdov), дотичног

племића довео у Цариград“.

Преговори између Пафлагонаца и Константина Даласина не само

што указују на несигуран положај Михаила IV, већ постављају питање

правих намера овог византијског великаша. Већ је поменуто да се из

извора, а пре свега из Јована Скилице, не види да је Константин Дала

син у виду отворене побуне изразио незадовољство због промене на

власти априла 1034. Али, чињеница да се он тада налазио у теми Арме

нијака, дакле далеко од двора где се решавало питање наслеђа Романа

153 Scyl., 393.

“ Scyl., 387.

155 Scyl., 393-394.
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III, као и чињеница да је вест о његовом неслагању са устоличењем

Михаила IV допрла до Цариграда и постала позната Пафлагонцима,

због чега су се они и одлучили на преговоре, показују да ситуација није

била безазлена. Из доцнијих догађаја ће се видети да су уз Константина

Даласина стајали и други византијски великаши, што упућује на посто

јање једног ширег покрета племства, неспремног да призна царску ти

тулу Михаилу IV. Показаће се да су преговори са Јованом Орфанотро

фом и царем гарантовали личну сигурност не само Константину Дала

сину, већ и другим племићима. С друге стране, пристајање на договор

са Пафлагонцима показује да незадовољство извесних византијских ве

ликаша, груписаних око Константина Даласина, није прерасло у орга

низовану акцију са јасно прецизираним циљем. То што се Јован Орфа

нотроф, према Скилици, довијао како да Даласина стави под своју

власт, не треба схватити другачије, него као његову тежњу да га приво

ли на лојалност новом цару, односно на признавање промене на престо

лу, настале након (насилне) смрти Романа III. У том смислу треба схва

тити и преговоре између новог цара и Константина Даласина, који су

били последица страха и несигурности обеју страна. Док је Михаило IV

Пафлагонац настојао да својој власти обезбеди ширу подршку од оне ко

ју је имао на двору и у Цариграду, и да спречи избијање побуне вели

каша у византијским провинцијама, дотле је патрикије Константин Дала

син, пристајањем на договор и упорним тражењем већих гаранција од

оних које су му понуђене преко Ергодота, у најмању руку показао страх

због преурањено изреченог става према догађајима на двору из априла

1034. Тако се његов пристанак да, после примљених и датих заклетви,

дође у Цариград може схватити као спремност да новом цару укаже сву

потребну лојалност. Чињеница да су Пафлагонци од самог почетка ин

систирали на његовом доласку у престоницу, сасвим јасно показује да

су очекивали да незадовољство због доласка на власт Михаила IV изби

је у провинцији, тј. тамо где они нису успели да обезбеде подршку. Ма

да је на двору патрикије Константин Даласин „љубазно“ (филофрбvog)

дочекан од цара Михаила IV, који га је наградио титулом антипата и

многим даровима, али му је, ипак, „наложио да слободно и без страха

борави у својој кући која се налазила у четврти Кира“ (ovéтос коi

ööеóg просетоče Stöyetv ēv tф čvrt кото, то Короu otkop obrob)“. Иа

ко је Константин Даласин био под присмотром у Цариграду, начин на

који га је цар примио, титула антипата“ и дарови показују да му се ука

136 Scyl., 394.

“ Титула антипата (проконзул) била је вишег ранга од титуле патрикија коју је

уобичајено пратила, и често је стајала уз функцију стратега. Занимљиво је, дакле, да се

не ради о неком изузетно високом достојанству које је додељено Константину Даласи

ну, што би се могло очекивати с обзиром на значај који му је Михаило IV током своје

владе придавао. О титули антипата в. пре свега Guilland, Recherches II, 68–79; затим

Ahrweiler, Administration, 36-37, 76 n. 9, Oikonomides, Listes, 287, 292, 294.
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зивало дужно поштовање. Промена царевог става према овом византиј

ском великашу наступиће тек после догађаја у Антиохији.

ж

По свој прилици већ при крају владе Романа III Аргира, односно

првих месеци 1034. године“, у Антиохији је избила побуна, чији је

узрок био прекомерно повећање пореза. Наиме, народ Антиохије (тоu

öfijuou tov Avrtoxéov) се побунио и убио извесног форологоса Саливу

„коме су били поверени њихови послови и који је бацао тешке намете

на људе“. Када је Михаило IV дошао на власт, поставио је за дуку

Антиохије свог брата Никиту, али побуњени становници нису овога пу

стили да уђе у град, бојећи се да ће бити кажњени због убиства

порезника Саливе. Никита је са побуњеним становништвом ступио у

преговоре и тек када се заклео (бркоug ... tootou tuotocopievou) да ће

им опростити оно што су учинили, допустили су му да уђе у Антиохи

ју. „Пошто је постао господар ситуације“ (кориоc tov проурićrov

yevópevog), он се зачуђујуће сурово обрачунао са побуњеницима: око

стотину људије убио, „одрубивши им главе или набивши их на колац“,

а једанаесторицу најугледнијих „који су се истицали по богатству и по

знатих по роду“ (тоug пробxov tog ДолMootoug čvopog коl yévet леpu

фоWeig) најпре је затворио у тамницу, да би их потом у оковима послао

у Цариград, уз образложење да му „улаз у град није забрањен због уби

ства Саливе већ због наклоности према Даласину“ (pun čuo tov rov

Холipo póvov колu8ћvou obrф thv eig thv лóAtv etoobov, či). No čuo thv

eig tov Долоconvov etvotov)“. Тако је антиохијска побуна, која је пр

вобитно избила због пореских оптерећења, по доласку на власт Михаи

ла IV прерасла у политички бунт у корист Константина Даласина. Ако

се подсетимо да су осим њега, дужност дуке Антиохије обављали Да

мјан и Теофилакт Даласин, онда није необично што је овај византијски

племић наишао на подршку управо у том подручју. Јован Скилица не

помиње по имену ону једанаесторицу најугледнијих учесника у побу

ни, али наводи да им је вођа био извесни патрикије Елпидије, чији је

патроним непознат“. С обзиром на учешће ових антиохијских пле

мића у побуни и на тако јасну оптужбу због које су оковани послати у

Цариград, не може се довести у питање чињеница да су догађаји у Анти

* Уп. Сheynet, Pouvoir, 45, који сматра да је антиохијска побуна избила у првим

месецима 1034, будући да је брат Михаила IV постављен за дуку Антиохије у априлу

или мају исте године. Како је побуна у почетку имала порески карактер, а тек касније

политички, овакво датирање ми се чини умесним.

*** Scyl., 395. О дужности форологоса в. Ahrweiler, Administration, 85 n. 8.

“ Scyl., 395-396, Zonaras, 588—589. Изгледа да се на ову једанаесторицу односи

Скиличина вест да је цар Михаило IV ослободио из дугогодишњег заточеништва заро

бљене становнике Антиохије, в. Scyl., 397. В. о томе на стр. 81.

“ Scyl., 395. Cheynet, Etudes prosopographiques, 59-60 Ne 2, оставља могућност да

се ради о Елпидију Врахамију, таксијарху из времена Василија II и Константина VIII,

уп. Idem, Pouvoir, 45.
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охији, после промене на престолу априла 1034, добили сасвим други

циљ. Проблем је утврдити када је антиохијска побуна постала вид поли

тичке подршке Константину Даласину. Да ли је до тога дошло док се он

налазио у свом завичају, у теми Арменијака, у време док су вођени пре

говори са Пафлагонцима, или по његовом доласку у Цариград? Сасвим

је извесно да је побуна угушена у време док се он налазио у престоници,

али би се могло претпоставити да је на подршку антиохијског племства

рачунао још док се налазио на својим поседима у теми Арменијака“.

Раније је поменуто да се, након сређивања прилика у Антиохији,

став Пафлагонаца према Константину Даласину променио. Оптужба

под којом је једанаест антиохијских племића послато у престоницу,

поткрепила је све њихове сумње у намере Константина Даласина и би

ла је, каже Скилица, за Јована Орфанотрофа „варница која се разбукта

ла у ломачу“. Константин Даласин је 3. августа 1034. године прогнан

из Цариграда на острво Плати, а поред њега кажњена су и друга сум

њива лица која су, очигледно, од раније била позната Пафлагонцима

као његови саучесници. Међу њима је био Константин Дука, зет Кон

стантина Даласина“, који је затворен у неку кулу пошто је оптужен за

прекршај (thv обикiov), иако је тврдио „да није кршио заклетве и Бога

је призивао за сведока“ (rћv порćBootv võv брком čštiЛеухе коi 9eov

čjuорторето)“. Мада Скилица није прецизирао о каквим је заклетвама

реч, чини се да нема места сумњи за закључак да је Константин Дука

био укључен у Даласинове планове још док се овај налазио у теми Ар

менијака. Он је, по свој прилици, учествовао у преговорима које је, у

царево име, успешно окончао Константин Фагицис, те се заклетве које

помиње Скилица односе на тај период. Како је у питању најранији по

*** Говорећи о могућности да Константин Даласин буде 1042. године уздигнут на

трон, као трећи по реду Зојин супруг, Михаило Псел, враћајући се на раније догађаје ка

же: „Није му се испунило још ни десет година, како га је јавно мњење подигло ка вишој

судбини“ (обло уор беко етng eyeyövet коi h Фfijim toorov etg thv креitro pev

iополmytv), Psellos, Chronographie I, 122. Како је од 1034. до 1042. године прошло осам

година, поставља се питање да ли се овај Пселов податак односи на оно што се дешава

ло 1034. у теми Арменијака и у Антиохији, или се он може тумачити на други начин.

Adontz, Notes, 176, сматра да реч бекоетng треба преправити у бекоetiо, беко етmpig,

односно у беко štn што означава период од десет година. Другим речима, према Адонцу

се ове Пселове речи односе на догађаје у Антиохији, јер је од тог времена до 1042.

прошло осам година. Међутим, Н. Grégoire, Le renom precoce de Constantin Dalassene,

Вуz. Х/1 (1935) 257, сматра да реч бекоетng osначава десетогодишњака, односно да у

овом делу своје „Хронографије“ Псел не прави алузију на догађај из 1034, већ да говори

како је Даласину од детињства јавно мњење прорицало Царство.

165 Scyl., 396.

“ Реч је о будућем цару Константину Х Дуки који је владао од 1059. до 1067. го

дине. Његова прва жена, кћи Константина Даласина, умрла је, не оставивши потомство,

пре него што је он ступио на престо.

18° Scyl., 396, Zonaras, 589. Polemis, Doukai, 29 Ne 12, сматра да је затварање Кон

стантина Дуке било последица његовог отворено израженог протеста због прогонства

Константина Даласина.
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знати податак о Константину Дуки, не може се установити да ли је он

обављао неку дужност пре или за време ових догађаја“. Иако ће о по

родици Дука и самом Константину Дуки бити више речи касније, на

овом месту бих само поменула да су његове активности познатије тек

од 1057, када се среће међу „источним стратезима“, учесницима у по

буни Исака Комнина“.

Поред Константина Дуке, због Константина Даласина кажњена су

и „три човека из Мале Азије, племенита по роду и богата (eloyevetg коi

плобоuot), Гуделис, Бајан и онај кога су називали Провата (о леyöpievog

Профотос)“. Њихова имања су заплењена и додељена царевом брату

Константину“. Претпоставља се да су се она налазила у теми Опсики

ја, јер се Константин касније помиње као земљопоседник у тој обла

сти“. О овим савезницима Константина Даласина нема других подата

ка у изворима. Јован Скилица не наводи да су обављали некакве дужно

сти, нити да су имали одређене титуле. Гуделис, чије име није забележено,

свакако је потомак или сродник првог познатог члана ове породице кога

је, као што је раније речено, цар Константин VIII ослепео због учешћа у

завери, заједно са Романом Куркуасом, Богданом и Главом. За Провату,

такође непознатог по имену, може се рећи једино да је био у родбин

ским везама са евнухом Георгијем Проватом, чије је услуге цар Михаи

ло IV користио у два наврата: 1035. године помиње се као царев посла

ник на Сицилији чији је задатак био да склопи уговор са Арабљанима, а

затим, око 1040, као заповедник византијске војске, послате против ду

кљанског владара Стефана Војислава“. Податак о једном другом Про

вати, кога су 1073, заједно са тадашњим дуком Скопља, Дамјаном Да

ласином, заробили устаници под вођством Георгија Војтеха и Констан

тина Бодина, потврђује да је војна служба била доступна и другим чла

“ Михаило Псел не помиње улогу Константина Дуке у овим догађајима из вре

мена Михаила IV Пафлагонца, али, говорећи о његовим врлинама, каже да је, пре ступа

ња на престо (1059), бежао од лажног сјаја и да је велики део времена проводио на селу,

старајући се о поседима, Рsellos, Chronographie II, 141. Како је према Роlemis, Doukai, 28

Ne 12, Константин Дука рођен 1006. године, следило би да је 1034. имао око 28 година —

дакле, био је у доби када је већ требало да отпочне са службовањем. Међутим, будући

да је 1057. имао достојанство вестарха, произлази да у време ових догађаја није

заузимао истакнутије место међу византијским великашима, в. стр. 166.

“? О породици Дука в. стр. 161-168.

168 Scyl., 396.

“ Познато је да је Михаило V Калафат убрзо по доласку на власт прогнао свог

ујака Константина на његове поседе у теми Опсикија, в. Scyl., 416-417 . Како Пафла

гонци успон до царске власти не дугују свом пореклу, већ пре свега утицају Јована Ор

фанотрофа и чињеници да су успели себи да обезбеде значајну подршку у Цариграду и

на двору, логично је закључити да до земљишних поседа чланови ове породице долазе

тек од времена владе Михаила IV Пафлагонца. Зато се сматра да је и Константин, брат

Михаила IV, стекао поседе у унутрашњости конфискацијом добара Гуделиса, Бајана и

Провате, што значи да су се поседи ових византијских великаша налазили у теми Опси

кија, в. Сheynet, Pouvoir, 224-225.

179 Scyl., 398, 409. О Георгију Провати в. Guilland, Recherches I, 174.
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новима ове породице“. Пошто су њени први познати представници

били управо Провата — савезник Константина Даласина и евнух Геор

гије, може се закључити да успон породице Провата пада у време пре

доласка на престо Михаила IV Пафлагонца.

Нешто више података у изворима имамо о протовестијарију Симе

ону, који је прогнан из Цариграда јер је „тврдио да је Даласину учиње

на неправда и да се царске заклетве крше“ (thv eig rov Долоconvov

ööuktov ēлеробто коl thv tov čркоv č.3ćrmouv tov BootAetov). Он се,

после прогонства, замонашио у једном манастиру на Олимпу у Битини

ји, који је обновио својим средствима (êv tф пор оотоu veoupуnЗévтt

plovootmptф)“. Дужност протовестијарија (начелника царске гардеро

бе) била је једна од највиших које су додељиване евнусима“. Он је то

постао у време Романа III Аргира, а исти цар га је поставио и за доме

стика схола“. Како Јован Скилица за протовестијарија Симеона каже

да је био један од слугу цара Константина VIII“, поставља се питање

да ли се он може идентификовати са евнухом Симеоном, друнгаријем

вигле, чијим је настојањем Роман Аргир дошао на престо у новембру

1028. године 7“. У прилог таквој идентификацији говорило би не само

поверење које је протовестијарије Симеон уживао за владе Романа III,

већ и то што га Јован Скилица назива слугом цара Константина VIII,

што је био евнух, и на крају, што је од првог помена Симеона, друнга

pија вигле, до замонашења протовестијарија Симеона, прошао релатив

но кратак период од девет година (1025—1034). Није познато који је од

битинских манастира Симеон обновио, али сама та чињеница показује

колику је моћ и углед овај евнух уживао.

Прави разлози због којих су, након гушења антиохијске побуне,

кажњени Константин Дука, малоазијски великаши Гуделис, Бајан и

Провата, и протовестијарије Симеон, нису сасвим јасни. Мало је веро

ватно да је Константин Даласин покушао да организује побуну против

17. Б. Радојчић, на основу следећег места у делу Scyl. Cont., 163. коi obrog o Sovš

Дарисyos о Долоconvog б те Аеyöpievog Проратос коi. 6 лотурoрoблоuЛос коi štepot

оuxvot ouv obrots, закључује да су Дамјан Даласин и Провата једно лице, тј. да је Про

вата његов надимак, в. ВИИНЈ III, 181 н. 26. Међутим, везник те говори да су у питању

два лица, уп. Cheynet, Pouvoir, 300.

172 Scyl., 396.

** О протовестијарију, који је по значају долазио одмах иза паракимомена, в.

Guilland, Recherches I, 216-236. Да се радило о изузетно важном положају, показује, из

међу осталог, и чињеница да је Михаило IV Пафлагонац, после замонашења Симеона,

поставио на то место свога брата Георгија, в. Scyl., 397.

174 Scyl., 382. О протовестијарију Симеону в. Guilland, Recherches I, 185, 221.

175 Scyl., 382,396.

17° Guilland, Recherches I, 173, 184, 185, 221, сматра да су Симеон — друнгарије

вигле, и протовестијарије Симеон, две личности, док Сheynet, Pouvoir, 41, 46, index s.v.

изгледа прихвата њихову идентификацију.
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Михаила IV у Цариграду где се, иако је „љубазно“ примљен од васи

левса, ипак налазио под присмотром. То наравно не значи да у престо

ници није уживао никакву подршку: довољно је да се присетимо раније

цитираног податка Михаила Псела да би се „цео град (sс. Цариград) ди

гао на ноге када би видео тог човека и био је спреман да одмах било

шта за њега учини“, као и чињенице да је у новембру 1028, када је Кон

стантин VIII одлучивао о свом наследнику, Константин Даласин имао

потпору на двору, поред тога, протест протовестијарија Симеона због

прогонства Константина Даласина сам по себи говори томе у прилог.

Међутим, пре ће бити да се овде радило о кажњавању његових приста

лица, тј. оних великаша који нису били задовољни променом на престо

лу априла 1034, и које је, после догађаја у Антиохији, требало на сваки

начин онемогућити.

Свој, из више разлога, несигуран положај на престолу Михаило IV

покушао је, непосредно по преузимању власти, да поправи спроводећи

благонаклону политику и према престоничким великодостојницима,

али и према оним представницима провинцијске аристократије који ни

су показали спремност да га прихвате као легитимног наследника Ро

мана III, припадника њиховог слоја, чија је смрт наступила под сумњи

вим околностима. Док је за учвршћење власти у самом Цариграду било

довољно да нови цар уздигне чланове синклита на виша достојанства,

дотле је развој прилика у провинцијама био сложенији, будући да су

оне биле под непосредним утицајем локалних великаша — присталица

патрикија Константина Даласина који се још 1028. појавио у улози кан

дидата за престо. Ако и није било могуће да придобије ову властелу,

цар је настојао да над њом успостави контролу, и то у оној мери колико

је било потребно да би се спречило избијање побуне. Како априла 1034.

однос снага између цара и племства није дозвољавао да автократор

примени оштре мере, преговори су се показали као најбољи излаз из

новонастале ситуације. На руку Михаилу Пафлагонцу ишла је, свакако,

чињеница да је овај покрет против његове власти био још у зачетку: иа

ко је био истакнут као вођа опозиције, Даласин се ипак није појавио у

улози званичног претендента на престо, с друге стране, недефинисани

циљеви покрета су, изгледа, били последица постојања условне спрем

ности ових великаша да признају насталу промену на власти. Чему су,

онда, тежиле обе супротстављене стране? Једноставно речено, Михаи

ло IV тражио је од свих поданика да буде признат за цара и самодршца

Ромеја. Легитимитет који је остварио преко Зоје очито није био дово

љан, мада њена царска права, као представника македонске династије,

нису оспоравана. Чини се да припадници угледнијег и утицајнијег слоја

Царства (дакле, оних који су до тада имали удео у управљању државом)

нису намеравали да избор новог владара пусте на вољу царици Зоји. Тако

се показало да стабилност власти Михаила IV не зависи само од фор

малног задовољења законитости него и од испуњења интереса различи
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тих политичких група (било да су оне везане за двор, престоницу или

провинцију).

Нема података на основу којих би се конкретније одредили захте

ви великаша окупљених око Константина Даласина. Суштина њиховог

протеста почивала је, по Скилици, на чињеници да је највишу власт у

држави задобио онај који не припада њиховом друштвеном слоју, чо

век ниског порекла и без личних заслуга за Царство. Будући да је до

власти доспео мимо њихове воље (а можда и супротно њиховим очеки

вањима и плановима), сасвим је природно што су се поменути пред

ставници племства поставили као противници оваквог развоја догађаја

све док их нови цар не увери да ће поштовати њихове интересе и до та

да стечене привилегије.

Преговори које је у царево име водио најпре евнух Ергодот, а по

том Константин Фагицис у теми Арменијака, окончани су на корист

обеју страна: Михаило IV издејствовао је обећање о лојалности новој

власти, а Константину Даласину и његовим присталицама потврђен је

углед и значај који су до промене на престолу 1034. уживали. При то

ме, чињеница да је цар, преко лица које је за то овластио, заклетвама

(оi бркоu) гарантовао сигурност овој властели јасно показује један вид

зависности и, у извесном смислу, ограничења царске власти”. Мада

Скилица о томе не говори, сасвим је извесно да овом приликом плем

ство није добило само гаранције за своју личну безбедност, успешно

окончање преговора морало је подразумевати уверење дотичне власте

ле да ће у личности новог владара наћи заштитника својих поседа, ти

тула, служби и других привилегија које су уживали. Најзад, добру вољу

Михаило Пафлагонац показао је наградивши Константина Даласина ти

тулом антипата и бројним даровима.

Остаће отворено питање ко је нарушио успостављени договор. Из

весно је да су догађаји у Антиохији, у најмању руку, показали могуће

последице Даласинове популарности, али није познато да ли су били

додатно подстицани неким, у изворима незабележеним, активностима

177 N. G. Svoronos, Le serment de fidélite a l'empereur byzantin et sa signification con

stitutionnelle, REB IX (1952) 106-142, расправљајући о заклетвама верности у Византији,

истиче да постоји неколико врста заклетви: „грађанска заклетва“ (бркос политикос) коју

цару дају сви поданици и која представља њихову грађанску обавезу (стр. 133-134), тзв.

„царску заклетву“ (Восuликос бркос) полажу они који ступају у цареву службу, а зауз

врат добијају од цара одређене бенефиције (стр. 134), поред наведених постоје и тзв.

„гарантне заклетве“ (un serment de garantie) — које, под одређеним околностима, цар даје

својим поданицима. Заклетве које је Михаило IV дао Константину Даласину и другим

великашима, припадале би, према томе, последњој наведеној групи. Зворонос је навео

неколико примера давања ових тзв. гарантних заклетви, који се односе на каснији пери

од (стр. 138—139), према истом аутору, давање заклетви овог типа постаје све чешће од

епохе Комнина (стр. 135). Из примера које је он забележио, и из оног који је разматран

горе у тексту (Зворонос га није узео у обзир) јасно је да цар даје (гарантне) заклетве у

ситуацији када је његов положај угрожен.
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овог великаша и његових присталица. Скилица преноси да су за прото

вестијарија Симеона Константиновим прогонством на острво Плати

прекршене „царске заклетве“, исто тако је и Константин Дука, очито

оптужен за непријатељске активности (а непознато је у чему су се оне

састојале), тврдио да он лично није прекршио заклетве лојалности које

је дао. Из наведеног би следио закључак да је договор нарушио цар, ко

ји је, од априла до августа 1034, у довољној мери ојачао свој положај и

који је применом оваквих мера јасно ставио до знања да убудуће неће

толерисати било какво ограничавање своје власти. С друге стране, Ски

личина ненаклоност према овом цару“, и подаци које даје о кажњеним

лицима не дозвољавају да се њихово антидржавно деловање унапред

одбије. Антиохијска побуна није без разлога доведена у везу са Кон

стантином Даласином, па се зато ваља запитати да ли би градски пле

мићи исказивали „наклоност“ према овом великашу у ситуацији када

се он већ изјаснио као лојалан поданик. Све у свему, основа за сигурни

је закључивање нема, али остаје чињеница, потврђена и догађајима ко

ји следе, да је покрет предвођен Константином Даласином био најо

збиљнија препрека са којом су се Пафлагонци суочавали настојећи да

сачувају престо у рукама представника свог рода.

ж

И поред примене горе поменутих мера, Пафлагонци се, ипак, нису

обезбедили у довољној мери. Јован Скилица каже да је Орфанотроф не

престано бринуо „како да Даласин буде сигурно чуван и да не побегне

тајно из његових мрежа“. Због тога је овај византијски великаш пре

мештен са острва Плати, највероватније у јесен 1034, и затворен у неку

кулу, али су му, при томе, за чуваре постављени „племенити људи“

(ênto thoog obrф Фроupoog obк буevvetg)“. Ниједан извор не помиње

да ли је Даласин овом приликом враћен у Цариград и ту затворен, али

остаје чињеница да се и даље водило рачуна о начину на који се према

њему поступа. Изгледа да је ово заточење била само једна додатна мера

опреза, која није била изазвана његовим покушајем да побегне са остр

ва Плати, већ настојањем Пафлагонаца да спрече да се тако нешто у бу

дућности догоди. Како се овај византијски великаш све до краја владе

“ Илустрације ради, навела бих да Скилица за овог цара каже да је био „спутан

демонском болешћу“, тј. епилепсијом, да је иначе био „лењ и неспособан за управља

ње“, да је имао само „изглед цара и царско име“ а да је вођење свих послова, војних и

цивилних, било у рукама његовог брата Јована Орфанотрофa, Scyl., 395; Орфанотроф је,

са своје стране, „био врло способан за оно што би се могло назвати злоћом“, немилоср

дни сакупљач пореза, који је смислио разне нове намете „због сопствене користи“ и то

такве да их је „срамотно и поменути“, ibid., 404.

17° Scyl., 397. На почетку пасуса где говори о овим догађајима, Скилица даје хро

нолошку одредницу — септембар 6543. године, тј. септембар 1034. О затварању Кон

стантина Даласина, поред Скилице в. Psellos, Chronographie I, 122, Attal., 11.
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Михаила IV налазио под стражом, његово политичко деловање било је

тиме у потпуности онемогућено.

С обзиром на све ове догађаје, везане за односе између Константи

на Даласина и цара Михаила IV, потребно је поменути и једну вест Јо

вана Скилице, која на свој начин говори о војничком угледу породице

Даласина. Наиме, када је Панкратије, владар Абазгије, својим неприја

тељствима угрозио катепана Ивирије, Јован Орфанотроф је одлучио да

против њега пошаље свога брата Константина, који се тада налазио на

положају доместика схола. При томе је намеравао да Константину при

дружи „Даласина као саветника и помоћника у борбама“ (тоу До

Лосоmvöv, dog čv čхm robrov o oppouxov кој пороототmv ēv toig

полеplotg), али је из непознатих разлога одустао од тог плана“. Како

Скилица не наводи име овог Даласина, поставља се питање о коме је

реч. Истраживачи који су коментарисали овај податак, сматрају да се

ради о Константину Даласину“. Томе у прилог, пре свега, иде чињени

ца да је код Јована Скилице последњи пут са пуним именом и презиме

ном од Даласина поменут управо Константин Даласин, што неминовно

наводи на такав закључак“. Даље, непрекидно Скиличино инсистира

ње на „племенитости“ овог малоазијског великаша, и чињеница да Па

флагонци и те како воде рачуна о начину на који се према њему опходе,

такође иде томе у прилог. Али с друге стране, имајући на уму све мере

које је против њега предузимао цар Михаило IV у току своје владе, чи

ни се мало вероватним да би га поставио за саветника и помоћника

једном доместику схола и на тај начин му омогућио да стекне приста

лице у војсци, стационираној у источним областима Царства, одакле су

Даласини потицали и где су раније држали важне војноуправне поло

жаје. Зато би се могла оставити могућност да се поменута Скиличина

вест односи на неког другог члана ове породице, рецимо на Теофилак

та, брата Константина Даласина, који му је био близак по годинама и о

чијој је војној каријери већ било речи“.

Да заточењем Константина Даласина цар Михаило IV није решио

проблем са овом породицом, показује и чињеница да је Јован Орфано

“ Scyl., 402. Евнух Константин је у време Михаила IV најпре био на положају

дуке Антиохије, који је добио одмах по Никитиној смрти, а затим му је додељена ду

жност доместика схола, в. Guilland, Recherches I, 173-174.

“ Janin, Jean I'Orphanotrophe, 439, Etudes prosopographiques, 81 (Сheynet).

* Ради се о уобичајеном начину писања код грчких писаца. Име и презиме Кон

стантина Даласина, Скилица је последњи пут поменуо када је говорио о његовом проте

сту због доласка на власт Михаила IV, априла 1034, дакле док се овај великаш још нала

зио у теми Арменијака, в. Scyl., 393, 31. У свим осталим случејевима, осим у једном ка

да помиње само Константина, он говори о Даласину, не наводећи му име, ibid., 39341, 58;

39466 (Kovorovitivop); 39618, 19, 29, 39746, 4029-10, 40450-51.

“ Скиличин издавач I. Thurn cматра да се ова вест односи на Теофилакта Даласи

на, али невоља је у томе што то чини и у многим другим случајевима када су у питању

догађаји који се неоспорно односе на Константина Даласина, в. index, s.v.
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троф 1038—1039. године, „повећавајући мржњу према Даласину (sс. Кон

стантину)“, прогнао његову браћу, патрикија Теофилакта и патрикија Ро

мана Даласина, и његовог синовца Адријана и „остале који су му по ро

ду били блиски“ (тоlog \otnolog toug кото уévog obrф éуytČovrog)“. По

свему судећи, Даласинима нису повераване никакве дужности за владе

Михаила IV. Раније је поменуто да је врхунац у каријери Теофилакта

Даласина био положај дуке Антиохије који је изгледа држао пре 1034.

године. О најмлађем сину Дамјана Даласина, Роману, зна се једино да

је у време цара Василија II обављао дужност катепана Ивирије“.

Адријан Даласин је у историји познат пре свега као деда Ане Даласине,

мајке будућег цара Алексија I Комнина“. Изгледа да у време прогон

става 1038—1039. није имао титулу патрикија, као његов отац Теофи

лакт и стриц Роман. Непознати су разлози због којих су се Пафлагонци

одлучили на овакав обрачун са Даласинима, јер се у извору не помиње

да су се они побунили или заверили против цара, или да су на било који

начин покушали да измене положај Константина Даласина. То што је

Јован Орфанотроф, како каже Скилица, „настојао да уништи његов

род“ (čo neučе удар čipovicot to yévog obrob)“, не може се прихватити

као једино могуће објашњење ових догађаја.

Већ је поменуто да се Михаило IV одмах по преузимању власти у

априлу 1034. суочио са незадовољством извесног дела провинцијске

аристократије, којој његова породица никада није припадала и са којом

није била ни на један начин повезана. Осигуравши се на двору и у пре

стоници, он је успео да се до јесени исте године обезбеди не само од

Константина Даласина, кандидата за царски престо из 1028. и свог нај

опаснијег противника, већ и од оних племића који су му пружили по

дршку, чиме је показао да се за претходних неколико месеци у довољ

ној мери учврстио на власти. Неколико година након тих догађаја, Ми

хаило IV и Јован Орфанотроф се из непознатих разлога обрачунавају са

преосталим члановима Даласина, што само по себи говори о угледу ко

ји је ова породица уживала. Како нема никаквих података на основу ко

јих би се закључило да је прогонство Даласина било последица њихове

евентуалне побуне или завере против цара, оно би се могло схватити

“ Scyl., 404, говорећи о овом догађају, даје хронолошку одредницу 6547. година,

7. индикт, што одговара 1038—1039. години. Пошто је познато да је Адријан био син Те

офилакта Даласина, нејасно је зашто се Скиличин издавач I. Thurn определио за варијан

ту Абрио. vov tov &veyuov obrdov, а не за варијанту Абрiovov tov diveytöv која постоји у

другом рукопису Хронике Јована Скилице.

“ О Роману Даласину в. Adontz, Notes, 171, 178-180; Каждан, Армане, 94 Ne 4,

Etudes prosopographiques, 85-86 Ne 5 (Cheyne).

“ Сheynet, Etudes prosopographiques, 87 Ne 7, претпоставља да је Адријан Даласин

држао положај дуке Антиохије 1059. године, као што је то био случај са многим члано

вима ове породице.

187 Scyl., 404.
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као још једна у низу мера коју су Пафлагонци предузели с циљем да са

чувају царску власт у оквиру своје породице. С тим у вези, треба напо

менути да је питање наслеђа Михаила IV за њих из више разлога било

од изузетне важности. Пре свега, он није могао имати потомство из

брака са Зојом, а сам је боловао од епилепсије због чега га је у вођењу

државних послова често замењивао брат Јован Орфанотроф. Друго, у

случају цареве смрти, која је могла наступити изненада, чланови њего

ве породице би се нашли у незгодном положају јер би тада власт при

пала царици Зоји, са којом су убрзо по устоличењу Михаила IV односи

били поремећени“. Треће, с обзиром на начин на који су Пафлагонци

априла 1034. дошли до врховне власти и на очигледан недостатак по

дршке међу византијским племићким породицама, што се већ тада по

казало, могло се очекивати да би, након његове смрти, престо припао

некоме ко је пореклом и угледом достојнији да буде проглашен за цара

автократора. Какав је страх код Пафлагонаца постојао од смрти Михаи

ла IV, можда најбоље илуструју речи које је цару на ту тему упутио Јо

ван Орфанотроф: „Јасно знам да ти се због тога (sc. болести) неће

ништа лоше десити, али људски језици непрестано причају о твојој

смрти, бојим се, дакле, да не би некако уобразивши да ћеш ускоро

умрети, подигли против тебе побуну и изабрали себи вођу и посадили

га на твој трон“ (коl bri prev čvreb9ev obóev netom četvov otóо софос,

ći? A ovi tov čvЗрболоу улоттоu obк čovuv otóте соu ob Moyолоuobot tov

9ávorov. Sečovко обv, prih dog nepi obrtко те3vnčopćvou ouovomoćjevot

èrti ce veorepiooot, коi švo róv návrov простnooprevot toorov Sheig

thv оћv otvoyöyoot BootAetov)“.

Сасвим је јасно да су протести Константина Даласина и његових

присталица, као и антиохијска побуна, приморали Пафлагонце да се

већ 1034. године позабаве питањем наслеђа Михаила IV. Да би своје

противнике принудио да зауздају језике и да би их одвратио од „бун

товничких замисли“ (тupovveiv про%upitog)“, цар је по наговору Јова

на Орфанотрофа убедио легитимног представника македонског владар

ског дома, своју супругу Зоју, да усини његовог сестрића Михаила, ко

ји је том приликом уздигнут за цезара, и тиме одређен за наследника

царског достојанства“.

Тешко је утврдити када је Михаило, будући Михаило V Калафат,

проглашен за цезара, али се то свакако десило после 1034. године. По

“ О односу Јована Орфанотрофа и Михаила IV према Зоји в. Скабаланович,

29–30, Острогорски, Историја, 308.

“ Psellos, Chronographie I, 66.

“ Psellos, Chronographie I, 66.

* Scyl., 397; Psellos, Chronographie I, 67-68; Zonaras, 597-598. Михаило Калафат,

будући цар (1041—1042) био је син Марије (сестре Михаила IV и Јована Орфанотрофа) и

Стефана. О достојанству цезара в. стр. 217 и нап. 254.
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знато је да је првобитна намера цара и Јована Орфанотрофа била да до

стојанство цезара доделе своме брату Никити, дуки Антиохије, али ка

ко је овај умро, изгледа 1034, они су се одлучили за Михаила Калафа

та“. Иако о његовом усиновљењу и проглашењу за цезара говори већи

број извора, једину хронолошку одредницу даје Јован Скилица. У

једном истом одељку, који се датује у 1034, он најпре помиње да је за

дуку Антиохије постављен царев брат Константин, уместо преминулог

Никите, а да је други од цареве браће, Георгије, именован за протове

стијарија, уместо Симеона, савезника Константина Даласина, који се,

као што смо видели, замонашио. Затим каже следеће: „А цар ослобађа

дугогодишњег заточења заробљене житеље Антиохије, пошто је довео

Михаила, сина своје сестре Марије до угледне почасти цезара“

(êлеu.9epoi бš коi тоog ко 9еupyprevous Avrtoxeig tђg хроуtov

ко9etpčeog o BootMeog, otvoyoydov коi. просто тоoкotoopog nepiолтоу

byog Mixon) rov trg šouто о обелфће Морtog utóv)“. Очигледно је да

Скилица на истом месту говори о дужностима које су додељиване царе

вим рођацима, па између осталог, помиње и уздизање Михаила за цеза

ра. Отворено је питање да ли се и тај догађај може подвести под 1034.

годину“, будући да непосредно пре тога говори о ослобађању станов

ника Антиохије из вишегодишњег заточења. Јован Зонара и Михаило

Псел на проглашење Михаила за цезара надовезују излагање о устанку

Петра Дељана из 1040. године. С друге стране, Михаило Аталијат, го

ворећи о доласку Михаила V Калафата у децембру 1041. на власт, каже

да је он био сестрић покојног цара „који је већ дуго имао достојанство

цезара“ (thv Kotoopog toхmv čк полЛfov šлкоv Хрövov)“.

Мада се време Михаиловог проглашења за цезара не може преци

зно утврдити, ипак се може претпоставити да, с обзиром на све опасно

сти, Пафлагонци нису одуговлачили са избором наследника Михаила

IV. Имајући у виду проблем очувања власти у оквиру њихове породи

це, поставља се питање да ли се прогонство рођака Константина Дала

сина из 1038—1039. године може посматрати у том светлу. Чињеница да

се Константин Даласин, коме се још 1028. указала прилика да се домог

не престола, показао 1034. као најпозванији да угрози власт Михаила

IV Пафлагонца, могла је довести до ове додатне мере опреза. Његовим

заточењем и прогонством осталих чланова породице Даласина, Јован

*** Psellos, Chronographie I, 66-67. Михаило Псел не помиње изричито Никитино

име, већ само говори о плану да се достојанство цезара додели брату Михаила IV и Јова

на Орфанотрофа. Али, како је познато да осим Михаила IV једино Никита није био ев

нух, онда се ова вест може односити само на њега.

*** Scyl., 397. Зонара такође говори о постављењима Константина и Георгија, али

проглашење Михаила за цезара помиње на другом месту, Zonaras, 589, 597—598.

“ Скабаланович, 36, на основу Скилице, датује уздизање Михаила за цезара у

1034. или 1035. годину.

193 Attal., 10–11.



82 УСПОН ВОЈНОГ ПЛЕМСТВА

Орфанотроф је отклонио сваку могућност да се тај византијски вели

каш поново стави на чело некаквог покрета против цара.

ж

Свим поменутим мерама опреза, које су сачувале власт Михаилу

IV, његов наследник Михаило V Калафат придодао је још једну. Одмах

по преузимању власти у децембру 1041, он је лишио Константина Да

ласина сваке наде на престо, присиливши га да се замонаши. При томе

се нови цар није руководио жељом да Константина приближи Богу,

„већ намером да му препречи пут ка жељеном циљу“ (&M) dog boovovg

олбуоу то о опоуооuplévou околоб)“. И поред тога, овај угледни ви

зантијски великаш ће се још једном појавити као кандидат за царски

престо. После свргавања Михаила V Калафата у априлу 1042, царица

Зоја је, заједно са својом сестром Теодором, преузела власт у држави.

Убрзо се, међутим, показало да је Царству потребан цар, па је Зоја раз

мишљала кога би од угледнијих људи, као свог супруга (трећег по ре

ду) уздигла на трон. Тако се присилно замонашени Константин Дала

син последњи пут нашао у центру збивања. Он је позван у дворац и

представљен Зоји, али се у разговору са њом показао као човек пре

више строгих начела, царица се окренула другом кандидату“, чиме су

најзад окончане све амбиције Константина Даласина. То је уједно и по

следњи податак о овом ромејском племићу који је скоро четрнаест го

дина, од 1028. до 1042, представљао једног од најугледнијих такмаца за

царску власт.

196 Psellos, Chronographie I, 123. О замонашењу Константина Даласина говори је

дино Михаило Псел, док Аталијат помиње само да га је Михаило Калафат по доласку на

власт ослободио тамнице, в. Attal., 11.

197 Psellos, Chronographie I, 123. Zonaras, 614. Занимљиво је да Јован Скилица, који

је од свих извора дао највише података о Константину Даласину, уопште не помиње да

је овај 1042. био кандидат за Зојиног мужа. Он говори једино о Константину Артоклину

и Константину Мономаху, в. Scyl., 422-423.



ПРВЕ УЗУРПАЦИЈЕ И КРАЈ МАКЕДОНСКЕ ДИНАСТИЈЕ

(1042—1056)

I. ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА IX МОНОМАХА

(1042-1055)

Покушај Михаила V Калафата (децембар 1041 — април 1042) да са

власти уклони Зоју, завршио се, захваљујући Цариграђанима и цркви,

његовим свргавањем и ослепљењем, до којег је дошло 21. априла 1042.

године. Последица те престоничке побуне била је учвршћење владар

ских права представника македонске династије и уздизање Теодоре до

царског трона. Она је, захваљујући својим присталицама које је предво

дио цариградски патријарх Алексије Студита, 19. априла 1042. у Св.

Софији проглашена, а изгледа и крунисана, за царицу. Тај чин јој је

омогућио да, бар формално, располаже врховном влашћу у држави на

исти начин као и њена сестра Зоја“. Самостална владавина две царице

“ О овој цариградској побуни и њеној социјалној позадини в. Литаврин, Восcта

ниe, 33—46 (и тамо нав. старију литературу), Исти, Обшество, 284-287.

* Psellos, Chronographie I, 109; Scyl., 418, Attal., 16. Као што је приметио

Литаврин, Восcтаниe, 37, 39, власт обеју царица није била сасвим изједначена. Када се

ситуација у Цариграду смирила, већина чланова синклита поново је дала предност Зоји.

Чињеница да је Константин IX дошао на престо, оженивши се претходно Зојом, такође

говори томе у прилог.

Михаило Псел преноси да су чланови синклита (тј. престонички великодостојни

ци), након ослепљења Михаила Калафата, расправљали којој од сестара да дају

предност: с једне стране, Зоја је била старија, а са друге, „тиранин“ (тј. Михаило V) je

свргнут захваљујући млађој Теодори. Расправу је, на крају, прекинула Зоја, одлучивши

да подели власт са млађом сестром, док је, са своје стране, Теодора признала Зоји првен

ство, Рsellos, Chronogarphie I, 116. Скилица пак помиње да је до договора између две се

стре дошло пре ослепљења Михаила V, и да је Зоја под притиском пристала да подели

власт са Теодором, Scyl., 420. С обзиром на догађаје из времена Романа Аргира, о чему

је раније било речи, и на потврђено непријатељство између Зоје и Теодоре, пре ће бити

да су се ствари одвијале онако као што каже Скилица. У сваком случају, Теодорин поло

жај у држави није био раван Зојином. То се види и из Псела (Сhronogarphie I, 122), који

помиње да је Зоја, и пре удаје за Мономаха, узела поново сву власт у своје руке (eig

o othv об9ug бAnv ovopro thv орхhv), с друге стране, после Зојине удаје за Мономаха и

његовог крунисања, Теодора је несумњиво пала у други план, њена царска власт била је

формалног карактера. Ситуација ће се, наравно, променити након Зојине смрти, о чему

ће бити више речи даље у тексту (в. стр. 140 и сл.).
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трајала је од априла до јуна 1042. године. Ову краткотрајност условила

је потреба да се царска власт ипак преда некоме ко је способнији за

обављање државних послова. Тако је Царство добило цара на већ по

знати начин: Зоја се по трећи пут удала, изабравши себи за супруга

Константина Мономаха. И о овој промени на престолу, као што је био

случај са претходним, одлучивало се у Цариграду. И она би, чини се, да

је изостала једна Мономахова одлука, протекла без значајнијег оспора

вања у провинцијама.

Премда појаву породице Мономаха можемо установити у IX веку,

ипак се о њеним члановима мало зна“. На основу оскудних података да

се закључити да они прави успон доживаљавају тек доласком Констан

тина Мономаха на царски престо. Сам Константин, и поред угледа који

је уживао, није заузимао значајније место у хијерархији византијских

великаша. Чињеница да је његов отац Теодосије оптужен за владе Ва

силија II као завереник против цара, представљала је, према Пселу, пре

преку за Константиново напредовање, будући да му ни Василије II ни

Константин VIII нису додељивали угледније почасти“. Нема података

да је Константин обављао неку дужност у време Романа III Аргира,

али, како је био ожењен ћерком његове сестре Пулхерије и Василија

Склира, претпоставља се да је у доба овог цара представљао једну од

угледнијих личности на двору“. Доласком Пафлагонаца на власт 1034,

Мономах је пао у немилост: Михаило IV прогнао га је на острво Лезбос

јер су сви причали „да жели да уграби царску власт“ (dog pićХХеu

кротihoot trig BootAetog)“. После цариградске побуне у априлу 1042. и

свргавања Михаила Калафата, Зоја га је опозвала и доделила му најпре

положај судије Хеладе (бикоothv "ЕХХtivov проехеupiоото)”, да би га

убрзо уздигла до највише почасти у држави“.

Оно што најпре треба рећи о царевању Константина IX Мономаха

јесте да се доба његове владе може, бар из два разлога, издвојити од

* Из IX века познат је извесни Никита Мономах, стратег Сицилије, в. о њему D.

Papachryssanthou, Un confesseur du second iconoclasme: la Vie du patrice Nicétas (tŠ36),

TМ 3 (1968) 317; Cheynet, Pouvoir, 255 et n. 52, 257 n. 69. Из времена Константина VII

познат је Павле Мономах који је имао, за то време, изузетно високу и угледну титулу

магистра, Сheynet, Pouvoir, 192 n. 6, 272 n. 63. Остали чланови породице, чије се међу

собне родбинске везе тешко могу установити, помињу се углавном као судски функцио

нери. О њима и самој породици в. детаљније ibid., 193, 226 et n. 158; 192—193.

* Psellos, Chronographie I, 125. О Теодосију Мономаху в. Сheynet, Pouvoir, 37 Ne 22.

* Брак између Константина Мономаха и ћерке Пулхерије и Василија Склира скло

пљен је пре ступања на престо Романа III Аргира, и то је био други Мономахов брак,

Psellos, Chronographie I, 125.

* Scyl., 423; Psellos, Chronographie I, 126: "EvteoSev YoUv коа просто кратос елióо

bog čSoče ...; Мономахово прогонство је, свакако, било у вези са мерама опреза које су

Пафлагонци примењивали не били учврстили власт представника свог дома.

7 Scyl., 423.

* О уздизању Мономаха в. изворе и литературу коју наводи Сheynet, Pouvoir,

56–57 No 60.
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владавина његових претходника. Пре свега, Мономах се одржао на пре

столу знатно дуже од царева који су се смењивали на трону после 1025.

године. Од његовог крунисања, 12. јуна 1042, до смрти, 11. јануара

1055. године“, протекао је период од скоро 13 година, што наводи на за

кључак да су се у то време створили потребни услови за какву-такву

стабилизацију централне власти. Међутим, с друге стране, његова

влада била је у два наврата, 1042-1043. и 1047, озбиљно угрожена по

бунама, које су биле праћене узурпацијом царске титуле и походом на

Цариград (у последњем случају дошло је чак до опсаде престонице),

што представља новину у односу на период који следи смрти Васили

ја II а претходи Мономаховом доласку на престо. Чињеница да су оба

претендента на царску титулу, и Георгије Манијакис и Лав Торникије,

припадали оном друштвеном слоју Царства који се с правом може

означити као војни, створила је представу о Мономаховој владавини

као периоду превласти извесне цивилне странке чија је политика има

ла антивојне одлике“. Мада се озбиљнији закључци о Мономаховој

политици могу донети једино посебним изучавањем његове владе, ипак

треба рећи да је анализа обе побуне показала да се оне не могу узети

као најважнији доказ који дозвољава да се политика овог цара окарак

терише на тај начин.

Видели смо да су се у периоду 1025—1042. цареви суочавали са за

верама и побунама племства, чији је циљ био да се изврши промена на

* Према Острогорски, Историја, 310, Мономах се оженио Зојом 11. јуна 1042, а

дан након тога примио је царску круну. За датум смрти в. исто, 320.

“ Нпр. такво мишљење заступа Скабаланович, 60-61, који у својој студији по

свећеној византијском XI веку, говори о двострукој подељености Царства: прва се одно

си на све веће разлике и супротности између западног и источног дела Царства, које су

постале очигледне још у време Романа III, (при томе мисли на догађаје у вези са Пруси

јаном, Константином Диогеном и Теодором), а потврдиле се у време Мономахове владе

(превасходно кроз побуну Лава Торникија); друга се пак тиче разлика између цивилног

и војног слоја Царства, која се исказала најпре у побуни Георгија Манијакиса, а потом, у

далеко већој мери, у Торникијевој побуни, по истом аутору, ове супротности између ци

вилног и војног слоја биће нарочито изражене у периоду након смрти царице Теодоре

(аутор има у виду догађаје везане за побуну Исака Комнина). Скабаланович оцењује

Мономахову владу као период у којем су војни послови и војни интереси били у сваком

погледу запостављени. Много блажу и аргументованију оцену Мономахове политике

даје Острогорски (Историја, 316), али и он, излажући догађаје у вези са побуном Лава

Торникија 1047, говори о „незадовољству војске због антимилитаристичког режима чинов

ничке странке“ којој се придружио „и отпор провинције против цариградског централизма“

— у овом случају реч је о теми Македонија (тј. како аутор каже „северозападној Тракији“)

где је побуна избила, што се може само делимично прихватити.

Константин IX Мономах се свакако не може уврстити међу цареве који су се пре

васходно бавили „војним пословима“ (напротив, један његов савременик истаћи ће да се

овај цар прославио обављајући грађанске послове, Рsellos, Chronographie II, 71), али, као

што је речено у тексту, на основу побуна Манијакиса и Торникија, не може се говорити

о незадовољству читавог војног слоја Царства, уп. Lefort, Rhetorique, 283; Cheynet, Pou

voir, 339.
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престолу, али ти покрети нису били праћени ни узурпацијом царске

титуле, ни походима на Цариград. Као што је речено, Мономахова

владавина претрпела је две такве побуне, али ће тек трећа, после ње

гове владе, под вођством Исака Комнина, бити успешно окончана

1057. године. Наведене чињенице постављају неколико истражи

вачких проблема, на које ће се, бар делимично, одговорити у овом и

наредним поглављима рада: прво, зашто је представницима племства

било потребно скоро 17 година (колико је протекло од смрти Василија

II до узурпације Георгија Манијакиса) да се одваже на узурпирање

царског наслова (реч је о онима који су се прогласили за цара и тиме

јасно изразили своје претензије); друго, како је долазило до ових

узурпација и шта је довело до њиховог неуспеха, односно, у случају

Исака Комнина, до остварења циља.

Побуна Теофила Еротика на Кипру

Још је свргавање са престола Михаила V Калафата, априла 1042,

отворило могућност да се новонастала ситуација искористи за личне

циљеве. Скилица каже да је Теофил Еротик, стратег Кипра, „сазнавши

за Калафатову пропаст, за хаос који је завладао приликама“, помислио

да је настао „прави тренутак за оно што је намеравао“, те се побунио.

Интересантно је да се у изворима Еротикова побуна означава изразима

као што су олоотоciо (Скилица) и тupovvig (Зонара), дакле истим

оним којима се обично означајаву покрети праћени узурпацијом царске

титуле, а да при томе, ниједан извор не помиње евентуално про

глашење Теофила Еротика за цара. Ток догађаја на Кипру, од априла

1042, и праве намере кипарског стратега нису баш најјаснији. Извесно

је да је у овој византијској провинцији одјек цариградских збивања

омогућио њеном намеснику да искористи постојеће незадовољство ста

новника Кипра за своје циљеве. Скилица саопштава да је Теофил Еро

тик „увек тежио бунтовништву“ (veorépov čet проуpćrov ēфtépievog) и

да је, пошто је чуо за догађаје у Цариграду, „запалио цео народ Кипра“

и побринуо се да буде убијен судија и практор државних пореза, изве

сни протоспатарије Теофилакт, „тако што је измислио оптужбу против

њега да врши тешка изнуђивања пореза“. О побуни на Кипру нема

других података, тако да су остале нејасне праве намере Теофила Еро

тика. Побуна је била ограничена на само острво, дакле локалног карак

тера, и није представљала неку већу опасност за Мономаха. За њено

гушење, према речима Скилице, цару „није требало много труда“. За

поведник флоте, Константин Хаге је, брзом акцијом, заробио побуње

ника и „потчинио сав народ Кипра“. Теофил је доведен у престоницу,

1. Scyl., 429. Zonaras, 624.

12 Scyl., 429.
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спроведен кроз Хиподром одевен у женску хаљину, а имања су му за

плењена“. Пошто је након тога ослобођен, закључује се да догађаји на

Кипру нису по њега имали теже последице. Начин на који је кажњен

посредно говори о значају који је побуни придаван.

Иако за тему овог рада догађаји на Кипру нису од велике важно

сти, ипак је потребно рећи неколико речи о породици којој је припадао

Теофил Еротик. Мада је у питању један малоазијски род чији се први

познати чланови јављају у Х веку, расположиви подаци показују да

Еpoтици нису заузимали истакнутије место у хијерархијији византиј

ских великаша. Међутим, сама породица занимљива је због родбинских

веза са породицом Комнина. У науци је прихваћена идентификација

Манојла Еротика, једног од војсковођа Василија П, са Манојлом Ком

нином, првим познатим чланом овог рода, и оцем будућег цара Исака I

Комнина. О Манојлу Еpoтику Комнину биће више речи у одељку по

свећеном узурпацији Исака Комнина, али је, за сада, значајно примети

ти да је родоначелник Комнина задржао мајчино презиме, што показује

да су Еротици у време цара Василија II били угледнија породица од

Комнина“. Поред Варде Еpoтика, коме се приписује један печат, по

знат је, из времена владе Константина VII Порфирогенита, патрикије

Нићифор Еротик, зет извесног епарха Теофила“. У изворима се, за вла

* Scyl., 429. Није јасно када је тачно угушена побуна Теофила Еротика, будући да

Скилица (а и Зонара, који од њега преузима податке) о овим догађајима говори тек

пошто је изложио оне у вези са Манијакисовом побуном. Другим речима, да ли се Скили

ца, излажући збивања овим редом, руководио њиховом хронологијом или значајем? Уко

лико је догађаје излагао хронолошки, онда би следио закључак да је Еротикова побуна

угушена после Манијакисове (пролеће 1043), дакле у пролеће или лето 1043. Међутим,

мало је вероватно да би Мономах више од годину дана одуговлачио са сређивањем прили

ка на Кипру (где је побуна избила по свргавању Михаила V — 21. април 1042), тим пре

што Скилица каже да му за то није требало „много труда“. Пре ће бити да су се на овом

месту византијски писци повели за значајем догађаја, те је стога у њиховом редоследу по

буна Георгија Манијакиса, као опаснија и важнија за Мономаха, имала предност. Уп.

Cheynet, Pouvoir, 56 Ne 59, који побуну Теофила Еротика датује између априла и јула

1042, сматрајући, дакле, да је угушена на самом почетку Мономахове владе.

“ B. Cheynet, Pouvoir, 218 n. 81 и тамо нав. литературу. Шене претпоставља да су

Еpoтици били родбински повезани и са Фокама на основу чињенице да је у обе породи

це посведочено оријентално име Варда. Аналогно томе, могло би се говорити и о посто

јању родбинских веза између Еротика и Склира, будући да и у овом роду има оних који

носе име Варда, што се ипак не чини као довољан аргумент за закључивања у том сми

слу. Иначе, Каждан, Состав, 161, Еротике из Х века убраја у престоничко чинов

ништво.

“ А. Маrkopoulos, Le témoignage du Vaticanus gr. 163 pour la periode 945—963,

Хорцеuкто 3 (1979) 92: NuкnФбро потрикio tф Еротикф tф Yорфрф ВеофtЛоu éлóрхоu.

О овом патрикију Нићифору Еротику в. ibid., 104. О епарху Теофилу, кога је Констан

тин VII именовао за квeстора и патрикија, в. ibid., 104. Није јасно зашто Маркопулос

(позивајући се, при томе, на студију R. Guilland, Etudes sur l' histoire administrative de

l'Empire byzantin. Le questeur: копајотор, quaestor, Вуz. 41 (1971) 95) предлаже иденти

фикацију овог Теофила са префектом Теофилом Еротиком, и зашто му уопште придода

је презиме Еротик, будући да је по извору Нићифор имао презиме Еротик и да је био зет

епарха Теофила. Реч уор Врбс означава рођака по женидби, зета, девера, шурака. Чак
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де Нићифора II Фоке, помиње још један патрикије Нићифор Еротик,

као члан посланства које је цар упутио Бугарима“. Следећи по реду

припадник ове породице јавља се у време Василија II: реч је управо о

Манојлу Еpoтику или Манојлу Комнину коме је цар поверио одбрану

Никеје од узурпатора Варде Склира“. Чињеница да је Манојло Комнин

живео у Пафлагонији (у Кастамони) не говори ништа о подручју у ко

јем би се могли налазити поседи породице Еротик. Како уздизање ро

доначелника Комнина почиње за владе цара Василија II, вероватна је

претпоставка да су Комнини постали земљопоседници у Пафлагонији

захваљујући Манојловом службовању. У изворима нема података који

би упутили на подручје са којег су потицали Еротици, али, у вези са

тим, занимљива је претпоставка Ж.-К. Шенеа да је Манојло Еротик мо

гао постати наследник пафлагонских поседа по мајчиној линији“. По

даци о следећем члану овог рода, Теофилу Еpoтику, кипарском побу

њенику, такође не пружају могућност да се нешто више закључи о са

мој породици. Први помен Теофила Еротика везан је за подручје Дукље

(?). Скилица саопштава да је, за владе Михаила IV, Стефан Војислав,

„архонт Срба“, побегао из Цариграда и заузео „земљу Срба, проте

равши оданде Теофила Еротика“. Како нема података који би разја

снили карактер византијске власти у Дукљи (?) после 1018, остаје отво

рено питање коју је дужност Теофил Еротик обављао у овом под

ручју“. У сваком случају, овај неуспех није прекинуо његово службо

вање, јер се већ 1042. помиње као стратег Кипра. Као што је напред ре

чено, кипарска побуна није проузроковала значајније последице ни за

Теофила Еротика ни за цара у Цариграду, али је, на известан начин,

представљала увод у много озбиљније догађаје из периода Мономахове

ВЛaДС.

Побуна Георгија Манијакиса 1042-1043

Једна од првих одлука коју је Константин IX Мономах донео

пошто се устоличио на царском престолу, била је она о опозивању ма

гистра Георгија Манијакиса, прослављеног византијског војсковође пр

ни уколико је на овом месту употребљена у значењу таст, Теофил не би могао да носи

презиме Еротик.

“ L. Diaconus, 79. Уп. Cheynet, Pouvoir, 218, који предлаже идентификацију овог

Нићифора Еротика са његовим имењаком из времена Константина VII Порфирогенита.

17 в. стр. 152-154.

* Cheynet, Pouvoir, 219 n. 86.

* Scyl., 408; уп. ВИИНЈ III, 157 (Ј. Ферлуга). Као што ми је предочио проф. Љубо

мир Максимовић, функција Теофила Еротика уопште не би морала да буде везана за

област Дукље, будући да Скиличина формулација дозвољава да се „земља Срба“ доведе

у везу са тзв. темом Србија. О теми Србија в. стр. 57 нап. 107.

* В. о томе ВИИНЈ III, 157-158 н. 250 (Ј. Ферлуга).
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ве половине XI века, са његовог положаја у катепанату Италија. Она је

за последицу имала побуну, праћену узурпацијом царске титуле и по

ходом на Цариград“.

Чувени војсковођа Георгије Манијакис, за кога Зонара каже да је

био „првак међу стратезима“ (корофоućтотоc tov otpornyóv)“, потиче

из породице чији почеци не сежу даље од владе Василија П. Проблем

порекла овог рода био је предмет другог истраживачког рада чије ћу

резултате на овом месту само укратко изложити“. Први познати члан

породице Манијакис, кога од извора помиње једино Јован Скилица, био

је извесни Гуделије (ГоučéAuog)“, чије је време живота захватило део

владе Василија II. Других података о Гуделију Манијакису нема (евен

туална служба или титула), али је етимолошка анализа његовог имена

показала да се оно јавља у срединама настањеним словенским станов

ништвом које је рано подлегло хеленизацији. Други податак битан за

утврђивање порекла рода Манијакис дао је Михаило Псел. Славећи у

једној беседи Мономахову победу над Георгијем Манијакисом, Псел је,

настојећи да омаловажи овог војсковођу — узурпатора, рекао за њега

следеће: „Из скитске аутономије уписан је међу сенаторе и постао је

члан ромејског синклита“ (&ло Жкu8tкћs obtovopitog oveypćфm totg

Bouleuroig коi тing "Poplotking ouуклтitou pućpog čvèveto)“. Анализа

овог Пселовог податка показала је да су први познати припадници по

родице Манијакис, Гуделије и Георгије, дошли на територију Царства

са оног подручја које је раније било укључено у државу Самуила и ње

гових наследника (976—1018), и које је Псел на овом месту у беседи

означио архаичним изразом „скитска аутономија“. То значи да појаву

породице Манијакис треба тражити у периоду када су, због ратовања у

областима које је ова држава обухватала, појачане везе између ис

точних и западних покрајина Царства. Познато је да су, у то време,

многи припадници византијског племства, пореклом из Мале Азије, би

ли ангажовани као војсковође у рату да би, након 1018, остављени на

Балкану као представници византијске власти у новоосвојеним под

ручјима, а да су, с друге стране, словенски великаши и балканско ста

новништво, у више наврата, пресељавани на исток Царства.

** О успону Георгија Манијакиса и његовој побуни 1042-1043. године в. Скабала

нович, 58-59; Gay, Italie, 450–452, 460-468; Schlumberger, Epopée III, 88–91, 110—119,

194–195, 227, 234-240, 382, 430—446, 450-456, Falkenhausen, Untersuchungen, 91–92 Ne

48; Guilland, Recherches II, 107–108; Idem, Сontribution, 10-12; Poppe, Expedition, 14–21,

Бурдара, Ко 9ootooug I, 111 No 64, 118 No. 70, Cheynet, Pouvoir, 48-49 No 44, 57-58 Ne 61;

292, 338.

** Zonaras, 622.

* Крсмановић — Лома, Манијакис, 233–263.

* Scyl., 387.

* Psellos, Scripta minora I, 22.
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Подаци о другим члановима породице Манијакис из ХП столећа су

малобројни. У катастарском попису из Тебе, који се датира у време по

сле средине XI века, помиње се извесни протоспатарије Георгије Мани

јакис, који је свакако био из исте породице као и славни византијски

војсковођа“. О њему нема других података у изворима, па се не могу

утврдити неке прецизније везе са истоименим генералом. Поред њега

познат је извесни Теофилакт Манијакис, један од стратега са истока,

који се 1057. повлачио пред узурпатором Исаком Комнином, извешта

вајући цара Михаила VI о његовом напредовању ка Никеји“. Осим да

је обављао војну службу, никаквих других података о њему немамо. Из

времена владе Алексија I Комнина познат је извесни Константин Мани

јакис, севаст, који се помиње као један од учесника на сабору у Влахер

ни, одржаном крајем 1094. године“. Мада је сасвим извесно да су сви

побројани Манијакиси из ХI века припадници исте породице, а неки од

њих су, као стратег Теофилакт, по годинама блиски генералу Георгију

Манијакису, ипак се не могу прецизно утврдити њихове родбинске везе.

Иако је породица Манијакис преживела ХI век“, подаци којима

располажемо о њеним члановима показују да се она не би могла увр

стити у угледније византијске родове. Њен успон почиње напредова

њем у служби Георгија Манијакиса, али се, изгледа, ту и завршава. За

нимљиво је да у изворима нема помена о орођавању Манијакиса са не

ким другим византијским родовима“ што на свој начин показује да је

реч о младој породици чији чланови (изузев Георгија Манијакиса) нису

достигли значајнији ниво у византијској племићкој хијерархији. Одсу

ство веза са другим византијским родовима потврдило се и у Манијаки

совој побуни 1042-1043, будући да је овај војсковођа уживао једино

подршку верних или унајмљених војника са којима се и одважио да

крене на престоницу.

“ B. Svoronos, Сadastre, 12 А 35. Исти аутор је поставио питање идентификације

овог протоспатарија и претпоставља да се не ради о Георгију Манијакису, војсковођи,

већ о неком његовом потомку (унук?), в. ibid., 69; уп. Cheynet, Pouvoir, 210.

* Scyl., 492. О Теофилакту Манијакису в. Сheynet, Pouvoir, 69, 340 који га наводи

као једног од противника Исака Комнина.

* О Константину Манијакису в. Р. Gautier, Le synode des Blachernes (fin 1094).

Etudes prosopographiques, REB 29 (1971) 217, 239; Сheynet, Pouvoir, 373 et n. 71. За дато

вање сабора у крај 1094. године в. Gautier, Synode, 280-284.

* Каждан, Состав,113, 179, Cheynet, Pouvoir, 240 et n. 289.

** Име оца Георгија Манијакиса — Гуделије — наводило је неке истраживаче (Gu

illand, Contribution, 12; Cheynet, Pouvoir, 49 n. 1) да претпоставе постојање родбинских

веза између рода Манијакис и породице Гуделис чији се први члан јавља у време Кон

стантина VIII (1025—1028). Међутим, презиме Гуделис, које је по свој прилици словен

ског порекла, настало је од личног имена: име извесног Гуделија његови потомци преу

зели су у својству породичне ознаке. Стога се не може, само на основу имена Георгије

вог оца, изводити закључак о постојању родбинских веза између Манијакиса и Гудели

са, тим пре што у изворима о томе нема никаквих података.
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Своје службовање Георгије Манијакис започео је на крајњем исто

ку Царства, на подручјима која су тек од Василија II била обухваћена

византијском тематском организацијом. Најраније вести о њему поти

чу из периода владе Романа III Аргира (1028—1034). Зна се да је 1030.

био на положају стратега мале и не тако значајне пограничне теме Те

лух чије је оснивање било последица успешних освајачких похода Ва

силија II на истоку“. Како у изворима нема података о ранијим евен

туалним управницима ове теме, као ни података о службовању Геор

гија Манијакиса пре 1030, не може се утврдити ни када је он постао

стратег ове провинције, ни да ли је то била прва значајнија дужност

која му је поверена. У сваком случају, успешна одбрана града Телуха

од арабљанског напада, донела му је унапређење. Роман III га је, нај

вероватније исте 1030, поставио за катепана Доње Мидије (котелаwo

tђg кôто Мnótog)”, тј. за стратега Приеуфратских градова (тбv пор

evФротиčtov otpornyóv полеоу)“, теме која је, изгледа, одмах по

свом оснивању у време Василија II, добила ранг катепаната“. Уједно

са наименовањем у овако важној пограничној области, Георгије Ма

нијакис је добио и достојанство протоспатарија, које се налазило на

нижем ступњу од титуле патрикија — уобичајеног пратиоца функције

стратега. Као катепан Приеуфратских градова, Манијакис је предузео

низ војних акција чији је циљ био проширење граница ове теме. Врху

нац је свакако био освајање Едесе, 1032. године“, града који ће, уме

сто Самосате, постати седиште теме и чије ће се име проширити на

читаву војноуправну јединицу“. Због овог значајног успеха Манијакис

је уздигнут у ранг патрикија”. На положају катепана Едесе остао је све

до 1034. године, када је промена на престолу довела и до промена у ви

зантијској администрацији: нови цар, Михаило IV Пафлагонац, опозвао

је патрикија Георгија Манијакиса из Едесе и поставио га за катепана

Горње Мидије и Васпуракана (брХеuv čклépinet tђg čvo Mnótog tђg коi

Воoопрокоviog)“. Мада су обе теме имале ранг катепаната, што само

по себи говори о њиховом обиму и значају, може се рећи да је тема

* Scyl., 381. Тема Телух се простирала између реке Еуфрат и теме Антиохије, в.

Скабаланович, 195, Острогорски, Историја, 299.

32 Scyl., 382.

* Scyl., 387; Zonaras, 580.

** О теми Приеуфратски градови, касније названој Едеса и територији коју је обу

хватала в. Скабаланович, 195—197.

* За историју Едесе у XI веку и хронологију нав. догађаја, в. Артонова, Правите

ли Здесси, 139, 153; уп. Острогорски, Историја, 306.

* Скабаланович, 195, Острогорски, Историја, 299.

* Манијакис се као патрикије први пут помиње на почетку владе Михаила IV Па

флагонцa, Scyl., 397. Познато је да је у време освајања Едесе он протоспатарије, па се

може закључити да је титула патрикија представљала награду за овај војни успех, уп.

Guilland, Contribution, 10.

* Scyl., 397. Да је управник теме Васпуракан имао титулу катепана јасно показује

раније поменути печат Теофилакта Даласина, в. стр. 39 нап. 30. Иначе, Артонова, Пра

вители Здессви, 139, 153, смењивање Георгија Манијакиса са положаја у Едеси и имено
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Едеса, захваљујући свом географском положају и близини антиохиј

ског подручја, ипак била од већег значаја за Византију у односу на тему

Васпуракан која се налазила на крајњој периферији Царства. С обзиром

на ту чињеницу, може се поставити питање да ли је ово премештање из

Едесе у Васпуракан, о чијим разлозима извори не говоре, представљало

деградацију Георгија Манијакиса“. Став новог цара према овом визан

тијском војсковођи свакако није био непријатељски, будући да ће коју

годину касније Манијакис бити послат на Сицилију у својству главно

командујућег над византијском војском. Али, вредан је пажње један по

датак Михаила Псела о истрази којој је Манијакис подвргнут након

освајања Едесе. Наглашавајући постепеност његовог уздизања до виших

почасти и говорећи врло уопштено о догађајима који су претходили Ма

нијакисовој побуни у време Константина IX Мономаха, Псел каже сле

деће: „Он (sс. Георгије Манијакис) је заузео Едесу, али је пао под ис

трагу, послат је да заузме Сицилију, али да је не би он освојио, поново

је бешчасно опозван“ ("ESecco fiМо, коi čv урофоig ћу, Хикелiov

otpticov ēлéрлето, коi tvo piћ пор čкеivou o Motn, orijuog obЗug oveкo

Aetto)“. Сасвим је јасна алузија коју Псел прави на догађаје у вези са

Манијакисовим акцијама на Сицилији из времена Михаила IV, о чему

ће бити више речи, али остаје потпуно неразјашњено питање о каквој

се оптужби после освајања Едесе ради, будући да о томе не говори ни

један други извор. Како је Георгије Манијакис добио титулу патрикија

од Романа III после освајања Едесе и како није напуштао свој положај у

истоименом катепанату, остаје могућност да је извесних сумњи у по

гледу његових намера и лојалности било у време када је дошло до сме

не на престолу 1034. Већ је било речи о несигурном положају у којем

су се Пафлагонци налазили у неколико првих месеци владавине Миха

ила IV, па би се можда овај податак Михаила Псела могао односити на

тај период. У том контексту би се могло посматрати и премештање Ге

оргија Манијакиса у тему Васпуракан. Али треба имати на уму да ова

вест Михаила Псела нема потврде у другим изворима као и чињеницу

да је Михаило IV указао поверење војничким способностима Георгија

Манијакиса не само тиме што га је именовао за главнокомандујућег

над западном војском, већ и чињеницом да му по доласку на власт није

ускратио могућност да обавља своју службу.

»k

По свему судећи, Георгије Манијакис је напустио дужност у кате

панату Васпуракан“ да би преузео заповедништво у борби против Ара

вање Лава Лепендрина за његовог наследника, датује у 1032, мада је из Скилице очито

да је ова измена уследила по доласку на власт Михаила IV — 1034. године.

39 Guilland, Contribution, 10, оставља ту могућност.

49 Psellos, Chronographie II, 1.

* Према Скабалановичу, 199-200, Манијакиса је на положају у Васпуракану заме

нио патрикије Никита Пигонит.
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бљана на Сицилији. На основу излагања Јована Скилице, могло би се

закључити да је до тога дошло 1037, или већ 1036. године, мада у вези

са тим постоје у науци различита мишљења“. Осим хронологије, проб

лем је утврдити и у ком својству је патрикије Георгије Манијакис по

слат на Сицилију. Из Скилице произлази да се радило о једној војној

експедицији, будући да је по њему патрикије Георгије Манијакис по

слат са војском као стратег автократор, а са њим, као заповедник флоте,

патрикије Стефан, царев зет (Koi 6h oréХЛетоu pleto ouvépeog čv Ло

уyuВорбio Гефруос потрiktog o Movućкng otpornyóg obroкратор, оlov

obrф бе коi брХоv too otóлоu Xтèфоvog потрiкuog, o čл обелфћ тоo

BootAeog yopВрög)“. Значајно је да Скилица, описујући догађаје који

су претходили Манијакисовом доласку на Сицилију, а који би према

његовом редоследу излагања, следили наименовању овог војсковође за

стратега автократора, помиње извесног Лава Опа као „архонта Лонги

вардије“ (брХovто ЛоуyuВорђtog)“. Према Зонари је, међутим, Манија

* Према Скилици, 1035. године, Јован Орфанотроф послао је на Сицилију Геор

гија Провату, као свог гласника Арабљанима, Scyl., 398. Затим, настављајући излага

ње, Скилица каже да је на Сицилију послат Георгије Манијакис са патрикијем Стефа

ном, ibid., 398. У следећем одељку, за који даје прецизну хронолошку одредницу — го

дину 1036, Скилица излаже догађаје у вези са Едесом и говори о Лепендрину, који је,

као што је раније рекао (dog etnopiev), заменио Манијакиса у Едеси, ibid., 399. Затим се,

даље у тексту, на неколико места враћа на опис рата на Сицилији, доводећи догађаје

све до 1040. године, с тим што прецизније хронолошке одреднице имамо од 1037, в.

ibid., 400-401,403, 405-407. Због начина на који су догађаји изложени код Скилице, у

литератури се различито датује Манијакисово преузимање команде у рату против Ара

бљана на Сицилији. Тако се Скабаланович, 212, определио за крај 1037, или поч. 1038;

за 1038. годину определили су се Gay, Italie, 451; Schlumberger, Epopće III, 235, Falken

hausen, Untersuchungen, 91 Ne 48; Poppe, Expedition, 14. Svoronos, Сadastre, 69, датује

његово постављење у 1035; према Guilland, Recherches II, 108, Манијакис је постављен

за стратега автократора 1037; исти аутор је касније променио мишљење, па поставље

ње Манијакиса на чело сицилијанске експедиције датује у време око 1036, в. Idem,

Сontribution, 10, Бурдара, Ко 9ootoots I, 111 ставља у 1038. годину сукоб Манијакиca

са патрикијем Стефаном, што би значило да његово постављење датира у време пре

тог догађаја.

* Scyl., 398. Патрикије Стефан, отац будућег цара Михаила V Калафата, био је

ожењен Маријом, сестром Михаила IV и Јована Орфанотрофа, ibid., 397, 408, 416.

“ Scyl., 401. Скилица је догађаје на Сицилији описао на следећи начин: два брата,

Аполафар и Умер су се сукобила на овом острву, при томе је Аполафару од стране Ро

меја била обећана помоћ, међутим, Умер је победио Аполафара и нагнао га је у бег,

пошто је, каже дословно Скилица, „војска, која је са патрикијем Георгијем Манијакисом

послата да му (sс. Аполафару) помогне, каснила“ (štu Suvápeog ting pleto too кoтрикiоu

Георуiou tov Movućкn boxepooong tђg eig cuppoxtov tootou перф9etong), Аполафар

је, затим, побегао код архонта Лонгивардије Лава Опа и затражио од њега помоћ, Scyl.

400—401.

Falkenhausen, Untersuchungen, 88-89 Ne 44, сматра да је Скилица погрешио, те да

није реч о Лаву, већ Константину Опу, познатом и из других извора. Овај Константин

Оп је као патрикије, а у својству катепана Италије, стигао у Бари у мају 1033, а у изво

pима се не јавља после доласка стратега автократора Георгија Манијакиса на Сицилију.
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кис овом приликом био постављен за стратега Лонгивардије, тј. теме

Италија (ЛоуyuВорђtog прохеupto 9 eig otpormyög)“. Псел, не прецизи

рајући његову функцију, каже да је Манијакис послат да заузме Сици

лију, док Аталијат помиње само да му је поверено целокупно вођство

над војском (o thv отротnуtov tov člov epitiотеu8еig)“. Дакле, изузев

Зонаре, византијски писци говоре о Манијакису као о војсковођи коме

је поверено врховно заповедништво у рату на Сицилији. Али, невољу

доноси даље Скиличино излагање у вези са тим. Овај писац прво каже

да је после сукоба који је избио између Стефана и Георгија Манијакиca

и опозивања овог последњег сва власт пренета на Стефана (ћ бе паоo.

tђg opxђg č5оuoto eig rov Жtépovov petoriSerol), као и да је заједно са

њим (sс. Стефаном) послат извесни евнух Георгије, препозит педијади

та“, на другом месту помиње да је Манијакис био, од стране цара Ми

хаила IV, разрешен војне дужности (fön лорд тоб Махоћ). ... tђg фроu

póg činoХu8ћvot)“; на крају наводи да је, после Манијакисовог раз

решења (лорело9m tђg opxђg), уместо њега послат да управља Итали

јом (брХеuv ovт” о отоu tђg Ivo Mitog čлépuф9m) протоспатарије Михаило

Докијан“, кога Аталијат назива дуком“. Међутим, како су Манијаки

сове војне акције, од његовог наименовања па све до смењивања, биле

ограничене на подручје Сицилије (уосталом, он је и послат са задатком

да ово острво поврати од Арабљана), чини се да он овом приликом

ипак није постављен за тематског намесника, већ за главнокоманду

јућег у једној војној експедицији“. Уколико би се овакво тумачење ње

гове дужности прихватило, остаје да се разјасни положај Георгија Ма

нијакиса у односу на намесника теме Италије, будући да је у делокруг

власти овог последњег улазила и Сицилија“. Чињеница је да су у време

* Zonaras, 591. О теми Италија, која се у византијским изворима често назива те

ма Лангобардија в. Скабаланович, 211—217; Оikonomides, Listes, 351–352.

“ Psellos, Chronographie II, 1; Attal., 9.

*7 Scyl.,406.

* Scyl.,422.

* Scyl.,425–426.

“ Attal., 9. О Михаилу Докијану в. Скабаланович, 212-213 и н. 6, Falkenhausen,

Untersuchungen, 89-90 Ne 46.

* Уп. Gay, Italie, 450, који сматра да је Манијакис био самостални стратег, глав

нокомандујући једне војске, који ни на један начин није зависио од катепана Италије,

Guilland, Recherches II, 108, Falkenhausen, Untersuchungen, 91 Ne 48, претпоставља да је

Манијакис био надређен катепанима и стратезима у Италији, али да сам није имао слу

жбу катепана; Guilland, Contribution, 10; Poppe, Expédition, 14; Cheynet, Pouvoir, 48 Ne

44. Скабаланович, 212, сматра да је Георгије Манијакис овом приликом постављен за

катепана Италије, а Бурдара, Ко 3ootools I, 111, га назива стратегом.

** У време Нићифора II Фоке установљена је нова дужност катепана Италије која

је своје место нашла у Ескоријалском тактикону (Оikonomides, Listes, 263). У ранијим

ранг листама помињу се стратези Сицилије (у Тактикону Успенског, Филотејевом Кли

терологиону и Тактикону Бенешевича, ibid., 49, 101, 105,139, 247) и Лангобардије (у

Филотејевом Клитерологиону, ibid., 139, стратег дотичне теме помиње се на необичном

месту, и претпоставља се да је реч о познијој интерполацији, као што се да закључити из
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Михаила IV прилике на овом острву захтевале предузимање посебних

војних акција“, па је стога оправдано претпоставити да је Манијакис у

својству стратега автократора водио рат против Арабљана по свом на

хођењу, у сваком случају независно од катепана Италије. У тренутку

његовог смењивања са положаја, прилике на Сицилији изгледале су у

довољној мери сређене, те се вести у изворима о постављењу других

лица за Манијакисове наследнике, а уједно и тематске намеснике, могу

прихватити: чинило се да више није било неопходно спровођење посеб

них војних акција на острву, под командом за то посебно одређеног

војсковође, већ да колико-толико стабилизована ситуација омогућава

новопостављеном тематском намеснику да контролише и ово подручје

СВОГ КатеПаНаТа.

Оваквом закључку донекле би могло да противречи време Манија

кисовог боравка на ратишту. Другим речима, поставља се питање да ли

је уобичајено да се један војни командант налази на челу ратних опера

ција у току неколико година. Како Скиличин текст дозвољава да се Ма

нијакисово наименовање датује у 1037. годину (или можда 10362), зна

чило би да је на положају главнокомандујућег војних снага теме Итали

је Манијакис био, без прекида, све до 1040, дакле до смењивања, тј. око

три године. Овај временски период је уобичајен када је реч о тематском

намеснику, али пошто је у питању један стратег автократор, проблем

постаје сложенији. Ванредна дужност стратега автократора, додељива

на је у Византији још од VI века, а у изворима ХП века појава стратега

автократора није била ретка и била је условљена ванредним приликама

(или је био у питању поход против спољног непријатеља или се радило

о унутрашњим тешкоћама — рецимо, побунама — па је једно лице име

новано од стране цара за стратега автократора и тиме је добијало

најшира војнокомандна овлашћења док се опасност не отклони)“. Да

кле, остаје отворено питање да ли су прилике на Сицилији биле такве

да Манијакису обезбеде вишегодишњи положај стратега автократора,

што значи одрешене руке када се радило о војним стварима на овом

острву, док се намесник катепаната Италија бавио пословима везаним

за подручје Јужне Италије.

места које овај функционер заузима у Тактикону Бенешевича, ibid., 247). Поред војноу

правног намесника Италије, у Ескоријалском тактикону наведене су и функције стратега

Сицилије, Лонгивардије и Калабрије (ibid., 265) што природно отвара питање односа ка

тепана Италије и поменутих стратега чије су области без сумње улазиле у састав те

ме-катепаната Италија.

** Експедицију против Арабљана на Сицилији припремао је још Василије II, али је

умро 15. децембра 1025, Острогорски, Историја, 300. Слање Георгија Манијакиса на

Сицилију представљао је последњи покушај Византије да поврати ово острво. Међутим,

његовим опозивањем и тај покушај је пропао.

** О стратегу автократору в. Guilland, Recherches I, 382-384; Ahrweiler, Adminis

tration, 52 n. 3; Оikonomides, Listes, 333-334. Будући да се радило о ванредној функцији,

јасно је што се стратег автократор не налази у сачуваним ранг листама IX и X века.
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Било како било, Манијакис је успешно ратовао на Сицилији и

успео је да под византијску власт врати већи део острва“. Али 1040.

је опозван са дужности и одведен у Цариград због сукоба који је избио

између њега и заповедника флоте. Наиме, према Скилици Манијакис је

наложио патрикију Стефану да уз помоћ византијске флоте спречи бек

ство пораженог арабљанског вође и његове војске са Сицилије у Афри

ку. Овај то, међутим, није успео да учини, те је Манијакис, разљућен,

не само обасуо Стефана „грдњама и увредама“, већ га је и „изударао по

глави многим ударцима“ (šnotoev obrov кото тiћс кефал ће оlок

öMiyog), називајући га при томе свакојаким именима и „издајицом ца

ревих интереса“ (тбw too BootAéog проботnv проурićrov)“. Јасно је да

овакво понашање према царевом зету није могло остати некажњено.

Понижен до крајности, Стефан је послао писмо Јовану Орфанотрофу у

коме је пријавио да Манијакис смишља побуну против цара (dog

öröотоouv simpleХетфv o Movićкng кото тоu BootЛćog). На то је овај

сместа разрешен дужности и у оковима доведен у Цариград, где је за

творен заједно са патрикијем Василијем Теодороканом”.

Породица Теодорокана, која се иначе убраја међу јерменске“,

позната је тек од времена Василија II. Тако је извесни патрикије Тео

дорокан, чије име није забележено, био на положају намесника у Фи

липопољу (Пловдив), са кога се због старости повукао“. Из времена

цара Константина VIII познат је Георгије Теодорокан, стратег Само

** О току и резултату рата са Арабљанима на Сицилији в. Скабаланович, 212; Gay,

Italie, 450–452; Schlumberger, Epopće III, 234-240; Guilland, Recherches II, 108; Idem,

Contribution, 10–11; Poppe, Expédition, 14.

36 Scyl., 405—406. Скилица јасно каже да је Манијакис подигао војску и кренуо

против Арабљана, „наредивши претходно (епискћwос протером) патрикију Стефану, ца

ревом зету“ да чува обалу и спречи бекство Арабљана. На основу тога, као и начина на

који се касније обрачунао са Стефаном, јасно је Стефан био подређен Манијакису, који

је војне операције на Сицилији водио као главнокомандујући, тј. стратег автократор, над

свим византијским снагама.

37 Scyl., 406. Уп. Zonaras, 593, који преузима ову вест од Скилице, не помињући

при томе Василија Теодорокана. Из Аталијата произлази да је Манијакис из зависти (о

ф9övog) „оклеветан да тежитиранији“ (биоф) nSets перi tupovviõog), Attal., 9. Слично би

се дало закључити и из Псела — Манијакис је „послат да заузме Сицилију, али да је не

би он освојио, поново је бешчасно опозван“, Psellos, Chronographie II, 1. Према Јаnin,

Jean l'Orphanotrophe, 440, Манијакис је желео да се прогласи за краља Сицилије, што

ниједан извор не каже. Аdontz, Notes, 165, погрешно наводи да су Манијакис и Василије

Теодорокан оклеветани од стране Стефана Севастофора. Иначе, алузију на овај догађај

направио је Псел у својој беседи (Psellos, Scripta minora I, 22), посвећеној Константину

Мономаху, в. Крсмановић — Лома, Манијакис, 258-260.

* Теорију о неспорном јерменском пореклу Теодорокана заступају Adontz, Notes,

168; Charanis, Armenians, 45. Каждан, Армане, 97, 98 је нешто опрезнији и убраја их у

породице за које се може претпоставити да су јерменског порекла.

* Scyl., 343, 345. О њему в. Adontz, Notes, 162-164; Сhаrаnis, Armenians, 45;

ВИИНЈ III, 95 и н. 66; 96 и н. 67; 100 и н. 78 (Ј. Ферлуга), Guilland, Patrices, 95, Каждан,

Армане, 97 Ne 1.
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са“. Василије Теодорокан се први пут јавља у изворима у вези са поме

нутим догађајима на Сицилији. Подаци о њему из каснијег времена по

казују да је, после ослобађања из заточеништва, успешно обављао вој

ну службу: у време Манијакисове побуне против Константина IX Мо

номаха био је постављен за катепана Италије“, а 1043. срећемо га као

магистра и заповедника византијске флоте, послате против Руса“. Из

друге половине XI века, познат је проедар Константин Теодорокан, за

кога Аталијат каже да је „човек угледан и због свог значајног рода и

због славног живота“ (ovijр čvoobog коl yévous entonpućrmrt коi Biou

Хор протntu)“. Он је 1077. био послат с војском да се супротстави побу

њеном Нићифору Вријенију.

Очигледно је, дакле, да су припадницима породице Теодорокана у

ХI веку биле доступне војне дужности. И за патрикија Василија Теодо

рокана може се рећи да је као Манијакисов саборац 1040. био на неком

војном положају. Његова улога у горе поменутим догађајима није са

свим јасна. Из чињенице да је затворен заједно са Манијакисом, следио

би закључак да је и сам био укључен у сукоб са патрикијем Стефаном,

мада није познато на који начин.

С обзиром на самосталност коју је Манијакис имао у вођењу рата

на Сицилији, а имајући у виду и касније догађаје из времена Монома

хове владе, остаје отворено питање да ли је сукоб са царевим зетом, па

трикијем Стефаном, крио у себи и неке друге, у изворима недовољно

разјашњене, амбиције успешног византијског војсковође. Другим речи

ма, да ли је осионост коју је испољио, упозорила цара да га треба држа

ти под контролом“?

89 Scyl., 373. Adontz, Notes, 164-165, и Сhаrаnis, Armenians, 45, сматрају да су и

Георгије и Василије Теодорокан синови патрикија Теодорокана, намесника Филипопо

ља, Каждан, Армане, 98 Ne 2, изгледа у то сумња.

* Податак да је Василије Теодорокан био катепан Италије доносе само латински

извори, в. Lupus Protosp., 58, где се Теодорокан наводи као магистар и катепан (Тheodo

rus Canus magister et cathepanus); Anon. Bar. 151. Уп. Gay, Italie, 467; Falkenhausen, Un

tersuchungen, 92 Ne 50.

* Scyl., 431, 432; Attal., 21. О службовању Василија Теодорокана в. Adontz, Notes,

165—166, који грешком наводи Василија Теодорокана као катепана Италије већ 1038, у

моменту када је Манијакис командовао на Сицилији; Falkenhausen, Untersuchungen, 92

INe 50, Poppe, Expédition, 15–16, Каждан, Армане, 98 Ne 3.

* Attal., 247. Scyl. Cont., 173. О Константину Теодорокану в. Adontz, Notes,

166-167, који претпоставља да је реч о сину магистра Василија Теодорокана, Каждан,

Армане, 98 Ne 4.

** Врло је вероватно да Манијакисове намере нису биле онакве каквима их је Ор

фанотрофу представио Стефан. Ако се присетимо тешкоћа са којима су се Пафлагонци

суочили приликом преузимања власти од стране Михаила IV (о чему је било речи у

претходном поглављу), онда би се и ови догађаји са Манијакисом могли посматрати у

том светлу. Напад на Стефана јесте био напад на цареву породицу, те се у том смислу

овде може говорити о „тиранији“. Скилица (412) је забележио још један догађај сличан
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Георгије Манијакис је остао у заточеништву до краја царевања

Михаила IV. Године 1042, за владе царице Зоје и Михаила V Калафата,

ослобођен је из затвора и послат у Јужну Италију, пошто су Нормани

освојили скоро све важније градове у том подручју“. Овом приликом

постављен је према Скилици за стратега автократора тагми у Италији

(otpornyov obroкрóторо том čv Iтолiо то урićrov)“, а према Аталија

ту, за катепана теме Италија (котелČivao Ivo Miog)“. За разлику од поме

нутих аутора, Михаило Псел, не прецизирајући дужност која је овом

приликом додељена Манијакису, саопштава да га је Михаило V послао

у Италију „да ратује са освајачима и да врати држави ту област“ (ло

Херificovito pučv toig hрлокбоuv o othv, tф бе кратеu to pućpog čло

овоме: 1040. године (за датовање в. Сheynet, Pouvoir, 51 No 49) патрикије Григорије Та

ронит (о овом роду в. Adontz, Taronites, 21—30), оптужен је, заједно са Михаилом Га

вром, Теодосијем Месаниктом и још неким другим заповедницима тагми, да се заверио

против великог доместика (доместика схола истока) Константина, брата Михаила IV.

Завера је, иначе, била организована у области Месанакта (тема Анатолика) и њени уче

сници били су ослепљени, док је „покретач“ завере, Григорије Таронит, стављен у сиро

ву воловску кожу са остављеним отворима за уста и очи, и послат у Цариград. Питање је

да ли се овај покрет представника војске може схватити, онако како је то учинио Шене,

као покушај Григорија Таронита да се домогне царске власти. Такав закључак аутор за

снива на податку да су завереници кажњени ослепљењем — уобичајеном казном за од

метнике од царске власти. Међутим, имајући у виду да је за Пафлагонце проблем очува

ња власти у рукама представника њихове породице био актуелан током читавог царева

ња Михаила IV, оставила бих могућност да се наведени покрети (који су према експли

цитном саопштењу Скилице били уперени против царевих сродника) не интерпретирају

нужно као „тежња ка тиранији“ у правом смислу те речи: подвукла бих да се активности

и Георгија Манијакиса на Сицилији, и Григорија Таронита са осталим заповедницима

тагми могу схватити као „тирански покушаји“ у оној мери у којој је личност цара била

угрожена нападом на чланове његове породице. Најзад, да су браћа и остали рођаци Ми

хаила IV, имали велики утицај у држави, истакао је, на посебан начин, и Михаило Псел,

(Chronographie I, 58), оценивши да би овај цар могао да се надмеће са другим просла

вљеним владарима само да није било његове браће са којима га је повезала зла судбина.

Дакле, суочен са проблемом очувања свог царског положаја, овај цар ниског порекла

био је принуђен да се, примењујући разне мере, обезбеђује од свих покрета који би на

било који начин угрожавали позиције његове породице — основног ослонца задобијене

Власти.

“ Psellos, Chronographie II, 2; Attal., 11. Према Скилици, Манијакиса је у Италију

послала царица Зоја, и то у периоду између свргавања с власти Михаила V (20. април

1042) и пре доласка на власт Константина IX Мономаха (11. јун 1042), Scyl., 422. Јован

Зонара, преузимајући податке од Скилице, такође наводи да је Манијакис послат у Ита

лију „од стране царица (sс. Зоје и Теодоре), када су оне управљале пословима Царства“,

Zonaras, 621. Међутим, из латинских извора (Lupus Protosp. 58; Annal. Bar. 55) произлази

да је Георгије Манијакис пристао у Таренту већ у априлу 1042, што значи да је у Итали

ју послат пре свргавања Михаила V, в. о томе Скабаланович. 214 и н. 4, Gay, Italie, 460;

Schlumberger, Epopee Ill., 432; Falkenhausen, Untersuchungen, 91 Ne 48, Guilland, Contribu

tion, 11.

“ Scyl., 422. У тагмама су служили најамници (било Ромеји било странци), што

значи да је овде реч о професионалним војницима. О разлици између тематске и тагмат

ске војске и еволуцији ове последње в. Сheynet, Politique militaire, 61-74.

** Attal., 11.
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voodooovto)“. Неспорно је, дакле, да је Манијакис 1042. постављен на

чело ромејске војске са јасним задатком да успостави власт Византије у

катепанату Италија, али остаје нејасно да ли је тада именован и за

управника те провинције“. Било би нелогично претпоставити да је у

време када су побуњени нормански најамници сузбили и угрозили ви

зантијску власт у катепанату, поред Георгија Манијакиса, чији је зада

так био да ту власт поврати, постојао и тематски намесник. Како су ње

гове активности биле усмерене на подручје Јужне Италије где су при

лике биле ванредне, вероватнија је претпоставка да је овом војсковођи

1042. дужност стратега автократора давала уједно и власт тематског

намесника: док се прилике не стабилизују, он, као стратег автократор,

обавља дужности врховног војног заповедника што подразумева орга

низовање и вођење војних операција на угроженом подручју, а када се

ситуација нормализује, он ће преузети уобичајене обавезе тематског

намесника“.

Манијакисове успешне војне акције на подручју Јужне Италије”

прекинуте су убрзо након промене на престолу. Долазак Константина

IX Мономаха на власт (11. јун 1042) омогућио је велики утицај Романа

Склира, брата Мономахове љубавнице Склирине, кога је, према Скили

ци, нови цар наградио титулом магистра и протостратора”. Овај пред

ставник знамените породице Склира био је у сукобу са Георгијем Ма

нијакисом још пре Мономаховог ступања на престо. Поседи ове двоји

“ Psellos, Chronographie II, 2. Слично се изразио и Зонара, не прецизирајући Ма

нијакисову функцију: Манијакис је послат у Италију „да ратује против оних који су је

нападали, а и да би, када је умири, поново вратио подромејску власт неке њене делове“,

Zonaras, 621.

“ У зависности од тога ком се извору поклања поверење, у литератури постоје

различита тумачења Манијакисове функције. Тако неки истраживачи сматрају да је Ми

хаило V поставио Манијакиса за дуку, одн. катепана Италије, в. Скабаланович, 214; Gay,

Italie, 460, 462-463; Schlumberger,“ III, 432; Guilland, Contribution, 11; Бурдара,

Kosociocus I, 111 No 64, 118 Nе 70. Други, међутим, наводе или обе функције, или се

опредељују за стратега автократора, в. Falkenhausen, Untersuchungen, 91 Ne 48, Guilland,

Recherches II, 108, Cheynet, Pouvoir, 57 Ne 61. Занимљиво је да се у латинским изворима

Манијакис наводи само са титулом магистра, в. Annal. Bar, 55, Lupus Protosp., 58.

* Године 1018. Давид Аријанит постављен је за стратега автократора и катепана

новоосноване теме Бугарске. Претпоставља се да је обе дужности обављао истовремено,

с тим што је функција стратега автократора постепено губила на значају услед смирива

ња прилика, в. о томе коментар Ј. Ферлуге, ВИИНЈ III 125-128 н. 165.

"" Манијакис је, према Скилици, „иако није имао потребну војску“ успео да прог

на Нормане у областима око Капуе, Беневента и Напуља и да смири ситуацију, Scyl.,

427. Псел такође оцењује Манијакисове акције као успешне: „било је очито да ће он

прогнати завојеваче и да ће његов мач бити боља заштита од њихових напада него било

које утврђење“, Psellos, Chronographie II, 2.

* Scyl., 427; Zonaras, 621. О Роману Склиру в. Seibt, Skleroi, 76–85 Ne 18.
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це великаша налазила су се у суседству у теми Анатолика и, из непо

знатих разлога, између њих су често избијали сукоби, тако да је једном

приликом Манијакис чак покушао да убије Романа Склира (êпехеipn

cev robrov oveХеiv)“. Није познато за чије је владе међу њима избило

непријатељство, али, имајући у виду податке о службовању Георгија

Манијакиса, њихови сукоби би се могли ставити у период од 1030. (пр

ви помен Манијакиса у изворима) до 1040. године (његово заточење)“.

Мономахов долазак на престо, пружио је могућност Роману Скли

ру да се освети свом старом непријатељу. Искористивши Манијакисову

одсутност, Склир не само да је напао његове поседе и опустошио села

која су му припадала, већ је и „на ложницу овога неометано насрнуо“,

што је Манијакиса, сасвим природно, испунило гневом. Поред тога, на

Склирово инсистирање, Манијакис је смењен са положаја, изгледа већ

у августу 1042. године“, због чега је на крају овај византијски војско

вођа одлучио да се подигне против цара.

Према Аталијату, Манијакис се побунио „гневан због царевог за

немаривања, а и бојећи се ранијих непријатељстава са њим“ (био ло

pópootv too BootAeog čvoSets коi. протуnoopćvog čх9pog plet obrov

бебиос)“. Будући да је Константин Мономах, у време владе Михаила

IV, провео седам година у прогонству на острву Лезбос и да је ослобо

ђен тек после пада Михаила V, дакле после априла 1042. године”, по

ставља се питање када је могао имати сукобе са Манијакисом који је у

том периоду обављао дужност катепана Васпуракана, предводио експе

дицију на Сицилији, био заточен у Цариграду и ратовао у Јужној Ита

лији. Изгледа да се под непријатељствима између Мономаха и Манија

киса које помиње Аталијат, крије у ствари непријатељство између Ма

нијакиса и оних личности који су доласком Константина IX на престо

постали изузетно моћни. Један од њих је, свакако, био Роман Склир, па

се Аталијатова прича може схватити као скраћена верзија онога што ка

же Скилица.

79 Scyl., 427.

** Да ли је и овде реч о испољавању великашке самовоље, као што је раније, за

владе Константина VIII, био случај са једним другим представником Склира — Васили

јем, зетом Романа Аргира, и Прусијана, сина Јована Владислава? Seibt, Skleroi, Ne 18, 77,

датује ове сукобе у тридесете године XI века, тј. у доба владе Михаила Пафлагонца, по

истом аутору, Склири су тада били прогнани с двора, док су Манијакису повераване

службе, најпре у Васпуракану, а затим на Сицилији, позадину ових непријатељстава, он

тумачи њиховом припадношћу различитим племићким фракцијама.

* Scyl., 427; Zonaras, 622. Како је Пард (в. даље у тексту), према латинским изво

pима (Аnnal. Bar. 56; Lupus Protosp. 58; Anon. Bar. 151), стигао у Јужну Италију у сеп

тембру 1042, претпоставља се да је одлука о опозивању Манијакиса донета у августу

ИСТе ГОДИНе.

76. Attal., 18.

77 Уп. стр. 84.
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Пселова интерпретација догађаја који су довели до Манијакисове

побуне нешто је другачија и нејаснија. По њему, Константин IX по

доласку на власт није, како је требало, указао свако поштовање и по

части чувеном војсковођи, већ му је дао повод за подозрење (êкеivo

те опоуtog ко теолеupev o poppidig). А када је „обратио пажњу на њега

(sc. Георгија Манијакиса), и сетио се да му он није био у милости“

(eig pivnijumv obrov čЛh) u9ev o ovip, коi čv кокоig eyvooptero), и „да

је имао бунтовничке замисли“ (тupovvuка те фроубv ēytvöокето),

тек тада се према њему није односио са наклоношћу. „Није се, наиме,

претварао да не зна за његове дотадашње намере, него се бацио на

њега као да је он већ отворени узурпатор“ (ob yoр прослoteirot to

téog pleХетфрievov čijvoеiv, č. XX. dog прос ћom tupovvicovito otvo

pрmуvuтоu)“.

Без обзира на постојеће противречности у изворима извесно је да

је побуна Георгија Манијакиса била последица промене на престолу у

јуну 1042. Није, међутим, јасно да ли је овај војсковођа имао „бунтов

ничких замисли“ и пре него што је донета одлука о његовом опозива

њу, или је понашање новог цара и моћника око њега довело до побу

не”. С обзиром на раније поменуте догађаје из времена Михаила IV,

треба оставити и могућност да је Георгију Манијакису велика војничка

слава коју је уживао пружала прилику да се окуша у остварењу разли

читих амбиција, посебно у ситуацији када се на престолу налазио вла

дар који му није био наклоњен.

Нејасноће у изворима на које је потребно скренути пажњу, односе

се на догађаје који су следили одлуци о опозивању, а претходили Ма

нијакисовој узурпацији царске титуле. Реч је пре свега о улози извесног

Парда који је у септембру 1042. стигао у Јужну Италију. Према Скили

ци, он је био царев рођак, Цариграђанин, који је као протоспатарије, а у

својству Манијакисовог наследника (ótööoxov obrov), послат у Јужну

Италију, „да управља таквом земљом“ (тn).ukotorng xopog čрхеuv), ње

га је Манијакис убио, а затим се прогласио за цара“. Дакле, из Скилице

произлази да је Пардов једини задатак био да замени Манијакиса на по

ложају у Италији, или као стратег автократор тагми у Италији, или као

катепан. Псел, међутим, приказује Парда, не помињући га при томе по

имену, као вођу посланства које је цар упутио Манијакису. Из истог из

вора се, даље, сазнаје да је у време његовог искрцавања у Италији, Ма

78 Psellos, Chronographie II, 2-3.

79. Уп. Falkenhausen, Untersuchungen, 91 No 48. Seibt, Skleroi, 78 Ne 18, претпоста

вља да је Манијакис још у оно време када се искрцао у Таренту, намеравао да свој нови

положај искористи за добијање царске власти, сходно томе, аутор сматра да је опозива

ње Манијакиса из Италије било последица његових припрема за освајање власти, те да

Склирова самовоља (напад на Манијакисове поседе и силовање супруге) пада у доба по

сле почетка отворене узурпације.

89 Scyl., 428.
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нијакис „већ отпочео побуну и да је био на челу војске“ (тоу теоg tu

povveiv ēnet) njujućvov, о тротеupućitov fión kotóрхоуто), уместо да ца

рев изасланик изглади неспоразум са војсковођом, он га је својим по

нашањем, увредама и претњама приморао да излаз из ситуације и соп

ствени спас потражи у побуни, пошто су Манијакис и његова војска

(тф plet obrov otporф) схватили да ствари лоше стоје, бацили су се на

посао: убили су царевог изасланика и „не очекујући више ништа добро

од цара, подигли су побуну“ (dog o obк čv čМЛog obroig хрmooplévou

тоu obroкраторос, tupovveiv fión korópxovтоu)“.

Парда помињу и латински извори, а најзанимљивије податке даје

Летопис града Барија. Из овог извора сазнајемо да су у септембру

1042. у Отранто (Хидрунт) стигли патрикије Пард, протоспатарије Ту

бахи и архиепископ Барија Никола, „сum Chrysubulo et Sympathia“

што би, према Ф. Делгеру, одговарало грчком термину олČigeto. PeЧ

је о изразу којим се гарантује имунитет или царска милост. Дакле,

Мономах је Манијакису нудио милост и ослобађање од казне, под

условом да положи оружје“. То је Манијакис одбио, убивши најпре

Парда, а потом Тубахија“.

Наведени изворни подаци о Пардовој улози у овим догађајима,

као и мере које је Мономах предузео док се Манијакис још налазио у

Италији, намећу потребу да се одреди време избијања Манијакисове

побуне. Сама узурпација царске титуле изгледа следи убиству Парда“,

али ако се прихвати Пселово сведочанство, као и подаци из Летописа

града Барија, произлази да је до побуне дошло пре тога. На то би могли

да упуте подаци Јована Скилице који каже да је Манијакис, разгневљен

Склировим нападом на његове поседе и одлуком о смењивању са поло

жаја, изгубио сваку наду јер је знао да му повратак у Цариград неће до

нети ништа добро, те је „покренуо војску у Италији и намамио је (на

своју страну), и пошто су војници жудели сваки за својим завичајем, он

подиже оружје против цара“ (то:g čv Ivo Miо оuvöреug čvoroetoog коi

биоф9etpog, buydovitov rov otportotóv tog oiketog töeiv потрtóog,

блло кото тоu Boot Meog кuvei)“. Дакле, предложени ток догађаја био

би следећи: Мономахов долазак на власт повукао је за собом уздизање

Романа Склира, са којим је Манијакис још раније имао сукоба. Склиро

* Psellos, Chronographie II, 3-4.

“ Аnnal. Bar., 56; Anon. Bar, 151; Lupus Protosp. 58, такође помиње Парда са титу

лом патрикија, не наводећи при томе ни Тубахија, ни архиепископа Барија.

* В. о томе Dölger, Regesten Ne 856.

“ Према Аналима града Барија, Пард је убијен одмах, а Тубахије најпре затворен,

па убијен у октобру 1042, Annal. Bar., 56. Уп. Lupus Protosp. 58, по коме је после убиства

патрикија Парда, Манијакис проглашен за цара; Anon. Bar., 151.

“ Такав закључак могао би се извести из Скиличиног излагања, који каже да је

Манијакис, убивши Парда, „ставио дијадему, узевши знаке Царства“, Scyl., 428.

88 Scyl., 427-428.
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ва самовоља, испољена у Манијакисовом одсуству, а уз очигледно ца

рево одобравање, као и одлука о смењивању Манијакиса са положаја у

Италији, довели су до побуне овог последњег. Затим, Мономах шаље

Парда, можда и као Манијакисовог наследника на положају, али и као

неког ко треба да га убеди да одустане од својих намера. При томе, пре

ма латинским изворима Пард је носио са собом већу количину новца,

коју је намеравао да употреби за врбовање савезника у борби против

Манијакиса“. После сукоба са царевим изаслаником и његове смрти,

Манијакис се уз подршку своје војске проглашава за цара, чиме његова

побуна добија јасан циљ.

Манијакис је остао у Италији све до фебруара 1043. године“. О

његовим акцијама у тих неколико месеци који су следили узурпацији

нема много података у изворима. Познато је да су његова кретања била

упућена на подручје Апулије где себи није успео да обезбеди по

дршку“. Из латинских извора се, између осталог, сазнаје да је цар у ме

ђувремену послао Манијакисовог бившег саборца Василија Теодорока

на, сада магистра и новог катепана Италије, који није успео (или није

ни покушао?) да спречи пребацивање Георгија Манијакиса и његове

војске преко Јадрана“. Узурпатор је придобио један део флоте и бродо

вима је пребацио војску на другу обалу Јадрана и искрцао се у драчкој

области одакле је кренуо ка престоници“.

У изворима нема података о величини војске коју је Георгије Ма

нијакис предводио“, али су зато они који се односе на њен састав ра

зноврснији. У том смислу занимљиво је Аталијатово саопштење да се

Манијакис побунио у италској области „са тамошњим ромејским и ал

банским војницима“ (рето тајv čкеioе оuvövrov otportorov 'Poplotov

коi АлВоубv)“, као и да је узбунио и задобио и остале тамошње војни

*" Lupus Protosp., 58; Anon. Bar, 151.

* Lupus Protosp., 58.

“ О догађајима у Апулији говоре само латински извори. Познато је да је Манија

кис безуспешно покушао да обезбеди подршку града становника Барија. Такође се зна

да је држао Тарент, и да је из Отранта прешао на другу обалу Јадрана, в. детаљније Gay,

Italie, 462-464, 467-468.

* Lupus Protosp., 58; Anon. Bar, 151. Уп. Falkenhausen, Untersuchungen, 92 Ne 50,

Poppe, Expédition, 16.

* Scyl., 428; Psellos, Chronographie II, 4; Zonaras, 621; Lupus Protosp., 58; Anon.

Ваr., 151.

** Јован Скилица не говори о величини узурпаторове војске, али каже да је у Ју

жној Италији овај војсковођа успешно сузбијао Нормане „иако није имао потребну вој

ску“ (ei...ph 5ovoprv čištóxpeov etxev), Scyl., 427. Из ове Скиличине вести може се за

кључити да се под Манијакисовом командом, у тренутку када је избила побуна, није на

лазила нарочито бројна војска. С друге стране, Зонара извештава да се Манијакису у по

буни придружио велик део војске (лом о то, стратиотикоо просехdopnoev) будући да је

он био најбољи од свих стратега и храбар човек, Zonaras, 622.

* Attal., 18. У литератури је на различите начине коментарисан ово помињање

Албанаца код Аталијата: или је реч о Албанцима са Балканског полуострва, или о ста
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ке (коi то рićv Motno tovouvovтnoćivrov otporetoploto ouverópočе коi

кoтероме)“. Псел помиње да се побуњенику, још док се налазио у Ју

жној Италији, придружило мноштво народа, при томе „не само они ко

ји су по узрасту били за војску, већ и стари и млади“. Али, овом иску

сном војсковођи било је познато да се „трофеји добијају не бројем већ

искуством и вештином“ па је зато „одабрао заиста у боју опробане вој

нике, као и оне са којима је (раније) разорио многе градове и стекао

много заробљеника и плена“ (тоug čineupotóтоug прос полеplov cul

Хеšájevog коi pleS” dov čкеivog подлоc prev Sterop3 noе пóлеug,

плеuövov oе хрmpućitov те коi oopćitov yćyovev ēукротng)“. У једној

беседи посвећеној Константину IX Мономаху, где велича цареву побе

ду над узурпатором, Псел даје врло интересантне податке о саставу по

буњеникове војске, које ипак треба узети са резервом. Овај византијски

аутор забележио је да је Манијакис довео из Рима „не малу коњицу и

пешадију“ (тing полоuag "Poping obк оMiynv in ликћv те коi теČuktiv

öövojutv), затим, да је уз себе имао и источну војску (тiђg čфос то крат

otov otpćreupo), као и знатан руски одред (tђg "Pootkђg potpog obк

čХćixuotov)“. Известан број источних трупа могао се налазити под Ма

нијакисовом командом од тренутка када је постављен на положај у ка

тепанату Италија. Није могуће прецизније прокоментарисати податке о

војсци коју је довео из подручја Рима и Русије, али нема сумње да је ов

де реч о најамницима страног порекла који су се тада налазили у Ита

лији, а које је Манијакис заврбовао за своје циљеве“.

Познији извори показују да су уз Манијакиса били и Нормани, тј.

Латини или Франци, како су другачије називани. Један број ових најам

ника ступио је након Георгијеве погибије у цареву службу. Интересант

но је да је у изворима, који говоре о догађајима из друге половине XI

века, остала забележена њихова повезаност са славним византијским

новништву из античког Лација, а дозвољавају се и неке друге могућности. О овим и дру

гим тумачењима етникона Албанци в. Б. Ферјанчић, Албанци у византијским изворима,

Илири и Албанци, Научни скупови Српске академије наука и уметности књ. ХХХIХ,

Одељење историјских наука књ. 10 (1988) 286-287.

94 Attal., 18.

** Psellos, Chronographie II, 4. Судећи по вестима латинских извора (Аnnal. Bar.,

56; Lupus Protosp., 58) у којима је остало забележено сурово поступање Георгија Мани

јакиса према становницима града Материје и Монопоља, где је извршио покољ станов

ништва, мало је вероватно да је овај византијски војсковођа уживао било какву подршку

житеља Јужне Италије, уп. Falkenhausen, Untersuchungen, 91 Ne 48.

96 Psellos, MВ V, 138.

97 Cheynet, Pouvoir, 57-58 Ne 61, наводи да је уз Манијакиса била војска којом је

командовао у Италији, а коју су сачињавале источне тагме, латински најамници у визан

тијској војсци (међу којима је, по овом аутору, била тагма Ервевија Франгопула — што

ниједан други извор не каже, при томе се Шене без разлога позива на Скилицу који ја

сно каже да се овај Ервевије борио са Манијакисом на Сицилији и да је од тог времена

па до побуне Исака Комнина 1057. био пријатељ Ромеја, Scyl., 484), Варјази, један део

флоте, унајмљени коњаници и пешадија из римског региона, и део популације на западу.
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војсковођом и узурпатором: ови нормански најамници били су чак по

знати под именом „Манијакати“ (Мovuокотоu)“.

Пошто се са својим присталицама пребацио бродовима на супрот

ну обалу Јадрана, Манијакис је из драчке области прешао у подручје

теме Бугарске. Сазнавши за надирање узурпатора, цар је, према Скили

ци, „упао у неприличан страх“ и покушао преговорима да отклони опа

сност. Стога је послао писмо Манијакису у којем га је позивао да поло

жи оружје, нудећи заузврат, „сву милост“ (лбоov etoеpyeotov)“. Како

је Манијакис одбио понуђено решење сукоба, Мономаху није преоста

ло ништа друго него да опреми војску против узурпатора. За њеног

главнокомандујућег одредио је севастофора Стефана који је овом при

ликом постављен за стратега автократора, мада није уживао никакав

углед по својим војничким способностима“. Говорећи о овом наиме

новању, Псел објашњава због чега цар није изабрао неког истакнутог

војсковођу, већ овог верног евнуха, који се ничим посебним није одли

ковао: „уплашио се да будући војсковођа после победе не искористи

свој успех против онога који га је послао (sс. цара) и да не постане

узурпатор још гори од претходног“ (etro bih betoos перi tov rov

öuvápetov čрŠovtog, ph čкеivov тролообрevog čin obrov (ptiontal rov

лелорфóто тф которЗборот коi topovvog obrф елiorf rou протероu

Воротерос)“. Мономахова бојазан била је у начелу оправдана: истори

ја Царства показује да је популарност способних војсковођа сама по се

би представљала опасност по царску власт, будући да су се евентуалне

амбиције оних којима су поверавани командни положаји заснивале на

реалној моћи — на трупама које су им биле потчињене. Зато и није слу

чајно што се ове речи Михаила Псела налазе управо на оном месту у

„Хронографији“ где се излажу догађаји у вези са побуном Георгија Ма

нијакиса.

* Scyl. Cont., 167. И Ана Комнина (Alexiade I, 20; II, 117: toov колоupévov Movu

окотбw Лотivov) и Нићифор Вријеније (Bryenn. IV, 269) помињу ове најамнике, на

глашавајући да су били део оне војске коју је Манијакис довео из Италије, уп. Оikono

mides, Evolution, 144 et n. 120.

* Scyl., 428.

199 Евнух Стефан, пореклом из Пергама, био је један од личних Зојиних евнуха ко

ји је, по Скилици, обавестио Константина Мономаха да га је царица изабрала за свог бу

дућег супруга и цара, Scyl., 423.

19. Psellos, Chronographie II, 4; Zonaras, 622.

Занимљиво је поменути да је овај севастофор Стефан доцније изиграо поверење

Константина IX Мономаха. Пошто је прославио тријумф у част победе над Георгијем

Манијакисом, Стефан је у јулу 1043. оптужен за заверу против цара чији је циљ био да

се на престо попне извесни Лав Ламброс, патрикије и стратег Мелитине. Овај евнух је

по казни замонашен и прогнан, а имања су му конфискована. Ламброс је, као царски

кандидат, претрпео тешку казну ослепљења и убрзо потом је преминуо, Scyl., 429-430.

Attal., 20, детаљније о овом догађају в. Бурдара, Ко 9ootooug I, 120 Ne 72, Cheynet, Роu

voir, 58-59 Ne 62.
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До одлучујућег сукоба између царске и побуњеничке војске дошло

је код места по имену Острово“. Према Скиличином сведочанству,

Манијакис је био на путу да добије битку, али је изненада смртно ра

њен. Када се обзнанила његова погибија, побуњеници су се предали.

Судећи по изворним подацима, војници који су подржали Манијакисо

ву узурпацију нису претрпели теже казне. Скилица наводи да су неки

од отпадника (табv činoототбу), јашући на магарцима, вођени у цари

градској тријумфалној поворци, на чијем је челу ношена, натакнута на

копље, одрубљена глава славног и веома заслужног византијског вој

сковође“. Ти „отпадници“ су, по свој прилици, припадали оном делу

узурпаторове војске који је, након ових догађаја, ступио у цареву слу

жбу, други део те војске вратио се кућама (čiti tog oiketog потрióog) —

вероватно натраг у Италију“.

ж

Уколико се побуна Георгија Манијакиса упореди са претходним

или доцнијим покретима византијског племства против царске власти,

јасно је да је од самог почетка била реч о једном изолованом покрету.

Видели смо да су царске претензије овог славног војсковође подржали,

једним делом, војници који су му од раније били наклоњени, а другим,

они које је унајмио пошто се одлучио на побуну. Одсуство података о

учешћу представника византијских племићких породица не дозвољава

да се побуна 1042-1043, без строгих и прецизних ограничења, схвати

као израз незадовољства одређеног слоја Царства — у овом случају реч

би била о војном слоју јер је у питању побуна чији је војни карактер не

споран.

Чињеница да царске амбиције Георгија Манијакиса нису имале

одјека међу представницима племства, на известан начин показује хије

рархијски ниво који је породица Манијакис заузимала у односу на дру

ге властеоске родове. Подаци о пореклу Манијакиса показали су да се

почеци ове породице могу пратити тек од Василија II, за чије су владе

њени први познати представници, Гуделије и Георгије, пресељени на

“ Према Аталијату до битке је дошло у близини Солуна, прецизније, на удаљено

сти од два дана хода од овог града. О проблему убикације Острова в. ВИИНЈ III,

171—172 н. 131 (Ј. Ферлуга) и тамо нав. литературу.

До битке код Острова дошло је у пролеће 1043. године. За датовање овог догађаја

в. Poppe, Expédition, 20–21, који неубедљиво доводи Манијакисову побуну са Пафлагон

цима, а саму битку са ослепљењем Јована Орфанотрофа.

“ Scyl., 428, Attal., 19–20, Псел даје нешто другачију, али у детаљима богатију,

слику о приређеном тријумфу: напред је ишла победничка војска, а за њом војници из

војске бунтовника (то рето тоu rupávvou otporóлебоу), јашући натрашке на магарцима,

обријаних глава, са ђубретом које им је било обешено око врата, иза њих ношена је гла

ва узурпатора и његово одело..., Psellos, Chronographie II, 6—7. Мономах је, дакле, прире

дио прави спектакл од победе, али, осим овог понижења, присталице Георгија Манија

киса нису претрпеле ништа озбиљније.

194 Psellos, Chronographie II, 6.
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исток Царства са неког западнијег подручја“. Раније је поменуто да у

изворима изостају подаци о орођавању Гуделија и Георгија (и уопште

припадника њиховог рода) са представницима других византијских

племићких породица, из чега би следио закључак да први познати Ма

нијакиси, у време када Георгије започиње своју каријеру, нису уживали

онај углед који би их ставио у исту раван са другим, њима савременим,

византијским родовима. У вези с тим, требало би напоменути да су не

сумњиви углед Георгија Манијакиса, као и место које је заузимао у хи

јерархији византијских великаша, били последица његових личних спо

собности, а не порекла и угледа породице којој је припадао. Такав за

кључак налази довољно потврда у чињеници да се у византијским изво

pима никада не говори о „славном и угледном роду (уévog) Манијакис“

из кога је потицао војсковођа — узурпатор, већ само о личним својстви

ма Георгија Манијакиса: он је, за Аталијата, „крвожедан и храбар“

(ovinpoiploхорђе коa yevvoliog), „изванредан у одлукама“ (каw toig Bou

Хоlig otopépov), и човек изузетне физичке снаге“; Псел такође истиче

способности Георгија Манијакиса као војсковође, његова физичка свој

ства, напомињући да се он, за разлику од других, није уздигао преко

ноћи, већ постепено, са ступња на ступањ, све док тим путем није до

сегао врх у војној хијерархији“, Зонара га опет, са своје стране, озна

чава као човека смеле душе и јаке руке (ćivnр којt thv yuxhv

dvopetöтотоc thv xetpo te yevvotóтотос), убрајајући га при томе у

најбоље међу стратезима“. Поред тога, треба рећи да углед породице

Манијакис, у ствари, симболизује успон овог знаменитог генерала:

после његове погибије, значај Манијакиса је у толикој мери опао да се

о њима тешко може говорити као о припадницима једног угледнијег

властеоског рода.

Одсуство породичних веза између Манијакиса и других племићких

родова (које само по себи доводи у питање углед ових првих), имало је и

политичких последица: нема података да су у побуни 1042-1043. царске

претензије Георгија Манијакиса подржане од стране било ког представ

ника племства. Чини се да је овај војсковођа у борби за царску власт

тражио и добио подршку у оном кругу из кога је потицао и коме је и

сам припадао“.

“ Чињеница да је Георгије Манијакис имао поседе у теми Анатолика, може се

објаснити на два начина: или их је наследио од оца Гуделија (који их је могао добити од

цара Василија приликом пресељења на исток Царства) или их је добио као награду за

службовање. У сваком случају, тај податак не говори ништа о пореклу рода Манијакис,

с обзиром на то да је присуство других припадника ове породице посведочено и у за

падним областима Царства.

106 Attal., 18, 19.

197 Psellos, Chronographie II, 1.

198 Zonaras, 621, 622.

“ Иако службовање Гуделија Манијакиса није познато, може се, ипак, претпоста

вити да је оно умногоме утицало на избор занимања његовог сина Георгија. Шене је ис
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Службовање Георгија Манијакиса у сваком погледу оправдава

углед који су му придавали византијски писци. Како је нагласио Псел,

његов успон био је постепен, али истовремено и брз у периоду од два

наест година (од 1030—1042) Манијакис је прошао три врло висока

ступња у византијској племићкој титулатури (протоспатарије, патри

кије, магистар) и био именован на пет дужности, од којих су прве

три биле везане за источне области Царства, а две последње за под

ручја која су, бар номинално, улазила у састав катепаната Италија.

Што се тиче дужности које је обављао, треба нагласити да су му оне

обезбеђивале непосредан додир са војницима, будући да се у про

винцијама на чијем је челу био скоро увек водила активна војна по

литика. Другим речима, Манијакис је истовремено био и тематски

намесник и главнокомандујући у ратним походима: због одбране

града Телуха постављен је на чело много значајније теме Приеуфрат

ски градови, освајање Едесе 1032. обезбеђује му не само положај у

овом катепанату него му доноси и титулу патрикија, његове актив

ности у катепанату Васпуракан нису познате, али су зато забележене

успешне акције које је као стратег автократор предузимао на Сици

лији. Велики ауторитет који је уживао међу војницима омогућавао

му је успешно напредовање у војној каријери, али је истовремено по

годовао развоју одређених личних особина које су му доносиле пре

киде у службовању: због бахатог разрачунавања са патрикијем Сте

фаном, зетом тадашњег цара Михаила IV, затворен је под оптужбом

да је смишљао побуну против цара. Поменуто је да позадина овог суко

ба није сасвим јасна, али довољно је рећи да такво осионо понашање

није могло остати без последица. Рехабилитован од стране Михаила V

1042. и почаствован високом титулом магистра, Манијакис се поново

показао као једина погодна личност чије су способности обећавале бр

зо и ефикасно успостављање византијске власти у катепанату Италија.

Сукоби које је пре Мономаховог уздизања на престо имао са Романом

Склиром, као и посведочена ненаклоност новог цара, довели су га, сеп

тембра 1042, у позицију да једини излаз из ситуације види у побуни.

Скилица јасно каже да је, након некажњеног испољавања самовоље Ро

мана Склира (пустошења Манијакисових поседа и силовања његове су

пруге) и доношења одлуке о смењивању са положаја, Георгије Манија

кис „изгубио сваку наду: знао је, наиме, да му повратак у Цариград

неће донети ништа добро“ (тоig töоuv čineyvoкog – föet yóp, dog obк

eig хрnotovo otф téлоc h eig to Bučávrtov čФučug teleutficeu), па је по

такао да спомен Гуделијевог имена од стране Јована Скилице упућује да Георгијев отац

није био обичан војник, већ угледније лице, Сheynet, Pouvoir, 49 n. 1. Међутим, и даље

остаје непознато који је ниво у племићкој хијерархији заузимао Гуделије.
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дигао оружје против цара“. Тако је промена на престолу из 1042. озна

чила не само крај службовања овог војсковође него му је, на сваки начин,

наговестила немилост, што га је и довело у безизлазну ситуацију.

Захваљујући војничкој слави коју је стекао (а она га је, видели

смо, и надживела), Манијакис је своје царске претензије засновао на

подршци обичних војника. У том смислу посебно је значајно што није

била реч само о најамницима, већ и о војницима чији је претпоставље

ни био: он је знао, каже Псел, да се победа не осваја бројем већ иску

ством, те је „одабрао заиста у боју опробане војнике, као и оне са који

ма је разорио многе градове и стекао много заробљеника и плена““.

Његов углед међу војницима заиста је био неприкосновен. Описујући

сукоб са царском војском коју је предводио севастофор Стефан, Атали

јат каже да се Манијакису „дивила већина непријатеља“ (лорд, töv

плetorov čvovrtov ēлеuфmpoopevog)“, подразумевајући под њима оне

војнике које је цар послао да му се супротставе.

Поход Георгија Манијакиса на престоницу не представља пресе

дан у византијској историји. Сваки покрет за насилну промену власти у

Цариграду, који започиње у некој од провинција Царства, подразумева

задобијање града у коме се налази царски престо. Какав је био став Цa

риграђана према царским претензијама Георгија Манијакиса, није по

знато. Како је Константин IX Мономах без озбиљнијих тешкоћа задо

био највишу власт у држави, следио би закључак да престоничко ста

новништво (а ту треба укључити не само угледнија лица — чланове

синклита који су умногоме утицали на избор новог цара — већ и обичне

грађане) није у време ових догађаја испољавало значајнију ненаклоност

према новом владару. Судећи по изворима, они у чије се намере евен

туално могло сумњати (а реч је о извесним представницима цркве) ни

су доводили у везу своје политичке интересе са Георгијем Манијаки

сом“. С друге стране, међутим, вреди оставити могућност да је Мани

110 Scyl., 427.

*** Psellos, Chronographie II, 4.

112 Attal., 19.

* Чињеницу да је Зоју и Константина Мономаха венчао први презвитер Свете

Софије по имену Стип (Scyl., 423), а не цариградски патријарх Алексије Студита

(1025—1043), неки истраживачи протумачили су као израз патријарховог непријатељства

према новом брачном и царском пару, Литаврин, Восcтаниe, 39; Лобарскии, Хроногра

фин, 227 н. 13. Познато је да је патријарх Алексије имао значајну улогу у догађајима ве

заним за априлску побуну 1042, чије су последице, како је раније поменуто, биле сврга

вање Михаила V Калафата и уздизање Теодоре до царског трона. Он је, чини се, био на

челу оне странке која је фаворизовала Теодору, а не њену старију сестру. То што није

лично венчао Зоју и Мономаха, могло је имати везе са неодобравајућим ставом визан

тијске цркве према трећем браку (Psellos, Chronographie I, 127). У сваком случају, треба

поменути да је патријарх Алексије лично крунисао Мономаха (Scyl., 423), што говори у

прилог томе да је своје непријатељство, уколико га је и било, потиснуо у други план.
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јакис, с обзиром на војну славу, уживао извесне симпатије код престо

ничког становништва, али се оне, нажалост, не могу доказати. У вези

с тим занимљиво је поменути да Михаило Псел, савременик ових до

гађаја који је тада био близак двору, у својој „Хронографији“ за њих

окривљује Мономаха. Цар је, по њему, својом ненаклоношћу гурнуо

у побуну овог славног војсковођу, који је великим војним успесима

задужио државу Ромеја“. Овакав Пселов став оставља могућност за

претпоставку да је у време Манијакисове побуне у Цариграду и на дво

ру било оних који су мислили слично њему. Међутим, њихова осуда

Мономахове политике задржала се очито само на речима и није подра

зумевала предузимање конкретнијих акција у корист Манијакиса.

На основу свега што је до сада речено о побуни Георгија Манија

киса 1042-1043, произлази закључак да се она може схватити као израз

незадовољства припадника војног слоја Царства само у мери у којој су

поменутом Мономаховом политиком били погођени интереси војника

који су подржали Манијакисове царске претензије. Ова побуна је још

једном показала да ауторитет у војсци подрива царску власт јер пружа

могућност онима који заузимају истакнутије место у војној хијерархији

да се окушају у остварењу различитих амбиција (а оне чак и не морају

бити нужно царске). Управо је тај утицај у војсци омогућио Георгију

Манијакису да се 1042. појави у улози озбиљног претендента на пре

сто. Остаје отворено питање да ли би његов покрет имао успеха и по

ред тога што, осим војске, није уз себе имао и друге присталице (а у

том смислу је од посебног значаја изостанак подршке представника

племства). Чињеница да се поход на престоницу из 1043. завршио Ма

нијакисовом погибијом код Острова, после које је уследио и крај побу

не, онемогућава да се изводе било какви закључци у том смислу. Тако

је, стицајем околности, Мономах праву опасност од војних побуна осе

тио тек 1047. године.

Литавринову претпоставку о постојању савеза између, с једне стране, патријарха и

других представника цркве, а са друге, представника војног племства, тј. провинцијске

аристократије, који је свој утицај намеравао да оствари преко Теодоре (Литаврин,

Восcтаниe, 37-39), свакако треба узети у разматрање, али с напоменом да за њу нема

довољно доказа у изворима. Како је речено у тексту, византијски писци не предочавају

податке који би дозволили да се изведе било какав закључак о евентуалном ставу цари

градских црквених кругова према узурпацији Георгија Манијакиса. Уосталом, како је по

менуто, Манијакис је остао на подручју Италије све до фебруара 1043, а патријарх Алек

сије преминуо је управо тог месеца. Уместо њега, марта 1043, за цариградског патријарха

изабран је Михаило Керуларије који, сасвим извесно, није могао подржавати намере

узурпатора.

“ Psellos, Chronographie II, 2-3. Потребно је скренути пажњу на овај Пселов по

датак: иако поборник „цивилне странке“, он покушава да оправда одлуку Георгија Ма

нијакиса, окривљујући за побуну цара, који није указао потребно поштовање славном

византијском војсковођи.
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Побуна Лава Торникија 1047

Лав Торникије, узурпатор царске титуле из 1047. године“, поти

цао је из старе, угледне породице, јерменског порекла“. Род Торники

ја јавља се у првој половини Х века. Није познато када су неки његови

чланови пресељени са истока на запад Царства, у област Једрена, али

судећи по подацима којима располажемо, до тога је дошло неколико

деценија по преласку њиховог родоначелника на територију Византије.

Већ 963. двојица Торникија, Никола и Роман, командују македонским

трупама које је Јосиф Вринга послао против узурпатора Нићифора Фо

ке, што показује упућеност чланова ове породице на европско подручје

Царства“. Подаци из ХI века јасно сведоче о Торникијима — житељи

ма Једрена: узурпатор Лав био је родом из Адријанупоља где је, сасвим

сигурно, имао и поседе“. Петар Торникије, могуће потомак узурпато

ра Лава, поменут је 1078. као један „Македонац“ (Мокебdov) који се бо

рио у војсци Алексија Комнина“.

Торникији су у ХП столећу убрајани у најугледније једренске поро

дице. Њихов углед се није заснивао само на чињеници да је у питању

једна од старијих породица у европском делу Царства, већ и на срод

ству са родом Мономаха: према Пселу, Лав Торникије је, по мајчиној

линији, био рођак (êčovéytog) цара Константина IX Мономаха“. По

** О побуни Лава Торникија 1047. в. Скабаланович, 60-65, Schlumberger, Epopće

III, 498-528; Adontz, Taronites, 32-34, Острогорски, Историја, 316; Guilland, Contribu

tion, 17—19; Каждан, Армане, 52 No 12; Lefort, Rhétorique, 268, 272–303; Бурдара,

Ko9ootooug I, 120—123 Ne 73; Cheynet, Pouvoir, 59 No 64, 59-61 Ne 65,238-239; Савидис,

Buоурофика, 399-411.

!“ Торникији воде порекло од брата таронског кнеза, који се населио на територи

ју Византијског царства и том приликом био почаствован титулом протоспатарија. О по

реклу овог рода и његовим члановима в. Schlumberger, Epopće III, 503-504; Adontz, Taro

nites, 30-42; Сhаrаnis, Armenians, 46-47, Каждан, Армине, 47 и сл., Ђурић, Фоке, 212,

257; Cheynet, Pouvoir, 220 et n. 92; Савидиc, Buоурофика, 400-401.

117 Сheynet, Pouvoir, 220 et n. 93.

*** Scyl., 439; Psellos, Chronographie II, 14; Attal., 22; Zonaras, 625. Да је Торникије

био земљопоседник у подручју Једрена, или Тракије, показује Скиличин податак о кон

фискацији имовине Лава Торникија и Јована Ватаца која је уследила по угушењу побуне

у децембру 1047, Scyl., 442.

*** Bryenn., 291; Alexiade I, 33. Уп. Adontz, Taronites, 36, који сматра да се Петар

Торникије у изворима означава као „Македонац“ зато што потиче из породице Торники

ја која је насељена у Једрену; Skoulatos, Personnages, 268 Ne 172, Cheynet, Pouvoir, 220.

*** Псел даје најпрецизније податке о родбинској вези између Лава Торникија и

Константина IX, али је нејасно да ли су они рођаци преко Мономахове или Торникијеве

мајке:... tф о отократор тоoto ešavéytóg rug čк рintpuкing eyeyövet pting..., Psellos, Chro

nographie II, 14. Међутим, Зонара је, преузимајући податке од Псела, објаснио да је ово

сродство успостављено преко Торникијеве мајке: осцmтрó9ev ката уevog проспке тф

о отократори, Zonaras, 625. Аталијат за Торникија каже да је био оuyyeving цара Моно
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ред тога, Торникији су били повезани и са Ватацима, такође угледним

великашима из Тракије“.

Први подаци о титулама и службовању Лава Торникија потичу тек

из времена владе Константина IX. Према Аталијату, Мономах је, по сту

пању на престо, обдарио, као што и приличи, свога рођака Лава најпре

титулом патрикија, а затим и достојанством вестиса, „поверавајући му

многе војне и управне службе“ (отротnуtog ouxvog коi onрloydoytog

épinto tebov obrф)“. Из једне беседе Јована Мавропода такође се сазна

је да су Торникију, у време Мономахове владе, „повераване многе висо

ке војне службе“ (ло) Лос коi pleyćMog otpornуuко-g opxõg ti

oteu8еig)“. Но, од тих „многих“ (оuxvág, полЛćig) дужности које се по

мињу у византијским изворима, забележена је, ипак, само једна, а и о њој

су изворни подаци противречни. Скилица и Псел наводе да је Торникије,

пре него што се побунио у септембру 1047. године, био на челу теме

Ивирија“, док га Аталијат помиње као стратега теме Мелитина“. У

сваком случају, у питању је била служба на крајњем истоку Царства, која

му је, ако је веровати Пселу, додељена као казна: да би раздвојио Торни

кија од своје сестре Евпрепије, са којом је био у непријатељству, цар је

свог рођака удаљио из Цариграда под згодним изговором — „наредио му

је да управља Ивиријом и припремио му часно прогонство“ (thv yор

"Ifinрuкiv ēпитpćyog opxtiv, ēntôоčov oпeрoрtov rootф котескеućкеu)“.

маха (Attal., 22), док Скилица уопште не помиње постојање овог сродства. По Мавропо

ду Торникије је припадао веома племенитом роду тако да је био у сродству по крви чак

и са царем, Маигороus, Ne 186 8 14.

Према Schlumberger, Epopće III, 504, Торникије и Мономах су били другостепени

рођаци, Аdontz, Taronites, 33, анализирајући податке о сродству, закључује да је Торни

кијева мајка била сестра Мономахове мајке, да је она била сестра Мономаховог оца, по

истом аутору, хроничари не би пропустили прилику да истакну да је Лав Торникије при

падао породици Мономаха.

* Аталијат каже да је Јован Ватац, најзначајнији Торникијев присталица 1047,

био рођак (сuуyevfig) Лава Торникија, Аttal., 29. Скилица не помиње родбинске везе из

међу ове двојице великаша, али зато саопштава да је извесни Ватац из Редеста (очито је

реч о једној грани ове породице) био рођак Лава Торникија (оuуyevoog бvrog too To

pvuкiou), Scyl., 441. Интересантно је поменути да у једном латинском извору стоји да се

Торникије побунио са Македонцима и Ватацем, својим рођаком по женидби (Botazzi

consоcruneo), в. Anon. Bar., 151.

“ Attal., 22. Скилица такође помиње Лава Торникија са титулом патрикија, Scyl.,

438. О достојанству вестиса, које је обично пратило титулу магистра, патрикија или пре

позита, в. Оikonomides, Listes, 294.

* Mauropous, Ne 186 S 14. Према истом извору, цар је Торникија уврстио у „нај

сјајније међу племићима“ и заволео га је више од осталих због сродства у којем су били.

“ Scyl., 438; Psellos, Chronographie II, 15; Zonaras, 626. О теми-катепанату, а ка

сније дукату Ивирија, која се простирала северно од теме Васпуракан в. Скабаланович,

201-203; Острогорски, Историја, 299.

“ Attal., 22. О пограничној теми Мелитина, која се налазила источно од теме Еде

се в. Скабаланович, 197–198; Острогорски, Историја, 299; Oikonomides, Listes, 356.

*** Psellos, Chronographie II, 15.
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Није познато када је Торникије преузео ову дужност на истоку“, али

се зна да је опозван пре септембра 1047. године. Будући оптужен да те

жи „тиранији“, он не само да је смењен са положаја, већ је против своје

воље замонашен“.

Михаило Аталијат, једини извор који даје подробнија обавештења

о овом догађају, доводи га у везу са побуном македонских трупа. У

пролеће 1047, док се Торникије, пише Аталијат, налазио на дужности у

Мелитини, „македонске војске су се ускомешале, спремајући велику

побуну“ (то МакедоVuко оuveтopćix9m отротебро то, рокроу оло

стоotov dočtvovто). Цар је успео да прекине заверу (тiv ēлфоuЛfiv) на

време и да смири узбуњене војнике. Пошто је оптужен као „вођа побу

не и завере“ (tђg otóоeog коi tђg BouЛђg opxmyög) и „пошто му је при

писана тежња за узурпацијом“ (dog eig obrov ovoФеpopćvng the tu

povviõog), Торникије је разрешен власти и замонашен“.

Како су ови догађаји с пролећа 1047. веома значајни, јер на изве

стан начин представљају увод у оне који ће уследити у септембру исте

године, потребно је да се на њима дуже задржимо. О збивањима која се

односе на стање у македонској или западној западној војсци у пролеће

1047, поред Аталијата говоре и други извори с тим што их не доводе у

отворену везу са опозивањем и замонашењем Лава Торникија. Тако је

Јован Мавропод у својој беседи, пре него што је отпочео приповедање

о Торникијевој побуни, поменуо царев сукоб са западним трупама“.

За разлику од источне војске која је послата у борбу против варвара,

Константин IX допустио је западним тагмама „да се распореде по свом

**? По Аталијату, Торникије се у пролеће 1047. још налазио на положају у теми

Мелитина, Аttal., 22. Скабаланович, 197, позивајући се Аталијатов податак да је Торни

кије био стратег Мелитине, оставља могућност да је овај великаш сменио на том поло

жају патрикија Лава Ламброса, ослепљеног због завере откривене јула 1043. године, уп.

стр. 105 нап. 101.

“ Scyl., 438: Торникије је „оклеветан да тежи тиранији“ (биоф) n9eig dog tupov

vidov), Psellos, Chronographie II, 15: „причало се да он спрема побуну“ (Лоуоug čini tov

čvopo dog tupovveiv pléлЛоu ouvéлЛот тov), према Јовану Мавроподу, Торникије је, окри

вљен за тежњу за узурпацијом, одлучио својевољно да се замонаши и тако скине са себе

сваку оптужбу, Маигороus Ne 186 8 14,8 15. Интересантно је да Мавропoд помиње и неке

Торникијеве саучеснике: цар се претварао да верује „онима који су се заклели у своје

име исто као и он (sс. Лав Торникије)“ (тоig tog ко9' šoutóv dog čкеivog otrtog čђор

vujuévoug) и којима је монашка одећа послужила као азил, Маигороus Ne 186 8 15.

“ Attal., 22. Под „македонским војскама“ подразумевају се трупе из теме Маке

донија, исто као што се у другим изворима под „Македонцима“ подразумевају житељи

OBe TCMC.

* Као што ће се из даљег текста видети, подаци Јована Мавропoда о побуни за

падне војске и Торникијевој узурпацији врло су драгоцени. Анализу његова три говора,

међу којима је и Nе 186, одржан 29. XII 1047, дакле четири дана по ослепљењу Лава Тор

никија и Јована Ватаца, урадио је Ж. Лефор (Lefort, Rhetorique, 265–303); уп. и анализу

Мавроподових говора коју је урадио Ј. Shepard, John Mauropous, Leo Tornicius and an al

leged Russian army: the chronology of the Pecheneg crisis of 1048-1049, ЈОВ 24 (1975)

61—89, као и Лефорову белешку о овом чланку, Lefort, Rhetorique, 303.
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крају и да се неко време одморе од оружја“ (елетрđлт кото хороу

plévouou téog houxtov Čуеuv ono tov блNov). На тај начин је, својом

благонаклоношћу и човекољубљем, „попустио онима који су желели да

остану код куће“ (тобтоug ćфћке Воukopćvoug otkou oućyetv)“. Чим су

се ови војници докопали „беспослице и лаког живота (охол ће коi

dvéоeog), одмах су изнели на видело оно што су већ пре смерали“

(obrtко то полоu top obroig dootvöpevov eig pog šveyкóvreg) и „удру

жили се и разоткрили, изpиком се изјаснивши као рђави“ (коuvћ

оuotóvteg ко 9' šoutoug коi троел.96vreg eig блоu.9pov, Stoppfönv

övetrov čovтоug novnробе) и да су „не поданици већ отпадници“ (ov9

олnкоov pučv činootóтоu)“. Али ова њихова дрскост није ни до чега

довела, будући да је цар својом крајњом благошћу надвладао „безумну

жестину руље“, те су га они ипак признали за свог господара“. Јер,

Мономах се није одлучио на неумољиво кажњавање побуњених војни

ка, што би било у складу са законима који се на њих односе (roig nepi

tootov кецеwoug vброug хрmoćuevog), већ им је узвратио разним до

брочинствима, а између осталог, „дељењем дарова и чинова“ (otovo

proig бореaov коi Bogpidov). И пре него што је пламен побуне захватио

већину припадника западних трупа, утишао се, и пре него што се

распламсао, био је угашен (тоig кото обоuv otporetopio otv ћ протn трос

onoorootov oppiћ прiv povrivou roig плetoot, oхебоу опекрбВm, коi

прiv houcriivot, čue) 69m)“. Тако је за кратко време наизглед успешно

отклоњен сукоб између царске власти и западне војске. Али и сам Ма

вропод истиче да то није било „коначно разрешење него краткотрајно

одлагање зла“ (fiv ob телеiо котблооug, čх) епохh pukpo toо кокоо) и

да је оно што се сматрало крајем тадашњих невоља, крило у себи поче

так много већих опасности“. При томе, наравно, мисли на побуну Ла

ва Торникија, септембра 1047.

Поред Аталијата и Мавропoда, побуну западних трупа помиње и

Михаило Псел, али његови подаци нису у довољној мери одређени“.

Настојећи да објасни догађаје који су довели до Торникијеве узурпаци

* Mauropous Ne 186 8 7.

*** Mauropous Ne 186 S 9.

* Mauropous Ne 186 8 10. Да се цар „благо“ (hrtog) односио према узбуњеним

војницима, потврђује и Михаило Аталијат, Аttal., 22.

*** Mauropous No. 186 8 11.

*** Mauropous Ne 186 8 11.

“ Сheynet, Pouvoir, 59 No 64, као изворе за побуну македонских трупа наводи

Аталијата, Мавроподов говор Ne 186 и Скилицу. Међутим, једино Аталијат и Мавропод

отворено помињу побуну западне војске, с тим што подаци овог последњег дају преци

знију слику догађаја. За разлику од њих, Скилица (438-439) говори само о оптужби због

које је Торникије смењен са положаја у Ивирији и замонашен, не помињући при томе

побуну македонских трупа. Што се тиче података Михаила Псела, они су, како сам по

менула у тексту, недовољно одређени, па им можда из тог разлога у литератури није

придавана већа пажња.
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је, Псел у више наврата истиче склоност „Македонаца“ (оi Мокебöveg)

ка бунтовништву. Тако су они, по њему, „много пута били спремни да

предузму нешто смелије“ (толићoot plév tu noХХакug порофолфтероу

šлехetpnoov), али пошто није било време за то, а нису имали ни вођу,

нити изговор „за побуну“ (eig onoorootov), „тајили су у својим

душама бунтовничке замисли“ (оловроxuov čv toig yuxoig thvyvdopunv

tђg tupovviõog čфолоттоу)“; када су на крају одлучили да је наступио

повољан тренутак „за устанак који су они тако дуго желели“ (тоу коu

pov o eig onoorootov полЛакug čČfirmoov) — спремно су подржали

узурпацију царске титуле од стране Лава Торникија“. Објашњавајући

разлоге који су омогућили Торникију да, убрзо по доласку у Једрене,

окупи око себе западне трупе, Псел каже да је његове присталице обје

динила, између осталог, „мржња коју су гајили према цару, јер им је

придавао мало значаја, и пошто је на њих гледао са неповерењем због

бунта учињеног раније, намеравао је да их ускоро подвргне кажњава

њу“ (pitcog obroig Toporрефópevov прос том о отократоро ћv, бтi te

outdov Врахuv Moyov ērt3ето, коi oполтебоog obroug &лö tuvos ye

vopévng коuvotopitog, špleХле кото, Вроxu tupiopticoo9ot)“. Дакле,

Псел помиње неку побуну (коuvotopito) до које је дошло пре септембра

1047, али не објашњава о чему се заправо ради. Међутим, како сигурне

податке о побуни македонске, тј. западне војске дају Аталијат и Мавро

под, онда се Пселово приповедање може посматрати у том светлу. Из

гледа да је узрок незадовољства, које је отворено испољено већ у про

леће 1047, било распуштање дела западних трупа, до којег је, према Ж.

Лефору, дошло крајем зиме 1046/47. године“. При томе треба имати у

137 Psellos, Chronographie II, 14.

*** Psellos, Chronographie II, 16.

* Psellos, Chronographie II, 17. Реч коuvotopito osначава неку новотарију, одн. у

друштвеном смислу неко превирање, таласање, дакле, Псел не употребљава израз као

што је олоотоciо или неки сл. који недвосмислено означава побуну, али се и ова реч

може схватити у том смислу.

Зонара, који се и на овом месту ослања на Псела, каже да се око Торникија у Је

дрену окупила велика војска „што трудом његових присталица, што због мржње према

цару“, затим, настављајући, на следећи начин објашњава узроке те мржње: „Из неких

разлога, он (sс. цар) се није лепо понео према војницима, него је чак према њима гајио и

неповерење, те су они због тога буктали у мржњи према њему“ (оući tuvog Top otrtog

обr éкеivog колос тоig otporudoroug čкéxpmro, čixло коi onoytog oxéтрефекат outdov,

кокеivot čuo touro прос čх9og кот obvou peSilovito), Zonaras, 627.

“ Ж. Лефор сматра да је распуштање дела западних трупа уследило након насе

љавања Тирахових Печенега на територију Византије, у област теме Бугарске, око Сер

дике, Ниша и у области Овчепоља, до којег је дошло у зиму 1046—1047. Према истом

аутору, ово насељавање није било последица промишљене цареве одлуке, већ је било

наметнуто односом снага, неповољним по византијску војску. Али, без обзира на то, Ви

зантија је од насељавања Печенега имала двоструку корист: добила је и пореске обве

знике и војнике. Решивши на тај начин проблем са ратоборним Печенезима, цар је, по

четком 1047, демобилисао један број западних трупа чиме је још више растеретио др

жавну благајну, в. Lefort, Rhetorique, 272-284. За датовање насељавања Тирахових Пече
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виду да је постојеће незадовољство једног дела војске запада ишло на

руку Лаву Торникију када су у питању његове личне амбиције. Јер,

показаће се да је Торникије нашао присталице управо међу онима

који су се побунили у пролеће 1047. С обзиром на значај овог питања,

сматрам потребним да се на њега вратим, али тек пошто изложим догађаје

у вези са септембарском побуном.

Пошто је опозван са дужности, доведен у Цариград и замонашен,

Торникије, супротно очекивањима, није одустао од својих претензија.

Неко време боравио је у престоници, да би у септембру 1047. тајно по

бегао у Једрене“. Према Пселу, у том подухвату учествовали су мало

бројни и непознати Торникијеви истомишљеници“. Изгледа да су они

припадали извесном мноштву из „Македоније“ (Мокебоуuкi tug ...

пЛm.90g) за које Псел каже да је тада боравило (фtХохорођао) у околи

ни Цариграда а чија је већина раније настањивала Једрене (иблиото

öoot thv A&ptovoonoХtv фкnoov č5 дрхђg)“. По Мавроподу, Торники

је је, „чим је сазнао да су западне војске склоне побуни“ (dog yop

fiо 9сто тćixtovo čru veorépov ēрó то кото обоuv otporetoploto) и „да

му се тајно куну на верност“ (оuv8ћиотос čкеiSev o otф кото то

Хелт8og čvoo9évrog), напустио Цариград, поставши тако „одметник и

бегунац“ (олоототmg prev коi бролетng) и „самоизабрани вођа групе не

ваљалаца“ (лоутроб бе оuctfuovog obroхеupotóvnrog брХov)“.

Брзина којом је Торникије, по доласку у Једрене, окупио и органи

зовао своје присталице, потврђује да је на оном подручју које ће његова

побуна захватити све већ било спремно за устанак. Тако је, према Ата

лијату, Торникије „за два до три дана“ (био обо коi трибу ћиepov)

успео да окупи око себе приличну војску“, а према Пселу — „за неко

лико дана“ (ev o Miyots of two tv fijuéроug) сакупљена је војска „одасвуд

са запада“ (то поутохб9ev tђg čortépog)“. Раније наведени Пселови

нега в. Каждан, Мавропoд, 177-182. О односима између Византије и Печенега у првој

половини XI века в. Diaconu, Petchénégues, 39-69.

“ Psellos, Chronographie II, 16-17; Attal., 22-23, по коме је Торникије побегао из

Цариграда 14. септембра 1047; Mauropous Ne 186816, према Скилици, Торникију је, по за

монашењу, „наређено да остане код куће у Адријанупољу“ (otkot préveuv ēv Aбриоvou

пóлеu простаттетоu), што би значило да није морао да бежи из престонице, Scyl., 439.

“? Psellos, Chronographie II, 17.

“ Psellos, Chronographie II, 16. Lefort, Rhetorique, 277, у њима види најамнике ко

ји су остали без службе.

* Mauropous No 186 Š16.

145 Attal., 23.

“ Psellos, Chronographie II, 17. Псел, додуше, помиње лукавство којем је Торни

кије прибегао и које му је, између осталог, омогућило да у тако кратком периоду окупи

присталице: наводно је била пронета вест да је Константин IX изненада преминуо, а да
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подаци о „Македонцима“, увек спремним на побуну, који само чекају

да им се појави вођа и повољан тренутак, сами по себи то потврђују.

Наравно, не треба заборавити ни Мавроподово саопштење да је Торни

кије побегао из Цариграда „чим је сазнао да су западне војске склоне

побуни“ и да му се „куну на верност“.

С обзиром на ове вести, нужно је поставити питање ко се, септем

бра 1047, прикључио побуни Лава Торникија. Чини се да најпотпунији

одговор даје Јован Скилица, који детаљно описује Торникијеву агита

цију у његовом родном месту. Тако сазнајемо да је он, „кришом и по

степено“ (Në9ро код кото рикрбv) задобио „бивше стратеге“ (протероу

... otpornyoog) у Адријанупољу, „који су били занемарени и без посла“

(олбооu štuxov čvreg ropeopopevov коi блрокrot), затим, да је уз по

моћ тих стратега, и „својих рођака“ (тоу о отоu оuуyevóv)!“ придобио

„заповеднике македонских и тракијских тагми“ (тоug боot róv Моке

боукбw tipxov toyратоу код ерокикоv), „војнике који су били без по

сла“ (тоug боot čoxóлоčov otporudorog), као и оне који су „волели пу

стошења и пљачке“ (тоug боot tois MenWootoug коi дuорлоуоig čход

pov)“. Наведени Скиличини подаци јасно показују да су побуну 1047.

подржали с једне стране, демобилисани стратези (реч је свакако о вој

ним заповедницима а не тематским намесницима) и обични стратиоти,

а са друге, што је посебно интересантно, „заповедници македонских и

тракијских тагми“, значи — официрски кадар који се у то време налазио

у активној војној служби.

Михаило Псел ближе објашњава мере којима је Торникије прибе

гао не били себи обезбедио потребну подршку. Пошто није располагао

новчаним средствима, гомилу (лMn3og), тј. обично становништво теме

Македонија привукао је снизивши порезе (оući te pópov ovéоeog

блiikoov činepyöbeton) и дозволивши им да задрже за себе сав плен до

кога дођу приликом напада“. Другачије се односио према вели

је власт преузела Теодора, која је „свима претпоставила Лава из Македоније, човека ра

зумног, предузимљивог, а уз то и наследника славног рода“; ово лукавство било је, пре

ма истом извору, неопходно, будући да Торникије није имао „залиху у новцу“

(xpnjućitov be o otois obx оптpже пороскеuf), нити било шта друго чиме би убедио вој

сковође (hyepovog tov otporotéôov) да на зборно место доведу своју војску и да је ста

ве под његову команду, Рsellos, Chronographie II, 17. На основу ове приче Михаила Псе

ла сасвим је извесно да је Теодора могла да преузме власт у држави на исти начин као и

Зоја, с обзиром на то да је званично постала један од носилаца царског достојанства по

сле свргавања Михаила V Калафата.

*7 Mauropous Ne 186 Š16.

“ Чини се да се овде изразом оuryevetg подразумевају особе које су чиниле део

племићке пратње Лава Торникија, уп. стр. 195 нап. 178.

“ Scyl., 439. Очито је из ових Скиличиних обавештења да су се Торникију при

дружили распуштени ромејски најамници који су, пре демобилизације, обављали војну

службу у тагмама, уп. Cheynet, Politique militaire, 67-68.

“ Psellos, Chronographie II, 18.
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кашима, будући да су они очекивали да им њихов претендент на престо

кроз одређене положаје обезбеди удео у власти. Зато је чланове син

клита (табу бš ye čv réлеu Koi tђg протng BouЛђg) унапредио — једне,

поверавајући им команду над војском, друге „дајући им место близу

царског трона“ (êyyog to to too BootМикоu Brijuorog), што би могло да

одговара дворским службама, док је треће поставио на високе положа

је, који су се, вероватно, тицали управе на подручју под његовом

влашћу“.

Док остали извори од угледнијих Торникијевих присталица поми

њу по имену једино Јована Ватаца“, о коме ће касније бити још речи,

Скилица, поред њега, наводи и друге. Захваљујући њему познато је да

су уз Торникија били Маријан Врана, Теодор Стравомит и онај кога су

називали Полис. Како Скилица дотична лица назива архонтима за

падних тагми (то урićrov čрХоутос ботика)w)“, може се претпоставити

да су они обављали војне дужности и пре Торникијеве побуне, одно

сно, да су припадали већ поменутим заврбованим „заповедницима ма

кедонских и тракијских тагми“. С друге стране, треба оставити и мо

гућност да им је лично Торникије поверио команду над војском, придо

бијајући за себе угледније људе на један од оних начина о којима је го

ворио Псел.

О овим виђенијим побуњеницима нема података из периода који

претходи Торникијевој узурпацији, па стога почетак успона њихових

породица треба тражити на прелазу из Х у ХI век. Сви они су, као и

Торникије и Ватац, и пореклом и службом били упућени на подручје

Једрена, тј. византијске Македоније, и припадали су, изгледа, западном

племству. Подаци који у изворима постоје о Маријану Врани, првом

познатом члану породице, односе се само на период Торникијеве побу

не. Зна се да је он, заједно са Теодором Стравомитом, Полисом и дру

гим угледнијим личностима, пребегао Константину IX, што је, између

осталог, убрзало гушење Торникијеве побуне“. Подаци Ане Комнине

о другом по реду познатом Врани из ХI века — Николи, војсковођи из

* Psellos, Chronographie II, 18. Ако се наведене вести Михаила Псела упореде са

онима које се односе на побуну Исака Комнина 1057, очито је да су покрети овог типа

подразумевали предузимање сличних мера: учесници побуне добијали су различите по

части и дужности од узурпатора царске титуле, што је, с једне стране био и разлог њихо

вог укључивања у побуну, а с друге, оваква унапређења су повећавала њихову заинтере

coвaност за успех подухвата.

132 Scyl.,441, 442; Psellos, Chronographie II, 28, Attal., 29, Zonaras, 630, 631. Мавро

под не помиње Ватаца по имену у говору Ne 186 (назива га само архистратегом), али за

то то чини у песми, посвећеној Константину IX Мономаху, в. А. Карпозилос, Хорфолh

orm pleХéтn tou Biоu kot tou epyou tou IoćivvnМоupóлобос, Јањина, 1992, 71.

* Scyl., 441.

* Scyl., 439.

13° Scyl., 442.
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времена Алексија I Комнина, не само да потврђују везаност чланова

ове породице за Једрене, већ и њихову упућеност на обављање војне

службе“. Род Врана, као и једренски род Глава, убраја се у породице

чије је порекло словенско, али које су хеленизоване пре оног времена

када се њихови први чланови појављају у византијским изворима“.

Породице Теодора Стравомита и Полиса не могу се уврстити међу

угледне византијске родове, као што је то случај са Торникијима, Вата

цима или Вранама. Скилица ће ову двојицу Торникијевих војсковођа по

менути још једном, када буде говорио о рату са Печенезима. На основу

његових података јасно је да су Стравомит и Полис, после пребегавања на

цареву страну, наставили да обављају војну службу. Међу бројним „Маке

донцима и Трачанима“ (Мокедбvov коi Орокоv) који су погинули у су

кобу са Печенезима 1049. године, налазе се и ова двојица за које Ски

лица каже да су били „људи сјајног рода који су постали угледни због

свог неверства према Торникију“ (čevópóv čк уévoug Aор проб коi

čntofijuov yevopievov čк тing eig töv Торviкuov čintortog)“.

Поред ових великаша, уз Торникија су били и „неки из рода Гла

ва“ (оi čк тоu yévolug rob ГЛофб)“. Јован Скилица не наводи ни њихо

ва имена, нити положаје које су заузимали у време Торникијеве побуне.

Заједно са осталим виђенијим личностима они су на време пребегли ца

ру Константину IX. Пошто је раније већ било речи о породици Глава,

на овом месту бих само подсетила да се њен први познати члан још

крајем Х века убрајао међу високе и истакнуте војне достојанственике

из Једрена“. Будући да се ради о истакнутој једренској породици није

необично што су се неки од њених припадника прикључили савезу ло

КаЛНИХ ВСЛИКаШа.

“ Alexiade I, 151. О њему в. Skoulatos, Personnages, 252-252 Ne 159; Сheynet, Pou

voir, 233.

“? Потребно је приметити да постојање бар две породице словенског порекла у

Једрену, указује на јачи словенски елемент у овом подручју који је, као што је напоме

нуто, рано подлегао хеленизацији, али је, с друге стране, обезбедио себи истакнутије ме

сто у социјалном смислу.

“ Scyl., 467. Уп. Lefort, Rhetorique, 282; Сheynet, Pouvoir, 233.

“ Scyl., 442. Како се Скиличин издавач Х. Турн определио за следећу рукописну

варијанту: Елеi бе Морuovog o Bpovog коа о Полос коl Gećборос o Zтрофорiотng ot čк

tov révous tov ГЛофа..., могло би се закључити да су нека, ако не и сва, набројана лица

потицала из породице Глава. Међутим, постоји рукописна варијанта где се везник коi

налази испред оi čк тоu yévoug tov ГЛофб, што би значило да су заједно са Полисом,

Маријаном Враном и Теодором Стравомитом, у побуни Лава Торникија учествовала и

непозната лица из породице Глава. Уп. Cheynet, Pouvoir, 233 n. 234, који прихвата ово

друго тумачење и истиче да Полис изгледа пре као један патроним него име или нади

мак. Исти аутор, иначе, сматра да је Никита Глава, протоспатарије и топотиритис тагме

схола (Scyl., 471), који се помиње око 1050. у вези са ратом против Печенега, био један

од припадника рода Глава који је командовао македонским тагмама за рачун Лава Тор

никија, ibid., 233.

“ Scyl., 343. О Главама в. стр. 50-51.
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Чини се да је породица Ватац била од самог почетка повезана, бар

својим интересима, са Главама: после битке на Сперхеју 997. први по

знати Ватац пребегао је Самуилу, заједно са Василијем Главом и сво

јом породицом (о шčv Boróring novotki)“. Овај Ватац, чије име није

забележено, такође се убрајао међу високе и истакнуте војне достојан

ственике из Једрена. О његовој даљој судбини, као и судбини чланова

његове породице, нажалост, нема никаквих података у изворима, те се

не могу прецизније одредити родбинске везе између првог познатог

члана овог рода и Јована Ватаца из 1047. Из друге половине XI века по

знат је још један припадник те породице. Реч је о извесном Нићифору

Ватацу, чије је службовање познато само на основу печата: каријеру је

започео као вестарх и стратег, у међувремену је постао магистар и дука

целог запада, потом је, као проедар, обављао дужност дуке Бугарске.

Последњи његов печат показује да је 80. година XI века уздигнут у ранг

куропалата“.

Припадници породице Ватац су од самог почетка били везани за

подручје Једрена, али, у ширем смислу, и за област Тракије, што пока

зује податак о извесном Ватацу, „локалном племићу“ из Редеста“.

О самом Јовану Ватацу нема података из периода који претходи

побуни, па се о његовом ранијем службовању не може ништа са сигур

ношћу рећи Међутим, у изворима постоје неке индиције на основу ко

јих би се могло претпоставити да су Ватацу пре септембра 1047. биле

доступне војне дужности. У том погледу значајно је да Псел за њега ка

же да је „од раније био саборац побуњеника (sс. Лава Торникија)“ (оu

отрототmg čvoSev tф tupóvvФ)“, што би упућивало на закључак да

су Торникије и Ватац били међусобно повезани не само родбински и

завичајно, већ и по местима свог службовања. Поред тога, вреди узети

у обзир да је Ватац, по речима Псела, пред извршење казне ослепљења,

коју је иначе храбро и мушки поднео, мислећи на себе самог, рекао да

тим чином „држава Ромеја губи одважног борца“ (бru otporuđotnvyev

voliov to 'Poplotov кратос олбANuouv)“, као и чињеницу да је он за

Аталијата не само „племенит и мудар човек“, већ и „искусан у свим

161 Scyl., 343, ВИИНЈ III, 95 н. 65 (Ј. Ферлуга); уп. стр. 50-51. О породици Ватац

в. К. Амандос, "Н otkoyévio Borórón, EЕВ2 21 (1951) 174-17821 (1951) 174-178; Pole

mis, Doukai, 106, Cheynet, Pouvoir, 232.

“Детаљније о његовој каријери в. W. Seibt, Die byzantinischen Bleisiegel in Oster

reich, I Kaiserhof, Wien 1978, 242-243 Ne 113; Cheynet, Pouvoir, 232.

193 Уп. Сheynet, Pouvoir, 232.

“ Psellos, Chronographie II, 28. Реч čvoSev као временска одредница може се

употребити у значењу од почетка, од раније. Ако би се прихватила у значењу од почет

ка, то би упућивало на закључак да је Јован Ватац био Торникијев саборац од самог по

четка побуне, уколико се пак прихвати њено друго значење, то би имплицирало њихово

заједничко службовање пре избијања побуне.

“ Psellos, Chronographie II, 29.
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војним вештинама“ (прос поoov померикhv ēрлеuptov čко9oupéтор)“.

Овај Аталијатов суд потврдила је и побуна 1047, тачније, улога коју је

Јован Ватац у њој имао.

ж

Пошто је из Цариграда стигао у Једрене, и пошто је за кратко вре

ме успео да окупи своје присталице, Лав Торникије је проглашен за ца

ра“. Тим чином циљ његове побуне постао је јасно одређен. Стога се

као први задатак поставило освајање престонице и свргавање Констан

тина IX Мономаха. Очекивало се да је за то наступио прави тренутак

јер у Цариграду није било војске која би се могла супротставити Тор

никијевим побуњеничким трупама. Свима је било познато да се ис

точна војска налази далеко у Ивирији“, те да у догледно време цар

неће моћи да рачуна на њену помоћ. С друге стране, Торникије се на

дао да ће му становници Цариграда пружити подршку. С тим у вези,

интересантни су подаци које дају извори. Према Скилици, Торникије се

показао као опасан по Царство јер Константин IX не само да није имао

уз себе довољну војску, већ „није веровао грађанима (нfite tuotebovtog

тоig пол troug) да ће сачувати наклоност и верност према њему“. Пре

ма Пселу, узурпатор није очекивао да житељи престонице пруже помоћ

Мономаху, будући да је свима било познато да су њиме незадовољни

„због неправди које је почео да им чини“, али и зато што су на престо

лу „желели да виде цара војника“ (ВоuЛорičvous otporudornviõeiv obro

краторо), спремног да ради њих ризикује живот и да се бори против

варвара“. Чини се, дакле, да Торникије није рачунао на подршку одре

ђених престоничких кругова“, већ на постојеће незадовољство станов

166 Attal., 29.

187 Scyl., 439, Psellos, Chronographie II, 18; Mauropous, No 186 8 22. Занимљиво је

да је, по Аталијату, Торникије, украшен инсигнијама у царској одећи, „извикан од при

сутних за стратега автократора“ (стротnуос о отократор лорд. tov ouvovrov divnyо

peo3m), Attal., 23. Исту формулацију овај писац употребљава када говори о проглашењу

за цара Исака Комнина 1057. године — и њега су завереници прогласили за стратега ав

тократора (čivoyоре боuot otpormyov obroкраторо), ibid., 54. В. стр. 189 и нап. 159,

254-255.

“ Scyl., 439; Psellos, Chronographie II, 19. Сматра се да се у Византији од Х века

усталила војна организација, коју је наследио ХI век, да у престоници нема војске, али

да постоје две велике мобилне армије — источна, стационирана у Азији, и западна, ста

ционирана у Једрену, док се на границама налазе варвари као најамничка војска, уп. Le

/ort, Rhetorique, 274; Cheynet, Pouvoir 339 et n. 9.

169 Scyl., 439.

79 Psellos, Chronographie II, 18.

17. Неку евентуалну подршку Торникије је могао имати на двору, будући да га је,

према Пселу, подржавала Евпрепија, сестра Константина IX Мономаха, Рsellos, Chrono

graphie II, 16, (Zonaras, 625) али, како нема података који би указали на постојање једне

странке око Еврепије, може се закључити да су њене симпатије према Торникију биле

без значајнијег утицаја на ток догађаја, тим пре што је по избијању побуне она била

прогнана из Цариграда, ibid., II, 25.
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ништва града уопште. Да је међу Цариграђанима заиста могло бити

оних који су, уместо Мономаха, желели на трону „цара војника“, није

спорно“. Али, извесно је да ти кругови нису били наклоњени Лаву

Торникију. За све време опсаде Цариграда, а посебно у оним тренуцима

када се чинило да је ствар изгубљена, узурпатору нико није пружио по

дршку. Против њега су се ујединили и обични грађани, великодостој

ници који су се тада налазили у граду, дворани, као и црква на челу са

цариградским патријархом Михаилом Керуларијем.

На путу од Једрена ка Цариграду, Торникију се, према Пселу,

„придружило и мноштво војника из горњих области“ (лл. m8og te otpo

ruotukh оло том ownNorépov plepóv просеytvero), тако да је станов

ништво све до саме престонице подржавало његов план“. Опречну

слику пружа Мавропод, описујући рушење и пљачкање села и градова,

и злостављање оних који му, на путу до престонице, нису указали

поштовање као цару“. Торникије је успут пленио имовину свих који

му се нису покоравали и, значајно је напоменути да су ово пљачкање,

према Мавроподу, претрпели „Трачани“.

Напредовање Лава Торникија према Цариграду, изазвало је велику

панику оних који су се налазили у граду. Сам цар, немајући уз себе вој

ску, покушао је најпре да се измири са побуњеницима. Мавропод је је

дини извор који помиње преговоре између Мономаха и Торникија. Та

ко он каже да је цар обећао „многе ствари“, а пре свега „амнестију сви

ма од свега под условом да се уразуме и покају“ (орivnortov navrov

тоig root, pövov et coppovhoovteg čovтоug činty votev), тј. уколико оду

стану од својих намера. При томе је цар побуњеницима пружио „веру и

десницу“ (то листо коi беštov протеivov), али је Торникије одбио ње

гову понуду“. С обзиром на ситуацију у којој се Мономах налазио,

приповедање о преговорима чини се сасвим веродостојним. Јер, су

дећи по изворима, Мономах се у одбрани престонице, а тиме и своје

власти, највише уздао у градске зидине а тек онда наоружане станов

нике, постављене да их бране. Према Скилици, он је успео да наоружа

не више од 1000 људи”, а од професионалних војника имао је на рас

полагању само одред Агарена“. Колико је у граду ситуација била

172 В. стр. 124 нап. 187.

“ Psellos, Chronographie II, 18—19. На путу ка Цариграду, Торникију су, по Зона

ри, са наклоношћу отварали капије градова, Zonaras, 627.

74 Mauropous, Ne 186 8 25.

** Mauropous, Ne 186 8 26. Да су побуњеници пљачкали и разарали све што им је

било на путу, каже и Аталијат, Аttal., 23.

178 Mauropous, No 186 8 28. Уп. Lefort, Rhetorique, 280.

177 Scyl., 440.

178 Attal., 24. Psellos, Chronographie II, 19, потврђује да је уз цара био малобројни од

ред странаца који обично иде у поворци у царским процесијама. Маигороus, Ne 1868 43,

помиње неке варваре плаћенике који су се борили на страни цара. У византијским тексто
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критична, показују и чињенице да је Мономах био принуђен да осло

боди затворенике из тамница“, као и да су у сукобу са Торникијем

учествовале и жене“.

На основу нетрпељивости коју су Цариграђани показали према

Лаву Торникију јасно је да су његове процене о расположењу престо

ничког становништва, бар када су у питању његове личне намере, биле

погрешне и неосноване. Пошто је са војском стигао пред Цариград,

Торникије је, изгледа у више наврата, позивао становнике да му отворе

капије и пусте га унутра“. Мада би се тиме избегле све невоље које оп

сада града доноси, као и последице евентуалног насилног заузећа, и ма

да је страх од Торникијеве војске био велики, становници града су му

се супротставили без колебања, огорчени његовим поступцима. Одлуку

да се са војском крене на Цариград, као да је у питању неки неприја

тељски град, тадашњи Византинци држали су за велико недело. У изво

pима се Торникијев поход на престоницу пореди са варварским напа

дом. Описујући страх и бежанију која је завладала чим се пронела вест

о приближавању побуњеничке војске, Мавропoд каже да су се људи по

нашали „као да су очекивали Гале, или Ските, или Келте: тако је овај

узурпатор био страшан још пре него што се појавио“. Ово сведочанство

потврђује и Аталијат, говорећи да „овај грађански рат ни у чему није за

остајао за оним против инородника“ (obóevog httöтоu töv ē9vuкоv o

čрфолiog töлеpog)“. Као да је и за самог Торникија насилан улазак у

Цариград представљао превелик терет. Већ је поменуто да су се његове

представе о расположењу цариградског становништва показале као

неосноване. Полазећи на Цариград из Једрена, центра подручја које се

у изворима ХП века означава појмом Македонија“, он је, изгледа, по

нео са собом оне представе које су о владавини Мономаха имале њего

ве присталице. Незадовољство „Македонаца“, односно, дела западних

трупа, изазвано распуштањем, испољило се још у пролеће 1047. Иако је

цар успео да умири побуну, у септембру се показало да сам узрок неза

довољства није био отклоњен. Политички став оних који су пристали

уз Лава Торникија могао би се сажето изразити речима које су побуње

ници упутили опсађеним Цариграђанима, позивајући их да им отворе

капије града: на престолу треба да буде „добар и достојан цар, који ће

вима Агаренима се означавају пре свега Турци (Селџуци и Османлије) као и Татари, В. G.

Moravcsik, Byzantinoturcica II, Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen, Ber

lin 19582, 55. На овом месту термином Агарени означавају се Турци Селџуци.

17° Mauropous, Ne 186 S 33.

180 Attal., 26.

* Scyl., 440, Psellos, Chronographie II, 21; Mauropous, Ne 186 8 36, 37, 38, Attal.,

27, 28.

*** Mauropous, No 186 8 27.

183 Attal., 23.

“ B. стр. 133 нап. 228.
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се са њима опходити човечно и који ће државу Ромеја узвисити по

бедничким ратовима са варварима“ (...to 'Popotov кратос тоig кото тајv

PopBópov полеploug te коi тропоiоug otočnoovto)“. Догађаји су показа

ли да је незадовољство Мономаховом политиком према војсци било

ограничено на одређену групу људи који се у изворима називају Маке

донцима, чије су вође пореклом из Једрена, и који код Цариграђана, су

дећи по Пселу, нису уживали велики углед“. Лав Торникије, ослања

јући се на ставове оне средине из које је потекао и у којој је наишао на

подршку, креће на Цариград, уверен да ће му незадовољство становни

ка престонице ићи на руку“. Користећи повољан тренутак када се зна

ло да је цар без војске и да ће јој требати времена да му дође у помоћ,

он је направио судбоносну грешку. Показало се још раније да је престо

ница, од смрти Константина VIII, постала важан политички фактор и да

претендент на царску власт мора у њој на време да обезбеди подршку.

Из извора се јасно види да Торникије у самом граду није имао никаквог

поузданог савезника. Не постоји ниједна група на коју је он могао са

сигурношћу да рачуна и која је изнутра подржавала његове намере. Обе

царице, Зоја и Теодора, биле су уз легитимног владара. Патријарх је

окупио свештенство и организовао литију у граду“. Ако су неки од ве

ликодостојника и размишљали да се на време придруже побуњенику не

били спасили свој иметак, ипак у изворима нема података да је то ико

и учинио“. А обичан народ, или како Скилица каже, грађане (то)у по

Autóv), Торникије није успео да придобије ни речима ни обећањима“.

*** Psellos, Chronographie II, 21. Lefort, Rhetorique, 284, истиче да се о Торникије

вом политичком програму мало зна, али да је он очито био у супротности са Мономахо

вом мирољубивом политиком, због које су се извесни официри осећали као запоставље

ни и стављени у страну од државних послова.

“ Псел се врло негативно изражава о „Македонцима“: тако је Лав Торникије сав

испуњен „македонском надменошћу“, Psellos, Chronographie II, 14; поред тога што су

стално спремни на бунт, „Македонци“ су и покварени људи, који мисле једно, а на јези

ку имају друго, лицемери, спремни на сваку бесмислицу, дрски и самоуверени, ibid., II,

16, 22. Уп. Сheynet, Pouvoir, 278 et n. 83, који, позивајући се на ове податке Михаила

Псела, истиче да савременици у Македонцима ХП века виде једну специфичну попула

цију као што је некад био случај са Кападочанима (у чему се, опет, огледала особеност

Кападочана в. Ђурић, Фоке, 226).

“? Иако у изворима нема прецизних података о разлозима незадовољства Цари

грађана, оно је сасвим извесно постојало, али се не зна у којој мери. Побуна станов

ништва нпр. због утицаја Мономахове љубавнице Склирине, није га коштала круне само

захваљујући уплитању легитимних царица. Сам Торникије је, док је боравио у Царигра

ду, могао бити упознат са неким реакцијама у различитим круговима, а који се односе

на Мономахову политику. Сигурно је да се тамо коментарисао и рат са Печенезима, и

њихово насељавање и распуштање трупа. О томе в. стр. 138.

*** Mauropous, Ne 186 8 30.

“Да је у критичним тренуцима било премишљања код извесних достојанствени

ка и грађана сведоче и Псел (Psellos, Chronographie II, 19, 24) и Мавропoд (Маигороus,

INе 186 8 45).

190 Scyl., 440.



ПРВЕ УЗУРПАЦИЈЕ И КРАЈ МАКЕДОНСКЕ ДИНАСТИЈЕ 125

Чим су разбијена његова очекивања у погледу подршке престо

ничког становништва, и чим му је постало јасно да ће у њу моћи да

уђе једино силом, Торникије је почео да се колеба. После једног

успешног напада у коме је разбио цареву импровизовану војску, он је

из необјашњивих разлога пропустио прилику да искористи победу и

дочепа се престонице. Градске зидине су биле без бранитеља, станов

ништво се у паници сакривало и бежало, Мономах се нашао „оста

вљен од свих“, али — Торникије је остао испред града. Надао се, ка

же очевидац Псел, „да ћемо га ми сами позвати у престоницу, увести

у дворац у пратњи царске процесије и да ћемо испред њега носити

упаљену бакљу, те је зато одложио улаз за сутрадан“. И није се зау

ставио само на томе, већ је позивао своје војнике да прекину са уби

ствима и „да се не засићују крвљу своје сабраће“ (рinóé лХmpovo9оu

фövou ouуyevukob)“.

Свест о погубности грађанског рата (o čjuфолиос полеpog) све вре

ме је пратила Торникијеву побуну. Она је била присутна и у једном и у

другом табору. Торникијево оклевање да силом заузме престоницу, иа

ко је на њу повео војску и држао је под опсадом као неки непријатељ

ски град, као и позив да се престане са убијањем сабраће, говори томе у

прилог. Он се, додуше, убрзо покајао због те одлуке јер је схватио да

му Цариграђани неће отворити градске капије и да „желе са њим да се

боре“. С друге стране, они који су се налазили уз Мономаха, велико

достојници и становници престонице, доживљавали су наступање Тор

никијеве војске као да је у питању непријатељска, неромејска. Када је

цару стигла у помоћ источна војска, што је значило да је спасен, и када

се очекивао обрачун са побуњеницима, око цара је било оних „мудри

јих и часнијих“ људи, који су, према Мавроподу, сматрали да је пред

стојећи сукоб „нешто страшно и да није повод за радост“. Јер, „увиде

ли су у какву је несрећу запала велика и славна ромејска земља, када су

њене војске присиљене да иду једна против друге и када су они који су

навикли да се заједно боре и чувају једни друге, сада узели оружје

једни против других, и када морају да окрену своје деснице против

хришћанске крви, или чак рођачке (xptortovukoig otpoot, прос де коi

сuуyevukoig ... tog беštog činetyeo 9at хрбwou),... и ако би се Царство

изнутра распало, угрожен му је и сам опстанак (thv te Boot) etov čф'

šouthv pleptogetoov кuvöuveüeuv fión to punog othvat), ..., и да служи на

подсмех народима и да им пружи велику срећу, пошто се они који су

*** Mauropous, Ne 186 S. 50. ot леpi obróv te Top лđivreg čipévteg obróv...

*** Psellos, Chronographie II, 24.

“ Attal., 27. Према истом извору (28), Торникије је, пошто му је постало јасно да

га грађани неће својевољно пустити у град, изводио заробљенике пред зидине и претио

да ће их поубијати ако га не пусте унутра.
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им некада били страшни сада међусобно тако уништавају“ (&MAfMov

obro oupuф9etpopévov). Они су знали да, чак и уколико царева војска

победи, то не би била победа, „него пораз“ (&M) fitrov)“. Напад на

престоницу био је и за њене житеље и, уопште, за поданике Царства не

прихватљив чин, такво схватање, што је природно, није се изменило:

тридесетак година након ових догађаја, један други узурпатор, Алекси

је Комнин, дозволио је својој војсци тродневно пљачкање Цариграда;

иако су тадашње политичке околности условиле испољавање веће од

лучности у борби за власт, ипак је Алексије после доласка на престо

1081. и, што је још занимљивије, после крунисања од стране васељен

ског патријарха које му је у сваком погледу обезбедило законитост, био

принуђен (такође из политичких разлога) да јавно окаје свој грех. Оно

што је било дозвољено узурпатору царске титуле („тиранину“, „апоста

ти“), одметнику од Богом даног поретка и владара који га оличава, није

било примерено и василевсу и самодршцу Ромеја: нови положај захте

вао је симболичну осуду сопственог подухвата и поступака који су до

принели његовом успешном окончању“.

*** Mauropous, Ne 186 8 64.

“ Тродневно пљачкање престонице од стране Алексијевих војника имало је по

литичких разлога: с једне стране, у ондашњим хаотичним приликама, изазваним

пљачком и насилништвом Алексијеве војске, било је врло тешко организовати неки

шири отпор трупама узурпатора, будући да су Цариграђани били обузети спасавањем

сопствених живота и имовине, с друге стране — тешко да је Алексије Комнин био у

прилици да у тренутку борбе за врховну власт обзуздава војску од које је зависио

успех читавог подухвата. Међутим, по преузимању престола, ситуација се изменила:

Алексије се после крунисања, као законити владар, морао на неки начин оградити од

срамног пљачкања „царице градова“. Према Ани Комнини, њеног оца мучила је савест

због злодела које су претрпели житељи престонице и он се бојао да ће на себе навући

божји гнев: „јер зло које је у целом граду починио сваки од његових војника, ... соп

ственим је сматрао“ (to yop eig бAnv thv полiv yeyovog коком лор čкáотоu tov otpo

tuotov, ... tötov čMoyićето) и „као да је он сам био онај који је починио та страшна зло

дела“ (dog obrog čov ēкеivog о то пđivčetvo čкеivo. како еруообрievog); све што је добио

— власт, моћ, пурпурну одећу, дијадему — било је за њега ништа у поређењу са не

срећом која се тада обрушила на престоницу а „ужасе који су у то време задесили

град, нико, чак и када би хтео, не би могао да опише“ (то ... периотоuxtoovto tootnv

беuvo кoт čкеivo коupov obóetg &v коi 9éMov bunyhooo9ot Suvinceton), са свих страна

пљачкани су храмови и светилишта, државна и лична богатства, одасвуд су се прола

мали крици и вапаји грађана Цариграда. Алексије Комнин сматрао је да ће моћи да

управља државом и да успешно предводи војску и војне операције тек пошто окаје

свој грех. У наставку „Алексијаде“ предочени су још неки занимљиви подаци: на при

мер, како се Алексије обратио прво својој мајци и како је на њен предлог позван па

тријарх Козма и још неколико виших црквених достојанственика из светог синода и из

монашког слоја пред које је цар стао „као кривац, као осуђеник, као смерни поданик“

(dog otööuкос, dog котакритog, dog eute) fig) и пред којима је изложио све — о својим на

мерама, о завери, о својим делима и разлогу побуне. Ове судије су, затим, подвргле

епитимији не само Алексија, него и све његове крвне сроднике, као и оне који су узели

учешће у побуни, заповедивши им да ради умилостивљења Бога посте, спавају на зе
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Пропуштањем прилике да уђе у Цариград, Торникијева побуна

почела је да слаби и, како каже Аталијат, узурпатор је „са победом

изгубио и сопствену власт и спас“. Цар је утврдио зидине града, ста

новници су реорганизовали одбрану, раније позвана источна војска би

ла је на путу и — Цариград се показао као неосвојив. Торникије се још

неко време налазио утаборен пред престоницом, али када су његови

војници почели постепено да пребегавају цару, он се побојао „да ће га

сви оставити и отићи, или чак заробити и предати“, те се повукао“.

На цареву страну бежали су не само обични војници, већ „угледни љу

ди и војни команданти“ (тбw év těлеu koji tóv otpornyобvrov)“. Пре

бегавање је било последица Торникијевог оклевања и пораза пред Ца

риградом. Показало се да је циљ, због кога су побуњеници тако

спремно кренули из Једрена, одједном постао недостижан.

Најпотпуније податке о војним операцијама које је Торникије

предузео након повлачења од Цариграда даје Јован Скилица. Познато

је да је узурпатор најпре отишао у Аркадиупољ“, град који је, чини се,

представљао један од устаничких центара. Да би некако упослио вој

ску, он је одлучио да освоји Редесто. Док су „остали градови Македо

није и Тракије“ (оi plév čХлоu Мокедоушкој коi Орокикој полеug), каже

Скилица, пристали уз Торникија, Редесто је једини остао веран цару,

залагањем тамошњег архијереја и „неког локалног племића“ (tuvos

čухорtou ouvéотоu), који се звао Ватац и који је био Торникијев рођак

мљи и придржавају се одговарајућих обреда. Женски чланови породице Комнина, као

и супруге других побуњеника, добровољно су се подвргле епитимији — „а како би друга

чије“ каже Ана Комнина „јер оне су волеле своје мужеве“. Једном речју, у то време сви су

могли да виде како је цео двор испуњен сузама и жалошћу. Самодржац је ишао корак да

ље: испод царске пурпурне одеће носио је одећу од кострeти која је током 40 дана и ноћи

додиривала кожу његовог тела, спавао је на голој земљи, стављајући само камен под гла

ву, и „јадиковао је, како је и доликовало“ (леw9öv dog eikög). И тек када је истекао рок

епитимије, василевс се „чистих руку примио царских послова“ (rov tђg Василеias

проуpćitov &уvotg &лтетом хероiv), в. Alexiade, I, 116-119. Јавно испаштање Алексија I

Комнина, и чланова рода Комнина као и учесника у побуни показују дубину греха који је

почињен пљачкањем византијске престонице. Сходно томе, може се рећи да се схватања

нису променила: 1047. савременици су са ужасом гледали на сам чин напада на Цариград

и његове опсаде, 1081. политичка ситуација је била измењена, војска побуњеника састоја

ла се превасходно од најамника, али пљачка и злодела која се нису могла спречити у тре

нутку освајања власти, морала су се окајати — Алексијева законитост потврђена је круни

сањем од стране цариградског патријарха, али у очима ондашњих поданика Царства није

била потпуна уколико нови владар не прими на себе кривицу за учињено зло.

“ Attal., 26. оuv tri vikn коa ting oiketog čuvao tetog коl cornpiog ešéлеоev.

*7 Scyl., 441. О пребегавању, поред Скилице, говоре и други извори, в. Psellos,

Chronographie II, 27; Attal., 28; Mauropous, Ne 186 8 67; Zonaras, 630.

*** Psellos, Chronographie II, 27.

199 Scyl., 441.
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(ouуyevolog čvrog too Topvuktou)“. Док је Јован Ватац био, као што ће

се видети, најважнији Торникијев присталица, један припадник те по

родице остао је веран Мономаху. Торникије се са Јованом Ватацем

утврдио у Аркадиупољу, а на Редесто је послао своје војсковође, „ар

хонте западних тагми“, Теодора Стравомита, Полиса и Маријана Вра

ну. Пошто се њихова опсада града одужила, узурпатор је са војском

лично дошао у помоћ, али је био одбијен и принуђен да се повуче у Ар

кадиупољ“.

У изворима се налазе разноврсни подаци о војсци која је у међу

времену пристигла цару у помоћ. Псел и Скилица помињу једино ис

точну војску која је послата против Торникијевих побуњеника, с тим

што се од Скилице сазнаје да је она из два правца, од Абидоса и Хрисо

поља, пребачена у Тракију, и да се налазила под командом магистра

Михаила Јасита“. Аталијат саопштава да је, поред војске која је кре

нула из престонице, „касније са запада послата нека бугарска војска“

(BouЛуорикih be rug Sövojutg čino ting &олépog pleto nepф9etoo), која је

дошла одметнику иза леђа. Са том војском, а реч је о трупама из теме

Бугарска“, сукобио се у околини града Кипселе (леpt thv tov

Kuyéлоv леpixopov) Јован Ватац, и однео сјајну победу“. Међутим,

највише тешкоћа задају подаци Јована Мавропoда. По њему, Мономах

је поред источних трупа позвао „варварске војске са запада и севера“

(ВopВорика те отротеорото екоuoplov коa Boppб), намеравајући да оп

коли узурпатора“. Из његове беседе се, затим, сазнаје, да је цар про

тив побуњеника послао источну војску, и „трупе које су се из близине

скупиле“, а да му је за то време јављено да су на путу они „који се на

лазе преко границе (а то је била варварска војска)“. При томе, Мавро

под додаје да је цар „свима њима оснажио руке“ даровима, сјајним по

частима, разним знацима наклоности, а пре свега „напунивши их зла

том“ — јер, „тај род је изузетно среброљубив“, а да би што успешније

извршили задатак, доделио им је „најбоље од својих војсковођа“.

Описујући почетак војних операција против Торникијевих побуњеника,

399 Scyl., 441. Напад на Редесто помиње и Аталијат, сврставајући овај град у маке

донске (tóv Мокебоуuкоv), Attal., 28. Псел помиње нападе Торникијеве војске на за

падне тврђаве (прос čoxépov... Фроupiоug), али их при томе не именује, Рsellos, Chrono

graphie II, 27–28.

201 Scyl., 441.

292 Scyl., 441. Psellos, Chronographie II, 28.

* Како Аталијат каже да је бугарска војска послата на побуњенике са запада,

произлази да је у питању војска из теме-катепаната Бугарска, чији је центар био у Ско

пљу, будући да се та територија налазила западно од области која је била захваћена по

буном.

204 Attal., 29.

* Mauropous, No 1868 61.

208 Mauropous, Ne 1868 63.
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Мавропoд каже да су варварски одреди, у тренутку када је ромејска

војска кренула, према договору (čк оuv8ћиотос) дошли са својих ме

ста, а да се северна војска (то Вópetov) већ налазила у близини, будући

да је цар намеравао да окружи узурпатора“. Пре свега треба напоме

нути да није јасно о којим варварским војскама је реч. У литератури је

уобичајено да се варавари са запада идентификују са Бугарима, тим

пре што је по Аталијату бугарска војска кренула на побуњенике са за

пада“. Међутим, остаје отворено питање да ли би Мавропод војску

из катепаната Бугарска, дакле тематску, називао варварском. Што се

пак „северних варвара“ тиче, уобичајено се сматра да се ради о Руси

ма“. О неким дејствима ове војске нема ни помена у изворима, па се

претпоставља да је она стигла, ако је уопште и позвана, тек по свршет

ку побуне?19.

Тешкоће се јављају и при утврђивању савезника Лава Торникија.

Већ је било речи о његовим присталицама које је окупио у подручју Је

дрена. Али постоје извесне нејасноће у изворима, на које је потребно

скренути пажњу. Тако Псел каже да је цар отпремио источну војску

„против својих западних саплеменика и варвара“ (кото том čortepidov

брофблоу броu kod Boppápov), не објашњавајући при томе кога подра

зумева под варварима“. Према Мавроподу, Торникије је, након одсту

пања од Цариграда, „лутао горе-доле као што кажу да то чине Скити

Номади“ и планирао да склопи „неке савезе са странцима“. Међутим,

како је побуна убрзо угушена, следи закључак да до остварења његовог

плана није ни дошло.

О војним операцијама које је Константин IX предузео у циљу

угушења побуне, извештавају једино Скилица и Аталијат“. Према

397 Mauropous, Ne 1868 66.

“ B. Lefort, Rhetorique, 281 et n. 73, и тамо нав. литературу.

“ Каждан, Мавропoд, 183—184, сматра да се под северним варварима могу под

разумевати једино Руси, а никако Печенези или Бугари. Међутим, треба оставити и мо

гућност да се под варварском војском са севера подразумевају трупе из подручја старих

бугарских земаља (између Дунава и планине Балкан), будући да се та територија налази

ла северно од побуњеничке.

*“ Каждан, Мавропoд, 184, сматра да се Мономах обратио за помоћ Јарославу

између септембра и децембра 1047. године, и да је руска војска кренула у поход, али је,

највероватније, стигла тек после Торникијевог пораза.

*** Psellos, Chronographie II, 28.

*** Mauropous, Ne 1868 62. B. Lefort, Rhetorique, 281 et n. 70 (и тамо нав. литерату

ру) где аутор одбија различите интерпретације овог Мавроподовог исказа (нпр. да је

Торникије тражио помоћ од Скита Номада, или Печенега, или Бугара), истичући да нема

података на основу којих би се извео било какав закључак о томе кога Мавропoд нa

овом месту подразумева под странцима.

*** Псел и Мавроподне извештавају о сукобима између царске и побуњеничке вој

ске. Према Пселу, побуњеници су почели да пребегавају на цареву страну када су про

пале Торникијеве наде да ће освојити Цариград. Бекство побуњеника појачало се после
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Скилици, царска војска је продрла у Тракију из два правца, од Абидо

са и Хрисопоља. Магистар Михаило Јасит, коме је била поверена ко

манда, није отпочињао битку и „више него о побуњеницима, бринуо

се о имањима која су им припадала“ (êкijбе то бč pla). Nov töv

čivnкоvrov хорtov tois &постатоug), шаљући им истовремено писма

у којима је обећавао „амнестију од зала и изобиље од добара“, под

условом да положе оружје. Са доласком зиме наступила је оскудица,

тако да су глад и хладноћа проузроковали ново пребегавање Торники

јевих присталица. Када су, на крају, на страну Михаила Јасита прешли

Маријан Врана, Теодор Стравомит, Полис, неименовани припадници

породице Глава и други великаши (коi тuveg čХХоu töv ērtofijuov)“,

Торникијева побуна се фактички распала. Према Аталијату, на побуње

нике је из престонице кренула источна војска, а са запада је послата „не

ка бугарска војска“. То је приморало Торникија да подели своје снаге, те

је велики део његове војске на челу са Јованом Ватацем послат против

„Бугара“. У сукобу, до којег је дошло у близини града Кипселе, Јован

Ватац однео је „сјајну победу“. Међутим, када се вратио, затекао је Тор

никија потпуно напуштеног од војске. Када су то видели Ватацеви војни

ци, и сами су се разбежали“. Напуштени од својих присталица, Тор

никије и Ватац су покушали да нађу спас у једној цркви, за коју Ата

лијат каже да се налазила у Бугарофигону, али су ипак заробљени од

стране царских војника. Потом су одведени у Цариград, где су, на Бо

жић 1047, ослепљени“. Поред тога, цар им је, према Скилици, одузео

имовину“7.

Остале угледније Торникијеве присталице третиране су двојако:

они који су на време прешли на цареву страну нису подвргавани ника

квом кажњавању (што јасно показује случај Стравомита и Полиса који

ма је омогућено даље обављање војне службе); међутим, они који су до

Торникијевог пораза при покушају да освоји западне тврђаве, када је стигла вест о дола

ску источне војске, побуњеници нису ни покушавали да се супротставе, већ су се ра

зишли својим кућама, или су прешли на страну самодршца, в. Psellos, Chronographie II,

28. Према Мавроподу, у моменту када је цару пристигла источна војска, а савезничка се

приближила, отпочело је пребегавање Торникијевих присталица, тако да је узурпатор

„остао без савезника“, Машороus, Ne 1868 68. Зонара такође говори о пребегавању, на

глашавајући да су то чинили не само обични војници, већ и „значајни и славни страте

зи“ (tóv ēкupovdov коl éотротnуnкотоу коl Aор прuv8évtov), Zonaras, 630.

* Scyl., 441-442.

215 Attal., 29.

“ Attal., 29 (једини даје податке о месту где се црква налазила); Scyl., 442, Psel

los, Chronographie II, 28-29; Zonaras, 630-631. В. Лампсидис, Поuvih tig tuфлоcetog, 25.

Према Матији Едеском, Торникију су цар, патријарх и достојанственици обећали

титулу цезара, а тиме и наслеђе престола након Мономахове смрти. Узурпатор је, на

водно, поверовао овим лажним обећањима и када је одведен у Цариград, ослепљен је,

Matt. Edess., 118. Grumel, Regestes, Ne 856, сматра, с правом, да је ова прича Матије Еде

ског измишљена да би се лакше оправдао Торникијев неуспех код Јермена.

217 Scyl., 442.
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краја остали верни узурпатору и који су заједно са њим заробљени,

вођени су у тријумфу, а потом прогнани, док им је имовина заплење

на“. Њихова имена нису наведена, али судећи по начину на који су

кажњени (у том смислу посебно је индикативан податак о конфиска

цији њихове имовине), реч је свакако била о угледнијим лицима.

Обичним војницима цар је допустио повратак кућама“, опростивши

им на тај начин учешће у побуни, пошто је знао да ће му они још бити

потребни“29.

ж

С обзиром на чињеницу да је Јован Ватац једини кажњен на исти

начин као и Лав Торникије и будући да га, за разлику од других

угледнијих лица — учесника побуне, помињу сви извори, потребно је

прецизније одредити његову улогу у догађајима 1047.

На самом почетку треба рећи да се о овом једренском великашу с

правом може говорити као једном од вођа побуне. Бројна су места у из

ворима која дозвољавају да се Ватацева улога схвати на тај начин: реци

мо, он је, према Скилици, по положају у логору побуњеника долазио од

мах иза Торникија (рет obrov čv tф отротолебо том о постотбw éтöтте

то)“; њему је, по Аталијату, поверена команда над једним делом побу

њеничке војске у сукобу са трупама из теме Бугарске, затим, у време

када су други племићи пребегавали цару, Ватац је до краја остао са „ти

ранином“, иако је, према речима Псела, „могао онога да напусти и да за

то добије прве почасти“ (êšov čкеivov Лилеiv коi tog протос čхеuv

tućig)“; и на крају, што је најважније, Ватац је кажњен ослепљењем —

дакле, на исти начин као и сам узурпатор царске титуле.

Међутим, чини се да се о Јовану Ватацу може говорити не само као о

једном од вођа побуне 1047, већ и као о њеном организатору. То се, уо

сталом, да закључити из беседе Јована Мавропода који Ватаца назива ар

хистратегом (тоу орХuotpćrmyov) и за кога каже следеће: „Он је био,

као што се прича, онај који је заплео целу драму и сашио тесну обућу,

“ Attal., 30; уп. Scyl., 442, који помиње прогонство, али не и конфискацију. Зани

мљиво је да је Мавропод апеловао на цара да буде благонаклон и поштеди имовину за

робљеника, Маигороus, Ne 186 8 70. Како је приметио Вrehier, Schisme, 80, и цариградски

патријарх Михаило Керуларије, који је верно помагао цару док је трајала опсада, успео

је, после пораза побуњеника, да умилостиви Мономаха и ублажи његову љутњу, те је

тако један велики број њих поштеђен телесних казни, на крају, када су тела Лава Торни

кија и Јована Ватаца разапета на крст, патријарх је издејствовао да их одатле скину.

219 Scyl., 442.

* Cheynet, Pouvoir, 339, сматра да је ова Мономахова политика крунисана успе

хом јер овај цар, после 1047, није упознао озбиљнију опозицију и био је верно служен

од стране западне војске када је поново кренуо против Печенега.

22. Scyl., 442.

*** Psellos, Chronographie II, 28.
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коју је овај несрећник (sс. Лав Торникије) — камо среће да није —

обуо...“ (Обтос 8 fiv, болер Лоуос, о то поу оuv8еig броја коi то покроу

опöömplo payog, б čкеivog o piórovog dog puh čopetЛev, oteofiоото ...)“.

Раније је поменуто да нема прецизних и одређених података који

се односе на службовање Јована Ватаца пре септембра 1047, али да се

ипак, са извесном сигурношћу, може претпоставити да је он био упућен

на обављање војних дужности. Како је Јован Ватац припадао истакну

тој једренској породици и како се септембра 1047. појављује као пред

ставник и вођа оних који су, као и он сам, били незадовољни Монома

ховом војном политиком, логично је претпоставити да су Ватацу и пре

побуне били доступни виши командни положаји у војсци. Оваква прет

поставка била би сасвим умесна и за друга угледнија лица, поменута

међу присталицама Лава Торникија.

»k

Подаци које извори дају о побуни из 1047. показују да је она од

самог почетка имала изразито војни карактер: главнину побуње

ничких снага чинили су они чија је професија била везана за војне по

слове и који су били незадовољни Мономаховом политиком према

војсци. Стога је кључни проблем установити који је део ромејске вој

ске иступио кроз побуну Лава Торникија против политике цара Кон

стантина IX Мономаха.

Раније је указано да је незадовољство „македонских војски“ (Ата

лијат), „Македонаца“ (Псел, Зонара), или, „западне војске“ (Псел, Ма

вропод) отворено испољено већ у пролеће 1047, и да се с правом прет

поставља да је главни узрок тих немира било распуштање једног дела

западних трупа“. Да је до демобилизације појединих војних јединица

на западу заиста дошло, сведочи наведено Мавроподово саопштење по

којем је цар благонаклоно изашао у сусрет жељи војника из западних

тагми „да се распореде по свом крају и да се неко време одморе од

оружја“. Желећи да оправда цареву одлуку о распуштању дела за

падних трупа, Мавропод, поред овог, наводи још један разлог којим се

Мономах руководио: источној војсци, послатој у рат против варвара,

није била потребна помоћ западних трупа, па је стога било сврсис

ходније да западна војска остане стационирана на свом месту „да би

вребала на изненадне покрете тамошњих варвара“ (dog Gv čфебрео

otev... просто пор čХлióо кuvfjuо то том čuti tööe Boppćipov), по Ма

вроподу начин на који је цар размишљао никако није био погрешан јер

су „варвари са Дунава често злостављали суседну Тракију“ (тоб поро.
м А

тov "По троу Ворфорикоu ob plukpo кокоlov tog čvtore thv yettovo

*** Mauropous, No 1868 68.

* Уп. стр. 113—116. Како је раније наведено (стр. 115 нап. 140) распуштање је би

ло у директној вези са насељавањем Печенега на територију Византије.
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Орфкnv), те је цар, у случају потребе, могао брзо да покрене ове тру

пе“. Да су управо војници којима је отказана војна служба били они

који су подржали Торникијеву узурпацију, показали су јасно и подаци

Јована Скилице, по коме је Торникије у Једрену окупио, између оста

лих, „бивше стратеге, занемарене и без посла“ као и „војнике који су

били без посла“. С друге стране, Пселов податак о некој гомили

(лл.ћ9og) „из Македоније“, која је раније настањивала Једрене, а непо

средно пред избијање побуне у септембру 1047. боравила у околини

Цариграда“, пружа слику неупослене, недисциплиноване и неорга

низоване групе људи.

Уочљиво је да византијски писци, говорећи о догађајима везаним

за побуну, упоредо користе различите термине којима означавају оне

који су били незадовољни, односно оне који су се побунили. Тако ће

Аталијат говорити о „македонским војскама“ које су се побуниле у про

леће 1047, Псел — о лукавим и лицемерним „Македонцима“, увек спрем

ним на немире, који само чекају повољан тренутак и вођу, Мавропод о не

задовољству и побуни западне војске, тј. западних тагми, а Скилица пак о

заврбованим „заповедницима македонских и тракијских тагми“. Међу

тим, сви подаци о побуни из 1047. показују да је незадовољство било

раширено у војсци регрутованој и стационираној на оном подручју које

је раније било обухваћено границама теме Тракија“, и да су управо те

*** Mauropous, Ne 186 8 7. Раније је наведено (стр. 121 нап. 168) да је ХI век насле

дио војну организацију претходног столећа, тако да су византијске војне снаге прак

тично биле подељене на две велике мобилне армије, источну (стационирану у Азији) и

западну (стационирану у Једрену). То је била тагматска војска коју су чинили најамници

— и Ромеји и странци. Тагматска војска, иако малобројнија у односу на тематску, била је

много ефикаснија, будући да су војници из тагми били стално под оружјем. Њихова про

фесија била је ратовање, и они су плаћани за службу коју су обављали те су се, за разли

ку од стратиоте — ситног земљопоседника, издржавали на тај начин. Значајно је, такође,

истаћи да се начин регрутовања војника у тагме није разликовао од оног тематског про

винцијске тагме састављене су од војника регрутованих у одређеној провинцији, нпр.

тагму Арменијака чине војници — житељи истоимене теме (о тагматској војсци в. Оiko

nomides, Evolution, 143-144; Cheynet, Pouvoir, 305; Idem, Politique militaire, 61-74). Кон

стантин IX распустио је део западних тагми у тренутку када је било излишно држати ове

трупе под оружјем и тиме је, очито, побољшао финансијску ситуацију у Царству. Су

протно томе, војници из источних тагми остали су под оружјем.

228 Scyl., 439.

227 Psellos, Chronographie II, 16. Уп. стр. 116.

* Као што је познато, тема Тракија је основана крајем VII века. Њене западне

области су издвојене, изгледа већ крајем VIII века, и организоване у посебну, новоосно

вану војноуправну јединицу, тему Македонија, тако да је центар Тракије био Аркадиу

пољ а Македоније Адријанупољ, Регtusi, De Them., 156—160, 162-166; Острогорски,

Историја, 198 и н. 2, Oikonomides, Listes, 349 et n. 347, 348. На основу спискова византиј

ских функционера — Тактикона Успенског (842—843), Филотејевог Клитерологиона

(899) и Тактикона Бенешевича (934-944) — јасно је да су обе теме, и Тракија и Македо

нија, постојале негде до средине Х века, в. Оikonomides, Listes, 49, 101, 105, 139, 247.

Међутим, у Ескоријалском тактикону, који је по Н. Икономидису састављен између

971—975, помињу се, уместо стратега Македоније и стратега Тракије, дука Адријанупо
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трупе подржале Торникијеву узурпацију царске титуле. У вези с наве

деним, треба подсетити на Мавропода који, правдајући цареву одлуку о

распуштању западне војске, помиње честу угроженост Тракије од вар

варских напада, коју бити демобилисани војници, у случају потребе,

могли лако да бране, будући да се налазе на лицу места. Згодно је, та

кође, подсетити се чињенице да је главну подршку Торникије нашао у

Адријанупољу, одакле су потицали и други угледнији учесници побу

не. Једрене је, будући седиште оне теме која се у изворима ХI века

среће под називом „Македонија“ или „Македонија и Тракија“, очито

било и војни центар овог подручја. Друга места која се помињу у побу

ни 1047. такође показују да се она није ширила ван граница Тракије:

Аркадиупољ — чини се, један од устаничких центара, у који се Торни

кије враћа након неуспеха код Цариграда и Редеста, Редесто — једини

од „македонских“ (tóv МакедоVuкóv) градова који се није одметнуо са

Торникијем“, Кипсела — град у чијој је близини Ватац однео сјајну

победу над трупама теме Бугарска, и на крају, Бугарофигон — у чијој

су цркви, држећи се за олтар, Торникије и Ватац тражили спас.

ља (Једрене) (о боuš АóptovouxóAeog), и стратег Тракије и Јованупоља (Велики Пре

слав) (o otpornyóg epóкng коi IavvouлóAeog), ibid., 263, 265. Икономидис оставља

могућност да је изостављање стратега Македоније било последица или омашке саста

вљача овог списка византијских чиновника, или чињенице да је новоустановљени по

ложај дуке Једрена условио привремено укидање положаја стратега Македоније, тј.

да је дука чије је седиште било у Једрену, метрополи византијске Македоније, преу

зео овлашћења бившег стратега Македоније, в. ibid., 355. Из наведеног би се, дакле,

дало закључити да је дука Једрена био на челу теме (дуката) Македонија, чије је постоја

ње посведочено почетком XI века, в. ibid., 355 et n. 380 и тамо нав. литературу. Што се

теме Тракија тиче, треба најпре рећи да је, према Ескоријалском тактикону, њен

стратег био на нижем ступњу од намесника теме (дуката) Македонија (са средиштем

у Једрену), друго, изгледа да се у исто време центар теме Тракија налазио у Јовану

пољу, тј. Великом Преславу, што је свакако била последица Цимискијевих освајања.

Владавина цара Василија II (976—1025) донела је низ промена у византијској админи

страцији, које се пре свега односе на образовање нових тема на Балканском полуо

стрву, в. Острогорски, Историја, 296-298. Када је реч о темама Тракија и Македони

ја, извори XI века показују да се и ту ситуација изменила: чини се да је дошло до

обједињавања ове две војноуправне јединице. Подаци везани за побуну Лава Торни

кија наводе на такву претпоставку: „Македонија“ (ређе Тракија) је подручје за

хваћено побуном; „Македонци“ су они који су се побунили; и Једрене и Редесто се

убрајају у „македонске градове“, Лав Торникије је „Македонац“, итд. Ипак, треба на

поменути да се у истим изворима појам Тракије није изгубио (посебно код Мавропо

да, али и код Скилице је остао у употреби), међутим, он скоро увек стоји уз термин

„Македонија“, „македонски“ итд.

Интересантно је да је И. Иорданов, Печатите от стратегихтав Преслав, Софиa

1993, 132—134, регистровао неколико печата, који се датују у период између 60. и 80. го

дина XI века, чији су власници обављали судске функције у Тракији и Македонији, што

наводи на закључак да су ове две области биле обједињене у судским пословима.

229 Attal., 28. Према Скилици, Торникију су пришли, осим Редеста, сви остали гра

дови македоније и тракије (Македоушка ка еракцкој полеus), Scyl. 441.
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Да су главнину Торникијевих присталица чинили војници — житељи

Тракије, јасно је и из Скилице: источна војска пребачена је из Абидоса и

Хрисопоља у област захваћену побуном — у Тракију (прос Орфекту), или:

утаборивши се уз побуњенике, магистар Михаило Јасит није отпочињао

битку, већ се више бринуо о имањима отпадника, тј. о трачким поседима

побуњеника“. Још јасније се то да закључити из Мавроподове беседе:

после Торникијевог повлачења од престонице, цар је прикупљао снаге за

борбу против побуњеника, настојећи, између осталог, да „спасе јадне

остатке несрећне Тракије, кроз коју је опет жарила и палила њена разбој

ничка војска, пошто зло тамо није било непознато, нити је дошло са стра

не, већ је дошло одатле, и било је домаће, и као код змија, утробу су јој

(sс. Тракији) раздирали њени сопствени потомци“ (то босtnvo ting

otkrpag Općкng Netwovo периофооu Smrdov, čijojlěvng палiv коi. фе

popévno ono too čovring Amorpukov, dog pih šévov ћ то отn то какоv plmö

étéро9ev, č. ХХ otко9ćv те коi tótov, коi том čxtóvng трóлоv vo.

cллбуxvo поро том čovrije čкуövov опорćоontou)“.

Из наведеног следи закључак да је незадовољство Мономаховом

политиком према војсци било ограничено на одређену групу људи, чија

је професија била ратовање, а који су били регрутовани и стационирани

на подручју Тракије“. У вези с тим битно је нагласити да је војска која

је 1047. подржала узурпацију Лава Торникија била домаћа“. Та чиње

ница објашњава и ужас који је обузео савременике ондашњих догађаја

због напада на престоницу (по том чину је, уосталом, побуна из 1047. и

била запамћена), и непопуларност коју је узурпатор уживао код визан

тијских писаца“. Друго, ова војска, регрутована и стационирана на

подручју Тракије, сносила је главни део терета рата са Печенезима који

“ Scyl., 441. Није сасвим јасно на који слој побуњеника се односи наведена Ски

личина вест: да ли на угледније међу њима, представнике племићких породица овог

подручја, или на обичне војнике, припадници тагми били су професионални војници ко

ји су се издржавали својим службовањем, а не земљопоседом што је карактеристично за

представнике тематске војске, то, наравно, не значи да припадници тагми нису заснива

ли и земљовласничке односе у неком делу Царства, али још једном треба нагласити да је

њихово основно издржавање било у вези са службом коју су обављали.

*** Mauropous, No 1868 61.

“Да је царева војна политика изазвала незадовољство једног броја трупа, пока

зује и чињеница да је источна војска остала верна цару, што само по себи оповргава

претпоставку да је Мономах спроводио непријатељску политику према војсци уопште,

в. Lefort, Rhetorique, 283.

* Уп. Сheynet, Pouvoir, 339 n. 7, који истиче хомогеност Торникијеве војске чак и

у случају да су учешће у побуни узели и најамници страног порекла, било Агарени (Тур

ци Селџуци), било Руси, Печенези или Бугари.

*** Извори наглашавају једино племенито порекло Лава Торникија (вероватно и

због сродства са тадашњим царем), не приписујући му при томе неке друге истакнутије

особине. Посебно је негативна слика коју о Торникију даје Михаило Псел, Psellos, Chro

nographie II, 14, 29.
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су надирали преко Дунава и била је животно заинтересована за све што

се дешавало у том делу границе“. Након насељавања Тирахових Пече

нега, цар је одлучио да демобилише део тих трупа, будући да су прили

ке почетком 1047. дозвољавале доношење такве одлуке. Ако је и тачно

Мавроподово саопштење да су тада неки војници заиста „желели да

остану код својих кућа“ и „да се неко време одморе од оружја“, немири

у пролеће 1047. показали су да се њихов став променио: овај део за

падне војске очекивао је активно учешће у предстојећим ратним похо

дима. Иако је Мономах успео да умири бунт из пролећа 1047, убрзо се

показало да главни узрок незадовољства није био отклоњен распуште

ни војници нису враћени у службу, а западне трупе, стациониране у

Тракији, и даље су мировале. Демобилизација (која је била не само дели

мичног, већ, како се показало, и привременог карактера“) погодила је

интересе како обичних стратиота тако и оних који су припадали офи

цирском кадру: за побуну су придобијени и стратези, занемарени и без

посла, и заповедници македонских и тракијских тагми“. Незадовољ

ство и побуна оних којима су били доступни командни положаји у вој

сци, објашњавају подршку коју је Лав Торникије добио од припадника

угледних и утицајних једренских породица. Мономахова одлука о де

мобилизацији трачких трупа морала је погодити и интересе трачког плем

ства, које пре свега чине породице из Једрена. Подаци о њиховим пр

вим познатим члановима показују да је успон ових родова од самог по

четка био условљен обављањем војних дужности, те је све оно што се

тицало војних послова било за њих од највеће важности.

Савез византијских племићких породица, чији су интереси поду

дарни и које, у жељи да их остваре, истичу свог кандидата за царски

престо, представља један од битнијих елемената који омогућава успех

побуне. За источни део Царства овакво удруживање племства није било

новина. То је била једна од основних карактеристика побуна источних

*** Према Сheynet, Pouvoir, 338-339, македонски војници који су се 1047. побуни

ли, замерали су Мономаху две ствари: прво, то што је одбио да уништи Печенеге, тј. да

настави рат против њих, а друго, његову жељу да ратује на истоку Царства.

*** Демобилизација је била привремена, бар за официрски кадар који је учествовао

у побуни 1047: Теодор Стравомит и Полис погинули су у борбама са Печенезима 1049. го

дине, Lefort, Rhetorique, 282. Што се обичних војника тиче, са извесном сигурношћу мо

же се претпоставити да су постепено враћани у службу, тим пре што је проблем са Пече

незима поново постао актуелан. Међутим, треба имати у виду и један Скиличин податак

о наименовању патрикија Вријенија (о њему в. даље у тексту) на положај главнокоман

дујућег у рату са Печенезима 1051. године, који показује да су те византијске трупе биле

састављене од најамника страног порекла, а не од домаћих војника, Scyl., 471.

237 У вези са официрским кадром, треба рећи да није забележено какав је став пре

ма побуни имао тадашњи дука Једрена, дакле тематски намесник, магистар Константин

Аријанит. Према Ж. Лефору, он је био на положају дуке Адријанупоља у зиму

1046—1047, дакле, пре избијања побуне, али и 1049, (Scyl., 458: боuč AбриоvouxóAeog,

466-467; о тiђg Soceog брХov), в. Lefort, Rhetorique, 282 et n. 83.
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магната Х века, Фока и Склира“. Међутим, како је западни део Цар

ства, у много чему па и у времену образовања првих родова, заостајао

за истоком, није необично да се савез племства у западном, европском

делу, јавља тек 1047, када се удружило једренско, трачко племство и

одлучило да да предност Лаву Торникију“.

Док је узурпација царске титуле од стране Георгија Манијакиca

била последица његовог личног незадовољства и личних амбиција и

док се овај војсковођа пре свега ослањао на себе самог, а тек онда на

подршку верних или унајмљених војника, дотле је Лав Торникије био

изабран за представника одређене групе људи, професионално ком

пактне, чије је вишемесечно незадовољствао прерасло у један органи

зовани покрет против власти и политике Цариграда, са јасно дефиниса

ним циљем: на престолу треба да буде „цар војник“, односно онај кога

они таквим сматрају. Којим су се критеријумима руководили трачки ве

ликаши приликом истицања свог кандидата за престо, није познато.

Могуће је да је Лаву Торникију дата предност или због престижа који

је његова породица имала у овом подручју, или због његових родбин

ских веза са тадашњим царем (што би му можда омогућило већи степен

легитимитета у случају преузимања власти), или из неког другог, за са

да непознатог, разлога. Улога коју је Јован Ватац имао у побуни 1047.

само потврђује чињеницу да њена организација није зависила једино од

Лава Торникија“, већ да је то била последица промишљених акција

одређене групе људи, тј. незадовољних једренских великаша, које су

успели да на своју корист усмере постојеће незадовољство обичних де

мобилисаних стратиота.

Од колике је важности за успех, односно неуспех побуне био овај

савез трачког племства, показује и чињеница да се покрет коначно рас

пада после пребегавања већине великаша на цареву страну. Иако је њи

хов савез био оснажен и обезбеђен заклетвама“, неуспешне акције по

буњеника, с једне стране, а са друге, Мономахова спремност да изађе у

*** Ђурић, Фоке, 268-269, Cheynet, Pouvoir, 329-333.

* Византијски родови образују се прво на истоку, па тек онда на западу Царства.

Ово „кашњење“ за истоком било је проузроковано с једне стране, недовољним обради

вим површинама у западним областима Царства (што је предуслов за стварање велепо

седа, а тиме и крупног племства), а са друге, сталном угроженошћу овог подручја вар

варским најездама, Сheynet, Pouvoir, 219.

*** Уп. Сheynet, Pouvoir, 339 n. 8, за кога је Јован Ватац „душа завере“.

*** Према Скилици, Маријан Врана, Стравомит и Полис су „крвљу зајамчили Тор

никију савез“ (ко 9' otplovog коuvoviov outф érytčovtog, Scyl., 441). Како је из других

извора познато да су се побуњеници међусобно обезбедили заклетвама, поставља се пи

тање како треба разумети овај Скиличин израз: да ли Скилица говори о некој врсти за

клетви које су угледнији учесници побуне међусобно дали, или је реч о постојању род

бинских (крвних) веза између Торникија, с једне стране, а Вране, Стравомита и Полиса

са друге, како то тумачи Ж. К. Шене (Сheynet, Pouvoir, 278). Иначе, о заклетвама између

завереника говори Псел, наглашавајући да их једино Ватац није нарушио, Рsellos, Chro
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сусрет појединачним жељама и амбицијама локалних моћника у виду

дељења титула и положаја, довела је до масовног пребегавања оних ко

ји су и организовали побуну 1047. Пребегавање великаша почело је већ

пред Цариградом, када је постало јасно да побуњеници немају никакву

подршку у престоници, и да је пропуштена могућност њеног насилног

заузећа. Стога није чудно што ће се у даљем току побуне Торникијеве

присталице, било да је реч о обичним војницима, или виђенијим људи

Ма, СВе ВИШе ОСИПаТИ.

Мада је у септембру 1047. Торникије имао уз себе и трачко плем

ство и добро опремљену војску (извори помињу да је поред тешко нао

ружане пешадије, узурпатор имао коњицу и опсадне справе — што је

сасвим природно будући да се ради о побуни професионалних војни

ка“), подршка престоничког становништва потврдила се као неопхо

дан предуслов за успех акције. Што се расположења Цариграђана тиче,

већ је наведено да је Торникије рачунао на њихову помоћ: јер, знало се

да у престоници има оних који су на престолу „желели да виде цара

војника“, спремног да ради њих ризикује живот и да се бори против

варвара“. За ту групу људи Мономах свакако није био „цар војник“,

али то није био ни Лав Торникије. Иако у изворима нема јасних подата

ка о разлозима због којих је постојала опасност да се Цариграђани

окрену против Мономаха, ипак је могуће претпоставити бар један од

њих: реч је управо о царевој одлуци да се распусте јединице стациони

ране у Тракији, са базом у Једрену. Ова одлука је, пре свега, угрожава

ла сигурност престонице: у случају неког напада „варвара“ са севера,

трачки војници представљали су њену главну заштиту, друго, сасвим је

извесно да је она неорганизована и неупослена гомила „Македонаца“,

коју помиње Псел, (а међу њима је могло бити и оних за које Скилица

каже да су „волели пустошење и пљачку“), уносила немир међу Цари

грађане, те су они и из тог разлога могли замерати Мономаху ра

спуштање трачких трупа. Међутим, одлука побуњеника (који су, по

свој прилици, били упознати са овим разлогом незадовољства престо

ничког становништва) да ради својих интереса крену у поход на Цари

град, није могла бити другачије схваћена него као непријатељска. Јер,

како је рекао Псел, „никада раније ниједан побуњеник није доспео до

такве дрскости да довуче опсадне справе пред зидине града, да затегне

лукове на круништа, и да зидине дуж целог обима окружи војницима“

(obóeignore tov tupovveuoćivrov eig robro róАрing & \fiМо9ev, фоте коi

рimХоућио то про тing ПóAeog otfoot topoокеućileo9оu koji tóčo tet

veuv ēni tog čлó) četg, thv tooov repuВолiv tov tetхöv ščoŠev otporф

nographie II, 28. Мавроподне помиње заклетве које су положили угледнији побуњеници,

већ о војсци која се заклела на верност Торникију, и тако нарушила оне заклетве које је

пре тога дала цару, Машropous Ne 186 8 21.

*** Attal., 23, 28; Psellos, Chronographie II, 20; Scyl., 441.

*** Psellos, Chronographie II, 18.
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леptČovvoov)“. Оно што је Лаву Торникију могло да надомести недо

статак подршке у престоници, било је насилно заузеће града, до кога,

по изворима, умало није дошло. Али, „да га није преварила охола по

мисао да је већ победио, или је то можда била хумана мисао, што је ве

роватније, да у окршају приликом продора не мучи сувише своју са

браћу, а можда и једна стара изрека за коју кажу да му је неко са

општио — победи, али не сувише — ... постигао би далеко већу славу од

свих осталих одметника зато што је једном кратком битком освојио ме

трополу свих градова“.

ж

Остаје ми, на крају, да нагласим да после 1047. Мономахова вла

давина није угрожавана значајнијим догађајима. У провинцијама Цар

ства племство је мировало, а неко врење могло се повремено осетити

једино у престоници.

Завера (тupovviõog čuoBoЛf) Нићифора и Михаила, синова изве

сног Евтимија, у коју су били укључени и други припадници њихо

вог рода, није оставила битније последице“.У изворима није забеле

жен ни патроним ове породице, као ни положаји или титуле наведе

них учесника. Реч је, свакако, о угледнијим лицима јер их Скилица

означава као орхбvrov политбу. Завера је откривена 1050. године.

Будући да је одузимањем имовине и прогонством кажњен само

Нићифор, док су се остали завереници спасли, закључује се да јој ни

је придавана већа пажња.

Исто би се могло рећи и за заверу Романа Воиле која је, чини се,

била ограничена на један број чланова синклита. Након њеног открива

ња око 1051, уротници су кажњени прогонством и конфискацијом, док

сам Роман Воила „није претрпео ништа неугодно“. За тему овог рада

догађаји у вези са Романом Воилом нису интересантни, изузев чињени

це да је реч о припаднику једне старе породице, чији се први члан ја

вља већ крајем VIII века“.

*** Psellos, Chronographie II, 20.

*** Attal., 26. et puti tug Aoyuoplog oпeрђфavog too vevuкnkótog repueyéveto, f

фtAćiv8ponog švvoto, dog Aбyog plолЛov otpet, tvo pih tih tђg eiобóov ovyxooе кокос

бусу биоте3f to općфолоу, а код полоuog Лотос, б коi ootф елеuneiv tuvo Németat, to

„vika кod prih оперvika“,..., pletčov ћ кото тоug Nourous &постатog fipato клéос, померф

thv tov полеоу рinтрополiv ēvi koi ouvторф коро отпобрievog.

246 Scyl., 471. Уп. Сheynet, Pouvoir, 61 Ne 66.

247 Scyl., 473-474. Уп. Сheynet, Pouvoir, 62-63 No 69 и тамо нав. изворе и литера

туру.

*** Први припадник породице Воила познат је из 798. године, а следећи се јавља

тек у Х веку, Ђурић, Фоке, 206 и н. 26а. О члановима ове породице в. S. Vryonis, The Vill

of Provincial Magnate Eusthatius Boilas (1059), DOP 11 (1957) 273-274. Породица Воила

је припадала провинцијској аристократији, и била је везана најпре за подручје Кападо
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П. КРАЈ МАКЕДОНСКЕ ДИНАСТИЈЕ. ВЛАДАВИНА ТЕОДОРЕ

(1055-1056)

Након смрти Мономахове супруге Зоје (1050), од представника

македонског владарског дома остала је само њена сестра Теодора. Кон

стантин IX је намеравао, пред крај живота (умро је 11. јануара 1055), да

заобиђе Теодорина владарска права, и сам одреди наследника. Будући

да није имао деце, смерао је, у договору са својим сарадницима, да на

престо уздигне извесног Нићифора Протевона који је тада управљао

Бугарском (štoхе удар тоте тiv tђg Bouљуорtog repuećoopievog

opХfiv)“.

Мада је гласник већ био послат у тему Бугарска, Протевон није

стигао до престонице. Теодорини савезници били су бржи: она је дове

дена у престону салу Велике палате и „проглашена за автократора“

(obrokpáторо ćivoyоребоuot)“. Тако је после скоро три деценије, кћи

Константина VIII најзад постала владар у правом смислу те речи. Бу

дући да је настојала да задржи власт у својим рукама, одмах је предузе

ла кораке с циљем да онемогући своје противнике. Претендента

Нићифора Протевона, који је у међувремену кренуо из теме Бугарска,

Теодорини људи ухватили су у Солуну и одатле га послали у прогон

ство, у тему Тракезијанаца. Оне пак који су га подржавали, царица је

казнила не само изгнанством, већ и конфискацијом имовине“.

кије, па Ивирије, ibid., 264 sq., Ђурић, Фоке, 211, Lemerle, Cinq etudes, 44–47, Cheynet,

Pouvoir, 223-224. Због презимена које чланови овог рода носе (неки сматрају да потиче

од бугарске титуле боила), претпоставља се њихово словенско (бугарско) порекло, Ка

ждан, Состав, 201, 213, 217.

* Scyl., 478., Attal., 51; Zonaras, 650. Михаило Псел отворено приповеда о Моно

маховој намери да заобиђе Теодору и њена права, Рsellos, Chronographie II, 70. Уп. Ка

ждан, Состав, 162, који Протевона наводи као дуку Бугарске, али помиње податак из

Житија Лазара Галесијског, где се говори о Нићифору, сину Протевона, који је био те

матски судија. Сheynet, Pouvoir, 65-66 Ne 75, наводи Нићифора Протевона, са извесном

оградом, као катепана Бугарске, исти аутор, на другом месту (194) објашњава да се из

разом hting BouХyoptog čipxћ обично означава катепан, дука, ређе проноитис провинци

је (о овом последњем звању в. тумачење и старију литературу које даје Оikonomides,

Evolution, 149-150 etn. 154, 155 ), али, имајући у виду податке који се налазе у Житију

Лазара Галесијског, где се помиње Нићифор, брат Протевона (код Каждана је у питању

син), као судија теме Тракезијанаца (?), аутор истиче да није у могућности да катего

pички сврста Протевона међу војна лица.

Породица Протевона, чији патроним потиче од истоимене фукције — протеоcov,

, позната је из Х века: у време Романа I Лакапина (920—924) протоспатарије Јован Проте

вон обављао је дужност стратега Пелопонеза, ВИИНЈ II 71 и н. 266; 72 (Б. Ферјанчић),

Cheynet, Pouvoir, 65-66 n. 2. Остали познати чланови ове породице обављали су судске

функције, ibid., 65-66 n. 2.

230 Scyl., 478.

25 Scyl., 478-479.
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Покушај једног Вријенија

Догађаји у Цариграду нису имали посебног одјека у провинцијама

Царства: преузимање власти од стране Теодоре у суштини није оспорава

но. Али, као што то обично бива, свака вест о царевој смрти и промени на

престолу, отварала је могућност да се новонастала ситуација искористи на

различите начине. Тако је код Јована Скилице остала забележена кратка и

нејасна вест о акцији једног припадника породице Вријенија, која је усле

дила после обзнањивања смрти Константина IX Мономаха.

Вријенији спадају у оне малобројне византијске родове који су

потицали из западних области Царства. Поуздане индиције о Вријени

јима као једренској породици имамо тек од средине ХП столећа“, ма

да се њен први познати члан јавља још у IX веку. Реч је о Теоктисту

Вријенију, протоспатарију, који је у време Теодоре и Михаила III

(842—867) именован за стратега теме Пелопонез. Да ли је и он био ро

дом из Једрена, није познато, али треба напоменути да је Теоктист по

слат у своју тему на челу велике војске коју су сачињавале трупе „из

Тракије, Македоније и осталих западних тема“ (Qроком коi. Мо

кедбvov коi тоov Moundov burukóv 9epićrov)“, што би могло да упути

и на његову везаност за поменута подручја. Будући да о Вријенијима

Х века нема никаквих вести у изворима, не може се ништа поузданије

закључити о активностима и угледу чланова овог рода у то време. Али

подаци о њима из каснијег периода (све бројнији од средине XI века),

показују да је успон ове породице био не само континуиран, него, чи

ни се, и условљен обављањем војне службе. С обзиром на то да ће

Вријенији у периоду који следи имати све значајнију улогу, посебно у

догађајима битним за тему овог рада, о њима ће, сходно томе, бити

још речи.

252 B. Bryenn. (Gautier) 11 etn. 1, где су набројана места у изворима која приказују

представнике ове породице као становнике Адријанупоља почев од 1057. године; уп.

Cheynet, Pouvoir, 220 et n. 95.

253 DAI, 232; уп. ВИИНЈ II, 70 (Б. Ферјанчић). О Теоктисту Вријенију в. Bryenn.

(Gautier) 13; Cheynet, Pouvoir, 220.

Из IX века познат је, на основу печата, још један Вријеније, спатарије и стратег

Далмације. Издавач овог печата, Schlumberger, Sigillographie, 205-206, 626, идентифико

вао га је са Теоктистом Вријенијем, пошто се Теоктист помиње као протоспатарије у

време када је постављен за стратега Пелопонеза, дакле са вишом титулом, Шлумберже

је сматрао да је раније морао бити на положају стратега Далмације, јер је тада имао ни

жу титулу (био је спатарије). Ову идентификацију побио је Ј. Ферлуга, Византијска

управа у Далмацији, Београд 1957, 65-66, његово мишљење прихватају Б Ферјанчић,

ВИИНЈ II, 70 н. 260 (где је наведена и старија литература), Bryenn. (Gautier) 14 et n. 2;

С. Рајковић, Византијска Далмација у спису De administrando imperio — нове дилеме,

зрви 36 (1997) 229-230.
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Захваљујући изворима, службовање најстаријег припадника Врије

нија ХI века релативно је добро познато. Како се најранији подаци о

њему односе на последње године Мономахове владе, почетке његове

каријере не треба тражити у периоду који претходи владавини овог ца

ра. Патрикије Вријеније, чије име није забележено, успешно је предво

дио војне операције против Печенега 1051. године“. Крајем 1054, Мо

номах га је послао на исток са задатком да ратује против Турака, пове

ривши му том приликом команду над „македонским војскама“ (tog

МакедоVuкос оuvápetg). На том положају Вријеније се налазио у време

када је објављена Мономахова смрт. Сазнавши за тај догађај, он је, из

неразјашњених побуда, дошао у Хрисопољ са војском састављеном од

„Македонаца“, тј. оним трупама из теме Македонија над којима му је

Мономах поверио команду. Пошто је, како каже Скилица, „кренуо без

реда“ (бтi čiоuvrćктос опехdopnoе), Теодора је, преузевши у међувре

мену власт, казнила свог поданика прогонством и конфискацијом имо

вине“. Побуде и намере овог Вријенија нису у довољној мери раз

јашњене, али чињеница да је кажњен на исти начин као и они који су

подржавали Нићифора Протевона упућује на претпоставку да је царица

у његовој акцији видела ако не побуну, а оно потенцијалну опасност по

своју власт. Стога се чини да би овај занимљив догађај са Вријенијем

требало посматрати у оквиру збивања која су пратила преузимање вла

сти од стране Теодоре.

ж

Мада је била једини представник македонске династије, очито је

да у Теодори многи њени савременици нису видели пожељног владара.

То је било уочљиво још за живота Константина Мономаха: уз цара је

било оних који су, размишљајући о наследнику престола, подржали (а

можда и подстакли) његову идеју о уздизању Нићифора Протевона до

највише власти. У Пселовој „Хроногарфији“ забележен је известан сте

пен изненађења, па чак и негодовања, због Теодорине одлуке да влада

као самодржац, што у најмању руку показује да се у њене државничке

способности сумњало: „сви су очекивали да ће Теодора поверити власт

неком способном и племенитом човеку, али противно свим мишљењи

ма и очекивањима она је узела самодржавну власт над Ромејима у своје

руке“ (êrtóоčog šе каоuv oboa dog čкотоотion то кратос ћуеpovukф

čivopi коa yevvotф, obrn nopo tog navrov Yvdoplog te код просбокiog

thv о отократоро "Poplotov opxhv čovrh čevrt9 mouv)“. Значајно је да

овај византијски аутор међу Теодориним противницима помиње и ца

234 Scyl., 471-473. У једној рукописној варијанти Скиличиног текста забележено

је да се овај вријеније звао Нићифор. Међутим, реч је или о Кедреновој интерполацији,

или о омашци преписивача, в. Bryenn. (Gautier) 14 n. 3.

283 Scyl., 479-480.

*** Psellos, Chronographie II, 72.
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риградског патријарха Михаила Керуларија. До доласка на власт Тео

дора је, каже он, поштовала васељенског патријарха, али „када је по

стала права царица, почела је да га мрзи и окренула се од њега“ (елеučih

ко9орфтероу ВероctЛеокеu õnnx9ćiveró те коi oneotpéфето); „разлог

за такву промену било је патријархово незадовољство женском влада

вином у држави Ромеја“ (otrov be tfic toto orng petofoЛђg to čuoovo

oхетеiv кокеivov оло уuvouki to 'Poplotov čYeo9оu npćyрото)“.

Патрикије Вријеније био је, по свој прилици, један од оних који

нису много полагали на преузимање власти од стране Теодоре, већ на

неки другачији развој ситуације која је амбициозним војним или ци

вилним функционерима отварала разноврсне могућности за напредова

ње. Да би уопште могао да искористи околности настале после Моно

махове смрти, Вријеније се морао налазити што ближе попришту дога

ђаја, односно Цариграду, где се одлучивало о наслеђу престола. Чиње

ница да је ка престоници кренуо са трупама које су му биле потчињене,

не повлачи за собом нужно закључак да је сам имао царске претензије.

Моћ овог великаша заснивала се управо на војсци којом је командовао,

а није наодмет подсетити да су њу сачињавали „Македонци“— војници

регрутовани у подручју из којег су и Вријенији потицали. Уколико би

то развој ситуације захтевао, ове трупе пружиле би Вријенију прилику

да се појави у улози корисног савезника неког од претендената на пре

сто, чиме би се отвориле могућности за задовољење његових личних

амбиција.

Међутим царица Теодора је намеравала да задржи власт коју је за

добила, и будући да је већ била упозната са различитим комбинација

ма у вези са наследником Мономаха, реаговала је на начин који је нај

боље обезбеђивао њене интересе. Казнила је не само Протевона, већ и

оне који су га подржавали, а потом и Вријенија, чије је самовољно по

кретање трупа и њихово довођење надомак Царигарада, само по себи

представљало опасност по царску власт. Вријенија је, каже Скилица,

царица „задржала“ (котоо Хођоо) у Хрисопољу, а његове трупе врати

ла је натраг на исток, куда их је Теодорин претходник Мономах по

слао“. Извесно је да је Вријенијев пут ка Цариграду прекинут у Хри

сопољу, али није сасвим јасно на који начин, односно, шта Скилица

подразумева под изразом кото о Хођоо. Како је царичина наредба о

повратку македонске војске на источно ратиште у потпуности из

вршена (у изворима, наиме, нема помена да није), следио би закључак

да за Теодору заустављање Вријенијевог надирања није представљало

већу тешкоћу.

237 Psellos, Chronographie II, 80.

*** Scyl., 479-480.
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Осим ових догађаја који су пратили промену на престолу насталу

након Мономахове смрти, Теодорина краткотрајна владавина није

угрожавана другим догађајима. У Царству је поштована законитост:

престо је припадао македонској династији, без обзира на то да ли је

њен последњи представник сматран погодним и способним за управља

ње државним пословима. Поред тога, Теодора је пред крај живота, као

прави автократор, одлучила и о своме наследнику. У договору са сво

јим сарадницима, међу којима је најутицајнији био Лав Стравоспон

дил“, за цара је одредила патрикија Михаила Стратиотика, чије су

способности обећавале да ће имати „само лик и име цара“, а да ће дру

ги господарити уместо њега“.

И ова промена на престолу имала је одјека једино у престоници.

Проедар Теодосије Мономах, син стрица покојног цара Мономаха, сма

трао је да му је проглашењем Михаила Стратиотика за цара, 31. августа

1056, учињена „неправда“ (Čiоuкia). Занимљиво је да овај Мономахов

рођак није иступио јануара 1055, када је Теодора преузимала власт,

очито поштујући њено првенство. Али сада је тврдио „да он има право

на Царство, да би њему требало да припадне као наследни посед пошто

је он био у ближем крвном сродству него остали са преминулим царем

(sс. Константином IX Мономахом)“ (thv BootAetov ovako?обрievog, dog

к).npovopluotov taха кrnuo. коi autф просткоv, dog pió}-)-ov tov čХХov

č7yornto čxovru otplovog простоу оле).9óvro Booth-ea). Побуна је, ина

че, била безначајна, и Теодосије је, не наишавши на ширу подршку у

Цариграду, протеран заједно са својим важнијим присталицама. Због

будућих догађаја интересантно је поменути да се Теодосије уздао у по

дршку патријарха и клера која је, овом приликом, сасвим изостала“.

Тако је отпочела владавина Михаила VI Стратиотика која је у

историји Царства остала запамћена једино по великој побуни источних

стратега.

*** Своје службовање Лав Стравоспондил (Параспондил) започео је у време Миха

ила IV, али је прави успон доживео у време царице Теодоре која га је именовала за син

кела (Scyl., 479). Лав Стравоспондил био је један од најутицајнијих личности у то време,

и свој уплив на државну политику сачувао је и под Михаилом VI, што се огледа и у до

стојанству протосинкела, в. о њему Лобарскии, Михаил Пселл, 90-97.

* Scyl., 480: oxipla povov коi бvojio autog čxn tђg Boothetag. Слично се изразио

и Псел будући цар волео је више да слуша него да наређује, Рsellos, Chronographie II,

82.

Михаило Стратиотик био је у ово време већ у поодмаклим годинама, па је стога

називан и Стари. Према једном латинском извору (Lupus Protosp., 59) Михаило је припа

дао породици Вринга (в. детаљније Сheynet, Pouvoir, 66 Ne 77; 67 n. 2 et 3) из које су по

тицали поједини високи цивилни функционери. Међутим, Скилица (480) каже да је овај

цар био пореклом из Цариграда, неугледног рода и да се од детињства бавио војним по

словима, због чега је и имао и надимак Стратиотик. Судећи по догађајима којима је по

свећено наредно поглавље, чини се, ипак, да поверење треба поклонити Скиличиним по

ДаЦИМa.

261 Scyl., 481; Zonaras, 655-656. Уп. Бурдара, КаЗоciocus II, 9-10 Ne 1 (и тамо

нав. литературу), Сheynet, Pouvoir, 67 Nе 78.
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П. ПОБУНА ИСТОЧНИХ СТРАТЕГА 1057

С обзиром на чињеницу да је узурпација царске титуле од стране

Исака Комнина 1057. године“, детаљно описана у изворима (пре свега

код савременика ових догађаја, Јована Скилице и Михаила Псела, који

је био не само савременик него и учесник), треба истаћи да је анализа

бројних расположивих података омогућила да се одређеније говори о

појавама као што је побуна (олоотоoto, tupovvig) и оним елементима

који чине њен саставни део и доприносе њеном успешном исходу. Дру

гим речима, уочавањем и дефинисањем тзв. „елемената“ побуне може

се, у извесном смислу, формулисати уобичајени „модел“ овакве појаве.

Шта, дакле, треба да садржи једна побуна?

Пре свега, мора постојати претендент на престо, узурпатор царске

титуле, који се у тој улози може појавити самостално (какав је случај са

Георгијем Манијакисом) или као представник одређене групе људи

(што је карактеристика како узурпације Лава Торникија тако и Исака

Комнина). У овом другом случају, амбиције обојице византијских вели

каша биле су подржане од стране других представника властеоских ро

дова: Торникије наступа као претендент трачког, западног племства, а

Комнин оног које је пореклом или службом било везано за источне по

крајине Царства. Стога се може рећи да се савез представника племства

показује као један од битнијих „елемената“ побуна ХП века“. Уз по

дршку племства, претенденту на престо била је неопходна подршка у

војсци: трупе су представљале реалну снагу која је узурпатору омо

“ О побуни (источних стратега и оној престоничкој) којом је омогућен долазак на

власт Исака Комнина в. приказе које дају Скабаланович, 73-80; Маdler, 6-12, 29-40;

Bréhier, Schisme, 254-267; Schlumberger, Epopće III, 776-829, Bury, Emperors, 202-210,

Острогорски, Историја, 320-321, Бурдара, Ко 8ootooug II, 10–17 Ne 2, Tinnefeld, Micha

el I. Kerullarios, 120—121; Cheynet, Pouvoir, 68-70 Ne 80, 339–344.

* Удруживање великаша у истом циљу познато је и у периодима који претходе

1025. години (рецимо у време великих побуна Фока и Склира против Василија II). Да

кле, није реч о новој појави. Хронолошко ограничење теме овог рада дозвољава ми да се

задржим на истим или сличним покретима у наведеном столећу.
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гућавала да своје претензије брани и задобије, имајући добро организо

вану и наоружану војску, одметници од законите власти могли су се су

протстављати царским трупама, планирати поход на престоницу итд.

Стога је врбовање војске за побуну представљало неопходан предуслов

за њен позитиван исход. Најзад, без задобијања престонице ниједан

„провинцијски“ претендент на престо, није могао бити сигуран у

срећно окончање подухвата, будући да је насилно заузеће добро утвр

ђеног Цариграда у ово доба било такорећи неостварљиво. Видели смо

шта је за Лава Торникија значио недостатак подршке престоничког ста

новништва. Колико ју је било важно обезбедити, потврдила је и побуна

Исака Комнина. Поред свих постигнутих успеха, његов долазак на пре

сто постао је известан тек пошто се престоничко становништво изја

снило против Михаила VI Стратиотика. Престоница, дакле, у XI веку,

како је истакнуто у више наврата, постаје значајан политички фактор:

од смрти Константина VIII промене на трону зависиле су превасходно

од односа снага између градских политичких групација, провинцијско

племство оличено у најугледнијим представницима војног слоја Цар

ства или се држало по страни или се показало као недовољно јако да

успостави свој утицај.

Долазак Исака Комнина на власт представља последицу колико

побуне источних стратега толико и оне цариградске, која се, у неку ру

ку, може посматрати као засебан догађај. Уз то, о значају обезбеђивања

подршке у Цариграду не може се говорити а да се истовремено нема у

виду улога и значај васељенског патријарха чије се седиште ту налази

ло: и побуна из 1042. године“, и она из 1057. показале су у којој мери

„јавно мнење“ престоничког становништва усмерава васељенски па

тријарх. Задобити присталице у престоници подразумевало је у то вре

ме придобити на своју страну представнике цркве који се појављују као

посебна политичка група и те како заинтересована за сферу световне

власти. Најзад, и савременик ових збивања, Михаило Псел оценио је да

је у околностима које настају услед побуна, цариградски патријарх

имао велику моћ: он је могао да пружи подршку узурпаторима уколико

га цар нема на својој страни“.

У уводном делу рада поменуто је да се о супротностима између

војног (уevog otporuotukov) и грађанског слоја (уévog политикоv) нај

више говори на оним местима у делима византијских писаца која су по

* Реч је о побуни која је за последицу имала свргавање Михаила Калафата, априла

1042, стр. 83 и нап. 1 и 2.

* Psellos, Chronographie II, 88 (опширније на стр. 233). Литаврин, Обшество, 271,

истиче све већу улогу виших представника цариградске цркве у ХI веку, напомињући да

су два цара, Михаило V и Михаило VI свргнути захваљујућу учешћу тадашњих

црквених поглавара.
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свећена побуни из 1057. године“. Потреба да се поданици Ромејског

царства сврстају у једну од две поменуте категорије, у најмању руку

показује до које су мере савремници ових догађаја осећали постојање

такве поделе. Такође је речено да су сами Византинци, бавећи се стањем у

држави које је претходило и проузроковало велику побуну источних стра

тега 1057, представнике војног слоја врло јасно одређивали према њи

ховом војничком занимању коме су дуговали свој успон у службова

њу и племићкој хијерархији: војници су, дакле, они који „ризикују своје

животе и оружјем у рукама бране државу“, који се боре против неприја

теља и који су на рат упућени још од детињства”. Грађани су пак они

угледни достојанственици који свој успон не дугују војној служби. О

тешкоћама које се у изворима срећу у погледу прецизнијег одређивања

грађанског слоја већ је било речи, али бих на овом месту поновила да

византијски писци под „грађанима“ 1057. подразумевају представнике

синклита који су у ово време били везани за Цариград, те се стога из

двајају као најугледнији део престоничког становништва.

Ако се побуна источног војног племства 1057. схвати као једна

комплексна појава (а другачији приступ не би био могућ), чији се узрок

избијања не може тражити само у чињеници да се на престолу налазио

цар ненаклоњен војном сталежу, остају нека питања на која је врло

тешко одговорити. Пре свега, како разумети чињеницу да долазак на

власт Михаила VI није оспораван у провинцијама Царства (штавише,

побуна проедра Теодосија Мономаха избила је у самој престоници)?

Војна елита Царства окупила се у Цариграду да од новог владара при

ми унапређења — што значи да је код најугледнијих представника

племства постојала спремност (додуше, догађаји су показали да је била

условна) да се сагласе са променом на трону која је уследила по Теодо

pиној смрти. Онда, да ли је побуна 1057. била одговор представника та

дашње војне елите на политику Михаила VI или је реч била о незадо

вољству које је кулминирало за његове владе? Или је можда разматра

ње о стању у ромејској држави у ово време најумесније започети пита

њем — шта се, у ствари, десило 1057. године?

Пред царем у престоници

У изворима прича о великој побуни источних стратега започиње

описом догађаја у Цариграду у време ускршњих празника 1057. годи

не“. Тада се, по ромејском обичају, цар Михаило VI Стратиотик поја

вио пред окупљеним поданицима који су од њега очекивали уздизање у

* В. стр. 26 и сл.

* Psellos, Chronographie II, 142.

7 Scyl., 486.

* Ускрс 1057. био је 30. мартa, Grumel, Chronologie, 310.
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нове почасти. Међу њима су се налазили и најугледнији представници

војног сталежа тога доба, или како Скилица каже „одабрани архонти“

(ot ... Лоуб.бес тобw opxóvтоv), „све војсковође познате и по роду и по

храбрости“ (лбутeg ... ot too otporov hyобрevot коi yévet коi ovopeto

dovopoopćvot): Исак Комнин, Катакалон Кекавмен, Константин и Јован

Дука“, Михаило Вурцис и други“. Како Скилица међу окупљеним

представницима византијске војне аристократије помиње само оне које

означава као „источне стратеге“ (оi tђg šao otpormyot)“, потребно је у

вези с тим скренути пажњу на неке недоумице и дати неколико

објашњења.

Најпре треба установити ко се у то време налазио у престоници.

Прича о окупљању племића — истакнутих војсковођа у Цариграду, који

су од цара очекивали, а нису добили, уздизање у нове почасти, крије у

себи узроке војне побуне 1057. Како је реч била о побуни „источних

стратега“ (а то је и био предмет интересовања византијских писаца), са

свим је логично што се у изворима, а пре свега код Скилице (који о

учесницима ових догађаја даје највише података), по имену набрајају

само генерали са истока, дакле, они који су се најпре заверили а потом

побунили против цара. У изворима се, дакле, међу присутним лицима у

Цариграду не помињу (осим у једном случају) племићи који пореклом

или службом представљају војни слој из западног дела Царства. Зато

није јасно да ли изостављање њихових имена само по себи одриче и

њихово присуство у престоници у време ускршњих празника 1057.

Овакво питање нужно је поставити, будући да се узурпација царске ти

туле од стране Исака Комнина 1057. с правом схвата као израз незадо

вољства представника војног слоја, али, како протумачити чињеницу

да су у побуну били укључени „источни стратези“, док су представни

ци војног сталежа из западног дела Царства оружјем бранили интересе

цара Михаила VI? Проблем се, дакле, састоји у следећем: ако је оку

пљање у Цариграду за време ускршњих празника било у складу, како

каже Скилица, са већ устаљеним обичајем“, онда су се ту морали наћи

* Поменуте припаднике рода Дука, Скилица (483) је навео на следећи начин:

Kovorovtivog коl Ioćivvng ot čк тоu yévoug ćфоv tob Souкос. О истицању припадности

источним (угледнијим) или западним (мање угледним) породицама в. Рolemis, Doukai, 9

et n. 1.

10 Scyl., 483.

1. Scyl., 483, 486.

* Како је Скилица саопштио, ромејски цареви имали су обичај да нове почасти

деле за Ускрс прве године своје владе, Scyl., 483. Исти аутор је поменуо да су се 1057.

„сви скупили да би видели новог цара и да би од њега примили почасти“ (оuvéôpoplov be

пávreg, tvo. коi tov véov Boot Meo. 9ećoovtot коi тоov čin outou toxoot pukotuudov),

Scyl., 483. Дакле, то окупљање у Цариграду омогућавало је да се новоустоличени цар

представи својим поданицима, и обрнуто: поданици су се представљали цару. Из Скили

це (483) се, даље, сазнаје да је Михаило VI похвалио Комнина и Кекавмена и означио их

као храбре и добре стратеге (êg Moyous 5 čl. 9čov o BootAeog tф Корivnvo кod Kekov
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и племићи — војници из западног дела Царства, какав је, рецимо, био

Василије Тарханиот, „најврснији од свих Македонаца“ (лбwtov rov

Македбvov dovečoхdotorog), најбољи „и по роду и по памети и по иску

ству“ (коl yévet коl Фроућоet коi epitetpto), који је у време битке код

Никеје заузимао положај стратилата запада“. Извори, међутим, не дају

податке о евентуалном присуству представника војног слоја запада у

Цариграду, осим у два случаја која се могу тумачити на различите на

чине. Тако Скилица најпре приповеда како је Стратиотик одбио да уна

преди оне које назива „источним стратезима“: магистре Исака Комнина

и Катакалона Кекавмена и остале племиће, потом је поменуо Вријенија

— несумњиво представника војног слоја запада — и то на начин који

допушта да се прича о одбијању захтева овог великаша схвати као

одвојени догађај од оног у вези са источним стратезима“, на крају, као

да набраја кога је све Михаило VI окренуо против себе, Скилица поми

мévФ, коi čлоuvéoog prev o broug коi otpormous yevvotoug коli Čiro Soug ovopćoog...),

што показује да је унапред био обавештен о службовањима оних угледнијих који су му

овом приликом били представљени.

Псел, међутим, ово окупљање стратега у Цариграду представља на нешто друга

чији начин: Стратиотик је по преузимању власти веома дарежљиво делио почасти, узди

жући при томе своје поданике „не на следећи ступањ, већ кроз неколико редом и даље“,

дарежљивост новог цара убрзо је постала позната „војницима“ (ot otporudotou), те су

најугледнији од њих (tóv otportorov otócov otpormuкоv te коa čккритov) дошли у Ца

риград у нади да ће задобити или исте или више почасти (tóv toov f. креutróvov teu

5óprevot), Psellos, Chronographie II, 83–84. Исти извор касније саопштава да су се у Цари

граду окупили они стратези који су живели на истоку (ефоu bé čvteg коa dog či)nЗбос

прócouyou), ibid., II, 85. Дакле, на основу Псела би се могло закључити да се у престони

ци 1057. нашла једна депутација, састављена од најугледнијих представника источне

војске. Али, прича о захтевима источних генерала јесте увод у њихову побуну 1057, па и

даље остаје могућност да Псел говори само о њима, будући да је тема овог одељка

„Хронографије“ била побуна источних стратега која се завршила доласком на власт

Исака Комнина. Начин на који је Псел поставио ствари не мора да искључи Скиличино

саопштење о уобичајеном ускршњем окупљању када се цар представља својим подани

цима и дели унапређења. Уосталом, и Псел је најпре поменуо да су се у Цариграду оку

пили „најугледнији од војника“, да би у даљем току приче пажњу посветио само онима

који су склопили заверу и потом се побунили. Поред тога, да је код Ромеја постојао овај

обичај који Скилица помиње, потврдио је и Псел. када је Теодора, после Мономахове

смрти 1055, преузела власт, занемарила је „ромејски обичај да се приликом промене на

престолу дарују нове титуле грађанским лицима и војном сталежу“ (š9оug be čvtog

'Poplotoug čv toig töv кротобvrov Stoboxoig Stoveptioеug Čičuopćitov yiveo9оu tф те по

Autuкф уével коi тоig tov otportorov táčeot), при томе је говорила да тиме није на

рушила никакав закон (rov vöplov) и „свима је причала да није први пут сада узела власт

над Ромејима, нити постала наследник државе“ (StetХекто уор 50pixoot prih vov протос

ћ99оu trg tov "Popotov opxђg, punče Sudboxoc yevéо9ot too кратоug), већ ју је од оца

добила много раније, а сада себи само враћа достојанство од кога је, стицајем околно

сти, била одстрањена, Рsellos, Chronographie II, 73.

* Scyl., 494. О бици код Никеје в. опширније на стр. 205-213

“ Scyl., 484. Реч је о Вријенију, кога је царица Теодора, као што смо видели (стр.

141), казнила прогонством и конфискацијом имовине. Њега је из прогонства опозвао

Михаило VI, али је, при томе, одбио да му врати одузету имовину, због чега ће се овај

великаш придружити завери источних стратега (в. о томе опширније на стр. 180—181).
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ње и извесног Ервевија Франгопула (који је као франачки најамник

служио у византијској војсци и који је уједно био земљопоседник у те

ми Арменијака, те се стога тешко може прецизирати да ли је он био

представник војног слоја запада или истока) коме цар није дозволио

унапређење у почаст магистра. Међутим, док наставак приче о сукобу

између цара и Ервевија Франгопула показује да она нема везе са побу

ном источних стратега 1057. године“, дотле је све што се даље излаже

о Вријенију било у тесној вези са њом. С обзиром на чињеницу да је

завера источних стратега склопљена у престоници (а у њеном склапа

њу учествовали су они који су се у време ускршњих празника налази

ли у граду) и да је у њу одмах био укључен Вријеније, произлази за

кључак да се он налазио у Цариграду у исто време када и источни

стратези. Ако би се, дакле, повод за окупљање представника војног

слоја Царства у престоници схватио у оном смислу како је то предста

вљено код Скилице („сви су се скупили да би видели новог цара и да

би од њега примили почасти“), онда би се могло претпоставити да се

су и западни стратези тада налазили у граду, тим пре што се у овом

извору, поред компактне групе источних стратега, помињу и Вријени

је и Ервевије Франгопул. Али, остало је непознато да ли су овом при

ликом, осим Вријенија, неки други представници западног војног

племства упутили Стратиотику молбе за унапређење. Сходно томе,

изостали су и подаци о начину на који су ти захтеви могли бити при

мљени од стране цара. Одсуство наведених обавештења поставља и

одређена ограничења у погледу тумачења сукоба између цара и пред

ставника војног слоја 1057: био је то сукоб са представницима ис

точног војног племства. С друге стране, треба рећи да се од царске

власти није одметнуо ни цео исток. Аталијат истиче да је на самом по

четку сукоба узурпатор Исак Комнин имао савезнике само из ис

точног дела земље, док је цар имао „и људе који су надолазили одатле

и целокупну западну војску“ (тоug проopuév tog čкеü9ev коi тоoov

thv čo neptov čovoputv)“.

Друго објашњење тиче се учесника у побуни 1057: по свој прили

ци, већина оних који су потицали из угледнијих родова налазила се у

Цариграду у време ускршњих празника и подржала је склапање завере

против Михаила Стратиотика у самој престоници, међутим, неки су се

“ Франачки најамник Ервевије служио је у ромејској војсци, како је речено у тек

сту, још од Михаила IV Пафлагонца под командом Георгија Манијакиса на Сицилији.

Из Скилице је познато да је Ервевије имао поседе у теми Арменијака. Када је Михаило

Стратиотик одбио да га унапреди у почаст магистра, Ервевије је затражио дозволу да се

повуче на своје источне поседе. Затим је заврбовао око 300 Франака и удружио се са

Турчином Самухом против Ромеја. Међутим, ускоро је међу савезницима дошло до су

коба. Ствари са Францима завршиле су се заробљавањем Ервевија од стране арабљан

ског емира Апонасара који је, стицајем околности, „тако угушио заверу уместо цара“,

Scyl., 484–486.

16 Attal., 54.
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тек касније придружили побуни. Предмет овог рада биће, дакле, они

који су у изворима потврђени као побуњеници те ће о њима и њиховим

породицама бити више речи. Како породице најистакнутијих учесника

побуне — Исака Комнина, Константина Дуке, Нићифора Вотанијата —

до сада нису посебно разматране, податке о пореклу и почецима ових

родова, првим познатим члановима, као и оне који се односе на њихове

представнике 1057, изложићу пре него што се окренем самом току по

буне. Ово се чини још умеснијим, ако се има у виду да ће се у периоду

од 1057. наведени представници Комнина, Дука и Вотанијата сменити

на престолу. Дакле, реч је о породицама које ће у наредном периоду

ући у ред „царских“. Што се тиче оних родова о којима је било речи у

неком од претходних одељака рада (као што су Аргири, Склири, Вур

циси, Вријенији), напомињем да ће се у овом поглављу пажња посвети

ти искључиво њиховим представницима — учесницима у побуни 1057,

и то у самом тексту када се за тим укаже потреба. Пажњу бих, такође,

обратила и на оне истакнутије представнике војног племства и њихове

родове који се 1057. појављују као присталице Михаила VI Стратиоти

ка (од њих је, свакако, најзанимљивији Василије Тарханиот о чијој по

родици до сада није било речи).

О најугледнијим учесницима побуне источних стратега 1057

Комнини — Како се 1057. управо један представник Комнина до

могао царске власти, чини се да је излагање о породицама, које су до

сада можда само узгред споменуте у тексту, најумесније започети овим

родом. Редослед којим ћу говорити о појединим породицама није, да

кле, условљен ни њиховим угледом, ни старошћу: 1057. године пред

ставници Комнина нису се ни по чему посебно издвајали од чланова

других властеоских кућа, штавише, њихов углед је свакако заостајао за

оним који су већ у то доба уживале Дуке, чије је породично име позна

то још из IX века.

Може се рећи да је прави успон знаменитих Комнина почео упра

во у време ових догађаја. Мада су се они већ до 1057. посведочили као

угледан византијски род, ипак им је царевање Исака Комнина пружило

могућност да се уврсте међу најистакнутије, док им је водеће место у

византијској аристократији обезбедило орођавање са Дукама“. Захва

љујући чињеници да је један њихов представник постао цар, Комнини

ће се и после Исакове абдикације 1059. сматрати царском породицом

што ће потомцима генерације овог рода из 1057. омогућити даљи

успон, који ће се 1081. завршити уздизањем другог припадника Комни

17. Уп. Варзос, Геweo Norto, 26-27.
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на до трона. Реч је о Алексију Комнину чије царевање означава почетак

владавине династије Комнина.

Већ је поменуто да се у науци уобичајило да се родоначелником

ове славне породице сматра Манојло, који се у изворима помиње са

презименом Еротик. Такође је речено да се патроним Еротик уз име пр

вог познатог Комнина објашњава претпоставком да су између Еротика

и Комнина постојале родбинске везе и да је први познати Комнин задр

жао мајчино презиме, будући да је њена породица у то време била

угледнија од очеве“. Овај Манојло Еротик познат је само из времена

владе Василија: патрикија Манојла Еротика, саопштава Скилица, „чо

века из рода прослављеног и по племенитости и по храбрости“ (êк тоu

уévoug te čvopo. коi opetђ биофóntov коi otvöpeto) послао је цар да бра

ни Никеју од узурпатора Варде Склира“. Ана Комнина у „Алексијади“

такође помиње свог прадеду Манојла (не наводећи му при томе прези

ме Еротик) у вези са догађајима из времена узурпације царске титуле

од стране Склира: цар Василије именовао је „знаменитог Манојла, оца

некадашњег цара Исака Комнина и његовог брата Јована, мога деде

по оцу, за стратега автократора целог истока, да би учинио крај не

пријатељству са Склиром, или подигавши руку на њега, или нагово

ривши га да закључи мировни споразум“ (Мovoum), ēкеivog, o tou

проBefootХеuкóтос Пооокiоu rob Kopivnvol, лотр коi тоu обелфоu

oотоu Ioćivvou rob прос потрос ероб поллоu, otpormyog obrokpáтор

tђg čфос опоoog коро тоu töte Bootlebovtog BootMetou пробВéBAnto

čф ф thv peto, too Zклnpol, čх9pov čuo Mocot f хеupi прос тобrov

čvruкотостос ћ уvdopun eig eipnvuко-g олоWöög robrov ouveХćоog); ме

ђутим, Склир је више волео рат него мир и свакодневно је започињао

сукобе, трудећи се да заузме Никеју (шћ pióvov thv eiptivnv pћ 9ćМо

vtog, ČNло коi Su čЛеполеоу уevvotog čiyovu oplévou thv Nikolov

čХеiv), што му је и пошло за руком“.

Идентификација Манојла Еротика са Манојлом — родоначелни

ком Комнина — заснива се превасходно на ове две изворне вести, без

обзира на чињеницу што у њима постоје одређене разлике у подацима

које доносе. По Скилици је Манојло Еротик био, непосредно пре осва

јања Никеје од стране узурпатора Варде Склира (почетком 978. годи

* Уп. стр. 87-88. Варзос, ГеweoЛоуto, 37–38 Ne 1, претпоставља да се отац Маној

ла Еротика могао звати Исак Комнин, аутор је пошао од грчког обичаја да се најстари

јем сину име даје по деди, те, пошто се најстарији Манојлов син звао Исак, следило би

да је исто име носио и Манојлов отац. По истом аутору, тај Исак Комнин (иначе непо

знат из извора) био је ожењен извесном дамом из породице Еротик, која је могла бити

сестра Теофила Еротика, побуњеника из времена Константина IX Мономаха. За родбин

ске везе између Еротика и Комнина уп. и Сheynet, Pouvoir, 218. О Манојлу Еpoтику в.

Варзос, Геweo Moyto, 38–39 Ne 2.

* Scyl., 323.

29 Alexiade III, 9-10.
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не“!), војсковођа у рангу патрикија коме је поверена одбрана тог града, Ана

Комнина пак наводи да је њен прадеда том приликом био постављен „за

стратега автократора целог истока“ (отротnуос о отократор тiћs éфос

блботс) — што би значило да је постављен на положај врховног коман

данта над војним снагама Царства стационираним на истоку“. Како није

дан други извор не помиње Манојлово наименовање на овако високу ду

жност и с обзиром на чињеницу да се његово име везује пре свега за од

брану Никеје, чини се да овај податак Ане Комнине има за циљ да увећа

значај и улогу родоначелника породице којој је и сама припадала.

Осим наведеног просопографског податка о патрикију Манојлу

Еpoтику Комнину, неуспешном бранитељу Никеје из 978, познат је још

један који доноси Нићифор Вријеније. Говорећи о почецима породице

Комнина, Вријеније, природно, помиње и њеног првог познатог пред

ставника. „Тај славни Манојло који је потицао из рода Комнина“ (Мо

vovi) čкеivou rob novu, og čg Kopivmvoug dvopépov to yévog), каже он,

„био је именован за посланика да закључи договоре и споразуме изме

ђу Василија, који је тада држао скиптар Ромеја, и чувеног Варде Скли

ра чија је побуна трајала дуго година и који је потчинио скоро цео ис

ток (tóv petošio cup Böceov коi onovodov то о те тmvuко ото то

“Poplotov oкћлтро. i 96vov tog BootAetou koi Bópôo čкеivou rob

Жклnpol, toč čini noЛЛоig štect tupovvnoovtog коl thv čфоv putкpot)

öeiv činocov котоотpćyovtog činooéôеuкто преорug), (Манојло) је на

стојао да поново споји растављене делове Ромејског царства — посао

који је он извршио вешто и енергично...“ (то бueppoyöто рićAn tђg

'Poplotov hyeploviogouvéyou neupo Seig прос блотnто коa plév tot štu

коi ouvayog čлiотnибvog Miov коi veovukög...)“. Прво питање које се

поставља приликом коментарисања ове Вријенијеве вести јесте на који

се период владе Василија она односи. Видели смо да Ана Комнина по

миње да је њен прадеда Манојло добио задатак да, уколико буде у мо

гућности, преговорима оконча побуну узурпатора Варде Склира 978.

године. То се, међутим, није десило пошто Варда Склир „не само да

није желео мир“ већ се трудио да заузме Никеју. Вријеније не помиње

догађаје у вези са Склировим освајањем Никеје, као ни улогу коју је у

њима имао Манојло Комнин, али зато о родоначелнику Комнина гово

ри као о преговарачу кога је цар овластио да закључи мир са узурпато

** Острогорски, Историја, 284.

** Овај податак Ане Комнине о именовању Манојла за стратега автократора целог

истока, Варзос, ГеweoХоуto, 38, протумачио је као да је реч о положају великог доме

стика схола истока. Сheynet, Pouvoir, 29 n. 12, покушао је да Манојлову дужност утврди

на други начин: будући да је Варда Склир после заузећа Никеје оставио у овом граду из

весног Пигазија кога је именовао за комеса Опсикија, аутор је оставио могућност да је

исту дужност комеса Опсикија обављао и Манојло Еротик Комнин непосредно пред зау

зеће Никеје. Шене не наводи извор у коме се Пигазије помиње као комес Опсикија (Ски

лица га помиње само као Склировог присталицу коме је узурпатор поверио Никеју,

Scyl., 323).

* Bryenn., 75.
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ром Вардом Склиром. Како овај писац наводи да су преговори о миру

уследили после вишегодишњег трајања Склирове побуне (тоu čini noЛ

Лоig štect tupovvnoovtog), као и да је Манојло Комнин успешно окон

чао поверене му преговоре (што значи да је дошло до измирења између

цара и узурпатора) произлази закључак да се ова Вријенијева вест

односи на 989. годину“. Познато је да се тада Варда Склир предао цару

Василију и да је заузврат добио високо достојанство куропалата и обез

бедио заштиту чланова своје породице и поседа који су им припада

ли“. Дакле, из наведеног би се дало закључити да се Манојло Еротик

Комнин среће у изворима у два наврата: први пут као војсковођа са ти

тулом патрикија коме је цар Василије поверио одбрану Никеје од Варде

Склира 978. године, други пут, десетак година касније, као поверљив

царев поданик који учествује у преговорима са узурпатором Склиром,

што показује да његова каријера није прекинута после војног неуспеха

код Никеје.

Познато је да је Манојло Комнин имао поседе у Пафлагонији, или

прецизније у Кастамони. Ана Комнина, излажући догађаје у вези са по

буном Урсела од Бајела, каже да је њен отац Алексије, пошто је

успешно савладао побуну а њеног вођу заробио, враћајући се са истока

у престоницу стигао „у дедовски град“ (êv rћ поллфо полеu), где је од

лучио да се одмори од напорног похода“. Ана Комнина, додуше, не по

миње Кастамону по имену, али зато то чини Вријеније, говорећи о

истим догађајима: стратопедарх Алексије Комнин је „стигавши у Ка

стамону, пожелео да види кућу свога деде“ (перi бě thv Kooropóvo.

yevöpievog črteS opunoе тihv то о поплоu oiktov töеiv)”. Ове поседе задр

жали су и наследници Манојла Комнина: говорећи о догађајима из

1057, који су непосредно претходили побуни, Скилица ће поменути да

је „Кастамона била дом магистра Исака Комнина“ (otkog 6& h

Koordiplov rob ployiотроu Iooокiоu rob Kopivmvolo)“.

Други по реду забележени припадник породице Комнина био је

протоспатарије Нићифор Комнин, поменут у овом раду у одељку по

свећеном владавини Василијевог брата Константина (1025—1028). Већ

је истакнуто да овог члана породице Комнина не помињу ни Ана Ком

нина ни Нићифор Вријеније којима он није могао бити непознат. Како

су подаци које о Нићифору Комнину дају Скилица и јерменски истори

чар Аристак раније коментарисани, на овом месту бих само подсетила

да је овај Комнин непосредно по Василијевој смрти 1025. био на поло

** О трећој побуни Варде Склира која се завршила крајем 989. године в. Bryenn.

(Gautier) 75 n. 2, по коме се вести Ане Комнине и Нићифора Вријенија односе на исти

период.

** Cheynet, Pouvoir, 334.

26 Alexiade I, 16.

27 Bryenn., 197.

* Scyl., 489.
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жају у најисточнијим областима Царства — у Васпуракану, као и да се

његове родбинске везе са Манојлом Комнином не могу прецизније од

редити. Стога је као највероватнија остала могућност да се у Нићифору

Комнину види брат или синовац првог познатог Комнина у историји —

Манојла Еротика Комнина“.

За будућност породице Комнина, Нићифор Комнин нема никакав

значај, пошто се лоза рода може пратити само од гране Манојла Еротика.

његови директни потомци — Исак (будући цар) и Јован (отац Алексија I) —

носили су презиме Комнин, поред ова два сина, Манојло је имао и ћер

ку која је била удата за једног припадника породице Докијана“.

»k

Имајући у виду наведене податке о најстаријим припадницима

Комнина — Манојлу Еpoтику и Нићифору Комнину — који су службо

вањем били упућени на источне покрајине Царства, као и чињеницу да

су се поседи Манојла и његових наследника налазили у Пафлагонији,

ваљало би задржати се на проблему порекла овог рода, које ни до данас

није разјашњено. С обзиром на своје почетке, Комнини би се, по свој

прилици, сматрали породицом малоазијског порекла да Михаило Псел

није у једном похвалном говору саопштио следеће: „А овај славни Исак

(sс. Исак Комнин) беше пореклом из села Комни, као Филип из Пеле,

украс и својој отаџбини и месту“ (“Hv be obrog o čuopóntog Icoćкuog,

&к Köpivno prev tђg корng проел m)u8фс, болер čк ПéNAng 6 ФtМилтос,

коорifoog бš коl thv потрtóо коi то хорtov)“, што је отворило мо

гућност да се корени овог рода траже у европским, западним областима

Царства.

На самом почетку овог уопштеног разматрања о пореклу Комнина

треба истаћи да ни Ана Комнина ни Нићифор Вријеније у својим делима

не говоре експлицитно о пореклу ове породице (па самим тим код њих не

ма помена ни о њеним евентуалним европским коренима), већ само о Ма

нојлу од кога потичу остали Комнини и његовој везаности за подручје Ка

стамоне. Како Ана рођењем припада Комнинима, а Вријеније браком, њи

хова сведочанства морају бити на сваки начин релевантна за поменути

проблем. Међутим, с друге стране, треба истаћи да ни Ана ни Вријени

је не помињу свог сродника Нићифора Комнина. Стога ово прећуткива

ње, чији разлози нису познати, онемогућава да се њихове вести о првом

Комнину као земљопоседнику у Кастамони а рriori yзму као доказ за

претпоставку о малоазијском пореклу Комнина.

* В. стр. 39, 41 и нап. 34.

*Alexiade I, 16. О овој ћерки Манојла Еротика в. Bryenn. (Gautier), 194 n. 2; Вар

зос, ГеweoЛоуto, 47—49 Ne 5; Cheynet, Pouvoir, 227, сматра да је њен муж био Михаило

Докијан. О породици Докијана в. стр. 160 и нап. 51 и 52.

* Psellos, MВ IV, 407; уп. Кацарос, ПрорХmpo, 113, 119 н. 5.
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Пселов податак о упућености цара Исака Комнина на место по

имену Комни, истраживачи су тумачили на разне начине. Комни се

углавном тражила или код Једрена или у близини Панија, што је дово

дило до закључка да Комнини потичу из европског дела Царства али да

су пресељени на исток, у Пафлагонију“. Постоји и мишљење да се

Пселово саопштење односи не на порекло Комнина као рода, већ на по

рекло њиховог имена“.

Сасвим је извесно да наведени Пселов исказ садржи одређену

историјску чињеницу: Исак Комнин је или пореклом или рођењем (про

e) m) u8og) био везан за место по имену Комни. Међутим, да ли је поре

ђењем Исака са Филипом Македонским, Псел упућивао на географску

близину места из којих су обојица потицали или је тиме изражавао ми

сао о њиховом пореклу из места која су се захваљујући њима прослави

ла (у овом последњем случају треба приметити две ствари: прво, поре

ђење није одговарајуће јер Комни никада није била позната као Пела, и

друго, Комни би се онда могла тражити и на истоку Царства) — пред

мет је за посебно истраживање“. Са становишта теме овог рада сасвим

је излишно дубље улажење у проблем порекла овог рода: евентуално

пресељење неког од Комнина из европског подручја Царства на исток

не спречава да се Комнини уврсте у малоазијско племство. Раније наве

дени подаци показују да се имена првих познатих Комнина у историји

помињу у вези са областима и градовима на истоку: Кастамона у Па

флагонији (где су се налазили поседи Манојла и његових синова), Ни

кеја (коју је Манојло бранио од узурпатора Варде Склира) и Васпура

кан (област којом је управљао Нићифор Комнин). Почетак успона рода

Комнина може се пратити од оне гране која започиње Манојлом Ероти

ком (чије презиме, видели смо, упућује на постојање родбинских веза

између две породице); каснији историјски подаци односе се непо

средно на његове синове, од којих ће се један уздићи и до царске вла

сти. Дакле, успон Комнина одвијао се у источним областима Византије

у којима се налазила основа њихове економске и политичке моћи. То,

наравно, не значи да се искључује могућност европског порекла Ком

нина: први подаци о овом роду потичу из времена Василија II када су,

као што је познато, појачане везе између западних и источних области

Царства што је условило и честе миграције становништва. Комнини у

том случају не би били једини византијски род чији се успон одвија на

територији која се не подудара са оном одакле вуку корене“.

** О поменутим теоријама о пореклу Комнина и истраживачима који их заступају

в. преглед који даје Кацарос, ПрорХmpio, 113-114.

* Кацарос, ПрорХmpio, 114-115.

* В. детаљнију анализу наведеног Пселовог податка Кацарос, ПрорХтио, 115 и сл.

** Овај процес је најуочљивији када су у питању потомци Јована Владислава: по

сле пресељења у источни део Царства, они фактички губе своје везе са балканским под

ручјем. Ђурић, Арон, 85-86, 88, показао је да су потомци Самуиловог брата Арона по

стали угледна византијска породица, чијим је завичајем сматран хришћански исток, а не
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Мада је Исак Комнин 1057. постао цар и автократор Ромеја, дела

византијских аутора не садрже подробније податке о његовом службо

вању пре те године“. Захваљујући Вријенију, познато је да су Исак и

Јован Комнин своје дечаштво провели у Цариграду: њихов отац Маној

ло одлучио је пред смрт да старатељство над својим синовима повери

цару Василију“. Чињеница да се автократор лично побринуо за васпи

тање своја два млада поданика, указује на углед који је родоначелник

Комнина уживао за његове владе. Пошто су једно време живели у ма

настиру Студиону“ где су васпитавани и подучавани ратној вештини

(то толерико екоubćiокеuv)“, Исак и Јован започели су своје службова

ње у царским хетеријама (Восuликоig što petoug) — одредима који су

улазили у састав царске гарде“. У вези с тим, интересантно је помену

ти да Вријеније истиче како је обичај (š9og) poмејских царева био да „у

своју службу бирају синове истакнутијих личности и угледног рода“

(тоug tov optorov čvopov rotóос коi тоoveo yeyovétov tri opov obrov

опnресto ouукотолеyetv). Изгледа да су се Комнини дуже задржали на

овој дужности: после много времена (оuxvog ropeppom koupóg) они су

своје службовање наставили у провинцијама Царства. Вријенијева оба

вештења о Исаковој и Јовановој каријери из тог периода, врло су

уопштена: „они су имали највише почасти, епархије и фалангархије и

стратегије“ (оi préytorom töv tupov etxov obroos, čкорхion те коa po

Лоуyopxtot коi otpornytot), другим речима обављали су разне цивил

не и војне дужности“.

Балкан. По свој прилици, слично стоје ствари и са породицама Манијакиса и Гуделиса

(једног припадника ове последње Скилица, видели смо, означава као малоазијског пле

мића), које су пресељењем изгубиле везе са западним деловима Византије, Крсмановић

— Лома, Манијакис, 233—261.

** О Исаку Комнину в. Маdler, 12–17; Варзос, ГеweoХоуto I, 41-47 No 4, Сheynet,

Pouvoir, 341 et n. 15.

37 Bryenn., 75: ēВоuХебоо то брфо то лоióe tф BootAet лоро9ćo9оu.

* Bryenn., 77.

* Bryenn., 75.

*9 Bryenn., 77. Није познато време када су преузели ову дужност јер Вријеније са

мо каже да је то уследило по истеку њиховог малолетства (еле бе бumАХоšatnv čjuфо

thv fВmv). О одредима царске гарде в. Ahrweiler, Administration, 27-29; Bryenn. (Gauti

er), 76 n. 4.

* Bryenn., 77. О значењима термина епархија ( подразумева управљање провин

цијом у функцији судије или претора), фалангархија (термин без техничке вредности

употребљен у значењу војног заповедништва) и стратегија (дужност главнокоманду

јућег војске која је у походу или је стационирана у једном подручју) в. Ahrweiler, Admin

istration, 69-75, 59-61; Оikonomides, Listes, 322—323, 344; Bryenn. (Gautier), 76 n. 5, 76 n.

6, 76-77 n. 7.

Cheynet, Pouvoir, 341, истиче да Исака не би требало оквалификовати као пред

ставника великих провинцијских породица традиционално супротстављених централној

власти, будући да је дуго времена живео у престоници под заштитом Василија II. Чини
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Постоји свега неколико сигурнијих и прецизнијих података о

„провинцијском“ службовању Исака Комнина. Као патрикије он је оба

вљао дужност катепана Ивирије, претпоставља се тридесетих или четр

десетих година XI века“. Следећа етапа његовог успона позната је из

једног печата где се он помиње као магистар, вестис и стратопедарх ис

тока“. Како Скилица саопштава да је царица Теодора, по преузимању

власти 1055, сменила магистра Исака Комнина са дужности стратопе

дарха (rov playtorpov Ioaćкuov rov Kopivnvov petoкuvijoooo ting otpo

толеборхiog)“, произлази да је то намештење као и поменуте титуле

овај великаш добио за владе њеног претходника Константина IX Моно

маха, дакле у периоду између 1042-1055. Није познато шта се са њим

дешавало у краткотрајном периоду Теодориног царевања, али треба

рећи да се Исак две године касније, 1057, појављује као један од нају

гледнијих међу „источним стратезима“ (ot tђg šao otpornyot) који су се

окупили у Цариграду, очекујући награде и унапређења од Теодориног

наследника Михаила VI Стратиотика. Зато остаје отворено питање да

се, ипак, да се овакво гледиште не би могло сасвим прихватити јер се о упућености Ком

нина на престоницу може основаније говорити тек од Исаковог доласка на власт 1057.

Уосталом, подаци из извора који се односе на време пре Исаковог успона до престола,

ни на један начин не издвајају Комнине од других провинцијских породица чији су

представници учествовали у побуни 1057. године.

“ И. S. Šandrovskaja, Die Bedeutung der Bleisiegel für das Studium einiger Aspekte

der byzantinischen Geschichte, ХVI Internationaler Byzantinistenkongress, Wien 1982, II/2,

169-170, датује печат на коме се Исак Комнин наводи као патрикије и катепан Ивирије

у период између 1028—1038. Према Сheynet, Pouvoir, 341 etn. 18, Исак је могао бити ка

тепан Ивирије или пре Михаила Јасита и Катакалона Кекавмена (пре 1038), или после

њих а пре Арона (после 1048); уп. Idem, Stratege au duc, 185.

* Zakos — Veglery, Seals, 1453—1454 n. 2680: Köpte, Borget Iосокito playiотрф,

Вécrn koi otporoхебархm tђg Avotoxing tф Корivnvo).

“ Scyl., 479. О дужности стратопедарха која означава врховног команданта војске

у походу, ређе логора, в. Guilland, Recherches, I, 392-393,498-521; Оikonomides, Listes,

334—335.

Неки истраживачи (Schlumberger, Epopće III, 756–757; Guilland, Recherches I, 500,

Варзос, ГеweoХоуto, 41) претпостављају да Исак није био на положају стратопедарха

већ доместика схола истока. Сheynet, Pouvoir, 341 n. 15, међутим, одбија такву интер

претацију с обзиром на чињеницу да ниједан извор Исака не наводи као доместика схо

ла. Треба рећи да је ову забуну унео Скиличин текст: царица Теодора, каже он, постави

ла је за „доместика схола истока“ свог евнуха Теодора и послала га на исток „да би се

под његовом командом зауставили напади Турака, пошто је сменила магистра Исака

Комнина са положаја стратопедарха“ (...борiéorukov prev tov oхолом кћs čivotoxing tov

eеббороу проBaхлорićvn. коi eis thv čфav еклéиwaca, čФ ф то:g čкорор čistov Тоорком

колоeuv, tov playtorpov "Ioaći kuov rov Kopivnvov petoкuvnoooo ring otporoхеборхtog),

Scyl., 479, на основу Скилице би се, дакле, могло закључити да је Теодора свом евнуху

поверила онај положај који је имао Комнин, али, у вези с тим, напоменула бих да посто

ји печат где се Исак наводи као стратопедарха не доместик схола истока. У сваком слу

чају, било да је Исак Комнин држао положај стратопедарха истока или онај доместика

схола истока, реч је о једној од најзначајнијих војнокомандних дужности, високог ранга,

што се може закључити и из Ескоријалског тактикона (ранг листе из Х века), в. Оikono

тides, Listes, 263.
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ли се он, после опозивања са дужности стратопедарха, налазио у актив

ној војној служби“.

У изворима не постоје подаци о службовању Јована Комнина из

периода који се односи на време од његовог напуштања царске гарде

до избијања побуне 1057. године“. Скилица га чак изоставља (можда с

разлогом) из списка источних стратега који су се окупили у Цариграду

за време ускршњих празника 1057, а први и једини пут помиње га у ве

зи са збивањима која су следила Исаковом проглашењу за цара. Тада се

узурпатор спремао за поход на престоницу па је своју супругу и богат

ство које је имао предао на чување рођеном брату Јовану и послао их у

тврђаву Пимолису“. Из других извора се сазнаје да је Јован Комнин

учествовао у братовљевој побуни на активнији начин. Тако Псел из

вештава да је Јован био начелник одреда телохранитеља, тј. оне телесне

гарде коју је побуњеник оформио од припадника своје породице. Зна

чајно је поменути да га Псел на овом месту у „Хронографији“ означава

као дуку (о боuš 'Ioćivvng), дакле изразом који у овом случају не мора

имати прецизну вредност техничког термина“. Подаци који се односе

на време владе Исака Комнина (1057—1059) показују да су Јовану пове

раване војне дужности, те би се, сходно томе, могло претпоставити да

су му оне биле доступне и пре 1057. Уосталом, то потврђују и Вријени

јева, додуше уопштена, обавештења: обојици Манојлових синова су,

после службовања у царским хетеријама, биле доступне „највише поча

сти, епархије и фалангархије и стратегије“.

** Глагол ретокuvéо има за основно значење померити, преместити; стога Ски

личин исказ да је Теодора сменила, тј. преместила магистра Исака Комнина са положаја

стратопедарха омогућава претпоставку да је Комнин премештен на неку другу дужност.

Међутим, постоје индиције за закључак да је он од стране Теодоре демобилисан, и да је,

према томе, дужност стратопедарха његова последња служба, в. детаљније на стр.

179-180. О претпоставци да је Исак Комнин пред окупљање у Цариграду био на поло

жају дуке Антиохије в. стр. 177 и нап. 125.

Могуће је да је Исаково смењивање с положаја било последица његове болести:

Скиличин Настављач саопштава да су Комнину, у време док је био стратопедарх, оболе

ли бубрези тако да се већ опростио од живота, због страшних болова и одузетости која

га је обузела, Scyl. Cont., 109.

** О Јовану Комнину в. Варзос, Геweo Moyto, 49-57 No 6.

*7 Scyl., 492.

“ Psellos, Chronographie II, 95. Напоменула бих да Псел не наводи презиме овог

дуке Јована, али вест се по свој прилици односи на Исаковог брата, будући да је, према

истом извору, узурпатор, организујући војне трупе, телесну гарду поверио својим рођа

цима (čni tootoug ouryevukф otport to copiо лuoteboog, ibid., 87). Титулу дуке носили

су управници важнијих тема, што се види и из Ескоријалског тактикона (Х век). Међу

тим, њоме се могао означавати војни командант појединих одреда. Тешко је рећи са ка

квим циљем је на овом месту употребљава Псел. Уколико она код њега има прецизно

значење, питање је када је Јован именован за дуку (и каквог дуку); да ли је ову титулу, а

са њом и неку одређену дужност, имао пре побуне или ју је добио уз наименовање од

цара узурпатора.
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Остало је да се, на крају овог излагања о Комнинима, каже неко

лико речи о њиховом орођавању са другим породицама. Раније је поме

нуто да се Исакова и Јованова сестра, чије име није забележено, удала

за припадника породице Докијана. Из овог брака познат је један пото

мак — Теодор Докијан — чији успон, очито, почиње у време владе ње

говог ујака Исака I Комнина. У време Исакове абдикације 1059, Теодор

Докијан се у изворима помиње као личност која је могла да преузме

власт у држави, што посредно указује на његову доб и углед који је

уживао“. Вријеније наводи да је овај Докијан имао посед у Пафлагони

ји“, али је сам род потицао из Докеје“. О првим познатим члановима

ове породице, Нићифору и Михаилу Докијану, довољно је истаћи да су

били окренути војним дужностима“.

Говорећи о Исаковим и Јовановим женидбеним везама, Вријеније је

напоменуо да су „овим по роду тако виђеним људима били потребни сјај

ни бракови, и они су их и остварили“ (убрiov čбеu Napinpóv tois obro to

уévog neptфavéot, коi тоotov turxavoucu): Исак се оженио Катарином,

ћерком бугарског цара Јована Владислава, а његов млађи брат Јован —

ћерком Алексија Харона“ — Аном, која је „по мајци водила порекло од

рода Даласина, од славних Адријана и Теофилакта“.

“ Исак Комнин је абдицирао 1059. у корист Константина Дуке. У изворима који

излажу догађаје у вези са тим чином (в. опширније на стр. 266 и сл.) помиње се да је цар

могао да остави престо и својим рођацима — брату Јовану или сестрићу Теодору Докија

ну, Аttal., 69; Psellos, Chronographie II, 137; Scyl. Cont., 108. Како се те 1059. године Тео

дор Докијан спомиње као могући кандидат за Исаковог наследника, заједно са Јованом

Комнином, може се закључити да није био превише млад.

*9 Bryenn., 195. Уп. Сheynet, Pouvoir, 222., Crow, Byzantine Paphlagonia, 12–13, 36.

* Сматра се да патроним овог рода вероватно потиче од топонима Дóкеuо који је

идентификован са местом Токат, између Амасије и Севастеје, Р. Wittek, Von der byzanti

nischen zur turkischen Toponуmie, Byzantion X (1935) 53-59. Уп. Bryenn. (Gautier) 194–195

n.2, Охford Dictionary I, 644-645 (A. Kazhdan); уп. Сrow, Byzantine Paphlagonia, 12 n. 3.

*? Нићифор Докијан је у латинским изворима означен као катепан Италије, овај

положај заузимао је 1039/1040. године, Falkenhausen, Untersuchungen, 89 Ne 45. Службо

вање Михаила Докијана било је такође везано за подручје катепаната Италија: најпре је

са Георгијем Манијакисом ратовао на Сицилији, а 1040/1041. борио се на подручју Ју

жне Италије; 1050. погинуо је у борби против Печенега код Једрена, Falkenhausen, Un

tersuchungen, 89 Ne 46, Bryenn. (Gautier) 194 n. 2. Сходно наведеним хронолошким пода

цима о првим познатим припадницима породице Докијана, закључак је да се појава овог

рода може тражити негде на прелазу из X у XI век.

* Алексије Харон је, по Вријенију (77), послат да ратује у Италији од стране Ва

силија II.

* Bryenn., 77. вријеније је погрешно навео да је Катарина била кћи бугарског ца

ра Самуила (том Василео, Bowлуброу Хороufix). За разлику од њега, Михаило Девол

ски је тачно објаснио да је Катарина била кћи бугарског цара Јована Владислава

(Atхотерtvov tijv 9uyotëpo, too Bлабио9Лapov тоu BovМтарias BootAéog), Scyl., 492;

уп. ВИИНЈ III, 236 н. 2 (Б. Радојичић).

О Теофилакту и Адријану Даласину в. стр. 65-66, 79.
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Женидбене везе двојице синова Манојла Еротика Комнина пред

стављају још један од оних елемената који омогућавају да се прецизни

је одреди место породице Комнина у хијерархији византијских властео

ских родова у оном периоду који претходи устоличењу њиховог пред

ставника на трону. Брак Исака Комнина са (нај)старијом (тј прео

Butëpo, töv ... 9uyотеpov)“ ћерком Јована Владислава резултат је до

бро познате политике Василија II, при чијем се спровођењу овај цар ру

ководио не само намером да на најсигурнији начин обезбеди интересе

своје државе већ и несумњивим угледом који су Самуилови потомци

имали. Припаднике бугарске царске породице требало је најпре удаљи

ти од њихових матичних подручја (на којима је борба за успостављање

византијске власти трајала скоро пола века), те су због тога пресељава

ни на исток Царства, потом је било нужно укључити их у византијску

племићку хијерархију, што се постизало титулама и службама које су

им додељиване, али и њиховим повезивањем путем бракова са другим

ромејским родовима. Стога, свакако, није случајно што се старатељ

Исака и Јована Комнина, одлучио да једног од њих ожени Катарином,

ћерком Јована Владислава, и, додала бих, није без значаја ни то што се

по свој прилици радило о најстаријој ћерки бугарског владара.

Мада је о последицама политике Василија II било речи у уводном

делу, на овом месту бих поновила да владавина овог цара представља

историјски контекст у којем треба тражити појаву и почетке уздизања

Комнина, али и других родова са којима су се они повезивали и који се

могу означити као представници „новог племства“.

Дуке — Занимљиво је да слава породичног имена Дука почива на

угледу како његових носилаца који су живели на прелазу из IX у Х век,

тако и на оним Дукама ХП века који су основали царску династију и ко

ји, по свему судећи, нису у правом смислу речи били наследници првих

познатих чланова овог рода. У својој студији, посвећеној дотичној по

родици, Д. Полемис је истакао да у временском распону од појаве пр

вог носиоца овог патронима у Царству (средина IX века) па све до

1204. постоје три одвојене групе Дука које се међусобно не могу генеа

лошки повезати поузданим доказима“. Име породице потиче од титуле

боб5 коју је, вероватно, имао њен родоначелник, што указује и на грчко

порекло рода“. Најпознатији представници ове прве групе Дука били

** Bryenn., 77.

** Polemis, Doukai, 1-3, 6.

* Родоначелник Дука је по свој прилици обављао војну дужност у некој од пери

ферних области Царства, која у ово време није била обухваћена тематском организаци

јом. Ранг дукса средином IX века није био висок, што говори о месту које је први Дука

заузимао у византијској хијерархијској лествици, уп. Роlemis, Doukai, 4. О дукатима и

другим нижим војноуправним јединицама тематског уређења од VII до Х века в. Ј. Фер
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су Андроник“ и његов син Константин“ — обојица припадници више

војне хијерархије. Континуитет ове гране Дука може се, са сигур

ношћу, пратити само до 913. године. Тада је, наиме, избила побуна до

местика схола Константина Дуке чији је трагични завршетак довео

скоро до замирања породице. У престоничком сукобу са царском

гардом том приликом погинули су Константин Дука — претендент на

престо, његов син Григорије и нећак (6 divević3) Михаило, док је мла

ђи Константинов син, Стефан, био ушкопљен“. Тиме је фактички било

онемогућено наслеђивање породичног имена Дука по мушкој линији. У

вези с тим, треба рећи да је једини преостали члан породице — Никола,

чије се родбинске везе са горе поменутим Дукама не могу прецизирати

— погинуо 917. у сукобу са Бугарима код Катасирта“.

луга, Ниже војно-административне јединице тематског уређења. ЗРВИ 2 (1953) 61-98, a

посебно стр. 85-93.

Према Полемисовом истраживању, Дуке су, по свој прилици, род грчког порекла из про

винције Пафлагоније. Традиција ову породицу везује са Константином Великим (324-337); на

водно је први Дука пресељен из Рима у Цариград. Поједини истраживачи оставили су мо

гућност јерменског порекла Дука, али за то, изгледа, нема никаквог основа у изворима, в. де

таљну анализу са нав. изворима и литературом коју даје Роlemis, Doukai, 3-6.

** О службовању Андроника Дуке има мало података. Познато је да се 904. за

једно са Евстатијем Аргиром успешно борио против Арабљана и да је операције на ис

точној граници водио и у току 905. Његова каријера прекинута је 906, када је оптужен да

се заверио против Лава VI, због чега је у пролеће 907. прешао на страну Арабљана (у ве

зи с тим, додала бих да о угледу Андроника Дуке на посебан начин сведочи и чињеница

да су му Арабљани пружили војну помоћ приликом бекства). Убрзо је Андроник ступио

у тајне преговоре са царем, настојећи да добије дозволу за повратак у Византију; када су

Арабљани открили тајну преписку, Андроник Дука је затворен, и претпоставља се да је

умро у току 908. године, в. детљније Роlemis, Doukai, 16–21 Ne 2.

* Константин Дука је пребегао Арабљанима заједно са својим оцем. Међутим, у

току 908. он се вратио у Византију, и био је постављен за стратега теме Харсијанон, да

би убрзо постао доместик схола, в. детаљније Роlemis, Doukai, 21-25 Ne 3. Извори IX и Х

века показују да је доместик схола био врховни командант војске у одуству цара, Оiko

nomides, Listes, 329; (уп. и просопографске податке које даје Guilland, Recherches I,

426-468). Високи ранг ове функције видљив је из спискова византијских чиновника чи

је је време настанка блиско времену живота Константина Дуке: у Тактикону Успенског

(842—843), Филотејевом Клитерологиону (899) и у Тактикону Бенешевича (934-944) до

местик схола долази одмах иза стратега најважније византијске теме — теме Анатолика,

Оikonomides, Listes, 47, 109, 245.

* После смрти Лава VI (12. маја 912) власт је преузео његов брат Александар. Он

је пред своју смрт (6. јун 913) цариградског патријарха Николу Мистика, дотадашњег

пријатеља породице Дука, одредио за регента малолетном Лавовом сину, Константину

VII. Никола Мистик је, пре него што је сазнао да је постављен на чело регентства, под

стакао доместика схола Константина Дуку на покушај да преузме власт у Царству. Са

знавши за смрт цара Александра, Константин Дука се упутио ка Цариграду, где је поги

нуо заједно са другим члановима своје породице у уличним борбама са царском гардом,

в. Острогорски, Историја 253; детаљније Роlemis, Doukai, 23-24.

О Григорију, Стефану и Михаилу Дуки в. ibid., 25 Ne 4, Ne 5; Ne 7.

*. Како је Полемис скренуо пажњу, Никола се у изворима наводи само као „син

Дуке“ (Nuколаос o utog tov Лоuкög), те се неке прецизније везе са раније наведеним Ду
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После скоро пола века у изворима се срећу вести о извесним

личностима којима се (морам признати, из мени нејасних разлога) при

писује преузимање породичног имена Дука. Реч је о Андронику (Ду

ки?) Лиду и његова два сина, Христофору и Варди, чије се евентуално

сродство са Дукама с почетка Х века не може ни приближно утврдити.

Исто тако недостају поузданији подаци на основу којих би се утврдило

да ли поменуте личности уопште припадају овом роду“. Њихове актив

ности припадају периоду владе Василија II, када се помињу као приста

лице узурпатора Варде Склира. Они су, такође, били представници вој

ног слоја Царства. „“.

Најпознатију и најбројнију групу Дука чине носиоци овог патро

нима који се јављају у ХI веку. Управо њима припадају учесници у ве

ликој побуни источног племства 1057, који ће две године касније

уздићи породицу до царског трона. Сигурне податке о овим Дукама мо

жемо пратити од Константина (будућег цара) и његовог брата Јована

(који ће се 1059. уздићи до цезарског достојанства)“ и преко њихових

кама не могу утврдити. Исто тако, извори не дозвољавају да се ближе одреди војни ранг

овог Дуке, Роlemis, Doukai, 26 Nе 7.

“Чини ми се да постоји више разлога због којих би се могло посумњати да поме

нута група војсковођа носи патроним Дука. Прво, ако се погледа начин на који их Ски

лица наводи, очито је да реч боб5 стоји само уз име Андроника Лида, и пре ће бити да

на тим местима означава функцију а не припадност роду Дука: о лотрiкuog Avôрбvuкос

коi боuš о Лобóg (319), ... ot too bouкоc Avôpovikov too Aubog (sic!) коičeg Хри

стофорос о Електng коi Bápóog o Mouyyóg (328), против Хазара је, 1016, послат као за

поведник флоте Варда — tov Moryöv, utov Avôpovikou Souкос тоб Лобођ (354); друго,

ако је ова група преузела патроним Дука, зашто се онда ниједан син Андроника Лида не

наводи с тим презименом (чак се не означавају ни као Лиди)? треће, Андроник Лид био

је активан у седмој деценији Х века (умро је пре 979/980), а навођење више презимена

постаје обичај тек у касније време. Напоменула бих да ове личности Полемис, с изве

сном резервом, ипак укључује међу Дуке, Роlemis, Doukai, 8, 26; Сheynet, Pouvoir, 172,

216 et n. 63, оставља могућност да су Андроник Лид и његови синови припадали једној

грани Дука, која је била везана за подручје теме Тракезијанаца или теме Опсикија.

Познато је да је Андроник (Дука?) Лид био војно лице у рангу патрикија. Заједно

са својим синовима учествовао је у побуни Варде Склира 976–979. Андроник је умро,

највероватније, нешто пре 979/980. Његова два сина су после угушења побуне Варде

Склира 979. наставила да пружају отпор Василију II у Битинији, док, на крају, нису до

били амнестију од цара, па су 980/981. враћени у службу. Њихове каријере биле су, та

кође, упућене на војску, о чему сведочи податак о Варди који је као заповедник флоте

послат 1016. против Хазара. О овој тројици в. Рolemis, Doukai, 26 Ne 8; 27 Ne 9; Ne 10.

* Основне просопографске податке о Константину Дуки, будућем цару, и њего

вом брату Јовану, будућем цезару, даје Роlemis, Doukai: 28–34 Ne 12 (Константин Дука);

34–41 Ne 13 (Јован Дука). У науци је остављена могућност да су Константин и Јован Ду

ка синови извесног Андроника Дуке, који се помиње на једном печату као протоспата

рије и стратег Великог Преслава (за све референце в. Сheynet, Pouvoir, 193 et 16, 217).

Полемис је, такође, узео у обзир могућност ове идентификације, ослањајући се, између

осталог, и на један податак Михаила Псела (Scripta minora I, 168) из кога се сазнаје да је

Андроник, син цезара Јована Дуке, добио име по свом деди по оцу, одатле произлази за

кључак да се отац Константина и Јована звао Андроник, Роlemis, Doukai, 28 Ne 11. Оста

је, међутим, и даље отворено питање да ли се тај Андроник може идентификовати са
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потомака. Сродство Дука ХI века са славним Андроником и Константи

ном из прве половине Х столећа отворено је довео у питање Јован Зонара.

Говорећи о пореклу цара Константина X Дуке, Зонара истиче да је род

Дука „давно у потпуности пропао, када је Константин (sс. онај из 913.

год.) покушао побуну“ (тоu yévoug Röлоu novotki čђоло9peu8évtog,

öte Kovorovrtvog tupovviõt éлике хеipnКev) јер „ниједан мушки члан

породице није остао“ (punoevog брpevog nepu) etф9év tog), прича се да су

преци Константина Х „потекли од женске линије, те се стога Дука (sс.

Константин Х) није сматрао чистим (sс. Дуком), већ мешаним и држало

се да нема право сродство са Дукама“ (êк 9 m) etog ot tootou korhyovro

прöyovot, 69ev obóé Доокос Хелбушотоко 9орбе, олл елipuкrog код ке

кupomлеupévnv čxov thv прос тоug Добкос оuyyévetov)“. Зонарино

сведочанство, као и чињеница да, изузев породичног имена, нема дру

гих података на основу којих би се могло говорити о постојању конти

нуитета између прве и треће групе Дука, онемогућавају да се међу њи

ма успостави директна веза. При томе се, наравно, Дукама ХП века не

може одрећи сродство са знаменитим Андроником и Константином, бу

дући да је после трагично окончане побуне овог последњег породично

име Дука наслеђивано, по свој прилици, по женској линији. Ова чиње

ница показује да је и после 913. име Дука у византијском друштву ужи

вало далеко већи углед него родови са којима су даме из ове породице

ступале у брачне везе“. Та повезаност Дука ХП столећа са Дукама прве

половине Х века, ма колико била индиректна, очито је давала носиоци

ма овог породичног имена престижни ранг у односу на друге, њима са

времене родове. Другим речима, сродство са славним Дукама Х века,

па макар и по женској линији, требало је на сваки начин истаћи.

Поменуто наслеђивање породичног имена било је, по свему су

дећи, повезано са наслеђивањем земљишних поседа првобитних Дука.

Познато је да је након погибије свога супруга Константина Дуке 913,

његова удовица са ушкопљеним сином Стефаном послата на своје по

седе у Пафлагонију, за које се претпоставља да су припадали Дукама“.

И за Дуке ХП века постоје индиције да су били земљопоседници у обла

сти Пафлагоније — што се тешко може протумачити као случајна поду

дарност“.

стратегом Великог Преслава. Одсуство било каквих података о родитељима, а посебно о

оцу Константина и Јована, указује да је реч о личности не нарочито значајној.

“ Zonaras, 675-676. Уп. Polemis, Doukai, 7 n. 4. В. такође и Каждан, Об аристо

кратизации, 51 и н. 29. Глагол кuВónХебо може чак имати много јаче значење: фалсифи

ковати, преварити, лажно представити.

** Уп. Сheynet, Pouvoir, 274 n. 71.

“ Polemis, Doukai, 5 et. n. 2; Сheynet, Pouvoir, 216.

*? Такву индицију Полемис је пронашао у једном писму Михаила Псела упућеном

Јовану Дуки, Scripta Minora II, 284. Исти аутор је напоменуо да је Јован Сиријски у сво
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ж

Података о Константину и Јовану Дуки који припадају периоду

пре 1057. скоро да и нема. Већ је речено да се име Константина Дуке

помињало у вези са оним врло неодређеним активностима Константи

на Даласина у време цара Михаила Пафлагонца. Видели смо да је Ду

ка, као зет Константина Даласина, био укључен у преговоре између

Михаила IV и великаша који су се противили његовом доласку на

власт. Своју повезаност са Даласином Дука је платио заточењем, али

је остало непознато колико је дуго био у немилости“. Будући да је на

следник Михаила Пафлагонца, Михаило V Калафат, имао обичај да

поништава одлуке свог претходника, постоји могућност да је Кон

стантин Дука ослобођен по његовом доласку на власт“. Шта се

дешавало са овим великашем у годинама које претходе доласку ис

точних стратега у Цариград 1057, није познато. Пселово нејасно све

дочанство о томе да је Константин Дука пре доласка на власт 1059.

углавном боравио на свом поседу, показује да се дотични властелин није

много занимао државним пословима (било војним или цивилним). Међу

тим, чињеница да се у изворима истиче углед и богатство овог Дуке, сва

како, није без основа, и поред тога што византијски аутори не помињу

његово учешће у неком војном походу или бављење војним пословима

уопште. У том смислу најиндикативније је одсуство сличних података

код Михаила Псела, панегиричара Дука, који, сасвим извесно, не би про

пустио прилику да у први план истакне службовање Константина Дуке

да је за то имао било каквог основа. Псел, напротив, говорећи о њему,

истиче или сродство овог Дуке са Дукама прве половине Х века“, или

угледне женидбене везе Константина Дуке, најпре са породицом Да

јој хроници експлицитно навео да је породица цара Константина X Дуке своје корене

вукла из ове области, Роlemis, Doukai, 8 et. n. 2.

После 1057, а нарочито од 1059, богатство Дука се увећавало, па се они помињу

као земљопоседници у разним областима: цезар Јован имао је имање код Никомедије, у

подножју планине Софрон, али и на западу Царства, у подручју Тракије, његов старији

син Андроник био је земљопоседник у подручју реке Меандар у Малој Азији, поједини

чланови ове царске куће посведочени су као земљовласници у Македонији (код Сера и

Христопоља), ibid., 10–11.

* В. стр. 72-73.

* Подсетила бих на раније наведени податак Михаила Аталијата (в. стр. 82 нап.

196) по коме је Калафат по преузимању власти ослободио из тамнице Константина Да

ласина, Аttal., 11. Георгије Манијакис, заточен 1040, био је не само ослобођен од стране

наследника Михаила IV него и послат у Јужну Италију, по свој прилици, у својству ка

тепана Италије, Psellos, Chronographie II, 2; Attal., 11; (в. стр. 98 нап. 65).

79 Говорећи о пореклу будућег цара Константина X Дуке, Псел га експлицитно

означава као потомка Андроника и Константина: Константин X „имао је изванредне по

четке рода: наиме, род је потицао од оних славних Дука, мислим на Андронике и Кон

стантине“ (тос протос тоб уévous čxov &рхóg eig yop toug Добкос čкеivous to yévog

&véфере, тоus Avôpovikovg фmpi коi тоog Kovorovrtvous), Psellos, Chronographie II,

134. Међутим, један други навод из „Хронографије“ донекле релативизује његову твр
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ласина а потом са Макремволитима“, или Константинов презир према

високим достојанствима (tóv UлеpnФdivov četvog котефрбvet opxóv),

због чега се будући цар „држао удаљен од уличне дрскости и лажног

сјаја“ (tђg Yap aropatou пролетеioc коi. корубrnitog plокром čovrov

лоunoćijevog) и проводио време на селу где се, као прави аристократа,

„старао о својим предачким поседима“ (леpt thv потрфоу Волом ćпро

Yротебето)”.

Имајући речено у виду, зачуђујуће је што Скилица и Константина

и његовог брата Јована Дуку помиње међу „источним стратезима“ који

су се у време ускршњих празника 1057. окупили у Цариграду. С правом

се може поставити питање на чему се у ово време заснивала моћ поме

нутих Дука, и то таква да их је овај писац уврстио у тадашњу елиту ар

хоната“. Одговор се донекле може наћи ако се обрати пажња на вести

у изворима где се ове Дуке помињу.

Мада се о евентуалном службовању Константина Дуке не може

ништа сигурније рећи, његово угледно место у византијској племићкој

хијерархији потврђује чињеница да је 1057, дакле у време склапања ца

риградске завере, имао достојанство вестарха“. О његовим активности

дњу о Дукама ХП века као непосредним потомцима оних с почетка претходног столећа:

„Његов род (sс. Константина Х) је све до прадедова био славан и богат, онакав каквим

га опевају у историјама: и дан данас сви причају о оном славном Андронику, и о Кон

стантину, и о Пантиpију, од којих су им једни сродни по мушкој а други по женској ли

нији“ (То рlev čvo révog боov eig хропаллоug oppov te koi sböоuov коi onolov ai cvr

трафа čбоuot oto otopio tog roov коa pléxpt too vvv čласtvo Avôрóvuкос čкеivog. коi

o Kovctavitivog, коi o ПаvЗhptog, oi pëv č5 бppevog věvoug, oi če čк 9fixeog tooto

просткоуteg), ibid., 140.

Пантиpија, иначе, и Зонара помиње као претка цара Константина Х, преписујући,

очито, од Псела, Zonaras, 675; о могућности његове идентификације в. Рolemis, Doukai, 9

et n. 2.

7" Psellos, Chronographie II, 141. Речено је да је прва супруга Константина Дуке би

ла кћи Константина Даласина, чије је име остало непознато (уп. стр. 72 и нап. 164). Дру

га супруга била је Евдокија из породице Макремволита (Сheynet, Pouvoir, 275, претпо

ставља да је Евдокија рођена у браку између Јована Макремволита и сестре Михаила

Керуларија, непознатог имена), са којом је Константин имао бројно потомство, в. детаљ

није Роlemis, Doukai, 33-34.

** Psellos, Chronographie II, 135, 141.

* Scyl., 483. У том смислу, не изненађује убрајање Дука у источне архонте (јер је,

без сумње реч о представницима угледне племићке породице са истока) него у „источне

стратеге“ (ot trg šao otpornrot), будући да реч стратег недвосмислено означава лице

упућено на војну службу (било да је у питању војни командант било тематски наме

сник). Према Сheynet, Pouvoir, 193, Скиличин текст дозвољава да се и Константин и Јо

ван уброје међу војна лица високог ранга.

“Attal., 56. Титула вестарха забележена је у Ескоријалском тактикону, до 40. го

дина XI века била је резервисана само за евнухе а потом је додељивана и другим лици

ма. Међу највишим достојанствима која су првобитно додељивана само евнусима, ве

старх је заузимао друго место по реду, одмах иза титуле проедра која је била нају

гледнија, уп. Оikonomides, Listes, 292; 299-300. Како је речено у тексту, о службовању
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»k

Података о Константину и Јовану Дуки који припадају периоду

пре 1057. скоро да и нема. Већ је речено да се име Константина Дуке

помињало у вези са оним врло неодређеним активностима Константи

на Даласина у време цара Михаила Пафлагонца. Видели смо да је Ду

ка, као зет Константина Даласина, био укључен у преговоре између

Михаила IV и великаша који су се противили његовом доласку на

власт. Своју повезаност са Даласином Дука је платио заточењем, али

је остало непознато колико је дуго био у немилости“. Будући да је на

следник Михаила Пафлагонца, Михаило V Калафат, имао обичај да

поништава одлуке свог претходника, постоји могућност да је Кон

стантин Дука ослобођен по његовом доласку на власт“. Шта се

дешавало са овим великашем у годинама које претходе доласку ис

точних стратега у Цариград 1057, није познато. Пселово нејасно све

дочанство о томе да је Константин Дука пре доласка на власт 1059.

углавном боравио на свом поседу, показује да се дотични властелин није

много занимао државним пословима (било војним или цивилним). Међу

тим, чињеница да се у изворима истиче углед и богатство овог Дуке, сва

како, није без основа, и поред тога што византијски аутори не помињу

његово учешће у неком војном походу или бављење војним пословима

уопште. У том смислу најиндикативније је одсуство сличних података

код Михаила Псела, панегиричара Дука, који, сасвим извесно, не би про

пустио прилику да у први план истакне службовање Константина Дуке

да је за то имао било каквог основа. Псел, напротив, говорећи о њему,

истиче или сродство овог Дуке са Дукама прве половине Х века“, или

угледне женидбене везе Константина Дуке, најпре са породицом Да

јој хроници експлицитно навео да је породица цара Константина X Дуке своје корене

вукла из ове области, Роlemis, Doukai, 8 et. n. 2.

После 1057, а нарочито од 1059, богатство Дука се увећавало, па се они помињу

као земљопоседници у разним областима: цезар Јован имао је имање код Никомедије, у

подножју планине Софрон, али и на западу Царства, у подручју Тракије, његов старији

син Андроник био је земљопоседник у подручју реке Меандар у Малој Азији, поједини

чланови ове царске куће посведочени су као земљовласници у Македонији (код Сера и

Христопоља), ibid., 10–11.

* В. стр. 72-73.

* Подсетила бих на раније наведени податак Михаила Аталијата (в. стр. 82 нап.

196) по коме је Калафат по преузимању власти ослободио из тамнице Константина Да

ласина, Аttal., 11. Георгије Манијакис, заточен 1040, био је не само ослобођен од стране

наследника Михаила IV него и послат у Јужну Италију, по свој прилици, у својству ка

тепана Италије, Рsellos, Chronographie II, 2; Attal., 11; (в. стр. 98 нап. 65).

79 Говорећи о пореклу будућег цара Константина X Дуке, Псел га експлицитно

означава као потомка Андроника и Константина: Константин Х„имао је изванредне по

четке рода: наиме, род је потицао од оних славних Дука, мислим на Андронике и Кон

стантине“ (тос протос тоб уévoug čxov &pxág eig Yap toug Aоокос čкеivous to yévog

&véфере, тоug Avôpovikous pnju i коi тоog Kovorovrtvous), Psellos, Chronographie II,

134. Међутим, један други навод из „Хронографије“ донекле релативизује његову твр
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ласина а потом са Макремволитима”, или Константинов презир према

високим достојанствима (табv оперnфdivov četvog котефрбvet opxóv),

због чега се будући цар „држао удаљен од уличне дрскости и лажног

сјаја“ (тng yop &yopotou пролетеioc коi. корубтmтog plокро-w šourov

поunoćuevog) и проводио време на селу где се, као прави аристократа,

„старао о својим предачким поседима“ (лерi tijv потрфоу Волом ćпро

уротебето)72.

Имајући речено у виду, зачуђујуће је што Скилица и Константина

и његовог брата Јована Дуку помиње међу „источним стратезима“ који

су се у време ускршњих празника 1057. окупили у Цариграду. С правом

се може поставити питање на чему се у ово време заснивала моћ поме

нутих Дука, и то таква да их је овај писац уврстио у тадашњу елиту ар

хоната“. Одговор се донекле може наћи ако се обрати пажња на вести

у изворима где се ове Дуке помињу.

Мада се о евентуалном службовању Константина Дуке не може

ништа сигурније рећи, његово угледно место у византијској племићкој

хијерархији потврђује чињеница да је 1057, дакле у време склапања ца

риградске завере, имао достојанство вестарха“. О његовим активности

дњу о Дукама ХI века као непосредним потомцима оних с почетка претходног столећа:

„Његов род (sс. Константина Х) је све до прадедова био славан и богат, онакав каквим

га опевају у историјама: и дан данас сви причају о оном славном Андронику, и о Кон

стантину, и о Пантиpију, од којих су им једни сродни по мушкој а други по женској ли

нији“ (То рlev čvo vévog боov eig пропалпоug ćфрöv te коl ečбоuov коi onotovo i cuv

трофоi čбоucu. Sto otóротog youv коa pléxpt tov vovčлосtvo Avôрóvuкос čкеivog, коi

o Kovorovitivog, коi o По v8fiptog, ot prév č5 бppevog yévoug, ot be čк 9fАeog tootф

просtikovteg), ibid., 140.

Пантиpија, иначе, и Зонара помиње као претка цара Константина Х, преписујући,

очито, од Псела, Zonaras, 675; о могућности његове идентификације в. Рolemis, Doukai, 9

et n. 2.

7. Psellos, Chronographie II, 141. Речено је да је прва супруга Константина Дуке би

ла кћи Константина Даласина, чије је име остало непознато (уп. стр. 72 и нап. 164). Дру

га супруга била је Евдокија из породице Макремволита (Сheynet, Pouvoir, 275, претпо

ставља да је Евдокија рођена у браку између Јована Макремволита и сестре Михаила

Керуларија, непознатог имена), са којом је Константин имао бројно потомство, в. детаљ

није Роlemis, Doukai, 33-34.

7? Psellos, Chronographie II, 135, 141.

7? Scyl., 483. У том смислу, не изненађује убрајање Дука у источне архонте (јер је,

без сумње реч о представницима угледне племићке породице са истока) него у „источне

стратеге“ (оi тiђg što otpormyot), будући да реч стратег недвосмислено означава лице

упућено на војну службу (било да је у питању војни командант било тематски наме

сник). Према Сheynet, Pouvoir, 193, Скиличин текст дозвољава да се и Константин и Јо

ван уброје међу војна лица високог ранга.

74 Attal., 56. Титула вестарха забележена је у Ескоријалском тактикону, до 40. го

дина XI века била је резервисана само за евнухе а потом је додељивана и другим лици

ма. Међу највишим достојанствима која су првобитно додељивана само евнусима, ве

старх је заузимао друго место по реду, одмах иза титуле проедра која је била нају

гледнија, уп. Оikonomides, Listes, 292; 299-300. Како је речено у тексту, о службовању
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ма у току побуне источних стратега нема детаљнијих обавештења, али

одређени подаци из извора показују да је у свим овим догађајима Кон

стантин Дука имао врло значајну улогу“. У том смислу, најдрагоценија

је вест Скиличиног Настављача који га помиње као једног од „најиз

дашнијег набављача новца за стицање царске власти“, што указује на

велико богатство овог земљопоседника. Дука, дакле, за побуну ис

точних стратега 1057. није заложио своје војничке способности и иску

ство (као што је, рецимо, случај са Катакалоном Кекавменом), будући

да се у изворима уопште не помиње било каква његова војна активност,

него материјално богатство којим је располагао. Уз то, чини се да је

Дука био врло заслужан за подршку коју је узурпатор добио од његовог

сродника, моћног цариградског патријарха Михаила Керуларија, који

се у одлучујућем тренутку сврстао на страну побуњеника: захваљујући

томе десило се да је престоничка побуна из августа 1057. фактички

отворила капије града Исаку Комнину”. Даље, чињеница да је Кон

стантин Дука непосредно пред Исакову абдикацију 1059. поменут као

проедар“, показује и како је овај властелин награђен по устоличењу

новог цара на престолу, септембра 1057. Испред Дуке су, по добијеним

достојанствима, били рођени брат Исака I, Јован Комнин, и Катакалон

Кекавмен, без сумње најзначајнији међу побуњеницима, који су уздиг

нути у ранг куропалата”. Најзад, не треба заборавити да је Исак Ком

нин 1059. абдицирао у корист Константина Дуке. О овом чину и њего

вим узроцима расправљаће се у даљем тексту, али за сада бих истакла

Константина Дуке нема никаквих поузданих података, иако га Скилица убраја међу

угледне источне стратеге — што се, у неку руку, може узети као индиција за његову

упућеност на војну каријеру. Сheynet, Pouvoir, 193—194 et n. 20, оставља могућност да је

управо овом Дуки припадао један печат, датован у XI век, на коме се помиње извесни

Константин Дука, магистар и дука. Међутим, како је титула магистра виша од титуле

вестарха, произлази да се овај печат односи на време после 1057.

** Пселов податак да су завереници, одлучивши се на побуну, намеравали да као

свог кандидата за престо истакну не Исака Комнина већ Константина Дуку, као и онај о

наводном договору између Комнина и Дуке по коме је првом уступљена царска, а дру

гом цезарска титула, посебно су анализирани у одељку Избор цара на стр. 181—187.

7° Scyl. Cont., 108. Овај податак биће посебно коментарисан на стр. 201—202.

77 Улогу патријарха Керуларија у цариградској побуни (августа 1057) Аталијат

експлицитно представља као последицу родбинске везе између Дука и Керуларија, која

је остварена другим браком Константина Дуке са Евдокијом из рода Макремволита,

Attal., 56. О томе в. детаљније на стр. 234.

* Attal., 69, Scyl. Cont., 108, 111. Титула проедра била је најугледније достојан

ство међу онима која су првобитно додељивана евнусима, од средине XI века постала је

доступна и другим лицима, Оikonomides, Listes, 299. Да је награда била заиста велика,

посредно показује чињеница да су исту титулу од Михаила Стратиотика тражили Исак

Комнин и Катакалон Кекавмен, али је нису добили што је, судећи по догађајима, био је

дан од разлога њихове побуне.

” Scyl., 500; Scyl. Cont., 103. (О претпоставци да је достојанством куропалата по

частвован и Вријеније, учесник у завери 1057, који је ослепљен пре избијања отворене

побуне, в. стр. 251 нап. 35).
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да он и те како говори о угледу Константина Дуке, при томе, питање

Комниновог (не)добровољног препуштања власти Дуки, није од пре

васходног значаја, будући да сам чин абдикације показује углед Кон

стантина Дуке — евидентан још у току побуне источних стратега 1057.

и без сумње повећан у двогодишњем периоду Исаковог царевања. Дру

гим речима, не може се оспорити да је иза Константина Дуке стајала

једна странка, довољно утицајна да га 1059. уздигне до престола и да га

на њему одржи више од 7 година.

О активностима Константиновог брата Јована Дуке, које су прет

ходиле 1057. години, подаци су још оскуднији. Чињеница да је и он по

менут међу источним стратезима који су се 1057. окупили у Цариграду,

очекујући почасти и унапређења од Михаила VI, указује да је реч о вој

ном лицу“. Занимљиво је приметити да се његово име не помиње у по

буни 1057, мада је, по свој прилици, био њен учесник. Одсуство пода

така у овом периоду надоместиће у деценијама које следе активности

Јована Дуке, чиме ће се будући цезар одредити као једна од занимљи

вијих личности друге половине XI века.

Вотанијати — Вотанијати припадају оним малоазијским визан

тијским родовима чији је почетак и успон условљен обављањем војних

дужности. Захваљујући једном печату, први сигурни помен о овој поро

дици имамо из IX века“. Континуитет јој је потврђен почетком XI сто

лећа: један припадник овог рода, чије је име по Скилици било Теофи

лакт, а по Аталијату — Нићифор, учествовао је, као дука Солуна“, за

* Постоји један податак Матије Едеског за који се претпоставља да се односи на

Јована Дуку: наиме, говорећи о промени на престолу 1059, овај јерменски историчар на

води да је Комнин, одлучивши да се због болести одрекне власти, позвао тадашњег дуку

Едесе, који је носио име Дука и био из врло познате породице, да преузме трон, Маtt.

Edess., 148. Податак Матије Едеског би се, дакле, односио на Константина Дуку који је

постао цар после Исакове абдикације. Међутим, као што је већ примећено, Матија Еде

ски је погрешио, будући да је Константин Дука 1059. био у Цариграду а не у Едеси,

Matt. Edess. (Dostourian) 590, 6. n. 4. Стога поједини истраживачи, претпостављају да се

овај податак о Дуки, катепану Едесе, односи на Константиновог брата Јована, тим пре

што се за такав закључак могу наћи још неке индиције у другим изворима Роlemis, Dou

kai, 35 et n. 4, Артонова, Правители Здесси, 140 и н. 37; Cheynet, Pouvoir, 71 n. 1, 193 et

n. 18, n. 19, 274 n. 71.

* Реч је о Андрији Вотанијату, антипату и спатарију, чији је печат објавио

Schlumberger, Sigillographie, 438 n“2. Постоји мишљење да је породица Вотанијата мно

го старија, будући да се у једном натпису из 571. године помиње супруга извесног Арте

мона Вотанијата, в. G. Buckler, А Sixth Century Botaniates. Вуz. 6 (1931) 405-410. Међу

тим, како је већ примећено (в. Ђурић, Фоке, 209 н. 42) појава породице Вотанијата у VI

веку не може се прихватити.

*? По Скилици, Теофилакт Вотанијат постављен је за дуку Солуна уместо Давида

Аријанита, Scyl., 350. После Теофилактове погибије, на положај дуке Солуна постављен

је Константин Диоген, ibid., 352. О идентификацији Скиличиног Теофилакта Вотанијата

са Аталијатовим Нићифором Вотанијатом в. ВИИНЈ III, 110 н. 102 (Ј. Ферлуга). Да Ски
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једно са својим сином Михаилом“, у борбама против Самуила. Од ове

двојице Вотанијата потиче и Нићифор Вотанијат — саучесник Исака

Комнина у побуни 1057, који ће се 1078. и сам домоћи престола.

Уколико бисмо се држали горе наведених података, о Вотанијати

ма би се судило као о једном властеоском роду чије место у хијерархи

ји византијског племства није посебно истакнуто и чији се почеци си

гурније могу пратити тек од владе Василија II“. Међутим, Аталијат се

потрудио да у сваком погледу уздигне углед ове породице. Тако су, по

њему, Вотанијати за претке имали знамените Фоке: „Прва и најдаља

грана његовог рода (sс. Нићифора III Вотанијата) потиче од Фока, од

оних Фока чија је слава раширена по целој земљи и по мору“ (h prevolov

too yévous oorov otvoróто код протn oеupo čк тov Фоксбоу ексtvov

čoppintou, Фоксбоу бvклéog eupu koro пoсov уђу те коl 9ćNoooov)“;

Фоке су, са своје стране, „почетак свог рода вукли од оних славних Фа

бија“, старе римске породице којој су припадали и Сципиони“. По

сле опширног излагања о успесима Фабија и Сципиона, Аталијат се

враћа на сродство Вотанијата и Фока: после убиства Нићифора II Фоке

„потоњи цареви прогањали су људе из његовог рода (sс. из рода цара

Нићифора Фоке) (ot be rob yévoug obro o čovdox9noov pučv ono rov

pieténetto BootAšov) због преобиља среће и због њихове ратне славе

(ota to Böpog tђg toxng коi то тing ovoptog Čičiоро перифvuplov), али је

у каснијој генерацији преостао као неки пламичак који је буктао — род

Вотанијата (špletve be tfi pieténetto yeveč болеp tug onuvЗhp оп

ovyč Čov to yévog töv Borovetorov), који се истицао у војсци кир Ва

силија Порфирогенита (sс. Василија II)“ (êv tф отротф био Марлоу тоu

кupiоu Boot Metou toč порфороуevvhtou)“. Потом Аталијат наставља

приповедање о војним успесима и слави Нићифора (Теофилакта) Вота

нијата и његовог сина Михаила у борбама против Самуилових Бугара.

лица није најзначајнији извор за Самуилову епоху, могао би се, без много сумње, при

хватити Аталијатов податак о имену деде цара Нићифора III: познат је грчки обичај да

унук добија име по деди, очевом оцу. Аталијат потврђује да је овај Нићифор Вотанијат

био на положају дуке, додајући при томе да је имао титулу вестиca, Attal., 230.

* Scyl., 350; Attal., 230-234.

** Уп. Сheynet, Pouvoir, 217. Без обзира на сродство са Фокама и на сигуран пода

тако једном представнику рода Вотанијата из IX века, ова породица може се придружи

ти онима које свој углед стичу тек за владе цара Василија II.

** Attal., 217.

“ Attal., 218. Ђурић, Фоке, 218.

“ Attal., 229. Б. Радојчић, ВИИНЈ III, 232, погрешно је протумачио почетак наве

дене Аталијатове вести, пошто је мислио да се реченица „потоњи цареви прогањали су

људе из његовог рода“ односи на Нићифора III Вотанијата. Међутим, субјекат је

Нићифор Фока што је јасно из претходног контекста: Аталијат, наиме, укратко припове

да о владавини Нићифора II Фоке, доводећи причу до његовог свргавања са престола, за

које су били заслужни његова супруга царица Теофана и Јован Цимискије.
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У литератури је већ примећено да не треба одбацивати ове Атали

јатове вести о постојању сродства између Вотанијата и Фока, без обзи

ра на то што је његова генеалогија рода Вотанијата легендарна (тачније

речено, легендарна је генеалогија Фока коју он даје) и што јој је циљ да

у највећој могућој мери истакне углед породице којој је припадао ње

гов љубимац Нићифор III“. Аталијат, дакле, не повезује случајно Вота

нијате са знаменитим Фокама: он, може бити, преувеличава ствари у

погледу степена њиховог сродства (а оно се не може ни приближно

прецизније утврдити, па је стога реално претпоставити да је реч о оро

ђавању са неком бочном линијом Фока, како је приметио И. Ђурић),

али само сродство не измишља. Треба рећи да овом византијском пи

сцу ништа друго није ни преостало, будући да је међу прецима цара

Нићифора III Вотанијата познавао само двојицу — деду Нићифора (код

Скилице је он Теофилакт) и оца Михаила — војсковође Василија II.

Другим речима, Аталијат је, славећи род Вотанијата, био принуђен да

истиче управо ту родбинску везу са Фокама јер је њено постојање дава

ло могућност да се пореклу Вотанијата унапред припише не само ста

рост него и племенитост. Најзад, и Зонара ће, ослањајући се на Атали

јата, рећи нешто слично томе: „Вотанијат (sс. Нићифор, будући цар)

беше од плeмeнитих, јер се сматрало да вуче корене од рода Фока“ (fiv

бе табу еолотрtóöv o Borovetörng, čк тоu Фока thv too yévoug šлкоv

oеupov vopućбрievog)“.

У византијским изворима сачувано је довољно података о службо

вању двојице Вотанијата из прве половине XI века који омогућавају да

се ближе одреди углед породице из које су потицали. Горе поменути

Нићифор (Теофилакт). Вотанијат, отац Михаила, а деда потоњег цара

Нићифора III, имао је под Василијем II достојанство вестиса“ и поло

жајдуке Солуна“. Он је 1014. погинуо у борбама са Бугарима, или како

каже Аталијат (који заслугу за покоравање Бугара приписује управо

овом војсковођи), завршио је живот „племенитом смрћу коју истински

војници воле: борећи се“. Његов син Михаило, чији тачан положај и

титула нису забележени, помиње се као успешни бранилац Солуна од

* Ђурић, Фоке, 219 и н. 11, не одбацује ову Аталијатову вест о сродству Фока и

Вотанијата, сматрајући да она сведочи о побочним родословним везама, иако се, по

истом аутору, ово сродство не може прецизније објаснити, у прилог његовог постојања

иде и хронолошка блискост Аталијатовог писања. Сheynet, Pouvoir, 217 n. 70, 268 n. 49,

сматра да је сродство између Фока и Вотанијата успостављено преко једног брака по

мајчиној линији: позивајући се на Аталијата, који подсећа да Вотанијати по директној
линији потичу од Фока, као и да су за претка имали цара Нићифора II Фоку, шене ОСТа

вља могућност да је Нићифор II поред сина Варде имао и једну ћерку, коју ниједан из

вор експлицитно не помиње.

89 Zonaras, 715.

99 Attal., 230.

* Scyl., 350, 352; Attal., 230.

** Attal., 230.
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Бугара. Михаилови ратни успеси били су, по Аталијату, толики да га је

цар Василије II „водећи рачуна и о слави и о племенитости његовог ро

да и о подвизима његових предака, а и задивљен невероватним успехом

његовог подухвата, прогласио за сина и за члана сопствене породице“

(... utov otorov čineкóлеu koji puškog tötov)“. Михаило Вотанијат се, по

истом писцу, посебно истакао и у рату који је Василије II водио против

Абазга“. Каријере Нићифора (Теофилакта) и Михаила Вотанијата биле

су довољне да Аталијат за њиховог потомка Нићифора, побуњеника из

1057. и будућег цара, каже да је потицао „из угледне породице, која се

истицала и била славна и по војсковођама и по храбрости“ (êк уévous

čxov ēntфоvoog to čv tois стротnуtoug коi тоig otvöpoyo Stipio otv

čкónMotorov коi čintôоčov)“.

И поред Аталијатове опширности, о службовању Нићифора Вота

нијата до 1057. мало је шта познато. Извесно је да су му биле доступне

војне дужности, мада о њима нема конкретних података у изворима.

Међутим, како се 1057. појављује као један од војних команданата са

истока и како је у периоду од 1057. до 1077. (када је као стратег теме

Анатолика кренуо у освајање престола) обављао војне дужности, нема

разлога да му се одриче војна каријера. И у побуни 1057. он је био

једна од угледнијих личности. Скилица је забележио епизоду о двобоју

између Рандулфа, присталице Михаила VI, и Нићифора Вотанијата, у

вези с тим занимљиво је приметити да је Рандулф захтевао да се су

сретне са „неким од знаменитих“ (тivi tov ovopootov), и када је сазнао

да је ту Нићифор Вотанијат, оставио је остале и пошао је према њему“.

У изворима који говоре о догађајима из 1057. године Вотанијат се по

миње са у то време још увек угледном титулом магистра”. Ово досто

јанство могао је добити од Константина Мономаха, за време чијег царе

вања је, по свој прилици, обављао највећи број дужности“.

* Attal., 233-234. Ову вест о усиновљењу други извори не потврђују.

94 Attal., 234-236.

95 Attal., 56.

96 Scyl., 495.

* Attal., 56. Подсетила бих да су исто достојанство имали и Исак Комнин — узур

патор царске титуле 1057, и Катакалон Кекавмен, који је по Скилици, као што ће се ви

дети у наставку, био најважнији учесник побуне.

* Према истраживању Цолакиca (E. T. Цолакис, Хрбvog yevvnoeog коa 9ovárou.

too Nuкuфóроu Г. Вотомеući tin, "EXAmvuко 27/1 /1974/ 150—151), Нићифор Вотанијат ро

ђен је око 1001/2, а умро је око 1081. Ако се његова хронологија прихвати, значило би

да је Вотанијат 1042. (када је Мономах дошао на престо) имао око 40 година, што је већ

поодмакла доб за почетак војне каријере. Сходно томе, у време побуне 1057. он би имао

око 55 година. Ако се има у виду претпоставка Варзоса (Гeveамоуto, 41) да је Исак

Комнин рођен око 1007, или онај Полемисов податак о 1006. години као години рођења

Константина Дуке (Polemis, Doukai, 28) следио би закључак да су најистакнутији уче

сници побуне 1057. имали око 50 година. Старосна доб Катакалона Кекавмена или Ври

јенија не може се сигурније одредити, али овај први је, судећи по расположивим пода
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Оно што би за сам крај овог сумарног излагања о породици Вота

иијата ваљало истаћи јесте да се побуњених Нићифор Вотанијат поми

ње међу „архонтима који су становали у теми Анатолика - заједно уз

Склире, Вурцисе, Аргире”. Претпоставља се да су се поседи Вотанија

та налазили у подручју Фригије (области која је улазила у састаз теме

Анатолика), одакле ће 1077. Нићифор Вотанијат кренути у освајање

престола”.

Катакалон Кекавмен — Мада се прича о Катакалону Кекавмену не

уклапа у замишљену концепцију овог уводног дела (у коме сам намера

вала да издвојим постојеће податке само о оним родовима који ће у пери

оду који следи 1057. години дати своје представнике и на царском престо

лу), за њу, ипак, постоји довољно оправдања: пре свега улога магистра

Катакалона Кекавмена била је изузетно значајна како у склапању завере у

Цариграду, тако и у организацији саме побуне 1057; поред тога њему су

завереници дали предност у односу на Исака Комнина: по Скилици, ис

точни архонти су, расправљајући о томе кога да истакну као свог претен

дета на престо, закључили да је за то „и по старости и по храбрости и по

искуству“ од свих најдостојнији Кекавмен (кај (тра кај dvopeia xat

žuzetpia tov č77-ov пробzov o Kekauprévog čištos eig ovso)“. О Ке

кавменовој улози у свим овим догађајима детаљније ће се говорити да

ље у тексту, али би, ради лакшег разумевања, било корисно на овом ме

сту сумарно изложити податке који се односе на његово службовање

пре 1057.

На самом почетку скренула бих пажњу на два, још увек нерешена,

проблема која постоје у науци у вези са јерменском породицом Кекав

мена“: први се односи на евентуалне родбинске везе између Катакало

на Кекавмена из 1057. и других припадника истоименог рода, познатих

још из Х века“; други се тиче односа између славног војсковође и Ке

кавмена — писца из ХI века — будући да су поједини истраживачи пои

цима, имао иза себе дугу војну каријеру: Литаврин, Писема Кекавмену, 458, позивајући

се на Скиличине податке, сматра да је Кекавмен био најстарији од завереника из 1057. и

претпоставља да је могао бити рођен крајем Х или почетком XI века. У сваком случају,

чињеница да је већина најугледнијих побуњеника представљала војну елиту Царства,

показује да су у питању били људи на врхунцу или при крају свог службовања.

* Scyl., 488. Attal., 185, 213, такође помиње Вотанијата као земљопоседника у те

ми Анатолика. В. стр. 189.

* Cheynet, Pouvoir, 217 n. 72.

* Scyl., 487.

“ Јерменско порекло рода изгледа да није спорно, в. Каждан, Армане, 28, Savvi

des, Kekaumenos, 12-13.

* В. преглед који о њима даје Ј. Ферлуга, ВИИНЈ III, 189—190 (и нав. старију ли

тературу на стр. 193-194), Кекавмен (Литаврин), 50 и сл., Каждан, Армане, 29 Ne 1, Nе

2, Savvides, Kekaumenos, 13-21 Ne 1, Nе 2.
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стовећивали ове две личности, други су одбијали могућност идентифи

кације, а трећи су покушавали да између њих успоставе породичне ве

зе“. Како је реч о сложеним проблемима који захтевају детаљну ана

лизу постојећих података о Кекавменима, на овом месту бих изложила

само оне вести које се, по мом мишљењу, могу односити на Катакалона

Кекавмена, учесника у побуни источних стратега 1057. године“.

Према саопштењу Михаила Псела овај Катакалон Кекавмен био је

родом из Колонеје“, а вести из Скиличине хронике показују да је слу

жбовањем био везан колико за источне толико и за западне области

Царства. Његова војна каријера може се пратити од 1040, када му се

име први пут помиње у изворима, до 1057. године, када је у рангу куро

палата преузео царску палату у име Исака Комнина. Само набрајање

дужности које су му додељиване у поменутом периоду ставља га у ред

виђенијих и успешнијих византијских војсковођа. Тиме се у потпуно

сти оправдава поверење које су му завереници указали већајући о свом

претенденту на престо: Кекавмен је, у односу на друге учеснике побуне

1057, заиста био „најбољи по искуству“.

Први подаци о Кекавмену односе се на време царевања Михаила

Пафлагонца, када је Византија покушала да поврати власт над Сицили

јом. Кекавмен је, чини се, најпре ратовао под командом Георгија Мани

јакиса, а после његовог опозивања, 1040, самостално је предводио неке

војне акције. У то доба он је, у рангу протоспатарија, имао положај „ар

хонта тагме Арменијака“, што значи заповедника војног одреда регру

тованог у истоименој малоазијској теми, који је, очито, био саставни

део византијских снага упућених под Манијакисом на Сицилију. Ко

мандујући одредом од 300 коњаника и 50 пешака, Кекавмен је успео да

одржи византијску власт над Месином“. Следећи помен Катакалона

Кекавмена односи се на цариградску побуну априла 1042: овај војско

вођа био је у саставу оних које је новелисим Константин, стриц цара

Михаила Калафата, ангажовао за гушење побуне“. Иако се Кекавмен

19“ В. Ј. Ферлуга, ВИИНЈ III, 191—192. О Кекавмену писцу в. Кекавмен

(Литаврин), 49—105; Каждан, Армане, 30 No 3, Savvides, Kekaumenos, 15–21 No 2.

“ О војсковођи Катакалону Кекавмену и побуњенику из 1057, в. N. Banescu, Un

duc byzantin du XI“ siècle: Katakalon Kékauménos, Bulletin de la Section historique de l'

Académie Roumaine, XI (1924) 24-36 (нажалост, мени је ова студија недоступна, али

кратак преглед њеног садржаја дао је Литаврин, Писма Кекавмену, 455), ВИИНЈ III,

191—192 (Ј. Ферлуга), Каждан, Армане, 31-32 Ne 4, Savvides, Kekaumenos, 21-25 Ne 3;

Охford Dictionary II, 1113 (С. М. Brand — А. Kazhdan).

“ Psellos, Chronographie II, 84. о Кекоupévog obrog o Kokoveto9ev.

107 Scyl., 406.

“ Scyl., 419. О цариградској побуни априла 1042, чији је резултат био свргавање

Михаила V, и уздизање Теодоре до царске власти (коју је од априла до јуна 1042. делила

са својом старијом сестром Зојом) в. детаљан приказ који даје Литаврин, Восcтаниe,

33—46. Уп. стр. 83 нап. 1 и 2. Основни аргумент (али, чини се недовољан) за идентифи
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по дужности налазио на „погрешној“ страни (Михаило V је свргнут и

ослепљен, а власт у држави припала је Зоји и Теодори), његово слу

жбовање наставило се, изгледа, неометано. Већ 1043. у време када је

власт преузео Константин Мономах, он је код Варне однео победу

над руском војском која се повлачила од Цариграда. Тада је забеле

жен код Скилице као вестис и архонт Придунавских градова и обла

сти“, што значи да је био намесник теме Парадунавон. Неколико

година касније, његово име везује се за војне активности које су во

ђене на истоку Царства. Он је, вероватно, од 1047—1049. држао поло

жај катепана Ивирије“ (Скилица га на другом месту наводи као ве

стиса и заповедника Анија и Ивирије — тоu Aviou kat tђg 'IBmpias

катархоута)“. Изгледа да му је успешно ратовање против Турака

Селџука донело унапређење, будући да га Скилица помиње као стра

тилата истока у време печенешког упада 1050; војску Катакалона Ке

кавмена, стратилата истока, Мономах је придружио снагама које су

предводили извесни ректор Нићифор (постављен за главнокоманду

јућег, у својству стратега автократора) и Ервевије Франгопул (пред

водник франачких најамника — брzovito tф töte tov opoеЗvov)“.

Ромеји су у овом сукобу страховито поражени, а сам Кекавмен био је

тешко рањен. У вези са постојећим проблемом идентификације

личности Кекавмена кога помиње Скилица, навела бих причу овог

писца о Кекавменовом чудесном избављењу од смрти, која му је пре

тила од рана задобијених у овом сукобу. Наиме, када су се Печенези

дали на пљачкање изгинулих Ромеја, један од њих, по имену Кулин,

опазио је чувеног војсковођу, кога је познавао још из оног времена

када је Кекавмен заповедао дунавским тврђавама (eiôog tov Keкau

иévov, otóg čattv č5 бтоu nep hpxe tov поро тф Тотро Фроuptov),

узео га к себи и успео је да га излечи, негујући га са много бриге и

пажње“. Наведена Скиличина прича сасвим јасно показује да је

овај Катакалон Кекавмен, стратилат истока, идентичан са намесни

ком Придунавских градова који је 1043. победио Русе код Варне“.

кацију Кекавмена војсковође и Кекавмена писца почива на чињеници да су обојица

присуствовали априлској побуни и свргавању Михаила Калафата, Ј. Ферлуга, ВИИНЈ

III, 192.

109 Scyl., 433.

110 Scyl., 438.

!!! Scyl., 448-453. Занимљиво је поменути да је у ово доба Кекавмен предводио

војне снаге Царства на истоку, заједно са вестисом Ароном, сином Јована Владислава,

тадашњим управником Васпуракана, који ће 1057. бранити власт Михаила Стратиотика,

в. детаљније на стр. 207.

112 Scyl., 467, 468-469.

113 Scyl., 469.

*** Имајући у виду да је за Јована Скилицу Кекавемен, намесник Придунавских

градова, идентичан са Кекавменом, који је рањен у сукобу са Печенезима, није јасно
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Поред тога, чињеница да је Кекавмен био излечен од тешких рана за

добијених овом приликом, омогућава да се са њим идентификује по

буњеник из 1057. године“.

Имајући у виду то како извори који говоре о побуни источних

стратега 1057. представљају магистра Катакалона Кекавмена, јасно је

да је реч о особи иза које је стајало дугогодишње успешно службовање

у византијској војсци. Поред већ наведеног Скиличиног саопштења о

Кекавмену — завереничком кандидату за престо, ваља споменути и

да је, по истом извору, Михаило VI имао високо мишљење о спо

собностима овог војсковође: обраћајући се источним стратезима, цар

је посебно истакао Кекавмена пошто тај „узвишени положај није стекао

захваљујући прецима, нити нечијим залагањем, већ захваљујући соп

ственим врлинама“. Псел такође, издваја овог војсковођу од других

генерала, окупљених у Цариграду. Мада се у „Хронографији“ његово

име помиње само једанпут, начин на који то чини у довољној мери по

тврђује изнети закључак: као предводник окупљених представника вој

ног слоја означен је Исак Комнин, а Кекавмен из Колонеје долазио је

одмах иза њега“.

Последња дужност коју је Кекавмен обављао пре 1057. била је ве

зана за подручје антиохијског дуката. Он је овај положај могао добити

или при крају владе Константина Мономаха, или за време царице Тео

доре. Како се сазнаје из Скилице, магистра Кекавмена је на овом поло

жају наследио нећак Михаила VI — Михаило, назван Уран“. Није по

знато да ли је овим смењивањем Кекавмену ускраћено даље обављање

војне службе. Ако се има у виду да је, за време ускршњих празника

1057, тражио да га новоустоличени цар уздигне у достојанство прое

дра, очито је да је по сопственом мишљењу имао довољно основа за та

кво унапређење.

због чега Савидис одваја Кекавмена — стратилата истока, рањеног у борби против Пече

нега (Savvides, Kekaumenos, 25 No 4), од Кекавмена — побуњеника из 1057. кога, иначе,

наводи као намесника теме Паристpион (ibid., 22 Ne 3).

*** Скиличин издавач I. Thurn (index s.v.) разликује два Катакалона Кекавмена: пр

вом приписује све вести које се односе на период пре побуне источних стратега 1057; у

побуњенику и саучеснику Исака Комнина он види другу личност, истог имена и прези

Мена.

119 Scyl., 483. Наведене Скиличине речи указују на ниско порекло Катакалона Ке

кавмена; његов положај у друштву био је последица личних способности, а не угледа

породице којој је припадао и породичних веза са другим угледним родовима које су по

јединцу често олакшавале успон, добијање уноснијих и значајнијих служби, титула и

слично. Службувања Катакалона Кекавмена и Георгија Манијакиса илуструју „верти

калну мобилност“ византијског друштва прве половине XI века: обојица су се, захваљу

јући својим војничким способностима, издигла из слоја којем су рођењем припадали и

доспела до високих места у војној хијерархији. Уп. стр. 23-24.

117 Psellos, Chronographie II, 84. Опширније на стр. 177.

*** Scyl., 483. О проблему интерпретације Пселовог податка о дуки Антиохије в.

стр. 177 и нап. 125.
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По доласку на власт Исака Комнина, Кекавмен је награђен титу

лом куропалата и, по свој прилици, убрзо је именован за стратега Ко

лонеје — области из које је био родом“. О његовој улози у побуни

1057. говориће се даље у тексту, али бих ово кратко излагање о истак

нутом византијском војсковођи ХI века завршила истицањем чињени

це да је његов допринос промени на престолу 1057. видљив управо из

титуле куропалата, којом је награђен и Исаков рођени брат Јован. Ка

такалон Кекавмен је, дакле, у овом смислу третиран као члан царске

породице 29.

Склапање завере у Цариграду

Из извора је сасвим јасно да представници војног сталежа (и то

оног источног) нису имали „бунтовничких замисли“ пре него што је

постало очито да нови цар неће испунити њихова очекивања. Зато је

потребно разликовати незадовољство представника војног слоја, које је

могло постојати још пре доласка на власт Михаила Стратиотика, од

спремности на побуну. Долазак источних стратега у Цариград показује,

у извесном смислу, њихову спремност на сарадњу са новоустоличеним

царем што само по себи искључује могућност да се о било каквој побу

ни озбиљно размишљало пре него што је избио сукоб између угледни

јих представника војске и Михаила VI. Од свих молби за унапређење

које су виђеније војсковође том приликом упутили цару, познате су

свега три — оне које су поднели најугледнији представници источне

војске, магистри Исак Комнин и Катакалон Кекавмен — и она коју је

упутио Вријеније, једини поменути представник војног слоја из за

падног дела Царства.

Источни стратези појављују се у изворима као једна компактна

група из које се угледом издвајају магистри Исак Комнин и Катакалон

Кекавмен. Ову двојицу великаша Псел чак представља као предводни

ке војничке депутације са истока“. На основу догађаја који следе, они

су с правом тако означени али, имајући у виду податке о њиховом слу

жбовању, као и оне који се односе на службовање осталих учесника у

побуни 1057, поставља се питање да ли њихова имена византијски пи

сци издвајају због угледа који су и пре побуне уживали, или им је прво

место припало пошто су се убрзо посведочили у улози побуњеничких

* Литаврин, Писма Кекавмену, 457, в. такође садржај и анализу три Пселова

писма упућена Кекавмену која је Литаврин датовао у време владе Константина Х, исто,

459–468; Микpć Acta tov 9eplárov, 321-329, 485-486 Ne 6 (А. Савидиc).

129 Титула куропалата убраја се међу три најугледније у Царству. Према сачува

ним ранг листама IX и X века, она долази иза цезара и новелисима, и као таква ретко је

додељивана, превасходно члановима царске породице, Оikonomides, Listes, 292, 293.

12. Psellos, Chronographie II, 84.
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вођа. Поменуто је, такође, да се у изворима прецизно говори једино о

очекивањима ове двојице великаша у погледу унапређења: обојица су

тражила уздизање у почаст проедра, што им је одбијено. Скилица наво

ди да је цар „молбе свих (sс. осталих источних стратега) оставио неис

пуњене и тако их је све окренуо против себе““.

Скилица и Псел се слажу у томе да су стратезима одбијена унапре

ђења, разликујући се једино у опису начина на који је то учињено. По

Скилици, цар се похвално изражавао о окупљеним племићима, а посеб

но о Исаку Комнину и Катакалону Кекавмену које је „назвао храбрим и

добрим стратезима“ (отротnуоug yevvorious коi ovo 9оog ovopćoog),

овог другог издвојио је у својој похвали „зато што тај узвишени поло

жај није стекао захваљујући прецима, нити нечијим залагањем, већ за

хваљујући сопственим врлинама“ (dog pih čк потером, рinö čк про

оло9etog rtvog, či). Nº č5 oiketov ovopoyo9 mjućitov прос ћv ēкéктnto tov

čićudoplovog čvoх9évто ко 9ćópov), на сличан начин, обратио се и „оста

лим племићима“ (тоug čМЛоug töv euyevov)“. Међутим, Псел (који је,

иначе, по сопственим речима био очевидац овог суочавања цара и ода

браних генерала“) саопштава да се Михаило VI овим срчаним и хра

брим људима, правим херојима, обратио грубим речима, наругавши им

се најпре свима заједно, а онда је „извео пред њих њиховог предводни

ка и онога који је био одмах за њим (свима њима је представник био

Исак Комнин, а овај други био је Кекавмен из Колонеје)“ (ês péооug

тov корupotov rootov crnoog коi том еu8 Ug pet čкеivov — ćпрéoBeuе

yop rootoug šoproctvo Kopivnvog Icoćкuos, ћv 5 о Кекоupévog obrog

ö Колоусto 9ev) и потом је Катакалона Кекавмена“ „засуо са милион

погрда — што је умало изгубио Антиохију, упропастио војску и што ни

када није показао ниједну племениту особину, нити било шта достојно

једног војсковође, и (sс. грдио га је) што је сакупио новац од народа и

122 Scyl., 483. Да су се очекивања стратега, а међу њима су и Комнин и Катакалон,

изјаловила у погледу унапређења, потврђује и Псел (Chronographie II, 84).

123 Scyl., 483.

12“ Псел каже да се он оног дана када је стратезима био заказан пријем код цара на

лазио заједно са самодршцем (ористо уоuv obrots hućpo ting eig tov BootХеa eiобöоu,

кöyо тmvuко ото пореyevöjumv tф о отократори), Psellos, Chronographie II, 84.

123 Реч је о проблематичном месту код Псела (Chronographie II, 84): цар је „затим

извео њиховог предводника и оног који је био одмах иза њега, а онда је засуо са милион

погрда...“, јер аутор не наводи име онога кога је Стратиотик „засуо са милион погрда“;

стога би се ова вест могла једнако односити и на Комнина и на Кекавмена. Но, како

Скилица (483) експлицитно каже да је Кекавмен био „дука Антиохије“ и да га је на том

положају „наследио Михаило, царев нећак ... кога је (sс. цар) као магистра Антиохије,

што је Кекавмен био“ послао „као наследника Кекавмену“, биће да се ова Пселова вест

односи на Катакалона Кекавмена, што је у већини случајева и прихваћено у литератури.

Међутим, Сheynet, Pouvoir, 341 et n. 19, узима да се ова Пселова вест односи на Исака

Комнина, па стога оставља могућност да је он обављао или службу дуке Антиохије или

је као главнокомандујући над источним снагама Царства, сносио одговорност за одбра

ну овог града.
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што му власт (shv орZhv) није служила за стицање славе већ ћара“.

На крају, Псел негодујући закључује да је цар можда и могао да занема

ри остале, али не и Исака Комнина кога је требало удостојити виших

почасти и похвала, што такође није учињено. „То је био први удар на

нет војницима и он је био подстицај за њихову заверу против њега“

(aorn лpotm zrnih tois стратić, tats étéveto kat čipopun Eng кат

æкеivou žxt{ov7.hg), Михаилово одбијање да испуни њихове захтеве

„уздрмало их је у души и навело их на прве бунтовничке мисли“ (tas

žкеivov tvoga s otëcetae, кat катvotépov autoig Bouževlasov čipxas

etoелоincev)“.

Да источни стратези пре доласка у престоницу нису имали намеру

да подигну побуну показује и чињеница да су учинили и други покушај

да придобију цара“. Зато су се обратили Лаву Стравоспондилу, прото

синкелу, коме је велики уплив у државне послове био доступан од вре

мена царице Теодоре“. Очекивали су да он буде њихов посредник код

цара, и при томе су следећим речима образлагали оправданост својих

одбијених захтева: „... није у реду да грађани имају удела у царским по

частима, иако никада нису дошли пред круниште, нити су се икада бо

pили против непријатеља, а да они који су од детињства ратовали и

бдели да би ови мирно спавали, буду занемарени и избачени из царске

доделе почасти“. Овај други пут, стратези су, и према Скиличином

сведочанству, били одбијени врло осорно, а њиховим молбама није ни

на један начин удовољено. Или, како се Псел сликовито изразио, „они

(sc. стратези) су молили сено, а он (sс. цар) је давао сламу“.

Источни стратези су након ових догађаја отпуштени. Њихове мол

бе у погледу унапређења су одбијене, а што је још важније, ускраћена

им је могућност да обављају војну службу. Они најугледнији међу њи

ма, који ће се убрзо посведочити међу побуњеницима, су, у ствари, би

ли демобилисани. Иако се у изворима демобилизација не помиње екс

плицитно, јасно је да је до ње дошло, будући да су се најугледнији заве

реници пред само избијање побуне (дакле, непосредно пре него што је

* Psellos, Chronographie II, 84.

**? Psellos, Chronographie II, 84–85.

*** Ову чињеницу управо је нагласио Псел (Chronographie II, 85): „У почетку они

(sc. стратези) нису мислили да посегну за царском влашћу и учинили су други покушај

да за себе придобију већу наклоност самодршца“ (О окštu pučvorov eu8 og čv tф перi ting

рао 17.etog terovao u окéppiatu, čiХла коi беutépav neipov делоinvtou, et nog

et votkartéроu tov autoкратороc toxotev).

** О Лаву Стравоспондилу в. стр. 144 нап. 259.

“ Scyl., 486 un čištov civat rous pèv полitog tov Baculukov prih čipotpnoot rudov,

pifite пор čла). Suv otavtog, pifite прoс померious Starovicaučvous лоте, оurous Setovg

ек лоloov проложеноuvrag kat otpuxvovvrag, tv doeog obro козе обоuev, лоро

po 9 nvot коi trg Bactљакing филотцitog otexлеceiv.

*** Psellos, Chronographie II, 85.



ПРЕВРАТ ИЗ 1057. ГОДИНЕ 179

Исак Комнин 8. јуна 1057. узурпирао царски наслов) налазили на сво

јим поседима. Већина њих боравила је тада на подручју теме Анатоли

ка (Нићифор Вотанијат, Роман Склир, синови Василија Аргира, Михаи

ло Вурцис и др.); њихов кандидат за царски трон, Исак Комнин, нала

зио се на свом поседу у Кастамони, у Пафлагонији, што се тиче Катака

лона Кекавмена, познато је да се он, такође, из Цариграда упутио својој

кући која се налазила у Колонеји“.

Демобилизација најугледнијих представника источне војске је,

према томе, сасвим сигурно уследила после сукоба са Михаилом Стра

тиотиком. Међутим, подаци који се односе на службовање побуњеника

у време пре 1057. остављају могућност да се њихово удаљавање од вој

них служби припише већ царици Теодори“. Речено је да је Комнин

смењен са положаја стратопедарха по њеном доласку на власт (при то

ме је остало непознато да ли му је додељен неки други положај), тако

ђе, претпоставља се да је у исто време проедар Роман Склир изгубио

управу над антиохијским дукатом“, о осталим учесницима побуне

1057. нема прецизних података о дужностима које су обављали пре те

године (у питању су Јован Комнин, Константин и Јован Дука, Михаило

Вурцис, Нићифор Вотанијат), с изузетком Кекавмена који је, изгледа,

једини остао под Теодором у активној војној служби, те би према томе

његова демобилизација (која се огледа у чињеници да му је одузета

управа над антиохијским дукатом, како сведочи Скилица) падала у сам

почетак владавине Михаила VI.

Уколико би се прихватила претпоставка да је деградација пред

ставника војне елите Царства била дело самосталног царевања Теодо

ре, онда се окупљање у Цариграду за ускршње празнике 1057. може и

другачије посматрати. Видели смо да Скилица поменуте племиће озна

чава и као архонте, чиме се упућује да је реч о (нај)угледнијим лицима

(великашима), али и као стратеге — што у сваком случају подразумева

лица професионално окренута војној служби. Уз то, исти извор преци

зира и њихов ранг у војној хијерархији: реч је, нема сумње, о онима ко

ји предводе војску (оi тоu otporov hyобрievou)“. Али, и даље остаје не

јасно да ли су ови представници војног врха тада били у активној војној

служби или не, јер, уколико нису, онда је њихово окупљање у Царигра

ду имало за циљ да им Теодорин наследник врати оно место које су не

132 Scyl., 488, 489, 490.

*** Сheynet, Pouvoir, 341-344, примећује између осталог, да су породице чији су

представници узели учешће у побуни 1057, биле у првом плану за владе Романа III Ар

гира, Константина IX Мономаха, док им је већи утицај на државне послове онемогућен

у време Пафлагонаца (пре свега Михаила IV), Теодоре и Михаила VI; уп. Idem, Politique

militaire, 68.

* В. детаљније на стр. 189—190.

*** Scyl., 483, 486. Да су били у питању најугледнији представници војске, потвр

ђује и Псел (Chronographie II, 84): tov otportorov otóoov otpornуuком те коi čккрutov.
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посредно пре њене краткотрајне владавине заузимали у ромејској др

жави. Дакле, у том случају, захтеви источних стратега, окупљених у

Цариграду, били би много озбиљнији него што је унапређење у више

почасти. Тако би се дошло до закључка да је њихово неиспуњење, у

ствари само потврдило Теодорину политику, чиме је представницима

војне елите Царства постало потпуно јасно да промена на престолу

неће битније изменити њихов положај.

Ствар је, међутим, сасвим другачије стајала са Вријенијем — једи

ним учесником у завери источних стратега који је био представник вој

ног племства из западног дела Царства. Пошто га је опозвао из прогон

ства, Михаило VI именовао је овог једренског великаша за „стратега

автократора македонских тагми“ (отротnуоу о отократоро ... töv Mo

кедоушком то урićrov) које су послате у рат против Турака, уједно му је

„наредио да управља Кападочанима“ (брХеuv tööog Konnoroокоу) —

што значи да га је поставио и за управника теме Кападокије“. Врије

није се, дакле, једини од будућих завереника налазио у активној војној

служби. Оно што је још значајније, њему је дата врховна команда над

војним трупама које су биле регрутоване у теми Македонији, дакле у

оној области одакле је он сам био родом. Колико је било важно то што

је он уз себе, за разлику од источних стратега, имао војску, показује и

чињеница да је то био главни разлог због којег су му откривени плано

ви завереника.

Показало се да је Кекавмен имао потпуно право када је проценио

да ће Вријеније желети да буде „учесник подухвата“. Јер, иако је

опозван из изгнанства и постављен на угледни војни положај, овај

великаш није успео да поврати иметак који му је царица Теодора одузе

ла. Мада је „снажно преклињао“ цара да удовољи његовој молби, он га

је отпустио, рекавши му: „Тражи награду кад се на делу покажеш“. И

„тако понижен и Вријеније је отишао, гневно размишљајући и тражећи

тренутак за освету“.

Пошто је Лав Стравоспондил одбио да посредује код цара за рачун

источних стратега, ови су се одлучили на побуну. Псел извештава да су

стратези били спремни да одмах зграбе цара и да га лише власти (бор

punoov prevolov eugog čбило vreg pukpoo četv empo Meiv ēкеivФ to xelipe

коi. ко9e Meiv tђg opxће), али да их је задржао Исак Комнин „рекавши

да цела та ствар захтева промишљенији план“. Стога су се незадо

вољни представници источне војске још у Цариграду, пре него што су

“ Scyl., 484; Attal., 54; Zonaras, 657. У време када га је Теодора прогнала, Врије

није је имао титулу патрикија коју је, по свој прилици, задржао и после опозивања од

стране Стратиотика.

137 Scyl., 487.

* Scyl., 484.

* Psellos, Chronographie II, 85.
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се разишли кућама, договорили о својим будућим акцијама чији је

крајњи циљ био свргавање Михаила VI Стратиотика. С обзиром на по

буну у Цариграду, у којој је најважнију улогу имао цариградски па

тријарх Михаило Керуларије (о чему ће касније бити више речи), зна

чајно је на овом месту истаћи да је завера (êлupou wh) источних страте

га склопљена у Светој Софији, где су завереници „међусобно дали и

примили заклетве да неће ћутати ни трпети, већ да ће казнити наноси

теље увреде“ (бркоug бöv teg коi. NoBóvreg puh otonfoot, plmö

ovooxéо9ot, č. XXо тоlog čvuВрioovtog tupiophooо8ot). Том приликом

је Кекавмен предложио да се план открије и Вријенију, чије је незадо

вољство очито већ било добро познато источним стратезима: „треба

га узети за завереника“- рекао је, по Скилици, Кекавмен — „зато што

му је поверена команда над великом војском македонских тагми“

(Хооб те полЛођ брХеuv revoypevov töv Moкедоуuком тоурićrov)“.

И Вријеније је, прихвативши, постао „један од главних завереника“

(tov opxuouppobХov etc)“.

Избор цара

Догађаји који следе показаће да је склапањем завере у престоници

између њених учесника успостављен договор о свим битним питањима

везаним за предстојећу побуну. Једно од њих тицало се избора побуње

ничког претендента на царски престо о чему се одлучило још у Цари

граду. С обзиром на чињеницу да су у заверу били укључени највиђе

нији родови тога доба, сасвим је природно што већање о овом питању

није протекло једноставно. Извори показују да су се завереници двоу

мили између три имена: Исака Комнина, Катакалона Кекавмена и Кон

стантина Дуке.

Тако, Јован Скилица сопштава да је предност најпре дата магистру

Катакалону Кекавмену: сви су се слагали да је за царско достојанство

„и по старости и по храбрости и по искуству“ најдостојнији Кекавмен.

Међутим, овај се из непознатих разлога потрудио да „стресе тај терет

са себе“ (обе оф šoutou to Böpog činocetooo9оu) и, прекинувши оне

које су већали, „отворено је за цара Ромеја прогласио магистра Исака

Комнина и потрудио се да то исто учине и остали“ (ebSéog BootAéо

“Poplotov otvetne tov pićytorpov Iooćкuov rov Kopivnvöv, robro Sé obro

лошћoot коl toug Notroug пореске боoev)“. На тај начин завереници

“ Scyl., 487. Да је завера склопљена у Цариграду, потврђује и Псел, Psellos, Chro

nographie II, 142.

“ Attal., 53.

“ Scyl., 487. Cheynet, Pouvoir, 340 n. 12, не доводећи у питање ову Скиличину

вест, Кекавменово одбијање да се појави у улози претендента на престо објашњава ње
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су добили свог цара, и потом се из Цариграда упутили на исток, сваки

својој кући.

Ова Скиличина вест о Кекавмену као кандидату за трон није по

тврђена од других извора, али постоји довољно разлога због којих се

њој не мора одрицати веродостојност. Пре свега, треба имати у виду

да Кекавмена од осталих великаша не издваја само Скилица него и

Псел за овог последњег, и Комнин и Кекавмен су предводници нају

гледнијих стратега“ који су се окупили пред царем, очекујући уна

пређења у виша достојанства. Иако Псел у даљем излагању више неће

помињати Кекавмена, Скилица ће у више наврата извештавати о уло

зи и значају овог племића за исход читаве акције. Чини се да је Кекав

менова улога била одлучујућа од самог почетка: склапање завере у

Цариграду, придобијање Вријенија, избор Исака Комнина за цара —

догађаји су који су се, по свему судећи, одвијали на његову иниција

тиву. У наставку приповедања о избијању и току побуне, Скилица ће

саопштити низ података који ће недвосмислено потврдити Кекавме

нов значај. Тако је Исак, по проглашењу за цара 8. јуна 1057, мировао,

„неодлучан и преплашен“ све док му се није придружио Кекавмен и

ставио му на располагање војску коју је заврбовао у пограничним

областима на истоку, затим, судећи по Скилици, за победу у бици код

Никеје најзаслужнији је био управо овај великаш, уз то, он је једини

инсистирао да се не прихвате Стратиотикови мировни услови понуђе

ни у преговорима који су били последица исхода никејског сукоба,

најзад, Кекавмен је награђен високим достојанством куропалата (исто

као Јован Комнин) и послат да у Исаково име преузме царску палату

после свргавања Михаила VI“.

Док Јован Скилица избор Исака Комнина за цара приписује заслу

гама и утицају Катакалона Кекавмена, дотле Михаило Псел у оном де

лу „Хронографије“ који је посвећен побуни 1057. и Исаковом доласку

на власт, већање побуњеника о кандидату за престо представља на дру

гачији начин. Исак је, по овом аутору, „свима уступао круну, говорећи

да је сваки од њих достојан власти“ (као корехdopet tow oxfluotos,

šкасtov -ějov opкеiv просто кратос). Међутим, њему су сви уступали

ту част „зато што се он од њих није издвајао само родом, него и својом

говим скромнијим породичним пореклом у односу на порекло Исака Комнина, Кекав

мен је, претпоставља исти аутор, вероватно проценио да су његови изгледи на успех ма

њи зато што иза њега није стајао један породични клан који би му помогао да задобије

ВЛаст.

* В. стр. 177.

** О свим овим збивањима биће речи даље у тексту, па ће на одговарајућим ме

стима бити дате и потребне референце. Будући да је Скилица у завршном делу свог спи

са на сваки начин истицао улогу и значај Катакалона Кекавмена у догађајима из 1057.

постоји претпоставка да су сећања поменутог војсковође служила као извор овом визан

тијском писцу, в. Охford Dictionary II, 1113 (C. M. Brand — 4. Kazhdan).
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64

владарском спољашношћу и племенитошћу мисли и чврстином духа

(проetхе удp dog oЛm8og ob tф уévet póvov, oЛЛо, коi тф tupovvuкф

etöеu koi tф уevvorio tђg yvdoping коi тф otoSmpф tђg yuxћs)“. Инси

стирајући на неприкосновеном угледу Исака Комнина, Псел ће додати

још и то да је завереницима убрзо „приступило мноштво племића и

учврстило их у њиховој намери“ (плућ9оug obroig yevvotov cup

peooovtog коi thv yvdopunv кротоуоутос) — јер, „сви су чули да њима

(sc. завереницима) царује тај племенити стратег (sс. Исак Комнин) и да

су му се придружили најјачи родови“ (ћкmкóetoov šбрило vreg бtu

otpornyóg yevvoliog obroig BefootAeroke коi бти то кратиото уévn eig

obrov čivnprhooto)“. Нема сумње да Псел преувеличава углед који је

у то доба уживао Исак Комнин: јер, никако се не може рећи да је род

Комнина 1057. предњачио у односу на друге породице чији су пред

ставници подржали Исакову узурпацију царске титуле. Ако се подсети

мо да су се међу побуњеницима налазиле Дуке, Склири или Аргири, ја

сно је да Комнини у ово доба још нису имали овакво првенство како то

истиче Псел.

Међутим, оно на чему се треба задржати јесте наставак „Хроно

графије“. Будући да је Псел припадао оној групи која се с правом

означава као „странка Дука“, није необично што што се у другом делу

„Хронографије“ потрудио да на сваки начин истакне улогу и значај

овог рода. Одатле и потичу извесни противречни подаци о улози Кон

стантина Дуке у побуни 1057.

На самом почетку овог разматрања још једном бих истакла да

Псел у оном одељку „Хронографије“ у коме се детаљно бави догађаји

ма из 1057, (а међу њима је био и избор царског претендента од стране

завереника) ни на један начин не спомиње Константина Дуку — ни као

учесника у побуни, а самим тим ни као претендента на царску титулу.

Међутим, у наставку „Хронографије“ он се у два наврата — тамо где

говори о абдикацији Исака Комнина 1059. у корист Константина Дуке,

као и на самом почетку одељка који је посветио владавини овог послед

њег — враћа на догађаје из 1057. уводећи у причу Константина Дуку.

Стога се као основно питање поставља следеће: шта је навело Михаила

Псела да се врати на догађаје из 1057, и то баш на оно време када су за

вереници одлучивали кога ће као свог цара супротставити Михаилу VI?

“ Psellos, Chronographie II, 85.

“ Psellos, Chronographie II, 86.

“? Познато је да је Псел, по сопственим речима, првобитно намеравао да „Хроно

графију“ оконча описом абдикације Исака I Комнина, дакле 1059. годином (Psellos,

Сhronographie II, 115); међутим, он је, по наговору Михаила VII Дуке, продужио свој

спис, тако да је обухватио царевање Константина Х (1059—1067) и део владавине њего

вог сина, Лобарскип, Хронографиa, 292 н. 45. О структури овог историјског списа в. де

таљније исто, 234, 241.



184 УСПОН ВОЈНОГ ПЛЕМСТВА

Оно што се одмах да приметити јесте да се улога Константина Ду

ке у 1057. истиче само на оним местима где Псел објашњава узроке ко

ји су Дуки омогућили да 1059. преузме власт. У тим својим враћањима

на 1057. годину Псел даје врло противречна обавештења. Видели смо

да у оном делу „Хронографије“ где подробно извештава о побуни 1057,

он истиче углед Исака Комнина који му је приликом избора цара обез

бедио првенство. У том делу, дакле, Псел не помиње ниједног другог

великаша који се појавио у улози кандидата за трон — ни Дуку, ни Ке

кавмена, како стоји код Скилице. Међутим, говорећи о абдикацији Иса

ка Комнина 1059. и преузимању власти од стране Дуке, Псел даје дру

гачију слику догађаја. На једном месту најпре изјављује да су заверени

ци, већајући о избору цара, предност дали Комнину — што се подудара

са оним што је раније рекао, међутим, потом наводи да је Комнин, по

сле избора, уступио власт Константину Дуки (êкеivo ting hyeploviog to

рехdopet peto thv крiouv), „али овај је и речју и делом одбијао од себе

овакву одлуку учињену у његову корист“ (&M) oneoSetto кot yvdopun

коi Xеupi, obro 6h коi тоuotormv (thv) крiоuv просyevopćvnv obrф). У

наставку, исти писац наговештава да је међу војницима — завереници

ма било извесног размимоилажења: „и они који су тада тамо били саку

пљени уопште се не би сложили у вези са тим чином (sс. Дукиним од

бијањем да преузме власт) да се он (sс. Константин Дука) није поставио

међу њих и својим угледом успоставио слогу збора“ (коi obó čv čMog

оi тmvuкођто оuve) mло96teg doployvoplovnikecov eig to špyov, et pun plé

cov obrog ropevresetg tф ко9 čaurov očudoplovu čuvečeoplet thv Bou

Хtiv). „И као да је цела војска била укотвљена на два сидра, веће и ма

ње, или боље рећи на мање и веће“ (коl to šopinov oš otpáтеupio čini

Sueiv čoалер о укороuv dopplet, pletovu koi čХćrtovu, f) plotAMov čХćrtovi

те коi pletovi)“. Судећи по Пселу, ова подељеност отколоњена је не

само Дукиним утицајем него и успостављањем одређеног договора:

„Наиме, уколико Исак буде изабран за цара, овоме (sс. Константину

Дуки) била је обећана нижа почаст цезара, мада је узвишеност његовог

рода и премила особеност његове душе привлачила к њему наклоност

већине“ (et yop o pučv"Iooćкuog BootЛеug проке хеiptoto, tootф беf too

кotoopog čMártov tupih korently yeХто, омло, то оперехом о отф тоб

уévous коi to epoopitóтотом iótoplo tђg yuxђg eigetvotov opetЛкето

тоlog noХХобс)“.

У одељку „Хронографије“, који је посвећен владавини Констан

тина Дуке, Псел ће већање о избору цара приказати на нешто другачи

ји начин: док је по претходном наводу Комнин, пошто је изабран за

цара, власт уступао Дуки, из овог места у „Хронографији“ произлази

“ Psellos, Chronographie II, 136. У питању је један пословични израз који је Псел

преузео од Демостена (56. 44) и којим се изражава неодлучност побуњеника у погледу

избора претендента.

* Psellos, Chronographie II, 136.
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обрнуто: када су представници војног слоја склопили заверу у Цари

граду с намером да свргну Стратиотика, „читаво мноштво“ тражило је

да Константин Дука узме у своје руке царску власт (то ... плijЗog

блоу ... thv Boot) etov Лор Вćiveuv ēлéтрелоу), „али Константин се то

ме успротивио, достојно одступио и препустио место Исаку Комнину:

тако је, наиме, у вези са њим издалека био одлучио Господ да би он

(sс. Константин Дука) касније могао да ступи на престо законитим пу

тем“ (обе отерućČето коi oneХdopet лор прос, коi тф Корivnvd, "Ioo

окiо порехdopet too прауротog, obro toо Оеоб порpoŠev otkovo

pobvtog to кoт obróv, dog čv ēvvopidotepov čini tijv opxhv ovoBotm)“.

Имајући у виду цитиране Пселове исказе, очито је да се увође

њем Константина Дуке у причу о избору царског претендента побуње

ника објашњава не само абдикација Исака Комнина 1059. године, него

и преузимање власти од стране овог представника породице Дука.

Псел, у ствари, враћањем на догађаје из 1057. настоји да оправда оно

што се десило 1059, јер Исакова абдикација није била у потпуности

добровољни акт већ последица тадашњег односа снага који је успо

стављен појачаном активношћу присталица Дука у периоду двого

дишњег Исаковог царевања. Отуд Псел у више наврата инсистира на

разлици између Комниновог „незаконитог“ и Дукиног „законитог“

доласка на власт. Ту „законитост“ Псел не тражи само у чињеници да

Константин Дука није узурпирао царску титулу (што је Комнин учи

нио) већ и у догађајима из 1057: Дуки је још тада нуђена царска власт

(час му је, по Пселу, Комнин уступао предност, а час су му је давали

они који су већали о избору цара). У вези с тим ваља задржати пажњу

и на податку о договору између Комнина и Дуке: ако први добије цар

ско достојанство, другоме је следила почаст цезара — достојанство ко

је по угледу долази одмах иза царског. О овом наводном договору не

извештава ниједан други извор осим Псела. Из његовог излагања се,

даље, сазнаје да се Дука, по свршетку побуне, одрекао и ове части“.

О разлозима који су до тога довели, он не каже ништа прецизније изу

зев да Комнин, пошто је постао цар, „није испунио већину обећања

датих Дуки“ (то с плеfoug töv опоoхéoeov KovorovrtvФ тф Добко

ötoyevoćquevog)“. С обзиром на чињеницу да је из других извора по

знато да је Константин Дука у време побуне 1057. имао титулу вестар

“ Psellos, Chronographie II, 142.

*** Псел је дословно рекао: „Да би овај човек (sс. Константин Дука) побудио још

веће дивљење, пошто се ова побуна завршила освајањем царске титуле и Исак сео на

трон, овај (sс. Константин Дука) се пред њим одрекао и друге титуле (sс. цезарске), мада

је требало да претендује и на прву (sс. царску)“ (коi (vo tug čini "Aéov tov čvopo.

9o upućoеuev, čretöfi nep eig Boot Netov n tupovvig čMnђе, коi o "Iooćкuos ent too 9póvou

ко9ђо то, о бе еšto to tot tootф коl tђg беutépog tupiћs, béov коi tis протng

opiptofintetiv), Psellos, Chronographie II, 136.

*** Psellos, Chronographie II, 142.
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ха“, а да се непосредно пред Исакову абдикацију 1059. помиње са до

стојанством проедра“ (што показује његово напредовање у византиј

ској племићкој хијерархији у периоду царевања Комнина), поставља се

питање како протумачити ову Пселову вест о Дуки, будућем цезару.

Како о томе не говори ниједан други извор (а пошто је реч о достојан

ству које по значају долази одмах иза царског, да ли би други византиј

ски писци пропустили да помену да је Дуки обећана почаст цезара?),

чини се да се и овом причом истиче „законитост“ Дукиног успона до

врховне власти 1059: не треба заборавити да се овим достојанством у

Царству често означавао наследник на престолу“. Другим речима, по

Пселу је Дука, одбивши да незаконито присвоји царску власт 1057,

прихватањем цезарског звања већ у то време био одређен за наследника

Исака Комнина.

То што Псел говори о улози Константина Дуке у догађајима из

1057. само на оним местима у „Хронографији“ где оправдава промену

на власти која је настала 1059, пружа довољан разлог да се посумња у

веродостојност вести о овом племићу као једном од завереничких кан

дидата за трон. Уз то, не треба заборавити да је само Пселово излагање

противречно, као и да његове вести немају потврда у делима осталих

византијских аутора који су се бавили побуном источних стратега 1057.

године 136.

Иако се, дакле, с правом може сумњати у истинитост Пселове

приче о Дуки — кандидату за престо, не треба, ипак, одрицати мо

гућност да је овај великаш таквих амбиција имао. Јер, сасвим је изве

сно да су оне свој одраз нашле управо у чину абдикације Исака Ком

нина у корист Константина Дуке. У време када су завереници одлучи

вали о цару, „странка Дука“ није имала велики утицај. Имајући у виду

податке како о Дукама тако и о Комнинима, јасно је да ће прави успон

оба рода започети управо овим догађајима из 1057. Колико год да ће

се у наредним деценијама обе породице супротстављати један другој,

чињеница је да су се услови за успон представника Дука до власти

створили управо у време побуне 1057. и владавине Исака Комнина.

На крају овог разматрања о кандидатима за престо из 1057. треба рећи

да избор Исака Комнина за цара није оспораван. Подршка коју му је у

том смислу дао Катакалон Кекавмен није неважна. Остаје наравно

153 Attal., 56.

*** Scyl. Cont., 108.

*** О значају који је имала титула цезара в. стр. 217 и нап. 254.

*** Пселов податак о Дуки, могућем завереничком кандидату за престо, истражи

вачи махом не коментаришу, Скабаланович, 87 и Сheynet, Pouvoir, 340 et n. 13, је при

хватају.
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отворено питање да ли се већ 1057. може говорити о постојању неке

„странке Комнина“.

Без обзира на незадовољство војног слоја чији се узроци могу тра

жити у периоду Теодорине владе, чињеница је да је завера 1057. била

непосредна последица одбијања Михаила VI да удовољи захтевима ис

точних војсковођа (у том смислу је од највећег значаја било то што су

им ускраћене војнокомандне дужности). Дакле, избор претендента на

престо потегао се тек у Цариграду, и то онда када је већ било одлучено

да се подигне побуна против Михаила Стратиотика.

Почетак побуне и проглашење

По одласку из Цариграда где су се источни стратези договорили о

свим битним питањима везаним за побуну (време и место њеног изби

јања, избор цара, утврђивање појединачних обавеза завереника итд.),

следио је известан период у којем је требало предузети одређене мере

које су се, чини се, пре свега тицале задобијања подршке у војсци. Ме

ђутим, стицајем околности, развој догађаја је убрзан.

Раније је истакнуто да је од свих цариградских завереника једино

Вријеније остао у активној војној служби. Пошто се укључио у планове

источних стратега за свргавање Михаила Стратиотика, он се на челу

македонских тагми упутио на исток, ка Кападокији. Будући да је њего

во наименовање било условљено потребом да се предузму војне акције

против Турака, цар је са њим послао и извесног Јована Опсару коме је

наложио да војницима раздели плату (thv филофроcovnv). Судећи по

даљем току догађаја, Вријеније је имао у плану да искористи ова новча

на средства за своје потребе. Скилица саопштава да је он у некој равни

ци теме Анатолика „разделио Кападочанима плату“ (тоigКотлобокоug

ötéveupe thv филофроcovnv), наредивши при томе да се давања увећају.

Како је Вријеније именован за „стратега автократора македонских таг

ми“ и послат на исток „да управља Кападочанима“, односно за стратега

теме Кападокије, није сасвим јасно којим је „војницима“ (тоig otpo

тudoroug) делио поменута новчана средства. Могуће је да су у питању

биле трупе које су потицале из кападокијског подручја, а које су, због

потреба рата биле смештене унутар граница теме Анатолика.

Због овог увећаног давања Вријенију се супротставио Јован Опса

ра, одбијајући да прекрши цареву наредбу. Стога га је Вријеније, „рас

паљен жудњом за троном“ (čivo pŠeig ... tф 9upuф rob 9póvou), оковао и

затворио у сопствени шатор, „а сам је, узевши царско злато, обављао

расподелу онако како је хтео, са претеривањима“ (obrog če to Boot

Ликоv Хрuotov ovetМ mфdog čкоuetto thv otovopitiv, dog čВо6лето, ре% оле

poХdov). Заповедник анатолских тагми, патрикије Ликант, који се у бли
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зини налазио, претпоставио је да је позадина овог сукоба била „тежња

ка тиранији — као што је и био случај“ (тupovviõog čлiSeouv, болер

ћv eikög) — објасниће Скилица, додајући и то да је Ликант „био неу

пућен у намере источних архоната“ (fiv yор коi tov tois éфоug брхоu

оu BefovМеupévov diplomitog). Ликант је са својим тагмама изненада на

пао Вријенија и заробио га, „славећи (еофmpidov) цара Михаила“. По

том је дозволио Опсари „да поступа са њим како му драго“, те је овај

Вријенија ослепео и послао цару у престоницу „с оптужбом да је сме

рао отпадништво“ (punvooog коl thv toХрim8etoov otnoorootov). На

крају, Скилица закључује да је „Вријеније платио такву казну за сво

ју дрскост (пролетеiog) и самољубље (ob3očetog), да не кажемо за

безумље“157.

Одлука овог завереника да повиси новчана средства намењена ис

плати војника којима предстоји рат са Турцима, имала је за циљ да се

обезбеди подршка међу професионалним трупама пре отвореног почет

ка побуне. Чињеница је да источни стратези нису могли извести пре

врат без организовања сопствене војне силе. Исто тако, већ је наведено да

је Вријеније укључен у планове источних стратега управо због тога што је

имао команду над војском, што јасно показује да су завереници очекивали

да он, по одласку из Цариграда, заврбује ту војску за њихове циљеве. Да је

окупљање и организовање присталица стављено у задатак и осталим заве

реницима, показаће вести које се односе на Кекавменове акције: по одла

ску из престонице у Колонеју он је такође приступио агитацији. Вријени

је, дакле, није наступао мимо цариградског договора. Пошто је прихватио

план источних стратега (а то је подразумевало и сагласност да по свргава

њу Михаила VI, Исак Комнин ступи на престо), може се закључити да

он сам није имао царских амбиција. Оптужба због које је ослепљен и

послат у Цариград јесте тачна: овде се заиста радило о „отпадништву“

— али, оно се мора посматрати у склопу завере источних стратега и

Вријенијевог учешћа у њој.

**" Scyl., 487-488; Zonaras, 657-658 О овим догађајима са Вријенијем укратко из

вештава и Аталијат (53-54), преузимајући очито од Скилице: Вријеније, „један од глав

них завереника“, надмудрио је царевог посланика за расподелу војничких плата (прос

ötovépunouv tov otpotuotuкоv ovoviov), заробио га и бацио у окове, али, остали војни

ци устали су да се освете, и ухвативши Вријенија, ослепели су га. В. Лампсидис, Поuvf

tђg tuфлоceog, 25-26.

На једном месту Скилица (488) наводи Ликанта као заповедника Пизиђана и Ли

каонаца (тајv Пtotööv коl Локоövov tryобрevog), а на другом (492) као заповедника

анатолских тагми (o tov AvatoЛикоду котархоу коурidtov), Зонара (658) га наводи као о

тöv Пtotööv коa Локобvov otporópxng. Тагме састављене од Пизиђана и Ликаонаца

припадале су војсци теме Анатолика. Некада су припадници ових трупа чинили елитне

јединице византијске војске: Ликаонци и њихов турмaрх представљали су још почетком

IX века чувену тагму, према Тактикону Успенског (842—843) турмaрх Ликаоније заузи

мао је виши положај од осталих турмарха, Оikonomides, Listes, 55, 343.
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Вријенијева непромишљеност имала је за последицу промену пла

на о побуни који су завереници утаначили још у Цариграду. Како су се

ови догађаји одвијали на подручју теме Анатолика, сасвим је природно

што су великаши с поменутог подручја били први обавештени и о осле

пљењу свог саучесника и о оптужби под којом је послат у престоницу.

Скилица саопштава да су „архонти који су живели у теми Анатолика“

(оiде кото то 9ćpo tov AvotoЛикоv tog otkrioеug čxov teg брХovreg) и

који су били укључени у заверу — проедар Роман Склир, вестарх Миха

ило Вурцис, магистар Нићифор Вотанијат, синови Василија Аргира и

остали (о лошлос брилоq) — „до тада били мирни, очекујући почетак по

буне са другог места“ (réos pév hoov peplobvteg коi дрхhv осло

otocios од Мохб9ev проорievovreg), међутим, када су сазнали шта се

десило са Вријенијем и „у какву се грозну несрећу лудо увалио, хитро

су прорачунали како ће он, вероватно, у истрази открити заверу и како

цела ствар неће на крају изаћи на добро по заверенике, те су се сви по

дигли и отишли у Пафлагонију до Кастамоне“ (otoug čovrov obrog фре

voBлофос ко9uлéВоле тохоug, čvrрехdog Moylобрievou, dog čtočбрievog

obrog činopfvete thv оuvopootov коi obк eig колоу тоlgoovopóтоug to

téMog črteveХ9foетоu, бројvreg činov teg čitépxov tot čv Пофлоуоуto

кото тiv Kooróplovo)“. У то време у Кастамони се налазио Исак

Комнин — претендент на престо источних стратега — који је, по са

општењу Скилице, такође „мировао“ (fpeplobvто) на свом поседу, и

„против своје воље“ (čкоvто), он је подбуњен од стране анатолских

племића и 8. јуна 1057. проглашен (&voyоребоuot) за „цара автократо

ра Ромеја“ (оотократоро ВоotЛćo 'Poplotov)“. Овим чином сви при

сутни јасно су се одредили као одметници од законите власти коју је

оличавао Михаило Стратиотик.

Скилица није поменуо име Романа Склира међу стратезима који

су се за ускршње празнике окупили у Цариграду, што, наравно, не зна

чи да није био присутан. Набрајајући анатолске племиће који су се по

дигли и отишли у Пафлагонију, исти аутор ће скренути пажњу да прое

дар Роман Склир „није био ван завере“ (fiv yop obó" obrog ščo tov

öpoplooplévov)“. Његове активности добро су нам познате још од вре

мена владе Константина IX Мономаха, када је, као брат цареве љубав

нице, био почаствован титулом магистра и протостратора чиме је био

најављен његов даљи успон у службовању“. Највиши положај који је

138 Scyl., 488–489.

“ Scyl., 489. Према Аталијату (54), Исак је проглашен за стратега автократора. О

употреби наведеног термина у овом значењу в. стр. 254-255.

160 Scyl., 488.

* Реч је о оном Роману Склиру који се раније сукобио са Георгијем Манијаки

сом, и који је, по Мономаховом ступању на престо, издејствовао доношење одлуке о

опозивању поменутог војсковође из Јужне Италије — чиме је отпочео грађански рат у

Византији (в. стр. 99-100).
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Роман Склир држао за време владе овог цара, био је, свакако, положај

дуке Антиохије. Изгледа да је његово постављење на поменуту дужност

било праћено уздизањем у високо достојанство проедра“. Тако се деси

ло да је ранг Романа Склира у византијској племићкој хијерархији био

виши од оног који је припадао другим учесницима побуне 1057. Чини

се да је дужност у антиохијском дукату Склир морао напустити после

Мономахове смрти, када је власт у држави преузела Теодора“. Најве

роватније је да у време њене владавине није обављао никакаву службу.

У сваком случају, догађаји из 1057. затекли су га на његовим поседима

у теми Анатолика, што јасно показује да је и он био демобилисан, ако

не пре а оно, сасвим сигурно, у време када и остали источни стратези

који су се после Цариграда упутили сваки на свој посед.

Познато је да је Роман Склир у бици код Никеје 20. августа 1057.

командовао десним крилом побуњеничке војске. Његове војне спо

собности могла би довести у питање чињеница да је овом приликом за

робљен. Шта се са њим дешавало након тога, није познато, будући да

га византијски писци више не помињу“.

О породици Михаила Вурциса било је раније речи“, тако да бих

на овом месту скренула пажњу на следеће: овај великаш имао је досто

јанство вестарха (исто као и Константин Дука) и, као што смо видели,

био је присутан у Цариграду у време ускршњих празника, што значи да

се ради о једном од организатора завере. Он је, по свој прилици, био

упућен на војну службу — али о томе нема никаквих прецизнијих пода

така. У вези са њим постоји један проблем који се своди на питање да

ли се он може идентификовати са Михаилом Вурцисом, учесником у

завери Константина Диогена из времена Романа III. Ако би се то при

хватило, онда је његова војна каријера несумњива“, а што је још зна

162 Seibt, Skleroi, 80.

“ B. Seibt, Skleroi, 80, по коме је Теодора, сменивши Романа Склира, у антиохиј

ски дукат послала Катакалона Кекавмена. Тако су се на челу ове војноуправне јединице

налазила, један за другим, два будућа побуњеника. Имајући то у виду, улога антиохиј

ског патријарха у цариградској побуни могла би се посматрати у другом светлу.

*** Seibt, Skleroi, 81-85, је и сам био у недоумици по овом питању, јер — Склир је

или изгубио живот убрзо пошто је заробљен или је преживео. Узимајући у обзир ову по

следњу могућност, поменути аутор је, користећи податке које пружају извесни печати,

реконструисао каријеру овог великаша после 1057, у шта, из одређених разлога, не бих

улазила.

163 В. стр. 35 и нап. 10, 36-38, 58-60.

“ Против ове идентификације изјаснио се Каждан, Армане, 86 Ne 7, будући да га

од Вурциса, саучесника Константина Диогена (Ne 3-5), дели период од око 30 година.

Cheynet, Etudes prosopographiques, 32-33 Ne 8, види у њима једну личност, објашњава

јући (33 et n. 43) да не треба разликовати Михаила Вурциса из 1029. од имењака из

1056—57, јер је 1029. он могао имати највише око 30-35 година (што би значило да је у

време побуне 1057. имао шездесетак година). Ако се имају у виду претпоставке о старо

сној доби осталих учесника побуне источних стратега (Нићифор Вотанијат — око 55,
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чајније, један сачувани печат указивао би да је овај великаш по устоли

чењу Исака I награђен титулом магистра и постављен за намесника те

ме Анатолика“. На крају, подсетила бих да се извори нису бавили ак

тивностима и улогом овог Михаила Вурциса у самој побуни 1057: он се

помиње само у два наврата, први пут међу стратезима који су се окупи

ли у Цариграду, а потом као један од анатолских племића који су пре

договореног времена прогласили Комнина за цара.

Још мање података постоји о синовима Василија Аргира, братан

цима бившег ромејског цара Романа Аргира“. Осим да су били архон

ти из теме Анатолика који су се, после Вријенијевог ослепљења поди

гли и отишли у Пафлагонију, тешко је рећи било шта о њиховим евен

туалним функцијама или титулама. Исто тако, недостају подаци о њи

ховој улози у побуни, као и они који би се односили на положаје које

им је доделио Комнин по доласку на власт.

ж

Несумњиво је да је казна ослепљења којој је Вријеније подвргнут

била довољно упозорење за све оне који су се још у Цариграду изјасни

ли за свргавање тадашњег владара. Међутим, иако раније договорен,

сам чин проглашења био је убрзан и представљао је последицу помену

тих догађаја у вези са Вријенијем: Скилица јасно каже да су „архонти

који су становали у теми Анатолика“ до његовог ослепљења „били

мирни, очекујући почетак побуне са другог места“, али да су се након

тога подигли и отишли у Кастамону, где су свог претендента на престо

Исака Комнина приволели, и „против његове воље“, да пристане на

отворени почетак побуне, симболично изражен кроз чин његовог про

глашења за цара самодршца. Осим набројаних племића из теме Анатоли

ка, проглашењу су, по Скилици, присуствовали војници, сакупљени у

оближњим местима (кокetoе тоug nМnotoxópoug &Spotoovteg otpo

тudorog), као и они који су, „сазнавши за покрет, приступили као добро

вољци“ (бооu nu8öpievou thv кivno uv ē9eХоутој пореyévovito)“. То зна

чи да су подухват најпре подржали припадници пафлагонских трупа

као и житељи ове теме, како су се, временом, вести о намери источних

стратега шириле, тако је покрет добијао све више присталица.

Речено је већ да се о времену и месту почетка побуне одлучило

још у Цариграду. Мада у изворима о томе нема прецизнијих података,

чини се да избијање побуне није требало да буде везано за Пафлагони

Исак Комнин и Константин Дука — око 50; уп. стр. 171 нап. 98), онда би се Шенеово

мишљење могло прихватити.

* Cheynet, Etudes prosopographiques, 33 et n. 44; реч је о једном необјављеном пе

чату где се помиње Михаило Вурцис, магистар, вестис, вестарх и стратег Анатолика.ту ур р р тр

“ О њима в. Vannier, Argyroi, 47 No 17-18.

169 Scyl., 489.
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ју, односно за место по имену Гунарија, где је Исак, стицајем околно

сти, проглашен за цара“. Како је побуна 1057. била израз незадовољ

ства представника војног слоја који су потицали са истока, за њен поче

так је, свакако, била одређена нека од источних провинција, али остаје

отворено питање која. Већина по имену познатих угледнијих заверени

ка представљала је у ово време земљопоседничку аристократију теме

Анатолика (Нићифор Вотанијат, Роман Склир, синови Василија Арги

ра, Михаило Вурцис), Константин и Јован Дука били су, чини се, веза

ни за пафлагонско подручје, исто као и сам узурпатор царске титуле

Исак Комнин, Кекавмен је пак био, према Пселу, из Колонеје, а Скили

чини подаци о војсци коју је заврбовао показују да је његов утицај био

усмерен на источније области. Значајно је подсетити и на то да је један

од завереника, Вријеније, управо на подручју теме Анатолика покушао

да придобије трупе, дељењем војничких плата увећаног износа. Скили

чино саопштење да су архонти из теме Анатолика до Вријенијевог

ослепљења „били мирни, очекујући почетак побуне са другог места“ а

да су се, након овог догађаја, подигли и отишли у Кастамону, може се

тумачити на различите начине. При томе се не мора искључити мо

гућност да је за почетак побуне било одређено неко место у теми Ана

толика јер се наведени исказ може односити на обзнањивање почетка

побуне у Пафлагонији: анатолски завереници су до Вријенијевог осле

пљења били мирни и очекивали су (према цариградском договору) да

побуна избије на неком другом месту а не на подручју Пафлагоније као

ШТО Се ДеCИЛО.

Што се тиче времена избијања побуне које је такође морало бити

одређено у престоници, треба рећи да би се из Скилице могло закључи

ти да је чин Исаковог проглашења за цара автократора био непосредна

последица онога што је претрпео Вријеније. Сигурност оних који су у

Цариграду склопили заверу с намером да свргну тадашњег цара била је

угрожена: уколико би Вријеније одао њихов план, сваки од завереника

могао је очекивати да буде подвргнут уобичајеној казни за оне који су

се одлучили на одметање од законите власти и коју је већ претрпео њи

хов саучесник. Стога је било сасвим природно да се завереници из теме

Анатолика (који су могли први да падну под сумњу) „подигну“ и при

морају Исака Комнина да пристане на обзнањивање почетка побуне.

Осим тога, Комнин је у том тренутку и сам био неспреман и, по Скили

ци, „против своје воље“ је пристао да га прогласе за цара Ромеја. Зна

чајно је, такође, да овом чину нису присуствовали сви важнији завере

ници, а међу њима и Катакалон Кекавмен. Одсуство овог последњег

највише је, по Скилици, забрињавало Комнина и утицало је на њега „да

се уздржи и да не пренагљује“ (кортереiv... коi puhпроešćАлео 901). Та

179 Scyl., 489.
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ко је новопроглашени цар утврдио логор, одлучивши да не предузима

никакве акције док му се не придруже остали учесници завере“.

Војска Катакалона Кекавмена

Да су међу завереницима постојале извесне несугласице у погледу

одређивања времена за избијање побуне, показује Скиличино припове

дање о збивањима која су пратила Катакалона Кекавмена од када је, за

једно са осталим источним стратезима, напустио престоницу.

Кекавменово незадовољство, изазвано не само чињеницом да му је

ускраћена титула проедра него и могућност даљег обављања војних ду

жности, имало је за последицу то да је овај великаш свој углед и утицај

употребио за одбрану интереса својих истомишљеника — незадовољ

них представника источног војног племства. Врло брзо је, на путу од

Цариграда до Колонеје, добио прилику да своју одлучност још једном

потврди, овај пут отвореном претњом. Скилица извештава да је Кекав

мен, преко царског гласника кога је срео у Никомедији, тадашњем ло

готету дрома Никити Ксилиниту поручио следеће: „Знам брате, да је

твој господар и цар потценио Комнина и мене, и срамотно одбацивши

наше молбе, отпослао нас је кућама. Него, знај да ми одлазимо. А он,

заједно с тобом, уколико се не слажете са нашим повлачењем — при

премите се да нас вратите против наше воље назад, тако што ћете по

слати војску“7°. Није познато који су разлози утицали на Кекавмена да

на овај начин објави намере источних стратега и да тиме угрози не са

мо заверенички план већ и своју личну сигурност. Овакво отворено на

јављивање непослушности имало би оправдања само у случају да је Ке

кавмен, полазећи од цариградског договора, проценио да цар неће има

ти довољно времена на располагању да би спречио избијање побуне. Из

тога би следило да су стратези њен почетак очекивали убрзо пошто су

напустили престоницу. На такав закључак наводи и Скиличино са

општење да је Кекавмен, стигавши на свој колонејски посед, упао у

„малодушност“, пошто је „Комнин мировао као да уопште не учествује

у подухвату“ (o Kopivnvog tipéplet, dog taxo punčev pietéxov tov špyоu).

Овог завереника „узнемиравали су страхови да се Комнин и учесници

завере не окрену другом циљу и да не пожеле да ћутањем сакрију план,

а да он сам буде оптужен за отворено отпадништво јер се већ јасно от

крио преко оне поруке“ (беiplovo obrov ērópotre Sečuć to, put лос о

17. Scyl., 489.

* Scyl., 490. otóа, о обелфе, о сос корос коa BootAeog top obóev Mortoćuevog

tov Kopivnvov коi epié, коi tog беficeug hudov & колер убрievog četipnog čл' otkov

&лéкеplyev. ČAA to9t, čvu huetg &лipiev. o oе бро оot, et опорескеage tim huetéро опо

хорtioеu, onoотреyou kod čкоvitog eig countoo кoрoскеućiоate, činooretkovreg Slova

pluv. Уп. Schlumberger, Epopće III, 783.
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Kopivnvog коi ot trig cuvopiосtog pléтохоu štéроu yevópevov около)

otyn BouХmЗбоu ko Moyou thv ēлiВоuХtiv, коi plövog obrog eb90vog

корitontou ving onoorootog, dog fón котороућ čovrov 9eig био тоб

pinvoporog) 73.

Схвативши могуће последице своје непромишљености, Кекавмен

је размишљао о мерама које је било нужно предузети не били обезбе

дио личну сигурност. Његов положај био је отежан из више разлога. С

једне стране, везе са осталим завереницима биле су привремено преки

нуте јер су се демобилисани источни генерали упутили из Цариграда на

своје поседе. Како им је било ускраћено обављање војнокомандних ду

жности, овакав развој ситуације ишао им је донекле у прилог, омо

гућавајући им потребно време да заврбују присталице за свој план и да

на тај начин организују војне трупе без којих нису могли очекивати

успешно окончање подухвата. Пселово саопштење да су источни стра

тези „били веома малим размацима удаљени једни од других“ (ек

Врохéov töv Stocrnjući tov čin či). Aft\ov otetotfikeucov), и да су се

„због тога после неколико дана сакупили на једном месту и започели

побуну“ (Sto robro okiyog fuépoqëлим пovreg, etto 5th ég robro ouvče

Spopimköreg, tђg črtuВоuЛђg čрхоuouv)“, не би требало дословно при

хватити: растојање између тема Анатолика, Пафлагоније и подручја у

којем је деловао Катакалон Кекавмен, свакако, није било непремости

во, али је, судећи по Скилици, довело до привременог прекида комуни

кација међу завереницима. Тако се десило да је Кекавмен, дошавши у

Колонеју, био потпуно изолован од својих цариградских истомишље

ника. Иако није познато које је акције очекивао од Комнина, чињеница

је да га је његово мировање („као да уопште не учествује у подухвату“)

забрињавало. Изгледа да Кекавмен није благовремено обавештен о до

гађајима везаним за Вријенија, као ни о корацима које су због тога

предузели анатолски завереници, тако да и из тог разлога није могао

присуствовати Исаковом проглашењу за цара. С друге стране, из Ски

лице је такође познато да је нетом проглашени цар покушавао да преко

гласника ступи у везу са Кекавменом, и да су вести добијене тим путем

биле прилично забрињавајуће. Комнин очито није знао да се Кекавмен

већ компромитовао оном поруком коју је из Никомедије упутио Ники

ти Ксилиниту. Тако је прекид комуникација имао за последицу да узур

патор и они побуњеници који су били уз њега (а то су већином били

анатолски племићи) добију обавештење да се Кекавмен „покајао због

заклетви које је дао и да више за њих не хаје и да се сад приклања царе

вој страни и да окупља војску да би са њом напао одметнике“ (dog pleto

pleknЗеug čкеivog töv te 6o8évrov бркоv fixõynoе коi то ВоotAeog Фро

vet коl Moov ČSpottet, čф ф totg &vroipovolvents foео9ot). Добијене

173 Scyl., 490.

174 Psellos, Chronographie II, 85-86.
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вести забринуле су оне око Комнина јер би, уколико се покажу као

истините, то значило да ће им „такав човек бити непријатељ иза леђа“

(totoorov ex9pov кото. vdotov). Исак је, стога, одлучио да „се стрпи и

да не пренагљује“ са даљим акцијама све док не утврди да ли му је Ка

такалон Кекавмен савезник или противник“.

Поред овог привременог прекида веза са осталим завереницима,

Кекавменов положај отежавала је и чињеница да он сам није распола

гао војском, што је била непосредна последица цареве одлуке о његовој

демобилизацији. Занимљиво је да Скилица, говорећи о овој тешкоћи,

каже да Кекавмен није имао „унапред припремљену војску“ (обте удр

öövojutv проеuтрелuopćvmv etхе), а да му се „она коју је имао није чи

нила довољном да би се супротставио ромејском цару, а посебно зато

што се није ни договорио са подручним војним одредима, нити је био

сасвим сигуран да ли ће они прихватити његову понуду“ (ћ проooooo

obХ iко:vih čбóкеu čvrtinoporóттео9ot BootAeli 'Poplotov, то плšov & čvu

pnóе коuvoЛоуnoćuevog tois entхорtoug otporeoplосtv fiv, plmöе пxmpo

форtov čoХmкđog, et просбех9foетоu)“. Регуларне трупе Кекавмен,

природно, није могао имати под својом командом, а Скиличин податак

о недовољној војсци којом је располагао треба посматрати у склопу ње

говог каснијег приповедања о агитацији којој је овај великаш присту

пио у подручју где су му се налазили поседи. У вези с тим, треба нагла

сити да су зачетак његове војске представљали одреди састављени од

рођака и слугу, укупно око 1000 људи. Најзад, трећа околност која је

повећавала ризичност Кекавменовог положаја, лежала је у чињеници да

су у области у којима је намеравао да отпочне са врбовањем пристали

ца зимовале две франачке и једна руска тагма — најамничке трупе вој

ске византијског цара. Због њих је доста бринуо, каже Скилица, бојећи

се „да они не сазнају све, па да га заробе и пошаљу цару“77. Да је ова

ква бојазан била сасвим оправдана, јасно је само ако се подсетимо дога

ђа са Вријенијем.

Проценивши своје изгледе, Кекавмен је план о побуни најпре открио

својим слугама и рођацима (тоig čovrov. 9epáлоuct коl ouyyevéоu), од

којих је, како је речено, образовао одред од око 1000 људи“. Потом је

175 Scyl., 489.

17° Scyl., 490. Као што ће се видети, Кекавмен је успео да придобије оне регуларне

трупе које су означене изразом „тагма“. Реч је, дакле, о професионалним, најамничким

трупама а не о одредима тематске војске (уп. стр. 133 нап. 225). Није сасвим јасно шта

се подразумева под изразом „подручни војни одреди“ (то елихорto. стратеорота). По

свој прилици у питању је локална војска састављена од стратиота — ситних земљишних

поседника у овом подручју.

177 Scyl., 490.

“ Scyl., 490. Овде је, вероватно, реч о људима који су улазили у састав племићке

пратње, од којих је Кекавмен образовао приватну војску. Аналогно томе, могло би се с

правом претпоставити да су и други учесници побуне имали приватне трупе које су при
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предузео кораке да придобије великодостојнике (то)v ēntonpotépov) из

области Колонеје, идући појединачно од једног до другог. Затим је

искушавао како оне храбрије (тбw yevvototépov), тако и „оне који су

имали веће војно искуство“ (отрототикотероу)”, дакле, оне који су,

очито, до тог времена обављали значајније војне дужности. Пошто се

обезбедио код локалних великаша, Кекавмен се окренуо регуларним

трупама и њиховим претпостављенима. Начин на који је приступио вр

бовању ових последњих, нужно поставља питање његовог службеног

положаја у то време. Речено је да из свих података које пре свега даје

Скилица, произлази закључак да источним стратезима Михаило Стра

тиотик није ускратио само унапређења у почастима него и војне поло

жаје. Дакле, осим Вријенија који је са војском упућен на исток (у функ

цији стратега автократора македонских тагми и управника теме Капа

докије) сви угледнији завереници, а међу њима и Кекавмен, одлазе из

Цариграда на своје поседе. Стога, полазећи од овог закључка, збуњује

наставак Скиличиног приповедања о начину на који су за побуну при

добијене регуларне трупе. У извору, наиме, стоји да је Кекавмен „кри

вотворио царска писма у којима му је, наводно, наређено да узме три

тагме савезника и две Колонијата и Халдејаца“ (урбирото ... плообре

vog BootAtkći, dog etn простето урišvov obrф ovetХmфört to töv

оuppláхоv трio táурото коi то боo töv te KoNovevordov коi тоovХол

боiov) и да крене против Турака. Затим је, када су се, по његовој на

редби, војници тих пет тагми окупили у никопољској равници (rћv те

ötööo tђg NukotóAeog), сваки дан правио смотру (то обvoopitov), чи

нећи при томе следеће: „прво би позвао заповедника и открио му план,

тврдећи да мора да учини једно од два — или да се покори ономе што

му он говори, или да му буде одсечена глава“ (протоу иčv čкóлеu rov

ћуербvo кot thv Boultiv ove kći Murtev, dog diváукn тоiv ovoiv 9ćtepov

прођоu, f ouv8éо9ou tolic top obrov Леyopćvotg, h tiћG кефал ћs

otportpeotv ortoothoео 9оu), онда би позивао један по један бојни ред

(tóčuv) „и на исти начин све их је присиљавао да се и против своје во

ље закуну“ (коa tov toov ponov novov náv tog коi čкоvrog бркuoе) да

ће га подржати у његовој намери“. Тешкоћа коју представља ова Ски

личина прича о лукавству састоји се у следећем: да ли је било могуће

да Кекавмен, кривотворивши царска писма, измисли и свој положај

главнокомандујућег над војском којој је наводно предстојао поход про

додали војсци узурпатора. О феудалној пратњи овог типа, и изразима којима је у изво

pима означавана в. Ostrogorsky, Aristocracy, 12—15 (који, између осталог, наводи и овај

пример Катакалона Кекавмена); P. Magdalino, The Byzantine aristocratic oikos, Byzantine

Aristocracy, 92-111; Cheynet, Pouvoir, 287-301, 303-305.

179 Scyl., 490-491.

“ Scyl., 491. Уп. Dölger, Regesten, 12 n” 934. С обзиром на устројство тагматске

војске, ономе ко врбује војску за побуну било је често довољно само да обезбеди по

дршку официра да би га трупе под њиховом командом следиле, Cheynet, Pouvoir, 306.
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тив Турака? Другим речима, да ли је удаљеност источних области (за

које су његове акције биле везане) од престонице, с једне стране, а са

друге, углед који је у војној служби неспорно уживао, могао допустити

дотичном великашу да на овакав начин приступи врбовању војске која

се налазила у активној војној служби? Ако се томе дода да су при

падници ових регуларних трупа и „против своје воље“ пристајали да

учествују у побуни против законитог цара, Скиличина прича постаје

још сумњивија. Кекавмен је, додуше, претходно обезбедио подршку

угледнијих личности из те области (који су код Скилице означени тер

мином оi čлiompièrepot) као и оних који су били искуснији у војним по

словима, што му је могло олакшати спровођење агитације међу нижим

припадницима војног слоја. Сходно томе Скиличина прича би се могла

прихватити само уколико јој се да шира позадина: Кекавменова

успешна агитација није била последица само његових личних спо

собности (јер тешко да би један човек, ма како утицајан, могао сам сво

јим претњама приморати наоружане трупе ни мање ни више него на од

метништво од законите царске власти) већ и последица оног угледа,

утицаја и богатства (реч о професионалним трупама!) које су за читав

подухват заложили управо ови угледнији становници.

У границама оног подручја за које је поседом био везан, Кекавмен

је окупио две ромејске тагме (сачињене од Колонијата и Халдејаца), а

„после њих и сопствене (sc. трупе)“ (тоug oiketoug), а „приволео је и

странце да пристану“ (тоig eš č9vdov простiye tog крооролб9)“. Под

изразом тоugoiketougСкилица подразумева приватне трупе Катакало

на Кекавмена“, а под „странцима“ — најамнике у служби византијског

цара чије етничко порекло није сасвим извесно (можда су у питању оне

раније поменуте две франачке и једна руска тагма?), који су заједно са

поменутим ромејским тагмама представљали регуларне трупе. Иако

није једноставно прецизирати бројчану вредност ових заврбованих тру

па“, војска коју је Кекавмен окупио у областима које су биле најближе

његовим поседима била је очито довољна да много слободније присту

пи даљим активностима. „Пошто је ове лако преплашио“, каже Скили

ца, „и привезао заклетвама, (sс. Кекавмен) се већ ослободио страха“ и

„сакупио је људе из Севастеје, Мелитине и оне из Тефрике, и архонте и

војнике из осталих области јерменских области“ (тоug Zepootnvous

коi тоog Mexitnvoog коi тоog čк стig Teфриктус коi. Мoutov Applevtov

čрхоутос код стратифтос оuvoSpotoog). Ови подаци говоре да је Ке

* Scyl., 491.

* Као што је приметио Оstrogorsky, Aristocracy, 13 et n. 46, у извору је наглашена

разлика између регуларних и домаћих трупа које ће Кекавмен ставити на располагање

Исаку Комнину. О приватним војскама византијских племића уп. стр. 195 и нап. 178.

“ Према саопштењу Михаила Псела (Chronographie II, 89), у бици код Никеје

бројчана надмоћ била је на страни царских трупа, али су зато побуњеничке биле боље

организоване.
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кавмен своје активности везао за источније области Царства. О ет

ничкој структури сакупљене војске тешко би се нешто могло рећи,

осим да је у овим регионима био јак јерменски елемент“. Тако је с

крајњег истока, Кекавмен кренуо, преко области теме Арменијка, ка

Пафлагонији, где се налазио Исак Комнин са присталицама. Значајно је

рећи да је и врбовање у теми Арменијака делом било силом спроведе

но: тагма Арменијака (то тауро Ардеwtoкov) придружена је војсци

овог великаша „несвојевољно“ (čкоv), а „прваци теме“ (тоug too 9éplo

tog корupotous) су, такође, придобијени „неки својевољно а неки про

тив воље“ (оug pučv ēкóvrog, obg бе коi čкоvrog)“.

Вести о доласку Катакалона Кекавмена на челу велике војске, за

кључује Скилица, испуниле су Исака Комнина одушевљењем и вољом:

„до тада врло неодлучан и преплашен, он од тада постаде храбрији и

смелији“.

ж

Скиличина прича о акцијама Катакалона Кекавмена, ма колико

била тенденциозна и преувеличавала значај овог великаша у побуни

источних стартега, показује на које је све начине простор утицао на ток

догађаја. Већ је било речи о неспоразумима између Кекавмена и осталих

завереника, који су били изазвани њиховом међусобном просторном уда

љеношћу и савлађивани, понекад успешно а понекад не, разменом вести

преко гласника. Прекид комуникација повећавао је ризичност оваквих

подухвата као што је одметништво од законите власти.

Улога простора још је очигледнија у догађајима који се тичу Ке

кавменове агитације и врбовања присталица, од којих је најзанимљиви

ји био случај са припадницима регуларних трупа. Они показују како је

територијална удаљеност провинције од престонице могла, у одређе

ним околностима, ићи на руку способним и предузимљивим вели

кашима. У том смислу индикативан је податак о „кривотвореним цар

ским писмима“ на основу којих је Кекавмен доделио себи дужност

главнокомандујућег у походу против Турака: оваква варка имала је

већи изглед на успех само у случају да је пролонгирано време њеног

откривања. Војска коју је он прикупио у областима тема Колонеје, Хал

“ О овим темама в. Оikonomides, Listes, 349, 350, 356; Idem, Lorganisation de la

frontière orintel de Byzantine aux Х“-XI“ siècles et le Taktikon de l' Escorial, Actes du XIVе

Сongres international des études byzantines, Bucuresti 1974, 295-297, Микpć Aoto rov

9eplárov, 331-335 (Е. Кундура — Галаки).

“ Scyl., 491–492. Скиличина формулација о (не)својевољном придобијању темат

ских главешина или првака (тоug too 9éротос корupotoug) једино се може схватити у

смислу да је реч о главнокомандујућим над војним одредима, или, што је можда веро

ватније, о угледнијим личностима са овог подручја. Пошто се прваци теме Арменијака

помињу у множини, сасвим је извесно да није у питању провинцијски намесник.

186 Scyl., 491.
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деје, Севастеје, Тефрике, Мелитине и теме Арменијака сама по себи је

оповргавала власт легитимног цара на поменутим просторима. Подаци

о онима који су и „против своје воље“ заврбовани за побуну, такође

иду у прилог таквом закључку јер — Кекавмен је, а не цар, био ту, на

лицу места, и моћ је самим тим била у његовим рукама. Скилица, нажа

лост, не помиње на који су начин војници — припадници царских трупа

— изражавали своје недобровољно пристајање на одметништво, али

остаје чињеница да се врбовању које је Кекавмен спровео није нико

оружјем супротставио. Иста појава биће очита и када побуњеници кре

ну у поход на Цариград: источна војска и њени заповедници без отпора

ће се повлачити пред Исаком Комнином.

Дезорганизација централне власти у провинцијама на истоку, а по

себно у пограничним подручјима у којима је деловао Кекавмен, може

се посматрати као последица колико тадашње спољнополитичке ситуа

ције толико и унутрашњих прилика у држави. Познато је да су од по

следњих година Мономахове владе источне области Царства почела да,

у све чешћим у озбиљнијим нападима, угрожавају селџучка племена,

тако да су Турци, сменивши Арабљане, постали један од основних

спољнополитичких проблема Византије“. С друге стране, промена у

војном устројству државе, која се сводила на замену тематске војске

професионалном, организованом по тагматском принципу, олакшала је

врбовање припадника ових трупа (састављених како од Ромеја тако и

од представника других етникона), будући да је њихова верност леги

тимном владару зависила превасходно од чињенице да ли су редовно

исплаћивани или не. Имајући у виду да су, према мишљењу византиј

ских писаца, наследници Василија II новац из државне касе употребља

вали најмање за потребе војске“, јасно је да је у таквим околностима

врбовање професионалне војске зависило од новчаних средстава онога

коме је њихова помоћ била потребна. Уз то, 1057. побунили су се при

падници најмоћнијих византијских породица који су за собом, сасвим

извесно, повукли и ону, од њих зависну, ситнију властелу“. Зато Ке

*** Иryonis, Decline, 85-88.

“ Такву оцену даје Псел (Chronographie II, 119), в. опширније на стр. 242 и сл.

“ Познато је да је у Византији постојала извесна хијерархија моћи: на пример, из

тестамента Евстатија Воиле (1059. год.) види се да је овај земљопоседник и, без сумње,

припадник аристократског слоја, имао свог сопственог господара (оu.9evting) у личности

Михаила Апокапа, а када је овај умро, исти однос зависности успостављен је са њего

вим сином Василијем Апокапом. С друге стране, сам Евстатије Воила имао је, истовре

мено, своје тоugoiketovs и познато је да је даровао земљу не само својим рођацима него

и другим личностима са којима није био у сродству, в. детаљније Оstrogorsky, Aristoc

racy, 15 et n. 55; Lemerle, Cinq etudes, 49-53: Cheynet. Pouvoir. 294, 295, 298. Овакав вид

феудалне зависности морао је наћи свог одраза и у побуни 1057: како је већ речено, то је

била побуна најјачих (и у економском и у политичком смислу) породица тога доба, иако

нема података у изворима (осим у случају Катакалона Кекавмена), са сигурношћу се мо

же рећи да су 1057. интересе Склира, Аргира, Дука, Комнина и осталих, заступали и они
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кавменова агитација међу угледнијим лицима (оi čintonjićtepot) није

случајна: уколико се прихвати да је осамостаљивање феудалаца од цен

тралне власти једна од основних карактеристика периода који следи

смрти Василија II“, онда није потребно посебно истицати чињеницу

да су месни великаши морали имати велики утицај у локалним прили

Кама.

Организација, финансирање и територијални опсег побуне

На тешкоће са којима су се источни генерали суочавали по склапа

њу завере, а које је детаљно предочио Скилица, други извори не

обраћају пажњу, будући да је њихово интересовање превасходно било

усмерено на акције побуњеника које су уследиле након Исаковог про

глашења за цара автократора. Тако би се из „Хронографије“ Михаила

Псела (уз Јована Скилицу најважнији извор за овај период) закључило

да је организација читаве побуне спроведена без икаквих тешкоћа. За

вереници су „били са истока“ и „веома малим растојањима удаљени

једни од других“ због чега су се, после неколико дана сакупили на

једном месту и започели побуну“. И тек што су се учврстили (оок

šф9ooov be rootnv čopćoovteg), већ им се „придружио племенити та

бор, пошто се према њима сливало мноштво племића које их је подржа

вало у науму“ (отротолебоу о отоig yevvoliov čuvéorn, лMћ9оug outoig

yevvotov cuppetooovtog коl thv Yvdopunv кротоусутog). А све то зато

што се прочуло да побуњеницима „царује“. Исак Комнин, „тај племени

ти стратег“ (отротnуос уevvoliog obroig BefootЛеuке), уз кога су били

„најјачи родови“ (то кратио то уévn), које су „знали поименце“ (ovo

poori те то отоug ћлiotovто)“. Несумњиво је да је слика коју Псел да

је у извесној мери идеализована, и могла би се односити тек на оно вре

ме када су почетни неспоразуми превазиђени и када се око Комнина

окупио довољан број присталица са којима је могао да крене у поход за

освајање власти.

Посебно су занимљива Пселова обавештења о организацији побу

њеника, која показују да је реална снага овог и сличних подухвата била

заснована пре свега на војсци и мерама предузетим за њено издржава

ње. Мноштво људи које му је приступило, Исак је разврстао на одреде

по свим војним правилима, а од њих је издвојио племићe (toug yevvat

otéроug ćпокрivog töv čХХov), као и оне за које је знао да су храбри, и

„њима је поверио рат“. Поред тога, сваком војнику је одредио плату (то

отротnуuкоv čкáотор сuтmpćotov tööog), снабдео га неопходном војном

који су у личностима побуњеника из ових византијских племићких родова имали своје

„господаре“.

199 О томе ће бити више речи даље у тексту.

19. Psellos, Chronographie II, 85-86.
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опремом (thv eig Лолерикћv šфобом олохрабoov пороскеutiv); узди

зао је присталице у више чинове (реugovov očuoi Bospidov), руково

дећи се при томе критеријумом — „ко је био виши рангом, добијао је

виши чин“ (тоug ... petoug činovéplov toic pletoot) — што јасно по

казује чије је интересе заступала ова побуна. Као што и приличи ца

ру, Исак је образовао и телесну гарду, која је била сачињена од њего

вих рођака“.

Подухвати као што је био овај покушај насилног освајања власти

подразумевали су обезбеђење знатних новчаних средстава. Извори фи

нансирања су из тог разлога морали били разноврсни. Једним делом,

новац су обезбеђивали сами учесници побуне. Скиличин Настављач је

забележио да је Константин Дука био не само саборац узурпатора Ком

нина, већ и његов „најиздашнији набављач новца за стицање царске

власти“ (Хpnjući tov порuothv оф9ovdotorov eig thv tђg Boot Metog

котаоХесtv)“. Сходно томе, исправно је претпоставити да су постоја

ли и други, мање издашни, финансијери. Ако се има у виду да се 1057.

побунила елита архоната или „најјачи родови“ тога доба, јасно је да

прилив новца из приватних извора није био занемарљив. Представници

земљопоседничке аристократије источних провинција Царства — Ком

нини, Дуке, Склири, Вотанијати, Аргири и остали — залагали су тако за

своје интересе не само утицај и углед који им је по пореклу и службо

вању припадао него и материјална богатства којима су располагали.

Како су се најугледнији завереници (на чију је иницијативу читав план

и зачет) још у престоници договорили о свим битним питањима веза

ним за предстојећу побуну, може се претпоставити да су тада у глав

ним цртама одредили и своје појединачне обавезе, у које су спадале и

ове финансијске. Одређивање евентуалне висине износа је, вероватно,

усклађивано према другим обавезама које су завереници прихватали.

Тако је Вријеније имао задатак да заврбује трупе које су му дате под

команду, што је покушао да учини уз помоћ државног, а не свог нов

ца, Катакалон Кекавмен је извесну своту морао употребити за придо

бијање присталица у областима које се налазе близу источне границе

Царства, Константина Дуку извори ретко помињу у догађајима веза

ним за саму побуну, из чега се да закључити да је његова основна оба

веза, коју је очигледно могао испунити без тешкоћа, била управо фи

нансијске природе, чини се да су се активности представника анатол

ских побуњеника превасходно односиле на окупљање присталица,

*** Psellos, Chronographie II, 87. Сличне мере предузео је, како смо видели, Лав

Торникије 1047: својим угледнијим присталицама (достојанственицима — члановима

синклита) поверио је или војнокомандне положаје над побуњеничким трупама, или им

је дао „место близу царског трона“, или их је поставио на високе положаје, уп. стр.

118 и нап. 151.

193 Scyl. Cont., 108.
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тим пре што су биле условљене околностима Исаковог изненадног

проглашења за цара“.

Други начин на који су побуњеници обезбеђивали новчана сред

ства није био добровољан већ принудан. Псел извештава да је Комнин,

пошто је знао „да је за војску потребно много новаца“ (бти хрnjućrov

полХdov беi тф оuvtáуроти), најпре затворио све путеве који воде у пре

стоницу (протоу иčv náoog tog eig thv Пóлiv onoФрörtet oбoog) и по

ставио на њима стражу (Фроupóv), тако да никоме без његовог до

пуштења није било дозвољено да иде у једном или другом правцу. На

тај начин је спровео „уредно принудно наплаћивање државних пореза“

(tog ompootoug eiо пратteu ouvelopopog ob poponv), чинећи то врло

промишљено: основао је специјална надлештва, означио строге саку

пљаче и „све је посебно уносио у катастарске спискове, да би, када се

коначно учврсти на престолу, имао тачне прорачуне пореских прима

ња“ (&лоурофópevog čкоо то, tv čхоu Koi teХефтероу Восuлебоog čкри

Веig roug töv eiопрćičeov Лоуuорuоog)“. Ове и сличне мере могле су се

предузети само на подручју над којим су побуњеници у већем степену

успоставили контролу, са друге стране, оне су истовремено омогућава

ле да се њихова власт и одржи у тим областима. Подаци о наплати пу

тарине и других пореза значајни су јер сликовито показују позадину

узурпације царске титуле: сам чин проглашења био би симболичан да

није за собом повлачио узурпацију других принадлежности централне

ВЛаСТИ.

Наведене Пселове вести о наплати државних пореза од стране

Исака Комнина, отварају најмање два, међусобно условљена, питања:

прво се односи на обим територије која је била под влашћу побуњени

ка, а друго — на природу те власти.

Простор захваћен побуном 1057. може се одредити само у општим

цртама, при чему се мора водити рачуна и о временским границама, бу

дући да је контрола над источним провинцијама Царства успостављана

постепено. У периоду који је претходио и непосредно следио чину Иса

ковог проглашења за цара автократора Ромеја, некаква власт побуње

ника је, сасвим извесно, била успостављена на подручју Пафлагоније:

ова тема је непланирано постала центар побуне и у њој је узурпатор од

лучио да остане утаборен све док му се не придруже остале пристали

це. Кекавменове акције на истоку Царства, у близини пограничних под

ручја (области Халдеје, Колонеје, Севастеје, Тефрике, Мелитине), као и

“У изворима нема података о војсци коју су племићи из теме Анатолика ставили

на располагање узурпатору, али, како је већ напоменуто (в. стр. 197 и нап. 182, стр. 199 и

нап. 189), с правом се да претпоставити да су их у подухвату следили чланови њихове

приватне пратње од којих су могли формирати неке војне одреде. При томе, треба имати у

виду да су се међу овим анатолским племићима налазили припадници старијих и угледни

јих родова какви су Аргири и Склири чија је клијентела могла бити веома бројна.

*** Psellos, Chronographie II, 86—87.
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оне у теми Арменијака, упућују на закључак да је известан степен кон

троле успостављен и у овим провинцијама (он се, у крајњој линији, мо

гао сводити на отклањање опасности од напада на побуњенике с леђа,

тј. са истока). Теже је утврдити какво је стање било у централним под

ручјима Мале Азије (области теме Анатолика, Кападокије и Харсија

нона). С једне стране, чињеница да је већина угледнијих завереника

потицала из теме Анатолика наводи на закључак да је и ова провинци

ја у извесном смислу трпела утицај побуњеника. Међутим, с друге

стране, извори указују на присуство Стратиотикових присталица у

истим областима: подсетила бих да је за Вријенијево ослепљење био

заслужан Ликант, заповедник (котархоу) анатолских тагми Пизиђана

и Ликаонаца, поред тога, Скиличини подаци о војсци коју је Михаило

VI опремио да се супротставе побуњеницима у бици код Никеје, пока

зују да су се у њеним редовима и тада налазиле неке „источне тагме

које се нису придружиле Комнину“ (то рih оuvoлoх9évro čфо тауро

то тф Корivnvd))“, а у питању су биле анатолске (по свој прилици оне

исте којима је заповедао патрикије Ликант) и тагме из теме Харсијанон

(ову последњу предводио је царев присталица Пниемије Ивирац кога

Скилица, на једном другом месту“, наводи као заповедника фаланге

Харсијанита). Уосталом, као што је раније наведено, постојање извесне

подељености на истоку, поменуо је и Аталијат: по избијању побуне,

Комнин је имао присталице само на истоку, а Стратиотик и на истоку и

на западу Царства“.

Када су се Исаку Комнину придружили остали очекивани сауче

сници (а по Скилици је од највеће важности био долазак Катакалона

Кекавмена с војском у Пафлагонију), узурпатор је рођеном брату Јова

ну предао на чување своју супругу Катарину, ћерку Јована Владислава,

и „све богатство које је имао“ (ov etхе плоотом), а потом их је послао у

тврђаву Пимолису (која се налази на ушћу реке Халис, у источном делу

теме Пафлагонија“), што само по себи говори о сигурности коју су по

буњеници осећали на овом подручју. Осим тога, Комнин је, на челу вој

ске, из Пафлагоније, преко реке Сангарион, „мирно и лагано“ (охом ћ

коi Báčnv) дошао до Никеје, „хваљен и слављен“ (орivoopievóg те коi

ebфmpoopevog). Чињеница да му се на овом путу нико није супротста

вио показује да је утицај побуњеника постепено успостављан и у обла

196 Scyl., 493.

“ Scyl., 492. Као што је истакао Сheynet, Pouvoir, 340, 342-344, унутар војног

сталежа постојала је вишеструка подељеност 1057, која се запажа не само у погледу

припадника источне војске, него и када су у питању западне трупе — верних бранилаца

права на трон легитимног цара Михаила VI.

198 Attal., 54.

“ Сrow, Byzantine Paphlagonia, 16, претпоставља да је Пимолиса била тврђава у

поседу Комнина, или неке друге породице која се налазила у савезничком односу са

ЊИМa.
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стима чије су северне границе излазиле на црноморску обалу. Најзад, и

саму Никеју Исак је придобио без борбе, овај град је убрзо постао по

буњенички центар — планирано је да им он буде полазиште за даље на

паде и база за евентуално повлачење“. Уз то, поставши господар Ни

кеје, узурпатор је „у њој одложио сав новац који је имао, као и вишак

опреме“ (боопер сtхе хрfuuovo čvooth onogets коi то перитto the ono

океuђg)201.

Што се тиче области које нагињу ка јужном делу Мале Азије, тре

ба рећи да одсуство било каквих података о њима у изворима који се

баве догађајима везаним за побуну 1057, показују да оне ни на један на

чин нису улазиле у интересну сферу побуњеника, очигледно стога што

им одатле није претила никаква опасност.

Није једноставно утврдити степен стварне власти побуњеника на

поменутим просторима. Ако се има у виду чињеница да је од Исаковог

проглашења за цара, 8. јуна 1057. до битке код Никеје (јединог оружа

ног сукоба између цареве и узурпаторове војске, у којој је Стратиотик

поражен), 20. августа исте године, протекло 73 дана, чини се мало веро

ватним да је у овако краткотрајном периоду било могуће организовати

(у оном смислу како је предочио Псел) стварну власт на неком ширем

простору. Зато је умесније говорити не о успостављању „власти“ него о

постепеном ширењу утицаја или надзора од стране побуњеника, и то

пре свега у оним областима кроз које је узурпатор пролазио с војском,

журећи да се приближи престоници.

С тим у вези, истакла бих да границе простора који је 1057, услов

но речено, био захваћен побуном, треба посматрати пре као последицу

опадања ауторитета царске власти у већем делу источних провинција, а

не угледа, способности и добре организације побуњеника. Приметно је

да после оног отпора који је Вријенију пружио патрикије Ликант са

тагмама Пизиђана и Ликаонаца, није уследила ниједна слична акција,

мада је у изворима потврђено постојање царевих присталица међу

једним бројем регуларних трупа“. Тако нема података да је по Исако

вом проглашењу за цара (а тим чином објављен је почетак побуне) ије

дан одред источне војске покушао да побуну на самом почетку локали

зује и спречи њено ширење ван области Пафлагоније. Кекавменове ак

ције у пограничним областима на истоку (где је део регуларних трупа

придобио „против њихове воље“) такорећи нису ометане, што говори о

200 Scyl., 492.

20. Scyl., 493.

* Реално је претпоставити да је временом, од избијања побуне, број царевих при

сталица опадао сразмерно увећавању броја оних који су подржавали узурпатора. То зна

чи да је Стратиотик, бар када је људство у питању, имао могућност да благовременом и

одлучнијом акцијом покуша да спречи ширење побуне. Другим речима, његова неактив

ност је умногоме допринела да се ситуација развије у корист Исака Комнина.
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степену поодмакле децентрализације на овим просторима. Најзад, Исак

је у Никеју кренуо „мирно и лагано“, „хваљен и слављен“, нико се томе

није супротставио, као, уосталом, ни његовом уласку у тај град.

Једина забележена активност цару лојалних источних трупа и вој

них команданата, била је повлачење. Скилица извештава да су се војни

ци (оi otporudovol), који су сачували верност Михаилу VI, „како су са

знавали за његово (sс. Исаково) напредовање ка Никеји, мирно повла

чили и распуштали“ (po 96vreg obro riv просNikolov šлеuotvootoo

блехdopouv fipéplо коi дuелоovito) и одлазили сваки својој кући што је

природно „када се човек боји за жену, децу и остале најближе“ (oto

перi yuvouкос коi notóov коi тоov čMAov беоudog čvoy kotoratov).

Стратези (оi бš otpornyot), односно угледнији војни заповедници, „од

лазили су код цара као весници Комниновог доласка“ (&nfecov прос

tov BootЛćo, čхуелоu tђg optčeog tov Kopivnvob rootф уuvopievou). Ме

ђу њима су се по значају издвајали већ поменути патрикије Ликант (за

поведник анатолских тагми), Пниемије Ивирац (заповедник фаланге, тј.

тагме Харсијанита), Теофилакт Манијакис“ (Скилица га наводи без

титуле и функције) и „многи други који немају нарочити углед“ (коi

čMAо подлоi ob Atov čxovreg to črtonplov)“.

Војска Михаила Стратиотика. Битка код Никеје

Каква је била реакција Цариграда на поменуте догађаје у ис

точним провинцијама Царства? Своју решеност да брани престо Стра

тиотик је јасно показао опремањем припадника западних трупа (којима

су придружене лојалне источне тагме) за супротстављање узурпатору.

Међутим, постоје индиције на основу којих се закључује да ситуација

није процењена ни благовремено ни на прави начин. На то пре свега

упућује чињеница да се узурпатору, који је већ 8. јуна 1057. про

глашењем за цара објавио своје намере, нико није супротставио ни док

се утаборен налазио у Пафлагонији, ишчекујући преостале саучеснике,

ни када се одатле упутио ка Никеји: утицајни великодостојници око

Михаила VI, понашали су се „као да се ништа није десило — нису дело

вали против побуњеника, нису против оних који су наступали подигли

преостале одреде које су имали, нити су учинили икакав покушај да

разбију побуњену војску“ (болеp punčevog коuvoo yeyovorog, obre tois

толpingetouv čvreфоuЛебоovro, obre tog Neuropévog tööеug čini tog

čкеivov o uvrćičеug čкivouv, obrº čMAо тајv návrov ēnotouv bi бтоu ov to

* Теофилакт је, нема сумње, припадао породици чувеног византијског војсково

ђе и узурпатора Георгија Манијакиса. Међутим, ништа ближе се не може рећи о њихо

вим родбинским везама као ни о месту које је Теофилакт заузимао у византијској пле

мићкој хијерархији, уп. стр. 90.

204 Scyl., 492.
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тupovvuкоv o ovтоуро био лосоuev)“. Према извештају Јована Скили

це, цар, мада му је било познато да је побуна (ћ олоотоoto) избила и да

је „цела источна ромејска војска, осим малог броја“ (ћ лбоо ефа

“Popioikh xetp, лЛhv олiyov) кренула против њега, ипак „није сматрао

за вредно да пошаље гласника да се склопи мир јер је побуна била још

у зачетку а ситуација не сасвим јасна“ (пресреug prev перi eliptivno obк

èбокipločе перпеuv, opxtiv te tђg činocractog šti exooong коl ФЛет

plovihv róv проуpućivov), него се одлучио на опремање и наоружавање

војске за супротстављање“. На тај начин је Стратиотик привремено

„препустио“ источне провинције Исаку Комнину, супротстављање

узурпатору било је одложено док се не организују западне трупе од ко

јих се очекивало да потврде, или тачније — поново успоставе — власт

легитимног владара над поменутим простором.

Највећи део војних снага Михаила VI чинили су стратиоти са за

пада Царства: окупљене су биле, каже Скилица, „све војске запада“

(tog Surukog блčioog čuvajueug) и стављене под команду „Македонаца“

(tóv Мокебоусоу), и то оних „који су били славног рода и који су се до

казали у својим претходним подухватима“ (ек уévous Лор проб коi čк

протуmooprévov optoteupućitov eböокiploug povévitog), са њима су сје

дињене источне тагме које су сачувале верност цару — анатолске и оне

из Харсијанона. Сви војници и стратези награђени су од стране владара

чиновима (óčudopool), даровима и новцем. За главнокомандујућег ове

војске постављен је, у својству „стратега автократора и архонта“ евнух

Теодор, проедар, који је од раније држао положај доместика схола ис

тока“. За његовог саархонта и саветника (оuvćрхоуто коi o oppovkov)

одређен је магистар и дука Арон (тоу рićytorpov Aорбу коi бобко), син

Јована Владислава, „зато што се истакао у многим борбама, а био је и

брат Комнинове жене“ (dog čv ēv полЛоig бусоviорос котnSAmpévov

čvöро код обелфöv опорХоуто тing yuvouкос тоб Kopivnvov)“.

Име магистра Арона, Скилица први пут помиње у вези са дога

ђајима 1018. када се Владислављева удовица Марија предала Васи

лију II са члановима своје куће, њена три сина, Прусијан, Алусијан и

Арон, наставили су да пружају отпор на планини Томор. Убрзо су се и

они предали, и том приликом били су почаствовани византијским ти

тулама — Прусијан оном магистра, а његова млађа браћа достојан

ством патрикија“. Арон је своје службовање обављао, у складу са Ва

20° Psellos, Chronographie II, 88.

206 Scyl., 492.

297 Scyl.,492—493. Теодор је био један од најближих сарадника царице Теодоре и

постављен је за доместика схола истока на самом почетку њене владе (Scyl., 479). При

томе је био почаствован угледним достојанством проедра, Рsellos, Chronographie II, 91.

208 Scyl., 493.

209 Scyl., 359, 360. ВИИНЈ III, 129 и н. 169; 130 (Ј. Ферлуга), Пириватрић, Самуи

ло, 128, 129-130.
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силијевом политиком, на истоку Царства, али о томе све до владе Кон

стантина IX нема помена у изворима. Ипак, његов напредак посведочен

је чињеницом да је у време поменутог цара, у периоду 1047—1049, као

вестис и катепан Васпуракана ратовао против Селџука“. Занимљиво је

рећи да је као савезника у тим борбама имао вестиса Катакалона Кекав

мена, тадашњег управника Ивирије и Анија. На основу помена извесног

магистра Арона на јерменском натпису који се налазио на саборној цр

кви у Анију, претпоставља се да је овај Владислављев син 1055-1056, у

време царице Теодоре, уздигнут у ранг магистра и постављен за наме

сника града и области Анија (а можда и читаве теме Ивирије)“. На

редну етапу у његовој каријери показује један печат где се магистар

Арон помиње као дука Едесе“. По свој прилици одатле је 1057. дошао у

Цариград (Скилица га помиње као магистра и дуку), и придружио се вој

ним снагама које је Стратиотик наоружавао против побуњеника“. Ви

сок положај који му је овом приликом додељен показује колико је пове

рење владар имао у његове способности и лојалност. Није познато да ли

је Стратиотик очекивао нешто од чињенице да против узурпатора царске

титуле шаље његовог шурака, али би се, по Скилици, могло рећи да ово

сродство није било без икаквог значаја за Ароново постављење“.

Од значајнијих официра који су бранили интересе Михаила VI

свакако треба поменути и магистра Василија Тарханиота, чија ће поро

дица у наредним деценијама имати све истакнутију улогу. Род Тарха

210 Scyl., 448-454. Уп. Vryonis, Decline, 86.

*** Поменути натпис изазвао је спорење у литератури не само у вези са његовим

читањем (в. преглед старије лит. који даје Ј. Ферлуга, ВИИНЈ III, 167 н. 294) него и у ве

зи са временом из кога потиче, што је за ово разматрање од већег значаја, наиме, уоби

чајено је да се натпис датује у 1055-1056. годину, в. Златарски, Историн II, 129, 130,

130—131(по коме је Арон био постављен за управника теме Ивирије око 1049, када је на

том положају сменио Катакалона Кекавмена, послатог на балканско ратиште против Пе

ченега); N. Adontz, La famille d' Aaron le Bulgare, Вуz. 11 (1936) 783; Ј. Ферлуга, ВИИНЈ

III, 167 н. 294; међутим, постоји и мишљење да се његов настанак може померити и у

каснији период, в. Ђурић, Арон, 76-77 н. 31, који, осим прегледа литературе, оставља

могућност датовања натписа у 1071. годину. Ако би се такво мишљење прихватило, он

да се Арон, поменут на натпису, тешко може идентификовати са Ароном, сином Јована

Владислава.

212 Schlumberger, Sigillographie, 316-317 No 1. Уп. Златарски, Историх II, 131.

*** Према мишљењу Артонова, Правители Здессви, 140, 153, Арон је био дука

Едесе у време Исака I, у периоду од 1057—1058, а до 1057. држао је положај у Ивирији,

одакле је опозван и постављен за Теодоровог саветника и саархонта.

*** Нема сасвим поузданих података о збивањима која су пратила Арона пошто се

Комнин устоличио на престолу. Печати на којима се извесни Арон помиње као (про

то)проедар и дука, поједини истраживачи, приписујући га овом Арону, сину Јована Вла

дислава, узимају као доказ његовог напредовања и за владе овог цара (Златарски, Исто

рих II, 131—132, 132 н. 1, који Арону приписује и положај дуке Месопотамије), неки, ме

ђутим, сматрају да није реч о сину бугарског цара, већ о његовом праунуку Радомиру

Арону, в. о томе детаљније Ђурић, Арон, 73 и н. 18 (преглед старије литературе), 74–76,

82, 83.
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ниота (или Траханиота) може се пратити тек од времена Василија II, ка

да је у изворима поменут један носилац овог презимена. Реч је о прото

спатарију Григорију Тарханиоту који је обављао дужност катепана

Италије у периоду од 998/9 до 1006. године“. На основу службовања

првог познатог члана ове породице не може се ништа рећи о њеном по

реклу, али како подаци о познијим представницима рода показују њи

хову везаност за Тракију, тачније за Једрене, уобичајено је и да се ње

гови почеци траже у поменутом подручју“. Име Василија Тарханиота,

присталице Михаила Стратиотика, у византијским хроникама јавља се

први пут у вези са догађајима из 1057, али су поједине етапе његовог

напредовања у војној служби пре те године познате захваљујући сачу

ваним печатима. Први од њих показује да је Василије био антипат, па

трикије и стратег, затим је, као вестарх, обављао дужност катепана (не

зна се у којој области Царства), да би потом био уздигнут у ранг маги

стра и именован за дуку (такође није познато ког подручја)“. Будући

да је Скилица овог великаша окарактерисао као „најврснијег од свих

Македонаца“ (лаутоу тајv Мокеббwov čov čŠохототос) и „најбољег и

по роду и по памети и по искуству“ (коl yévet коl Фроућоet коi epret

piо био прелšotorog)*“, произлази закључак да је његово бављење вој

ним пословима било врло успешно. Врхунац у службовању Василија

Тарханиота представљао је положај стратилата запада (стратплатns

тing oboeog)***. Није познато да ли га је на ову дужност Стратиотик

поставио непосредно пред сукоб са побуњеницима 1057, или ју је оба

вљао и раније. У сваком случају, последњи помен овог великаша ве

зан је за никејску битку у којој је као заповедник десног крила цареве

војске (сачињеног од западних трупа) био поражен од Катакалона Ке

КавМСНа.

Подаци о другим припадницима породице Тарханиот показују да

су им војне дужности биле доступне и у другој половини XI века. Тако је

Јосиф Тарханиот био један од важнијих генерала под Романом IV Дио

геном, а у време Михаила VII обављао је дужност дуке Антиохије. Ње

гов син Катакалон Тарханиот, чије ће активности у једном периоду та

кође бити везане за Антиохију, 1077. држао је положај катепана

Адријанупоља. С обзиром на улогу коју ће чланови куће Тарханиота

215 Falkenhausen, Untersuchungen, 84–85 Ne 35; Leontiades, Tarchaneiotai, 23—25 Ne 1.

216 Leontiades, Tarchaneiotai, 18, сматра да је име овог рода настало од топонима

Topxövetov, места које се налази у близини Кипселе.

217 О службовању Василија Тарханиота в. Leontiades, Tarchaneiotai, 27-28 No. 4.

218 Scyl., 494.

219 Scyl., 494. о функцији стратилата в. Guilland, Recherches I, 385-399. Ескори

jалски тактикон (971–975) показује да је стратилат у то време долазио после стратега

Анатолика, доместика схола истока и запада, и стратопедарха истока и запада, Оikono

mides, Listes, 263. Као што је примећено (ibid., 332), извори XI века помињу више стра

тилата, па се претпоставља да је и ова војнокомандна дужност додељивана једном лицу

у западној, а другом у источној половини Царства.
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имати у узурпацијама потоњег периода, ваља истаћи да су свој прести

жни положај међу једренским породицама утврдили орођавањем са

Вријенијима“.

Обавештења која извори дају о саставу војске Михаила Стратио

тика и њеном командном кадру потврђују постојање вишеструке поде

љености у Царству. Пре свега, западне војске, под којима византијски

извори у већини случајева подразумевају трупе регрутоване и стацио

ниране на подручју теме Македонија“, браниле су интересе Михаила

Стратиотика. У вези са тим, треба рећи да је остало отворено питање

шта се десило са оним македонским тагмама које су стављене под запо

ведништво Вријенија и послате на исток. Завереници су још у Цариграду

схватили значај те „велике војске македонских тагми“ и управо је због

ње Кекавмен инсистирао да се овај великаш упути у план о свргавању

цара. Речено је да је Вријенијево врбовање прекинуто на подручју теме

Анатолика и да је он ослепљен враћен у Цариград. Али, шта се десило са

трупама из теме Македоније? Да ли су оне опозване том приликом (Ски

личини подаци упућују на сасвим супротан одговор: патрикије Јован Оп

сара „остао је на том месту да би брзо обавио расподелу новца за остатак

војске“) или касније, у време када је било одлучено да под командом

Василија Тарханиота бране власт легитимног владара“?

Друга подела била је очита у табору источне војске: видели смо да

је један њен део пристао уз побуњенике, а други (по Скилици мањи, а

по Аталијату већи“) уз Стратиотикове заповеднике. Није случајно да

су се (добровољно или не) одметнуле трупе из оних малоазијских обла

сти које су се простирале према источној граници Царства. С друге

стране, у централном делу Мале Азије да се установити двострука по

дељеност: одатле су потицале, условно речено, најверније Стратиоти

кове источне трупе (из тема Анатолика и Харсијанона), исто као и гру

па најугледнијих побуњеника — представници анатолске аристократије

(Склири, Аргири, Вотанијати, Вурциси)“. Као што су се ромејске вој

220 Leontiades, Tarchaneiotai, 30-32 Ne 6 (Јосиф Тарханиот), 33-35 Ne 7 (Катакалон

Тарханиот). Јелена Тарханиот, сестра поменутог Катакалона Тарханиота, катепана

Адријанупоља, била је удата за сина Нићифора Вријенија, узурпатора из 1077, ibid.,

36-37 No. 9.

*** Исти термини присутни су у списима византијских аутора који се баве побу

ном Лава Торникија.

222 Scyl., 487.

* Scyl., 488: 658 просеpeve tф tóno, dog taxo thvets tov Notrov Maov šveprücov

ötovopitiv.

224 Cheynet, Pouvoir, 342, претпоставља да је Тарханиот у извесном смислу пред

стављао замену за ослепљеног Вријенија.

*** Attal., 54: „многи војници са истока пређу на страну цара у Цариграду“ (ple

tort8evrol 58 прос том čv ti Bogovtog BootХćo ouxvot tov čк сте čфag otporuotov).

*** Према Сheynet, Pouvoir, 343 et n. 30, претпоствља да су уз цара, осим трупа из

централних делова Мале Азије, биле и војске из теме Тракезијанаца. Овакву претпостав

ку заснива на чињеници да је, према једном печату, главнокомандујући над царском вој
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ске сврстале на једну од две супротстављене стране, тако су се и на

јамници придружили или Комнину (Скилица је поменуо да је Кекав

мен заврбовао и странце — франачку и руску тагму?) или цару (патри

кије Рандулф, Франак, борио се код Никеје у двобоју са Вотанијатом).

На крају, и командни кадар обеју војски показивао је подвојеност: Ва

силије Тарханиот, представник западног племства насупрот малоазиј

ској аристократији, или Арон, магистар и дука Едесе, син Јована Вла

дислава, и поред блиских рођачких веза није се налазио у табору Иса

ка Комнина.

Долазак војске Михаила VI побуњеници су дочекали утаборени у

северном делу Никеје“. Оружаном сукобу претходило је безуспешно

међусобно наговарање присталица једне и друге стране да се приклоне

оној противничкој. У вези с тим, интересантно је навести којим су ре

чима ови стратиоти — будући да су били „од истог племена и рођаци и

пријатељи“ (орбФuNot коi ouуyevetg коi ptЛоu) — образлагали своје

опредељивање за цара односно за узурпатора. Цареви војници нагова

рали су ове друге да напусте Комнина пошто је „побуњеник и от

падник“ (... topovvov čvopo коu činootótnv) и да пређу на страну Ми

хаила VI, а „не да због жеље и амбиције једног човека“ (pun čuº

èrti Supitav коi бреštv ēvog otvöрög) упадају у толику опасност, јер, убр

зо ће бити „не само избачени из војске и лишени имовине“ (рih pióvov

šклтооuv otporetog коi теptouctog ortoothvat) већ ће можда „изгуби

ти и оно најдраже — светлост очију“ (то улокототоу оловалеiv кuvöu

veboat róv oppiditov péyyog). Побуњеници су, с друге стране, саветова

ли својим саплеменицима да „напусте цара који има само име цара, а

иначе је бедан, будаласт и безвредан човек, којим управљају евнуси“

(католикeiv ... töv BootAéo, čvojio plövov čxovro BootAéog, tČAxo Se

čvopo oо проу коi. кpovćхmpov коi či), petov, ono elovooxov opxópevov) и

да се придруже ономе ко је достојнији царске власти — Исаку Комнину

— „човеку племените руке и славном и чувеном по својим претходним

војним успесима“ (čivopi кото Хеiро уevvotф коi. Мор прф коi otopovet

тоig протуmooplévotg otpornyfuоotv)“.

ском, евнух Теодор, проедар, истовремено са дужношћу доместика схола истока оба

вљао дужност стратега Тракезијанаца.

*** Према Скиличиним подацима царева војска је ишла од Цариграда преко Хри

сопоља и Никомедије и улогорила се на планини Софрон (у близини Никомедије). Је

дан одред био је претходно послат да сруши мост на реци Сангарион да би тиме био

спречен неопажен долазак Комнина у Никеју, Scyl., 493. Потом је логор царске војске

премештен код Петроје, на 3 км удаљености од побуњеника. До битке је дошло код ме

ста званог Хад. У литератури се говори или о бици код Петроје, а најчешће о бици код

Никеје.

*** Scyl., 493-494.
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О распореду трупа у бици код Никеје, до које је дошло 20. августа

1057, детаљно је известио Скилица: центром цареве војске командовао

је евнух Теодор, доместик схола истока, који је због развоја прилика

изазваних побуном именован и за стратега автократора, десно крило,

које су сачињавали „Македонци“, поверено је Василију Тарханиоту,

стратилату запада, док је левим заповедао Теодоров саархонт и савет

ник, магистар и дука Арон, са својим „хипостратезима“ патрикијем Ли

кантом, Пниемијем Ивирцем и патрикијем Рандулфом, франачким на

јамником. Центар побуњеничке војске држао је узурпатор Исак Ком

нин, а лево од њега био је магистар Катакалон Кекавмен, по свој прили

ци, заповедник трупа које је лично заврбовао у источним пограничним

областима Царства, десно крило било је поверено проедру Роману

Склиру?2°.

Деоба заповедничких улога међу побуњеницима интересантна је

јер указује на оне који су међу њима заузимали значајније место. Док је

било потпуно очекивано да Кекавмен, с обзиром на своју улогу у прет

ходном периоду, добије истакнуто место и у бици чији је евентуални

позитиван исход отварао његовим истомишљеницима пут ка престони

ци, дотле је избор Романа Склира за главнокомандујућег над десним

крилом прилично изненеђујући. Његове активности у побуни до битке

код Никеје своде се у изворима на један једини податак: проедар Роман

Склир био је један од оних анатолских великаша који су се, на вести о

хапшењу и ослепљењу Вријенија, подигли и отишли у Пафлагонију да

би прогласили Исака Комнина за цара. Стога је тешко рећи на основу

чега му је дата предност у односу на друге угледније побуњенике: да

ли се издвајао војничким угледом и искуством (које му, узгред речено,

није много помогло у бици код Никеје), или је, аналогно подацима о

врбовању војске од стране Кекавмена, могуће претпоставити да је и

Склир, као припадник једне старе племићке куће (чији су се чланови

већ опробавали у подухватима ове врсте) имао значајнијих заслуга у

окупљању присталица“?

Било како било, царска војска је 20. августа потпуно поражена од

стране побуњеника. Догађаји везани за сам ток битке (детаљно изложе

ни код Скилице) занимљиви су за тему овог рада само утолико што на

известан начин илуструју значај појединаца из једног или другог табо

ра. Тако ће Скилица у себи већ својственом маниру победу узурпаторо

ве војске приписати Кекавмену: када је Арон разбио трупе на десном

крилу побуњеничке војске, заробивши, при томе, и њеног заповедника,

*** Scyl., 494. Као што је приметио Сheynet, Pouvoir, 340 etn. 14, Скиличини пода

ци о распореду трупа једне и друге стране, омогућују да се направи схематски приказ

битке (што је поменути аутор и учинио).

**9 Seibt, Skleroi, 80-81, претпоставља да је Склиру овај положај у бици код Никеје

омогућила чињеница да је, бар по титули, био хијерархијски у вишем рангу од свих

осталих представника војног слоја који су узели учешће у побуни 1057. године.
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Романа Склира, Кекавмен је успео да преокрене ситуацију у Исакову

корист, натеравши у бекство оне који су му били насупрот (а реч је о

„Македонцима“ под командом Василија Тарханиота)“. Аталијат се по

забавио битком на нивоу општих објашњења њеног тока, не пропу

стивши при томе прилику да по имену помене једног њеног учесника.

„У тој бици, више од свих осталих истакао се, и показао се као најхра

брији и дивљења вредан магистар Нићифор Вотанијат“. Да је вој

ничка слава пратила овог великаша, потврдио је и Скилица: захтев па

трикија Рандулфа, франачког најамника и присталице Михаила VI, „да

се сусретне са неким од знаменитих“ био је потпуно задовољен мо

гућношћу да се огледа са Нићифором Вотанијатом“. Пажњу заслужују

и Пселова обавештења о главнокомандујућем над царском војском: ев

нух Теодор се „колебао између две стране, а по мом мишљењу већ је

направио избор“ (орфиррелing fiv, dog š' eyфроu plovopeptic), та чињеница

проузроковала је, по аутору „Хронографије“, пораз царске војске: „зато

су нас разбили и фронтално и у позадини, и пре него што је одлучено

да се треба борити, били смо поражени у мислима наших стратега“

(69ev č5 čijuфотšpov котnуоWiореЗо, коi дрiv ћ померintéo čбóкеu, tois

tov otpornyобvrov Yvdoploug httople9o.)***. Промену става главноко

мандујућег (што, иначе, други извори не потврђују), Псел ће поменути

још на једном месту, овај пут експлицитно: после пораза код Никеје,

Стратиотик је размишљао о поновном окупљању војске, али Теодор је

„потпуно одустао од заповедништва не зато што се бојао друге битке,

него зато што је променио мишљење и тајно се споразумео са Комни

ном“ (лоуталооuv obrф опеupћкеu thv otpornуtov, ob tф рih 9oppeiv

ром Лov roug беuréроug ovovog h tф oteotpćф9ot thv Yvdopunv коi

крофtog простоу Корivnvov опеiоoо8ot)“. Поред тога, Псел је поме

нуо и пребегавање царевих војника на страну побуњеника“, о чему та

кође не говоре други извори.

Вести византијских писаца разликују се у погледу броја настрада

лих: док је по Скилици заробљено много више војника него што их је

погинуло, дотле Аталијат саопштава да су „са обе стране погинули

многи“ а највише они који су се дали у бекство“. Од погинулих царе

вих присталица Скилица је по имену навео личности које је означио

као стратеге — извесни Кацамундис и Маврокатакалос, као и већ поме

нути Пниемије Ивирац. Од угледнијих Комнинових стратега настрадао

231 Scyl., 495.

232 Attal., 56.

*** Scyl., 495—496. В. стр. 171.

*** Psellos, Chronographie II, 90.

*** Psellos, Chronographie II, 91.

*** Psellos, Chronographie II, 89.

237 Scyl., 495. Attal., 55.
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је један — Лав Антиох“. Већина погинулих била је, наравно, из табора

Михаила VI, и није безначајан Скиличин податак да је међу њима било

„највише Македонаца“ и то „не само војника него и стратега“ (кот

čgotpetov &е Мокебöveg, ob plövov čino tov otportorov, č. XXо коi

отротnуо полЛоi)“. Овај податак, уз неке раније наведене, имплицира

најмање два закључка. Пре свега, стиче се утисак да су припадници за

падних трупа лојалније бранили интересе легитимног цара, из чега про

излази да се криза царске власти из одређених разлога није осећала на

западу Царства у оној мери као у источним покрајинама.

На крају, треба рећи да је и овај међусобни сукоб припадника ро

мејских трупа пружио могућност византијским писцима да дају своје

виђење грађанског рата (o čjuфолиос полеpog) — пратеће појаве узурпа

ције царске титуле: „Тада се отац и син, заборављајући природу, баце у

међусобно клање, и син окаља десницу очевим убиством и брат брату

задаје смртну рану и нико се није сажалио нити обазирао ни на срод

ство, ни на рођаштво, чак ни оних најближих, све док, пошто су се уга

сили гнев и дионизијско лудило, нису схватили своју судбину, те поди

гоше јаук“. Ма колико да је драматични тон био условљен, у овом

случају, Аталијатовим књижевним амбицијама, он указује на један од

разлога због којих је узурпација царске титуле (апостоoto, tupovvis),

осуђивана од стране савременика.

Преговори

После битке код Никеје, позиције Михаила Стратиотика биле су

умногоме ослабљене: источне провинције остале су ван његове власти,

западна војска потпуно поражена, а узурпатору је био отворен приступ

престоници. Псел извештава да је вест о поразу „бацила цара у збуње

ност и потпуно очајање“; према Скилици, Стратиотик је чак био

спреман „да све остави и да тражи прибежиште и спас“, али су га њего

ви најближи сарадници убедили да се не одриче власти и да, ако буде

потребно, „часно премине за Царство“. И цар је, по оцени Скилице,

*** Scyl.,495, 496. Сheynet, Pouvoir, 341-342 n. 24, предлаже да се Лав Антиох

идентификује са Антиохом, стратегом Калабрије, који се помиње у једном документу

(чије је датовање тешко одредити). Аутор оставља могућност да је службовање Лава Ан

тиоха такође било везано за период владе Константина Мономаха, и да је са положаја у

војсци уклоњен деловањем Лава Стравоспондила.

239 Scyl., 495.

*** Attal., 55. töte votvuv потip pučv коi utóg, trg poceog болер елило 96prevot,

прософатiv oprava). Njihov obк еомороуvто, коi беђtav nois Maxруко хројvet póvo,

коi otóелфос обелфф коuptov čMotovet, коi ouуyevetog houp putog ette tov opiофолоу

čMeog obóe Stäкриоug ћv, štog too 9uplov коl the Boкхикћs ploviog Anšávrov tris cup

форđg fо 9ovто ко кокutov ot9ćptov fiyeupov.

*** Psellos, Chronographie II, 91.
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опет „глупо и бескорисно“ почео да размишља о окупљању војске и

кретању у други сукоб и мислио је да ће победити „ако придобије на

клоност грађана“ (et thv töv политбv eovotov čintoxóoетоu)“. Иако се

у изворима помиње Стратиотикова намера да не одустане од оружаног

супротстављања Комнину, ипак нема никаквих података да су у вези с

тим заиста предузете било какве мере. „Није било могуће брзо позвати

западну војску која је претрпела такав пораз, узети свежу резерву и но

ве браниоце“, а, како је већ речено, доместик истока Теодор окренуо се

од цара и није показивао вољу да поново наступи у својству главноко

мандујућег“. Како је био притиснут, с једне стране, Комниновим бр

зим надирањем (који је већ 24. августа ушао у Никомедију), а са друге,

немогућношћу да организује нову војску, цар је једини спас видео у зи

динама престонице.

На тај начин, Цариград је постао средиште збивања која ће усле

дити. За Стратиотика је учвршћење власти у престоници представљало

питање опстанка, будући да је коначан исход побуне, и мимо свих до

тадашњих успеха војске Исака Комнина, био неизвестан све док се она

налази ван града. Стога су цар и његови сарадници, размотривши при

лике настале после пораза код Никејe, усмерили своје деловање исто

времено у два правца: прво, настојали су да учврсте своје позиције у пре

стоници, придобијајући „наклоност грађана“ (тбv политбv eovotov), де

љењем дарова, новца, почасти „и сличним стварима којима се привла

чи и заводи народ и обавезује на благонаклоност и верност“ (коi тоig

totooroug, oig Séлуетод коi. котобnио уоуetrou плаћ9og код просебvot

ov беореivot коi тio tuv)“; друго, отпочели су преговоре са Исаком

Комнином, с циљем да га, уз одређене услове, пре свега приволе на ра

спуштање војске. Стратиотик је, другим речима, „куповао себи вре

ме“, чинећи при томе све што би помогло да се расплет ситуације

оконча на његову корист.

Догађаје везане за преговоре, који су на цареву иницијативу у два

наврата вођени са узурпатором, подробно је у „Хронографији“ описао

Михаило Псел. Међутим, с обзиром на чињеницу да је Михаило VI

означио управо Псела за вођу посланства од кога је очекивао да лојал

но заступа његове интересе, а да је, с друге стране, тај исти Псел, по

свему судећи, имао значајну улогу у збивањима која су омогућила Ком

242 Scyl., 496.

*** Psellos, Chronographie II, 91.

* Scyl., 497—498.

*Треба имати у виду да је прибегавање преговорима могло имати за циљ да се

узурпаторово надирање бар привремено заустави, те да цар тако добије потребно време

за поновно организовање војске.
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нину да преузме власт, поставља се питање до које мере треба указати

поверење подацима из „Хронографије“. Псела је донекле могуће „кон

тролисати“ уз помоћ Јована Скилице, мада су његове вести о прегово

pима прилично оскудне и своде се више или мање на извештавања о то

ме ко је шта понудио, прихватио или тражио.

Прво царево посланство Комнин је примио у Никомедији (у коју

је његов логор премештен после победе код Никеје) и то већ 25. авгу

ста“. Њега су, поред Псела, сачињавали проедри Константин Лихуд и

Теодор Алоп, обојица чланови синклита (протn BouЛћ), укључени у до

гађаје тек на Пселово инсистирање. Према „Хронографији“, цар је нај

пре замолио Псела да у његово име „склопи примирје са Комнином“

(прос том Корivnvov олetooo9ot) и да му пренесе „тајне предлоге“

(алорphroug Yvdoplog) и некако га приклони његовој страни. Псел је, по

сле извесног наговарања, пристао, уз услов да Стратиотик са њим

пошаље још неке угледније људе да се, уколико преговори не успеју,

не би причало како је он лично изиграо царево поверење и радио про

тив његових интереса: „већина ће ме клеветати да сам изиграо веру

према теби, а да сам њему улио сигурност, убедивши га да не прима од

цара никакву поруку нити посланство, пошто ће ускоро он сам ступити

на престо“.

Речено је да су преговори вођени у два наврата. Разлог за то лежи

у чињеници да су прву мировну понуду Михаила VI побуњеници оце

нили као недовољну, што га је принудило да, у другом наврату, напра

ви веће уступке. Разлика између две понуде представљала је непо

средну последицу ситуације у којој се цар тада налазио. Несигурност

његове власти у Цариграду повећала је чињеница да је узурпатор све

ближи граду, међутим, од превасходног значаја за Стратиотика било је

да свој положај у погледу војске некако изједначи са Комниновим. Зато

су у оба случаја уступци које је давао били условљени захтевом да по

буњеник распусти своје трупе. Да би то постигао, Михаило VI био је

приморан да узурпатору понуди удео у власти, најпре као свом престо

лонаследнику а затим као цару савладару.

* Узима се да је Исак стигао у Никомедију 24. августа. Већ сутрадан, дакле 25,

стигли су га цареви посланици, преговори су, по Пселу, почели наредног дана, 26. авгу

ста, в. Маdler, 10.

*** Psellos, Chronographie II, 91-93. Уп. Scyl., 496, који је навео имена посланика.

Лобарскии, Хронографин, 290 н. 15–16, истиче да се догодило управо оно чега се Псел

прибојавао: Скилица (497) преноси да су посланици (према обавештењима која је добио

од својих извора), у време када су вођени преговори, убеђивали побуњенике да не при

стану на склапање договора са царем (о томе в. даље у тексту). Разуме се, не треба изгу

бити из вида чињеницу да је „Хронографија“ писана након ових догађаја, према томе,

Псел на овом месту очито покушава да оправда своје поступке који су били познати ње

говим савременицима, и по свој прилици, осуђивани: по свему судећи, он јесте изиграо

поверење Михаила VI и то управо на онај начин од којег је у „Хронографији“ покушао

да се огради.
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О првој мировној понуди Скилица је сасвим укратко известио:

Михаило VI је обећао „да ће Комнин, ако положи оружје, бити поси

њен од стране цара и проглашен за цезара, а да ће сви који су га следи

ли добити амнестију од недела и опроштај за грехе“ (кото9špevov to

блNo tov Kopivnvov obrov pučv utoSetn8ћvot лорд тоu BootMeog коi

коioоро осvoppm.9ђvot, лбоu õe toligouvoroх9eiоuv obrф орivnortov

кокфу коi čфеоuv tov телMnppleMmplévov). У још сажетијем виду Ски

лица се изразио о начину на који је понуда примљена: „Док су (sc. по

сланици) то говорили нико их није слушао“. Суштину ове мировне

понуде Михаила VI потврђује и Михаило Псел, те се његово излагање у

том смислу подудара са Скиличиним: цар је узурпатору послао писма

„у којима се говорило да ће уједно бити овенчан цезарским венцем и да

ће бити потчињен царској власти“ (tvº oplot) коi o repovnфорoin tф тоб

кotoopog oХfuort коi тф Boot) et опотаттоuto)“. Будући да је Псел у

Стратиотиково име и водио ове преговоре, његов приказ је много де

таљнији, па се стога ваља задржати на оним вестима из „Хронографије“

које омогућавају да се, у одређеном степену, реконструише и позадина

ових догађаја.

Тако се на основу његових података може понешто закључити о

расположењу које је у то доба владало у побуњеничком табору. Пре

свега, чини се да је сама идеја о преговорима била поздрављена од

стране Исака Комнина и његових присталица. По доласку у Никомеди

ју, посланицима су, пре него што су Стратиотикова обећања обзнање

на, појединачно приступали први људи из војске (tóv протоу rће отро

tuđg), који су их уверавали да им је доста „сродничког крвопролића и

жртвовања рођака“ (epipu Niоu otporog коi ouуyevukov &уоug)“, из че

га произлази да је код побуњеника постојала спремност да се прекине

грађански рат за који су они сами сносили велики део одговорности.

Међутим, када је објављено да је цар Комнину понудио друго достојан

ство у Царству, ситуација се унеколико изменила. Већина присутних на

збору који је Исак сазвао да би се о мировним условима Михаила VI

јавно расправљало, изјаснила се негативно: из последњих редова чуло

се „да они не желе да виде свог вођу другачије него у царској одори“

(dog ob Boöлоuvt &v čХЛос том проeornкото. tösiv f. čv BootAetop tф

oХfuort)“. Мада је Псел инсистирао на предностима постепеног и за

конитог уздизања до царске власти, Исакове присталице нису се дале

убедити — јер, то је био пут за обичног човека, а Исак је, по њиховом

мишљењу, већ био цар (tбиотикih i čvćВосug obrn, obrog be fián Boot

Лебеuv etХfixet)“. За самог узурпатора, међутим, царева понуда била је

*** Scyl., 496-497. Уп. Dölger, Regesten, 12 n“935.

*** Psellos, Chronographie II, 93.

*** Psellos, Chronographie II, 94.

*** Psellos, Chronographie II, 98.

*** Psellos, Chronographie II, 99.



ПРЕВРАТ ИЗ 1057. ГОДИНЕ 217

прихватљива. Пошто је распустио збор и остао насамо са посланицима,

Исак је, наводно, своје лично слагање изразио следећим речима: „Не

тражим сада царску власт, довољна ми је цезарска одора“ (ob Smito vvv

to BootAetov кратос, оркеi plot to oxћио коioороq)“.

У чему је, дакле, била суштина прве Стратиотикове мировне пону

де? Познато је да је титула цезара првобитно означавала наследника

престола: цареви су је додељивали или својим синовима — престоло

наследницима, или лицима са којима нису били у сродству, па је њи

хово уздизање у цезарско звање било повезано са чином усиновљења.

Значај додељивања ове титуле у погледу наслеђивања трона опао је

када се у Византији усталио систем савладарства“. Међутим, и по

ред тога, све до реформе коју је спровео Алексије I Комнин цезарско

достојанство није изгубило својство да означава наследника престола.

Раније је било речи о начину на који су Јован Орфанотроф и Михаило

IV сачували власт у оквиру своје породице: царев сестрић, Михаило

Калафат, био је усвојен од стране легитимног носиоца царских права

— у овом случају царице Зоје — и проглашен за цезара“. Дакле, ова

титула је и у ХI веку означавала потенцијалног престолонаследника.

Имајући у виду ове чињенице, рекло би се да је понуђено цезарско

звање реално представљало велики уступак Михаила Стратиотика —

будући да је био без војске, а истовремено страхујући да у Цариграду

не избије неки покрет против његове власти, цар се одлучио да Ком

нину понуди удео у власти, али преко цезарског положаја. У сваком

*** Psellos, Chronographie II, 102.

*** Достојанство цезара представљало је првобитно једну од старих римских титу

ла (imerator, augustus, caesar), у време Диоклецијана (284—305), када је уведен систем те

трархије, цезаром се означавао млађи цар (постојала су два августа и два цезара — на

следници августа), у време Константина Великог (324-337) ову титулу носили су њего

ви синови и она је и тада означавала наследника престола (на овој чињеници инсистирао

је Михаило Псел у преговорима које је водио са Комнином: „И одмах сам их (sc. побуњ

нике) подсетио на божанског Константина и на неке друге самодршце који су цезаре пр

во почастили титулом сина а затим их уздигли у царско достојанство“, Psellos, Chrono

graphie II, 100). Цар Ираклије (610-641) не само да је стару римску титулатуру заменио

титулом василевса (BootAeog), него је и своје синове прогласио за цареве чиме је досто

јанство цезара изгубило свој дотадашњи царски карактер. Међутим, и поред увођења

институције савладарства (што значи да више лица носи титулу цара али је само један

од њих василевс автократор — BootХеug коi o otoкратор), титула цезара могла је и даље

означавати потенцијалног наследника престола. Због тога је релативно ретко додељива

на и превасходно члановима царске породице, Guilland, Recherches II, 25-43; Оikono

mides, Listes, 293 et n. 72 (где је нав. старија литература). Уп. такође Острогорски, Саца

poвaњe, 187-188, Исти, Автократор, 283 и н. 9.

У изворима за византијску историју ХI века има довољно примера који потврђују

углед и значај цезарске титуле. Осим оних који су наведени у тексту, подсетила бих на

наводни договор између Исака Комнина и Константина Дуке, без обзира на то што се,

по мом мишљењу, овој вести не може поклонити поверење, она ипак показује колики је

значај придаван поменутом достојанству.

*** В. стр. 80-81.
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случају, Стратиотик није био у прилици да понуди Комнину ништа ма

ње од другог достојанства Царства и овакво решење, иако му је без

сумње слабило позиције, показало се за њега као најприхватљивије

пошто му је и у будућности обезбеђивало положај првог човека у држа

ви (што је, уосталом, било наглашено у писму — коi тф BootЛеi

олототтоuто).

Ако се сада вратимо чињеници да су побуњеници одбили прву

мировну понуду, нужно се намеће потреба да се објасне прави узроци

оваквог исхода преговора. Прво питање које треба поставити јесте ко

лико се поверења може поклонити Пселовој причи о Исаковој спрем

ности да прихвати цезарско звање, а тиме положај наследника Михаи

ла VI. Чињеница је да је Комнин и према другом релевантном извору

— Јовану Скилици — у више наврата показивао известан степен неод

лучности, па чак и неслагања са оним акцијама које су планирали ње

гови саучесници. Подсетила бих да је Скилица, излажући догађаје ве

зане за избијање побуне, изјавио да је Комнин и „против своје воље“

пристао да га анатолски племићи прогласе за цара, као и да је, до дола

ска Катакалона Кекавмена у Пафлагонију, био (додуше, из разумљи

вих разлога) „неодлучан и преплашен“. Наставак Пселовог припове

дања о првим преговорима, показује да је ова неодлучност пратила

Исака за све време побуне: док се већина његових сабораца изјаснила

против склапања договора са царем под датим условима, он сам је по

сланицима поверио своју спремност да се, лично, задовољи титулом

цезара. Стиче се утисак да је на њега посебно утицало Пселово обра

злагање нужности да се до царске власти дође законитим путем — што

управо омогућава понуђено цезарско звање, а не незаконитим — које

је оличено у „тиранији“ — самовољном узимању царске титуле. „Зар

ви мислите“, рекао је Исак, оставши насамо са посланицима, „да сам

ја својевољно обукао ту одећу (sс. одећу узурпатора) и да не бих побе

гао ако би то било могуће? Они (sс. побуњеници — саучесници) су ме

прво на то подстакли, а сада су ме опколили и чврсто ме држе“ (тi бš,

šфm, či). No opetg oteo9e črt of plot Bouloplévo robro 6h to oxfijuo

просте 9eurot, f опобрбwou egöv, Čiveрoмбрinv ov tijv puyfiv, č. МАći ple

коi тiv протnv прос тобто лепеiкоct, коivov терикоклаоcovreg čхоu

ouv)“. Тако се Исак Комнин, судећи по Пселу, нашао у незавидној

ситуацији. Као претендент удружених представника византијске ари

стократије — припадника властеоских родова ако не више, а оно са

свим сигурно ни мање угледних од породице Комнина — Исак није

био у могућности да самоиницијативно доноси било какву одлуку ко

јом би се одредио коначан исход побуне, а да претходно не обезбеди

општу сагласност великаша који су му и доделили царску власт. На

стојећи да се, ипак, постигне некакав договор, он је свој пристанак

*** Psellos, Chronographie II, 102.
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условио одређеним захтевима који би, уколико их цар испуни, омо

гућили да на споразум пристану и они од којих је лично зависио —

представници малоазијског племства.

Та четири захтева (или услова) која је преко већ поменутих по

сланика Комнин упутио цару, као и редослед којим су изложени у

„Хронографији“, указују не само на најзначајније циљеве побуњеника

него и на оно што је недостајало првој Стратиотиковој мировној пону

ди. Тако се, већ првим од тих захтева, на одређени начин доводи у пи

тање Пселова прича о спремности узурпатора да се задовољи цезар

ским звањем: Исак јесте изјавио да му је за сада „довољна цезарска

одора“, али под условом да му цар обећа „да после своје смрти ником

другом неће оставити власт“ (dog obre étéрф порохорћоet too кратоug

čvreb9ev ontov), што показује да ни за њега лично прва Стратиотико

ва мировна понуда није садржавала довољне гаранције. Исто би се мо

гло рећи и за његове саучеснике, на које се односио други захтев: од

цара је тражено обећање да Исакови саборци неће бити лишени оних

милости којима их је узурпатор удостојио (обт о фелеito i ruvo töv

оuotporevoopevov epiot čov čкасто тефлотipnjuоu). Поред тога, Исак

је захтевао да му се удели толика „царска власт“ која би му омогућила

да и у будућности по својој вољи награђује своје присталице било

скромнијим грађанским почастима било војним дужностима (ко

vovnoeu bé pot коi tuvog čgovotog BootМикћs, tv čхо, бv Boöлороu,

(тоug pëv) totg & Mattoov rov политикбw Čičuopćitov tuđiv, toug &е коi

eig opxog čvćyeuv otpornyiog). Овај трећи услов скоро да у потпуно

сти оповргава Пселову причу о Комниновом задовољењу цезарском

титулом јер, ако узурпатор настоји да као будући цезар располаже

царском влашћу, онда — зашто не би тежио царској титули? Послед

њи услов односио се на одстрањење са власти раније поменутог Лава

Стравоспондила“.

Ако се има у виду да је, по Скилици, друго царево посланство оба

вештавало побуњенике да је „Комнин проглашен за усињеног цара, а

да се свим његовим саборцима царским актима потврђују почасти које

им је Комнин доделио“ (ovoyореu8ћvou pučv tov Kopivmvov BootХćo.

utoŠetn8évто, тбоu oе тоig ouотротеucopievoug obrф Вероuo9fivot tog

поро тоu Kopivnvov tuđg yрöppool BootЛикоig)“, онда се Пселово

приповедање о Исаковим условима може делимично прихватити. Да ли

је или не код самог Исака постојала спремност да прихвати понуђену

цезарску титулу, а тиме и положај другог човека у држави, и није толи

ко битно за ово разматрање. Далеко је важнији податак о Стратиотико

вом потврђивању почасти које је побуњеницима доделио Исак Комнин,

*** Psellos, Chronographie II, 102.

*** Scyl., 497. Уп. Dölger, Regesten, 12 n° 936.
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пошто указује на један од основних захтева Исакових сабораца. Тако се

разлог за одбијање понуда првог посланства пре може тражити у чиње

ници да оно није пружило довољне гаранције угледнијим и утицајни

јим представницима побуњеника него у чињеници да се властела није

мирила са местом које је цезарско звање обезбеђивало њиховом вођи

(наравно, нема сумње да би већи степен његовог удела у власти предста

вљао сигурнију заштиту њихових интереса). Да у томе има истине, по

тврђује наставак Скиличиног излагања о начину на који је прихваћена

друга понуда: „сам Комнин и сви његови архонти одобрише и затра

жише да обећања буду потврђена хрисовуљама“ (obrog pučv o Kopivnvog

коi novreg otoov obrф брхоvreg čлеuфfuncov, коi tog brooxéoеug хрu

соробAMoug yрофоig Befotogђvot ћčiouv)“. Спремност да се мир скло

пи под овим условима није, разуме се, изненађујућа уколико се сравне

обе понуде: наспрам цезарског положаја Исак је добио место цара савла

дара“, а његови саучесници нису само избегли могуће кажњавање због

оног што су починили, него им је обезбеђено уживање почасти које су

од свога цара добили у току побуне. Другим речима, њима је враћена

она улога коју су некада имали у држави Ромеја.

Највећа противречност између Скилице и Псела састоји се, украт

ко речено, у чињеници да Псел проглашење Исака Комнина за цара са

владара представља као добровољни акт Михаила VI Стратиотика. Ви

дели смо да се по њему Исак сагласио са положајем цезара, само уз

услов да његови саборци не буду ни на један начин оштећени. Када је,

према истом извору, Стратиотик био обавештен о Исаковом ставу, сам

је посланицима изјавио да ће се, не само сложити са свим узурпаторо

вим захтевима, него да ће „овенчати његову главу и то не венцем који

би доликовао цезару, већ круном“. И автократор се, наводно, није на

томе зауставио: „Нека он заједно са мном управља државом и поставља

чиновнике“ (поробuvooteuéто тф крате коi. поробиоuкеito tog opxot

peotog), биће му стављен на располагање посебан царски шатор и биће

му дата раскошна свита, а „они који су се са њим борили у побуни сло

бодно ће располагати свиме што им је он дао — новцем, иметком (?),

високим чиновима — и то као да су их добили из царских руку“ (tóv te

ouvětnyovuopuévov ēкеivФ тiv tupovviõo ško o tog dog čк Восu) štog

etХmфос блер пор čкеivou čхеu Aофоv očeog rootoug кexpno9o, et te

* Scyl., 497.

“ У питању је, свакако, био велики уступак Михаила VI: титула цара савладара

је, сама по себи, давала веће гаранције Исаку Комнину у погледу наслеђа престола. Како

је истакао Острогороски, Сацаровање, 180—191, после државног удара Константина IV

(668–685) из 681, постављање сацара имало је за циљ да се обезбеди заснивање династи

је; другим речима, од тог времена, системом савладарства је у средњовековној Византи

ји регулисано престолонаслеђе, тј., „сацареви нормално нису ништа друго до наследни

ци престола“ (исто, 181). Међутим, Михаило Стратиотик је задржао положај цара само

дршца, он, дакле, није намеравао да се одрекне владарског положаја у правом смислу те

речи.
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хранато сtev, et te кrnuo to, et tº očuopćitov kopnpórntes)“. Међу

тим, Скиличин податак да је друго царево посланство стигло Комнина

„док је ишао у село Реe“ (каталој Вćivovouvépxópevov tov Kopivnvov

eig to хорtov tog "Péog)“, јасно показује да су побуњеници, одбивши

прву понуду, из Никомедије наставили пут ка Цариграду. Према томе,

Михаило VI био је принуђен да пружи веће уступке, уколико је намера

вао да спречи „тиранинов“ долазак пред сам град.

Да је изостанак одговарајућих гаранција представљао основну

препреку у успостављању договора између цара и побуњеника, на

слућује се из Псела исто онолико колико и из Скилице. Док је по Ски

лици цар преко другог посланства објавио да царским актима (урбиро

оu BootМикоig) гарантује почасти које су побуњеници добили од Ком

нина (а ови су тражили да све буде потврђено хрисовуљама — tog

блоохéoеug ХросоробAMoug yрофоlig Befotogrivot ћštouv), по Пселу је

Стратиотик изјавио да ће своја обећања „поткрепити руком, речју и де

лом“ (êлiофроуtooplot oе то олеохmplévo кot хеupi кој улфtrm коi

прöyport), и да ће „саставити акта“ (то шčv ēv урбирооu tu 9etg) којима

ће „својеручно дати потврђење“ (то бе тоuto ćпреpotoopievog). И као

да све то није било довољно, цар је ишао даље: „... и речју ћу се заклети

да никада нећу нарушити дата обећања“ (rћ бе улфtn opphroug бркоug

öpivog, dog obóév ov toorov порофоinv noté)“.

Царева спремност да удовољи захтевима племства давањем гаран

ција које су им омогућавале да стекну велики удео у управљању држа

вом, изазвала је подељеност међу Исаковим саборцима, о чему из

вештава једино Јован Скилица. Већ је поменуто да је, према овом изво

ру, царева друга понуда наишла на одобравање како Комнина тако и

*** Psellos, Chronographie II, 103. Раније је било речи о начину на који је Исак Ком

нин организовао војску састављену од својих присталица. У том смислу не изненађује

податак о високим чиновима које су поједини, по свој прилици угледнији, побуњеници

добили од узурпатора, исто тако, из Псела је познато да је Комнин одређивао плату сво

јим војницима, в. стр. 200–201. С правом се може претпоставити да је учешће виђенијих

и значајнијих личности у подухвату могло бити унапред условљено добијањем одређене

материјалне добити. Међутим, остаје отворено питање како превести израз та кућнота

— да ли као иметак, или као имања, први термин има уопштеније значење, док се под

другим подразумева земљопосед.

** Scyl., 497. Комнин је из Никомедије кренуо према Хрисопољу. Друго послан

ство стигло га је у селу Рее, које се налази у близини Хрисопоља. До овог другог сусрета

дошло је 30. августа, в. Маdler, 10, 39.

*** Psellos, Chronographie II, 103. Уколико би се прихватило Пселово сведочанство

о спремности (или тачније — примораности) Михаила VI да ће своје уступке потврдити

заклетвом („речју ћу се заклети...“), онда произлази тачност раније наведене оцене да

цар даје тзв. гарантне заклетве у околностима у којима му је власт угрожена, уп. стр. 76

нап. 177. Сама спремност владара да заклетвом гарантује (потврђује) повластице или

привилегије својих поданика указује на условност његовог положаја, будући да му је за

опстанак на престолу потребна, у извесном смислу, сагласност одређене групе људи ко

ју обезбеђује потврђивањем њихових позиција у држави.
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„свих његових архоната“ — угледнијих учесника побуне, међутим, у

наставку приповедања Скилица је истакао да је једино Катакалон Ке

кавмен издвојио своје мишљење, успротививши се склапању било ка

квог договора. Више пута је речено да је Стратиотик отпочео мировне

преговоре да би, пре свега, издејствовао распуштање побуњеничке вој

ске која је представљала једино реално преимућство Исака Комнина.

Видели смо да је цар, настојећи да постигне овај циљ, био спреман на

све — осим да се сам одрекне власти. Управо је на том чину инсистирао

Кекавмен: „... тражио је“, каже Скилица, „да старац абдицира и да се

повуче, говорећи да није достојно да њему (sс. Михаилу VI) који је већ

уништен и свргнут буде, најстрашнијим заклетвама (!), допуштено да

поново влада над Ромејима“ (котолилеiv ēvéкеuто том уépovro thv Bo

otAetov коi onoхорћоat, prih etvoru četov Néyov rootov plév fión ko9оa

pe 9 evro кot о покnpux9 čvто бркоug фрукобе статоug obs is

оuyxopnЗћvot BootЛебеuv "Poplotov). Јер, прихватањем мировне пону

де „покренуће божји гнев због кршења заклетви“ (9eov opућv šлеуe

кuvnoeuv čuo thv ēлиоркiov)“ а уз то, ни побуњеницима „неће бити на

корист полагање оружја“ (obóe obroig čoео9оu оupuфéроucov thv töv

блMov котб9eouv). Будућност својих дотадашњих истомишљеника, ко

ји су показали спремност да под поменутим условима окончају грађан

ски рат, Кекавмен је видео на следећи начин: сам Комнин, иако је уси

њен и проглашен за цара савладара, „отићи ће врло брзо, докрајчен

отровима, а сваком од његових сабораца биће ископане очи“ (Форjućкоug

котеруоogetgoixfoетоu 9otrov, коi čкоctog töv оupinpočávrov obrф

то оф90).pno otopuyficerol)“.

Какав је био исход ових других преговора? Сведочанства Скилице

и Псела се по том питању потпуно разилазе. Псел је своје излагање на

ставио у истом тону, дајући скоро идеалистичку слику односа између

цара и узурпатора: Исакове амбиције биле су, видели смо, задовољене

цезарским звањем (уколико се обезбеде интереси његових присталица);

Михаило VI је ову „скромност“ достојно наградио, „добровољно“ узди

гавши узурпатора до царског положаја. Међутим, сва Стратиотикова

обећања дата су, по Пселу, у највећој тајности од Цариграђана и члано

ва синклита (тј. престоничких великодостојника). Цар је, наводно, тра

жио извесно време да своју замисао оствари, објаснивши је на следећи

начин: „Заклетвама уверите Исака да ће проћи сасвим мало дана и ја ћу

га учинити судеоником у царској власти, али потребно ми је само да

нађем одговарајући разлог да бих га уздигао на престо“ (тоuyopolov

*** Овде се мисли на заклетве које су завереници међусобно дали у Аја Софији

приликом склапања завере, в. стр. 180-181. Реч је о уобичајеном поступку: подсетила

бих (стр. 137 и нап.241) да су и Лаву Торникију његове угледније присталице „зајамчи

ли савез крвљу“.

26° Scyl., 497.
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ötöрivuo9e прog obróv, бтi ob лоМлбv поремnло9uudov fijuepôv tov Boot

Леiоu Кратоug коuvovov robrov nowhoopioi, профćoеug čvoyкојtog тело

njuévog tђg eig robro otvoyоуђg), затим, у наставку Пселовог припове

дања следи и објашњење: „ако ја сада одуговлачим, нека ми он опрости

— бојим се гомиле народа и синклитског слоја, и уопште не верујем да

ће се они сагласити са мојим намерама“ (ei bë vvv tov коupov

опертiSepiot, cuyyvdopunv čхéто роu Séôouко удар то те бnиотиком

пMn3og коi ouуклnтикriv račuv, коi ob лóvu tu niотебо бти коuvovi

ootev rob BouЛеоротос)“. Тако би из „Хронографије“ следио закљу

чак да је Комнину само обећан савладарски положај, што оповргава

Скилица по коме је друго посланство обавештавало узурпатора о већ из

вршеном проглашењу. Треба рећи и то да је Псел овом причом о разлози

ма због којих је одлагано уздизање Исака у положај сацара Михаила VI,

противречио и сам себи: ако је Стратиотик очекивао да синклитски

слој (оuукљntuкih račug) и Цариграђани не прихвате Комнина као цара

савладара, како онда објаснити чињеницу да Псел цариградску побуну

и Стратиотиково свргавање с власти приказује као последицу деловања

извесних „смутљиваца и бунтовника који су се увукли у састав синкли

та, узбунили град, начинили нереде“ итд.“?

Било како било, у наставку „Хронографије“ Псел истиче да су и

царева обећања, као и разлози због којих се њихово испуњење привре

мено одлаже, наишли на опште прихватање: Исак је „сасвим пао у ус

хићење“ када су му Стратиотикови изасланици пренели „тајно са

општење“, код његових сабораца царева обећања наишла су на одо

бравање зато што се Исак више бринуо о обезбеђивању њихових а не

својих интереса. И најзад, одлучено је да се побуна прекине, а војска

распусти“. Тако су се, према истом аутору, обе супротстављене стра

не споразумно одлучиле на прекид грађанског рата: на тај начин успе

ли смо да „срећно извршимо своје друго посланство“.

Нема сумње да Пселово приповедање има за циљ да Комниново

уздизање до царске власти прикаже као последицу успостављеног дого

вора између цара и узурпатора (цезара, односно, савладара). Исак би,

*** Psellos, Chronographie II, 104.

**? Psellos, Chronographie II, 106. Као што ћемо видети у наставку (стр. 226 и сл.),

према Скиличином саопштењу, чланови синклита морали су да потпишу један документ

који их је обавезивао да Исака Комнина никада неће признати за цара. Иако Псел то

уопште не помиње, врло је могуће да је Михаило VI страховао од реакције представника

синклита управо због поменутог документа.

* Psellos, Chronographie II, 104. Е. Рено, коментаришући овај део „Хронографије“,

каже да се тајно саопштење није тицало Стратиотикове мировне понуде, већ једне ново

сти која је имала везе са неизбежношћу побуне у Цариграду, ibid., 104 n. 2 (Renauld).

*** Psellos, Chronographie II, 104.

270 Psellos, Chronographie II, 105.
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према томе, и да није било цариградске побуне, дошао на власт уз са

гласност Михаила VI, такорећи — законитим путем. Оно што додатно

доводи у сумњу Пселово саопштење о постигнутом споразуму јесте чи

њеница да Комнин, и поред одлуке коју је наводно донео, није распу

стио своје трупе. Јер, у „Хронографији“ стоји да је главна брига са ко

јом се Исак суочио непосредно по преузимању власти, била како да из

престонице удаљи своје војнике: „пошто се у Цариграду тада окупило

мноштво војника“ (тоu (obv) стратиотикоб плiЗоug rf Пóлеu оup

peooovtog), а то су били људи довољно храбри да са Исаком деле све

опасности (оuукuvöuveoеuv č9öppnoov), нови цар се најпре постарао

„да их награди и отпреми кућама“ (слоučivš9ето протnv to eiköто те

tootoug tupiћoot коl eig tog otketog opeivot лотрióog) и „одмах је рас

пустио и извео војску из града“ (6 68 obó боov oпovofoot SueiАć te

oотоug коi onešetkev)”.

Скилица се не изјашњава експлицитно о (не)прихватању Кекавме

новог противљења склапању договора. Али, он преноси да је посланике

био глас да су „кршећи правила посланства, час један час други одлази

ли код Кекавмена наговарајући га да се држи свог мишљења и да

уопште не попушта“ (лоро пресребоovreg, čХХоте бАЛос Аć9po tф Ке

коupévФ просtóvreg, порекалоuv šхео9оu tђg čvotóоeog коi plmö

öAog čvootvoru), и да су се, истовремено, клели Комнину „да читаво

градско мноштво њега жарко воли и да ће, ако се само приближи граду,

истерати старца и примити њега са победничким песмама и химнама“

(dog блov to čto rukov nМћ9og перикобс eig obrov čxet, коi dog, et póvov

éуytoеu tђ пóлеu, rov yépovro čgoS foovteg pet éлivuktov коi opivov

obrov прообščov rot)?72.

Чини се да су наведена обавештења о расположењу Цариграђана

која су посланици предочили узурпатору, била потпуно тачна: у вре

ме док је Комнину саопштаван садржај друге мировне понуде Миха

ила VI, у Цариграду је избила побуна чији су предводници били град

ски великодостојници — чланови синклита, и најугледнији представни

ци цркве“. Исаку је тако остало да сачека исход престоничких догађа

ја, а у тој ситуацији постао је излишан одговор побуњеника на другу

мировну понуду. Ипак, Скиличино саопштење да је почетак побуне био

изазван вешћу „да је василевс већ склопио договор са Комнином и име

27. Psellos, Chronographie II, 111.

272 Scyl., 497.

*** Према хронологији догађаја коју је установио Маdler, 10, цариградска побуна

избила је рано ујутру 30. августа, а абдикација Михаила Стратиотика уследила је истог

дана, око поднева, за то време (тачније, у току преподнева) Исак се у селу Рее сусрео са

ПОСЛaНИЦИМa.
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новао га за цара“, оставља могућност за закључак да су побуњеници у

начелу прихватили оно што им је понуђено“.

Остаће отворено питање да ли је Исак Комнин, пристајући на пре

говоре, заиста имао намеру да се кроз положај цара савладара задо

вољи, макар и привремено, деобом власти са Михаилом VI. Исто та

ко, чињеница да су се преговори и цариградска побуна одиграли за вео

ма кратко време — у питању је био период од око 5 дана“ — отежава

да се уочи свака појединост која је пратила поменуте догађаје. Оно што

би се са извесном сигурношћу могло рећи јесте да је начин на који су

Комнин и његови најутицајнији саучесници прилазили разрешавању

сукоба са царем био последица процене конкретне ситуације. Не може

се оспорити да је завера склопљена с циљем да се један владар замени

другим (што је, наравно, подразумевало промену политичког кур

са), али су околности које су пратиле читав ток побуне, отварале

могућности да се до поменутог циља дође на неки другачији начин

од оног о којем се договорило у Цариграду. Ставови једне и друге

стране могу се прецизније разлучивати само у периоду који претхо

ди бици код Никеје. Међутим, пораз западне војске онемогућио је

Стратиотику да своја права на престо у догледно време брани

оружјем, за Комнина пак победа је значила пролазак само једне (до

душе, врло важне) етапе до власти: пред њим је ипак стајао Цариград

у којем је тек требало да задобије утицај. Може се рећи да су другом

Стратиотиковом мировном понудом побуњеници, у извесном смислу,

остварили свој циљ: Исаку је постала доступна титула василевса а

малоазијском племству они положаји у држави којима су тежили.

Стога се спремност на евентуално прихватање прекида грађанског

рата под овим условима не мора нужно одрицати. Процена располо

жења најутицајнијих Цариграђана, а затим и вести о коначном исхо

ду побуне у престоници, учинили су непотребним склапање догово

ра са Михаилом Стратиотиком и његовом странком. У описаним до

гађајима велику улогу одиграли су цареви изасланици. Није могуће

прецизније утврдити када су се они определили за табор Исака Комни

на, али је до тога најкасније морало доћи већ у време првих прегово

ра. У том смислу није без значаја ни чињеница да су се посланици

вратили у Цариград онда када је у њега Комнин ушао као једини цар“.

** Scyl., 499. В. о томе опширније на стр. 227 и сл.

*** Madler, 10. од 26. августа (када је Исаку била пренета прва царева мировна по

нуда) до 30. августа (када је избила побуна у престоници чији је резултат била абдика

ција Михаила VI).

378 Psellos, Chronographie II, 107.
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II. ДОЛАЗАК НА ВЛАСТ ИСАКА КОМНИНА

Побуна у Цариграду

До потребе да Михаило VI Стратиотик себе на сваки начин обез

беди у престоници дошло је одмах пошто му је јављено за пораз код

Никеје. Већ је речено да је Цариград могао пружити једину заштиту

овом владару који је, практично, остао без војске и против кога су се

удружили представници најмоћнијих родова тога доба.

На самом почетку овог разматрања о догађајима везаним за побу

ну у Цариграду 1057. ваља истаћи да се Стратиотик посветио, како би

Скилица рекао, „придобијању грађана“ пре него што је отпочео прего

воре са Комнином. То је, дакле, била прва мера коју је предузео, проце

нивши своје изгледе након пораза западне војске. Обезбеђивање у пре

стоници имало је за циљ да спречи избијање неког покрета који му не

би ишао на руку. Колико је његова власт била несигурна показује и на

чин на који је приступио њеном учвршћењу.

Поред уопштене Скиличине вести о покушају Михаила VI да задо

бије „наклоност грађана“ (tóv политбv eovotov), даровима, новцем,

почастима и „сличним стварима којима се умиљава и заводи народ

(лХ nЗog) и обавезује на благонаклоност и верност“?77, далеко су зна

чајнија она његова обавештења која се односе на придобијање при

падника угледнијег дела престоничког становништва. У овом случа

ју реч је о представницима синклита у чију се лојалност Михаило VI

после пораза очито није поуздавао. Настојећи да себи и својој стран

ци осигура њихову верност, издао је један документ (уроџpio tetov

čк9épievog) „обезбеђен страшним заклетвама и грозним проклетстви

ма“ (бркоug фриктоig коi opoig по Лорivototóтоug котno po Nuopćvov),

чија је садржина обавезивала чланове синклита „да Комнина никада

неће назвати царем и господарем, нити ће му пружити почаст која

приличи цару“ (dog obóéлоте Восu).éо Ћ беспотnv tov Kopivnvov

övopćiооuouv f thv Boot) et препоucov tupljiv obrф проootoovouv).

„Сваког члана синклита“ цар „је приморао да се потпише на доку

менту и да печатом потврди оно што је написано“ (šкоotov töv

ouукљntuком ћvбукоčev oпoypćфеuv ēv obrф коi то уeypopljućvo кo

polov). На тај начин су се представници овог угледног тела именом и

презименом сврстали у табор противан Комнину. Царевој наредби

није противречено: „сви су потписали, покоравајући се власти (тј.

277 Scyl., 497—498.
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ègovorio), будући да је Комнин био далеко“. Тако је његов недола

зак на власт постао тесно повезан са личним интересима најутицајни

јих престоничких достојанственика.

Чињеница да се у изворима почетак цариградске побуне 1057. ве

зује управо за потписивање поменутог документа (до кога је морало

доћи непосредно пошто се сазнало за исход никејске битке) указује на

његову суштину. Нема сумње да је даљи развој догађаја довео пред

ставнике синклита у незгодан положај. Приближавање Исака Комнина

престоници условило је почетак преговора између цара и узурпатора,

чија је суштина била, како смо видели, давање све већих уступака од

стране Михаила VI. Признавши Исаку Комнину титулу и положај цара

савладара, Стратиотик је, у ствари, први погазио садржај документа

над којим су се заклели чланови синклита. Тако се десило да је Михаи

ло VI у настојању да постигне договор и нађе компромисно решење са

узурпатором сам убрзао свој крај.

Цариградска побуна почела је када су се најугледнији представни

ци синклита окупили пред Аја Софијом, намеравајући да преко патри

јарха Михаила Керуларија упуте цару свој захтев који се тицао управо

поменутог документа. Пошто је постало познато „да је василевс већ

склопио договор са Комнином и да га је именовао за цара“ (dog fón тоu Bo

otAéog otetoopćvou tф Корivnvo кod BootAéo ovetnóvtog obróv), потпи

сници документа тражили су да Стратиотик тај компромитујући акт пре

да патријарху не били се спречило да он дође у руке Комнину. Јер „ако

тај документ остане непрекршен“ (тоб yор еуypćфоu офČopićvou očuop

рћктоu) његовим потписницима нужно следи једно од два зла: или ће,

признавши Комнина за цара, прекршити дату заклетву, или ће, уколико

га не признају за цара бити кажњени као они који су се о њега (sс. Исака

Комнина) огрешили (hyop elофmphoovtegobrov dog BootХšo čлиоркћооu

otv, f. dog čvuВрio ovreg eig BootAéо колооš9foovtot)“.

Упућивање оваквог захтева иницирали су извесни магистар Миха

ило, син Анастасија, патрикије Теодор Хрисилије, патрикије Христо

фор Пир, који су, чини се, сви били „архонти хетерија“ (оi тоov ēтоu

peudov návreg брХovreg)“. Уз њих су, како Скилица каже, били „и неки

278 Scyl., 498.

279 Scyl., 499.

“ Scyl., 498: ... o pláyuотрос Михаћ). ..., о потрiкuos Bećборос ..., о потрiktog Хр

стофópog, oi tov što petov navteg брхоутес. Питање је како интерпретирати ово место

из Скилице: или су поменута лица била архонти хетерија (припадници царске гарде) или

су се, осим њих, пред Аја Софијом окупили и неке друге личности које су имале тај по

ложај. Сheynet, Pouvoir, 70 et n. 7, у архонтима хетерија види сасвим одвојене личности.

Подаци из ранијег периода о овој тројици великодостојника скоро да и не постоје.

Магистар Михаило, син Анастасија је вероватно идентичан са патрикијем Михаилом ко

ји је као главнокомандујући претрпео пораз у зетским кланцима у време Константина

Мономаха, в. Сheynet, Pouvoir, 342, за овај поход на Дукљу в. ВИИНЈ III, 159 и н. 257;
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други мање угледни“ (којt tuveg čХХоu tov čipoveo tépov), чија имена,

као ни титуле нису познате. Пошто је, из неразјашњених разлога, па

тријарх одбио да се појави пред окупљенима и пошто је затражио да му

се захтеви упуте преко његових нећака, Нићифора и Константина, овој

групи се убрзо придружило „велико мноштво“ (плућ9og ... oок оMiyov)

народа: нису дотрчавали „само они који уживају у побунама већ и мно

ги разумнији, па и велики број чланова синклита којима цар није до

вољно учинио“ (ob plövov ot tois veoreptoplots entхоlipovreg či) No. коi

тöv ouverotépov obк оMiyot коi тоov cuуклntuкоv nМћ9og, боot puh

iко:vog поро тоu BootMeog č9еролеб9noov). И сви су захтевали да им

се придружи патријарх, јер ће у противном ухапсити његове нећаке ко

је су већ држали као таоце. Тако се у читаву ствар, наводно против сво

је воље, уплео и моћни поглавар цркве: придружио се гомили, каже

Скилица, „претварајући се да страшно пати, све је то била само пред

става као што су догађаји показали“ (коa četvo, ndoxovrt čovкоc foov

öе то ото лоivro окnvih, dog to npóуротo šöеuše). Иако је Керуларије

пристао да у име окупљених затражи од цара компромитујући акт, скуп

се није разишао. После мало времена (etто шкроб био млбvros короu),

извештава Скилица, отворено су се изјаснили: „за цара автократора

прогласе Комнина“ (о отократоро Восu).éo otvoyоре боuct tov

Kopivnvöv), „а оне који то нису одобравали означе за непријатеље Роме

ја и отпаднике, па су дозвољавали руљи да њихове куће разграби“ (коi

тоug бооu puh robro BoöMovтоu čх9polog "Poplotov коi onoorditog dovćро

čov, коi otopničileo 9оu tog otkiog obróv око тођ пМћ9оug čбокipločov).

А свему томе, наставља исти извор, „присуствовао је и сам патријарх

преко свог црквеног заменика Стефана и одобравао“ (о отођ тоб ко

трибрХоu протоu ovo rob tije čкклnctog беuтереоovtog Хтефćivou oupu

лорбvrog коi ouveučoкobvtog), док је, у исто време други присутни цр

квени достојанственик — Теодор, патријарх Антиохије — „узвикнуо

проглашење акламације“ (thv ováppmotv tђg ebфmptog Bofoovtog) и

„подстицао гомилу да куће људи на високим положајима, који се нису

слагали са овим што се догађало, буду срушене и опљачкане“ (тоug

otкоug töv ēv оперохоig, čoot put, fipéокоvто тоig yuvopévotg, ovooкoл

теuv коi otopitóčetv протрémovitog)“.

Од Михаила VI више није тражено да преда поменути документ

него да се одрекне престола. Пошто је изгубио подршку престоничког

становништва (и оних угледнијих — припадника синклитског слоја, и

160—161 (Ј. Ферлуга). Теодор Хрисилије био је, по свој прилици, потомак драчког про

тевона Хрисилија, исто, 92, 93 и н. 64 (Ј. Ферлуга). Шене, полазећи од једног печата,

оставља могућност да је овај Теодор Хрисилије можда био на положају судије, Сheynet,

Pouvoir, 342. О Христофору Пиру се не зна ништа, али један члан његове породице по

знат из времена Константина IX, в. опширније ibid., 342.

* Scyl., 498—499. У листи патријарха Антиохије Grumel, Chronologie 447, 448, не

наводи Теодора.
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обичног народа) и пошто су се представници цркве на челу са васељен

ским патријархом окренули од њега, Стратиотику ништа друго није ни

преостало. Аталијат извештава да су оружници из палате (то)v ting

obЛћg on Murdov — царска гарда?), заједно са верним царевим пристали

цама били спремни да оружјем бране његова права на трон, али Михаи

ло VI није допустио да се „велеград укаља убиством и клањем људи“

(фövotg коi opoyoig ov9portivoug putov9ђvot thv pleyолóполiv) због

њега“. И послушно је дозволио да га пострижу људи послати од па

тријарха, чиме је званично окончана његова владавина.

Вест о абдикацији Михаила Стратиотика, Исак Комнин дочекао је

код Хрисопоља. Када је престоничка побуна окончана, Катакалон Ке

кавмен, уздигнут у међувремену у ранг куропалата, послат је, заједно

са многим другим племићима (рета тuvov obк оMiyov eoпотрióóv), да

у Комниново име преузме царску палату. Од првог септембра ромејска

држава званично је добила новог владара: узурпатор је тог дана у Све

тој Софији „патријарховим рукама окруњен царском дијадемом и про

глашен за цара автократора Ромеја“ (Sto tov Xеupóv too кoтрićрхоu tф

BootМикф тоuviоотоu Stoofport коi BootAeog obroкратор 'Poplotov

čivoyоребетоu)“.

Имајући у виду све што је до сада речено не само о побуни ис

точних стратега него и о овим сажето приказаним цариградским дога

ђајима, ваља поставити питање ко је свргао Михаила VI Стратиотика.

У уводном делу овог поглавља поменуто је да је 1057. дошло, у ствари,

до две побуне, те би се, сходно томе, Стратиотикова абдикација пре свега

могла посматрати као непосредна последица наведених догађаја у Цари

граду. Другим речима, престоничка побуна се, бар наизглед, одвијала не

зависно од збивања која су пратила покрет источног племства. Томе у

прилог говорила би и чињеница да је Исак Комнин ушао у престоницу

тек пошто се Михаило VI одрекао царске власти. Њега су, такорећи,

Цариграђани позвали да преузме власт над државом Ромеја.

Да је сам чин абдикације Михаила VI директно условљен цари

градском побуном коју је изазвао најугледнији слој становништва, ја

сно је из извора. Тако је Скилица, размишљајући да ли ће Стратиотик

због одрицања од власти бити награђен небеским царством, укратко из

ложио своје виђење ствари, повезујући поменути чин са престоничком

побуном: „пошто је (sс. цар) био упоран све док није избио рат и пошто

282 Attal., 58-59.

*** Scyl., 500; Attal., 59. Из хронологије коју даје Маdler, 10, произлази да је Цар

ство било без цара од поднева 30. августа до 1. септембра, када је Исак Комнин круни

сан. О различитим датовањима овог догађаја в. J. Shepard, Isaac Сommenus Сoronation

Day, BS 38 (1977) 22-30.
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је издржао да види погибију толиких људи његовог рода, а затим је још

био поражен и свргнут од грађана, те је против своје воље сишао с вла

сти (... etto Spovo 9eig код котоceto 9eig ono tov политбw коa čкоv

tђg BootMetog onečеpxópevog) — нисам сигуран да ли ће као накнаду за

земаљско царство добити небеско“. Слично њему, Аталијат ће нагла

сити да су „у Константинопољу неки великодостојници склопили заве

ру против цара и пре него што се (sс. Исак) приближио босфорској

страни града“ (коi. про то о тоig пролovrtoug pooеуytoot the noMeog,

BouЛh topo rtvov tov ēv téлеu Koro too BootЛебоутос čv Kovorovrt

vourtóлеu ћptóето)“. Псел ће још експлицитније говорити о свргавању

Михаила VI као делу Цариграђана: тек што су цареви посланици

успешно окончали друге преговоре са Комнином, у његов логор почели

су да стижу неки гласници из престонице који су побуњеницима „доно

сили вест о свргавању цара и тврдили су да је један део чланова син

клита склопио заверу против Михаила (ótt &лосŠeig too кратоug o Bo

otХеug, čлфоuЛеucopëvov obrф tђg ouукљntuкћs töčeog evidov), при

силио га да промени одећу и да тражи спас...“. Побуна се показала

као дело извесних „смутљиваца и бунтовника“ (отоoućočetg čvopeg коi

topoхóбеug) који су се „увукли у састав синклита“ (obs of Koi obrot

topiev rf ouукљntuкћ пореwterpuppievous BouХћ), и који су „узбунили

град, начинили нереде, припретили пожарима и другим несрећама они

ма који су хтели да остану по страни, провалили свету ограду храма Бо

жије мудрости, дрзнули се да се пробију до олтара, и без муке су на

своју страну придобили патријарха, учинили га својим коловођом (etra

öh tov потрićрхmv pбото котофtВácovteg корофоlov rob хороб пе

поutiko otv) и бацили сва проклетства и све могуће увреде на цара, а

Исака славили као јединог достојног власти“.

Против Михаила VI удружили су се, дакле, представници синкли

та и цркве, и то онда када је цар показао спремност да узурпатора учи

ни својим савладарем. Видели смо да је, по Скилици, побуна почела ка

да су чланови синклита захтевали да се преда онај компромитујући акт

чију је суштину сам цар порекао. Ако се подсетимо да је, по Пселу,

Стратиотик привремено одложио Комниново уздизање на положај цара

савладара, бојећи се не само народа, већ и „синклитског слоја“, будући

да је очекивао да се они не сложе са његовим намерама“, произлази ја

сан закључак да је промена расположења извесних престоничких вели

кодостојника била последица измењеног односа снага између цара и

узурпатора. Уколико се Скиличина прича о потписивању поменутог до

*** Scyl., 500.

283 Attal., 56.

*** Psellos, Chronograpnie II, 105.

*** Psellos, Chronograpnie II, 106.

* В. стр. 223 и нап. 267.
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кумента прихвати, онда је сасвим извесно да је Михаило VI, нудећи

Комнину положај сацара, реално могао очекивати да ће тиме против се

бе окренути оне које је приморао да му верност гарантују на тај начин.

Поменути документ потписан је без поговора јер се узурпатор налазио

далеко од престонице, међутим, његово приближавање граду и царева

немогућност да то спречи приморали су Михаила VI, како је већ рече

но, на све веће уступке. Тако је цариградска побуна, једним делом, би

ла директна последица промене Стратиотикове политике према Комни

ну. У вези с тим, треба рећи да изјашњавање у корист узурпатора није

наступило тек после обзнањивања друге мировне понуде, већ раније.

Подсетила бих да су по Скилици посланици убеђивали Исака да не

пристане на положај савладара, јер су житељи града спремни да га до

чекају „са победничким песмама и химнама“, на основу чега би се да

ло закључити да је сама одлука о отпочињању преговора са побуње

ницима указала на опадање ауторитета царске власти. Наведеном тре

ба додати и то да је Комнин од почетка морао имати известан број

присталица у самом Цариграду, будући да је побуна представника вој

ног слоја Царства била побуна најјачих византијских родова тога вре

мена. Исак Комнин и његове најугледније присталице отпочели су

своје службовање, како смо видели, махом у време Константина Мо

номаха, а неки, као Кекавмен, и пре његове владавине. Они су, другим

речима, 1057. годину дочекали као најугледнији поданици Царства.

Као такви они су морали разним везама (родбинским, пословним или

неким другим) бити од раније упућени на друге државне достојан

ственике који су службама или утицајем били везани за престоницу.

Иако је реалније претпоставити да се већина чланова синклита сврста

ла уз Комнина тек када је однос снага превагнуо у његову корист, у

изворима има података који показују да су побуњеници у свој план

укључили и неке друге, врло утицајне личности из Цариграда. Ти по

даци односе се, пре свега, на представнике црквених кругова, због че

га је потребно задржати се на улози амбициозног цариградског патри

јарха Михаила Керуларија.

Улога васељенског патријарха

Име Михаила Керуларија“ помиње се у изворима први пут у вези

са једном завером из 1040. године, чији је циљ био свргавање тадашњег

цара Михаила IV Пафлагонца. При томе, треба рећи да Керуларије није

означен само као један од вођа завереника него и као њихов кандидат

за престо. Као његови саучесници помињу се и личности са којима је

био у родбинским везама: његов рођени брат, чије име, титула или

* Најпотпуније биографске податке о Михаилу Керуларију даје Вréhier, Schisme.

В., такође, студију Tinnefeld, Michael I. Kerullarios 95—127.
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функција нису познати, и Јован Макремволит — по свој прилици суди

ја, за кога је, претпоставља се, била удата једна Керуларијева сестра непо

знатог имена“. Поред њих у заверу је био укључен и „велики број гра

ђана“ (obк oХtyоug töv политбv) о којима нема прецизнијих података,

али је реално претпоставити да је реч о угледнијим представницима пре

стоничког становништва. Завера је откривена и њени учесници кажњени

су конфискацијом имовине и прогонством“. Иако није оставила битни

јих последица, она је значајна утолико што указује на углед који је ужи

вао и сам Михаило Керуларије и породица из које је потицао“.

Керуларије се замонашио у прогонству, и после опозивања од стране

Михаила Калафата, почиње негов брз успон у црквеној хијерархији, који

је марта 1043. окончан положајем васељенског патријарха“.

Од царевања Константина Мономаха па све до Керуларијеве смр

ти (за владе Исака I Комнина)“, име овог патријарха често се помиња

ло у изворима. За ову тему занимљиве су вести које илуструју какав је

био однос дотичног поглавара византијске цркве према појединим

представницима царске власти у поменутом периоду. Неке од тих вести

навођене су и раније, па бих стога на овом месту укратко на њих скре

нула пажњу, будући да и такав, сумаран преглед показује утицај Миха

ила Керуларија и његове политичке амбиције. Може се рећи да је првог

цара у овом низу — Константина Мономаха — Керуларије подржавао:

поменута је већ Мавроподова вест о подршци коју је патријарх пружио

цару и опсађеним становницима престонице у време узурпације Лава

Торникија 1047. Преузимање власти од стране Теодоре чини се да Ке

pуларије није дочекао са одобравањем. Псел је напоменуо да су се до

бри односи између последњег представника македонске династије и ва

сељенског патријарха нарушили оног тренутка када је Теодора у своје

руке узела „самодржавну власт над Ромејима“, будући да се патријарху

290 О Јовану Макремволиту и његовим родбинским везама са породицом Керула

pија в. Сheynet, Pouvoir, 52 n. 1, 275. В., такође Вréhier, Schisme, 70, Tinnefeld, Michael I.

Kerullarios, 99.

29. Scyl., 412. Керуларије се замонашио, пошто је његов брат извршио самоуби

ство у прогонству. О завер, в. Скабаланович, 33–34, Bréhier, Schisme, 55-58; Schlumbe

rger, Epopće III, 310. 60° 999, Cheynet, Pouvoir, 51-52 Ne 50.

Bréhier, Schisme, 52, позивајући се на Пселове податке, наводи да су и деда и

отац Михаила Керуларија уживали велики углед, његов отац обављао је дужност чувара

царског трезора. Захваљујући угледу своје породице и Михаилу Керуларију и његовом

брату је био отворен пут до двора, и претпоставља се да су можда и добили некаква за

нимања, ibid., 55.

*** Михаило Керуларије постао је патријарх марта 1043, заменивши на том поло

жају Алексија Студиту који је преминуо фебруара 1043, Grumel, Chronologie, 436. О

околностима које су пратиле његов успон до патријаршијске столице в. Bréhier, Schisme,

60-69; Tinnefeld, Michael I. Kerullarios, 100.

*** Керуларије је преминуо 21. јануара 1059, а пре тога га је Исак I прогнао (2. но

вембар 1058), Grumel, Chronologie, 436.
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није свидела „женска владавина“. Овај став је очито био отворено изра

жен, чиме се Керуларије на неки начин нашао у опозицији не само у

односу према Теодори него и према онима који су чинили њену стран

ку. Како су исте личности имале најзначајнију улогу у управљању др

жавом и за време њеног наследника Михаила VI Стратиотика, било је

сасвим очекивано да се односи између представника царске и црквене

власти битније не измене. Томе, наравно, не противречи чињеница да је

Теодосије Мономах, побунивши се, узалуд очекивао да његове царске

амбиције наиђу на разумевање код патријарха. Речено је већ да су пред

рођаком Константина IX врата Свете Софије остала затворена, али овај

израз Керуларијеве лојалности ипак није значио да ће се патријарх свр

стати у странку чију је политику већ био осудио. Извори се не баве де

таљније односима Керуларија и Михаила Стратиотика, али Пселова

„Хронографија“ даје извесну слику о њима.

Говорећи о ситуацији у којој се цар нашао пред битку код Никеје,

Псел помиње да је у Цариграду одржано саветовање на коме се распра

вљало о мерама које треба предузети против побуњених војсковођа са

истока. Том приликом цар је позвао и многе благородне личности које

су тада живеле у немилости (б) Хоug te the totoug pleto кoмeitou tov

yevvotov plév tog Yvdoplog, tmvuко ота бе котомyopnЗévtov), а међу

њима и Михаила Псела. Од три савета које је аутор „Хронографије“

дао Стратиотику за ово разматрање занимљив је први, будући да се ти

цао Михаила Керуларија. Како је Пселу било познато „да се Михаило

налази у завади са патријархом и да је овај на њега љут“ (6tu čк био

Фброu vöping tф реyöлф čvruко 9ectriko opxtepet коi дuобртос сtzev

&кеivog obrф) предложио је цару да најпре „изглади све несугласице са

њим и да постигне договор“ (лоcov obrф биофором био 7.6oo.o.9ot, коi

eig robro čкеivo ouve).9eiv коu окépplо код Фрбvnjuо), ово је било нео

пходно стога што је патријарх „у оваквим околностима имао велику

моћ и узурпаторима би могао да пружи подршку уколико га цар не би

окренуо у најближе пријатеље“ (êv toic totootoug pići).tora ouvajućivo

коupoig коi cuvent9 mooprevo tolig tupovve ocaotv, et pun тромбром

тobrov eig oкрцВестотnvoiketootv)“. Цар је одбацио (črvetpºетом) овај

савет, а према оцени Псела, „за пропаст му је било довољно и само да

га занемари“ (frug on autф код като7.1%opnЗetao eig кото отрофhv

fркесе)“.

Без обзира на то да ли је Псел на овај начин антиципирао будуће

догађаје везане за цариградску побуну (у којој се патријарх, и по дру

*** Psellos, Chronographie II, 88. Први Пселов савет типао се побољшања односа са

патријархом, други — на отпочињање преговора са узурпатором (што се и остварило,

али тек пошто је Стратиотих поражен), а трећи (од стране писца оцењен као иајбољи и

најважнији) на окупљање војске (ibid., 88-89).

* Psellos, Chronographie II. 89.
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гим изворима, показао као један од најважнијих учесника) нема сум

ње да су односи између цара и Керуларија били нарушени (по свој

прилици реч је о несугласицама наслеђеним још од Теодориног вре

мена), али није најјасније у којој мери. Керуларије није подржао по

кушај Теодосија Мономаха да побуном у Цариграду измени Теодори

ну одлуку у вези са наслеђем престола, но, вреди поставити питање да

ли је, неколико месеци касније, другачије поступио према угледним

завереницима са истока.

Улога патријарха Керуларија спорна је само до тренутка када су се

најугледнији Цариграђани отворено изјаснили у корист царских пре

тензија Исака Комнина. У тај временски распон улази, дакле, склапа

ње завере у Цариграду и сам почетак побуне у престоници. Раније је

речено да је завера представника војног слоја истока Царства (укљу

чујући и Вријенија) склопљена у седишту васељенског патријарха — у

Св. Софији — где су завереници „међусобно дали и примили заклетве

да неће ћутати, ни трпети, већ да ће казнити наноситеље увреде“.

Оно што би највише указивало да је Керуларије био од почетка

упућен у њихове планове јесте чињеница да се он налазио у блиском

сродству са вестархом Константином Дуком, једним од угледнијих за

вереника. Аталијат је скренуо пажњу на ту чињеницу, и то баш на ме

сту где приповеда о патријарховој улози у цариградским догађајима

1057. Да ли је или не Керуларије сарађивао са извесним престоничким

великодостојницима — организаторима завере против Михаила VI —

„нејасно је и потпуно неразјашњено“. „Али, по ономе што је целој

ствари претходило, као и по ономе што ће се касније десити, чини се

да је та сумња врло близу истини“. Јер, Исаку Комнину је веома бли

зак сарадник био Константин Дука, супруг патријархове сестричине,

Евдокије Макремволитисе, који је код Керуларија „уживао велику на

клоност а сам му је исту пружао“.

Чињеница да су родбинске везе најпре између Керуларија и Ма

кремволита, а затим између Керуларија, Макремволита и Дука, у два

наврата, 1040. и 1057, биле праћене и подударношћу политичких инте

реса, свакако, није случајна. Ако се узму у обзир сведочанства визан

тијских извора о престоничким великодостојницима (представницима

синклита) као иницијаторима побуне која се окончала свргавањем Ми

хаила Стратиотика, јасно је да су организатори ових догађаја у Цари

граду припадали (нај)угледнијем слоју Царства, дакле оном истом у ко

ме су посебно место заузимали побуњени источни генерали, чије је

аристократско одређење несумњиво.

297 Scyl., 487. Уп. стр. 181.

298 Attal., 56.
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Породица Керуларија припадала је том друштвеном слоју. Питање

патријархове упућености у планове источних стратега треба зато по

сматрати неодвојиво од места које су у ромејској држави заузимали

други учесници побуне — и оне војне, која је почела на истоку, и ове

престоничке. Јер, оба покрета нису само довела до промене владара на

престолу: није се радило само о замени једне личности другом, већ о

предаји врховне власти у руке оних који су се од својих претходника

разликовали по социјалном пореклу“.

Мада је Керуларије неспорно имао изузетно значајну улогу у по

менутим престоничким догађајима, занимљиво је рећи да су поједини

византијски аутори исказивали недоумице у погледу степена његове

ангажованости. Тако Скилица сам није знао да ли се патријарх „против

своје воље“ или „добровољно, као што већина каже“ придружио вели

кодостојницима окупљеним пред Аја Софијом, али се, ипак, није устру

чавао да његово понашање и патњу назове „представом“, позивајући се

на оно што ће се касније десити. Говорећи о завери цариградских вели

кодостојника, Аталијат такође помиње да је патријархова улога у њој

нејасна и неразјашњена, мада развој догађаја упућује на његово учешће

од самог почетка. На другом месту исти писац наводи да се Керуларије

придружио побуњеним Цариграђанима, настојећи да спасе животе сво

јих нећака“. Његово даље излагање, међутим, показује да је црквени

поглавар успоставио контролу над дешавањима у престоници, наводно

подстакнут жељом да спречи избијање „грађанског рата“ (лолеplog

épuфолiog) у самом Цариграду: Михаило Керуларије „постао је судија и

пресудитељ за оно што се говори“ (критing töv Meyopëvov коi otoutmirng

čxpnjući tvoе) и то све зато што је „народ био подељен“ (61xovooovtog

tov "Af9oug) и постојала је опасност да „грађански рат проузрокује по

буне у самом граду“ (полеplog epipóAtos eig thv котоотелЛоucov полiv

tog otáoetg &уyévnrot), он је чак ублажио гнев оних побуњеника који

су намеравали да убију Михаила VI. Тако ће и Аталијат на крају Керу

ларијев став оценити као „двосмислен“ (ор фtВолоу)“. Слично се може

закључити и из „Хронографије“, чији аутор сасвим отворено сврстава

Керуларија у странку противну Стратиотику, али — у Цариграду су се

побунили чланови синклита који су, затим, провалили у Аја Софију „и

без муке за своју страну придобили патријарха“ и „учинили га својим

коловођом“.

“ Како је приметио Сheynet, Pouvoir, 344, догађаји из 1057. представљали су ре

ванш аристократије и дефинитивно опадање утицаја партије Михаила VI, дакле свих

оних који су се уздигли до власти упркос ниском пореклу.

“ Attal., 57; иста вест налази се код Скилице: побуњеници су заробили патријар

хове синовце и одмах би их убили да им се он није придружио и сложио се са свим њи

ховим захтевима, Scyl., 498.

301 Attal., 57-58.

* Psellos, Chronographie II, 106.
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Без обзира на ове почетне недоумице византијских писаца, даљи

развој догађаја отклонио је сваку њихову забуну у погледу праве уло

ге Михаила Керуларија, будући да су закулисне акције убрзо прерасле

у отворено деловање у корист Исака Комнина. Патријарх је, једном

речју, постао господар ситуације у Константинопољу. И проглашење

Исака Комнина за цара автократора Ромеја, и осуда оних „који се ни

су слагали са овим што се догађало“, а затим и позив да се према њи

ма и њиховој имовини поступа као да су у питању „одметници“

(&постатog), потекли су, видели смо, од представника цркве — Керула

ријевог заменика Стефана (који, по Скилици, оличава његово прису

ство) и антиохијског патријарха Теодора.

До које мере је Керуларије контролисао ситуацију у граду показу

је и чињеница да је, практично, он Царству одредио владара: послао је

истовремено гласнике и Михаилу VI и Исаку Комнину, поручивши пр

воме да се одрекне власти и „да се повуче из царске палате пошто му

више ни на који начин не припада“ (котiévou tov čvoкrópov кот

obóév obrф просткоvrov), а другоме да пожури у град и да се не задр

жава, затраживши при томе и „награду за сарадњу, пошто је“ — закљу

чује Скилица — „његово деловање већ окончано“ (коa pito Soug čintitet

tђg ouvepyetog dog fón тéлос čхоботе тing obrob ćфéоeog)“. И „због

тога се патријарх свима учинио безобзиран, будући да је био не само

учесник него и прави зачетник побуне“ (кок то отоu roig хбоuv

опрофćotovog čфćivno потрwópxng pih pióvov pléтоxog čov, č. Xло коi. про

тotruog trig činoorootog)“.

Тако се десило да је абдикацијом и замонашењем Михаила VI

Стратиотика византијски престо остао упражњен. У ишчекивању дола

ска „изабраног цара“ врховну власт у држави привремено је преузео ва

сељенски патријарх. У царску палату убрзо су ушли племићи (побуње

ници) на челу са куропалатом Катакалоном Кекавменом, а потом и

Исак Комнин, пошто је претходно од патријарха „окруњен царском ди

јадемом“.

Исак I Комнин био је, нема сумње, велики дужник цариградског

патријарха Михаила Керуларија. Зато је црква, одмах по његовом преу

зимању власти, добила значајне концесије, чија је суштина била да се

сви црквени послови издвајају из царских надлежности, патријарх је

добио право да самостално одлучује о црквеној администрацији и упра

ви над Аја Софијом“. Поред тога, достојно су награђени и Керуларије

* Scyl., 499. Аталијат (58) извештава слично: патријарх је поручио Стратиотику

да се постpиже „уколико жели да живи, јер народ то захтева“ (ei "poацрoito to Shv ...

too x)\figous tobro келеоovrog).

* Scyl., 499.

** О концесијама цркви и уопште односима између цара и патријарха после 1057.

када је Исак I приступио спровођењу реформи, в. Stănescu, Réformes, 51-54.
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ви нећаци, Нићифор и Константин, које је цар уздигао до „првих поча

сти и дужности“ у држави“.

Треба рећи и да је Керуларије, са своје стране, сасвим добро знао

шта му је цар дуговао. И није нимало случајно што је баш за Исакове

владе дошло до незапамћеног сукоба између врховних представника

духовне и световне власти. Керуларије је, изазван Комниновим по

кушајем да конфискацијама црквених поседа побољша стање у ромеј

ској држави, често долазио у сукобе са царем. Дозвољавао је себи да

свађе и препирке са Комнином завршава речима: „Ја сам те направио,

ђубре, ја ћу и да те упропастим“ (Eyо се čкrtoo, фобрve, коi eyo vo oе

Холбоo)“. Патријархова самовољност ишла је дотле да је чак обувао

обућу пурпурне боје (један од знакова царске власти), говорећи да је то

обичај древног свештенства и да архијереј и у новом свештенству треба

то да носи, „тврдио је, наиме, да постоји сасвим мала, или чак никаква

разлика између свештенства и царства“ (Tepoobvng yoр коi BootMetog

to otopépov obóév f. коi o Miyov čMeyev eivot)“.

Нема сумње да је начин на који се манифестовао поменути сукоб

представљао последицу доприноса Михаила Керуларија промени на

престолу 1057: иако је Исак Комнин у одређеном степену успоставио

контролу над источним провинцијама Царства, што је победа код Ни

кеје само потврдила, исход овог покрета племства био је неизвестан све

док је Цариградом господарио Михаило VI. Задобијање престонице

подразумевало је обезбеђивање подршке у самом граду и управо се у

томе огледала улога васељенског патријарха. У извесном смислу инте

реси Михаила Керуларија били су од самог почетка подударни са ци

љевима источних стратега, макар утолико што је и патријарх био у опо

зицији према Теодориној, односно Стратиотиковој странци. Повеза

ност породице Керуларија са Дукама — учесницима војне побуне — по

казује да су се 1057. сплели интереси оног друштвеног слоја коме је до

тог времена припадало елитно место у држави: с једне стране, војско

вође којима је напредовање у војној хијерархији било обезбеђено за

владе Константина IX, а са друге — престонички великодостојници ко

ји су свој интерес остваривали преко институције синклита и који су

подржали царске претензије представника војне странке (али уједно и

припадника истог социјалног слоја из којег су и сами потицали) онда

када је легитимни цар сам обезвредио своју власт, како држави нису

била потребна два владара, патријарх је иступио у име треће странке и

као духовни поглавар (и ауторитет за престоничко становништво) одо

брио је предстојећу промену, приморавши једнога да се одрекне власти

а омогућивши другоме да је врло брзо преузме. Тако је од стране цркве

* Attal., 60; Scyl. Cont., 103.

307 Scyl. Cont., 104. Уп. Tinnefeld, Michael I. Kerullarios, 121.

308 Scyl Cont., 105.
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изостала било каква осуда узурпације, а онај који је према ромејским

схватањима био „бунтовник“ (topovvog) и „отпадник“ (олоототng)

обезбедио је себи законитост кроз чин крунисања патријарховом ру

ком.

»k

На крају, пре него што пређем на завршна разматрања о неким

обележјима развоја Византијског царства у периоду 1025—1057, којима

би се у одређеном смислу могла објаснити промена на престолу из

1057, као и њене последице, истакла бих да су горе описани догађаји на

известан начин у супротности са почетном позицијом са које су визан

тијски писци кренули у приповедање о побуни источних стратега. Већ

сам напоменула да је супротстављање војног и грађанског слоја најочи

тије на оним местима у њиховим делима где се излажу збивања из

1057. Узрок побуне представљен је као последица угрожавања интере

са представника војног слоја. Међутим, начин на који је Исак Комнин

дошао на власт доводи под сумњу оправданост оваквог „сталешког“

одређења покрета из 1057, будући да је престоничка побуна била дело

чланова синклита, тј. „грађана“, уједињених са највишим представни

цима цркве.



ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

На крају овог разматрања о побуни источних стратега, чија је

једна од последица био долазак на власт Исака I Комнина, вратила бих

се на нека раније постављена питања која се тичу припадника војног

слоја Царства. Пре свега, да ли је њихово незадовољство било последи

ца политичког правца који је заступао Михаило VI или једног процеса

који претходи његовом доласку на власт?

Криза царске власти могла се очекивати ако не пре, а оно сасвим

извесно у време када је Теодора узела „самодржавну власт над Ромеји

ма“ у своје руке: знало се да је царица била већ у поодмаклим годинама

и да ће се, из тог разлога, убрзо поставити питање наслеђа престола.

Поштовање династичког принципа није више могло да осигурава про

мене на трону. Подсетила бих да се законитост преузимања власти у

држави после смрти Константина VIII (1028) обезбеђивала путем

брачних (Роман III, Михаило IV, Константин IX) или других веза (Ми

хаило V — цезар и посинак) са Зојом, легитимним носиоцем царских

права, која је она од цариградске побуне 1042. делила са својом се

стром Теодором. Видели смо да је Мономахов покушај да за свог на

следника доведе Нићифора Протевона пропао и да је Теодора, после

његове смрти (11. јануара 1055) преузела престо својих предака. Како

је њена владавина представљала крај македонске династије — односно,

није постојао нико из македонског владарског дома ко би наследио

право на царски престо — легитимитет је морао бити остварен на други

начин. Будући да она није била ни у каквим родбинским везама са Ми

хаилом Стратиотиком, значајно је приметити да је пренос врховне вла

сти на овог чиновника протекао без чина усиновљења (што је, видели

смо, Зоја учинила са Михаилом Калафатом), а исто тако и без његовог

уздизања у почаст цезара (чиме се, такође, обезбеђивао легитимитет).

Патрикије Михаило Стратиотик је једноставно одређен за њеног на

следника“. Од свих поданика Царства једино је Теодосије Мономах

* Psellos, MВ IV, 358: ... то о лор čке{vmg крu.9évitog eig thv орхfiv ... . Према Ски

лици, Теодорини најближи сарадници на челу са Лавом Стравоспондилом одлучили су да

цар постане патрикије Михаило — Цариграђанин ниског рода (уп. стр. 144 нап. 260) — и то
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сматрао да има права да оспорава вољу ове владарке, и то управо због

тога што је он сам, за разлику од Михаила, био у крвном сродству ако

не са царицом, а оно барем са покојним царем Константином Монома

хом, по његовом схватању ствари, дакле, та чињеница давала му је

већи степен легитимитета од оног који је имао Михаило — изабрани на

следник. Изузимајући његову реакцију на поменуту одлуку, треба

истаћи да је свако друго озбиљније оспоравање изостало: напротив, оку

пљање племића — одабраних војсковођа у престоници за ускршње

празнике 1057. (истекао је већ седми месец владавине Михаила VI?)

говори у прилог закључку да је провинцијска аристократија поштова

ла владарска права Теодориног наследника, он је за њих био цар авто

кратор Ромеја и као такав једини позван да им додели унапређења у

ВИШЕ ПОЧаČТИ.

Истакнуто је, такође, да је побуна источних стратега била после

дица неиспуњења њихових захтева који су се тицали виших титула и

даљег службовања, другим речима, Михаило VI је, потврдивши Теодо

pину одлуку о њиховој демобилизацији, сасвим јасно показао да ће ко

мандни кадар ромејске војске претрпети персоналне измене“. За пред

ставнике војног племства истока то је значило удаљавање од положаја

који су им давали елитно место у Царству. Имајући у виду да је овде

била реч не само о војној, него и о државној елити — јасно је да за пред

ставнике војног врха није постојао други излаз осим да свргну овог ца

ра, будући да им је његова политика остављала могућност да задрже је

дино позицију локалних моћника.

Одлука о побуни је, без сумње, донета онда када је војсковођама

са истока постало јасно да нова власт неће променити стање у држави и

само зато да би он имао име и лик цара, што би њима омогућило да самостално господа

ре. Пре но што је проглашен за цара, Михаило Стратиотик се „претходно заклео да

ништа неће урадити против њихове воље и без њиховог знања“ (êлорософеwou протероу

коi obrov punoév tu npólóot note tђg čкеivov Sixo yvdoping te kod 9exhoeog), Scyl., 480.

Сличну слику догађаја даје и Михаило Псел: царица се разболела и њени сарадници по

чели су да размишљају колико о судбини државе, толико и о својој сопственој, нагово

pили су је да на трон уздигне Михаила, који је волео више да слуша него да наређује,

она се сагласила са поменутим предлогом и, пред смрт, прогласила за цара Михаила VI,

Psellos, Chronographie II, 81–82. Острогорски, Напомене, 194, као важну особеност ви

зантијских државноправних схватања (очиту из формуле заклетве коју су византијски

црквени поглавари положили Манојлу I и његовом сину Алексију 1171. године) истиче

право владајућег цара да по свом нахођењу располаже наслеђем престола. Овакво схва

тање права василевса Ромеја видљива су и из наведеног примера из 1056. године.

* Михаило VI проглашен је за автократора 31. августа 1056 (Scyl., 481), а Ускрс

1057. био је 30. марта, в. стр. 147 нап. 8.

* Cheynet, Pouvoir, 342, истиче да је Михаило VI намеравао да успостави контролу

над војском преко генерала у које ће имати више поверења, полазећи од чињенице да су

официри који су цару потврдили верност у бици код Никеје били у рангу магистра (Арон,

Василије Тарханиот), исти аутор закључује да је Стратиотик намеравао да смањи издатке

државне касе, одбијајући источним генералима унапређење у виша достојанства.
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да, условно речено, наговештене новине у политичком животу Визан

тије подразумевају њихово смењивање са командних положаја. Ту по

литику Михаила Стратиотика извори оцењују као антивојну, што је до

вело до тога да побуна из 1057. добије наглашени „војни“ карактер: док

се 1034. племство на челу са Константином Даласином удружило (у,

додуше, нејасно дефинисаном покрету) против Михаила IV због њего

вог ниског порекла — јер, чуђење је изазивала чињеница да је од толи

ког броја „племенитих људи из одличних кућа и сјајног рода“ за цара и

господара изабран „тако безначајан и прост човек“ — дотле се 1057, ра

дило о ниподаштавању не толико представника племства него оних ко

ји су по пореклу и занимању припадали војном слоју (уévog otporto

tuкоу) Царства. Из доделе царских почасти били су искључени „они ко

ји су од детињства ратовали“, а супротно томе, преимућство је давано

„грађанима“, односно, у овом случају, „члановима синклита који се нису

излагали никаквим опасностима“ (h обуклntog ... pinóév tov кuvölovov

čnoto9općvn)“. Најзад, према Пселу, одабрани предводници византиј

ске војске окупили су се у Цариграду баш зато што се прочуло да цар

дарежљиво дели почасти, уздижући „свакога не на следећи ступањ, већ

кроз неколико редом и даље“ (ob yop tф просехеi šкоotov ouvio to

BoŠpid), čiМЛо, коi трос том ефеšng коi tov ēлéкеuvo), па су очекивали да

ће и њих удостојити „или истих (sс. оних које су дате грађанима) или

виших почасти“. Михаило VI Стратиотик био је, дакле, један од оних

царева који су одлучили да од три ослонца сваке царске власти — на

род, синклитски и војни ред — милостима обаспу прва два.

Иако је из Псела, али и из других извора, јасно да је побуна ис

точних стратега 1057. била последица одређене политике Михаила VI“,

она је, ипак, с друге стране, представљала и резултат унутрашњег раз

воја Византије у претходном периоду. Сам Псел ће управо у том развој

ном процесу забележити један од узрока који су довели до бунта: „И

раније је војни слој желео да целокупну ромејску државу потчини себи,

и (sс. војници) су желели да постану поданици стратега автократора и

да прекину грађанско наслеђивање престола, али су ту намеру обузда

вали и само су гајили жељу у души јер им се нико није чинио заиста до

стојан власти“ (EBookovito pučv код протероу то стратиотиком 50ило у

то кратос 'Poplotov oпoлothooо8ot, коi onfikool yevéо9оu otpornyф

oотократори, коl thv политикinv кота). Uoat the Boot) etog био боxhv,

čneixov be to BouХебрата, коi provov ēveкujućwouv tov športa, 611

plmöeig obroig eig opxhv čišto) ordoratog катеpatvero)”. Или, на другом

* Psellos, Chronographie II, 142.

* Psellos, Chronographie II, 83. Уп. стр. 148 нап. 12.

* В. стр. 176 и сл.

* Psellos, Chronographie II. 86. За представнике војног слоја Исак је био сасвим до

стојан власти, слично се Псел изразио и на једном другом месту: и „Македонци“ су

одавно били спремни на бунт, али су тајили своју замисао пошто нису имали вођу — a

онда се појавио Лав Торникије, в. стр. 115.



242 УСПОН ВОЈНОГ ПЛЕМСТВА

месту, исти писац ће истаћи да су се доласком на власт Михаила VI

„прилике заоштриле, пошто су стратиоти сматрали недостојним да не

уђу у надметање за Царство и да не изложе своје животе опасностима

за власт“ (dootvet to npćyрото, ēv četvo, töv otportorov novoupévov, ei

o otoi puh rov otëp tov člov otvövo onooootvто коi тоig odopio otv опер

tђg opxing кuvöuveootev)“. Чија је влада донела почетке незадовољства

војног слоја, у чему се оно састојало, шта се подразумева под „грађан

ским наслеђивањем престола“, и на крају, шта значи постати „поданик

стратега автократора“ — питања су која постављају наведени изводи из

„Хронографије“, списа чији је аутор био савременик наследника Васи

лија II.

Војно племство према наследној политици Царства 1025—1056

Намеравајући првобитно да „Хронографију“ оконча описом владе

Исака I Комнина и његовом абдикацијом у корист Константина Дуке,

Псел је дао своје виђење стања у ромејској држави, проузрокованог

владарским (не)способностима царева који су на власт долазили почев

од 1025. године. Мада је ова „ретроспектива“ настала из потребе да се

донесе закључак у поменутом историјском спису, чини се, ипак, да је

доласком на власт Исака Комнина, представника војног слоја, човека

који је био „први у војничким списковима“ (čite on tov otporuotuкојv

котолбуом то прото тuухövov)", у нечему пресечен дотадашњи развој

византијске државе. Тај преглед владавина наследника Василија II,

Псел, природно започиње Константином VIII, а завршава га описом по

кушаја Исака Комнина да реформише ромејску државу. Заједничка ка

рактеристика свих Комнинових претходника била је расипништво и,

уопштено говорећи, недовољна спремност за бављење државним по

словима: „пређашњи цареви расипали су царска блага на своје прохте

ве, а државне приходе трошили су не на војну организацију него за да

рове грађанима и за раскош“ (tóv yор čvo BootAéov ... toug BootМи

коug 9mooupolog etc tog otketog činovitЛобvrov ērtugujutog, tolic te

ömplootoug ouveto popodig obк eig otporuotuкос оuvtáčetg onoхрорićvov,

&NA' eig политикос хартос коi. Мор протnitog ...)“. Тако Константин

VIII не само да није, као његов покојни брат, ишао у освајачке походе и

увећавао благо које је овај стекао, нити је покушавао да сачува оно што

је имао, већ се предао насладама „и да ускоро није био отргнут смрћу,

сам би успео да упропасти целу државу“. Његов наследник Роман III

* Psellos, Chronographie II, 142.

* Psellos, Chronographie II, 119.

19 Psellos, Chronographie II, 119.

* Psellos, Chronographie II, 115-116.
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Аргир погоршао је стање: по доласку на власт, он је обилато наградио

„грађански ред и мноштво војника“ (то политикоv vévog коi h отрото

тикih tхm8og), а све то зато да би они прихватили његове једнокрвне на

следнике (то g &уyevetg био боxög), међутим, политика овог цара била је

погрешна јер, за невољу, он нити је иза себе оставио род, нити ред у др

жави“. Неко побољшање донела је, по Пселу, влада Михаила IV Па

флагонца, али ни он није успео да искорени зло у држави“. Безначајну

владу његовог несрећног рођака Псел је из разумљивих разлога одлу

чио да прескочи, и окренуо се Константину IX Мономаху“: овај цар је,

дошавши на власт, „затекао државу која је личила на теретну лађу, на

товарену до последње границе“; он ју је „натоварио до самог краја и

потопио“, или: „већ одавно болесном телу, додао је мноштво нових де

лова ... улио је у његову унутрашњост још погубније сокове, ... већину

поданика претворио је у многоглава и сторука чудовишта“. Теодора,

која је после Мономахове смрти преузела предачки престо, није имала

времена да учини богзна шта: „иако није много разјарила ту нову звер,

и она јој је неприметно додала неколико руку и ногу“. Најзад, на

власт је дошао Михаило VI Стратиотик, који „није успео да изађе на

крај са силовитом трком царских кочија“: „напустио је строј коњаника

* Psellos, Chronographie II, 116. tije te nepi to yévog оломfiyeog коi тоo thv ком

теfov тетоурišvnv ćполипеiv, Псел се већ једном, у одељку посвећеном влади Романа

Аргира, подсмехнуо намери овог цара да заснује династију са Зојом, заборавививши да

је она у то време имала 50 година, уп. стр. 64. нап. 131.

13 Psellos, Chronographie II, 116—117. Иначе, исти аутор (ibid., I, 58), за разлику од

Скилице, има позитиван суд о Михаилу IV, истичући да би се овај цар по својим спо

собностима могао надметати са другим прослављеним владарима, само да није било ње

гове браће.

“ Псел је на овом месту прескочио и краткотрајну самосталну владавину Зоје и

Теодоре, која је претходила Мономаховој. Међутим, у делу „Хронографије“ које се

односи на тај период, он је истакао њихову неспособност у управљању државом. Тако

је, између осталог, негативна оцена царевања две сестре дата и због тога што су „на

граде за војнике и војни приходи без потребе дељени другим лицима... као да је баш због

њих самодржац Василије напунио државну касу“ (то иév tot ye tov otportorov č9Aо

коl ring otpornytog töpot čф čvćроug obóev pleteкuvoovto кod pleteriSevto ... болеperi

то отоug too olovoкраторос Василеiоu robs BootAetoug 9 noov povg хрnиđivov

épinexAnkótog). На крају, Псел је закључио и следеће: „Иако већина људи није распо

знавала почетак зла, оно је ипак изникло и потекло прво из тог зачетка и скупљање

облака из тог доба изазвало је садашњу велику кишу“ (ei bë ot подлоl ph to9 dvovro

тihv орхђv too кокоо, čiМА čкеivo ye čк сте протng екeivno ono3éoetog čкефбето коi

оuviотото, коi h t mvuко ото том veфöv ouvěpopuh rov pléyov vov крокотеске бокеw

betöv), Psellos, Chronographie I, 121.

!? Psellos, Chronographie II, 117: og Shootep tuvo poprtóo volov thv политеfov ко

талофом čxpt too televvotou Lootipog tov poptov čxovoov ... перихелћ лепоunkog ко

терактicev. "Metovo repu8еig plépm... tф пала биоф9opév tu odoplott, коl хороug novn

potéроug tois onMáухvovo etoeverкоv, „колокефалоug коa čкатöyхеupog toug (Meious

töv око херо лепоumкđog.

* Psellos, Chronographie II, 117: šбоše pěv pћ кôvu tu čino3mptocol to кotvov touri

фом, ČNA očv коi obrih Mexm3óтос коl xetpćig tuvos ка побос тобтф просеŠevo.
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и стао у ред лаких пешака, требало је да чвршће држи узде и да их не

испушта из руку, а он као да се одрекао власти и вратио свом пре

ђашњем животу“7.

Очито је да су све промене на престолу од 1028. до 1057. пред

стављале последицу тадашњег односа снага између политичких група

које су деловале унутар Цариграда: присталице Романа Аргира (при

падника једног старог и угледног аристократског рода), епарха града,

издејствовале су опозивање одлуке Константина VIII којом се наслеђе

престола обезбеђивало Константину Даласину; овом провинцијском

великашу наређено је да остане на свом поседу, а царску власт је,

оженивши се Зојом, задобио Роман Аргир, претходно разведен од су

пруге са којом је до тада био у браку. Како је провинцијска војна ари

стократија примила ову промену? Видели смо да је сасвим изостала

реакција Константина Даласина, а да су други великаши — Прусијан и

Константин Диоген са присталицама — деловали пре свега у оквиру

извесне политичке струје која је заступала царске претензије Зојине

сестре Теодоре. Посматрајући из тог угла, овај покрет против Романа

III пре се може схватити као „престонички“ него као „провинцијски“.

Долазак на власт „Пафлагонаца“, Михаила IV и Михаила V, био је, та

корећи, „дворски догађај“: становници византијских провинција оба

вештени су да је Михаило IV проглашен по жељи и за живота свог

претходника за цара савладара“. На његово устоличење уследила је

реакција провинцијског племства са патрикијем Константином Дала

сином на челу. Али, ни ту није била реч о покрету јасно одређеног ци

ља. Представници племства су се убрзо „нагодили“ са овим царем ни

ског порекла. Да би се учврстио на власти Михаило IV дао је гаранци

је онима који су те 1034. године били јачи од њега. Сасвим је извесно

да је поменутим гаранцијама (које су биле додатно осигуране закле

твама!) била обезбеђена лична сигурност Константина Даласина и ње

гових истомишљеника, али не само то, оне су морале пружити увере

ње да ће бити заштићени и њихови поседи и титуле и службе —

једном речју, цар је био принуђен да се обавеже да ће поштовати пра

ва која су дотичној властели припадала пре измене на престолу 1034.

Али, није наодмет подсетити да је упоредо са овим преговорима Ми

хаило IV осигуравао своју власт у самој престоници тако што је на

стојао да за себе привеже најугледнији слој градског становништва —

чланове синклита. Јован Орфанотроф је, каже Скилица, „овладао син

клитом“ (т ћv те обукљntov oпелоuetto), привукавши наклоност

17 Psellos, Chronographie II, 117—118: oок eveyKov ... tijv Šuукivnow tow BootЛикоu

&ppiatog ... tije innukђg &лорерnкоog tabeog čorn peto tov Vukov: beov rop čvrćхеuv коi

ић таwu u čфеivot tov халivov, 68 болер окоčovvujućwф ефке то кратос коi eis thv

протероу полivópoplovitu otiv.

* Scyl., 392; уп. стр. 64.
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већине „узвисујући прваке синклита на више ступњеве достојанстава

и ласкајући пуку дељењем дарова и милости“. Видели смо да се Ми

хаило IV у више наврата, зависно од степена учвршћења своје власти,

обрачунавао са опозицијом племства: Даласин је најпре држан под

присмотром у Цариграду, после гушења антиохијске побуне не само да

је он прогнан на острво Плати него су кажњене и његове присталице (за

точени су антиохијски племићи и Константин Дука, Гуделису, Бајану и

Провати одузета су имања, а протовестијарије Симеон је прогнан), по

том је овај великаш затворен у неку кулу, али су му за чуваре одређени

„племенити људи“, на крају, 1038/39. прогнани су и његови најближи

сродници.

Настојања Пафлагонаца да власт задрже у рукама чланова своје

породице успешно су окончана: сестрић Михаила IV, Михаило Кала

фат, уздигнут је, као Зојин усвојени син, у цезарско достојанство, чиме

је званично одређен за престолонаследника. Овим мерама била је обез

беђена законитост и у вези с тим значајно је нагласити да се доласку на

власт Михаила V нико није успротивио ни у престоници ни ван ње.

Овај пут царево ниско порекло није изазвало реакцију племства, исто

као ни чињеница да се о наслеђу престола поново одлучило у Царигра

ду. За овакав „мирни“ развој прилика мора се одати признање полити

ци коју су водили Михаило IV и Јован Орфанотроф: с једне стране, они

су успели да приволе Зоју (и поред лоших односа са њом) да усиновље

њем пренесе царска права на једног члана њихове породице, с друге

стране, опозиција племства (на чијем је челу био Константин Даласин)

која је 1034. oспоравала легитимитет Михаилу IV била је у периоду

владе овог цара, без сумње, сузбијена. Како је свргавање Михаила Ка

лафата било последица повређених династичких осећања становника

Цариграда, онда се и овај догађај може окарактерисати као „престо

нички“: племство је, наиме, и даље мировало у провинцијама Царства

(изузимам усамљену реакцију Теофила Еротика на Кипру која ни на је

дан начин није утицала на ток догађаја).

Када је владавина двеју царица дошла у кризу, на избор цара опет

су утицале личности блиске двору, политички активне у престоници:

од три Константина — Даласина, Артоклина и Мономаха“ — власт је

припала последњем, који се одржао на том положају скоро тринаест го

дина. И поред две узурпације царске титуле, слободно се може рећи да

је Мономахово царевање ишло на руку провинцијској војној аристокра

тији. Побуна Георгија Манијакиса била је проузрокована безизлазном

ситуацијом у којој је прослављени војсковођа нашао, Лав Торникије се

појавио као претендент недовољно утицајног трачког племства и демо

* Scyl., 393.

* Сва тројица била су кандидати за трећег по реду Зојиног супруга, в. стр. 82 и

нап. 197.
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билисаних професионалних војника, и његов покрет сузбила је цару

верна источна војска. Од 1047. до своје смрти, 1055, Константина IX

повремено су узнемиравали само догађаји у престоници. Провинције

су биле мирне а локални великаши верно су служили цара. Нају

гледнији побуњеници („одабрани архонти“) из 1057, као што смо ви

дели, управо су за његове владе држали највише војне дужности: Исак

Комнин — стратопедарх истока, Катакалон Кекавмен — намесник

Придунавских градова и области, затим Ивирије и Анија, стратилат

истока, Вријеније — који је на челу македонских тагми послат против

Турака, Роман Склир доспео је до титуле проедра и положаја дуке Ан

тиохије, о Нићифору Вотанијату нема прецизних података, али, како

је речено, његов успон такође припада периоду Мономахове владе.

Очито је да разлога за незадовољство код представника војне и држав

не елите ипак није било. Они су се створили тек за краткотрајног Тео

дориног царевања: поменуто је да постоје индиције које указују на за

кључак да се у то време почело са увођењем извесних новина у вој

сци, тачније, у њеном командном кадру, по свему судећи, Теодори се

може приписати демобилизација оних официра који су до тада пред

стављали врх војне хијерархије. Удаљавање из службе они су, очи

гледно, схватили као привремено. Устоличење новог цара Михаила

Стратиотика (против кога је, подсећам, избио опет престонички по

крет) могло је донети промене: отуд окупљање у престоници и очеки

вање да се представницима најмоћнијих породица тога доба врате по

ложаји и дају унапређења.

Ако се има у виду начин на који су поменути цареви ступали на

власт, чини се разумљивијим због чега Псел промене на престолу у пе

риоду 1025—1057. означава као „грађанске“: за живота Зоје и Теодоре

од њихове одлуке зависило је на кога ће бити пренета царска права, а

обе сестре су, опет, биле под утицајем одређених престоничких кругова, и

то пре свега оних чија је политика била везана за институцију синклита. У

односу на те промене представници провинцијског племства држали су се

по страни, видели смо да је неко значајније оспоравање и одлучније про

тивљење оваквом развоју догађаја изостало. Иако разлози за то могу

бити различите природе, вреди се замислити над питањем да ли је, мо

жда, изостанак озбиљније реакције показивао да правог незадовољства

код представника војног племства ипак није било.

Представници војног врха у односу на „војну политику“ царева

1025—1056

Недовољна посвећеност војним пословима јесте, према Михаилу

Пселу, основна и заједничка карактеристика царева који су се смењива

ли на престолу од 1025. до 1057. За овакву оцену прилика у ромејској

држави, свакако, има довољно основа, поготову уколико се горе поме
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нути владари упореде са Василијем II, чија је владавина у сваком сми

слу имала изразито војно обележје: његова освајачка политика (која је

резултирала територијалним проширењем на истоку и западу Царства)

тражила је чврсту централну власт, стабилну војну организацију и

обезбеђење знатних новчаних средстава. Међутим, унутар наведеног

општег одређења политике која је спровођена након његове смрти (чије

је основно обележје смањење војних снага Царства“) — а која је била и

последица тадашње спољнополитичке ситуације (наиме, „настао је пе

риод скоро непомућеног мира“) — треба правити разлику између оно

га што се у начелу означава „војном политиком“ и онога што би се, нај

једноставније речено, свело на однос између царске власти и војног вр

ха. Другим речима, уколико се прихвати мишљење (а нема разлога да

то не буде учињено) да је основна карактеристика периода 1025—1057.

опадање византијске војне моћи (што искључује вођење офанзивне

спољне политике и подразумева, уопштено речено, обезбеђење граница

више „куповањем“ мира а мање војним трупама — чија је бројчана

вредност била у сталном опадању — затим, другачије усмеравање при

хода из државне касе итд.), онда треба поставити питање да ли то до

звољава да се говори и о опадању моћи и утицаја представника војног

ПЛСМСТВа

Подаци у изворима показују једну, на први поглед, противречну

ситуацију: док се, с једне стране, смањују издаци за војску, што доводи

до смањења трупа, чиме се директно подрива војна моћ државе, дотле

они који чине најугледнији слој војних снага уједно представљају и оне

моћнике (ot buvo rot), односно феудалне снаге које су изашле као по

бедници из сукоба са централном влашћу (што је, према мишљењу

Острогорског, проузроковало „крај здравог система на коме се почев

од VII века заснивала моћ Византијског царства“) и које су умногоме

ограничавале ауторитет царске власти, тако да се о појединим владари

ма из периода 1025—1057. (а реч је о Роману Аргиру и Константину

Мономаху) с правом може говорити као о „експонентима“ ове „соци

јалне и економске силе“. Дакле, цареви наследници Василија II зане

маривали су војне снаге Царства али не и представнике војног плем

ства чијим се интересима, ипак, излазило у сусрет. Врх војне хијерар

хије је, са своје стране, водио више рачуна о сопственим привилегијама

а мање о општем стању у којем се војни послови налазе. Видели смо да

су побуњеници из 1057. устали против цара онда када су били угроже

ни њихови лични интереси. То се показало и у преговорима које је Ми

хаило VI водио са узурпатором: основу за било какав договор између

две супротстављене стране чинило је признање титула, функција и

иметка — дакле, свих оних привилегија које племство није добило од

** Острогорски, Историја, 315.

** Острогорски, Историја, 304.

** Острогорски, Историја, 307.
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легитимног цара него од узурпатора. У том смислу, побуна из 1057. не

чини изузетак: и 1047. представници војног слоја запада устали су про

тив Константина IX онда када се његова војна политика сукобила са

њиховим интересима. Подсетила бих на Мавроподов податак да при

падницима западних трупа у зиму 1047. није сметала одлука о демоби

лизацији, пошто су војници желели да се „неко време одморе од

оружја“, међутим, када је наступило пролеће (уобичајено годишње

доба за почетак војних похода) ови људи, чија је једина професија била

ратовање (реч је о припадницима тагматске а не тематске војске), су се

побунили, иако је Мономах у првом налету и успео да умири те неми

ре, узурпација царске титуле од стране Лава Торникија, септембра

1047, показала је куда води неиспуњење њихових основних захтева.

Колико је задовољење интереса војног племства било важно за стаби

лизацију односа између њих и централне власти, показује, такође, један

пример из времена владавине Василија II који је, као што је добро по

знато, истрајно бранио ауторитет царске власти од својих моћних пода

ника: Варда Склир је, приставши на мировне преговоре са царем (989),

своје одустајање од царских претензија условио одређеним захтевима

који су се тицали његових присталица — тражио је „за команданте вој

них одреда и за све остале који су га подржали у побуни, (sс. царево

обећање) да ће имати исте положаје и уживати сасвим иста достојан

ства која им је он био доделио и да неће бити лишени имовине коју су

раније имали и коју су добили од њега, и да им се неће одузети оно што

им је додељено“ (toog te Moxoyoyous коi тоog čМЛоug боot tђg tu

povviõog obrф čкоuvövnoov tog obrog šхеuv opxog коi тоov obrov

pléxpt novitog činoХобеuv očiopćimov, Čov obrog rootoug ћšiосе, коi

pifite кriceog čoveрђо 9оu čov te etxov код пор о отоб просеuЛfiФоct,

pifite tuvđov čХХov töv проокеклnpopuévov obroig &леотерђо9оu)“.

Ако се, дакле, проблем занемаривања војног слоја од стране царе

ва који су се смењивали на престолу од 1025. посматра из угла војног

племства, онда следи закључак да се политика ових владара према вој

ном врху може издвојити из оне опште констатације Михаила Псела по

којој су се, у периоду од 1025. до 1057, приходи из државне касе

„трошили не на војну организацију него за дарове грађанима и за рас

кош“. Јер, како је већ речено, угледни стратези који су се побунили

1057. и који су том приликом иступили као бранитељи интереса војног

слоја, добили су највише положаје и титуле за време Константина IX

Мономаха, дакле, за владавине једног, у сваком погледу, „невојничког

цара“, за кога ће и Псел рећи да се прославио обављајући пре свега гра

ђанске дужности (плеio to preveoбокunkog raig колитикоis прćiče

ouv)“. Против тог цара побунило се незадовољно трачко племство, на

* Mauropuos, Ne 186 8 7.

* Psellos, Chronographie I, 16.

* Psellos, Chronographie II, 71.
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челу са Лавом Торникијем и Јованом Ватацем, које се, ипак, није мо

гло мерити са представницима источне војске — у ово време, лојалних

поданика. Потпуно обрнута ситуација настаће 1057: побунило се ис

точно племство (које је представљало елиту у правом смислу те речи),

а припадници војног слоја запада (од којих је најистакнутији био ма

гистар Василије Тарханиот — главнокомандујући над македонским

тагмама)” бранили су интересе легитимног цара у бици код Никеје.

Да ли подвојеност унутар војног слоја показује да је ауторитет царске

власти на западу био јачи него у источним областима државе? Ако се

пође од чињенице да су представници источних породица у односу на

оне са запада, као друштвени слој били утицајнији, моћнији и богати

ји (превасходно у земљопоседу), те су, као такви, били у прилици да у

локалним оквирима у већем степену подривају централну власт (што

је показала како агитација Катакалона Кекавмена тако и чињеница да

је Михаило VI привремено „препустио“ источне провинције Комни

ну), онда се подвојеност из 1057. бар делом може објаснити мањом

захтевношћу припадника војног слоја запада. Стратиотикова војска се

већином састојала од „Македонаца“, дакле, војника регрутованих у

истоименој војноуправној јединици са центром у Адријанупољу, чија

је географска близина престоници могла условити и већи степен цен

трализације, посебно у ситуацији када није постојало незадовољство

официрског кадра (а ово последње је, рецимо, било од пресудног зна

чаја у време агитације коју је спроводио Лав Торникије)“.

Већ је примећено да су најугледнији представници војног слоја за

пада, који су верно бранили интересе Михаила VI Стратиотика, заузи

мали исто (или приближно исто) место у византијској племићкој хије

рархији као и незадовољни припадници источне војске“: Арон, саар

хонт и саветник проедра Теодора, имао је титулу магистра, једнако као

заповедник македонских тагми, стратилат запада, Василије Тарханиот.

Из супротног табора ранг магистра имале су вође побуне Исак Комнин

и Катакалон Кекавмен, а поред њих, и знаменити Нићифор Вотанијат.

Интересантно је приметити да се једини побуњеник (великаш) из за

падног дела Царства, Вријеније, који је још од Мономаховог царевања

носио титулу патрикија, није окренуо против Стратиотика због одбија

ња да га унапреди у више достојанство, него зато што му није враћена

имовина, заплењена у време Теодоре. У рангу патрикија био је и фра

начки најамник Рандулф, царев присталица, док се, како је поменуто,

* Арон се, с обзиром на места свога службовања, може схватити као представник

источног војнокомандног кадра.

* Није наодмет подсетити се на Скиличин податак да је цар, опремајући западну

војску за сукоб са побуњеницима, њене заповеднике и војнике обилно (оф9övog) награ

дио чиновима, даровима и новцем, чиме их је, свакако, чвршће привезао за себе, Scyl.,

492.

* Cheynet, Pouvoir, 342.
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један његов саплеменик, Ервевије Франгопул, побунио са својим војни

цима зато што му није дозвољено да из ранга патрикија пређе у ранг

магистра. Најугледнији побуњеник по титули био је Роман Склир, про

eдaр од времена Константина IX, док је у табору Михаила VI ово до

стојанство имао Теодор, главнокомандујући над царском војском у би

ци код Никеје, кога је до овог достојанства уздигла Теодора, будући да

је била реч о једном од њених најближих сарадника.

По свему судећи, интереси представника војног слоја запада нису

били посебно погођени ни Теодорином политиком ни оном њеног на

следника. Изузев Вријенија, нема помена да је било ко с овог подручја

подржао завереничке планове источних стратега. Према саопштењу Јо

вана Скилице, у бици код Никеје међу погинулима је било највише вој

ника из македонских тагми. Право значење ових чињеница Исак Ком

нин је морао имати у виду када је, по доласку на власт, рођеног брата

Јована, куропалата, именовао за главнокомандујућег над западном вој

ском (тng боceog čрхеuv šМохev), односно за доместика схола запада“.

Побуна 1057 — побуна представника елите

Политика Михаила Стратиотика била је, дакле, једнака према

свим припадницима војног слоја — и онима који су пореклом били ве

зани за исток Царства и онима са запада. Да ли се овде радило о тен

денцији да се критеријуми за доделу почасти пооштре (што, свакако,

није могла бити једина реформска замисао ни Теодоре ни њеног на

следника), тешко је рећи, поготову ако се узме у обзир да су, према

Аталијату, „у благостању живели сви који су припадали њиховој (sс.

Михаила VI и његових сарадника) странци и они који су се налазили у

сродству са царем, било да су нешто ваљано учинили за државу, било

нешто лоше и испразно“, или Пселово сведочанство о широкогрудом

дељењу почасти члановима синклита, тј. престоничких великодостој

ника (што потврђује и Скилица)“. Други наводи из извора, на које је

раније указано, упућују на закључак да је читава политика овог цара

била схваћена као ниподаштавање пре свега припадника војног слоја, и

то оних који су се унутар њега издвајали пореклом рода и дуготрајним

успешним службовањем у периоду који је претходио смени на власти

1055/1056. године.

* Bryenn., 79; Scyl. Cont., 103: pićyov Sopéотикоу... проBox Möpievog, (уп. Zonaras,

666). О доместику схола в. Оikonomides, Listes, 329.

31 Attal., 53.

* Scyl., 482: цар је, преузевши власт „сву елиту синклита подигао на више степе

не достојанстава“ (каwtog pučv toug Nordöag tђg ovтклitou eis BaSpious dštoplatov

bynMotéроug dvºrroye).
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Тешко је нешто рећи о позадини поменутих политичких одлука

Теодоре и њеног наследника Михаила VI. Да ли је ова царица, преу

зевши самостално престо после толико деценија, имала намеру да своју

позицију учврсти удаљавајући од власти све који су се посебно окори

стили Мономаховом владом? Реч је била о моћницима који су својим

деловањем, сасвим извесно, ограничавали царски ауторитет. Посматра

но из тог угла, не чуди што је Михаило VI наставио такву политику. И

он сам и његови (бивши Теодорини) најближи сарадници нису припа

дали угледнијем слоју поданика. Стицајем околности, у њиховим рука

ма нашла се власт коју нису могли осигурати уколико не ставе под кон

тролу оне који би је могли угрозити. У том смислу по њих су били најо

паснији представници племства, навикнути на високе војне положаје

(што им је омогућавало утицај међу војним трупама)“ и разне друге

привилегије.

Побуна 1057. била је, дакле, побуна најугледнијих представника

војног племства. Политиком према војном врху, коју је по свој прилици

започела Теодора а њен наследник само наставио, удаљавала се једна

генерација војсковођа и то не само од војнокомандних него, уопштено

говорећи, од државних положаја. Сасвим је исправан раније изречени суд

да је овде била реч о војним лицима који су 1056/1057. били на врхунцу

или при крају своје каријере и чија се старосна доб кретала, отприлике, из

међу 50-60 година“. У том смислу илустративни су подаци о личности

ма чије активности обележавају деценије између 1057—1081. Рецимо,

од 1057. изгубио се сваки траг ослепљеном Вријенију“, а по свој при

лици и Роману Склиру“. Куропалата Катакалона Кекавмена, једног од

** Острогорски, Напомене, 194, истиче да је у случају гашења једне династије

„одлука о попуњавању престола зависила од оних елемената који су стварно држали

власт у својим рукама, дакле већином од команданата војске“, док је, под нормалним

околностима, о престолонаслеђу одлучивао „принцип династичког реда наслеђа и, у

крајњој инстанци, воља владајућег цара“. Изречени суд могуће је применити и на вла

ду Михаила VI: Теодора је била последњи представник македонске династије и њеном

вољом Михаило Стратиотик означен је за престолонаследника. Догађаји из 1057. пока

зали су да овај цар, ипак, није имао реалну власт у својим рукама: на његово одбијање

да изађе у сусрет захтевима најугледнијих представника војске одговорено је побуном

која је за резултат имала не само његово свргавање него и уздизање до престола једног

од генерала.

* В. стр. 171 нап. 98.

* На основу чињенице да је Ана, мајка Нићифора и Јована Вријенија (побуњеника

из 1077/78), носила титулу куропалатиce (Bryenn., 225), претпоставља се да је Вријеније,

њен супруг, по доласку на власт Исака Комнина био награђен достојанством куропала

та, Bryenn. (Gautier) 16; Cheynet, Pouvoir, 69. Уколико би се оваква претпоставка прихва

тила, треба рећи да Вријеније сасвим извесно није могао бити политички активан, с

обзиром на казну коју је претрпео.

* Seibt, Skleroi, 82-85, како је већ наведено (в. стр. 190 нап. 164), сматра да су баш

овом Склиру припадали одређени печати из чијих се легенди види да су му и после

1057. додељиване поједине војне функције. Међутим, нисам склона да ове претпоставке
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најважнијих побуњеника, Исак I именовао је за намесника теме Коло

неје, али његов политички утицај изгледа да није био велики, захваљу

јући писмима Михаила Псела, познато је да је он надживео промену на

престолу 1059, и да се замонашио у време Константина X Дуке”. Су

протно њима, животни пут Нићифора Вотанијата представља изузетак:

његова војна каријера не само да није прекинута већ се, 1078, окончала

освајањем престола. Што се тиче Комнина, треба истаћи да ће ову по

родицу у другој половини XI века представљати млађи Исаков брат Јо

ван (t 1067) и његови синови (Манојло, Исак, Алексије). Околности су

биле нешто повољније за Дуке, будући да је Константин, у чију је ко

pист абдицирао Исак I, успео да обезбеди наслеђе престола своме сину

Михаилу, Константинов млађи брат, цезар Јован (са својим синовима),

који је надживео долазак на власт Алексија I, имаће, како је речено, ве

ома значајну улогу у периоду после 1057. На крају, додала бих да су

ослепљеног Вријенија заменили његови синови, Нићифор (узурпатор

царске титуле из 1077) и Јован Вријеније“.

Изложени подаци показују, с једне стране, да су војсковође којима

је претило удаљавање од утицајних положаја заиста имали реалну моћ

да спрече спровођење такве политике, а са друге — да су породице ко

јима су припадали и у наредном периоду задржале свој елитни положај

у Царству. Посматрајући развој догађаја из тог угла, а имајући у виду и

начин на који су се у периоду 1025—1057. смењивали владари на пре

столу, јасно је да је преласком власти у руке Исака Комнина, односно

провинцијског крупног племства, означена нова етапа у развоју Визан

тијског царства“.

Аристократско и војно одређење покрета 1057

Ако се обрати пажња на начин на који византијски писци излажу

догађаје везане за 1057, онда се да уочити да посебно инсистирају на

племенитом пореклу оних који су се побунили и на војном карактеру

побуне“.

прихватим, будући да се печати могу приписати и неком другом Роману Склиру, чије

активности нису потврђене од осталих извора.

* Литаврин, Писема Кекавмену, 457, 465-466.

* О њима в. детаљније Bryenn. (Gautier), 16—20.

* И просопографски подаци о учесницима у бици код Манцикерта 1071, које је

предочио Ј. С. Сheynet, Mantzikert: un désastre militaire?, Вуz. L/2 (1980) 410-438, указу

ју, између осталог, на личности и породице који су својим деловањем обележили дога

ђаје друге половине XI века. Тако се међу учесницима помињу будући узурпатори цар

ске титуле из 1078, Нићифор Вријеније и Нићифор Василаки, затим представници поро

дице Дука, Тарханиота и други.

“ Ове две основне карактеристике побуне 1057. наводи и Stanescu, Réformes, 39.
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Док су учесници покрета из 1047. оцењени као једна беспослена

„гомила из Македоније“ (Псел), група „неваљалаца“ (Мавропод)“, до

тле се у изворима о побуњеницима 1057. говори с дужним поштова

њем. Они за Скилицу представљају елиту — „одабране архонте“ (оi ...

Лоуб.беc tov opxóvrov), и овај аутор их изричито назива „племићима“

(etoyevetg), то су били „војсковође познате и по роду и по храбрости“

(оi тоо отротођ hyобрievou koji yévet коi otvöpeto dovopoopćvot)“. На

сличан начин и Псел истиче њихову припадност највишем слоју: Исаку

Комнину се 1057. придружио „племенити табор“ (отротолебоу ... yev

vodiov), планови побуњеника били су подржани од „мноштва племића“

(лл. 19oug ...yevvotov), или „најјачих родова“ (то кратио то уévn) чија

су имена била добро позната (óvopoori те то отоug ћлiotovто)“. Исто

тако, и Аталијат ће потцртавати знаменитост појединих побуњеника.

Исак Комнин био је „племић, славан и чувен на истоку“ (то)v ev ye

yovorov коi терi tijv čфоv ovopoordov коl yevvotov)“, или: Нићифор

Вотанијат — потомак „угледне породице“ (êк уévoug ... čлифоуођg)“.

С друге стране, истицање војног карактера побуне очитује се на

више начина. Већ је поменуто да су истакнутији представници војног

слоја захтеве које су упутили цару образлагали својим професионалним

одређењем: они су војници који „ризикују своје животе и оружјем у рука

ма бране државу“, те стога не могу бити изузети из царске доделе по

части, тим пре што су њима обилато награђивани они који немају такву

заслугу — грађани, чланови синклита — и који захваљујући војницима

„мирно спавају“ иако се никада нису нашли пред непријатељским зи

динама“. Ако се има у виду да је Ромејска држава по свом карактеру

војничка и да ширење њених граница (а тиме и њене моћи у односу на

суседе) као и њихова одбрана зависи од припадника војног слоја, онда

је јасно са које су позиције савременици посматрали ондашње догађаје.

Истакла бих да занемаривање интереса византијске војске у пери

оду 1025—1057, о којем извори говоре уопштено, представља, у ствари,

процес у оквиру кога се могу разликовати две етапе. Прва се односи на

опaдaњe војне моћи државе у општем смислу речи, што подразумева

бројчано смањење трупа и вођење пасивније спољне политике која је

делимично била последица релативног мира на границама. За разлику

од ове прве етапе, која је започела одмах по смрти Василија II и трајала

* У више наврата у изворима се негативно оцењују учесници побуне 1047, в. стр.

116, 133, 138.

* Scyl., 483.

** Psellos, Chronographie II, 86.

* Attal., 53.

** Attal., 56.

* Psellos, Chronographie II, 142.

*7 Scyl., 486.
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све до доласка на власт Исака I Комнина, друга етапа наступила је знат

но касније: реч је о занемаривању интереса војног врха, односно пред

ставника војне и државне елите. Видели смо да је та етапа започела Те

одорином владавином и да је за последицу имала преузимање власти од

стране утицајног војног племства чији је експонент био Исак I. Опис при

лика које је он затекао дошавши на престо, јасно показује шта је за ви

зантијске писце био резултат овог унутрашњег развоја: „у то време вој

ска се умањила и дошла је у опадање“, Исаку је било јасно „због чега

моћ суседних народа расте“ а ромејска се смањује „и због чега нико не

може да заустави варварске упаде и пљачке“ (Псел)“, или: успоста

вивши своју власт, Комнин је обратио пажњу „на величину војне пла

те“, будући да су предстојали ратови „пошто су се непријатељи осна

жили“ и подигли се са свих страна против Ромеја (Аталијат)“.

Чињеница да византијски писци истичу „племенитост“ побуњени

ка (дакле, одређују их као припаднике аристократије, који су се својим

пореклом и службовањем издвајали од осталих поданика), условила је

да се кроз њихова дела провлачи, у неку руку, оправдавање покрета из

1057, без обзира на то што „тиранија“, као појава, нужно има негативну

конотацију. То оправдавање очитује се у ставу који би се могао сажето

свести на чињеницу да је по њиховом мишљењу за добробит ромејске

државе било потребно да се спречи занемаривање војног слоја, а тиме и

опaдaњe војне моћи Царства. Тако се десило да византијски аутори у

извесном смислу поистовете војне интересе државе са интересима

представника војног врха. Држави су биле потребне реформе, а оне су

се могле спровести само уколико врховна власт пређе у руке оних који

су и по свом пореклу и по својој професији најпозванији да то учине.

Пселово објашњење да је војни слој још раније желео да прекине „гра

ђанско наслеђивање престола“ и да су војници желели да се надмећу за

власт јасно указује на правац у коме се одвијала промена 1057: „војни

ци су желели да постану поданици стратега автократора“.

Раније је било речи о техничком значењу термина „стратег авто

кратор“: у питању је нередовна дужност врховног војног заповедника

која се додељује у одређеним, ванредним околностима (изазваним или

спољним или унутрашњим немирима)“. Међутим, у изворима се среће

употреба израза „стратег автократор“ у једном другом смислу: како сам

већ скренула пажњу, Аталијат је овим термином у два наврата означио

узурпаторе царске титуле, најпре Лава Торникија а потом и Исака Ком

нина“. С обзиром на основна обележја оба покрета, извесно је да је из

* Psellos, Chronographie II, 119.

* Attal., 69; cf. Scyl. Cont., 103–104.

* Psellos, Chronographie II, 86.

* В. стр. 95.

* Attal., 23, 54, уп. стр. 121 нап. 167, стр. 189 нап. 159.
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раз „стратег автократор“ и код Аталијата и на наведеном месту код

Псела употребљен с одређеним циљем. Да би његово значење било ја

сније скренула бих пажњу на заједничке карактеристике обе побуне.

Пре свега, и Торникије и Комнин појављују се као претенденти једне

професионално компактне групе: 1047. у питању су били обични војни

ци и њихови официри (трачки великаши) који су били регрутовани и

стационирани у подручју теме Македонија, 1057. Исака су за цара про

гласили „источни стратези“, дакле најугледнији представници војних

кругова тог времена. Друго, обе побуне избиле су због угрожавања

личних интереса оних који су припадали војном слоју Царства: у првом

случају, реч је била о демобилизацији трачких трупа коју је спровео

Константин Мономах, а у другом — о пензионисању врха војне хије

рархије. Политички програм оба покрета могао би се сажети у следеће:

заштиту интереса припадника војног слоја може да обезбеди само пре

лазак власти у руке „цара војника“ (отрототmv ... о отократоро)“,

односно оне личности која, по професији, потиче из њиховог слоја и

чија ће политика пре свега бити оријентисана на оно што припада „вој

ним пословима“.

Имајући наведено у виду, јасно је да се Аталијатовом формулаци

јом о проглашењу Лава Торникија, односно Исака Комнина, за стратега

автократора (а не како би се очекивало за цара автократора Ромеја) ис

тиче пре свега војни карактер покрета чији су предводници њих двоји

ца били. Осим тога, обојицу су трупе прогласиле за владаре, тј. за своје

главнокомадујуће — јер, стратег автократор је носилац највише и ничим

ограничене војне власти“. Употреба термина „стратег автократор“ у

овом смислу, представља, у ствари, синоним за израз „цар војник“. Ако

су, према Михаилу Пселу, војници желели да постану „поданици стра

тега автократора“, онда то значи да су на престолу хтели да виде једног

цара самодршца Ромеја који би био припадник и изабраник, а исто тако

и политички заступник војног сталежа коме би, по њиховом схватању

ствари, требало да припадне привилеговани положај у држави.

Прелазак власти у руке војног слоја симболично је означен пред

ставом на новцу, утискивањем лика новог цара са мачем у руци“. Као

да је Исак на тај начин „ту срећу (sс. долазак на власт) приписао самом

себи а не Богу... и само што није викао — ово ми је прибавило Царство

а не нешто друго“- записао је тим поводом, с извесном осудом, Јован

Зонара“. Поменута симболика, ма како да је прокоментарисана у изво

** Psellos, Chronographie II, 18.

“ Титула о отократор је превод латинске титуле јmperator, те према томе од са

мог почетка има војно обележје.

** И. И/roth, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum II, Lon

don 1908, 512 et Рl. LX, 12.

* Zonaras, 666; уп. Scyl. Cont., 103. Stănescu, Réformes, 42-43, сматра да је овом

представом на новцу Исак најављивао да његова влада неће бити режим појединих гене

рала, него војни режим као такав.
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pима, потцртавала је војни карактер нове власти, дакле управо оно обе

лежје по чему се промена на престолу из 1057. разликовала од оних из

претходног периода. Представљање цара са исуканим мачем у руци би

ло је у сагласности са идеолошким одређењем покрета из 1057, у коме

је од самог почетка војни слој био издвојен и супротстављен другим

друштвеним групама. Међутим, узимајући у обзир све околности које

су Исаку омогућиле преузимање власти, као и оне које су га две године

касније довеле до абдикације, питање је да ли је овакво издвајање при

падника војске од осталих поданика Царства било оправдано.

Политичка условност царске власти

Изразито војно одређење покрета из 1057. огледа се и у реформа

ма које је покушао да спроведе Исак Комнин пошто је преузео власт

након абдикације Михаила VI. Најкраће речено, оне су се сводиле на

финансијско јачање државе што је био основни предуслов за обнову

војних снага Царства. Зато је Исак I обратио пажњу на порески систем

(„постао је“ каже Аталијат, „страшан порезник за оне који су дуговали

држави“ и „као неки незасит ловац са свих страна је утеривао новац“)

и на мере којима би се обновио осиромашени земљишни фонд држа

ве“. Последње је подразумевало конфискацију земљишних поседа, ка

ко оних који су припадали световним лицима, тако и оних црквених.

Заплењујући добра, Исак I пренебрегао је хрисовуље којима су његови

претходници потврђивали право власништва приватним лицима“. Исто

тако, неумољиво је одузимао од манастира и монаха, који су се били до

те мере обогатили да се у изворима говори о монашкој склоности ка зе

ленашењу, грамзивости и злоћи“.

Раније сам поменула да се побуна из 1057. на известан начин

оправдава и то, пре свега, због уочавања негативних последица влада

вине Исакових претходника. И Псел је у својој „Хронографији“, на по

четку одељка посвећеног Исаковој владавини, исказао један општева

жећи став: ромејској држави биле су неопходне радикалне промене,

или, како се он сликовито изразио — време које је дошло захтевало је

„сечење ножем и спаљивање“ болесних делова“. Строге и брзе рефор

ме које је Исак спровео узнемириле су тадашње поданике, будући да су

*7 Attal., 60-61.

** За детаљније податке о реформама Исака I Комнина в. Stanescu, Réformes,

44-55, који их класификовао у три групе: буџетска реформа (покушај реорганизације

јавних финансија), земљишне (покушај обнове државног домена) и црквене (покушај

политичке неутрализације цркве).

* Attal., 61; Scyl. Cont., 104.

89 Attal., 61-62; Scyl. Cont., 104.

* Psellos, Chronographie II, 118.
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интереси свих слојева друштва ипак били на њихвом удару. Али, изво

pи ће оценити неопходност таквих мера, пошто је друштвено добро

ипак било изнад добра појединаца“. Преносећи реакције савременика

на бројне конфискације које је влада спроводила, Аталијат је приметио

да је то за оне „који су брзоплето судили“ било „безакоње“ и „безбо

жништво“, а за оне „који су мудро размишљали о ситуацији“ — „нима

ло чудно поступање“. Скиличин Настављач је истим поводом рекао:

„Камо среће да му је то до краја успело, и то не само код великодостој

ника, већ и код свих црквених људи“.

Међутим, и поред овог одобравања, даљи развој догађаја, који се

окончао Исаковом абдикацијом 1059, показао је да византијска држава

није била спремна заједног „цара војника“ и политику радикалних про

мена. Мада су у почетку његове политичке мере поздрављене (по

бољшање стања државних финансија омогућило би обнову војних сна

га Царства, што би, опет, дозволило вођење активне спољне политике),

убрзо се став поданика променио тако да су, на крају крајева, извори

осудили наведене реформске покушаје Исака Комнина, и то на врло

особен начин. Псел, на пример, неуспех политике овог цара, објашњава

брзином којом је она спровођена: чим се Исак од побуњеника преобра

тио у цара (thv tupovviõo pletovopćoog) одмах је опозвао све наредбе

свог претходника, „одузео је оно што је он био даровао и уништио сва

његова доброчинства“ (&феiлето те блер čкеivog бебdopnто, коi

ко9et Mev et tu pukotupov котепробото). Своју политику он није спрово

дио постепено (није „једно разрушио а друго сачувао и уништио касни

је“) него је покушао да све узрочнике зла искорени истовремено и „на

тај начин усталасао је и узбуркао државне послове“ (tog pučv obv поли

tuкос прćičеug obroot tog Steкoрotve koi etápotrev)“. Резултат њего

вог двогодишњег царевања Зонара је сажео речима: „Постао је мрзак

свима — и народном мноштву и синклиту, па и војсци“ (êvreb9ev čло

оu pitomtog ћv тф те бnиотикф пMü9et tiћ те сuуклitф ВоuХf, ČNло.

plévто коi тф отрототикф)“, једном речју — управо онима који су га

1057. довели на власт.

Овакви коментари у изворима, као и чињеница да је Исакова вла

давина окончана 1059. наводно добровољном абдикацијом у корист

Константина Дуке — једног од оних који је припадао истој странци као

и Комнин и за кога ће византијски писци рећи да је био Исаков „сабо

“? Psellos, Chronographie II, 120—121: „То је тада уплашило многе а потом се

већина духова смирила“ (тоuto prevolv tmvuко ото еšćпxnše tous похлобе, etto (Sip Sto

po Mićevo tolic tov плеućvov yuxoig)

63. Attal., 61.

“ Scyl. Cont., 104.

** Psellos, Chronographie II, 120, 121, 122.

66 Zonaras, 668.
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рац у задобијању Царства“ а касније његов саветник и помагач“, —

отварају један проблем који би се могао свести на питање потпоре цар

ске власти у ХI веку. Ако се има у виду да је Комнинов долазак на

власт био последица подршке коју су му дали различити друштвени

слојеви, онда се на исти начин мора посматрати и његово одрицање од

престола. Видели смо да се Исак најпре појавио као изабраник и царски

кандидат групе најугледнијих војсковођа са истока Царства. У прво

време то му је била и једина подршка (додуше, од почетка проширена

учешћем оних који су улазили у састав приватне пратње ове властеле

као и заврбованим трупама). После битке код Никеје, а посебно у време

преговора које је легитимни цар водио са узурпатором, покрету су по

степено, у зависности од величине уступака Михаила VI, почеле да

приступају и друге групе византијског друштва. Тако је Комнин добио

подршку чланова синклита (тј. престоничких великодостојника) и нај

виших представника цркве, што му је на крају отворило капије Цари

града. У том смислу сликовит је податак Михаила Псела о начину на

који је престоничка светина примила новог цара: „сви становници гра

да слили су се према њему“ (êккéхотоu ... о отф o tђG Пóлеоg бћиос

šopinog) и сви су били радосни „приносећи му бакље као да је Бог“

(лојалабос ... просбуоvreg dog Oеф), и даље: сви су учествовали у све

чаности — „то није био само прост народ, ту процесију нису сачињава

ли само чланови синклита, нити само земљорадници и трговци, већ и

људи упућени у вишу филозофију“ (ob yop of to Smporukov robro

пMћ9og, obóé ye houуклntuкih tačug, obó боov ēv Yeopytong коiерло

petoug thv телетiv ēкеivnv ēnMiроuv, č. NAо коi ot thv креitro ple

тućvreg ptAософtov), монаси и други“. Једном речју, царска власт Иса

ка Комнина је, бар у септембру 1057, почивала на оне три основе које је

навео Псел — народ, синклит и војска — а којима, наравно, треба при

дружити и подршку црквених кругова која је умногоме усмерила цари

градску побуну, што је на крају и довело до абдикације Михаила VI.

»k

Добро је познато је да суштина византијске политичке теорије по

чива на уверењу да је цар „изабраник божји кога је божанско провиђе

ње позвало да влада и он испуњава божју вољу као владар царства које

бог штити“. У односу на овакво идеолошко одређење порекла и

суштине царске власти, у изворима се среће и њено конкретније одре

ђење које је проистекло из политичке реалности. Зато бих се поново

вратила на већ наведени део из „Хронографије“ у коме Михаило Псел,

67 Attal., 56, 69; Scyl. Cont., 108.

* Psellos, Chronographie II, 108-109.

** Острогорски, Византијски цар, 265 и сл.
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полазећи од развојног процеса Византије у периоду 1025—1056, говори

о потпорама царске власти.

„Онима који ступе на престо чини се да је за учвршћење власти

сасвим довољно ако их прогласи грађански ред. Јер, пошто са њима

живе врата до врата, мисле да им је владавина потпуно учвршћена уко

лико су они (sс. грађани) њима наклоњени. Стога, чим дограбе скиптар,

излажу себе њиховом погледу и слуху: и чим ови почну да скачу од

одушевљења и да испуштају удворичке гласове и одрже неколико ла

скавих говора, (sс. цареви) сматрају као да имају божанску заштиту и

да им не треба никаква друга снага. Иако им заштита почива на ове три

ствари — на народном мноштву, синклитском реду и на војној органи

зацији — они мање рачуна воде о овом трећем а осталима одмах доде

љују државне милости“. Византијски цар је, дакле, био и „божји иза

браник“ али и изабраник одређених друштвено-политичких група од

чије је подршке зависила његова власт. О променама на престолу од

1025. до 1057. већ је било речи, па бих на овом месту скренула пажњу

на неке чињенице које илуструју условност царске власти владара прве

половине XI века.

Ако се прихвати да су ови цареви били „експоненти“ одређених

друштвених снага, онда је њихово опстајање на престолу морало зави

сити од интереса оних који су им доделили власт. У том смислу битно

је уочити социјални слој коме су владари у раздобљу 1025—1057. при

падали. С изузетком Константина VIII и његових ћерки, Зоје и Теодоре

— представника македонске династије — три цара издвајала су се сво

јим угледним пореклом, дакле, припадношћу аристократском слоју: Ро

ман Аргир, Константин Мономах и Исак Комнин. Сасвим је природно

да су они, као припадници угледнијег дела поданика, имали и стабилнију

основу за своју власт, будући да су се истовремено могли појавити у улози

представника разноликих политичких група (било да је њихов утицај био

везан за институцију синклита, било за цркву или за војску). Мада су се

владе Романа III и Константина IX суочиле са опозицијом представни

ка војног племства, чињеница да је она успешно сузбијена показује да

је интерес оних који су у то доба значајније утицали на државне посло

ве био опстајање поменутих владара на престолу”.

Изречена констатација је много јаснија уколико се ти владари упо

реде са царевима чије је порекло везано за ниже или не тако угледне

друштвене слојеве, који су, преузевши врховну власт, настојали да

стекну заштитнике међу различитим категоријама својих поданика.

79 Psellos, Chronographie II, 83. Уп. стр. 1

7. Смрт Романа Аргира представља се у изворима као дело оних који су подржава

ли политичке планове Јована Орфанотрофа. Она је, дакле, била последица дворских ин

трига, деловања одређене групе присталица породице Пафлагонаца, а не покрета плем

ства или неке значајније опозиције.
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Овој групи царева припадају Михаило IV, његов сестрић и наследник

Михаило V Калафат и Михаило VI Стратиотик. Иако је првом од њих

легитимитет био обезбеђен чињеницом да је на престо дошао као Зојин

супруг, дакле, на исти начин као и његов угледни претходник, отпор

провинцијских великаша на челу са Константином Даласином показао

је да овом „простом човеку“ формално задовољење законитости не

обезбеђује чврстину трона. Зато је, како је већ речено, истовремено са

постепеном политичком неутрализацијом великашке опозиције (па

жљиво спровођеном), цар почастима обезбеђивао подршку својој вла

сти и код чланова синклита и код Цариграђана. Важно је нагласити да

је при томе водио рачуна и о својим сродницима којима су добијене ти

туле и службе омогућавале да стекну стварни утицај у држави. Тако је

породица Пафлагонаца образовала једну политичку странку која је мо

гла успешно да се носи са Даласинима и њиховим присталицама. Мада

је овај цар успео да (што је посебно занимљиво — и поред лоших одно

са са Зојом) царску власт остави припаднику свог дома, сестрићу Миха

илу, овај је себи лично уништио две једине потпоре власти: најпре је

удаљио моћног Јована Орфанотрофа и остале своје рођаке, дакле оне

којима би његово одржање на престолу било од највеће користи“, а по

том је покушао да пренебрегне владарска права царице Зоје, чиме је

против себе окренуо Цариграђане (и синклит, и цркву и обичан народ),

а да се при свему није томе осигурао ни на један други начин.

Случај Михаила VI Стратиотика још је занимљивији. Главну пот

пору његовој власти давали су Теодорини најближи сарадници, махом

евнуси неугледног порекла. Побуна Теодосија Мономаха указала је но

вопроглашеном цару на неопходност придобијања градског станов

ништва, а пре свега оних који представљају његов најугледнији слој —

великодостојника који су свој утицај остваривали преко синклита“. Да

је којим случајем позитивно одговорио на захтеве које су му упутили

представници војске, он би, по свој прилици, успео да прошири основу

своје власти. Овако, резултат његове крајње непопустљиве политике,

која га је довела у сукоб са војном (а показало се и државном) елитом,

била је абдикација. Уосталом, имајући у виду примедбе које су на ње

гов рачун износили поданици Царства, произлази да је савременицима

7? Према Аталијату Михаило Калафат је „своје рођаке који су били многобројни и

... веома богати са великом жестином уклонио са сцене, а њиховог вођу Јована, монаха и

орфанотрофа који је управљао као цар“ отерао је у прогонство, „а остале (sс. рођаке) ко

ји су били у зрелим годинама и оне којима је избијала прва брада, а неке чак и као децу,

подвргао је ушкопљењу“. Последице овог непромишљеног поступања, Аталијат је врло

јасно формулисао: „И уништивши свој род на тај начин ... лишио је самог себе рођачке

помоћи“ (коl to yévog obro o tootov tov тролом котоотреwog ... ouryevukђs BonSetog

činepyoodplevog), Atall., 11—12. Калафатов непријатељски став према родбини потврђује

и Псел, Psellos, Chronographie I, 90-91. -

7? Stănescu, Réformes, 37, сматра да је Михаило Стратиотик од почетка своје вла

давине имао против себе један број представника синклита.



ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 20.l

ондашњих догађаја било и те како јасно да је он свој успон до престола

дуговао више смртницима оличеним у Теодориној клики а мање Богу,

Према речима Јована Скилице, овај владар је за припаднике војске Исака

Комнина имао „само име цара“ а иначе је био „бедан, будаласт и безвре

дан човек којим управљају евнуси“, војници Михаила VI су, са своје

стране, верност легитимном владару, образлагали својим схватањем

„тираније“ и страхом од врло реалних казни које су уобичајено пратиле

њене поборнике (избацивање из војске, конфискације поседа или чак

ослепљење)“. Псел је, такође, истакао личну безначајност овог владара

а тиме и његове власти: он је „више волео да слуша него да заповеда“,

Још су сликовитије речи којима је, наводно, Исак Комнин објашњавао

узроке своје узурпације: „Нисам желео да будем роб некоме ко је већ

роб и да не добијем заслужену част“.

Михаило VI, који је 1056. титулу патрикија заменио царским до

стојанством, губио је постепено један ослонац своје власти за другим.

После обзнањивања побуне источних стратега, јуна 1057, потпора ње

гове власти била је великим делом ослабљена код припадника војног

слоја, а у потпуности изгубљена после битке код Никеје. До које мере

је овај василевс и самодржац Ромеја имао несигурну власт, показује и

начин на који је чланове синклита обавезивао на верност себи и својој

странци: ови великодостојници ставили су свој потпис и печат на доку

мент чији их је садржај обавезивао „да Комнина никада неће назвати

царем и господарем”. Тако је однос између цара и његових поданика

дефинисан ни мање ни више него једним правним актом, што само по

себи говори о условности његовог царског положаја. Наравно да је би

ло илузорно очекивати да се царска власт заштити оваквим докумен

том: видели смо да је убрзо избила побуна у престоници у којој су се

највише истакли управо његови потписници — великодостојници из

синклита — и то у тренутку када је сам Стратиотик обезвредио својс

право на престо, уздижући Комнина на положај цара савладара. Затим

је наступило отворено изјашњавање представника цркве, на челу са ца

риградским патријархом Михаилом Керуларијем, што је опредслило

став престоничког становништва, и на крају, резултирало одрицањем

од престола Михаила VI. Имајући у виду како је до тог чина дошло,

умесније је говорити, као што то чини Скилица, о свргавању (като оси

o9eig) овог владара а не о његовој абдикацији.

Исак Комнин се септембра 1057. појавио у улози, такорећи, „же

љеног цара“: онако како су различити представници византијског

друштва одрицали подршку ономе ко је, по свим правилима, био леги

** Scyl., 493-494. Уп. стр. 210.

** Psellos, Chronographie II, 82.

* Scyl Cont., 111, Zonaras, 674.

* Уп. стр. 226.
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тимни цар, тако је узурпатор ширио основу своје будуће власти. Поред

тога, чинило се да постоји општа спремност да се прихвати политички

програм групе чији је експонент био — војног слоја. Већина његових

савременика начелно се изјаснила за реформе ради добробити сопстве

не државе. И тиме је Исак I стекао све предуслове да „своју владавину

започне делима достојним Царства“.

Међутим, будући да је његов долазак на престо био омогућен по

дршком различитих друштвених кругова, јасно је зашто и његова вла

давина даје пример за разматрање о условности царске власти у ХП ве

ку. Мада је већини његових поданика било јасно да треба спречити

опaдaњe војне а тиме и државне моћи Царства, убрзо се показало да по

стоји само начелна, боље рећи формална, али не и реална спремност за

прихватање политике промена. Реформске мере Исака I Комнина имале

су за циљ јачање државе у сваком погледу, а самим тим и јачање царске

власти. Јер, оне су погађале економске интересе најбогатијих при

падника византијског друштва — независно од тога да ли су ови поти

цали из војног слоја, црквеног или оног који се означава као грађански

— а следствено томе, нужно су за собом повлачиле ограничавање њихо

вог политичког утицаја. Подаци из извора сасвим јасно омогућавају да

се разлучи који су друштвени слојеви били на удару његове политике.

Конфискацијом манастирских поседа повећаван је државни земљишни

фонд, али је ова мера уједно имала за циљ да се умањи политички ути

цај цркве, захваљујући коме је сам Исак дошао на власт. Сукоб између

цара и васељенског патријарха имао је, дакле, световну позадину, што

је Зонара јасно изразио речима: Михаило Керуларије желео је да запо

веда Исаку Комнину (ћ9елеw obv ēлитöcoеuv obrф), и „као да му је он

сам доделио Царство, претио је да ће му га он лично и одузети“ (dog

obrog obrф thv BootAetov činovevepinkog, obrog коi opeMéо9ot tootnv

obrov etoot Sug finet) moе)”. Оваква политика није имала за последицу

само лични сукоб између Комнина и Керуларија, него је цару ускрати

ла подршку утицајних црквених кругова. Даље, Скиличин Настављач

извештава да је Исак одузео синклиту она права која су му била одавно

додељена“, што недвосмислено представља политичку меру којом се

од власти одстрањивали престонички великодостојници, чији је утицај

потврдила цариградска побуна из 1057. Најзад, Исак Комнин није зао

бишао ни војни слој чији је „експонент“ био. Још у време преговора са

Михаилом VI Стратиотиком видело се у којој мери претендент на пре

сто зависи од (не)испуњења захтева представника племства који су по

држали његову узурпацију царске титуле: услови за склапање примирја

78 Scyl. Cont., 103; Psellos, Chronographie II, 120.

79 Zonaras, 668.

89 Scyl. Cont., 109.
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са царем створили су се тек када су дате гаранције да ће њихове приви

легије (титуле, положаји и др.) бити потврђене. Ову зависност од ути

цајних представника војног слоја Царства Комнин је, на изненађење

византијских писаца, настојао да умањи преузевши власт: Псел са

општава да је Исак „навукао на себе мржњу... и већег дела војника које

је лишио богатства“ (&лех9ćive tot outф коi тоov otportorov obк

öMiyov tu pućpog, бооug tog europtog č5éкоуev)“; „ни њих није штедео“,

каже истим поводом Зонара, „него им је умањивао богатства“. Нема

сумње да је ограничавање економских позиција утицајнијих представ

ника војног слоја имало својих последица и на државно-политичком

плану.

Тенденција ка централизацији државне управе била је последица

процене унутрашњополитичке ситуације коју је нови цар пре свега мо

рао стећи на основу сазнања о сопственом доласку на власт. С друге

стране, успешно спровођење Исаковог политичког програма (који се за

оно време одликовао радикалношћу) тражио је јаку централну власт —

тешко остварљив предуслов у ситуацији када се на престолу налазио

цар који је свој успон дуговао представницима елите тадашњег визан

тијског друштва.

Ова политичка условност царске власти представља, дакле, једно

од основних обележја развоја византијске државе у ХI веку. Систем

аутократске владавине коју је уз велике напоре остварио Василије II

(уз вишегодишње грађанске ратове са представницима племићких ро

дова предвођеним Фокама и Склирима, примењујући ригорозне мере,

али и правећи потребне уступке), превазиђен је после 1025, што су, у

неку руку, најавиле и многобројне завере из краткотрајног периода

царевања његовог брата Константина VIII (1025—1028). Зато није слу

чајно што је обнова војних снага Царства уследила тек у последњим

деценијама ХП века увођењем пронијарског система: развој државе у

претходном периоду јасно је показао да се византијски цар мора осла

њати на своје феудалце. Раније је речено да савез племства предста

вља незаобилазан „елемент“ побуна ХП века. Но, његово постојање

није било предуслов само за задобијање власти него и за њено очува

ње. Од три овде размотрене узурпације царске титуле — Георгија Ма

нијакиса, Лава Торникија и Исака Комнина — само у првом случају

овај савез је изостао, што је Манијакисов покрет нужно свело на

лични револт једног успешног војсковође против политике тадашњег

владара. Супротно томе, и Лав Торникије и Исак Комнин појавили су

се као изабраници племства — Торникије трачког, чије се економ

ско-политичке позиције у ромејској држави не могу мерити са онима

* Psellos, Chronographie II, 120.

82 Zonaras, 668.
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које су заузимали представници источних породица чији је царски

претендент био Комнин. Његова владавина, и пре свега, неуспех ре

форми којима је приступио, показали су да василевс и автократор Ро

меја убудуће може спроводити политику промена само уколико она

не подрива интересе највишег слоја у држави.

Мада ће византијски писци почетак опадања војне моћи Царства

тражити у периоду који следи смрти Василија II, дакле после 1025, није

безначајно што се њихова пажња на овом проблему задржала управо

онда када су говорили о догађајима из 1057. године. Тада су били угро

жени интереси представника војног врха, али је читав покрет против

власти приказиван са много широм идеолошком позадином: они су се

пре свега побунили као припадници војног слоја чији је политички про

грам требало да буде на корист царству Ромеја. Али, владавина онога

коме су представници војне елите, најјачих византијских породица тог

времена, дали царску власт, показала је да добро државе ипак није било

изнад добра појединца. Пропао је покушај да се економски ојача држа

ва (што је био предуслов за обнову војних снага) а тиме и успоставља

ње политичке независности царске власти. Реформе је, дакле, требало

спровести на други начин.

Како ојачати централну власт и омогућити јој да обнови војну моћ

Царства, а истовремено не нарушавати привилегије племства, дакле

припадника оног слоја који су својим деловањем условљавали и огра

ничавали владарски положај ромејског цара и самодршца? После 1057.

спољнополитичка ситуација, пре свега у Малој Азији, показала је неоп

ходност реформи: турска освајања угрожавала су интересе државе, али

унутар ње и појединачне интересе племства које је губило своје земљо

поседе, те је из тог разлога било и лично заинтересовано за државну

војну политику. Алексије I Комнин приступио је, дакле, реформама по

лазећи од интереса аристократије: царска власт почела је са дељењем

добара на управу властели, уз обавезу обављања војне службе. Колико

год да је установа проније касније водила порасту „снага феудалне дез

интеграције“, ипак је овим системом цар — као онај који додељује ово

условно добро — у извесном степену омогућио јачање свог владарског

положаја.

* Г. Острогорски, Пронија. Прилог историји феудализма у Византији и у јужно

словенским земљама, Београд 1951, 17 (= СД I, Београд, 1969, 147). Напоменула бих, та

кође, да је Острогорски првобитно сматрао да се пронија јавља пре Алексија I Комнина

и да у почетку није имала војни карактер. Ово гледиште аутор је променио: пронија се

јавља тек од времена Алексија I и од самог почетка њено добијање било је условљено

обављањем војних дужности, Idem, Die Pronoia unter den Komnenen, ЗРВИ 12 (1970)

41—54.
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Абдикација Исака I у корист Константина Дуке 1059

Исак Комнин није успео да ојача свој владарски положај, а без

чврсте централне власти његов политички програм показао се као

неостварљив, будући да су представници војног племства пристајали

на реформе само под условом да оне не нарушавају њихове привиле

гије. Тиме се потврђује раније изречени суд да војну политику царева

1025—1057. треба разликовати од оне према представницима врха вој

не хијерархије. Тако се став великаша који су 1057. Комнина истакли

као свог царског претендента, показао идентичан са циљевима оних

„грађана“ против чијег су се примата војници наводно били побуни

ли. Неуспех Исакове политике био је, према томе, превасходно после

дица разлаза до кога је дошло унутар војне странке — између самог

цара и оних који су чинили језгро побуњеника. Зато о абдикацији Иса

ка I у корист проедра Константина Дуке 1059. треба размишљати као

о преносу власти унутар једне странке, и то оне исте која се две годи

не раније потврдила као најмоћнија у држави. Без обзира на то да ли

ће се или не владавина династије Дука окарактерисати као владавина

цивилног племства“, чињеница је да је 1059. власт преузео један од

оних који се 1057. појављује међу „источним стратезима“, дакле као

угледнији представник војног слоја. Поред тога Дукин долазак на пре

сто није оспорио ниједан припадник војске, било да је реч о саборци

ма Исака Комнина из 1057, или о неком другом лицу које тада није

било активно. Најзад, Константин Дука се одржао на престолу до сво

је смрти 1067, а да при томе стабилност његовог положаја ниједном

нису угрозили припадници врха војне хијерархије. Напротив, промену

на престолу из 1059. покушали су да оспоре неки цариградски велико

достојници на челу са тадашњим епархом града (1060), дакле они који

би се по критеријумима византијских писаца дали сврстати у пред

ставнике грађанског реда (уšvog политикоv)“. То значи да је војна ели

та подржала ову промену на престолу, којом су, без сумње, били

заштићени њихови лични интереси. Једноставније речено, започи

њући 1059. своје царевање, Константин Дука имао је једну од потпора

своје власти у „војној организацији“.

С обзиром на чињеницу да је Исаков долазак на власт био после

дица савеза између на први поглед супротстављених категорија визан

** То чини Острогорски, Историја, 323 и сл., Polemis, Doukai, 9, 32, такође истиче

да је владавина Константина Дуке означавала превласт цивилне странке и да је у питању

била реакција на политику војно настројеног Исака I.

* У завери против Константина Х учествовали су епарх Цариграда, један број

престоничких великодостојника, припадници царске флоте и други, детаљније Сheynet,

Pouvoir, 71 No 83.
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тијског друштва, припадника војног и грађанског (синклитског) реда, и

представника цркве, онда разлог за његово одрицање од престола треба

тражити у чињеници да му је две године касније већина припадника

ових слојева (а они сви заједно представљају државну елиту) одрекла

потребну подршку. Исто тако, сам чин преузимања власти од стране

Константина Дуке морао је бити последица деловања овог савеза, те се

у том смислу Дука појављује као царски кандидат и представника вој

ног слоја али и великодостојника који су свој уплив на државне посло

ве остваривали кроз институцију синклита, односно, „грађана“, како би

се изразили византијски писци. Ако се томе дода чињеница да се тада

на челу васељенске патријаршије налазио Константин Лихуд, онда је

извесно да се у овом случају ни најугледнији представници цркве нису

држали по страни.

Судећи по обавештењима која дају извори, сам чин абдикације,

бар наизглед, није био праћен посебно драматичним догађајима. Исак

се разболео и, мислећи да је на самрти, предао је власт проедру Кон

стантину Дуки. Оно што, међутим, сви византијски писци (изузев

Вријенија) наглашавају јесте чињеница да за наследника није изабрао

ни свог рођеног брата Јована, ни свог нећака Теодора Докијана, нити

је имао намеру да своју кћи Марију уда за неког великодостојника ко

ји би се, по том основу, појавио у улози будућег цара. Једном речју,

чланови породице Комнина били су заобиђени а власт је пренета на

неког ко је од стране византијских аутора означен као Исаков „сабо

рац у задобијању Царства“ (оuvayovuотng nepi triv tђg Boot Metog

ко тактnouv)“.

Да све, ипак, није протекло једноставно, показују обавештења која

дају Вријеније и Псел. Мада се права позадина Исаковог одрицања од

престола тешко може утврдити (поготову што је годину дана након то

га проживео као монах — дакле, болест није била једини разлог)“, вре

ди задржати пажњу на објашњењима која дају један члан породице

Комнина и један учесник у овом догађају. Тако, први од њих помиње

да је Исак првобитно намеравао да власт у држави остави свом брату

Јовану: јер то ће бити на корист „не само онима који нам по крви при

“ Attal., 69; Scyl. Cont., 108; Zonaras, 673.

* Датум абдикације Исака Комнина је споран: или је у питању месец децембар

1059 (Скабаланович, 86. почетак децембра; Grumel, Chronologie, 358: 25. XII; Острогор

ски, Историја, 322, наводи само месец децембар) или новембар (D. I. Polemis, Notes on

Eleventh-Century Chronology (1059—1081), ВZ 58 (1965), 61: 24. XI; Idem, Doukai, 30,

Варзос, Геweалоуto, 42: 22. XI, Bryenn. (Gautier), 82-83 n. 3: 22. XI; Cheynet, Pouvoir,

70–71 No 82, 71 et n. 3 (позивајући се на Кleinсhroniken, n“ 15 8 15), сматра да је Констан

тин Дука дошао на престо 21. новембра 1059, али да је своју власт осигурао тек после

Комнинове смрти крајем 1060). За годину смрти уп. и Варзос, Геweo Aoyto, 41, 43.
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падају, него свим поданицима царства Ромеја“ (ob tois ко 9” otpo póvov

fpliv просtikovotv, ČNAо коi тоig ono 'Poplotoug &лосt)“. Тек када је

овај из непознатих разлога одбио понуђену част, Комнин се окренуо

Константину Дуки, „човеку који је био украшен многим добрим особи

нама“ (čvopo noАМоig корidovто плеоWектiploouv). И битно је истаћи да

је Исак Комнин ономе коме је предао царску власт препоручио и своју

породицу (тоug (ouуyevetg) obrф поро 9špievog)“. Значајно је, такође,

поменути да се, према Вријенијевим речима, од свих чланова куће Ком

нина оваквом развоју догађаја узалуд противила супруга Јована Комни

на, знаменита и властољубива Ана Даласина“: „Зашто, мој господару,

извлачиш мач против самог себе и оних који су ти најдражи, а да ниси

осетио сажаљење због њихове младости и да се ниси забринуо за нас?

Зар ти не знаш, ако се неко други дочепа царства Ромеја, пожуриће да

искорени нашу породицу сматрајући да ће тиме учврстити своју власт

(... dog et rug čintХćВntov čХХоc tђg "Poplotov opxђg, ēк лобађv totfoot

стеосеuev činov то уévog tipidov, otöpievog obrog čin čiофолоug ћöpćio 9оu

obтф то тing opxing)? Зашто чиниш ту глупост да нас саме и нашу децу

излажеш очигледној опасности и зашто тако гураш од себе царство Ро

меја за којим сви жуде“?

Да је Исакова одлука изазвала узнемиреност других припадника

рода Комнина, јасно је и из Псела, који, за разлику од Вријенија, не по

миње противљење Ане Даласине, него августе Катарине. Међутим, оно

није било изазвано царевом одлуком да на престо доведе Дуку, већ ње

говом жељом да се, због болести, замонаши. Речи које јој је Псел при

писао потврђују Вријенијево саопштење утолико што се њима, такође,

исказује бојазан за даљу судбину припадника царске породице: „Где ће

ти душа кад сад напушташ двор, осуђујући мене на несрећно удо

виштво, а кћи на горко сиротство? Али не само зато, нас чека још

страшнија судбина, ... послаће нас у далеко прогонство, а можда ће нам

одредити тежу судбину... (... eig onepoptog pokpćig, ruxov bě коi биоl

pflооuct to Bopóтеpov). Будеш ли живео у свом новом обличју, наш жи

вот постаће гори од смрти“ (... tipiv bě ликротеро тоб9ovöтоu otoplevet

** Bryenn., 81.

** Bryenn., 83. Интервенцију у грчком тексту направио је Вријенијев издавач Р.

Gautier, сматрајући да се у овом делу Вријеније ослања на једно место код Псела (Сhro

nographie II, 137, 143) из кога се види да је Комнин, предајући Дуки власт, овоме уједно

поверио и целу своју родбину, в. Bryenn. (Gautier) 82 n. 2.

*9 Ана Даласина била је кћи Алексија Харона и једне Даласине чије име није забе

лежено, али за коју се зна да је била кћи Адријана, сина Теофилакта Даласина. Ана Да

ласина имала је у другој половини XI века велики утицај на оно што би се могло назвати

„породичним пословима“ Комнина. По доласку на власт њеног сина Алексија (1081),

повремено је управљала Царством. О њеним активностима в. Skoulatos, Personnages,

20–24 Ne14; Cheynet, Etudes prosopographiques, 95-99 Ne 16 (аутор даје преглед основних

извора и литературе о овој личности).

9. Bryenn., 81-83.
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ћ Sofi). Када се установило да је Исакова одлука о замонашењу непоко

лебљива, царица је, мирећи се, затражила да за наследника престола од

реди човека који ће му за живота указивати дужно поштовање, док ће

се према њој понашати као син (короi ye otóоо поig хрmportoеue)“. И

Исак се тада сетио Константина Дуке.

Ако занемаримо раније коментарисане вести које се односе на Ду

кину улогу 1057, када је наводно био истакнут од стране побуњеника

као кандидат за царски престо (кога се тада својевољно одрекао)“,

остаје да се пажња посвети само подацима који пружају неку слику о

позадини абдикације из 1059. Пре свега, истакла бих да Псел (као и сви

извори осим Вријенија) ниједном речју не помиње да је Јован Комнин

узет у обзир за престолонаслеђе, одлучивши да се због болести замо

наши, Исак I је царску власт одмах понудио Константину Дуки, и то са

мо њему“. Заобилажење наследних права Комнина Псел посебно на

глашава, приказујући овај пренос власти као личну цареву жељу: „Овде

стоје“ казао је наводно Комнин Дуки, лежећи на болесничкој постељи,

„моји ближњи: брат, сестрић, љубљена жена и царица и, такорећи, једи

ница кћи, али моје срце је наклоњено теби,..., и теби поверавам своје Цар

ство и своје најближе, и чиним то не против њихове воље већ по њиховој

жељи“. Оваква „необична одлука“ (то ... коivov... проуро) (управо је те

речи Псел приписао Комнину) имала је своје корене у догађајима из

1057. (а како би по аутору „Хронографије“ и могло бити другачије?!).

јер, већ тада је Исак увидео да је Дука бољи од њега и да је погоднији

за трон (eig BootAetov крw9eig obróv oе коМЉiovo ... коi трооћкоуто

риблMov tф оxћиот), наравно да је читаву ствар Комнин претходно до

бро промислио: „... поредио сам те са другима и тада сам се већ сасвим

уверио да си ти више од свих достојан за царску власт“. И у наставку

поново следи: „Поверавам ти своју жену и кћи као недодирљиво благо

(&véпороу... порокатоš9fiknv), и молим те да водиш рачуна и да се ста

раш о мом брату и нећаку “.

Прича се на овоме не завршава — јер, Михаило Псел опет није из

бегао да догађаје прикаже с противречним детаљима. У одељку „Хро

нографије“ посвећеном владавини Константина X Дуке, он се враћа на

збивања која су омогућила уздизање овог цара. Као што је већ наведе

но, Дуки је 1057. била обећана почаст цезара, али је Комнин, пошто је

постао цар, пренебрегао „већину обећања датих Дуки“, међутим, разбо

левши се, цар као да се покајао: „сетио се својих договора (оuv8mкоv)

са Константином,... и заобишавши сопствену родбину (тоб pučv yévoug

* Psellos, Chronographie II, 133.

* В. стр. 181—186.

** Psellos, Chronographie II, 134.

** Psellos, Chronographie II, 137.
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котолефроућкеu), свим срцем му се приклонио“. И настојећи да обја

сни како је и зашто дошло до Комнинове абдикације у корист овог пле

мића, Псел наводи извесне појединости које јасно показују да се поменути

чин не може у потпуности схватити као добровољни акт. Исак је, дакле, по

звао Константина и „на речима му предао власт“ (Восu) šo noteitou tф

priport) и свечано му поверио старање над својом најближом родбином,

али му није дао царске знаке и ограничио се само на обећања (обрфоло.

be obrф обло ćбедокеu BootAeto, ČAN ћv ēv ēпоуyeMong to npóBмпио).

Уз то, ситуација се убрзо додатно искомпликовала, будући да се Исаку

здравље побољшало, те се он поколебао у погледу исправности свог

поступка (oppiВолос čф oig šпроše riveral). „А овај (sс. Константин Ду

ка) кога су уздигли на трон, нашао се тада у пометњи и није знао шта да

ради. Бојао се не само свог неуспеха, него и несреће и подозрења који су

могли да уследе“ (коi o tih Boot) eto проBuВоoSelgev četvo, te ко9totovo u

коi onopto ouvéхетоu čбеötet yop obк čini rћ о потоxto plövov, č. NAо коi

čiti tih pleto, točto ouопроуiо коi onoyiо). И уплашивши се од могућег

развоја догађаја, Дука је затражио савет од Михаила Псела: „... о чиста бо

жанска душо“ — написао је Псел тим поводом, замишљајући да се обраћа

Дуки и присећајући се прошлости — „ја нисам обмануо твоје пријатељ

ство, ... ти и сам знаш како сам те бодрио, уздисао, тешио у очајању, како

сам обећао да ћу, уколико буде нужно, делити с тобом опасности“ (... dog

ouукuvöuveocetv ēn my yeAMöpinv, et коi тоotou befoеuev), и даље: „познато

ти је и остало — како сам на твоју страну придобио патријарха (sс. Кон

стантина Лихуда) и урадио све што је тражило време и смисао пријатељ

ства“. Иако се у међувремену царево здравствено стање поново по

горшало, ипак се „ниједан човек није одлучио да Константина украси цар

ским одличјем“, зато је Псел, по сопственим речима, преузео ствар у своје

руке и овога „посадио на царски трон и обуо му пурпурне сандале“. После

тога уследило је „окупљање великодостојника, њихово представљање са

модршцу, додељивање почасти за цара, дубоко поштовање и све оно што

се дешава приликом проглашења царева“. А Исак се повукао, „изгубивши

своје наде на престо и на оздрављење“. И „пошто је схватио у каквом се

положају налази и пошто се одрекао свега, и видевши пред собом цара (sс.

Константина Дуку), и потврдивши да је све учињено по његовој вољи“

(yvoog čф ots (čovi), коi то поу блоуvoog, töv te BootAebovito čopokog

коi. кото уyöpinv obtф то проуро Вероuoобрevog), замонашио се“.

* Psellos, Chronographie II, 143, да је долазак Дуке на власт био последица Исако

вог „покајања“ може се закључити и из Скиличиног Настављача: „А он покаже да се

искрено и из дубине душе каје због онога што је учинио и за цара одреди проедра Кон

стантина“ ("О бербAMov četkvuouv dog etМикрivog коi wuxing & & \ng petoplepićAnton éq”

otočnpače, Baouléо прохеupiteta ... tov проеŠpov Kovorovrtvov ...), Scyl Cont., 108

*7 Psellos, Chronographie II, 143-144.

* Psellos, Chronographie II, 144.

* Psellos, Chronographie II, 145.
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Стицање одређених представа о позадини ових догађаја везаних за

абдикацију Исака Комнина у Дукину корист могло би се постићи упо

ређивањем Вријенијевог и Пселовог исказа, односно утврђивањем њи

хове међусобне (не)подударности. У том смислу кренула бих од чиње

нице да обојица сведоче да је код чланова породице Комнина постојало

неслагање са Исаковом одлуком да се одрекне власти, и то поготову у

корист личности која не припада њиховом роду. То противљење, које

један приписује Ани Даласини а други царици Катарини, показује да је

унутар царске породице поменута Исакова одлука доживљена на врло

драматичан начин. Почела бих, зато, с питањем: да ли се на основу рас

положивих података може говорити о постојању политичког раздора

унутар породице Комнина?

Одлука о преносу власти на Константина Дуку била је заиста „нео

бична“ (коuvöv), будући да је њоме онемогућено стварање династије Ком

нина. Сам Исак у ово време није имао мушких потомака, а његова кћи Ма

pија била је замонашена“. Нема сумње да је, гледајући са становишта

обезбеђења законитости, он био у могућности да своја владарска права

пренесе, ако не на директног потомка, а оно на најближу родбину: пре све

га на свог рођеног брата, куропалата Јована, а онда и на свога сестрића Тео

дора Докијана. За стварање династије Комнина најпогоднији је, свакако,

био куропалат Јован — отац петорице синова (од којих су тројица најста

ријих — Манојло, Исак и Алексије — били рођени пре 1059. године“) и три

кћери. С обзиром на политичке активности Ане Даласине у другој полови

ни XI века, склона сам да бар једним делом прихватим Вријенијеву вест о

њеном јасно израженом противљењу наведеном току догађаја. Познато је

да је Ана Даласина до краја свог живота остала велики противник Дука, а

то непријатељство имало је своје корене у 1059. години. Илустрације ради

навела бих само два података који то потврђују. У време када су позиције

династије Дука биле угрожене доласком на власт Романа ГV Диогена“,

199 Познато је да је Исак имао двоје деце, сина Манојла и ћерку Марију, Манојло

је умро пре његовог доласка на престо (Варзос, ГеweалоYta, 58 Ne 7, његову смрт датује

у време између 1042—1057). Што се тиче Марије (ibid., 58-59 Ne 8), Псел каже да је за

монашена у време када се одлучивало о Исаковом наследнику. Она је ради власти могла

променити одећу (јер, и Псел је на једном месту истакао да то није била ретка појава,

Сhronographie I, 123) и удати се за неког ко ће бити означен за Комниновог наследника.

19. Према истраживањима Варзоса, Манојло је рођен око 1045, тако да је у време

стричеве абдикације имао близу 14 година, Исак је рођен око 1050, а Алексије (будући

цар) 1057, Варзос, Геweoлoyta, 61-64 Ne 10 (Манојло), 67-79 Ne 12 (Исак), 87–113 Ne 15

(Алексије).

19? После смрти Константина X Дуке, царска права његовог наследника Михаила

(VII) требало је да штити Константинова удовица, царица Евдокија Макремволитиса.

Због тешког стања (пре свега на границама) у које су дошли државни послови, Евдокија

је одлучила да се преуда и да тако омогући долазак на власт неком од византијских гене

рала који би одлучније и успешније водио државне послове. Изабрала је Романа Диоге

на који је званично преузео власт 1. јануара 1068. (Острогорски, Историја, 325). Оно

што је додатно могло угрозити позиције представника династије Дука јесте и чињеница

да су Роман и Евдокија имали и децу из овог брака.
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Ана Даласина сврстала се у табор овог последњег, она је остала верна

Диогену и после његовог свргавања 1071, а због тајне преписке са њим

била је оптужена и привремено прогнана заједно са својим синовима.

Непријатељство према овој породици показала је и у време када је це

зар Јован Дука предложио склапање брака између своје унуке Ирине и

Алексија Комнина. Венчање је, међутим, и против њене воље обавље

но, али се Ана Даласина није с тим помирила: после доласка на власт

Алексија I она је покушала да издејствује раскидање поменутог бра

ка, што ипак није учињено; Алексије је, наиме, благовремено схва

тио какве би последице тај чин имао по политичке интересе породи

це Комнина“.

С друге стране, после мужевљеве смрти (1067), она је унутар по

родичне хијерархије Комнина заузела прво место, њој је, дакле, припа

ло старешинство у роду. То, наравно, није без значаја ако се узме у

обзир да у другој половини XI века стварање јаког породичног клана

представља један од важнијих предуслова за задобијање и очување вла

сти“. Најзад, у ком правцу су се кретале политичке тежње Ане Дала

сине показује и чињеница да се управо један од њених синова 1081. до

могао престола (и то тако што је прибегао „тиранији“) и омогућио да

власт за дуже време и остане у рукама ове породице“.

Имајући наведено у виду, јасно је да је заобилажење владарских пра

ва Комнина за Јованову супругу морало бити тешко прихватљиво. Остаје,

међутим, отворено питање да ли је она због тога дошла у сукоб само са

- * За детаљнија обавештења о овим догађајима в. Skoulatos, Personnages, 20-21;

Etudes prosopographiques, 95–96 (Cheynet).

“ Bryenn., 85—87, детаљно описује како се после смрти куропалата Јована Ана

Даласина посветила својој деци (леwte pév čppevog, треig бě 9mАetog, obs h pifitnp

блаwtog колос &voSpeyopëvm očious too yévovg činéôеušev); уп. Skoulatos, Person

nages, 20. Стварање породичног клана Комнина било је, пре свега, постигнуто

угледним браковима које је Ана Даласина уговорила за своје синове и кћери. Тако су

се директни потомци Јована Комнина повезали са најугледнијим родовима тог вре

мена, Дукама, Мелисинима, Диогенима и Таронитима. Уп. Сheynet, Pouvoir, 277, који

истиче чињеницу да су се Комнини у периоду између 1059—1081. ородили са три цар

ске породице (Дуке, Диогени, Вотанијати — у овом последњем случају је била у пи

тању веридба између једне Манојлове ћерке и унука Нићифора III), дакле са пред

ставницима родова који су се у том периоду смењивали на престолу, исти аутор, та

кође, наглашава да је сродство успостављано са малоазијским магнатским породица

ма, а не са онима које, по пореклу, припадају западном племству. После 1081. Ком

нини су се ородили и са Вријенијима. О клану Комнина и породицама које су га чи

ниле в. Каждан, Состав, 170—174, 176, 181, 183—187, 197, 199—200, 202, 205, 206,

208, 210–211.

“ Династија Комнина владала је Византијом од 1081. до 1185. године, дакле,

нешто више од једног века. О оценама појединих истраживача о царевима из ове дина

стије в. преглед који даје А. П. Каждан, Загадка Комнинов (опљт историографии), BB

ххv (1964) 53—98.
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својим мужем или и са Исаком Комнином. С тим у вези, долазимо и до

другог спорног места: да ли је престо уопште понуђен Јовану?

Ову вест доноси само Вријеније, и та чињеница највише смета ње

ном прихватању. Прво, у свим релевантним изворима (Псел, Аталијат,

Скиличин Настављач) посебно се наглашава да Исак Комнин за свог

наследника није одабрао ни брата ни сестрића нити било ког другог

сродника него Константина Дуку — свог саборца, саветника, пријате

ља итд. Објашњење ове, за све поменуте писце, „необичне одлуке“

пружили су, видели смо, само Вријеније и Псел. Будући да је први

био у сродству са оном граном Комнина која управо потиче од „зао

биђеног“ Јована, треба оставити могућност да је превасходни циљ

Вријенијеве приче био истицање значаја и угледа куропалата Јована

— и тиме што му је Исак понудио наслеђе царског достојанства и тиме

што је он то одбио. Јер, како објаснити да је Исак, размишљајући о аб

дикацији, власт над државом понудио било коме а да претходно није

указао првенство Јовану“?

Супротно Вријенију, Псел, мада се једним другим поводом по

хвално изразио о „отменој природи“ Јована Комнина“, избор Констан

тина Дуке за наследника не само да објашњава његовим угледом, него

га и користи за његово још веће истицање. Царска власт била је доступ

на овом великашу већ 1057, па стога није зачуђујуће што ју је на „зако

нит“ начин задобио 1059, по личној жељи Исака I a уз сагласност рода

Комнина. Проблем очувања власти у рукама представника Комнина, за

Псела, дакле, није постојао. Једино неслагање изразила је царица Ката

pина, и то пре свега због цареве жеље да се замонаши (јер, тада се још

није знало ни каква ће бити даља судбина Царства ни владајуће поро

дице) а не због предаје власти једном Дуки.

Став припадника Комнина према абдикацији Исака I може се де

лимично утврдити само уколико се размотри кључно питање везано за

овај догађај: да ли се поменути чин уопште може протумачити као до

бровољна царева одлука и, уколико може, онда — у којој мери?

Прво, само одрицање од власти у свим поменутим изворима пове

зује се са болешћу Исака I Комнина: цар је мислио да је на самрти и

стога је одлучио да световне бриге замени монашким животом. Из те

његове одлуке произашло је питање наслеђа о чему је одлучивала царе

ва воља. И Вријеније и Псел (овај последњи то чини у више наврата)

истичу да су у вези с тим припадници Комнина, чланови царске поро

“ Уосталом, према Ани Комнини (Alexiade I, 5), Вријеније је започео писање

свог историјског списа на молбу царице Ирине, супруге покојног Алексија I, и требало

је да у овом делу опише уздизање и успехе поменутог цара, који је био син куропалата

Јована, међутим, у томе га је омела смрт, па је Ана Комнина написала „Алексијаду“.

107 Psellos, Chronographie II, 128: ... o Sé кôммотос ov to f9og ...
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дице отворено изражавали своје страхове: евентуална промена на пре

столу није угрожавала само њихове политичке интересе, већ је доводи

ла у питање опстанак породице којој су припадали. Подсетила бих да је

Ана Даласина страховала од искорењивања рода (Вријеније), а царица

Катарина од прогонства или чак неке много теже казне (Псел).

Како је заштита и живота и политичких интереса Комнина могла

бити најсигурније обезбеђена преузимањем власти од стране неког

припадника њиховог рода, нема сумње да се питање Исаковог на

следника поставило у породичном кругу. У случају да је одлука о од

pицању од престола заиста била последица болести, било би најпри

родније да цар, повлачећи се, своју супругу и кћи повери брату Јова

ну, исто онако како је то учинио две године раније, у ризичним и не

извесним околностима крећући у поход за освајање власти. Утолико

би се Вријенијево саопштење да је престо најпре понуђен Јовану и мо

гло прихватити, али с извесним оградама: прво, могуће је да су про

тивници Исака Комнина (и политике реформи коју је спроводио) од

лучили да искористе његову болест и да власт предају другој лично

сти, у овом случају Константину Дуки, у таквим околностима при

падници рода Комнина покушали су да нађу начин да престо остане

њиховој породици, зато је морала бити узета у обзир могућност да се

власт пренесе на Јована који би био најбољи гарант за заштиту поро

дичних интереса. Уз то, из Псела се може закључити да Дукино узди

зање није протекло без препрека. Чини се, такође, да је тим поводом

на Комнина вршен притисак, који је он очито покушавао да заобиђе:

наводно, чим му се здравље побољшало, почео је да размишља да ли

је исправно поступио, још више о томе сведоче речи о пожуривању

чина проглашења Дуке: пренос власти извршен је само на речима, па

су, мимо добре воље Исака I Комнина, Дукине присталице (међу који

ма је био и Псел) посадиле овога на трон.

Имајући у виду све што је наведено, произлази да се Исакова аб

дикација, зависно од угла посматрања, може схватити у специфичном и

јасно одређеном смислу као добровољни акт: препуштање власти Кон

стантину Дуки, без озбиљнијег противљења, било је условљено једним

договором који се тицао породице Комнина. Истицање и од стране

Псела и од стране Вријенија да је Комнин предајући Дуки Царство

истовремено под његову заштиту ставио своје „најдраже“ потврђује та

кав закључак. Једноставније речено — Исак се добровољно одрекао

престола само уз обећање да ће бити заштићена његова породица. Очи

то је да је однос снага био такав да Комнини нису могли да добију

више. Тако се овај пренос власти одиграо више закулисно, сукоб изме

ђу две политичке странке није избио, а подаци о Комнинима из периода

владавине Константина Х показују да ни животи ни интереси потомака

Јована Комнина и Ане Даласине, нису били угрожени. С друге стране,
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подржавање Романа Диогена од стране Комнина потврђује да је ова по

родица 1059. имала далеко веће амбиције, али не и моћи да их оствари.

Комнини, дакле, нису били довољно јаки да се супротставе онима

који су тежили да им одузму власт, а Дукама је, опет, одговарало да до

Царства дођу на мање ризичан начин. На крају, занимљиво је у вези с

тим рећи да се у изворима не истиче без разлога Дукин законити дола

зак на власт: за разлику од Исака I који ју је задобио одметништвом и

грађанским ратом, Дука ју је, по оцени савременика, стекао на потпуно

легитиман начин — „задобио је скиптар без крви, без рата и нереда“

(tov oкћлтроу елимофореwog ovoupori koi otхо проуpćrov коi то

poХћq)“. Псел ће, такође, нагласити да је његов долазак на престо био

законит (č5 čvvöplov) и последица божје воље, а не побуне (рih éк то

povvuкоv)“. Куриозитет, додала бих, представља чињеница да је тај

исти Дука сасвим добровољно и од почетка учествовао у „тиранији“

Исака Комнина: и као један од цариградских завереника који су подр

жали избор Комнина за претендента на престо, и као један од наји

здашнијих набављача новца за стицање царске власти — једном речју,

био је саборац и пријатељ „тиранина“.

Полазећи од идеолошких поставки Ромеја које се односе на цар

ство и царску власт, јасно је да извор Дукиног легитимитета није био

ништа друго до владарска воља Исака Комнина, иако је он себи власт

прибавио мимо ромејских закона (поро убрiog)“, законитост његовог

царског положаја била је у потпуности обезбеђена чином крунисања у

Светој Софији од стране васељенског патријарха. Међутим, без обзира

на ту чињеницу, примећује се да византијски писци праве разлику из

међу уздизања ове двојице владара: није се, ипак, заборавило да је Ком

ниновом доласку на престо претходила узурпација царске титуле.

»k

Тешко је утврдити ко је 1059. сачињавао тзв. „странку Дука“.

Осим припадника овог рода, поуздано јој се може прикључити Псел,

васељенски патријарх Константин Лихуд и, вероватно, једна група ве

ликодостојника (чија имена нису забележена) с двора и престонице. За

тему овог рада битан је став племићких родова, и то оних који су 1057.

Комнина довели на власт. До закључка се опет може доћи посредним

путем: како нико од источних војсковођа, Исакових сабораца, није по

кушао да оспори новонасталу промену, следило би да се поменути раз

вој догађаја није озбиљније косио са интересима тадашњег врха војне

хијерархије. Поред тога, Константин Х одржао се на престолу више од

108 Psellos, Chronographie II, 142; Scyl. Cont., 108, 109, 111.

“ Psellos, Chronographie II, 136. „Законитост“ Дукиног уздизања до царске власти

Псел истиче и на другом месту (ibid., 142: ... evvopidotepov...).

119 Scyl. Cont., 108.
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7 година (до 1067) а да се за то време, како је истакао Д. Полемис, није

суочио са озбиљнијим изазовима својој владавини“. Та чињеница, и

поред „антивојне политике“ овог цара, показује да породице оних који

су 1057. подигли побуну и истакли Исака Комнина као свог царског

претендента нису изгубиле положај освојен у то време. Најзад, крај ди

настије Дука обележио је долазак на власт Нићифора Вотанијата (1078)

— једног од оних који је, исто као и Константин Дука, био „саборац“

Исака Комнина, и који је у освајање власти кренуо са положаја стратега

Анатолика и титулом куропалата. Ако се томе дода да је у исто време

један Вријеније полагао права на трон, као и да се ово „разрачунавање“

припадника племства окончало победом Алексија Комнина (1081) сти

че се утисак да за представнике „побуњеничких родова“ из 1057. про

мена на престолу из 1059. није означила ограничавање ни њихових еко

номских ни политичких интереса.

„Породична политика“ и стварање „кланова“

Абдикација Исака I означила је и неуспех оне, у општем смислу,

„војне политике“ али и оне „династичке“. Мада разлози за такав развој

прилика могу бити разноврсни, један од њих је, свакако, почивао на чи

њеници да овај цар није успео да обезбеди у довољној мери незави

сност свог владарског положаја. Вођење самосталније политике по

стаће могуће тек ако иза онога ко је на власти буде стајао један моћни

породични клан (што се, уосталом, да најјасније видети из начина на

који је Алексије Комнин дошао на власт). У побуни 1057. Комнини су

као род били заступљени са два представника (Исак и његов млађи

брат Јован), исто као и Дуке (Константин и Јован), а да при томе нису

били чвршће повезани са другим утицајнијим византијским породица

ма. Стварање „клана Комнина“ припада деценијама које следе 1059.

години и, може се рећи, да у тај период пада и право уздизање ове по

родице. У време побуне 1057. Комнини нису предњачили у односу на

друге византијске родове. Исак Комнин изабран је за цара од себи

равних: његово место у византијској племићкој хијерархији (које се

може установити по титули) било је једнако оном које су имали Ката

калон Кекавмен и Нићифор Вотанијат а ниже од оног које је припада

ло проедру Роману Склиру, породица из које је потицао започела је

свој успон тек за владе цара Василија II, а први подаци о Аргирима,

Склирима, Дукама, Вријенијима, Вотанијатима, па чак и Вурцисима,

познати су из ранијег периода.

Успон породице Комнина 1057. до врховне власти у држави није

био заснован на реалној моћи њених тадашњих представника, и нагла

11. Polemis, Doukai, 10.
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сила бих — овај закључак није заснован само на чињеници да се Исак

одрекао власти 1059, већ и на чињеници да је престо припао члану

једне друге породице који ће, за разлику од Комнина, успети да образу

је династију (додуше, не дуговечну). Владавина Дука указала је на зна

чај породице, што у другој половини XI века постаје, такорећи, најо

сновнији политички предуслов за задобијање и задржавање власти. Та

ко је унутар једног рода приметно постојање хијерархијских односа и

подела улога међу његовим члановима: ако је Константин Дука добио

царску власт, онда је његовом брату Јовану, преко цезарске титуле,

припало другостепено старешинство над Дукама, он је најближи бра

товљев сарадник и по потреби, заштитник династичких интереса Ду

ка, без обзира на чињеницу да се сам не појављује у улози наследника

престола (то право је, наравно, резервисано за синове Константина

Дуке). Константин Х је, према сведочанству Псела, са цезаром Јова

ном „делио државне послове“, а када је оболео „оставио је своју децу

његовом очинском старању“. Своју улогу заштитника политичких

интереса Дука цезар Јован ревносно је испуњавао и након смрти свога

брата. На пример, када је на власт дошао Нићифор Вотанијат (1078)

цезар (који се у међувремену замонашио) издејствовао је да се нови

цар ожени Маријом Аланском, супругом свог свргнутог претходника.

Поменути брак (склопљен, иначе, упркос чињеници да је Михаило

још увек био жив) није обезбеђивао само потребну законитост узурпа

тору Нићифору Вотанијату, него је омогућавао да се очувају наследна

права Константина Дуке, сина збаченог и замонашеног Михаила

VII“. За овог истог представника Дука цезар се побринуо и 1081, ка

да је власт преузео Алексије Комнин: како саопштава Ана Комнина, он

је упозоравао (око9mpoo ovolg) царицу Марију да не напушта царски

дворац док од новоустоличеног автократора не добије „документ пот

писан црвеним мастилом и са златним печатом“ који ће садржавати не

само безбедносне гаранције за њу и њеног малолетног сина, него и по

тврду о Константиновим царским правима — да ће он „заједно са њим

(sс. Алексијем) царевати, носити пурпурну обућу и да ће заједно с њим

бити крунисан и проглашен за цара“, и тек пошто јој је оваква хрисову

ља дата, царица Марија напустила је дворац“.

Наглашена улога породице очитује се у побунама из друге полови

не ХП века. Узурпације царске титуле представљају пре свега „поро

дичну ствар“. Тако, на пример, владарске претензије проедра Нићифо

ра Вријенија подржали су не само његов син већ и рођени брат Јован.

Побуни су свој допринос дали и Ватаци. Уз то, ради успешнијег исхода

свог подухвата Вријенији су се ородили са другом моћном племићком

112 Psellos, Chronographie II, 150-151.

113 Bryenn., 254-255, Alexiade I, 107.

114 Alexiade I, 115-116.
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породицом из Једрена: син Јована Вријенија ожењен је сестром Катака

лона Тарханиота, тадашњег катепана Адријанупоља. Ако се томе дода

да је овај брак иницирала мајка браће Вријенија, куропалатиса Ана, ја

сно је зашто поменута побуна представља покушај уздизања рода Ври

јенија а не само једног његовог представника који се појављује у улози

претендента на престо“. Исто тако је и протопроедар Нићифор Васи

лаки, наслеђујући Вријенија на положају дуке Драча, уједно преузео и

његове политичке амбиције при чему је био подржан од свога брата

(нећака) Манојла 16.

Речено постаје још очитије на примеру побуне из 1081, која се може

тачније означити као подухват рода Комнина а не само као узурпација

Алексија Комнина. Подаци из „Алексијаде“ показују да су у њој, на одре

ђен начин, равноправно учешће узели колико мушки, толико и женски

представници породице („сестре, жене и деца“), предвођени Аном Дала

сином, „мајком Комнина“ која је од цара Нићифора III издејствовала, и

мимо чињенице да су јој се два најстарија сина изјаснила као одметници,

обећање о заштити живота чланова своје куће и њихове имовине“. Када

је Алексије освојио власт, удео у њој стекли су кроз одређену институци

јалну форму и његови најближи сродници: за Исака Комнина, његовог

старијег брата, била је уведена нова титула севастократора која је исти

снула цезарско звање са места другог по значају достојанства Царства, ка

ко је Ана Комнина објаснила, ново звање састојало се из два дела — „се

васт“ и „автократор“ — и створено је да би се Исак „учинио другим ца

рем“ (беотероу ВоotAéо телоunкоog)“, зет Нићифор Мелисин је, у складу

са породичном договором, добио цезарско, од тада мање угледно место“.

Главни ослонац своје тек стечене власти Алексије I тражио је и међу дру

гим блиским рођацима за које је, такође, измислио нова достојанства, њего

ва млађа браћа Адријан и Нићифор добила су одговарајуће титуле и наиме

новања: први је уздигнут у достојанство протосеваста и постављен је за вели

ког доместика, а други је именован на дужност великог друнгарија флоте,

што је било праћено достојанством севаста“. Царев зет Михаило Таро

*** В. Сheynet, Pouvoir, 83—84 Ne 104 (и тамо нав. изворе и литературу), 278.

“ О овој побуни в. Сheynet, Pouvoir, 86–87 Ne 108.

117 Alexiade I, 79. Уп. стр. 20–21.

118 Alexiade I, 113.

* Alexiade I, 113. Нићифор Мелисин (који је био ожењен Алексијевом сестром

Евдокијом) побунио се 1080. године, дакле пре него што су се на исти чин одлучили

Комнини, када је о томе био обавештен, Мелисин је понудио својим рођацима деобу др

жавне територије, предложивши да сам влада азијским областима, а Комнини оним на запа

ду, Алексије, међутим, није пристао на склапање договора на оваквој основи, већ је обећао

да ће Нићифору Мелисину дати титулу цезара и град Солун. Када је априла 1081. преузео

власт, Алексије је испунио дата обећања, али је, увевши ново достојанство севастократора,

умањио значај цезарског звања, које је до тада било друго достојанство Царства, в. детаљ

није изворе и литературу на које упућује Сheynet, Pouvoir, 88-89 Ne 111.

129 Alexiade I, 114.
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нит проглашен је најпре за протосеваста и протовестијарија, а затим за пани

персеваста и „заузео је место поред (&ov9сокос) цезара (sс. Нићифора Ме

лисина)“. О утицају који је после 1081. стекла Ана Даласина излишно

је и говорити, посебно уколико се имају у виду речи њене унуке: „више

него себе (sс. Алексије) је желео да на кормилу државе види своју мајку“

(oikoorpópov be pióАЛov šoutou thv puntépo BouХорievog)“.

Разрађена хијерархија односа у оквиру одређене породице подра

зумева да се једном њеном представнику додели улога претендента на

престо или, у случају повољног развоја околности — владара, док други

чланови, у зависности од своје моћи, постају његови саборци, саветници,

савладари, заштитници итд. Око те породице (која се у периоду од 1059.

потврђује као, условно речено, нови и неопходни „елемент“ побуне“) оку

пљају се други родови, тако да се и међу њима образује хијерархија

моћи. Већ је истакнуто да савез властеоских родова представља незаоби

лазан „елемент“ побуна ХП века, али и предуслов за одржање власти у

рукама представника једне странке. Чвршћи односи унутар таквог савеза

обезбеђују се успостављањем родбинских веза које у већини случајева

као крајњи резултат имају подударност политичких интереса. Тако ства

рање „породичног клана“ добија временом све више на значају и постаје

један од важнијих сегмената породичне политике.

На који начин се ово орођавање одражавало на хијерархијски по

редак у оквиру једне породице најбоље показује уздизање Алексија

Комнина до власти 1081. Поменуто је да су Ана Даласина и Јован Ком

нин имали петорицу синова, од којих је прворођени Манојло преминуо

још 1071; иза њега је по годинама долазио Исак (рођен око 1050), а тек

онда Алексије (рођен 1057). Међутим, одлука о томе који ће представ

ник Комнина иступити као претендент на царску власт 1081. није про

истекла из поштовања принципа старешинства, будући да је млађи

брат, Алексије, проглашен за цара автократора. Његова основна

предност у односу на старијег Исака почивала је на сродству са Дука

ма: Алексије је био ожењен Ирином, унуком цезара Јована Дуке чија је

предузимљивост, удружена са великим утицајем и угледом који је ужи

вао, донела овом приликом превагу. Његова агитација у корист Алекси

ја била је таква да је Ана Комнина у „Алексијади“ са одушевљењем за

писала: „Шта све нису учиниле Дуке? Шта све нису говорили? Каква

све блага нису обећавали и командантима и обичној војсци уколико се

Алексије уздигне до царске власти!“ “

121 Alexiade I, 114.

122 Alexiade I, 119.

* В. наредни одељак.

*** Alexiade I, 85: Ti plév obк šпроттov otAоüкоu, Ti bě obк čMeyov, Ti be obХ

ontoxvolovito ovo9ov čoео9ou tois te Aoyóov коi tф коuvФ too otporov, et éлi thv

BootAetov reptorijv AMeštog dvopotn,

Уп. Сheynet, Pouvoir, 267, који брак између Алексија и Ирине схвата као одлучу

јући фактор за Алексијево уздизање до власти 1081. године.
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Шта су то, дакле, за Алексија учиниле Дуке, предвођене замо

нашеним цезаром Јованом? Илустрације ради, навешћу само неколико

података из „Алексијаде“ који недвосмислено говоре о значају пред

ставника и присталица овог „супарничког“ рода за повољан исход по

буне. Пре свега, како је речено, Алексије је највише захваљујући Дука

ма успео да оствари превласт над старијим братом и да буде истакнут

као претендент на царску власт. Из „Алексијаде“ произлази да је пита

ње вође побуне решавано тек пошто су се Исак и Алексије изјаснили

као одметници: они су кришом побегли из престонице у Тракију и от

почели са окупљањем присталица а да се још увек није знало који ће од

њих двојице иступити као претендент. Окупљена војска, спремна да

узме учешће у побуни, била је подељена. Ана Комнина саопштава да су

Дуке са својим присталицама радиле пре свега на придобијању војника,

обећавајући им, у Алексијево име, награђивање даровима и почастима

у складу са њиховим предстојећим појединачним заслугама. Цезар Јо

ван Дука и његови унуци, Михаило и Јован (браћа Алексијеве супруге

Ирине) и њихов зет Георгије Палеолог“, деловали су заједнички, по

мажући један другог и потрудили су се да „све учине својим исто

мишљеницима, примењивали су сва средства и користили се свим мо

гућим лукавствима да би Алексија прогласили за цара“. На крају, на

ставља Ана Комнина, број Исакових присталица почео је постепено да

се смањује док „сва војска“ није прешла на страну Алексија и „под

стрекивала га да узме царску власт у своје руке“. И Исак је, видевши

како је „војска страсно била одана Алексију“, одлучио да првенство

уступи млађем брату и сам му је обуо пурпурне сандале. Ана Комнина

ће у наставку приче објаснити да су Дуке „из многих разлога“ подржа

вали Алексија, „а посебно зато што је једна из њиховог рода — Ирина

... — била са мојим оцем спојена законитим браком“ (... Stött f rootov

просyeving Eiptivn ... кото vброug ouvinto tф čjuф потрt)“.

Осим што су придобили део већ окупљене војске за Алексијеве

царске амбиције, Дуке су и сами врбовали трупе: цезар је лично унај

мио један турски одред и довео га у Цурулон“. Поред тога, они и њи

хове присталице помогле су и овај покрет Комнина (исто као и 1057)

* Георгије Палеолог је био ожењен другом ћерком Андроника Дуке и Марије Бу

гарске, те су тако он и Алексије били шураци.

* Alexiade I, 84–87. Алексијева предност у односу на старијег Исака имала је и

друге разлоге, основу за своје уздизање, чинила је, у највећој мери, брачна веза са Ири

ном, али и чињеница да га је, по „Алексијади“ (АПexiade I, 65, 116 ), царица Марија уси

нила још за Вотанијатове владе (па се тако он пре избијања побуне могао појавити у

улози заштитника Константинових права на престо, која су била угрожена намером Во

танијата да за наследника одреди једног припадника породице Синадина), поред тога,

војнокомандне дужности које су му повераване говоре о угледу који је Алексије као вој

сковођа уживао (при томе, важно је нагласити да су му поверавани војни положаји

већином у циљу гушења побуна племства).

127 Аlexiade I, 83.
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новчаним средствима: цезар је отео новац од једног сакупљача пореза,

а Георгије Палеолог (који се у подухват укључио ради интереса Дука)

ставио је на располагање свој новац (то ... Хрћиото), похрањен у мана

стиру Космидиону“.

Даљи ток побуне пружио је прилику да се утицај цезара Јована по

тврди у више наврата: поткупљивање команданта немачког стражар

ског одреда учињено је по његовом савету, а читаву ствар успешно је у

дело спровео Георгије Палеолог“, чиме је узурпатору омогућен улазак

у престоницу. Даље, према Ани Комнини, цезар се најодлучније успро

тивио склапању споразума са Нићифором III и, захваљујући његовом

утицају, патријарх Козма наговорио је старог цара да се сам одрекне

ВЛaCTИ.

Ако је већ реч о утицају породице и породичних кланова, није су

вишно поменути, у вези са наведеним догађајима, да је Нићифор Вота

нијат нудећи Алексију титулу цара — али, под условом да је и сам не

изгуби — лично осетио последице помањкања рођака: „Ја сам стар и

сам, немам ни сина ни брата нити било кога од рођака... Зато ти, ако

хоћеш, буди мој усвојени син. Ја се са своје стране нећу супротставља

ти томе да ти по жељи награђујеш свакога од својих сабораца, нећу

узимати учешће у управљању државом већ ћу се само називати ца

рем“. Речи којима је, наводно, Вотанијат објаснио своју одлуку не

треба, свакако, дословно прихватити: познато је да је овај цар био у

сродству са родом Синадина и да је првобитно намеравао да једног њи

ховог представника учини својим наследником, исто тако, имао је и

унука са којим је била верена кћи Манојла, најстаријег сина Ане Дала

сине. Мада су Синадини једини од Вотанијатових рођака забележени

као присталице у побуни коју је овај подигао 1077/1078, ипак му срод

ство са њима није пружало могућност да у њима нађе основни и, у ово

време, неопходни ослонац своје власти.

Вотанијатов предлог којим се власт самодршца на овај начин

уступала Алексију није прихваћен, и то, како је предочила Ана Комни

на, управо због противљења цезара Јована Дуке, по чијем мишљењу

преговори нису имали смисла у ситуацији када је град већ био заузет. И

потом је патријарх Козма, такође један од присталица Дука, „или по бо

жанском надахнућу или по наговору цезара“ (etre éк 9etog čкилvotog

ette коi тоб којtoopog broSeptévou) посаветовао Нићифора Вотанијата

да се одрекне престола: „Не улази“- рекао је том приликом патријарх

цару — „у грађански рат (прос ерфолious помероug), не противи се

божјој наредби. Не пожели да град оскрнавиш проливањем хришћанске

128 Alexiade I, 82-83; 80-81.

129 Alexiade I, 91-92, 93-94.

130 Alexiade I, 98-99.
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крви, већ се покори божјој вољи и склони се с пута“. И тако је цар

ску власт задобио, што божјом вољом а што напорима својих

сродника, Алексије Комнин, појавивши се истовремено у улози пре

тендента на престо колико оног рода коме је сам припадао, толико и

савеза племства — породичног клана — у коме су одлучујући утицај

имали Дуке.

Ако су уставни елементи ромејске државе — народ, синклит и

војска — били од великог значаја у уздизању и опстајању на престолу

владара прве половине XI века, ваља се запитати да ли се нешто про

менило након 1059. и, уколико јесте, у ком правцу. Потпунији одго

вор на постављено питање захтевао би детаљнију анализу изворних

података, која ће овом приликом изостати. Међутим, чини се да рани

је изречени закључак о порасту значаја породице и породичних кла

нова у другој половини овог столећа, има сасвим довољно основа чак

и уколико је заснован на једном селективном испитивању изворних

вести. Нема сумње да у деценијама које следе 1059, задобијање вла

сти, као и њено очување зависи и представља резултат пре свега једне

породичне политике. То је, можда, једна од основних карактеристика

развоја Византије у овом периоду, наравно — гледано са становишта

ромејског племства. Војска је најамничка (махом састављена од стра

наца), те на њено врбовање много више него у претходним деценијама

утиче новац. Представници синклита — великодостојници из Царигра

да — не чине више једну категорију поданика Царства, оштро супрот

стављену угледним припадницима војног слоја, после 1059. војнички

родови који су се две године раније потврдили као државна елита, би

ли су много више упућени на престоницу: или су се налазили близу

двора, па су се чак настањивали у Цариграду (какав је, рецимо, био

случај са Комнинима), или су пак остајали везани за своје матичне по

седе у некој од царских провинција, али су при томе настојали да у

највећој мери одрже везе са утицајним дворским и престоничким кру

говима. Према томе, представници војног врха били су упућени на

Цариград далеко више него у претходном периоду, и то без обзира на

то да ли су добијали војне положаје у некој од провинција. Уосталом,

спољнополитичка ситуација (исто као и она унутрашња) често је

условљавала обављање војнокомандних, а не војноуправних дужно

сти: представници војске, и то они најугледнији, добијају наименова

ња која нису намесничке природе већ је реч о командовању у војном

походу, било против Турака или против оних који су се одважили на

узурпацију царске титуле. За потврду изреченог било би довољно

обратити пажњу на податке о каријери Алексија Комнина која је прет

ходила побуни 1081. Он је војно службовање започео под командом

131 Alexiade I, 100.
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свог старијег брата Исака да би прву самосталну дужност добио од Ми

хаила VII Дуке који га је 1073. именовао за главнокомандујућег против

Русела од Бајела, Ана Комнина га наводи као стратега автократора или

стратопедарха“. Следећу дужност, такође војнокомандне природе, до

бија у време Нићифора III: нови цар поставио га је за великог домести

ка запада и новелисима, са том функцијом а у својству главнокоманду

јућег над трупама у походу, Алексије је послат против узурпатора

Нићифора Вријенија 1078, а одмах потом и против Нићифора Васила

кија, после победе над двојицом побуњеника, овај војсковођа награђен

је титулом севаста и „проглашен је за севаста у синклиту“ (сероотос

čivoppm.9eig čк рićong ouукмfitou)“. Његове војничке способности Во

танијат је, очито, веома уважавао, будући да га је поставио за главноко

мандујућег против узурпатора Нићифора Мелисина, међутим, велики

доместик је одби наименовање, наводно због блиског сродства које је

постојало између Комнина и Мелисина“. Непосредно пред избијање

побуне Комнина, Алексију је, према Ани Комнини, цар поверио поло

жај главнокомандујућег у рату против Турака који су освојили Кизик,

али ова функција није реализована, будући да су трупе, првобитно оку

пљане за рат, приступиле побуни 1081. године“.

Уколико се, дакле, успешно задобијање и очување власти схвати

као последица политике једне породице и клана који се око ње образо

вао, онда се, с те тaчке гледишта, и даље може говорити о постојању

политичке условности царске власти чија је стабилност превасходно

зависила од два поменута елемента. Већ је било речи о начину на који

је Алексије I своје најближе сроднике приближио државној власти, што

је била основна етапа ка учвршћењу његовог царског положаја. Међу

тим, он је био дужник Дука и њихових присталица, и ситуација у којој

се нашао после Вотанијатове абдикацаје показала је да Комнини не мо

гу опстати на престолу уколико се не испуне политичка очекивања

представника овог рода. Дуке се нису одрицали удела у царској власти

и њихови династички циљеви могли су се остварити на два легитимна

начина: преко Константина Дуке, сина свргнутог Михаила VII, коме је,

како је већ напоменуто, Алексије хрисовуљом признао положај сацара,

или преко Ирине, унуке цезара Јована Дуке, која је била у брачној вези

са новим царем.

Комнини су затезали са давањем царских права представницима

породице уз чију су се помоћ и домогли Царства. Тако су, на пример,

*** Alexiade I, 10, 11 sq. Према Вријенију (Bryenn., 183) Алексије је именован за

стратопедарха и стратега автократора.

133 Alexiade I, 36.

* Bryenn., 301.

13° Alexiade I, 71.
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по освајању престонице Комнини и Дуке живели у одвојеним палатама:

Алексије се са својим сродницима — браћом, мајком и зетовима — на

станио у Горњем дворцу (Буколеон), а његова супруга Ирина, заједно

са својим сестрама, мајком и цезаром Јованом, у Нижем дворцу“. Ова

чињеница не би имала посебно значење да у дворцу са Алексијем није

остала царица Марија Аланска: на то су, каже се у „Алексијади“, многи

попреко гледали и причало се да Алексије смера женидбу са Маријом,

са којом је био у пријатељској вези пре ступања на престо и која је чи

нила главну потпору Комнина на двору у време Нићифора III. Дуке се,

наводно, нису обазирали на те приче, али да је однос међу дотадашњим

савезницима био поремећен, потврђује наставак приповедања Ане Ком

нине: они нису веровали гласинама, „али су се бојали мајке Комнина и

зазирали од ње јер су одавно знали за њену отворену мржњу према њи

ма“ (&M)o thv tђg puntpóg töv Kopivnvdov činpopćotorov кот obróv

рћvuv čк рокроб уuvooкovтес перибеeig hoov околтебоWreg obrtiv).

Право стање било је јасно из речи које је Георгије Палеолог упутио

Алексијевим присталицама, захтевајући да се и име цареве супруге на

води у свечаним царским акламацијама: „Ја нисам ради вас преузео на

себе ратне тешкоће, већ ради Ирине“. Покушај Комнина да заобиђу

интересе Дука огледао се и у чињеници да је Ирина крунисана за цари

цу седам дана после Алексија, и то тек на инсистирање оних који су

припадали странци Дука“.

Но, без обзира на сва одуговлачења, прилике су се убрзо смириле.

Комнини су попуштали у једној ствари за другом, тако да су Дуке свој

удео у царској власти озваничиле на оба већ поменута начина: Кон

стантину је призната царска титула, а Ирина је остала законита супруга

Алексија Комнина, па је у том својству и била крунисана од стране па

тријарха.

Ови кратки наводи јасно показују да је учвршћење владарског по

ложаја Алексија Комнина захтевало потпуну подршку не само чланова

његовог рода већ и представника других породица које су у клан Ком

нина ушле као заштитници политичких интереса Дука. Ако су Дуке на

сваки начин показали спремност да царска власт припадне Алексију,

онда то нису чинили ради интереса рода Комнина, већ ради сопствене

породице, чија су два представника добила царско достојанство и све

што им је са њим припадало.

136 Alexiade I, 105.

137 Alexiade I, 106.

“ Alexiade I, 110. Ана Даласина намеравала је да од патријаршијског престола

удаљи патријарха Козму I, присталицу Дука, овај је пристао да се повуче, али под усло

вом да претходно крунише Ирину за царицу.
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Византијско племство ХТ века — последице политике Василија II

Имајући у виду све што је речено у претходним поглављима, ми

слим да се, на крају, треба вратити одређеним размишљањима из

уводног дела рада, која би се могла свести на питање може ли се визан

тијски ХП век посматрати као период превласти извесног „цивилног

племства“, односно — да ли је оправдано деловање војничке аристокра

тије означити као дефанзивно.

Уколико се пође од констатације да је у време Василија II насту

пила „смена“ породица унутар византијског аристократског слоја, онда

се треба вратити на податке о родовима чији су представници забеле

жени у изворима као опонети царској власти. Набрајање припадника

тзв. старог племства треба, свакако, започети породицом Фока: чиње

ница да је име једног Фоке последњи пут наведено у вези са завером из

времена владе Константина VIII јасно показује резултат ригорозних ме

ра које су против припадника ове породице предузимали Јован I Цими

скије и Василије II. Супротно томе, подаци на које налазимо о активно

стима представника Склира нису малобројни. Василије Склир је своју

самовољу платио ослепљењем у време Константина VIII, а по доласку

на власт Романа Аргира (чијом је сестром био ожењен), најпре је осе

тио све благодети сродства са царем да би, затим, окончао живот у про

гонству. Роман Склир посебно се окористио разним привилегијама за

владе Константина IX Мономаха, чиме је и себи лично и свом роду

омогућио задржавање угледнијег места у хијерархији византијских по

родица, то се, уосталом, показало у побуни 1057, али треба рећи да у

деценијама које следе Склири уступају пред другим властеоским родо

вима. „Старим“ породицама припадају и Аргири, који, и поред чињени

це да су имали свог представника на трону, нису посебно утицајни у ХI

столећу, ипак, синове Василија Аргира, брата цара Романа, Скилица

није без разлога поменуо међу анатолским завереницима уз представ

нике других родова, који су се 1057. потврдили као државна елита.

Овој групи припадају и Куркуаси уз ограду да, и поред забележеног

имена Романа Куркуаса, завереника из времена Константина VIII, овај

стари јерменски род није више од значаја за даљу ромејску историју.

Мимо свог угледног порекла, Торникији ХI века не могу се сврстати у

врх византијске аристократије, што се, на известан начин, показало и у

побуни 1047, чини се да њихов утицај није премашивао границе визан

тијске Македоније. Чланови рода Еротика никако не представљају

утицајнију властелу у времену које је обухваћено темом овог рада, али

вреди се подсетити податка да је први познати Комнин, по свему су

дећи, преузео мајчино презиме Еротик.
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Ако се узму у обзир најранији подаци о припадницима једне поро

дице, онда би овој групи „старих“ родова требало придодати Дуке, Ври

јеније, Вотанијате и Мономахе, познате још из IX века. Међутим,

успон наведених породица може се са већом сигурношћу пратити тек

од, или чак после, Василијеве владе, па би се, према томе, они могли

сврстати ако не у „ново“ племство, а оно барем у једну посебну групу:

јер, и уколико се занемари одсуство просопографских података, остаје

чињеница да хијерархијски ниво њихових представника из ХI века

(очит из функција и титула) указује више на процес уздизања ових ро

дова него на давно стечене позиције у држави. О проблему установљи

вања континуитета између Дука активних до 913. (917) и оних „цар

ских“ из ХI века већ је било речи на одговарајућем месту. Зато бих ca

мо истакла да се политичке тежње овог рода (које припадају времену

после 1025) могу пратити једино преко Константина Дуке: први помен

овог имена везан је за опозицију племства на чијем је челу био његов

таст Константин Даласин, значај који је у време доласка на власт Ми

хаила IV Пафлагонца (1034) имао поменути представник Дука по

средно је видљив из чињенице да га је новоустоличени цар држао под

стражом, будући да нема никаквих података о евентуалној титули или

функцији Константина Дуке у ово време, и с обзиром на одсуство пре

цизнијих обавештења о његовим политичким активностима из 1034,

наведена чињеница дозвољава, ипак, да се он уврсти у угледније и ути

цајније личности тога времена. Овакав суд о Константину Дуки потвр

ђује и његова улога у побуни источних стратега 1057. Две године ка

сније он је доспео и до највише власти у држави и, што је од посебног

значаја, омогућио је стварање династије Дука. Нема сумње да успон

овог рода (без обзира на старост породичног имена) припада првој по

ловини XI века: подаци о Дукама из друге половине столећа, као и они

који се односе на њихову улогу у уздизању Алексија Комнина јасно по

казују да је ова породица, у односу на друге њој савремене, почела да

стиче преимућство тек у периоду 1057/1059.

Вотанијати и Вријенији се, такође, уз извесна ограничења, могу

сврстати у „старе“ родове: њихови почеци везују се за IX век, али њи

хов успон припада знатно доцнијем периоду. Сигурнија и детаљнија

обавештења о Вотанијатима везана су управо за владу Василија II, a

подсетила бих да ни Аталијат не иде у даљу прошлост овог рода: отац

и деда цара Нићифора III помињу се међу војсковођама на балканском

ратишту. Сам Нићифор се у два наврата опробао у антидржавним ак

тивностима: 1057, у побуни источних стратега (и у то време важио је

за једног од знаменитијих побуњеника), и две деценије касније

(1077/1078), када је лично иступио као царски претендент. Још већа

празнина постоји у изворима између забележених припадника Вријени

ја: најранији подаци о њима потичу из IX века, а следећи по реду чла

нови познати су тек од средине ХП столећа. Последњу наведену генера
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цију представља Вријеније, који је доживео успон у време Мономаха и

који је извесну нелојалност према власти у Цариграду испољио одмах

по његовој смрти, учешће дотичног Вријенија у побуни Исака Комнина

1057. омогућило је даље уздизање овог рода, што се показало

1077/1078, у покушају освајања власти од стране његових синова,

Нићифора и Јована, удружених са другим једренским племићима.

Да Константин Мономах није ступио на престо 1042. (у својству

трећег по реду супруга царице Зоје), овом роду би се могао одрећи по

себан углед и утицај у XI веку, и поред помена њиховог презимена на

једном печату из IX века. Али, вреди подсетити на податак да се Кон

стантин помиње међу онима који су могли угрозити власт Михаила Па

флагонца: углед који је у то време уживао будући цар платио је дугого

дишњим прогонством. Изгледа да политичке амбиције представника

овог рода вуку корене из Василијевог времена: тада је, наиме, Теодоси

је Мономах (Константинов отац) оптужен за заверу против цара, што

је, према Пселу, имало негативних последица по Константиново напре

довање у хијерархији византијских великаша.

Другу групу породица чине представници тзв. новог племства, да

кле они чији се почеци односе на период царевања Василија II. Набра

јање ових родова могло би се започети Вурцисима и поред чињенице

што је њихов родоначелник, Михаило, први пут поменут као војско

вођа Нићифора II Фоке; познато је да је он војну службу обављао и

под Василијем II, који га је због заслуга наградио, за то време изузет

но високим, достојанством магистра. Скиличина обавештења о разло

зима због којих је Константин VIII ослепео једног другог представни

ка овог рода потврђују да је успон Вурциса био омогућен дугого

дишњим Василијевим царевањем. Уз то, чешће сусретање имена чла

нова ове куће међу нелојалним поданицима свакако није случајно: три

Вурциса помажу претензије Константина Диогена, а један учествује у

побуни 1057. Иако се не могу уврстити међу најугледније византијске

родове ХП века, почетак успона ове породице, као и активно учешће

њених чланова у политичким дешавањима, показују начин деловања

родова којима је уздизање омогућила Василијева освајачка оријента

ција. Зато се Вурциси могу означити као припадници „новог“ плем

ства, томе не смета податак о њиховом родоначелнику, будући да је

време појаве ове породице везано за период малолетства Василија II,

цара који је у много чему наставио политику својих предходника,

Нићифора II Фоке и Јована I Цимискија.

Много већи углед у ХI веку уживали су Даласини. Њихов родона

челник био је, такође, један од војсковођа цара Василија, коме је била

поверена управа над антиохијским дукатом. Поменути владар изузетно

је ценио војне вештине чланова овог рода, будући да су и синови Да

мјана Даласина, Константин и Теофилакт, започели војно службовање

управо за време његовог царевања (први је 1024/25. држао, такође, зна
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чајан положај дуке Антиохије, други је био стратег Анатолика, катепан

Ивирије, а потом, у време Константина VIII и намесник Васпуракана);

чини се да је и њихов млађи брат Роман био намесник Ивирије у по

следњим годинама Василијеве владе. Фаворизовање Даласина од стра

не последњих мушких представника македонске династије показало је

своје последице: 1028. Константин VIII намеравао је да Константина

Даласина узме за свог наследника, иако је његова одлука промењена у

корист Романа Аргира, углед и значај ове породице потврђен је у време

владе Пафлагонаца. Треба истаћи да су претензије Константина Дала

сина 1034. биле подржане од стране једног Дуке (са којим је био у

сродству), Гуделиса, Бајана, Провате, антиохијског племства и других.

Чињеница да је Зоја 1042. поново узела у разматрање идеју о њему као

свом будућем супругу и цару, потврдила је не само лични углед Кон

стантина, већ и рода којем је припадао. Поред орођавања са Дукама,

Даласини су се повезали и са Комнинима, дакле са оним породицама

које ће у другој половини XI века имати доминантну улогу, значајно је

у вези с тим рећи да је „мајка Комнина“, Ана Даласина, задржала дево

јачко презиме своје мајке, што само по себи говори о високом месту ко

је су Даласини заузимали у хијерархији византијског племства.

Диогене, такође, треба убројати у групу „новог“ племства, без

обзира на податке о Адралесту Диогену, војсковођи из времена Јова

на Цимискија, почеци овог рода извесни су тек од Константина Дио

гена — верног војсковође цара Василија који је успон дуговао деце

нијском ратовању на подручју обухваћеном државом Самуила и ње

гових наследника — чије политичке активности, уперене против цар

ске власти, припадају времену Романа Аргира. Мада пореклом из Ка

падокије, Диогени се могу уврстити међу представнике западног

племства: своје политичке тежње Константин Диоген везивао је

управо за Балкан, дакле за подручје које му је и пружило могућност

за уздизање. Неколико деценија касније његов син, будући цар, Ро

ман IV Диоген биће по казни упућен са једног западног подручја у

родну Кападокију.

И Комнини почињу успон у време цара Василија: Манојло Еротик

(Комнин) и Нићифор Комнин били су његове војсковође. Док је први

сачувао лојалност македонској династији, дотле су активности другог

претиле да озбиљније угрозе власт Константина VIII. Успон Комнина

одвијао се у етапама које се, захваљујући изворима, могу јасно утврди

ти. Василије је испунио предуслов за даље напредовање припадника

овог рода, побринувши се за васпитање Манојлових синова, Исака и Јо

вана. У вези с тим од великог значаја било је склапање брака између

Исака и Катарине, ћерке Јована Владислава. Будући да је ово орођава

ње било идеја цара Василија, истакла бих да наведени податак сасвим

јасно илуструје начин формирања једне нове аристократске породице.

С обзиром на своју малобројност (будућа царска династија почивала је
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на двојици Манојлових потомака), треба рећи да су Комнини добро ис

користили пружене предуслове: успон у војној хијерархији Исака и Јова

на пада у време Мономаха, побуна источних војсковођа 1057, донела је

старијем Манојловом сину титулу цара и самодршца Ромеја, а млађем

високо достојанство куропалата. Захваљујући двогодишњем периоду

Исакове владе, али и потомцима Јована Комнина и Ане Даласине, род

Комнина није много изгубио абдикацијом 1059. Орођавање са другим

угледним породицама, међу којима су били и Дуке, омогућило је Комни

нима да у другој половини XI века уђу у ред најугледнијих властеоских

родова Царства. Најзад, бројност припадника Комнина, уз стварање

једног породичног клана, имала је за последицу освајање власти од стра

не Алексија (1081), чиме је омогућено стварање династије Комнина.

Појаву Ватаца, Манијакиса, Гуделиса, Глава и Теодорокана тре

ба, такође, тражити у време цара Василија, чија им је владавина пружи

ла могућност за успон. Њихови представници немају нарочито истакну

то место у првој половини ХП столећа (изузев славног војсковође Геор

гија Манијакиса), али, подаци о њима показују да их то није спречавало

да се укључују у покрете против царске власти. Тако се Јован Ватац,

други по реду забележени припадник рода (први је, наиме, пребегао

Самуилу са целом својом породицом), 1047. појављује у улози једног

од вођа или чак иницијатора прве побуне војног племства у европском

подручју Царства. О узурпатору Георгију Манијакису није потребно на

овом месту говорити, али зато треба скренути пажњу на Гуделисе, чији

се припадници у два наврата помињу међу противницима представника

царске власти: први је учествовао у завери против цара Константина

VIII а други је у време Михаила Пафлагонца подржавао нејасне намере

Константина Даласина. Подсетила бих да Гуделиси, највероватније, по

тичу са неког словенског подручја, и да су у току владе Василија II пре

сељени у источни део државе. Прилику да се уврсте у угледније слојеве

византијског друштва очито нису пропустили, будући да је ово презиме

први пут поменуто у време владе Василијевог наследника и брата, Кон

стантина VIII, а већ другог познатог Гуделиса Скилица (претерујући)

означава као богатог и по роду угледног малоазијског великаша. Што

се чланова породице Глава тиче, видели смо да је један ослепљен већ у

Константиново време, а да су се други припадници, као угледни једрен

ски великаши, придружили Лаву Торникију. Један представник Теодо

рокана (чији је родоначелник био Василијев намесник у Филипопољу)

— патрикије Василије — затворен је, заједно са Георгијем Манијакисом,

за владе Михаила IV Пафлагонца.

У групу тзв. новог племства треба, свакако, уврстити и потомке

Јована Владислава, који после 1018. своје политичке интересе везују не

за државу из које су потицали, већ за Ромејско царство. Успешност по

литике Василија II у стварању „новог“ племства можда је и најочитија

на њиховом примеру: они су браковима повезивани са грчким породи

цама, добијали су службе, праћене одговарајућим титулама, на истоку

Царства, и на тај начин укључивани су у византијску племићку хијерар
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хију. Учешће припадника „царског бугарског“ рода у заверама ромеј

ске властеле показује степен њихове асимилације, и у вези с тим, поново

бих нагласила да у тим антидржавним покретима нису тежили обнови бу

гарске државе из 976—1018. Тако се Прусијаново име појављује у извори

ма већ за владе прве двојице наследника Василија II: у време Константи

на, магистар Прусијан, тада на положају стратега Букеларија, као прави

великаш сукобљава се са Василијем Склиром, његове активности из пе

риода владе Романа Аргира показују, између осталог, значај који су

представници македонског владарског дома придавали потомцима Јо

вана Владислава — најмлађа Константинова кћи, Теодора, покушала је

да оствари своје политичке претензије управо у савезу са Прусијаном и

његовом мајком Маријом, зости патрикијом.

Међу припадницима оних родова који се с правом означавају као

„ново“ византијско племство треба поменути и Вране о којима најрани

ја обавештења потичу из 1047: Маријан Врана био је један од запо

ведника западних тагми који су подржали царске претензије Лава Тор

никија. Почеци овог рода, по свој прилици, могу се тражити на прелазу

из X у XI век.

Стварање „новог“ племства било је условљено колико потребама

наметнутим Василијевом освајачком политиком, толико и његовим те

жњама да свој владарски положај у највећој мери ослободи „туторства“

моћника, било да су они долазили од стране представника магнатских

малоазијских родова, било из редова припадника царске породице“.

Омогућавајући напредовање својим способним и верним војсковођама,

Василије је стварао противтежу Фокама, Малеинима, Склирима и оста

лима, који су му, на различите начине, угрожавали царску власт. Њего

ви војни успеси извојевани су уз помоћ Вурциса, Даласина, Диогена,

Вотанијата и припадника других породица, чији су родоначелници у

већини случајева били војсковође у његовој служби, ниског или не по

себно угледног порекла. Начин на који им се цар одужио за верност у

служби видљив је пре свега из брзог успона ових родова, чији су се

представници, после његове смрти, у великом броју појављивали у уло

зи нелојалних и захтевних поданика.

sk

Ниво до којег су чланови појединих властеоских кућа доспели у

племићкој хијерархији видљив је из титула и функција које су им доде

љиване. Када је у питању прва половина ХП столећа, треба рећи да уз

имена оних који су у изворима означени као завереници или побуњени

ци против царске власти у највећем броју случајева стоји титула патри

кија. Протоспатарије Нићифор Комнин, чије активности припадају пе

* Познато је да се Василије II, 986. године обрачунао и са својим ујаком, моћним

и до тада веома утицајним, паракимоменом Василијем, који је прогнан и имовина му је

конфискована, Сheynet, Pouvoir 30 Ne 14.
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риоду владе Константина VIII, једини је предводник озбиљнијег покре

та против цара, који је поменут у нижем рангу. Од припадника „ста

рих“ родова, достојанство патрикија носили су Варда Фока и Василије

Склир (ослепљени у време Константина VIII), Лав Торникије (узурпа

тор царске титуле из 1047), али и Роман Аргир, непосредно пре него

што је означен за наследника Константина VIII. Од оних који би се мо

гли уврстити у „ново“ племство, ову титулу имали су Константин Вур

цис (ослепљен од стране Константина VIII), Константин Диоген (вођа

опозиције у време Романа III) и његов присталица Евстатије Дафномил.

Представници породице Даласина, у којима су Пафлагонци видели нај

већу претњу својој власти, били су, такође, патрикији: Константин Да

ласин и његова браћа, Теофилакт и Роман, а поред њих и Елпидије, во

ђа побуњених антиохијских племића. Константин Даласин добио је од

Михаила IV и титулу антипата. Исто тако, у рангу патрикија били су

Георгије Манијакис (у време када је као стратег автократор послат да

поврати Сицилију) и његов саборац Василије Теодорокан. У време Тео

доре, као патрикије забележен је и Вријеније, који је с тим достојан

ством поменут и као учесник у побуни из 1057. године.

Титулу вестарха (на нижем ступњу од достојанства магистра) но

сили су Константин Дука и Михаило Вурцис, побуњеници из 1057. У

ХI веку, против царске власти изјашњавала су се и лица у рангу маги

стра, њихов број је далеко мањи од оних припадника племства који су

означени као патрикији, из чега произлази да је титула магистра до сре

дине XI века задржала своје врло угледно место. Тако се већ у време

Константина VIII помиње име магистра Прусијана, додуше, не у вези

са покретом против царске власти у правом смислу те речи. Пред крај

владе Романа Аргира, прогнан је царев зет Василије Склир, чија је ти

тула магистра била последица родбинских веза Склира и Аргира. Пре

него што је узурпирао царски наслов 1042, Георгије Манијакис био је

магистар и то достојанство доделио му је, уједно са важном дужношћу

у катепанату Италија (претило је, наиме, да Ромеји изгубе власт на

овом подручју), Михаило Калафат. Тројица побуњеника из 1057, „ода

брани архонти“, Исак Комнин, узурпатор царске титуле, Катакалон Ке

кавмен (по Скилици, најодлучнији од побуњеника) и Нићифор Вотани

јат, добили су поменуто достојанство за време Константина Мономаха,

из чињенице да прву двојицу овај ранг у племићкој хијерархији није задо

вољавао, питање је да ли се њихов револт због царевог одбијања да их

именује за проедре може протумачити као почетак опадања значаја титуле

магистра. Када је већ поменуто достојанство проедра, треба рећи да су по

даци о носиоцима овог почасног звања још ређи у изворима: Роман

Склир, брат Мономахове љубавнице, обдарен је од поменутог цара мно

гим доброчинствима, тако да му је почетак његове владе донео титулу

магистра, а њен крај ону проедра, с тим достојанством, Склир се

нашао, по титули, у улози најугледнијег побуњеника 1057. Проедар Те
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одосије Мономах, који се успротивио устоличењу Михаила Стратиоти

ка, уздигнут је у поменуто достојанство као син стрица цара Констан

тина IX, дакле, као близак рођак.

Што се тиче дужности које су обављали великаши, забележени у

изворима као опонетни царској власти у току прве половине XI века,

треба подвући да је већина њих била упућена на источне области држа

ве. То потврђује да је у наведеном периоду исток Царства задржао пре

имућство у односу на западне области. Већи значај западна подручја

имала су у време рата који је Василије II водио са Самуилом и његовим

наследницима. Када су области бугарске државе из 976—1018. потпале

под ромејску власт и, сходно томе, биле организоване у теме, на овом

подручју деловали су током прве половине ХП столећа поједини вели

каши чије је порекло било везано за исток, али који су реалну моћ за

снивали у местима свог службовања. Такав је, на пример, случај са Ди

огенима. Иако је пореклом (?) и поседом био везан за Кападокију, Кон

стантин Диоген је своје политичке амбиције настојао да оствари на

Балкану, подручју свог дугогодишњег службовања, у време Романа III,

због оптужбе да спрема одметништво, он је смењен са положаја дуке

Солуна и постављен за стратега малоазијске теме Тракезијанаца. Кон

стантин је, дакле, из сигурносних разлога удаљен са једног западног

подручја (где је као војсковођа и тематски управник морао стећи поу

зданију подршку у разним друштвеним круговима запада) на исток

Царства (одакле је потицао и где су му се налазили поседи). Будући да

ће 1067. његов син, Роман Диоген, тада вестарх и дука Сердике, због

превратничких намера бити по казни упућен у родну Кападокију“,

остаће отворено питање да ли се може говорити о традиционалној слу

жбеној везаности Диогена за западне делове државе (наравно, у перио

ду који претходи Романовом доласку на власт).

Међутим, војноуправне или војнокомандне дужности везане за за

падна подручја у начелу нису имале онакав значај као оне које су оба

вљане у источним провинцијама. Западу је посебна пажња придавана

периодично: у време печенешких најезди, или у време када је цари

градска влада имала амбиције да поврати неко западније подручје, ка

кав је случај, рецимо, био са експедицијом коју је Георгије Манијакис

предводио на Сицилији, или са покушајем овог војсковође да поврати

власт Ромеја у Јужној Италији. Мањи значај запада очит је и из покре

та племства против царске власти у поменутом периоду: великаши са

истока појављују се у већем броју и њихови покрети су, скоро по пра

вилу, били опаснији него они који су организовани у западном делу

Царства.

Истакла бих да овакво територијално разврставање покрета ромеј

ске властеле, и поред свих ограничења, не може бити на исти начин

140 Attal., 99.
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примењено на оне које припадају другој половини XI столећа: спољно

политичка ситуација, чији је резултат био губитак малоазијских обла

сти, довела је нужно до премештања тежишта државе са истока на за

пад. Губитак поседа лишио је византијске племиће оних економских

позиција које су им представљале предуслов за политичко деловање у

локалним приликама. Основа њихове моћи мењала се постепено, плем

ство на известан начин постаје мобилније, а облици везивања за подручја

где су им се налазили поседи, очигледнији су (и сигурнији) код представ

ника западне властеле. Иако је у претходној половини века Цариград, са

становишта унутрашње политике, често био центар збивања, већа

упућеност најистакнутијих припадника војног (провинцијског) племства

на престоницу припада деценијама које следе 1057—1059. години.

ж

Политичко организовање чланова једног рода и стварање поро

дичних кланова — који имају изразито политичко обележје — припада

другој половини XI века. То, наравно, не значи да се ромејска властела

није међусобно орођавала и да родбинске везе између племићких кућа

нису имале никакав значај у периоду 1025—1057/59. На пример, видели

смо да је сродство између Аргира и Диогена, по свој прилици утицало

на наименовање Константина Диогена за дуку Солуна, или, још изрази

тије последице имала је рођачка повезаност Склира и Аргира: Василије

Склир (ослепљен од стране Константина VIII) добио је високо досто

јанство магистра онда када је на престо ступио Роман Аргир, брат ње

гове супруге; стицајем околности, владавина Константина IX Монома

ха такође је омогућила велики утицај једног представника Склира: Ро

ман Склир, брат цареве љубавнице, постао је 1042. магистар и прото

стратор, пред крај његовог царевања био је већ проедар и антиохијски

дука. Утицај овог Склира довео је и до грађанског рата и прве узурпа

ције царске титуле у периоду након Василијеве смрти: Георгије Мани

јакис кренуо је у освајање престола, будући да му власт у Цариграду

није оставила другу могућност.

Поред наведених примера који показују да је промена на власти у

већини случајева повлачила за собом уздизање ближе и даље цареве

родбине, постоје и примери рођачке солидарности међу великашима

који су се у периоду 1025—1057. појављивали у улози нелојалних пода

ника. Тако је покрет Константина Даласина против устоличења Михаи

ла IV Пафлагонца између осталих подржао и његов зет Константин Ду

ка. Највернији присталица Лава Торникија био је његов рођак Јован Ва

тац, док се други припадник ове породице из Редеста одлучно супрот

ставио узурпатору. Чини се да је сродство имало велику улогу и у по

буни источних стратега, тако се међу најугледнијим побуњеницима по

мињу Исак Комнин и његов млађи брат Јован, затим Дуке — Констан

тин и Јован — а онда и браћа Аргири, синови Василија Аргира, да ли су
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и у којој мери родбинске везе између Дука и Макремволита определиле

став васељенског патријарха Михаила Керуларија, не може се прецизи

рати, али и ово сродство треба узети у обзир.

Иако се не може порећи да су родбинске везе имале одређену уло

гу у збивањима прве половине XI века, ипак њихово успостављање и

постојање није имало онакав политички значај као у другој половини

столећа, када разрађена хијерархија односа унутар једног рода и поро

дичног клана који се око њега образује постаје један од основних пред

услова за освајање и очување власти. Ако говоримо о периоду до сре

дине XI века, јача улога породице видљива је у само два случаја: код

Даласина и код Пафлагонаца. Расположиви подаци о покрету великаша

који је предводио Константин Даласин нису довољни да би се извео за

снованији закључак у том смислу, али ипак на неке од њих треба скре

нути пажњу. Пре свега, за владе Михаила Пафлагонца, породицу Дала

сина представљао је већи број мушких чланова, који су се у прет

ходном периоду доказали у војној служби, што им је и омогућило да се

уврсте у један угледнији друштвени слој. Иако Скилица, помињући

протест Константина Даласина из 1034, као његове присталице наводи

Константина Дуку, Гуделиса, Бајана, Провату, протовестијарија Симео

на и антиохијске племиће, ипак подаци из истог извора, који се односе

на 1038/39, наговештавају постојање једне политичке хијерархије одно

са унутар овог рода. Подсећам да је те године Јован Орфанотроф, „по

већавајући мржњу према Даласину (sс. Константину)“, прогнао његову

браћу, патрикија Теофилакта и патрикија Романа Даласина и његовог

синовца Адријана, „и остале који су му били блиски по роду“, што је

овај грчки писац објаснио Орфанотрофовом тежњом да уништи род Да

ласина“. Примена поменуте сигурносне мере упућује на претпоставку

да је Константин Даласин био претендент на престо пре свега своје по

родице, а тек онда властеле која се око ње окупила. Али, догађаји који

су уследили после 1034, показали су да Даласини, и поред значаја који

им је придаван у време царевања Михаила IV, као род нису били до

вољно јаки да би остварили оно чему су тежили. Уз то, властела која се

око њих окупила такође није припадала аристократском врху. Раније је

речено да Гуделиси никада нису били представници најугледнијег дела

византијског племства, а Бајан и Провата се, можда, уопште не би ни

могли уврстити у овај слој, што се тиче Константина Дуке (који је у

својству блиског рођака подржао протест Константина Даласина), тре

ба имати на уму да ће се његов већи утицај остварити тек у побуни ис

точних стратега 1057; то значи да овај великаш — свакако угледан, бу

дући да је био припадник славних Дука — није за владе претходника

Михаила Пафлагонца заузимао високо место у племићкој хијерархији,

што се морало одразити и на његову реалну моћ, ако се томе дода да је

14 в. стр. 79.
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овај представник Дука у побуни 1057. имао достојанство вестарха (на ни

жем ступњу од титуле магистра, која није задовољавала амбиције Исака

Комнина и Катакалона Кекавмена), произлази закључак да је много ни

жи ниво заузимао двадесетак година пре тога, колико је протекло од

1034. до 1057. године142.

Јача улога породице очигледнија је на примеру Пафлагонаца, али

у овом случају отежавајућу околност представља чињеница да они ни

када нису били припадници племства, што је, уосталом, и наглашено у

протесту Константина Даласина и његових присталица: насупрот „то

ликим плeмeнитим људима из одличних кућа и сјајног рода“ за цара је

изабран Михаило, „безначајан и прост човек“. Сасвим је извесно да

породични клан који се могао образовати око ближих и даљих рођака

Михаила IV и Јована Орфанотрофа пореклом није припадао вишем

друштвеном слоју. Међутим, и поред тих „сталешких“ ограничења по

зиција Пафлагонаца, остаје чињеница да је 1041. на престо дошао још

један припадник њихове куће: мада је влада Михаила Калафата била

краткотрајна, његов долазак на престо представља покушај стварања

династије ове неугледне породице, што, мора се признати, није пошло

за руком ни једном Роману Аргиру ни једном Константину Мономаху,

а ни Исаку Комнину, дакле онима који су били „експоненти“ византиј

ске аристократије и који су имали намеру да одлуче о свом наследнику

(Роман Аргир се узалуд надао породу, а Мономах је безуспешно при

премао уздизање Нићифора Протевона, Исак Комнин абдицирао је у

корист Дуке).

У побуни представника државне елите 1057, најјачих византијских

родова тога доба, породица, такође, није имала онакво место какво ће

постепено задобити у деценијама које следе 1057/59. Долазак на власт

Исака Комнина био је последица договора представника племићких по

родица који су се одлучили да побуном против законитог цара заштите

своје интересе. Значајно је подсетити да је побуна 1057. имала израже

но војно обележје, што показује да је њен узрок почивао на незадовољ

ству једне групе, компактне пре свега професионално, а тек онда ста

лешки. То, наравно, не значи да је утицај родбинских веза у поменутим

догађајима био занемарљив: побуњеници су се од почетка изјашњавали

као незадовољни представници војног слоја, али како се овде радило о

онима који су уједно припадали војном врху (значи, аристократији), ја

сно је да родбинске и остале везе са другим представницима нају

гледнијег и најутицајнијег друштвеног слоја Царства (чија делатност, а

тиме и основа моћи није била заснована на ономе што би улазило у

оквир „војних послова“) нису биле занемарљиве. Но, и поред тога, про

мена на престолу из 1057. није била последица политичког деловања

* В. стр. 73 нап. 166.

143 Scyl., 393.
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једне породице и клана који се око ње образовао. Да је овакав закљу

чак исправан, показује чињеница да је 1059. уместо неког припадни

ка Комнина на власт дошао један Дука. Комнини као род нису били

довољно јаки да дугорочније искористе долазак на престо једног њи

ховог представника, како је речено, Исак није имао одговарајуће по

томке, ни по броју ни по полу, а Јованова деца нису била у одговара

јућој доби.

Породица постаје основни политички предуслов за задобијање и

очување власти у време владавине Константина Дуке. Своју моћ при

падници овог рода показали су и у уздизању Алексија Комнина 1081.

Видели смо да је он нашао чврст ослонац у представницима своје поро

дице (неки од њих добили су велики удео у власти после 1081), али и у

онима са којима су се Комнини браковима ородили, међу њима најзна

чајније место, свакако, припада Дукама, будући да они у побуни уче

ствују са сопственим кланом, али не треба заборавити ни Тароните,

Мелисине и др.

Имајући у виду наведено, очигледно је да постоји велика разлика

у политичком деловању византијских племићких породица до средине

ХI века и после тог времена. Та разлика се пре свега очитује у начину

организовања и повезивања припадника властеоских родова који после

1025. иступају против централне власти. До средине XI века најозбиљ

није покрете племства представљају они који су били праћени узурпа

цијом царске титуле. Побуна Георгија Манијакиса није одговарајући

пример за ово разматрање, с обзиром на то да јој недостају одређени

елементи који чине саставни део поменуте друштвене појаве, означене

у византијским изворима терминима о постоcto, tupovvig. Међутим,

другачију слику пружају побуне из 1047. и 1057. године, којима за

једничко обележје даје чињеница да је у оба случаја била реч о покре

тима професионално компактних група (представника војног слоја) чи

ји циљ није био уздизање до власти једне породице. Племићки савез у

поменутим покретима није деловао кроз институцију једног поро

дичног клана: претензије Лава Торникија јесу подржали његови рођа

ци, од којих је најзначајнију улогу имао Јован Ватац, али је, ипак, побу

на из 1047, представљала покрет трачког племства које иступа ради

заштите сопствених појединачних интереса, на крају, видели смо до ко

је је мере Торникије зависио од овог савеза племства: његова побуна

угушена је онда када су га напустили угледнији представници трачке

властеле и у тој ситуацији постојање евентуалне подршке његових

сродника није имало реалну вредност. Исто тако, ни узурпација Исака

Комнина из 1057. не може се посматрати као покушај уздизања рода

Комнина, и овде је реч била о савезу моћних представника аристокра

тије, заинтересованих за очување оних позиција у држави које су им

припадале пре промене на престолу 1055/56. Како су у питању биле по

родице из источних провинција, њихово учешће у побуни имало је ре
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ално већу економску, а сходно томе и политичку снагу. Њихово удру

живање било је засновано на истоветности политичких интереса, и није

зависило од постојања евентуалних родбинских веза. Не може се по

рећи да је долазак на власт Исака Комнина отворио могућност да при

падници његовог рода стекну позиције јаче од оних које су имали пре

1057. (што је, уосталом, видљиво из успона породице Јована Комнина у

другој половини XI столећа), али то није била основна и једина после

дица ове промене на престолу. Њоме је обезбеђено уздизање рода Дука,

Вотанијата, Вријенија и других који су ради својих појединачних инте

реса истакли Комнина као свог царског претендента. Абдикација из

1059. године сама по себи говори у прилог закључку да је Исака на

власт довео савез „равноправних“ представника племства, који је остао

аКТИВаH ТОКОМ Целе Његове ВЛaДавиНе.

Супротно наведеном, побуна Алексија Комнина из 1081. пружа

прави пример деловања племства кроз институцију породичног клана.

Алексијеве амбиције подржавају, пре свих, припадници његове најуже

(вишечлане) породице, а онда и представници других родова са којима

су Комнини успоставили родбинске везе. Језгро савеза аристократских

породица који је тада образован представља управо породични клан

Комнина и Дука.

Наглашена политичка улога породице (која подразумева разрађе

ну хијерархију моћи и поделу улога међу њеним члановима) и поро

дичног клана (кога сачињавају други родови међусобно повезани путем

бракова) не представља нову појаву у Византији. Овакав тип односа по

себно је био изражен код Фока. Када је 963. магистар Нићифор Фока

кренуо у освајање власти, подршку су му, између осталих, пружили

његов брат Лав Фока, али и други рођаци међу којима су најистакну

тији били Јован Цимискије и Роман Куркуас. Како су царску власт

Фоке изгубили 969, њихово даље политичко деловање у више навра

та узело је облик побуне. Патрикије Варда Фока, синовац убијеног

цара, устао је 970. против Јована I Цимискија, потпомогнут бројним

сродницима, што из најближе породице (куропалат Лав Фока, отац

узурпатора, и Вардин рођени брат, Нићифор), што из других које су чи

ниле клан Фока (синови патрикија Теодула Парсакутена,Теодор, Нићифор

и Варда, а са њима и Адралест). У време Василија II, као царски претен

дент, поново је иступио магистар Варда Фока (987-989), подржан од

стране својих синова, Нићифора и Лава, и брата Нићифора (додуше,

ослепљеног), и од моћног и богатог рођака Евстатија Малеина“. Из

наведених података јасно је да је клан Фока омогућио једном представ

нику овог рода да се домогне престола, а другима — да у потоњем пе

риоду постану озбиљна претња царској власти.

“ О наведеним побунама Фока в. Ђурић, Фоке, 273-275, 280; Cheynet, Pouvoir,

20–21 Ne 1, 24–25 No 6, 31-33 Ne 15.
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Слабљене политичких позиција Фока, у време владавина Јована I

и Василија II, конфискацијама њихових земљопоседа (спровођеним у

више наврата) и физичким онемогућавањем најистакнутијих представ

ника овог рода, направили су од њих породицу другог реда, што се по

казало већ за владе цара Константина VIII. Наведене мере имале су за

последицу и онемогућавање деловања породичног клана који се око

њих образовао, уз то, Малеини, најважнији савезници Фока, били су

готово економски упропашћени, будући да је Василије II конфисковао

целокупну имовину Евстатија Малеина.

Што је породица била моћнија, богатија и утицајнија (какав је био

случај са Фокама), то су њене могућности да око себе окупи друге ро

дове биле веће. Уосталом, може се слободно рећи да је у том правцу

ишао и развој византијског племства, и Фоке, свакако, нису једини род

који је засновао наведени тип односа. Свака јача византијска племићка

породица тежила је орођавању са себи бар једнаким родовима, као што

су оне слабије и мање угледне придавале велики значај сродству са не

ком моћнијом (подсећам на Аталијатово истицање постојања родбин

ских веза између Вотанијата и Фока).

»k

Имајући, дакле, у виду да су породични кланови (са изразитим по

литичким начином деловања) и раније постојали, као и да њихово ства

рање представља природну развојну тенденцију византијског племства,

вреди поставити питање зашто се они могу евидентирати тек у другој

половини XI века. Или, једноставније речено, шта је проузроковало

прекид тог континуираног развоја? Чини се да се један од одговора мо

же наћи у политици коју је спроводио Василије П. С једне стране, он је

настојао да умањи утицај старих и, до његове владе, веома моћних ро

дова, који су му ограничавали самосталност и независност владарског

положаја. Деловање тих моћника било је очито још у време његовог ма

лолетства, када су македонској династији царска права узурпирале

успешне војсковође тога доба Нићифор II Фока и Јован I Цимискије.

Када је Василије преузео власт, саставни део његове унутрашње поли

тике било је гушење побуна представника племства, од којих су најопа

сније биле оне предвођене Вардом Склиром и Вардом Фоком. До

ношење закона којима се умањивало и ограничавало економско напре

довање властеле дало је резултата. С друге стране, ослобађајући се ути

цаја представника старих родова који су традиционално држали високе

позиције у држави, Василије је створио једно ново племство, ослања

јући се на оне које је примао у службу или на оне који до тада нису

имали значајније место у Царству. Видели смо да је тим „новим људи

ма“ давао, према заслузи, одговарајуће награде у виду земљопоседа,

виших служби и титула. Те нове породице, у које се могу уврстити

Комнини, Даласини, Вурциси, а условно и Вријенији, Вотанијати и

други, нису се по утицају могле мерити са родовима чији су чланови
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континуирано, до Василијеве владе, путем служби, превасходно оних

војних, заузимале водеће место у хијерархији византијског племства.

На тај начин, он је у много чему уравнотежио позиције старих и нових

породица: првима је конфисковао имања и спречавао даље ширење њи

хових земљопоседа, удаљавао их је од уносних војних дужности које су

им пружале могућност да стекну или задрже присталице; другима је,

напротив, омогућавао да стекну поседе, и то превасходно на истоку

Царства, а исто тако, умањивао је своју зависност од представника

крупног племства, постављајући на војнокомандне положаје оне који

се нису истицали пореклом него заслугама и лојалношћу. Последица

овакве политике изједначавања представника племства, умањавањем

моћи једних а омогућавањем успона других, показала се већ у време

Константина VIII, када су за завере подједнако оптуживани и једни и

други, чињеница да припадници старих и нових породица делују удру

жено против царске власти јасно показује успех ове политике изједна

чавања. Чини се да ниједна од породица није била довољно јака да би

око себе окупила припаднике других родова. Стари кланови били су

ослабљени или чак разбијени, а за образовање нових било је потребно

време. Основни предуслов за стварање породичног клана било је поје

диначно јачање родова: многи родоначелници, који су почели као Ва

силијеве војсковође, омогућили су напредовање својим потомцима. Да

је учвршћивање позиција једне нове породице био тешко остварљив

предуслов, показује пример Манијакиса (који, свакако, није усамљен):

са већом сигурношћу може се претпоставити да је службовање Гудели

ја отворило могућност за успон његовог сина Георгија, мада је Георгије

Манијакис лично доспео у сам врх византијског племства, после њего

ве погибије значај ове породице за историју византијског племства

постаје занемарљив. Успон нових родова одвијао се, дакле, кроз неко

лико генерација, и процес задобијања и учвршћивања позиција једног

рода видљив је на примеру Комнина. Службовање првих познатих чла

нова ове породице (чије се међусобно сродство не може утвдити) омо

гућио је Василије II: Манојло Еротик био је за његове владе већ патри

кије, а Нићифор Комнин протоспатарије, постављен за намесника теме

Васпуракана. Захваљујући њиховом угледу, цар се побринуо да омо

гући напредовање и другој генерацији Комнина, коју су представљали

Манојлови синови, Исак и Јован (при томе је значај који им је Василије

придавао видљив и из женидбе Исака ћерком Јована Владислава). Вре

ме Константина VIII није зауставило њихов успон, и поред чињенице

да је Нићифор Комнин ослепљен због оптужбе да се заверио против ца

ра. Да су се предуслови за успон ове породице испунили, сведочи и

улога коју је Исак Комнин, тада магистар, имао у побуни источних вој

сковођа. Комнини, дакле, већ у другој генерацији доспевају до царске

власти. Иако су 1059. изгубили престо, они су као род (преко потомака

Исаковог млађег брата Јована) успели да задрже најутицајније позиције

у хијерархији византијског племства, што је све допринело да од 1081.

Византијом влада династија Комнина.
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Из реченог се може закључити да је током владавине Василија II

успорен природан процес развоја византијске аристократије. Слабље

њем економских и политичких позиција најјачих племићких породица

нужно су се ограничавале и њихове могућности да око себе окупе дру

ге знаменитије родове, с друге стране, новом племству (чији су родона

челници били ниског или не посебно угледног порекла) био је потребан

период од неколико деценија да би се појавили у улози моћних родова,

способних да родбинску повезаност са другим властеоским кућама ис

користе за образовање политичких кланова. Јачање ових породица по

казало се већ у првој половини XI века, будући да се њихови представ

ници већ за владе Василијевог брата Константина VIII појављују у уло

зи амбициозних и нелојалних великаша. Кроз побуну из 1057, показало

се које ће се породице борити за примат у наредном периоду. Њихово

јачање отворило је могућност за удруживање више властеоских родова

кроз, поново обновљену, институцију породичног клана. Ако се има у

виду да је управо Комнинима — представницима новог племства —

пошло за руком да освоје власт и омогуће владавину својој породици

током једног века, онда се о дешавањима из ХП столећа мора раз

мишљати и кроз форму лица и наличја политике Василија II.

Наведене чињенице дозвољавају да се на другачији начин присту

пи периодизацији византијске историје у ХП столећу, у оквиру које ће

се посебно место дати догађајима из 1057: период од 1025. до велике

побуне источних војсковођа треба посматрати као време уздизања ро

дова којима је пут у више византијско друштво омогућила политика

Василија II. У одређеном смислу ова етапа могла би се означити као

време превласти извесне „цивилне странке“, тачније превласти престо

нице над провинцијом, будући да су цариградски великодостојници

(чланови синклита) у већој мери утицали на државну политику. Међу

тим, никако не треба изгубити из вида чињеницу да је скоро тринаесто

годишња влада Константина Мономаха (цара, који се прославио оба

вљајући пре свега грађанске дужности) уједно представљала и период

уздизања у службеној хијерархији виђенијих војсковођа из 1057: Исака

Комнина, Катакалона Кекавмена, Вријенија, Нићифора Вотанијата, Ро

мана Склира и других. Превратом из 1057. власт у држави преузима,

без сумње, „војна странка“ (не треба заборавити — уз подршку престо

ничких великодостојника и цркве) коју оличавају породице Комнина,

Дука, Вотанијата, Вријенија, Склира, Аргира и остале. Оне су у побуну

ушле као међусобно равноправне, и истакле свог кандидата за престо.

Ниједна од њих није била довољно јака да би деловала ван тог савеза.

Абдикација Исака Комнина 1059. у корист Константина Дуке показала

је да је поменути савез аристократских породица остао активан и у пе

риоду 1057—1059. Оснивање династије Дука (ма како она била кратког

века) указује да време после 1057/59. представља период појединачног

јачања породица, што су на особен начин потврдиле побуне из друге

половине XI века, у којима се може пратити стварање и развијање хије

рархије односа унутар једног рода. Унутрашње прегруписавање поро
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дица и расподела улога међу њеним припадницима имали су за после

дицу стварање породичних кланова којима је крајњи циљ био преузи

мање власти у држави. Побуна из 1081. показала је да Комнини не могу

самостално да освоје власт, односно — да је Дуке сами не могу очувати

у рукама представника своје породице, и првима и другима био је по

требан аристократски савез, чију је суштину чинило успостављање род

бинских веза између два рода, а не само подударност политичких инте

реса, као што је то био случај 1057. године. Њихово уједињавање, које

је било праћено приступањем других мање значајних породица, омо

гућило је да клан Комнина и Дука преузме власт 1081, али и да је задр

жи током наредног столећа. Најзад, није случајно што сродство са цар

ском породицом као критеријум за одређивање припадности византиј

ској аристократији пуну потврду добија тек од 1081: од епохе Комнина

почасна достојанства, којима се одређивао степен у племићкој хијерар

хији, нису више давана појединцима за заслуге учињене држави, њихо

во додељивање, као и њихов ранг, било је, пре свега, последица срод

ства са царском породицом“.

На крају, деловање припадника војне аристократије у ХI веку

тешко би се могло означити као дефанзивно: с једне стране, чињеница

је да представници било старих било нових родова често иступају против

централне власти, а са друге — успони појединаца, јачање породица који

ма су припадали, обједињавање присталица и организовање антидржав

них покрета (који, временом, прерастају у све сложеније друштвене поја

ве) одвијали су се у етапама и постепено. Преврат из 1057. чини прекрет

ницу утолико што је ова побуна потврдила примат „војне странке“, али и

преимућство истока Царства, односно — провинције над престоницом. То

ме не смета чињеница да се представници провинцијске властеле, и то оне

моћније, после 1057. у већем степену везују за Цариград, будући да се, и

поред тога, не одричу војних дужности. Чини се да интерпретација визан

тијског ХI века као периода превласти „цивилног племства“ не

изискује ограничење само због тога што се међу припадницима једне

властеоске породице могу наћи и војни и цивилни функционери, или

због чврсто испреплетаних интереса представника војног и цивилног

слоја, већ и зато што 1057. елитне позиције у држави није освојио нико

други до војничка аристократија Царства.

* Уп. М. Angold, The Byzantine Empire 1025—1204, London – New York 1984,

105-106; P. Magdalino, Innovations in government, Alexios I Komnenos, 148.



SUMMARY

THE RISE OF BYZANTINE MILITARY ARISTOCRACY

IN THE 11TH CENTURY

The period between the second half of the 8th century, when families

are first mentioned in the Byzantine sources, and the ascent to the throne of

Alexios I Komnenos (1081), is marked by two major phases in the develop

ment of the Byzantine nobility, the first comprising the 9th century, the sec

ond approximately covering the reign of Basil II (976—1025). These periods

are dealt with separately because it was at this time that most of the noble

families that would determine the future history of Byzantium made their

appearance on the historical scene for the first time.

The Byzantine elite was an “open” social category from the very begin

ning, the decisive criterion for belonging to it being not noble origin, but the

personal qualities of an individual. Numerous studies on the genesis of sin

gle families (like Phocades, Skleroi, Doukai, Komnenoi, Argyroi) have

shown that their founders were as a rule people of humble origin who made

their fortune in the military service. Wars, waged mostly in the East against

the Arabs, provided their descendants with a solid basis for further advance

ment, which meant carrying out different commanding offices accompanied

by corresponding titles.

The second important stage in the development of the Byzantine nobil

ity was also determined by the military policy: it commenced in the second

half of the 10th century and lasted throughout the reigns of Nikephoros II

Phokas, John I Tzimiskes, and especially that of Basil II. Due to innumera

ble wars there was a large afflux of people of different ethnic backgrounds

to the Byzantine army, after they had proved their worthiness on the battle

field, these people were rewarded in the usual manner: with higher com

manding offices, dignities, and estates. This was in a way a repetition of the

process that had already taken place in the 9th century, the important differ

ence being that this time the rise of numerous families was the consequence

of a deliberate policy of Basil II: in contrast to the first phase, when aristoc

racy emerged as a natural result of the development of the Byzantine state of

that time, the second phase was, for certain well-defined reasons, initiated

by the ruler himself. The motives of Basil II had to do primarily with inter
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national affairs: the incessant campaigns he carried out throughout his reign

on the eastern border and in the Balkans (where the struggle against Samuel

and his heirs lasted for almost half a century) offered extraordinary opportu

nities to the people in military service. Nevertheless, the creation of the new

aristocracy in this period was also partly determined by the internal affairs

of the Empire, more precisely by the conflict between the Emperor Basil and

the most powerful families of that time, the Phocades and Skleroi.

The “custom” of the military aristocracy of usurping the hereditary

rights of the members of the Macedonian dynasty (963, when the power was

overtaken by Nikephoros II Phocas, and 969, by John I Tzimiskes) contin

ued to be practiced after 976, when the legitimate Emperors, Basil II and

Сonstantine VIII, took over power. After prolonged civil wars against the

pretendants to the throne of the Skleroi (976—9, 987-9) and the Phocades

(987-9) families, Basil II changed his attitude towards the mighty members

of the Byzantine aristocracy, so that his rule became increasingly character

ized by “antiaristocratic” features. It should, however, be borne in mind that

his “antiaristocratic” policy was directed primarily against those of the no

bility whose families had gained strong economic and political positions in

the decades preceding his ascent to the throne. From the point of view of the

Byzantine history, the families in question were all of considerable standing,

with their members having provided for themselves the leading roles in the

Еmpire of the Romans, primarily on the basis of their military service and

the titles granted, of the wealth at their disposal (mostly of the landowning

type), and of their wide-spread family connexions. The only thing left for

the lineages like the Skleroi or Phocades to achieve was to encroatch on the

highest power in the Empire.

By putting an end to their influence and ambitions, Basil II paved the

way to the Byzantine high society for new people, who thus became found

ers of the new families, whose members' deeds would mark the decades to

come after 1025. The reign of Basil II witnessed a change within the Em

pire's aristocracy: the Emperor succeeded in replacing the representatives of

the old magnate families with numerous persons of low or not particularly

prominent origin. This change of persons and, through them, of families

took place within the administrative mechanism of the state: granting of

commanding offices and administrative functions to the “new people“, fol

lowed by corresponding honorary titles that marked one's status in the hier

archy of the aristocracy, meant keeping the representatives of the old,

mighty, and ambitious families away from the sources of power and posts

they traditionally held in the state. The new generals and imperial adminis

trators were allowed to keep the newly acquired positions, enabling their de

scendants to further advance in the state hierarchy and, consequently, also in

the social one. It therefore seems to be more appropriate to speak, rather

than of the “antiaristocratism” of Basil II, of the “replacement” of families

in the Byzantine aristocracy, a change that began at the end of the 10th cen

tury and reached its full momentum between 976–1025. As would be ex
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pected, this “replacement” changed the social structure of the most promi

nent stratum of the Byzantine society, as the members of the new nobility in

many respects fell behind the old ones. Functions and titles granted to Ba

sil's generals and their first descendants are testimony only of their climbing

up the social scale, but not of their social and political qualities. What is

even more important, the noble lineages belonging to this second phase of

the development of the Byzantine aristocracy appear not to have been

land-owners of the old type: it is true that the sources of the 11th century

point out the connexions that Dalassenoi, Komnenoi, Bourtzai, Diogeneis,

and also some older families, whose rise nevertheless belongs to the period

of Basil II or even follows it, like Doukai, Bryennioi or Botaneiatai, had to

the regions in which their estates were located, but one does not get the im

pression that the estates in question were large latifundia, like those formerly

in possession of the Phocades or Maleinoi.

This policy of Basil II, paradoxically, confirmed the prevailing devel

opmental tendencies of the Byzantine society: the Emperor had to rely on

the most influential class among the subjects of the Empire, i.e. on aristoc

racy. Even this Emperor could not avoid looking to the elite for support,

even though he, in a way, changed its social structure. The “vertical mobil

ity” was the distinctive property of the Byzantine society in the time be

tween 976–1025, but after Basil's death it started to decline. The history of

the Byzantine 11th century may thus be considered a time of consolidation

of the represantives of the “new” or lower nobility; it is the period of further

rise for the families whose first steps upward were made during and owing

to the reign of Basil's II and his two predecessors.

That the process of “elite reconstruction” gained momentum was al

ready evident during the reign of Basil's brother and heir to the throne

Сonstantine VIII (1025—1028), when conspiracies against the Emperor were

waged by members of old and new families equally — by Bardas Phocas,

Romanos Kourkouas (supported by the Slavic nobility), Basil Skleros,

Proussianos (son of John Vladislav), Constantine Bourtzes, Nikephoros

Komnenos. What the real aims of these noblemen were is difficult to estab

lish, as the sources mention only the punishments they received from the

Emperor (in most cases blinding, a punishment characteristic for apostasy

from the imperial power). It is therefore not possible to say anything more

precise about the strivings of the aristocracy at this time, save for the fact

that the minimal effects these conspiracies had on the position of

Сonstantine VIII show that the power was still on the Emperor's side.

The reign of Romanos III Argyros (1028—1034) does not provide us

with enough material to discern more clearly the strivings of the aristocracy

either. His legitimacy was based on his marriage to Zoe, the daughter of

Сonstantine VIII, and was in general not disputed. As opponents to the im

perial power in this period only Proussianos and Constantine Diogenes (one

of Basil's generals from the Balkan front) are mentioned. Their political

connexions to Theodora, Zoes younger sister, point rather to a discord.
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within the Macedonian dynasty than to the existence of any serious and

complex political movements in the upper strata of the Byzantine society.

The first piece of evidence that is significant with respect to the rela

tionship between the imperial power and nobility comes from the time of

Michael IV Рарhlagon (1034—1041). An analysis of the conflict between

Paphlagon and the members of the Dalassenos family can shed some light

on topics like the conditionality of the imperial power, the internal strength

ening of the family and political allying of the representatives of the same

class — the phenomena characterizing the second half of 11th century.

According to Byzantine law, Michael IV Рарhlagon took over power in

1034 legitimately, having married the Empress Zoe. Legally, he was in the

same position as his predecessor Romanos III and later Constantine IX

Monomachos. Nevertheless, as soon as he was proclaimed Emperor, his

power was contested by a number of noblemen headed by Constantine

Dalassenos, on the pretext of his not belonging to their class, being instead

of low origin. It is interesting to note that Constantine Dalassenos was sup

ported by his next of kin (his brothers and a nephew), but also by

Сonstantine Doukas (the future Emperor), his son-in-law, as it later turned

out, he also had supporters in the upper strata of Antiochia, to which his

family was connected through office.

Confronted with the opposition from the class he did not belong to, the

new Emperor was compelled to consolidate his power step-by-step, securing

his positions first in Constantinople, and only afterwards in the provinces.

Не suppressed the ambitions of the noblemen who tried to deny his right to

the throne through negotiations, whose results were confirmed by oaths on

both sides. This emphasized the conditionality of the imperial power on the

one hand, and the readiness of the nobility to accept the loyalty to the Em

peror, provided he enabled them to gain and keep certain positions in the

state, on the other. The attempt of Michael IV to secure the political future

of his own family was only temporarily successful, in that the transfer of

power to his heir Michael V was not contested. The power of this family,

however, did not last long, and after the rebellion in Constantinople in 1042

they disappear from the political scene.

In June 1042, Constantine IX Моnomachos, the third husband of the

Empress Zoe, ascended the throne. His reign, for at least two reasons, stands

out from the that of his predecessors. First of all, Monomachos remained in

power much longer than the Emperors who had succeeded each other on the

throne after 1025, the fact that he reigned for almost 13 years could mean

that Byzantium entered the period of consolidation of the imperial power.

Оn the other hand, however, his reign was twice, in 1042/3 and again in

1047, gravely endangered by rebellions, followed by a usurpation of the im

perial title and a campaign against Constantinople (in the latter case even a

siege of the Capital took place), a completely new phenomenon in compari

son to the previous period. As both pretendants to the throne, George

Maniakes and Leo Tornikios, belonged to that social stratum in the Empire
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that is best termed military, Monomachos reign has often been interpreted

as a period of dominance of a civilian faction whose policy was then consid

ered to have been explicitly antimilitary. Though well-founded conclusions

on Мonomachos policy may be drawn only by separately investigating his

reign, it should not go unmentioned in this context that the analysis of both

insurrections has shown that they cannot be taken as key evidence for the

above-mentioned interpretation.

If the apostasy of George Maniakes, conceived in Southern Italy, where

this general was carrying out the office of strategos autocrator or katepano

of Italy, is compared to the previous (from the time of Basil II) or later upris

ings of the Byzantine nobility against the Emperor, it becomes clear that it

was an isolated action. The imperial pretensions of this general were sup

ported on the one hand by the soldiers whose superior he was and who had

already had an inclination towards him, and on the other by those that he

hired after he had decided to rebel. The lack of evidence concerning the par

ticipation of the Byzantine aristocracy does not allow the uprising of 1042/3

to be unrestrictedly understood as an expression of dissatisfaction of any

particular class of the Empire. This must be emphasized, for one usually

connects Maniakes to the military class because of the undoubtedly military

character of his rebellion. The fact that the imperial ambitions of Georg

Maniakes had no resonance among the Byzantine aristocracy clearly shows

the hierarchical level the Maniakes family occupied on the scale of the

Byzantine noble families. Its beginnings may be traced back to the reign of

Basil II, when its first representatives — e.g. Goudelios — were moved to the

eastern part of the Empire from some more westernly region. Now, even

though Georg himself achieved a high position in the hierarchy of the

Byzantine nobility, as he was decorated with three high ranks in the

titulature (protospatharios, patrikios, magistros) and had been assigned to

five important offices (the first three of which were in the eastern parts of

the Empire, the last two in the areas at least nominally belonging to the

Katepanate of Italy), the lack of evidence that he established any sort of po

litical relations or family ties to the important Byzantine noble houses of

that time does not justify the interpretation ofhis usurpation, despite its basi

cally military nature, as being symptomatic for the relationship between the

nobility and the central power: it was rather a personal act of a dissatisfied

glorious and meritous Byzantine general. The offices he carried out continu

ally brought him into direct contact with soldiers, as the provinces he gov

erned were always located in politically unstable regions. In other words,

Maniakes was always both the archon of the theme and the com

mander-in-charge in different military operations. This predominant orienta

tion towards the army was evident in the uprising of 1042/3, when the fa

mous military leader sought and received support from the people of his ori

gin. This rebellion ended in a campaign against Constantinople, but

Маniakes was killed near Ostrovo, so that the favourable reaction that could

have been expected up on his approaching of the capital did not occur. The

soldiers that had supported him either entered into the service of the legiti
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mate ruler or returned to their homeland, Italy. Thus, this uprising had little

impact on Мonomachos, who had to face serious opposition neither from the

army nor from the members of aristocracy.

The rebellion of Leo Tornikios in September of 1047 was a more com

plex movement, his imperial pretensions being supported not only by the

members of the militiry class, but also by some of the most prominent no

blemen of Аdrianople (Edirne), which indicates the existence of some sort

of political alliance of the nobility.

The military character of Tornikios" uprising is indisputable, but it

should be kept in mind that only a part of the Byzantine army joined it. The

units in question belonged to the so-called Western army, recruited and sta

tioned in Мacedonia (formerly Byzantine Thracia), with their centre in

Adrianople. The western troops had expressed to their dissatisfaction with

the military policy of Constantine Monomachos as early as the Spring of

1047. It is well known that Monomachos dismissed a part of the western

army in the Winter of 1046/7, because a temporary halt in the warfare,

achieved through the settlement of the Pechenegs on the territory of Byzan

tium, made keeping all the soldiers of the “Macedonian armies” under arms

superfluous. Even if the circumstances in the Winter of 1047 seemed to fa

vour such a decision, the situation had changed in the course of the follow

ing months. A part of the western tagmata expected to actively take part in

military operations, but, as the decision of demobilization was not with

drawn, riots broke out in the Western army in the Spring of 1047. Although

Моnomachos crushed this insurrection with no great difficulties, it soon be

came clear that the main reason for dissatisfaction had not yet been re

moved: the dismissed soldiers were not returned to their service, and the

western troops stationed in Thracia were still inactive. This demobilization

(which, as it turned out later, was not only partial, but also temporary) af

fected both the interests of common soldiers and officers. It was among the

latter that Tornikios found support in September of 1047: agitating in

Adrianople, he succeeded in winning over to his side “neglected and unem

ployed" strategoi — obviously demobilized officers living in Adrianople. In

addition, he was joined by the “commanders of the Macedonian and

Thracian tagmata” – that is, officers in active military service. Among other

prominent commanders of the western tagmata were John Batatzes,

Marianos Branas, Theodor Strabomytes, Polis – all of them members of the

local nobility. Dissatisfaction and rebellion of those who had access to high

military posts are a sufficient explanation for the support given to Leo

Tornikios by the mightiest and most prominent families of Аdrianople

(Batatzai, Branai, Glabades). Monomachos" demobilization of the Thracian

troops must also have affected the interests of the Thracian nobility, which

primarily consisted of the families of Аdrianople. What we know about their

first recorded members shows that the rise of these lineages was dependent

on carrying out military duties from the very beginning, so that everything

that had to do with the affairs of the army was of utmost importance to them.
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Although Leo Tornikios had both the Thracian nobility and a

well-equipped army on his side in September of 1047, the lack of support

from the Capital proved fatal for the rebels' campaign against Constantino

ple. What was also very important is that Monomachos mobilated the loyal

Eastern Army against the rebels, which makes the interpretation of Tornikos"

insurrection as an insurrection of the whole military class not very plausible.

The locations mentioned in the sources with regard to this uprising also

point to its local character: Adrianople, where Tornikios found the bulk of

his support and where all other important participants in the uprising came

from, Arkadiopolis, one of the centres of the rebellion, where Tornikios re

turned after his defeats in Constantinople and Redesto, Redesto – the only

“Macedonian town” that did not join the rebellion, Kypsella — the location

of John Batatzes glorious victory over the troops of the theme of Bulgaria;

and finally, Bulgarophygon — in whose church, kneeling before the altar,

Tornikios and Batatzes sought their last refuge.

Оne of the most important elements enabling the success of the insur

rection was an alliance of the noble families of Byzantium with identical in

terests, who, in order to realize them, put forward their own candidate for

the imperial power. The uprising of 1047 is the first time since 1025 that the

existence of such an alliance — utterly absent from the usurpation of George

Maniakes – can be ascertained. In the movement of 1047 the highest promi

nence was given to Leo Tornikios, but one should not forget the role played

by John Batatzes (the only rebel punished in the same way as the usurper of

the imperial title himself — by blinding), which also may be adduced as a

piece of evidence for the claim that this insurrection was the consequence of

the premeditated action of a group of people, i.e. of the dissatisfied mag

nates of Аdrianople, who used the dissatisfaction of common stratiotai to

their own advantage. Of what crucial importance for the outcome of the up

rising this alliance of the Thracian nobility was, is also shown by the fact

that the movement finally broke apart after most of the noblemen had

changed sides and joined the Emperor. Tornikios" military failures on the

one hand and Monomachos readiness to satisfy the individual wishes and

ambitions of the local magnates on the other led to mass desertions of those

who had organized the rebellion of 1047.

The complexity of social phenomena like usurpation — apostasy from

the legitimate government— is best illustrated with the example of the insur

rection of 1057, which brought Isaac Komnenos to power. He was supported

not only by an army, but also by an alliance of the most powerful families

from the eastern part of the Empire.

The uprising of 1057 was the turning point in the history of the Byzan

tium of the 11th century. On the one hand, it shows that the period after the

death of Basil II was the time of consolidation of the families that could be

labelled the “new nobility”, and on the other, its successful outcome paved

the way not only for the Komnenoi and Doukai, but also for Bryennioi,
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Botaneiatai and other families whose representatives may be said to have in

fluenced the history of the 11th century.

The sources begin the story of the uprising of 1057 by describing the

events during Easter (30 March 1057) when, as was custom, the most promi

nent subjects of the Empire gathered together in the Capital to receive promo

tions to higher ranks from the hands of Michael VI Stratiotikos, crowned

seven months previous. The Emperor's refusal to meet the wishes of his influ

ential eastern generals led to a conspiracy, concluded in the Hagia Sophia.

Isaac Komnenos was chosen pretendant to the throne. This done, the conspira

tors went back to the eastern provinces, each to his own estate. Thus, at the

beginning of April a mighty aristocratic alliance had already come into being,

which included the representatives of the most powerful families of that time

— Isaac and John Komnenoi, Constantine and John Doukai, Romanos Skleros,

Nikephoros Botaneiates, Bryennios (the only representative of the mili

tary-aristocratic class from the West), Michael Bourtzes, sons of Basil

Argyros, famous Byzantine general Katakalom Kekaumenos, and others.

These noblemen had originally not been reluctant to accept the reign of

Michael VI, which they showed by coming to the Capital. But the Emperor's

failure to meet their demands only confirmed that the policy dating back to

the Empress Theodora would not be significantly changed. Theodora, and

after her Michael VI had tried to remove the whole generation of military

commanders (aged between fifty and sixty years) not only from military

posts, but from high state offices in general. In this context, it must not be

overlooked that the most prominent conspirators (“selected archonts", as

Skylitzes calls them) carried out the highest military posts during the time of

Сonstantine IX Моnomachos: magistros Isaac Comnenos attained the rank

of stratopedarches of the East; Katakalon Kekaumenos was archon of the

Danubian cities, and after that of Iberia and Ani, and stratelates of the East;

Bryennios was entrusted with the command over the Macedonian tagmata in

the Turkish wars, Romanos Skleros achieved the title of proedros and the

position of the doux of Antioch. Under Theodora Isaac Komnenos and

Romanos Skleros were removed from their offices, Bryennios, who had

been recalled and punished by exile and confiscation of his goods during her

reign, was restored under Michael VI, but his demand for the return of the

confiscated goods was not met; the service of Katakalon Kekaumenos con

tinued under Theodora through regency in the Doukaton of Antioch, but he

was recalled at the beginning of the reign of Michael VI. The hight of

Nikephoros Botaneiates' career must also have fallen in the time of

Monomachos, as he was about 55 years of age at the time of insurrection

and was already considered to be one of the most prominent generals. It is

only on the offices carried out by the future Emperor Constantine X Doukas

that the sources contain no information. What we know is that he held the

rank of vestarches in 1057. The information in Skylitzes Continuatus that

Doukas was “one of the most prolific money donators” among the conspira

tors might favour the conclusion that the conspirators made a deal while or
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ganizing their plot, concerning the individual obligations each of them was

to meet in the events to come, meaning that some of them would have the

task of recruiting troops, while the others were responsible for providing

sufficient financial support for the undertaking — among the latter,

Сonstantine Doukas was obviously the most prominent.

The beginning of the uprising of the eastern generals was marked by a

public proclamation of Isaac Komnenos as Emperor and Autocrator on 8

June 1057 in Paphlagonia. The agitation of Katakalon Kekaumenos in the

eastern regions (in the themes of Koloneia, Chaldia, Sebasteia, Tephrike,

Melitene and Armeniakon) and the almost unhindered penetration of the re

bels” forces all the way to Nicaea demonstrate clearly the disorganization of

the central power in the eastern provinces, especially in the border areas.

This is surely in part to be ascribed to the external circumstances (increas

ingly frequent and dangerous incursions of the Turks into the Byzantine ter

ritory), but internal reasons played a role as well (the reorganization of the

state military structure, meaning the gradual replacement of the thematic

army with a professional one, organized according to the tagmatic principle,

the latter army type being easier to recruit, as its loyalty to the legitimate

ruler depended exclusively on the regular payment of salaries). In addition

to this, the insurgent generals of 1057 were members of the most powerful

Byzantine families, so that the local nobility dependant on them were also

on their side: the disorganization of the central government was reflected in

decentralization and in the great influence the nobility had in local affairs.

That the degrees of decentralization in the eastern and western parts

were not equal became evident in the battle of Nicaea (20 August 1057) —

the first and the last direct armed conflict between the two sides, in which

the legitimate ruler was defeated: the interests of Michael VI were defended

by the loyal “Macedonian tagmata” (together with some loyal eastern

tagmata, those of Anatolikon and Charisianon).

Emperor's defeat at Nicaea opened the route to Constantinople up to

the rebels, compelling Stratitikos to seek refuge within the walls of the Capi

tal. In order to improve his position, the Emperor took up negotiations with

Komnenos, which took place two times and were meant to give the usurper a

share of the legitimate power, first through the dignity of Caesar, then even

through being made Co-Emperor.

The first offer, bestowing upon the usurper adoption by the Emperor

and the title of Caesar, i.e. the heir to the throne, and upon his fellow con

spirators an amnesty, was considered insufficient and was therefore refused,

as it did not contain satisfactory guarantees for those who had nominated

Isaac for the throne. The second peace offer informed the rebells that

Komnenos was to be proclaimed Co-Emperor, and that his fellow conspira

tors would keep the honours and promotions granted to them by the usurper,

all this guaranteed by imperial chrysobulls. Thus both sides showed a readi

ness to make peace and put an end to the civil war— Мichael VI because he

kept the title of the Emperor and Autocrator of the Romans, and Isaac be
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cause the title of Co-Emperor enabled him to have a share of the legitimate

power. The confirmation of privileges they had received from “their” Em

peror during the uprising gave Isaac's fellow conspirators back the role they

had earlier enjoyed in the Empire. But the realisation of this treaty was hin

dered by the rebellion that broke out in Constantinople, its outcome enabled

Isaac to enter the Capital as the “chosen Emperor”.

The rebellion in the Capital may be considered a completely separate

event from the movement of the eastern strategoi. Its outbreak was inti

mately connected with the announcement of Stratiotikos second peace offer.

Namely, after the defeat at Nicea, trying to secure his positions in Constanti

nople, Michael VI had forced the city dignitaries, members of the Synkletos,

to sign and seal a document obliging them never to recognize Komnenos as

Emperor. The legitimate ruler thus tried to arrange the relationship between

himself and his subjects with a contract, a fact clearly illustrating the weak

ness of his position at the time. By raising Isaac Komnenos to the dignity of

Со-Emperor, Michael VI himself violated the contents of the above-men

tioned document. The uprising in the Capital began with the demand on the

part of the signatories that this compromising document be handed over to

the Patriarch and thus be prohibited from ever falling into Komnenos hands.

Soon, however, it grew into a real rebellion, demanding the abdication of

Michael VI and the ascent of Isaac Komnenos to the throne.

The act of Stratiotikosº abdication itself was brought about by the Pa

triarch Michael Keroularios and other representatives of the high clergy on

the one hand, and by the members of the Synkletos on the other. The exis

tence of family ties (Keroularioi — Doukai) and in all likelihood also of po

litical connexions between the leaders of the insurrection of the eastern gen

erals and the nobility of the Capital indicates that the movement of 1057 was

not merely a replacement of one ruler with another, but rather a hand

ing-over of the highest power in the state to those who were the real elite of

the erstwhile Byzantine society. So Isaac Komnenos came to play the role of

the pretendant to the throne not only as a candidate of the military circles,

but also of the Constantinopolitan dignitaries. The coronation ceremony,

performed by the Patriarch (1 September 1057) bestowed legitimacy upon

the whole movement and confirmed the support of the Church.

These facts contradict the viewpoint from which the Byzantine writers

present the insurrection of the eastern generals. Namely, the confrontation

between the military and civil classes is most pronounced in those places of

their works where the events of 1057 are described; the reason for the upris

ing is usually found in the alledged imperilment of the interests of the mili

tary class. So Michael VI was, according to Psellos, one of those Emperors

who, of the three constitutive elements of the Byzantine state — the people,

the senat, and the army — relied only on the first two, neglecting the third.

Isaac Komnenos appeared in September of 1057 in the role of the, so to

speak, “desired Emperor”: as different strata of the Byzantine society denied

their support to the man who undoubtedly was the legitimate ruler, so the
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usurper gradually widened the basis of his future power, winning over to his

side not only the representatives of the military class (whose exponent he

was), but also members of other social categories (the senatorial class and

the clergy). But, as the reforms he tried to carry out during his reign began to

conflict with the economic and political interests of the most influential peo

ple of Byzantium, no matter what class — military, civil, or clerical – they be

longed to, the basis of his power became more and more dwindled. Zonaras

summarized his two-year rule with the following words: “He became hateful

to everyone — to the people, to the Synkletos, and even to the army”, in

short, to all those who had brought him to power in 1057.

The failure of his policy shows that the military class was ready to ac

cept reforms only if they did not affect their privileges. So the general mili

tary policy of the Emperors between 1025—57 should be distinguished from

the policy they applied to the highest military officers. It has already been

mentioned that the most prominent of the insurgent generals of 1057, who

presented themselves as defenders of the military class, were appointed to

their highest positions under the reign of Constantine Monomachos, that is,

under a distinctly “non-military” Emperor. It was only the Thracian nobility

that insurged against him, but they were of minor importance in comparison

to the aristocracy of the eastern provinces, at that time loyal subjects. The

western nobility rebelled in 1047, when their personal interests were jeopar

dized; the same thing happened in 1057: the uprising was lead by the mem

bers of the military class from the East who had been threatened with re

moval from their influential posts. However, they showed that they had

enough power to stop such a development, which explains the fact that the

families of the rebels of 1057 kept their prominent positions in the Empire

even after 1057. The second half of the 11th century is the time of

Komnenoi, Doukai, Bryennioi, Botaneiatai.

The abdication of Isaac I in favour of Constantine Doukas in 1059 is to

be thought of as a mere transfer of power within one political faction, the

very same one that had proved to be the mightiest political factor in the State

two years before. Even if one accepts the rule of the Ducas dynasty as char

acterized by being a period of predominance of the civil nobility, the fact re

mains that in 1059 the power was taken over by one of those who in 1057

belonged to the group of “eastern strategoi”, “influential archonts”, that is,

by a representative of the military class of the East. Bearing in mind that

Сonstantine Doukas rise to power was not contested by the ranks of the mil

itary circles (neither the fellow conspirators of Isaac Komnenos, nor anyone

else), and that this Emperor remained in power for more than seven years, it

becomes clear that the military elite supported the change on the throne in

1059, because it protected their interests and privileges. Isaac's ascent to the

throne was the consequence of the alliance of the social groups that at first

sight had conflicting interests — the civil, military and clerical circles, the

reason for his abdication is then to be sought in the fact that two years later

most representatives of these social groups denied him the necessary sup
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port. Doukas very act of taking over the power must have resulted from the

initiative of this alliance, so that Constantine X was the candidate for the

throne both of the military and of the senatorial class. The fact that at that

time Constantine Leichudes occupied the position of the Patriarch of Con

stantinople indicates that the clerical circles were not uninvolved either.

The abdication of Isaac I not only meant the end of the reform policy,

but also demonstrated the failure of his “dynastic” policy: instead of nomi

nating some member of his family, Isaac conferred his power and title on the

Doukai. The sources explain Isaac's resignation by his illness. Alledgedly, it

was not followed by any dramatic events: convinced that he was dying, the

Emperor simply invited Doukas and handed the Empire over to him, consid

ering him to be the most appropriate for the task. Yet, the reports of this

event given by Psellos and Bryennios, indicating that this decision caused

anxiety and fear in the members of the imperial family, lead to the conclu

sion that the whole affair was not quite so simple. A change on the throne

not only endangered the political interests of the Komnenos family, but also

the very survival of the family: so Anna Dalassene feared the extinction of

the whole kin (Bryennios), and Augusta Catherine exile or some other, even

more severe punishment (Psellos). As the lives and political interests of the

Komnenoi could best be secured by someone of their own family overtaking

the power, the question of Isaac's heir is certain to have been discussed

within the family. Thus, Isaac's abdication can only in a very specific sense

be considered a voluntary act: giving up the power in favour of Constantine

Doukas was certainly preconditioned by a document concerning the fate of

the Komnenoi. This conclusion is also confirmed by the emphasis given by

Psellos and Bryennios to the fact that Komnenos, handing over the power to

Doukas, at the same time commended his “dearest” to his personal protec

tion. To put it simply: Isaac voluntarily gave up the throne only after he had

been assured that his family would be protected. The balance of power was

at that time obviously such, that the Komnenoi were not in a position to ask

for more. The evidence from the time of Constantine X shows that neither

the lives nor interests of Anna Dalassene's descendants were in real danger,

and the support given by the Komnenoi to Romanos IV Diogenes confirms

that this family already had greater ambitions in 1059, but did not have the

power to realize them.

Оne of the causes of the abdication of Isaac I in 1059 was certanly the

failure of this ruler to carry out his imperial position with sufficient inde

pendence. A more independent policy was possible only if the person in

power was backed by a powerful clan (which is most clearly visible in the

way Alexios I Komnenos came to power). In the uprising of 1057, the

Komnenoi were represented by two of their members (Isaac and his younger

brother Јоhn), just like Doukai (Constantine and John), without, however,

being firmly connected to other influential Byzantine families. The creation

of the “Komnenos clan" took place in the decades following the year 1059;

this was also the time that the actual rise of this family may rightfully be
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said to have begun. At the time of the insurrection, in 1057, the Komnenoi

did not surpass other families in any respect. Isaac Komnenos was elected

Emperor by his equals: his position in the Byzantine nobility hierarchy (as

marked by the title he carried) was equal to that of Katakalon Kekaumenos

and Nikephoros Botaneiates, and lower than the position of Romanos

Skleros, his family became prominent only in the time of Basil II, while the

evidence of Doukai, Skleroi, Argyroi, Bryennioi, Botaneiatai, even Bourtzai

dates back to a much earlier period. Isaac Komnenos rise to the throne in

deed paved the way for the members of the Komnenos family to acquire a

standing much stronger than the one they had before 1057 — one needs only

recall the rise of the family of John Komnenos and Anna Dalassene in the

second half of the 11th century – but this was not the only important conse

duence of this change on the throne: it also enabled the rise of the Doukas,

Botaneiates and Bryennios families, which in 1057 nominated Komnenos

for their pretendant in their own interest. The abdication of 1059 in itself

demonstrates that Isaac I was brought to power by an alliance of “equal” no

blemen that remained active throughout his reign.

The rise of the Komnenos family to the supreme power in the state was

not based on its actual strength at the time. I draw this conclusion not only

from the fact that Isaac I was compelled to give up the power, but also from

the fact that the throne came into the possession of another family, which, in

contrast to Komnenoi, succeeded in establishing a dynasty, if only for a

short time. The reign of the Doukai revealed the importance of the family,

which in the second half of the 11th century becomes almost the basic politi

cal prerequisite for gaining and keeping power. So one can observe within

each clan the existence of a hierarchical structure and a diversified role as

signment among the members: if Constantine Doukas got the imperial

power, then his brother John was, as a Caesar, entrusted with the secondary

seniority over Ducas, he was his brother's closest collaborator and, if neces

sary, protector of the Doukas dynasty, even though he himself had never ap

peared as a possible candidate for an heir to the throne, this right being with

held for the sons of Constantine X.

The importance of the family may be seen even more clearly in the in

surrections of the second half of the 11th century. The usurpations of the im

perial title are in the first place “family affairs” and represent part of the

“family business”. So were — to take one example — the pretensions to the

throne of the proedros Nikephoros Bryennios supported not only by his son,

but also by his brother John, in order to secure the success of their undertak

ing, the Bryennioi allied through marriage with another mighty family of

Adrianople, the Tarchaneiotai. In a similar fashion, the protoproedros

Nikephoros Basilakes was supported by his brother (nephew) Manuel. As al

ready mentioned, this phenomenon is even more conspicuous in the ascent

of Alexios Komnenos to the throne: male and female members of the family,

led by Anna Dalassene, the “mother of Komnenoi", equally took part in the

uprising of 1081. When Alexios Komnenos came to power, his closest rela
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tives also gained a certain part in it in some insitutionalized form: his elder

brother Isaac Komnenos was honoured by a newly created dignity of

sebastocrator (and, according to Anna Komnene, in this way became the

“second Emperor”); his brother-in-law Nikephoros Melissenos was made

Caesar, and his younger brothers, Hadrian and Nikephoros, as well as an

other brother-in-law of his, Michael Taronites, were also entrusted with

posts and adorned with appropriate titles.

A developed hierarchy in a family meant that one of its members was

entrusted with the role of the pretendant to the throne and, if everything

went well, Emperor, while the other members, depending on their merits and

strength, became his collaborators, protectors, co-rulers etc. This family rep

resented, then, the center which attracts other families, so that they together

formed a complex hierararchy based on power. It has already been pointed

out that the alliance of aristocratic families is a necessary element of the in

surrections of the 11th century, but also a precondition for keeping the

power once it was acquired. Firm relationships within such an alliance are

provided by establishing family ties, which in most cases have as their result

the similarity of political interests. So the inner, individual strengthening of

the family (comprising a hierarchy of power and division of roles among its

members) and the creation of clans (consisting of families connected by

marriage) gain in importance after 1057/59 and become the decisive seg

ment of the family policy.

The rebellion of Alexios I Komnenos in 1081 is a perfect example of

how the aristocracy worked through the institution of the family clan. The

ambitions of Alexios were in the first place supported by his (numerous) im

mediate family members, but also by the members of other families, with

which the Komnenoi had established family ties. The core of the alliance of

the aristocratic families formed at that time was the family clan of

Komnenoi and Doukai. So Alexios Komnenos appeared in 1081 as a

pretendant to the throne not only of his own family, but also of the alliance

of the nobility — the family clan – in which the decisive influence was exer

cised by the Doukai (that the younger Alexios was given priority over his el

der brother Isaac was the consequence of the marriage between Alexios and

Irene, the granddaughter of the Caesar John Doukas). The Doukai, as a mat

ter of fact, participated in the insurrection of 1081 with their own clan,

which functioned as a guarantee of their political interests. When the Doukai

complied to the idea of Alexios obtaining the imperial power, they did not

do it for the sake of the Komnenos family, but for the sake of two of their

own members (Irene, Alexios wife, and Constantine, the son of Michael

VII), who thus attained imperial dignity and everything belonging to it. Thus

the insurrection of 1081 showed that the Komnenoi could not seize the

power, nor could the Doukai keep it in the hands of their family on their

own; what they both needed was an aristocratic alliance, based on the family

ties between the two lineages, and not only on identical political interests, as

was the case in 1057. The union between them, followed by some other, mi
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nor families joining the alliance, enabled the clan of Komnenoi and Doukai

to seize the power in 1081, but also to keep it during the following century.

Finally, it is not per chance that the kinship to the imperial family as a crite

rion for belonging to the Byzantine aristocracy is fully affirmed only after

1081: it was from the time of Komnenoi that the granting of honorary digni

ties, which determined one's rank in the hierarchy of the nobility, was pri

marily conditioned by the blood kinship with the imperial dynasty.

The important role of the family and family clan is not a new phenome

non in Byzantium, which can be seen from the example of the Phocas fam

ily: the members of this family and of the clan gathered around it acted for

the political interests of the members of this family many times (963, 970,

987—989). If one keeps in mind the fact that the creation of this type of rela

tionship is a natural tendency in the development of the Byzantine nobility,

one may rightfully wonder why they become evident only in the second half

of the 11th century, that is, what caused this natural development to be tem

porarily interrupted. A part of the answer seems to lie in the policy of Basil

II, who, while suppressing the influence of the large magnate families like

Phocades, Skleroi and adjoined families, at the same time favoured the rise

of new or not particularly prominent families, like Botaneiatai or Bryennioi,

who, though mentioned for the first time in the 9th century, do not rise to

any importance untill or not untill after the reign of Basil II. In this way, he

brought into balance the positions of the “old“ and “new” noble lineages.

The consequences of this policy of streamlining the nobility had already sur

faced it the time of Constantine VIII, when both the former and the latter

equally rose against the Emperor. No family seems to have been strong

enough to attract the members of other families to it. The old clans were

weakened or even destroyed, and the new ones needed time to form. The ba

sic precondition for the creation of a strong family clan was the individual

strengthening of the families: many of their founders, starting their career as

commanding officers in service of Basil II, enabled the further advancement

of their descendants. That it was not easy to consolidate the status of a fam

ily and to secure its continuity may be seen from the example of the

Maniakes family, whose importance after the death of George Maniakes

sank so rapidly that it is only with strong reservations that it can be spoken

of as aristocratic.

The rise of the new families lasted several generations. The process of

gaining and strengthening social positions is exemplified by the Komnenos

family, who, in a way, symbolise the process started in the time of Basil II

and lasting throughout the greater part of the 11th century. Manuel Erotikos

had under Basil the title of patrikios, and Nikephoros Komnenos was

protospatharios and archon of Vaspurakan. Due to their merits, the Emperor

looked after the welfare of the second generation, educating Manuel's sons

Isaac and John and marrying the former to John Vladislav's daughter. That

the conditions for their advancement had already been met is demonstrated

by the role Isaac Komnenos, at that time magistros, had in the uprising of
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the eastern generals. So Komnenoi advanced to the imperial purple as early

as the second generation. Although they lost the throne in 1059, they suc

ceeded in keeping the most influential positions among the Byzantine nobil

ity (through the descendants of Isaac's brother Јоhn), which made it possible

for the Komnenos dynasty to take over the Empire in 1081.

The new nobility needed a period of several decades to be able to ap

pear in the role of the most powerful families, capable of using the kinship to

other noble houses to create politically motivated family clans. The uprising

in 1057 showed clearly which families were to fight for supremacy in the pe

riod to follow. Their strengthening paved the way for the renewal of the insti

tution of the clan, allowing for the new families to gather toghether around

one or two prominent lineages. Bearing in mind that it was the Komnenoi –

the representatives of the new nobility — that would eventually succeed in

coming to power and securing the rule of their family for a whole century, it

becomes clear that the events of the 11th century have to be interpreted, to a

greater or lesser extent, in light of the policy advocated by Basil II.

The Byzantine aristocracy of the 11th century can hardly be said to

have acted defensively: on the one hand, the representatives of both old and

new families often took up arms against the central government, on the

other, the success of the individuals, the strengthening of the families they

belonged to, the uniting of adherents and the organization of political rebel

lions, turning with time into more and more complex social phenomena, all

this took place in stages and gradually. The first stage comprises the decades

between 1025 and 1057, and is characterized by the individual strengthening

of families. The revolution of 1057 represents the turning point, as the

power — with significant support of the dignitaries from the Capital and the

Church — came into the hands of the military aristocracy of the Empire, that

is of the Komnenoi, Doukai, Bryennioi, Botaneiatai, Skleroi, Argyroi,

Bourtzai and others. After 1057 comes the period of the inner regrouping of

the families. Their strengthening is exhibited by the genesis of the internal

hierarchy whose final consequence was the creation of the politically moti

vated family clans within which the family ties meant joint political action.
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Аријанит Давид, дука Солуна, стратег

автократор и катепан Бугарске 99,

168

Аријанит Константин, магистар и дука

Адријанупоља 136

Аристак, јерменски писац 34, 35, 40,

154

Аркадиупољ, град у Тракији, центар

теме Тракија 127, 128, 133, 134

Арменијака, тагма регрутована у теми

Арменијака 198

Арменијака, тема 19, 50, 52, 54, 65,

67, 69, 72, 76, 78, 133, 150, 173, 198,

199, 203

Арон, протопроедар и дука, можда

идентичан са Радомиром Ароном

207

Арон, Самуилов брат 156

Арон, син Јована Владислава, патри

кије, вестис и катепан Васпурака

на, магистар и намесник града и

области Анија (?), катепан Ивирије

(?), дука Едесе, дука и саархонт и

саветник евнуха Теодора 48, 158,

174, 206, 207, 210, 211, 240, 249

Артоклин Константин, кандидат за

супруга царице Зоје 82, 245

архиепископ Барија 102

архијереј Редеста 127

архистратег 118, 131; в Јован Ватац

архонт 35, 60, 148, 166, 172, 179, 188,

189, 191, 192, 197, 201, 220, 222,

246, 253, 290

„архонт Мидије и Васпуракана“ 39, 40

„архонт Придунавских градова и

Области“ 174

„архонт Срба“ 88

„архонт тагме Арменијака“ 173

„архонти западних тагми“ 118, 128

„архонти хетерија“ 227

Аталијат Михаило, византијски писац

17, 18, 68, 81, 82, 94, 96, 98, 100,

103, 106, 107, 109, 111–116,

120—122, 127 — 133, 150, 165,

167–171, 188, 189, 203, 209, 212,

213, 229, 230, 234, 250, 253—257,

260, 272, 285, 297

Африка 96

augustus 217

öövotoputov 196

Ћ9og 60

TAMBovot, otporotot 103

d) AnlæуYuov 11

Čipivmorio 122, 216

čiva Kropo, to 58, 236

"Avttoxeig 81

"Appléviоu 197

Čičućoplото, то политика 219

&лó9eto 102

алiotto 119

činoorooto 86, 96, 106, 113—115, 145,

188, 189, 194, 206, 213, 236, 295
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činoorditing 68, 114, 116, 130, 139, 210,

228, 236, 237

Хрофес 6

öрхоupeoiо 220

öpxf. 83, 94, 178, 180, 185, 239, 241,

242, 267, – tђg BouХуорtog 140

öрхmyóg 113

öрхtepeog 233

öpxuotpćrmyog 131

öpxuобрфоuMog 181

брХovreg, — tov što petov 227; — čфоu

188; — ломатоу 139,— тоурić rov

öutuKóv 118

čрхоv 10, 116, 174, 189, 197, 220; —

ЛоуyuВорђtog 93; — trg Mnótog коi

Boooхрокоvtog 39— tђg Soceog

136; —tov otóAоu 93

ob9évтng 199

Бајан, великаш из Мале Азије (1034)

17, 73, 74, 245, 287, 293

Балкан, Балканско полуострво 8, 11,

22, 36, 42, 52, 57, 59, 62, 89, 103,

134, 157, 287, 291

Балкан, планина 129

Бари, град у јужној Италији 93, 102,

103

Беласица, планина, битка (1014) 57

Беневент, град у јужној Италији 99

Битинија, област у Малој Азији 74, 163

Богдан, Самуилов великаш, “топарх

унутрашњих тврђава (места)“, за

тим патрикије 40, 48,49, 51, 52, 73

боила, бугарска титула 140

Бугари, становници или војска из тема

Бугарска и Паристpион 128—130, 135

Бугари, становници Првог бугарског

царства 88, 162

Бугари, становници Самуилове држа

ве 7, 11, 50, 51, 169, 170, 171

Бугарофигон, град у Таркији 130, 134

Бугарска, Бугарско царство, бугарска

држава (976—1018) 7, 8, 57, 291, в.

Самуилова држава

Бугарска, тема-катепанат, дукат 6, 48,

99, 105, 115, 128, 129, 131, 134,

140; в. дука (катепан) Бугарске

бугарски цар 61, 160; в. Јован Влади

СЛaB

Букеларија, тема 48, 49, 55, 289, в.

стратег Букеларија

„бунтовник“ 238

Варасваце, саучесник Константина

Диогена 58

варвари 113, 121, 124, 129, 132, 138,

варварска војска, варварски одреди

128, 129

Варда, име 87

Варда, син Андроника Лида, заповед

ник флоте послат против Хазара 163

Варјази 104

Варна, град, битка (1043) 174

васељенска патријаршија 266

васељенски патријарх 11, 126, 143,

146, 229, 231, 232, 234, 237, 262,

274; в. цариградски патријарх

Василаки Манојло, брат (нећак) узур

патора Нићифора Василакија 277

Василаки Нићифор, протопроедар и

дука Драча, узурпатор (1078) 28,

252, 277, 282

василевс, царска титула 217, — и ав

тократор 217

Василије I Македонац, византијски

цар (867—886) 4, 50

Василије II, византијски цар (976—

—1025) 4–13, 15, 18, 22, 28, 31–37,

39, 40, 42–48, 50-55, 57, 59, 62, 65—

—67, 71, 79, 84–89, 91, 95, 96, 106,

107, 134, 145, 152-154, 156, 157,

160, 161, 163, 169–171, 199, 200,

206-208, 242, 243, 247, 248, 253,

263, 264, 275, 284–289, 291, 292,

296-299
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Василије, паракимомен, ујак Василија

II, 289

„Василијево племство“ 13

Васпуракан, тема-катепанат 6, 39, 66,

91-93, 100, 155, 156, 287, 298; в.

стратег (катепан) Васпуракана

Ватац, породица 112, 119, 120, 276,

288

— Јован, саучесник Лава Торникија

и вођа побуне (1047) 111, 113,

118, 120, 121, 128, 130—132, 134,

137, 249, 288, 292, 295

— Нићифор, вестарх и стратег, ма

гистар и дука целог запада, про

eдaр и дука Бугарске, куропалат

(друга половина XI в.) 120

— N., великаш који је пребегао

Самуилу (997) 50, 51, 120

— N., великаш из Редеста (1047)

112, 120, 127

Велика палата, у Цариграду 140

велики доместик 98, 277; — запада

282; — схола истока 153

велики друнгарије флоте 277

Велики Преслав 134; в. Јованупољ

вестарх, титула 27, 60, 73, 120, 166,

167, 185, 189–191, 208, 234, 290,

291, 294

вестис, титула 27, 60, 66, 112, 158,

169, 170, 174, 191, 207

Влахерна, палата у Цариграду 62

Вов Павле, магистар, угледна личност

из Солуна 51

Воила, породица 139—140

— Евстатије 199

— Роман 139

„војна организација“ 1, 27, 242, 248,

259, 265

војни ред, војни слој, војни сталеж

26–28, 85, 110, 239, 146—150, 176,

185, 187, 197, 203, 211, 234, 238,

241, 248, 250, 253-255, 262-266,

281, 294, 295, 300

„војници“ 25, 26, 147, 149, 178, 241,

243, 253, 263

војска 257, 258, 281

Војтех Георгије, великаш из Скопља

(1073) 73

Вотанијат Артемон (571) 168

Вотанијат, породица 12, 15, 18, 19, 23,

29–31, 50, 151, 168, 169, 170, 172,

201, 209, 271, 275, 285, 289, 296,

297, 299

— Андрија, антипат и спатарије (IX

в.) 168

— Михаило, син Нићифора (Тео

филакта), војсковођа Василија

II, 169–171

— Нићифор (Теофилакт), вестис и

дука Солуна 57, 168—171

— Нићифор, в. Нићифор III

Врана, породица 119, 289

— Маријан, један од заповедника

западних тагми 118, 128, 130,

137, 289

— Никола, војсковођа из времена

Алексија I, 118

Врахамије Елпидије, таксијарх 71

Вријеније, породица 12, 15, 18, 23,

29–31, 141, 143, 151, 209

— Ана, куропалатиса, мајка Јована

и Нићифора 251, 277

— Јован, брат узурпатора Нићифора

(1077) 251, 252,276, 277, 286

— Нићифор, проедар и дука Драча,

узурпатор (1077) 28, 97, 209,

251, 252, 275, 276,282, 286

— Нићифор, супруг Ане Комнине,

цезар, византијски писац 19, 20,

41, 105, 153—155, 157, 159, 160,

266–273,275, 277, 282, 285, 296,

297, 299

— Теоктист, протоспатарије и стра

тег Пелопонеза (IX в.) 141

— N., спатарије и стратег Далмације

(IX в.) 141
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— N., патрикије, стратег автократор

македонских тагми, стратег

Кападокије 136, 141—143, 149,

150, 167, 171, 176, 180, 182,

187—189, 191, 192, 194—196, 201,

203, 204, 209, 211, 234, 246,

249-252, 286, 290, 299

Вринга, породица 144

Вурцис, породица 12, 19, 23, 33, 35,

36, 38, 151, 172, 209, 275, 286, 289,

297

— Константин, син магистра Миха

ила, патрикије 35-38, 290

— Константин, топотиритис и спа

тарокандидат, аксијарх, маги

стар и хоплитарх, магистар и

дука Антиохије 37, 38

— Михаило, војсковођа Нићифора

II и Василија II, магистар и дука

Антиохије, 35-38, 58-61, 286

— Михаило, унук магистра Миха

ила, антипат, патрикије, стратег,

стратилат, саучесник Констан

тина Диогена (1029) 37, 58,

59/60, 190

— Михаило, вестарх, “apхонт“ из

теме Анатолика (1057), маги

стар, вестис и вестарх и стратег

Анатолика, можда идентичан са

Михаилом (1029) 60, 148, 179,

189, 190—192, 290

— Самуило, унук магистра Миха

ила, саучесник Константина

Диогена (1029) 37, 58-60

— Самуило, антипат, патрикије и

вестис (1050), можда идентичан

са Самуилом, саучесником Кон

стантина Диогена 60

— Теогност, унук магистра Миха

ила, сучесник Константина Дио

гена (1029) 37, 58-60

— Теогност (1073) 60

— N., најстарији син магистра Ми

хаила 36, 37

Воoокроко viо 39, 91

BopВорико отротеорio to čк бuopidov

коi Boppa 128

BootMeog 217; BootAeog коi o bro

кратор 217

BootХеug trg BouХyoptog, BootAeog

tov BouЛуópov 160

Вооликоi što petou 157

Béотng 158

BouХyорio 7, 8

ВоuХyорuкћ Sovoplug 128

Во0луорос, Во6луоро 11,48

BouЛf 113, 184, 230

Bulgàvrtov 69, 108

Гавра Михаило, заповедник тагме 98

Гаврило Радомир, бугарски цар (1014—

—1015) 57

Гагик I, јерменски краљ (990—1020)

39

Гали 123

„гарантна заклетва“ 76, 221

Георгије 58

Георгије Варасваце, Јерменин 60

Георгије, брат Михаила IV, евнух,

протовестијарије 74, 81

Георгије, владар Абазгије 40

Георгије, евнух, препозит педијадита

Глава, породица 33, 50, 51, 119, 120,

130, 288

— Василије 50, 51

— Никита, протоспатарије и топо

тиритис тагме схола (1050) 119

— N., великаш из времена Констан

тина VIII, можда син Василија

40, 49-51, 73

Горња Мидија 39, 91; в. Васпуракан

Горњи дворац (Буколеон), у Цари

граду 283

„грађани“ 1, 25-27, 147, 178, 238,241,

242, 253, 259, 265, 266
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„грађани“, становници Цариграда 109,

121, 122, 124, 126, 214, 226, 230,

232

„грађанска заклетва“ 76

грађански рат 8, 123, 125, 146, 147,

189, 216, 223, 225, 231, 235, 238,

243, 259, 262,265, 280, 292

грађански ред, грађански слој,

цивилни слој 1, 26, 27, 85, 266, 300,

в. синклитски ред

Гуделис, породица 33, 50, 52, 90, 157,

288, 293

— Гуделије, име, родоначелник

породице Гуделис (?) 90

— N., великаш из времена Констан

тина VIII, 40

— N., великаш из времена Михаила

IV, саучесник Константина Дио

гена (1034) 17, 48–50, 73, 74,

245, 287, 293

Гуделис, презиме 90

Гунарија, место у Пафлагонији где је

Исак Комнин проглашен за цара

192

уévog 68, 71, 72, 79, 97, 107, 119, 149,

152, 153, 160, 164–166, 169, 170,

171, 183, 184, 200, 206, 208, 253,

260, 268, 271

уévog политикоv 1, 26, 146, 149, 243,

265; – otporuotuкöv 26, 28, 146,

241

ГоučéAuog 89

урбирото 221; – BootAuká 196, 219,

221

Ypopiju tetov 39, 226

Далас, село 65

Даласин, породица 12, 23, 30, 50, 52,

65, 66, 79, 160, 165/166, 260, 286,

287, 289, 290,293, 297

— Адријан, син Теофилакта, деда

по мајци Ане Даласине 79, 160,

267, 293

— Ана, мајка Алексија I, 20, 79, 160,

267, 270,273,277, 278, 283, 287,

288

— Дамјан, војсковођа Василија II,

отац Константина, Теофилакта и

Романа, патрикије, дука Анти

охије 65, 71, 79, 286

— Дамјан, дука Скопља (1073) 73

— Константин, Дамјанов син, па

трикије, дука Антиохије, патри

кије и антипат 15, 19, 52-55,

64–82, 165, 166, 241, 244, 245,

260, 285-288, 290, 292-294

— Роман, Дамјанов син, патрикије,

катепан Васпуракана 65, 79,287,

290, 293

— Теофилакт, Дамјанов син, прото

спатарије и друнгарије, стратег

Анатолика, катепан Ивирије, ка

тепан Васпуракана, антипат, па

трикије и вестис, дука Анти

охије, магистар 39, 65, 66, 71,

78, 79, 91, 160,267, 286, 290,293

Дафномил Евстатије, војсковођа

Василија II, патрикије, намесник

Охрида, стратег Драча, саучесник

Константина Диогена 12, 58, 59,

61, 290

Дељан Петар, вођа устанка (1040—

—1041) 81

дијадема 126

династија 220, 251, 294

Диоген, турмaрх Кападокије, или “тур

марх трупа Анатолика“ (t788./789)

57

Диоген Адралест, војсковођа Јована I,

протоспатарије, стратег Мораве 57,

287, 296

Диоген, породица 12, 22, 29, 57, 271,

287, 289, 291, 292

— Константин, патрикије и стратег

(дука) Солуна, стратег Србије,

намесник Сирмијума и дука

Бугарске, дука Солуна, стратег

Тракесијанаца 22, 39, 55-62, 85,

168, 190,244, 286, 287, 290-292
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— Роман, в. Роман IV

Диоклецијан, римски цар (284—305)

217

Докеја (Токат), место између Амасије

и Севастеје 160

Докијан, породица 20, 155, 160

— Михаило, протоспатарије и дука

Италије, можда супруг ћерке

Манојла Еротика Комнина 94,

155, 160

— Нићифор, катепан Италије 160

— Теодор, син ћерке Манојла Еро

тика Комнина и Докијана, нећак

Исака I, 19, 160, 266, 270

— N., супруг ћерке Манојла Еро

тика Комнина, можда идентичан

са Михаилом 155

доместик схола 4, 7, 74, 78, 162, 214;

— запада 208, 250, — истока 7, 8, 42,

98, 158, 206, 208, 210, 211

Доња Мидија 91, в. Приеуфратски

градови

Драч, град и тема-дукат 62, драчка

област 103, 105; в. дука (стратег)

Драча

друнгарије 66; — вигле 52, 53, 56

дука (дукс), дужност 161, 167, 208,

Адријанупоља (Једрена) 133, 136; —

Антиохије 36— 38, 47, 65-67, 71,

78, 79, 81, 159, 175, 177, 190, 208,

246, 287, 292; — Бугарске 57, 120,

140; — Драча 20, 277; — Едесе 168,

206, 207, 210, 211; — Италије 94, 99,

— Месопотамије 207; — Сердике

291; — Солуна 57, 58, 168, 170, 291,

292; в. катепан, стратег

“дука Истока и управник Антиохије и

свих области Истока“ 42

дука целог запада 120

дукат, нижа војноуправна јединица

тематског уређења, касније назив

за значајније теме 159, 161

Дука, породица и византијска дина

стија 4, 12, 14–16, 19, 21, 23,

28—31, 73, 148, 151, 161–167, 183,

186, 199, 201, 234, 237, 252,

270-272, 274–276, 278—283, 285,

287, 288, 292, 293, 295, 296, 299,

300; в. Лид А., Пантиpије

— Андроник (t око 908) 162, 164—

—166

Андроник, можда отац Кон

стантина Х и цезара Јована 163

Андроник, протоспатарије и стра

тег Великог Преслава, можда

идентичан са Андроником, оцем

Константина Х и цезара Јована

163

Андроник, син цезара Јована

Дуке 163, 165, 279

Григорије, син доместика схола

Константина (t 913) 162

Ирина, унука цезара Јована, су

пруга Алексија I, 271, 272, 278,

282, 283

— Јован, брат Константина Х,

можда идентичан са дуком

Едесе, цезар 20, 30, 148,

163—166, 168, 179, 192, 252, 271,

275, 276, 279, 282, 283, 292

— Јован, унук цезара Јована, брат

Ирине 279

— Константин, стратег Харсија

нона, доместик схола, узурпатор

(913) 162, 164–166

— Константин, в. Константин Х

— Константин, магистар и дука,

можда идентичан са Констан

тином Х, 167

— Константин, син Михаила VII и

Марије Аланске 276, 279, 282,

283

— Михаило, нећак узурпатора Кон

стантина (t 913)162

— Михаило, унук цезара Јована,

брат Ирине 279

— Никола (f 917), “син Дуке“ 162

— Стефан, син узурпатора Кон

стантина, ушкопељеник (913)

162, 164
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— N., родоначелник породице Дука

161

— N., дука Едесе 168

Дукља 88, 227

Дунав, река 129, 136, 312

Аб7.oooo. 65

босиофорio 34

беотерос Восu) eog 277

onuo forto 112

ofijuog 26

onибсto cuvetoФорб 202

бикоoths E77.hvov 84

Лóкеuo 160

борića tuкоc tow oxo7.dov 7, – tov

o/o) dov trg otvoroving 158

бо 68 74, 159, 161, 163, 206, –

Аóptovouxó7eog 134, 136

ouvajuetg, butuкég 206, — Македоушке;

142

buvooteto 44

buvocrne 7; -, č7xóptog 127

buvo tot 11, 247

Ђакон Лав, византијски писац 6, 43

Ђурић, И., византолог 30, 41, 170

Евдокија, најстарија кћи Константина

VIII, 52

евнух 27, 52, 53, 62, 63, 67, 69, 73, 76,

78, 81, 94, 105, 158, 166, 167, 206,

210–121, 260, 261

Евпрепија, сестра Константина IX,

112, 121

Евтимије, отац Нићифора и Михаила

139

Едеса, град, затим седиште теме-кате

паната (дуката) Едесе 69, 91-93,

108, 112, 168, 207, 210; в. При

еуфратски градови, дука Едесе

Елпидије, патрикије, великаш из Ан

тиохије (1034), можда идентичан

са Елпидијем Врахамијем 71, 290

епарх Цариграда 53, 87, 88, 244, 265

епархија 157, 159

епископ Перитеориона 62

епитимија 126, 127

Ервевије Франгопул, нормански на

јамник, патрикије 104, 150, 174,

250

Ергодот, евнух 52, 69, 70, 76

Еpoтик, породица 18, 87, 88, 152, 284

— Варда, (Х в.) 87

— Манојло, в. Комнин Манојло

— Нићифор, патрикије, зет епарха

Теофила (Х в.) 87, 88

— Нићифор, патрикије, посланик

Нићифора II, можда идентичан

са Нићифором, зетом епарха

Теофила 88

— Теофил, намесник у Дукљи (?),

стратег Кипра, побуњеник (1042)

86-88, 152, 245

Ескоријалски тактикон, ранг листа

византијских функционера (971—

—976) 94, 95, 133, 134, 158, 159,

166, 208

Еуфрат, река 91

"Eбеоoо 92

&piФ07.tov otplo 216

čjuф0) tog хомерос 123, 125, 213, 235,

280

èëоuoto 227; — BootХuкih 219, – ting

дрХfig 94

éлорХto 157

éлфоu).f. 61, 63, 113, 178, 181, 194

čлиоркio 222

čлiоколос Перu.9eoptou 62

čлionрlou, ot 130

čntonpćtepot, ot 196, 197, 200

ebepyeoto 105

govor)}{og 210

etoхотptóоu 170, 229

ebnoрto. 263

euфmputo 228

ћуеpovio 184
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fiуepidov 196; hyepióveg töv отротолебаоу

17

fyобрievog töv Пtotööv коi. Локобvov

188, hyобрievou, toč отротоu 148, 179,

253

Житије Лазара Галесијског 140

заклетве 39, 69, 70, 72, 74, 76, 137, 138,

181, 194, 197, 221, 222, 226, 227, 234,

244

западна војска, западне трупе, западне

тагме 113—118, 121, 123, 128, 131—134,

136, 205, 206, 209, 213, 214, 226, 248,

289, в. македонске тагме

„западне теме“ 141

Захарије, монах, завереник против

Константина VIII, 40, 49

„земља Срба“ 88

Зоја, кћи Константина VIII, византијска

царица 29, 52–56, 61-64, 72, 75, 80,

82-84, 98, 105, 117, 124, 140, 173, 174,

217, 239, 243-246, 259,260, 286, 287

Зонара Јован, византијски хроничар 33,

55, 56, 59, 68, 81, 86, 89, 93, 94, 98, 99,

103, 107, 115, 122, 130, 132, 164, 166,

170, 257, 262, 263

зости патрикија, византијска дворска

титула, додељивана особама женског

пола 55, 56, 289

Ибн ал Атир, арабљански писац 67

Ивац, Самуилов војсковођа 12, 59

Ивирија, подручје, тема-катепанат,

касније дукат 6, 112, 114, 121, 140,

207, 246, 287, в. катепан Ивирије

Ивирон, манастир на Атону 60

Ивирци 6, 36

Илирик 62; в Балканско полуострво

Ираклије, византијски цар (610-641) 2,

217

Исак I Комнин, патрикије и катепан

Ивирије, магистар, вестис и страто

педарх истока, узурпатор (1057),

византијски цар (1057—1059) 19, 28,

30, 31, 41, 54, 60, 73, 85—87, 90, 104,

118, 121, 145, 146, 148—152, 154–161,

167–173, 175—186, 188—195, 198—207,

210-212, 214–227, 229–232, 234,

236-239, 242, 246, 249, 250, 252-256,

258, 259, 261—270, 272-276, 286-288,

290, 292, 294-296, 298, 299

источна војска, источне трупе, источне

тагме 113, 121, 125, 127, 128, 130, 132,

133, 135, 199, 203-206, 209, 246, 249,

В. аНаТОЛСКС TaГМС

„источна земља“ 67

источни стратези, побуњеници из 1057.

године 1, 26, 30, 73, 144, 145, 147—150,

158, 159, 165—168, 173, 175-178, 180,

181, 186–191, 193, 194, 196, 229, 235,

237-240, 248, 255, 261, 265, 285, 292,

293

Италија, подручје и тема-катепанат 89,

94, 95, 98, 99, 101–105, 110, 160, 290,

в. дука (катепан) Италије

ичиргу боила, титула из времена Првог

бугарског царства 51

imperator 217, 255

"Ifimpeg 6

iepoobvm 237

iАЛоботриоu 50

'IN) upukóv 62

"Потpog 132

"I to Ato 94, 102

Јадран 103, 105

Јарослав, кијевски кнез (1019—1054) 129

Јасит Михаило, магистар и катепан

Ивирије, заповедник војске послате

против узурпатора Лава Торникија

128, 130, 135, 158

Јахја, писац из Антиохије 36, 37, 45, 46,

65, 67

Једрене 111, 115, 116, 118–122, 124, 127,

129, 133, 134, 136, 138, 141, 156, 160,

213; в. Адријанупољ

Јермени 35, 36, 130, јерменске области

197
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Јован I Цимискије, војсковођа, до

местик схола истока, византијски

цар (969—976) 5, 7, 15, 36, 41-44,

46, 50—52, 57, 134, 169, 284, 286,

287, 296, 297

Јован Владислав, Аронов син, бугар

ски цар (1015—1018) 48, 57, 61, 100,

156, 160, 161, 174, 203, 206, 207,

210, 287-289, 298

Јован Орфанотроф, евнух, препозит,

управник орфанотрофије (сиро

тишта) 56, 62-64, 68, 70, 72, 73,

77—82, 93, 96, 97, 106, 217, 244,

245, 259, 260,293, 294

Јован Сиријски, писац 164

Јован, протонотарије Василија II,

синкел, чувар 55, 58, 60, 61

Јованупољ (Велики Преслав) 134

Јосиф Вринга, евнух, државник 111

Јужна Италија 95, 98-101, 103, 104,

160, 165, 189, 291, в. Италија

Каждан, А. П., 16, 23

Каиро, град у Египту 65

Кападокија, подручје и тема 22, 40,

46, 57, 139, 180, 187, 196, 203, 287,

291, в. стратег Кападокије

Кападочани, становници и војници из

теме Кападокије 124, 180, 187

Капуа, град у јужној Италији 99

Кастамона, у Пафлагонији 19, 20, 88,

154–156, 179, 189, 191, 192

Катарина, ћерка Јована Владислава и

супруга Исака I, 160, 161, 203, 267,

270–273, 287

Катасирте, битка (917) 162

катастарски попис из Тебе 90, ката

старски спискови 202

катепан, војноуправна дужност; —

Адријанупоља 208, 209, 277; —

Антиохије 67;— Бугарске 99; —

Васпуракана 39, 66, 91, 100, 207; —

Ивирије 66, 78, 79, 158, 287; —

Италије 93—95, 97, 98, 101, 103,

160, 165, 208; — Приеуфратских

градова 91

Кацамундис, стратег, лојалан Ми

хаилу VI, 212

квeстор 87

Кедрен Георгије, византијски хрони

чар 142

Кекавмен Катакалон, протоспатарије и

архонт тагме Арменијака, вестис и

стратег теме Парадунавон, катепан

Ивирије, стратилат истока, магистар

и дука Антиохије, куропалат,

стратег Колонеје 23, 24, 148, 149,

158, 167, 171—177, 179-182, 184,

186, 188, 190, 192—204, 207-212,

218, 222, 224, 229, 231, 236, 246,

249, 251, 275, 290,294, 299

Кекавмен, писац из ХI века 172—174

Кекавмен, породица 172, 173

Келти 6, 123

Керуларије, породица 29, 167, 232,

234,235,237, в. Михаило Керуларије

Кизик, град и полуострво 282

Кипар, острво и тема 86-88, 245; в.

стратег Кипра

Кипсела, град у Тракији 128, 130, 134,

208

Кир, четврт у Цариграду 70

Козма I, цариградски патријарх (1075—

—1081) 126, 280, 283

Колонеја, тема 173, 175–177, 179, 188,

192—194, 196, 198, 202, 252; в.

стратег Колонеје

Колонијата, тагма из теме Колонеја

196, 197

комес Опсикија, намесник теме Опси

кија 153

Комни, село 155, 156

Комнин, породица, византијска дина

стија 3, 12, 14, 17-21, 23, 24, 29, 30,

33, 41, 76, 88, 87, 127, 151–153,

155-158, 160, 161, 183, 186, 187,

199, 201, 203, 218, 252, 266, 267,

270–277, 281—283, 287, 288,

295–300
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— Адријан, брат Алексија I, про

тосеваст и велики доместик 277

— Алексије, в. Алексије I

— Алексије, в. Алексије II

— Ана, ћерка Алексија I, византијски

писац 19–21, 41, 105, 118, 126, 127,

152—155, 272, 276—280, 282

— Евдокија, сестра Алексија I, супруга

цезара Нићифора Мелисина 277

— Исак, можда отац Манојла Еротика

152

— Исак, в. Исак I

— Исак, брат Алексија I, севастократор

20, 252, 270, 277-279, 282

— Јован, брат Исака I, куропалат и

доместик схола запада, 19, 20, 41,

152, 155, 157, 159-161, 167, 176,

179, 182, 203, 250, 252, 266-268,

270–273, 275, 278, 287, 288, 292,

295, 296, 298

— Манојло (Еpoтик), родоначелник

Комнина 14, 18, 19, 41, 87, 88,

152—156, 159, 161, 284, 288, 298

— Манојло, син Исака I, 270

— Манојло, настарији син куропалата

Јована 252, 270, 271, 278, 280

— Манојло, в. Манојло I

— Марија, ћерка Исака I, 266, 270

— Нићифор, протоспатарије и катепан

Васпурака на 38—41, 45, 66,

154–156, 287, 289, 298

— Нићифор, брат Алексија I, севаст и

велики друнгарије флоте 277

Константин I Велики, византијски цар

(324-337) 162, 217

Константин IV, византијски цар (668–

—685) 220

Константин V, византијски цар (741—

–775) 9

Константин VII Порфирогенит, визан

тијски цар (913—959) 53, 84, 87, 88, 162

Константин VIII, византијски цар

(1025—1028) 6, 7, 9, 15, 33–41, 45, 46,

48-55, 57, 64, 66, 67,71, 73-75, 84, 90,

96, 100, 124, 140, 146, 154, 239, 242,

244, 259, 263, 284, 286-290, 292,

297-299

Константин IX Мономах, судија Хеладе,

византијски цар (1042-1055) 15, 26,

60, 82-88, 92, 96–106, 108—114, 116,

118, 119, 121—125, 128, 129, 132,

135—144, 149, 152, 158, 171, 174, 175,

179, 189, 190, 199, 207, 213, 227, 228,

231-233, 237, 239, 240, 243, 245-251,

255, 259, 284, 286, 288, 294, 299

Константин X Дука, вестарх, проедар,

византијски цар (1059—1067) 21, 26, 28,

30, 31, 72, 73, 77, 148, 151, 160,

163—168, 171, 176, 179, 181, 183—186,

190—192, 201, 217, 234, 242, 245, 252,

257, 265–270, 272-276, 285, 287, 290,

292–295, 299

Константин Бодин, српски краљ (крај XI

в.) 73

Константин Лихуд, проедар, цариградски

патријарх (1059—1063) 215, 266, 269,

274

Константин Умбертопул, војни запо

ведник, присталица Алексија I, 20

Константин, брат Михаила IV, евнух,

дука Антиохије, доместик схола

истока, новелисим 73, 78, 81, 98, 173

Константин, нећак патријарха Михаила

Керуларија 228, 237

Константинопољ 34, 230, 236; в. Цари

град

Космидион, манастир 20, 280

Крит, острво 6

Ксилинит Никита, логотет дрома 193,

194

Ксифија Нићифор, војсковођа Василија

II, патрикије 43, 45, 46, 66

Кулин, Печенег 174

Куркуас, породица 33, 50, 52, 284

— Роман, присталица Нићифора II, 296

— Роман, великаш, зет Прусијана,

завереник против Константина VIII,

40, 48, 49, 73, 284
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куропалат, титула 10, 27, 36, 41-43,

47, 120, 154, 167, 173, 176, 182,

229, 236, 250, 251, 270-272, 275,

288, 296

куропалатиса, супруга куропалата 251,

277

кotvotopito 115

коioор 81, 184, 216, 280; коioорос

oХmplо 216, 217

ко 9ootooug 39

Коллобокоu, ot 180, 187

Koordiplov 154, 189

котархоу 102, 203; — тоu Aviou koi

tђg "IBmptog 174; – tov Avoхоликоју

тоурićitov 188

кoтeлavo Ito) tog 98; – кото Мmótog

91

KéАтоu 6

коuvöv, tö 69

Köpivm 155

корофоiot too 9éротog 198

кrnpio 144, 221

ктiћоug 44, 248

Köpou, to 70

Лав VI Мудри, византијски цар (886—

—912) 162

Лакапин Јелена, супруга Константина

VII Порфирогенита 53

Ламброс Лав, патрикије и стратег Ме

литине 105, 113

Латини 104; в. Нормани

Лациј, област у Италији 104

Лезбос, острво 100

Лепендрин Лав, катепан Едесе 92, 93

Летопис града Барија 102

Лефор, Ж. (Lefort, Ј.), 115

Лид (Дука?) Андроник, патрикије и

дука 163

Ликант, заповедник анатолских тагми

Пизиђана и Ликаонаца 187, 188,

203–205, 211

Ликаонаца, тагма теме Анатолика 188,

203, 204

Ликаонија, турма теме Анатолика 188;

Ликаонци, војници турме Лика

онија 188

логотет дрома 193

Лонгивардија, Лангобардија 94; в.

Италија

Лоран, В. (Laurent, И.), 37

Лоуб.бес том орхбvrov 148, 253; — tђg

ouуклтitou 250

Лоуyupop&to 93, 94

Маврокатакалос, стратег, лојалан Ми

хаилу VI, 212

Мавропод Јован, византијски писац

112-118, 122-125, 128—136, 138,

232, 248, 253

магистар, титула 7-9, 19, 27, 36-38,

42, 44–46, 48, 49, 51, 55, 56, 58-61,

63, 66, 84, 88, 97, 99, 103, 108, 112,

120, 128, 130, 135, 136, 149, 150,

154, 158, 159, 167, 171, 172, 175,

176, 181, 189, 191, 206, 207,

210-212, 227, 240, 249, 250, 286,

289, 290, 292, 294, 296, 298

„мајка Комнина“ 277, 283,287, в. Ана

Даласина

Македонија-Тракија, подручје и тема

127, 134, 165

Македонија, подручје и тема-дукат 3,

59, 85, 113, 116—118, 123, 133, 134,

141, 142, 180, 209, 249, 253, 255,

284, в. дука (катепан) Адријанупо

ља (Једрена), стратег Филипопоља

македонска војска, македонске тагме,

трупе регрутоване у теми Македо

нија 113, 115, 119, 132, 133, 142,

143, 246, 249, 250; в. западна вој

СКа

македонска династија 6, 28, 35, 36, 41,

46, 53, 54, 56, 75, 83, 140, 142, 144,

180, 81, 187, 196, 209, 232, 239,

259, 287, 289, 297

македонске и тракијске тагме 117,

118, 133, 136
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„Македонци и Трачани“, војници из теме

Македонија 119

„Македонци“, житељи и војници из теме

Македонија 111, 113, 115, 117, 123,

124, 132—134, 138, 142, 143, 149, 206,

208, 211-213, 241, 249

Макремволит, породица 166, 167, 234,

293

— Евдокија, супруга Константина Х,

затим Романа IV, 166, 167, 234, 270

— Јован, судија, супруг сестре Ми

хаила Керуларија, отац Евдокије

166, 232

Мала Азија 2, 42, 49, 50, 58, 59, 73, 89,

121, 165, 203, 204, 209, 264

Малакинос Јован, протоспатарије 51

Малеин, породица 7, 10, 13, 15, 36,

42–44, 47, 289, 297

— Евстатије, син Константина,

магистар 8–10, 15, 44, 296, 297

— Константин, патрикије 44

Мандиниј, манастир у теми Букеларија

55, 61

„Манијакати“, назив за војнике Георгија

Манијакиса 105

Манијакис, породица 16, 89, 90, 106, 107,

157, 288, 298

— Георгије, протоспатарије и стратег

Телуха, стратег Приеуфратских

градова, патрикије и катепан Едесе,

катепан Васпуракана, стратег

автократор на Сицилији, магистар и

катепан Италије, узурпатор

(1042— 1043) 16, 22–24, 27, 69,

85—110, 137, 145, 150, 160, 165, 173,

175, 189, 205, 245, 263, 288,

290-292, 295, 298

— Георгије, протоспатарије (сред. ХI

в.) 90

— Гуделије, отац војсковође и узур

патора Георгија 24, 89, 106—108,

298

— Константин, севаст, учесник на

сабору у Валхерни (1094) 90

— Теофилакт, стратег (1057) 90, 205

Манојло I Комнин, византијски цар

(1143—1180) 240

Манојлов манастир у Цариграду 55

Манцикерт, град, битка (1071) 252

Марија Аланска, супруга Михаила VII,

затим Нићифора III, 276, 279, 283

Марија Бугарска, супруга Андроника

Дуке, сина цезара Јована 279

Марија, сестра Михаила IV, мајка

Михаила V, 80, 93

Марија, удовица Јована Владислава,

зости патрикија 48, 55, 61, 206, 289

Матејица, Самуилов великаш 51

Материја, град у јужној Италији 104

Матија Едески, јерменски писац 67, 130,

168

Меандар, река 165

Мелисин, породица 9, 42, 57, 271, 282,

295

— Лав, византијски великаш 9, 10

— Нићифор, зет Алексија I, узурпатор

(1080/81), цезар 9, 28, 277, 278, 282

— Теогност, византијски великаш 9, 10

Мелитина, тема 6, 65, 112, 113, 197, 199,

202; в. стратег Мелитине

Месанакта, у теми Анатолика 61, 62, 98

Месаникт Теодосије, заповедник тагме

98

Месина, град на Сицилији 173

митрополит Драча 62; — Солуна 62

Михаило III, византијски цар (842——867)

53, 141

Михаило IV Пафлагонац, византијски

цар (1034—1041) 21, 50, 52, 56, 62-64,

66—71, 73–76, 78-82, 84, 88, 91, 92, 94,

95, 100, 101, 150, 165, 173, 179, 217,

231, 239, 241, 243-245, 260, 285, 286,

288, 290, 292-294

Михаило V Калафат, цезар, византијски

цар (1041-1042) 15, 62, 73, 80-84, 86,

87, 98–100, 108, 109, 117, 146, 165,

173, 174, 217, 232, 239, 244, 245, 260,

290, 294
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Михаило VI Стратиотик, патрикије,

византијски цар (1056—1057) 1, 24,

27, 90, 144, 146—151, 158, 167, 168,

171, 174–183, 185, 187, 188, 196,

203–210, 212-231, 233–237,

239-243, 246, 247, 249-251, 256,

258, 260–262, 291

Михаило VII Дука, византијски цар

(1071—1078) 30, 183, 208, 270,276,

282

Михаило Деволски, епископ Девола,

писац 57, 160

Михаило Керуларије, цариградски

патријарх (1043—1058/59) 122, 131,

143, 166, 167, 181, 227, 231—237,

261,262, 293

Михаило звани Уран, нећак Михаила

VI, магистар и дука Антиохије 175,

177

Михаило, син Евтимија 139

Михаило, патрикије, војни заповед

Ник 227

Михаило, син Анастасија, магистар,

архонт хетерија 227

Мономах, породица 29, 84, 111, 285

— Константин, в. Константин IX

— Никита, стратег Сицилије (t 836)

84

— Павле, магистар (Х в.) 84

— Теодосије, отац Константина IX,

84, 286

— Теодосије, син стрица покојног

Константина IX, проедар 144,

147, 233,234,239,260,290-291

Мономахат Георгије, дука Драча 20

Монопољ, град у јужној Италији 104

Муселе, породица 57

puáytotpog 8, 48, 60, 154, 158, 181,

206, 227

Македбveg коi. 6pćкеq 119

Мокебоушкој коa ерокикој полеug

127, 134

Мокебdov, МокеŠćveg 111, 115, 149,

206, 208, 213

Moviо катоu 105; – Moviо ко тоu

Лотivov 105

pleyомбломq 229

pićyag борiéotuкос 250

pleytotöveg, töv "Poplotov 8

МеNutnvot 197

Meodvoкто, то 61

Mnóto, čvo 91; — като 91

рintрололitng Дuppoxiou 62

Микро Асto 59

plovim töv 'IBripov 60

најамници 116, 117, 133, 210, најам

ничка војска 121

Напуљ, град у јужној Италији 99

Нижи дворац 283

Никеја, град 34, 88, 90, 149, 152-154,

156, 182, 190, 203–205, 210–213,

215, 225, 226, 233, 237, 240, 249,

250, 258, 261

Никита, брат Михаила IV, дука Анти

охије 71, 78, 81

Никола Мистик, цариградски патри

јарх (901–907, 912—925) 162

Никола, архиепископ Барија 102

Никомедија, град 165, 193, 194, 210,

214–216, 221

Никопољ, никопољска равница 196

Нићифор II Фока, војсковођа, узурпа

тор (963), византијски цар (963—

—969) 5–7, 15, 28, 30, 35, 41, 88, 94,

111, 169, 170, 286, 296, 297

Нићифор III Вотанијат, магистар,

стратег Анатолика, узурпатор, ви

зантијски цар (1078—1081) 17, 20,

21, 28, 50, 151, 169–172, 179, 189,

190, 192, 210, 212, 246, 249, 252,

253, 271, 275-277, 279, 280, 282,

283, 285, 290, 299

Нићифор, нећак патријарха Керула

pија 228, 237

Нићифор, ректор, стратег автократор

174

Нићифор, син Евтимија 139
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Ниш, град 115

новела из 996. године, 43, 44

новелисим, титула 27, 47, 173, 176, 282

Нормани 98, 99, 103, 104, нормански

најамници 99, 105

veoreptoplog 228

Nikolo 152, 205

Nuкóлолig 196

vöplog 114

Овчепоље 115

„одметник“ 116, 126, 139, 194, 236

Оксија, острво 49

Олимп, планина у Битинији 74

Оп Константин, патрикије и катепан

Италије 93

Оп Лав, архонт Лонгивардије 93

Опсара Јован, патрикије 187, 188, 209

Опсикија, тема 50, 73, 153, 163; в. комес

Опсикија

Острoвo 106, 110

Острогорски, Г, 3, 17, 28, 247

„отпадник“ 106, 114, 135, 210, 238

„отпадништво“ 188

Отранто (Хидрунт) 102, 103

Охрид, град 59

оiketot 197, 199

otkog tol). Ф(око 46

öлMireg tђg obЖng 229

бркос, ВоotЛикос 76; — политикос 76

бркоu 69, 71, 181, 194, 221, 222, 226, — оi

BootAetou 74

Пакуријан Георгије, војни заповедник 20

Палеолог, породица, византијска дина

стија 23

— Георгије, син Нићифора, зет Миха

ила и Јована Дуке, шурак Алексија

I, 20, 23, 279, 280, 283

— Нићифор, отац Георгија, присталица

Нићифора III, 23

Паниј 156

паниперсеваст, титула 278

Панкратије, владар Абазгије 78

Пантиpије, сродник Дука 166

Парадунавон (Паристpион), тема 6, 174,

175; в. стратег Парадунавона, тема

Придунавски градови и области

паракимомен, дужност 74, 299

Пард, протоспатарије или патрикије

100— 103

парик, зависни сељак 48

Паристpион, в. Парадунавон

Парсакутен Варда, син патрикија Тео

дула 296

Парсакутен Нићифор, син патрикија

Теодула 296

Парсакутен Теодор, син патрикија

Теодула 296

Парсакутен Теодул, патрикије 296

патрикије, титула 10, 27, 35-39, 43-49,

51–54, 56, 58, 60, 61, 64-68, 70, 71, 75,

79, 87, 88, 91-93, 96-98, 102, 105, 108,

112, 113, 136, 142, 144, 152—154, 158,

163, 180, 187, 203-206, 208-212, 227,

239, 244, 249, 250, 261, 288-290, 293,

296, 298

Пафлагонија, тема 19, 21, 50, 62, 88,

154–156, 160, 162, 164, 179, 189, 191,

192, 194, 198, 202-205, 211, 218

Пафлагонци, породица 15, 21, 63, 64,

68–70, 72, 73, 77, 79–81, 84, 92, 97, 98,

106, 179, 244, 245, 259,260, 287, 290,

293, 294; в. Георгије; Јован Орфано

троф, Константин, Марија, Михаило

IV, Михаило V, Никита

Пела 155, 156

Пелопонез, тема 141, в. стратег Пело

ПОНСЗа

Пергам, град 105

Перитеорион, епископско седиште 62

Петрион, манастир у Цариграду 58, 59

Петроја, место код Никеје, 210

Печенези 48, 57, 60, 115, 116, 119, 124,

129, 131, 132, 135, 136, 142, 160, 174,

175, 207
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Пигазије, присталица узурпатора Вар

де Склира и комес Опсикија (?) 153

Пигонит Никита, патрикије и катепан

Васпуракана 93

Пизиђана, тагма теме Анатолика 188,

203, 204

Пимолиса, тврђава у Пафлагонији

159, 203

Пир Христофор, патрикије, архонт

хетерија 227, 228

Плати, острво 49,72, 77, 245

племићка (феудална) пратња,

приватна пратња, приватне трупе,

приватне војске 117, 195—197, 202,

258

Пловдив 96; в. Филипопољ

Пниемије Ивирац, заповедник тагме

(фаланге) Харсијанита 203, 205,

211, 212

побуна 145

„подручни војни одреди“ 195

Полемис, Д. (Polemis, D. I.), 161, 275

Полис, породица 119

— N., један од заповедника запад

них тагми 17, 118, 119, 128, 130,

136, 137

„прваци теме Арменијака“ 198

Прво бугарско царство 51

презвитер Свете Софије 109

препозит 62, 112; — педијадита 94

претор 157

Придунавски градови и области, тема

174, 246; в. Парадунавон

Приеуфратски градови, тема-кате

панат 6, 91, 108; в. Едеса

Провата, породица 74

— Георгије, евнух, посланик Миха

ила IV на Сицилији, војни запо

ведник 73, 74, 93

— N., великаш из Мале Азије (1034)

17, 73, 74, 245, 287, 293

— N., византијски заповедник у

Скопљу (1073) 73

проедар, титула 16, 27, 52, 97, 120,

144, 147, 166, 167, 175, 177, 179,

186, 189, 190, 193, 206, 210, 211,

215, 246, 249, 250, 265, 269, 275,

276, 290-292

пронија 264; пронијарски систем 3,

263

проноитис провинције 140

протевон Драча 228

Протевон, породица 140

— Јован, протоспатарије и стратег

Пелопонеза 140

— Нићифор, брат (син) Протевона,

судија у теми Тракесијанаца (?)

140

— Нићифор, управник теме Бугар

ска 140, 142, 143, 239, 294

протовестијарије (начелник царске

гардеробе), дужност 52, 74, 75, 77,

278, 293

протонотарије 55, 60, 61

протопроедар, титула 27, 207, 227

протосеваст, титула 277, 278

протосинкел, титула 144, 178

протоспатарије, титула 27, 39, 51, 57,

66, 86, 90, 91, 94, 101, 102, 108,

111, 140, 141, 154, 163, 173, 208,

289, 298

протостратор, дужност 99, 189, 292

Прусијан, најстарији син Јована Вла

дислава, магистар и стратег теме

Букеларија 48–51, 55, 56, 58-61,

85, 100, 206, 244, 289, 290

Псел Михаило, византијски писац,

проедар 1, 5, 6, 15, 16, 23-27, 33,

35, 53, 55, 62-64, 67, 68, 72, 73, 75,

81-84, 89, 92, 94, 96, 98, 101, 102,

104—112, 114—118, 120—122, 124,

125, 128, 129, 131—133, 135, 137,

138, 140, 142, 144–146, 149, 155,

156, 163—167, 173, 175—180,

183—186, 194, 197, 200, 202,

212-224, 230, 232, 233, 240, 241,

243, 246, 250, 252-258, 261, 263,

266—270,272-274,276, 286
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пороotörng 78

ПотŠuváкоu, ot 48

потрiópxng 228, 229, 230

потрiktog 60, 93, 163, 227

Пофлоуоуto 189

ПéХХm 155

перtoucto 43, 210

Петрtov 58

кu8öveg 21

лХћ9og 26, 214, 226, 228, 235; – Smpio

тиком 223, 257, 258

лóлеug, töv пореupportótov 91

ПóAug 68, 138, 202, 224, 230, 235, 258

лоЖito u 25, 121, 124, 178, 214, 226, 230,

232

прбеорос 269

протебоу 140

протn Boulfi 118, 215

Радомир Арон, праунук Арона, сина

Јована Владислава 207

Рандулф, патрикије, франачки најамник,

лојалан Михаилу VI, 171, 210–212,

249

Редесто, град у Тракији 112, 120, 127,

128, 134, 292

Рее, село код Хрисопоља 221, 224

ректор, дужност 174

реликвије из царске палате (часни крст,

Христов лик отиснут на платну, икона

пресвете Богородице и својеручно

писмо Исуса Христа Авгару) 69

Рим 104, 162

Роман I Лакапин, византијски цар

(920–944) 8, 9, 53, 140

Роман II, византијски цар (959—963) 6

Роман III Аргир, патрикије, епарх Цари

града, византијски цар (1028— —1034)

34, 37, 46, 52-64, 67, 69–71, 74, 75,

83–85, 91, 92, 100, 179, 190, 191, 239,

242-244, 247, 259, 287, 289, 290, 292,

294

Роман IV Диоген, вестарх и дука

Сердике, византијски цар (1068—

—1071) 22, 57, 208, 270,271,274, 287,

291

Русел од Бајела, заповедник норманских

најамника 282

Руси 42, 97, 129, 135, 174

руска тагма, одред византијске војске

састављен од руских најамника 195,

197, 210; руски одред 104

"Péоu 221

"Poouкih potpo 104

"Рdopun 104

саархонт 206, 207, 211, 249

сабор у Влахерни 90

Саборна црква у Анију 207

савладарство 217

Салива, форологос у Антиохији 71

Самос, острво и тема 96; в. стратег

Самоса

Самосата, град, седиште теме При

еуфратски градови 91

Самуило, бугарски цар (976—1014) 5, 7,

11, 12, 36, 42, 50, 51, 57, 59, 89, 156,

160, 161, 169, 287, 288

Самуилова држава (976—1018) 51, 52, 89,

287

Самух, Турчин 150

Сангарион, река 203, 210

сацар 220, 223, 231, 282; в. цар савладар

Света Софија, црква у Цариграду,

седиште васељенског патријарха 83,

109, 181, 229, 233, 234, 274; в. Аја

Софија

севаст, титула 27, 90, 277, 282

Севастеја, тема 197, 199, 202

севастократор, титула 277

севастофор, дужност, затим почасно

звање 105, 109

„северна војска“ 129

сенатор, члан синклита 27, 89
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Сенахерим, владар Васпуракана, за

тим патрикије и стратег теме Капа

докија 39

Сер, град у Македонији 165

Сергије II, цариградски патријарх

(1001—1019) 11

Сердика (Софија), град 115; в. дука

Сердике

Симеон, евнух, друнгарије вигле 52,

53, 74

Симеон, протовестијарије, доместик

схола, можда идентичан са евну

хом Симеоном, друнгаријем вигле

74, 75, 77, 81, 293

Синадин, породица 279, 280

синкел, дужност 55, 60, 61, 144

синклит (сенат) 27-29, 53, 68, 69, 75,

83, 89, 109, 118, 139, 201, 215,

222-224, 226–228, 230, 231, 234,

235, 237, 238, 244-246, 250, 253,

257-262,266, 281, 282, 299

синклитски ред, синклитски слој 1,

27, 28, 223, 228, 230, 241, 259

Сирија, подручје 6

Сирмијум, тема 6, 57

Сицилија, острво у саставу теме

Италија 11, 73, 92–98, 100, 104,

108, 150, 160, 173, 290, 291

Сицилија, тема 84, в. стратег

Сирмијума

Скилица Јован, византијски писац 7,

9, 10, 12, 17, 18, 24–27, 33, 34, 37,

39–41, 44, 46, 48, 50—52, 54-56,

58—61, 63–65, 67—74, 76-79, 81-83,

86, 87, 89, 93–97, 99—106, 108, 111,

112, 114, 116—119, 121, 122, 124,

127— 129, 130, 131, 133 — 139,

141—144, 145, 148—150, 152, 154,

157—159, 166—175, 177—179, 181,

182, 184, 187— 189, 191—200,

203—206, 208—213, 215, 216,

218–224, 226–231, 235, 236, 239,

243, 244, 249, 250, 253, 261, 284,

286, 288, 290, 293

Скиличин Настављач, византијски пи

сац 159, 167,201,257, 262,269,272

Скити 123; Скити Номади 129

„скитска аутономија“ (Самуилова др

жава) 89

„скитска земља“ 6

Склир, породица 4, 7, 9, 10, 12, 19, 23,

30, 31, 33, 36, 47, 87, 99, 100, 137,

151, 172, 183, 199, 201, 202, 209,

263, 275, 284, 289, 290, 292, 299

— Варда, узурпатор (976—979,

987—989), куропалат 7—10, 36,

40, 42, 43, 47, 88, 145, 152—154,

156, 163, 248, 297

— Василије, магистар, вестис и

стратег Анатолика, можда иден

тичан са Василијем, зетом Рома

на III, 56

— Василије, син магистра Романа,

зет Романа III, патрикије, маги

стар 40, 47-49, 56, 63, 84, 100,

284, 289, 290, 292

— Роман, син узурпатора Варде,

магистар 9, 47

— Роман, брат Склирине, магистар

и протостратор, проедар и дука

Антиохије 49, 99, 100, 102, 103,

108, 179, 189, 190, 192, 211, 212,

246,250, 251, 275,290,292, 299

— Склирина, љубавница Констан

тина IX, 99, 124

Скопље, седиште теме Бугарска 128

словенски великаши 49, 89, в. Богдан,

Глава, Гуделис

Солун, град и тема-дукат 51, 57, 58,

106, 140, 170, 277, 291, 292; в. дука

(стратег) Солуна

Софрон, планина 165, 210

спатарије, титула 141, 168

спатарокандидат, титула 38

Сперхеј, река 50, 51, 120

Спондил, евнух, дука Антиохије 67

Србија, тема 6, 57, 88; в. стратег Ср

бије

Стефан Војислав, дукљански владар

73, 88
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Стефан Севастофор, евнух, стратег

автократор 96, 105, 109

Стефан, супруг Марије, сестре Михаила

IV, отац Михаила V, патрикије и

заповедник флоте 80, 93, 94, 96, 97,

108

Стефан, црквени заменик Михаила

Керуларија 228, 236

Стип, први презвитер Св. Софије 109

Стравомит, породица 119

— Теодор, један од заповедника запад

них тагми 17, 118, 119, 128, 130,

136, 137

Стравосподил (Параспондил) Лав, син

кел, протосинкел 144, 178, 180, 213,

219, 239

стратег, тематски намесник 2; — Анато

лика 56, 60, 66, 162, 171, 191, 208, 275,

287; — Букеларија 49, 56, 289,

—Васпуракана 298; —Великог Преслава

(Јованупоља) 163, 164; — Далмације

141; — Драча 12, 59, 61; — Ивирије 246;

— Калабрије 95, 213; — Кападокије 39,

187, 196; — Кипра 86, 88; — Колонеје

176, 252; — Лонгивардије 94, 95 (в.

Италија); — Македоније 133; —

Мелитине 105, 113; — Мораве 57; —

Парадунавона (Придунавских градова

и области) 174, 175,246, — Пелопонеза

140, 141; — Приеуфратских градова 91;

— Самоса 96; — Сирмијума 57; —

Сицилије 84, 94, 95; — Солуна 57; —

Србије 57; — Телуха 91; — Траке

сијанаца 58, 210, 291; — Тракије 133; —

Тракије и Јованупоља 134; — Фи

липопоља, 96, 97, 288; — Харсијанона

162

стратег автократор 6, 93, 95, 96, 99, 105,

108, 121, 174, 189, 206, 211, 241, 242,

254, 255, 282, 290, в. цар војник

„стратег автократор и архонт“ 206

стратег автократор македонских тагми

180, 181, 187, 196

стратег автократор тагми у Италији 98,

101

„стратег автократор целог истока“ 152,

153

стратег, војни заповедник 89, 90, 103,

107, 117, 120, 130, 133, 136, 177, 179,

183, 205, 206, 212, 213, 249

стратегија 157, 159

стратилат, дужност 60, 208; — запада 149,

208, 211, 249, — истока 174, 175, 246

„стратиоти“ 2, 117, 133, 136, 137, 206,

210, 242; в. војници

стратопедарх 154, 158, 159, 179, 282; —

запада 208; – истока 158, 208, 246

Студион, манастир у Цариграду 61, 157

судија и практор државних пореза 86

судија Хеладе 84

Сципиони, римска породица 169

сеpootóg 282

Херосtnvot 197

Хикелio 92

outnpéotov 200

outóveg 21, otrovukó, outdovio 21

Жкu.9uкih obrovoputo 89

Жкu.9óv ућ 6

otóоug 113

отроторхmg töv Пtotööv коa Локобvov

188

otpätelupo, Bópetov 129

отротеорота, елахорио 195, — то кото

ööotv 116; — Мокебоуuка 113

стротnуto 94, 112, 157, 171, 212, 219, 243

otpornуuкég opxég 50, 112

otpormyot 205; – tђg što 148, 158, 166

otpormyog obroхрóтор 93, 121, 241; —

tђg čфос олбоog 152, 153; — tov čv

"I to 7 to to yрi će to v 98; – to v

Мокебоуuком то урići tov 180

otpormyog Opći kng коi Iavvouróлеоg

134; — Лоуyupopotog 94

otporn).Čitng tђg oboeog 208

отротолебархmg trig Avotoxing 158

отротолеборХto 158
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otporudorot 25, 149, 178, 187, 191, 205,

209, 242, 263

отротidorng o otoкратор 121, 255

otporuotuкћ пMn3 og 243, – o ovito čug

242

otporuotuкоу, то 241, 257

обуклnтос 53, 69, 241, 244, 282

обрфоuMog 9, 78, 206

oovtoryро отрототиком 1

ouуyeveig 117, 195

ouукљntuкоc 226

ouуклntuкоу пМћ9og 228

ouук\ntuкћ ВоuAf 230, 257; – tačug 1,

223, 230, 258

oovopxov 206

o ov9mplо 129

obvtočug 205

оuvoplooto 189, 194

оuvopióting 61, 68, 189

тагма, одред професионалне војске

17, 98, 101, 104, 113, 117–119, 132,

133, 135, 136, 173, 180, 187, 188,

195, 196, 203-206, 209, 210, 246,

249, 250, 289, — Арменијака 133; —

схола 119

тагматска војска 98, 133, 196,199, 248

таксијарх (командант одреда од 1000

војника), дужност 38

Тактикон Бенешевича, ранг листа ви

зантијских функционера (934-944)

94, 95, 133, 162

Тактикон Успенског, ранг листа ви

зантијских функционера (842—843)

94, 133, 162, 188

Талаш, манастир источно од Мели

тине 65

Тарент, град у јужној Италији 98, 101,

103

Таронит, породица 271, 295

— Григорије, патрикије 98

— Михаило, зет Алексија I, про

тосеваст и протовестијарије, па

ниперсеваст 277-278

Тарханиот (Траханиот), породица 208,

209, 252

— Василије, антипат, патрикије и

стратег, вестарх и катепан, ма

гистар и дука, стратилат запада

149, 151, 207-212, 240, 249

— Григорије, протоспатарије и ка

тепан Италије 208

— Јелена, сестра Катакалона, кате

пана Једрене, супруга узурпато

ра Нићифора Вријенија (1077)

209

— Јосиф, војсковођа, дука Анти

охије 208

— Катакалон, катепан Једрена 208,

209,277

Татари 123

телесна гарда 159, 201

Телух, град и тема 6, 91, 108; в.

стратег Телуха

тема, војноуправна јединица 2; в. —

Анатолика, — Антиохија, — Арме

нијака, — Бугарска, — Букеларија, —

Васпуракан, — Драч, — Едеса (При

еуфратски градови); — Ивирија, —

Италија (Лонгивардија); — Кападо

кија, — Кипар, — Колонеја, — Маке

донија (Македонија и Тракија); —

Мелитина, — Опсикија, — Параду

навон (Придунавски градови и

области); — Пафлагонија, — Пело

понез, — Самос, — Севастеја, —

Сирмијум, — Сицилија, — Солун, —

Србија, — Телух, — Теодосиупољ, —

Тефрика, — Тракесијанаца, — Тра

кија, — Халдеја, — Харсијанон

тематска војска 98, 133, 135, 195, 199,

248

Теодор, антиохијски патријарх (?)

228, 236 |

Теодор, евнух, проедар, доместик

схола истока и стратег Тракеси
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јанаца, стратег автократор 158, 206,

210-212, 214, 249, 250

Теодора, кћи Константина VIII, визан

тијска царица (1055-1056) 15, 29, 49,

52, 54, 55, 58, 60-62, 82, 83, 85, 98,

109, 110, 117, 124, 140—144, 147, 149,

158, 159, 173—175, 178——180, 187, 190,

206, 207, 232-234, 237, 239, 240, 243,

244, 246, 249-251, 254, 259-261, 289,

290

Теодора, мајка Михаила III, 141

Теодорокан, породица 96, 97, 288

— Василије, патрикије, магистар и ка

тепан Италије, заповедник флоте

96, 97, 103, 288, 290

— Георгије, стратег Самоса 96

— Константин, проедар (друга полови

на XI в.) 97

— N., патрикије и стратег Филипопоља

96, 97

Теодосиупољ, тема 6

Теофан, византијски писац 57

Теофан, митрополит Солуна 62

Теофана, супруга Романа II, затим Нићи

фора II, мајка Василија II и Констан

тина VIII, 7, 169

Теофил, епарх, квeстор и патрикије (Х в.)

87, 88

Теофилакт, протоспатарије, судија и

практор државних пореза 86

тестамент Евстатија Воиле (1059) 199

Теудат, патрикије 58, 60

Teфрика, тема 197, 199, 202

„тиранија“ 96-98, 113, 188, 218, 254, 261,

271, 274; в. узурпација

„тиранин“ 83, 126, 131, 221, 274; в.

узурпатор

Тирах, вођа Печенега 115, 136

Томор, планина у Албанији 48, 206

„топарх унутрашњих тврђава (места)“,

топарх тврђава или области 51, 52

топотиритис, дужност 38; — тагме схола

119

Торникије, породица 111, 112, 119, 284

— Лав, патрикије, вестис, управник

Ивирије или Мелитине, узурпатор

(1047) 15, 26, 85, 111–125, 127-139,

145, 146, 201, 209, 232, 241, 245,

248, 249, 254, 255, 263, 288, 289,

290,292, 295

— Никола, војни заповедник (963) 111

— Петар (1078), војсковођа Алексија I,

1 1 1

— Роман, војни заповедник (963) 111

Трајанова врата, битка (986) 8

Тракесијанаца, тема 51, 58, 61, 140, 163,

209, 291, в. стратег Тракесијанаца

Тракија, подручје и тема 59, 85, 111, 112,

120, 128, 130, 132, 134–136, 138, 141,

165, 208; в. стратег Тракије и Јовану

ПОЉa

„Трачани“, житељи и војници из подручја

теме Тракија 122

трачке трупе, трачке тагме 17, 255

Тубахи, протоспатарије 102

турмaрх, дужност 4, 57, 188, — трупа Ана

толика 57; — Кападокије 57; — Лика

онаца 188

Турци 20, 142, 281, 282; — Османлије 123;

— Селџуци 123, 135, 158, 174, 180, 188,

196—199, 246

9ералоутеq, ot 195

Орфект 133, 135

Općкm коi. МакедоViо 59

tóуро Аршеwiокöv 198

тбурiото, čфо 203; — tov Kokovetotöv

коl Холбоlov 196; — Мокебоушка, та

181; – Мокебоуuко коl Орокuко 117;

— tov cuppićхоv 196

tačug 196; — tov otportorov 149

Topxóvetov 208

Teфрикih 197

Трićpog 48

толархms, tov čvrotéро каотроу (tóлоv)

Тобркоu 158
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tupovvukov covtoryро 206

tupovvig 68, 86, 96, 113, 115, 120, 145,

164, 185, 188, 213, 220, 248, 257,

295

topovvog 68, 105, 106, 210, 238

„увреда величанства“ 39

узурпатор 9, 10, 20, 40, 42, 45, 47,

88–90, 101, 103–107, 110, 111, 118,

121—123, 126—131, 135, 138, 145,

146, 152-154, 156, 159, 163, 167,

171, 192, 194, 196, 201–207, 210,

211, 214–216, 220-224, 227, 229,

231, 233, 247, 248, 252, 254, 258,

262, 276, 280, 281, 288, 290, 292,

296

узурпација 7, 8, 20, 28, 83, 85—87, 89,

101–103, 106, 110, 113—115, 118,

133–135, 137, 145, 148, 152, 183,202,

209, 213, 232,238,245,248, 261-263,

274,276, 277, 281,292, 295

Умер, вођа Арабљана на Сицилији 93

Фабији, римска породица 169

Фагицис Константин, евнух 69, 72, 76

фаланга Харсијанита 203, 205; в.

тагма Харсијанита

фалангархија 157, 159

Филип Македонски 155, 156

Филипопољ (Пловдив), у време рата

976—1018. седиште теме Македо

нија 96, 97

Филотејев Клитерологион, ранг листа

византијских функционера (899)

94, 133, 162

Фока, породица 4, 7, 10, 12, 13, 15, 17,

22, 23, 30, 33, 36, 41-47, 87, 137,

164, 170, 263, 284, 289, 296, 297

— Варда, цезар (917) 44

— Варда, син куропалата Лава, сино

вац Нићифора II, патрикије, маги

стар, доместик схола истока,

узурпатор (970, 987—989), 4, 7–10,

40-43, 45, 46, 145, 296, 297

— Варда, патрикије, унук узур

патора Варде, можда син Нићи

фора Кривовратог 40, 45–47,

284, 290

— Варда, син Нићифора II, 170—

Лав, брат Нићифора II,

куропалат 41, 42, 43, 296

— Лав, син узурпатора Варде 42—

— Нићифор, в. Нићифор II

— Нићифор, син куропалата Лава,

брат узурпатора Варде 41-43, 296

— Нићифор Кривоврати, син узур

патора Варде, патрикије 10, 42—

—46, 66, 296

„Фокина кућа“ 46

форологос, порезник 71

франачка тагма, одред византијске

војске састављен од странаца 195,

197, 210

Франци 104, 150, 210; в. Нормани

Фригија, подручје у саставу теме

Анатолика 172

фолоуyорХtot 157

фtХофроcovm 187

фроupć 94, 202

фробро, поро тф "Потрqр 174

Хаге Константин, заповедник флоте 86

Хад, место код Петроје 210

Хазари 163

Халдеја, тема 198, 202

Халдејаца, ромејска тагма из теме

Халдеја 196, 197

Халис, река 203

Харон Алексије, отац Ане Даласине

160, 267

Харсијанита, тагма из Харсијанона

203, 206

Харсијанон, подручје и тема 53, 162,

203, 209

Хиподром, у Цариграду 87

хипостратези 211
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хоплитарх (командант пешадије једног

великог округа), дужност 38

Хрисилије Теодор, патрикије, архонт

хетерија 227, 228

Хрисилије, протевон Драча 228

хрисовуља 220, 221, 256, 276,282

Хрисопољ, град у Малој Азији 42, 128,

130, 135, 142, 143, 210, 221, 229

Христопољ, град у Македонији 165

Христофор, син Андроника Лида 163

„Хронографија“, дело Михаила Псела 27,

105, 110, 142, 149, 165, 175, 183—186,

200, 212, 214–216, 219, 223, 224, 233,

235, 242, 243, 256, 258, 268

хрuоброuЛос урофf 220, 221

„цар војник“ 121, 122, 137, 138, 255, 257

“цар истока“ 40

цар савладар 64, 215, 220, 222, 223, 225,

227, 230, 231, 244, 261

Цариград 7, 13, 19, 20, 26, 28, 30, 40, 41,

43, 51-56, 58, 62, 63, 68-75, 77, 83-86,

88, 89, 96, 98, 100, 102, 108—110, 112,

116, 117, 121—124, 126, 127, 129, 130,

133, 134, 137, 138, 141, 143, 144,

146—150, 157-159, 162, 165, 166, 168,

172, 174-176, 179, 180—182, 185,

187—191, 193, 194, 196, 199, 205, 207,

209, 210, 214, 215, 217, 221, 224-226,

229, 231, 233-235, 237, 241, 245, 258,

281, 286, 292, 300; в. Константинопољ

цариградски патријарх 27, 30, 34, 54, 55,

83, 109, 110, 122, 124, 127, 130, 131,

143, 144, 146, 162, 167, 181, 227, 228,

230–236, 261, 269, 283; в. васељенски

патријарх

Цариграђани 69, 83, 109, 122, 123, 124,

125, 126, 138, 222-225, 230, 234, 235,

260

„царица градова“ 126; в. Цариград

царска акта 219, 221

царска гарда 157, 159, 162, 227, 229

„царска заклетва“ 76, 77

царске хетерије, одреди у саставу царске

гарде 157, 159

цезар, титула 20, 27, 44, 47, 80, 81, 130,

164, 165, 167, 168, 176, 184—186,

216-220, 222, 223, 239, 245, 268, 271,

276-280, 282, 283

Цурулон, у Тракији 279

caesar 217

„Сhrysubulo et Sympathia“ 102

чувар царског трезора 232

Шене, Ж.-К. (Cheynet, J.-C.), 22, 36, 37,

88
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