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Nikeforos Briennius, manžel Anny Komneny a jeho dielo  

,,Historické zápisky (976-1087)“ 

 

Viktor ŠIŠIN 

 

Úvod 

Nikeforos Briennius bol cézarom, panipersevatom,725 vysokým úradníkom na dvore 

byzantského cisára  Alexia I. Komnena. Taktiež bol manželom Anny Komneny, dcéry Alexia 

I. Komnena. Jeho pôvod sa odvodzuje od slávneho rodu Briennov, ktorí sa preslávili ako 

významní vojenskí velitelia. Jeho otec spolu s bratom viedli povstanie proti cisárovi 

Michaelovi VIII. Dukasovi. Napriek tomu sa cisár Alexios I. rozhodol venovať svoju priazeň 

a dôveru Nikeforovi Briennovi mladšiemu, ba dokonca mu zveril aj svoju dcéru Annu. 

Možno práve tieto  dôvody zohrali rozhodujúcu rolu pri úlohe, o ktorú ho požiadala manželka 

Alexia I. Komnena - Irina726.  

 

Dielo ,,Historické zápisky“ sa vzťahuje na obdobie rokov (976-1087), pričom 

zachytáva obdobie od vlády Basilea II. až po prvých šesť rokov vlády Alexia I. Komnena. 

Predpokladáme, že Zápisky boli napísané v polovici 12. storočia, po smrti Alexia I. , pretože 

v predslove tohto diela sa hovorí, že Alexios pred smrťou udelil cisársky trón synovi Ioannovi 

Komnenovi.727 Po tom, ako bolo dielo napísané v polovici 12. storočia, sa až do začiatku 17. 

storočia zdalo byť stratené. K jeho objaveniu dopomohla náhoda a súčasne záujem, ktorý 

vyvolávali odkazy naň v ďalších dobových prameňoch, no predovšetkým v Alexiade, autorom 

ktorej je jeho manželka Anna Komnena.728 Nakoniec sa dielo na začiatku 17. storočia 

                                                            
725 Panipersevastos – bol vrcholná funkcia na dvore byzantských cisárov od dôb Alexia I. Komnena. Osoby, 
držitelia menovanej funkcie,  sa aktívne podieľali na vláde v štáte, alebo boli braní ako spoluvládcovia. 
Panipersevasti sa vyznačovali taktiež zvláštnym odevom. Bližšie: НИКИФОР ВРИЕННИЙ. Исторические 
Записки (976-1087) в сборнике "Византийские историки, переведенные с греческого при 
С.Петербургской духовной академии" Тип. Григория Трусова 1858, репринт Москва, Посев, 1997. Отв. 
ред. и автор комментариев А.А.Калинин. s.64 
726 Irina žiada Nikefora Brienna, aby napísal zápisky o udalostiach, ktoré  predchádzali vstupu dynastie 
Komnenovcov na byzantský trón a súčasne o podmienkach, ktoré sprevádzali ich vládu. НИКИФОР 
ВРИЕННИЙ. Исторические Записки (976-1087).  s.2 
727 НИКИФОР ВРИЕННИЙ. Исторические Записки (976-1087).  s.2 
728 Historiograf pochádzajúci priamo z purpurových komnát., Anna Komnena, dcéra byzantského cisára AlexiaI. 
Komnnena. Vo svojom diele ,,Alexiada“ Anna precízne zaznamenáva udalosti, s ktorými bola konfrontovaná 
Byzantská ríša v období panovania prvých cisárov z dynastie Duka a následne nimi kontinuálne prechádza až 
k nástupu na cisársky trón jej otca Alexia Komnnena. Dielo je pozoruhodné svojou erudovanosťou, ako i  
množstvom detailov a opisov zo života viacerých významných udalosti. Anna v ňom načrtáva aj motív pre 
samotnú tvorbu. Týmto motívom bola nedokončená práca jej manžela Nikefora Brienna, ktorý pri návrate 
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rozhodol vyhľadať jezuita Peter Possevino. ,,Possevino si zaumienil, že získa staroveký kódex 

zápisov Anny Komneny, ktorý bol kedysi v rukách Fabra, ktorý napísal Thesaurum eruditi on 

isscholasticae a podľa dohadov sa bude nachádzať u niekoho v Toulouse. O tomto želaní sa 

Possevino zmienil Anthonymu  Dadiani Altaserre, ktorý v úsilí nadchnúť priateľa prehľadal 

všetky kúty Toulouse a skutočne našiel potrebný poklad. Possevino pristupuje k čítaniu 

rukopisu a všimol si, že sa dielo líši nezvyčajnou zastaralosťou východného rukopisu. Taktiež videl, 

že obsahuje text všetkých pätnástich kníh Anny Komneny a na mnohých miestach nesúhlasný s už 

existujúcim textom v tlačenom vydaní. Chýbal v ňom predslov, namiesto neho sa tam nachádzalo 

dlhé dielo bez nadpisu, bez mena spisovateľa a žiadneho začiatku a taktiež prvého listu; takže 

prvý list bol označený číslom dva, a číslovanie pokračovalo až k samotnému koncu 

rukopisu.“729 Peter Possevino ho najskôr považoval za nepomerne dlhý predslov k zápiskom 

Anny Komneny, no pri dlhšom čítaní na vlastné počudovanie zisťuje, že sa v jeho rukách 

ocitá stáročia stratené dielo ,,Historické zápisky“ Nikefora Brienna.730 

 Grigorij Trusov píše, že ,,Historické zápisky“ vydané Petrom Possevinom obsahovali 

množstvo chýb, pričom ich pôvodcom mohol byť rukopis, alebo prílišné úsilie Possevina 

napraviť text v miestach, kde sa mu zdal znehodnotený. Pričom už v roku 1836 vychádza 

druhé vydanie od Augusta Meinekkeho, ktoré podľa slov Grigorija Trusova je omnoho 

správnejšie.731           

  K samotnej štruktúre diela je potrebné poznamenať, že je členené na predslov 

a 4 knihy.732 V úvode svojho diela autor733 poznamenáva, že cieľom týchto zápiskov je 

poukázať na to, že Alexios I. Komnenos sa zachoval spravodlivo, keď sa rozhodol, že 

odoberie vrcholnú štátnu moc u vtedajšieho cisára Nikefora Botaniata. Dielo v tomto podaní 

vyznieva čiastočne subjektívne, idealizujúco a súčasne apologeticky. Na druhej strane však 

môžeme povedať, že časť historikov – byzantológov je skutočne uchvátená osobnosťou 

Alexia I. Komnena. Táto skupina byzantológov sa prikláňa k idealizujúcemu obrazu, 

                                                                                                                                                                                          
z vojenskej výpravy v Sýrii zomiera (pravdepodobne na vyčerpanie). Bližšie: AННА КОМНИНА. Алексиада. 
Вступительная статья, перевод, комментарий Я. Н. Любарского. Москва :  Наука, 1965. 
729 НИКИФОР ВРИЕННИЙ. Исторические Записки (976-1087).  s.2  
730 Vo vydaní Григория Трусова  z roku 1858 sa  taktiež hovorí, že dielo Nikefora Brienna bolo pravdepodobne 
odcudzené z Konštantínopolu  križiakmi  a mnohé storočia sa nachádzalo v  depozitároch francúzskych 
bibliofilov. Bližšie: НИКИФОР ВРИЕННИЙ. Исторические Записки (976-1087).  s.3 
731 НИКИФОР ВРИЕННИЙ. Исторические Записки (976-1087).  s.3 
732 Je potrebné mať na zreteli, že autor príspevku vychádza z analýzy ruského prekladu, opisovaného prameňa : 
НИКИФОР ВРИЕННИЙ. Исторические Записки (976-1087) в сборнике "Византийские историки, 
переведенные с греческого при С.Петербургской духовной академии" Тип. Григория Трусова 1858, 
репринт Москва, Посев, 1997. Отв. ред. и автор комментариев А.А.Калинин.  
733 Nikeforos Briennius 
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v ktorom takmer absentujú kritické rozbory a ktorý nachádzame u Anny Komneny 

prostredníctvom Alexiady. 

  

V prvej knihe autor poukazuje na začiatky dynastie Komnenovcov a ich príchod na 

Byzantský trón. Prvým panovníkom tejto dynastie sa stáva Izaak Komnenos,734 ktorý podľa 

nášho zdroja chce odovzdať cisársku vládu svojmu bratovi Ioannovi, no ten túto poctu 

odmieta. Cisárska moc sa tak dostáva do rúk konkurenčnej rodiny Dukov, konkrétne 

Konštantínovi Dukovi.735 Kniha nás informuje o synoch Ioanna Komnena, pričom opäť 

vyzdvihuje zvláštne schopnosti Alexia Komnena už od  mladého veku.    

 V ďalšej časti tejto knihy nás autor pomerne podrobne oboznamuje s vládou cisára 

Romana IV. Diogena. Súčasne nám približuje pôvod Turkov ich víťazstvo nad Peržanmi 

a oboznamuje nás s ich veľkým vládcom Strangolipom, ktorý sa následkom menovaných 

udalosti stáva sultánom. Turci, sa podľa slov Nikefora Brienna, spočiatku obávajú Rhomeiov 

vzhľadom na ich slávnu minulosť, no nové skúsenosti v Médii ich presvedčia, že éra  

vojenských víťazstiev Rhomeiov je už dávno preč. Kniha opisuje pochod cisára Romana IV. 

Diogena proti Turkom. Jeho neúspech pri Mantzinkerte je vysvetľovaný aj zradou niektorých 

vrcholných veliteľov armády.736 Cisár sa po prehratej bitke dostáva do tureckého zajatia, no 

sultán sa k nemu správa so všetkými poctami. Správy o porážke cisárskych vojsk sa dostali až 

do  hlavného mesta. Tu sa cézar Ioann Duka pokúsi dosadiť na trón svojho synovca Michaela 

Dukasa. Cisárovná Eudokia je nútená odísť do kláštora. Roman Diogenos za pomoci Turkov 

sa usiluje potlačiť opozíciu. V strete s Andronikom Dukasom je však porazený. Roman 

Diogenos získava ďalšie vojenské sily a opäť tiahne proti opozícii z Konštantínopolu. 

Michael Dukas sa obáva Diogenových vojenských síl a žiada o prímerie, no Diogenos 

nesúhlasí. V novom strete opätovne stojí proti cisárovi starší syn cézara Ioanna Dukasa, 

Andronik. Tomu sa podarí dostať sa s vojskom do nepriateľského prostredia a poraziť 

Romana Diogena aj po druhý krát. Cisár je zajatý a na príkaz nového panovníka Michaela 

VIII. Dukasa a proti vôli Andronika je Roman Diogenes oslepený, zmrzačený, ponížený 

a v krátkom čase zomiera. Takto tragicky sa zavŕšil osud mladého, no nie veľmi šťastného pri 

výbere spojencov, cisára Romana IV. Diogena.      

 V tejto knihe autor taktiež spomína osud rodiny Komnenovcov, ktorí kvôli podozreniu 

so spojenia s cisárom Romanom IV. Diogenom boli vyslaní do vyhnanstva na ostrov Princa.  
                                                            
734 Strýc Alexia Komnena 
735 Konštantín vládne po dobu siedmich rokov. 
736 Hlavne Andronikom Dukom. 
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  V druhej knihe nás autor informuje o návrate Komnenovcov a ich matky Anny 

z vyhnanstva. Súčasne nás oboznamuje so záležitosťami na dvore, s príchodom nového 

logotheta Nikefora a jeho intríg smerovaných voči cézarovi  Ioannovi Dukasovi. Kniha tiež 

pojednáva o výprave Izaaka Komnena737 proti Turkom, počas ktorej sa Frank Roussel 

oddeľuje od rhomejského vojska. Izaak je porazený a dostáva sa do tureckého zajatia. Alexios 

sa pokúša vykúpiť brata zo zajatia, no počas toho sa stretáva s už oslobodeným Izaakom. 

Obaja sa ocitnú v situácií, keď budú v obkľúčení presilou lúpežných Turkov, ktorí sa ich 

pokúsia zajať. Autor nám aj v tomto prípade deklaruje múdrosť, rozvážnosť a predovšetkým 

vojenské schopnosti Alexia Komnena.       

 Roussel uskutočňuje pustošivé nábehy na byzantské oblasti. Na výpravu proti nemu je 

vyslaný cézar  Ioannes Dukas so synmi. Povstalec poráža cézara a berie ho do zajatia spolu 

s jeho synom Andronikom. Roussel sa rozhodne zmocniť sa viacerých byzantských oblasti 

a menuje za nového cisára cézara  Ioanna Dukasa.738 Logothét Nikeforos verbuje Turkov, 

ktorí porážajú cézara a Roussela a berú ich do zajatia. Roussel získava slobodu a cézar zo 

strachu pred hnevom cisára Michaela uteká do kláštora, kde prijíma mníšsky obrad. Roussel 

sa po oslobodení opätovne vracia k plieneniu byzantských – pontských území739 a poráža 

cisárskych vojvodcov. Cisár Michael VIII. Dukas vysiela proti Rousselovi Alexia Komnena. 

Alexios za pomoci Turkov berie Roussela do zajatia. Turci žiadajú peniaze za pomoc, a tak je 

Alexios nútený požiadať o pomoc obyvateľstvo Amasie. Obyvateľstvo sa búri, ale Alexios 

trikom o oslepení Rusela predchádza nebezpečnej vzbure. Alexios sa postupne  zmocňuje aj  

Rousselových pevností.     

V závere druhej knihy nám autor opisuje veľkolepý návrat Alexia a jeho vrúcne 

prijatie cisárom. Brat Izaak sa stáva  vládcom Antiochie. Následne  je porazený Turkami, no 

obyvateľstvo Antiochie ho vykúpi.  

 

 V úvode tretej knihy nás autor oboznamuje so smrťou Andronika, syna cézara Ioanna. 

Západné oblasti ríše sú pustošené Slovanmi, Skýtmi, Chorvátmi a Dioklejcami. Cisár Michael 

chce prijať za spoluvládcu Brienna, ktorému  sa podarí poraziť Slovanov a usporiadať pomery 

aj medzi Illyrmi. Nepriatelia Brienna však očiernia vojvodcu u cisára. Ďalší z vojvodcov 

                                                            
737 Brat Alexia I. Komnena 
738 Týmto spôsobom sa Roussel chcel dostať k výberu daní. 
739 Oblasť Pontu, územie na severe Malej Ázie v blízkosti Čierneho mora. 
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Basilaki a brat  Brienna Ioannes,740 sú taktiež pohoršení správaním sa cisára vo vzťahu k nim 

a pomýšľajú na zradu. Ioannes Briennius začína povstanie a jeho brat Nikeforos Briennius sa 

k nemu pripája. Povstalci tiahnu na Konštantínopol. Alexios Komnenos je poverený obranou 

hlavného mesta a tak sa povstalcom nepodarí zmocniť sa obliehaného Konštantínopolu. 

Briennius s vojskom odchádza do boja proti Skýtom.      

 Autor nás informuje aj o ďalšom povstaní, vo vedení ktorého stojí Nikeforos 

Botaniat.741 Proti nemu je vyslaný Nikeforos Melissin, ktorý je porazený. Botaniat sa za 

pomoci Turkov zmocní Nikei, kde sa nechá prehlásiť za cisára a pripravuje intrigy voči 

cisárovi Michaelovi VIII. Dukasovi.  Basileos Michael sa zrieka trónu a rovnako tak aj jeho 

brat Konštantín. Botaniat  prijíma Alexia Komnena do svojich služieb742 a začleňuje ho medzi 

priateľov.  Alexios Komnenos berie pod ochranu syna Michaela VIII. Dukasa, mladého 

Konštantína. Usiluje sa dosadiť mladého Konštantína na trón, v dôsledku čoho začína byť 

upodozrievaný a prenasledovaný otrokmi cisára Botaniata - Borilom a Germanom. Menovaní 

otroci sa pokúsia nepohodlného Alexia zbaviť.743 Cisár Michael na radu Ioanna Dukasa 

vstupuje do kláštora. Následne sa nový basileos Botaniat ožení na Márií, manželke predošlého 

panovníka Michaela VIII. Dukasa.        

  Cisár Botaniat,  neustále ovplyvňovaný radcami Borilom a Germanom, sa rozhodol 

oslepiť Komnena. Jeho zámer však  ostával skrytý  pred verejnosťou. Nikeforos Briennius 

mladší nám tieto udalosti opisuje nasledujúcim spôsobom: ,,Vždy, keď sa vyskytla úloha 

vyžadujúca veľké nadanie a silnú ruku, alebo si vyžadovala chytiť sa zbrane, - úloha, ktorá si 

vyžadovala veľkosť ducha a vrhnutie sa do veľkého nebezpečenstva - vtedy  sa výber zužoval 

na Komnena, i tieto veľké a náročné úlohy sa vždy  dávali jemu s tým zámerom, aby on alebo 

poslúchne príkaz a s heroickosťou, ktorá je mu vlastná padne medzi mečmi, i dostanúc 

nebezpečný úder padne v bitke, hlavne keď pre takéto úlohy nedostane dostatočný počet 

vojsk, alebo ak nepočúvne, alebo splní úlohu inak ako bola nariadená, vytvorí dôvod na 

spravodlivé obvinenie a uplatnenie zákonného trestu.“744   

 

                                                            
740 Nikeforos Briennius mladší píše, že na Ioanna Brienna bol vyslaný nájomný vrah. Táto skutočnosť   
veľmi rozhorčila jedného z najvýznamnejších vojvodcov a tak sa rozhodol zaradiť do opozície voči cisárovi 
Michaelovi VIII. Dukasovi. 
741 Nikeforos Botaniat bol veliteľom východných vojsk a oblasti ríše. Povstanie Botaniata sa uskutočnilo v roku 
1078. Jeho vláda vydržala do roku 1081, kedy sa k moci dostal Alexios Komnenos.  
742 Je to spôsobené predovšetkým vojenskou povesťou Alexia Komnena 
743 Otroci pošlú Alexiovi list, aby opustil Konštantínopol, no Alexios sa s touto správou objaví pred cisárom, 
ktorý,  poznajúc hrdinskú povahu Alexia, odvolá túto správu. 
744 НИКИФОР ВРИЕННИЙ. Исторические Записки (976-1087).  s.7 
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Záverom 

V úvode štvrtej knihy sa dozvedáme o plytvajúcej peňažnej politike nového cisára 

Botaniata. Rovnaké svedectva o nesmierne zlej finančnej situácií v ríši nám zanecháva aj 

Anna Komnena v Alexiade. Bratia Briennovci a ďalší veliteľ Basilaki nového cisára 

považovali za rovnakého povstalca, akými boli oni sami.745 Alexios vďaka svojej vynikajúcej 

vojenskej povesti je vyslaný na potlačenie povstania. Získava titul veľkého domestika.746 

Alexios poráža Brienna, berie ho do zajatia a na rozkaz nového cisára je Nikeforos Briennius 

oslepený. Následne je Alexios vyslaný aj proti ďalšiemu povstalcovi Basilakimu, ktorý je 

taktiež porazený a postihne ho rovnaký osud ako Nikefora Brienna.   

 V nasledujúcej časti sa hovorí o návrate Izaaka Komnena, brata Alexia Komnena, 

ktorý sa vracia z Antiochie a o jeho pozitívnom prijatí cisárom. Alexios je poverený 

vyhnaním Skýtov z Bulharska. V Ázii vypukne nové povstanie, na čele ktorého stojí 

Nikeforos Melissin. Cisár chce vyslať Alexia na potlačenie povstania, no Alexios odmieta. 

Ako dôvod uvádza rodinné spojenie s Nikeforom Melissinom. Proti povstalcovi je vyslaný 

eunuch.           

 Alexios Komnenos sa  stáva cisárom, pričom podľa slov autora Historických zápiskov  

odobral cisársku moc u Nikefora Botaniata právom. Zo slov autora Historických zápiskov  

môžeme predpokladať, že v Byzancií (tohto obdobia), pravdepodobne existoval legálny 

inštitút na zbavenie basilea jeho moci, pokiaľ jeho vláda nebola prínosná. Analyzované dielo 

tak  môžeme označiť ako veľmi cenný, hodnotný a prínosný primárny materiál pre poznanie 

byzantských dejín predovšetkým druhej polovice 11. storočia.  
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745 Nikeforos Botaniat nemal podľa nich žiadne zákonné právo stáť sa ich  cisárom, keďže predtým bol, tak ako 
oni, vojenským veliteľom v službách cisára Michaela VIII. Dukasa. 
746 Bola to vyššia vojenská hodnosť, hlavný veliteľ. 


