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VARJAŽSKÁ GARDA BYZANTSKÝCH CISÁROV V 10. A 11. 

STOROČÍ 

 

Martin KONEČNÝ 

 

 ÚVOD 

 V druhej polovici 10. storočia zaznamenala Byzantská ríša novú vlnu územného a 

mocenského rozmachu. Byzantínci sa nikdy nevzdali myšlienky prinavrátiť k ríši územia, 

ktoré sa od nej odtrhli počas búrlivého sťahovania národov. Túto ideu najvýraznejšie 

uskutočňoval cisár Justinián v 6. storočí a za jeho vlády dosiahlo impérium na Bospore 

najväčší územný rozmach.1  

 Siedme a ôsme storočie je historikmi považované za byzantské „obdobie temna“, no od 9. 

storočia sila ríše opäť rastie. V nasledujúcom období sa Byzancia znovu dostala na výslnie a 

stala sa jedným z najmocnejších štátov vtedajšieho sveta. Jedným z najdôležitejších strojcov 

týchto úspechov bol vynikajúci generál a neskôr cisár, Nikeforos II. Fokas.2 Ten sa ujal vlády 

v roku 963, no panoval len šesť rokov, kým ho nezavraždili vlastní dôstojníci na čele s Jánom 

I. Tzimiskom. 

 Práve Tzimiskes sa vzápätí vyhlásil za nového cisára a pokračoval vo výbojnej politike 

svojho predchodcu. Vojenské ťaženia v Sýrii a Pelestíne pokračovali nezmeneným tempom a 

prerástli doslova do akejsi byzantskej verzie križiackej výpravy.3 Tzimiskove vojská porážali 

jednu moslimskú armádu za druhou a znovu dobyli mestá Emessu, Baalbek, Damašek, 

Galileu i Nazaret, pôsobisko Ježiša Krista. Nepodarilo sa im však získať Jeruzalem, ktorí mali 

moslimovia naďalej vo svojej moci. Tzimiskes zomrel po ťažkej chorobe v januári 976 a na 

uvoľnený trón mohol konečne zasadnúť právoplatný cisár macedónskej dynastie, 

devätnásťročný Bazileos II.4 

                                                 
1  Justinián vládol v rokoch 527 – 565. Jeho celoživotným cieľom bolo rozšíriť územie ríše o oblasti, 
ktoré stratila v dôsledku germánskych vpádov. Justiniánove vojská vedené skvelými generálmi Belisarom a 
Narsom bojovali proti Vandalom v severnej Afrike, proti Ostrogótom v Taliansku a proti Vizigótom v 
juhovýchodnom Španielsku. 
2  Fokas bol pôvodne veliteľom cisárskej gardy s titulom domestikos schol. V roku 961 si získal veľkú 
slávu dobytím Kréty, ktorú mali vyše 150 rokov v moci Arabi. Veľkú časť svojej vojenskej a politickej kariéry 
strávil na východnom fronte, kde bojoval s moslimskými armádami. 
3  Pojem byzantská križiacka výprava nájdeme aj v základnom diele českej historiografie zaoberajúcom 
sa Byzanciou. Pozri Zásterová, Bohumila a kolektív: Dejiny Byzance. Praha: Academia 1996, s. 184 - 185 
4  Nikeforos II. Fokas aj Ján Tzimiskes vládli oficiálne ako regenti maloletého Bazilea. 
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 S vládou tohto muža je spojený obrovský rozmach Byzancie, tzv. zlatý vek ríše.5 Bazileos sa 

stal skutočným absolutistickým panovníkom a spravovanie impéria mal pevne vo svojich 

rukách. Jeho moc a autorita v ríši boli neotrasiteľné, štátna správa, cirkev i armáda vykonávali 

jeho príkazy do bodky. Tieto úspechy a postavenie si však musel Bazileos tvrdo vybojovať. 

Keď sa ako devätnásťročný mladý muž dostal na trón, mal okolo seba veľa neprajníkov, 

ktorým šlo len o jediné – zbaviť sa ho a zaujať jeho miesto. Práve v bojoch s uzurpátormi bol 

Bazileos donútený vytvoriť nový cisársky oddiel, ktorý by mu bol bezhranične oddaný a na 

ktorý by sa mohol za každých okolností spoľahnúť. Tak vznikla v roku 988 slávna varjažská 

garda (po grécky Tagma ton Varangion), elitný oddiel bojovníkov, ktorý nemal v Byzancii 

konkurenciu. 

 

1. VZNIK A ZLOŽENIE VARJAŽSKEJ GARDY 

 

 Po smrti Jána Tzimiska sa Bazileos II. síce stal právoplatným cisárom, no skutočnú moc mal 

v rukách vysoký štátny úradník (s titulom parakoimomenos) zvaný Bazileos. Ten vonkoncom 

neplánoval pripustiť mladého cisára k reálnemu spravovaniu štátnych záležitostí a snažil sa ho 

z dvora postupne úplne odstrániť. Ďalším problémom nielen pre Bazilea II., ale aj pre osud 

samotného impéria bola snaha dvoch vynikajúcich generálov zmocniť sa cisárskeho trónu v 

Konštantínopole. Ako prvý sa nechal vlastnými vojakmi vyhlásiť za cisára Bardas Skleros a 

onedlho prejavil podobné ambície Bardas Fokas. Obaja uzurpátori sa stretli v bitke pri rieke 

Halys, Skleros bol porazený a utiahol sa do exilu v Mosule. Mladý cisár nemohol tento 

nepriaznivý vývoj udalostí nijak ovplyvniť, no celá situácia bola preňho dobrým ponaučením 

do budúcna. Videl, že o jeho trón usiluje príliš veľa uchádzačov a tak sa ich snažil odstrániť z 

cesty. Úradník Bazileos zatiaľ vykonával funkciu akéhosi najvyššieho ministra štátu a 

zároveň regenta mladého cisára. Nezhody medzi nimi sa však neustále množili a vyvrcholilo 

to tým, že Bazileos začal pripravovať voči cisárovi sprisahanie. Ten sa o tom dozvedel a 

rozhodol sa urýchlene konať: nariadil ministra zatknúť a poslal ho do vyhnanstva, kde ten 

onedlho zomrel. Ani tým sa však cisárove problémy neskončili.  

 V roku 986 sa Bardas Skleros vrátil z exilu a opäť začal pomýšľať na najvyššiu funkciu v 

ríši. Bardas Fokas urobil to isté a tak sa Byzancia znovu topila vo víre občianskej vojny. 

Fokas porazil Sklera a so silnou armádou tiahol na Konštantínopol. Cisár Bazileos II. sa ocitol 

v zúfalej situácii. K dispozícii mal len oddiely palácovej gardy a domobranu vytvorenú z 

                                                 
5  Bazileos II. vládol v rokoch 976 – 1025, no ako samovládca až od roku 989, po odstránení všetkých 
protivníkov a potenciálnych uzurpátorov trónu. 
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konštantínopolského ľudu, čo by proti elitným Fokovým jednotkám určite nestačilo. Bazileos 

však prejavil odvahu, odmietol mesto opustiť a pripravil sa na obliehanie. Nutne ale 

potreboval posily a tak si spomenul na mierovú zmluvu, ktorú v roku 971 uzatvoril jeho 

predchodca Ján Tzimiskes s ruským kniežaťom Svjatoslavom.6 V nej okrem iného stálo, že 

ruský vladár je povinný byzantskému cisárovi v prípade potreby vojensky pomôcť. Bazileos 

urýchlene vypravil posolstvo do Kyjeva a knieža Vladimír (Svjatoslavov syn) prisľúbil poslať 

do Konštantínopolu oddiel svojich najlepších bojovníkov. Nemienil to však urobiť zadarmo. 

Od cisára požadoval, aby mu dal za ženu byzantskú princeznú, čo bola nehorázna trúfalosť. 

Cisár napriek protestom dvora i samotnej princeznej Anny Vladimírovi vyhovel, ale pod 

podmienkou, že sa kyjevské knieža i jeho ľud dajú pokrstiť a prijmú kresťanstvo z Byzancie. 

Rok 988 je preto v ruských dejinách prelomovým, Vladimír skutočne prestúpil na ortodoxnú 

vieru a zakázal naďalej uctievať starých slovanských bohov. 

 Aj pre Byzanciu, ale najmä pre samotného Bazilea bol rok 988 prelomový. Z Kyjeva totiž 

dorazila družina Vladimírových najlepších bojovníkov (6 000), tvorená obávanými 

Vikingami, ktorých v Rusku nazývali Varjagovia. S ich pomocou Bazileos porazil v apríli 

989 pri Abyde vzbúrené oddiely Barda Foku. Varjagovia sa v bitke osvedčili a okrem iného 

preukázali neskutočnú divokosť a krutosť a tak sa Bazileos rozhodol, že si ich v 

Konštantínopole definitívne ponechá ako súčasť svojej osobnej stráže. Tento oddiel sa 

začlenil do zboru stálych cisárskych jednotiek (Tagmata).7 

 

1.1 Zloženie varjažskej gardy 

  

 Špecifickým znakom tohto oddielu bolo, že ho tvorili výlučne bojovníci zo severských 

krajín, nikdy nie Byzantínci. Družina, ktorú Vladimír poslal Bazileovi, bola tvorená Varjagmi 

už dlhšie usadenými na území Ruska, no aj dobrodruhmi, ktorí len nedávno dorazili z rôznych 

oblastí Škandinávie. V rannej fáze existencie gardy pochádzalo najviac jej členov práve z 

Ruska a zo Škandinávie. Neskôr, v druhej polovici 11. storočia sa ku garde pridávali aj 

bojovníci so vzdialených končín Nórska, Dánska, Anglicka a dokonca aj Islandu! 

                                                 
6  Zmluva medzi Tzimiskom a Svjatoslavom bola podpísaná potom, čo byzantský cisár v júli 971 
definitívne porazil Rusov pri pevnosti Dorostolon a donútil ich opustiť Balkán. Kyjevské knieža sa muselo 
zaviazať, že už nikdy nevstúpi na Balkán a že nebude nijakým spôsobom ohrozovať Byzantíncov. 
7  Tagmatské oddiely boli elitnou zložkou byzantskej armády. Najprv sídlili len Konštantínopole, neskôr 
aj v iných väčších mestách ríše. Boli tvorené samostatnými jednotkami, ktoré plnili rôzne úlohy. Medzi 
najznámejšie tagmatské oddiely patrili Scholae palatinae, Excubitores, Arithmos, Ikanatoi a od roku 988 aj 
varjažská garda. 
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 Prvým Islanďanom, o ktorom vieme, že slúžil v garde je Bolli Bollason, narodený okolo roku 

1006.8 Nevieme presne, odkedy pôsobil v garde, no historik Sigfús Blondal tvrdí, že to bolo 

pravdepodobne v roku 1028 – 1029.9 Jeho presný odchod domov na Island je takisto 

predmetom špekulácií, no určite to bolo do roku 1031. Bolliho návrat na Island zachytila sága 

Laxdaela takto: „Doniesol so sebou veľa peňazí a veľa drahocenných predmetov, ktorými ho 

obdaroval veľký kráľ (byzantský cisár, pozn. autora). On i jeho družina boli odetí do 

nádherných odevov, aké na Islande nikto nevidel. Ich zbrane, teda meče a dýky, boli 

ozdobené zlatom, Bolli mal na hlave pozlátenú prilbu a na chrbte červený plášť. V ruke držal 

okrúhly červený štít, na ktorom bol rytier v pozlátenej zbroji, ktorý mu daroval sám veľký 

kráľ...“ (Blondal – Benedikz, 2007, s. 206 – 207). 

 Jednoznačne najslávnejším severanom slúžiacim vo varjažskej garde bol Harald III. 

Sigurdsson, budúci nórsky kráľ.10 Ten sa dokonca prepracoval na pozíciu veliteľa varjažskej 

gardy a slúžil v Konštantínopole pravdepodobne do roku 1042. Zúčastnil sa osemnástich 

bitiek v Európe i Ázii a mal povesť neohrozeného bojovníka. Počas pôsobenia na cisárskom 

dvore nadobudol obrovský majetok a do Nórska sa vrátil ako slávny a veľmi bohatý človek. 

Severské ságy sa zmieňujú, že v Nórsku nikto nikdy nevidel toľko zlata v rukách jediného 

muža.11 

 Príbehy Bolliho Bollasona i Haralda Hardradu o pôsobení v Konštantínopole12 inšpirovali 

stovky ďalších dobrodruhov zo severu, aby sa pokúsili dostať do mesta na Bospore a 

uchádzať sa o miesto vo varjažskej garde. Eminentný nárast počtu uchádzačov nastal po roku 

1066. Súviselo to s bitkou pri Hastingse, kde normanský vojvodca Viliam Dobyvateľ porazil 

oddiely anglosaského kráľa Harolda Godwina, ktorý v bitke padol. Časť Haroldovej 

družiny13, ktorá masaker pri Hastingse prežila, sa rozhodla opustiť Anglicko a vstúpiť do 

služieb byzantských cisárov. Bol to prvý zaznamenaný prípad, keď sa o členstvo v garde 

uchádzali bojovníci z Anglicka. Od tých čias sa v byzantských prameňoch začína objavovať 

                                                 
8  O jeho živote a pobyte v Konštantínopole pojednáva severská hrdinská sága Laxdaela. 
9  Blondal, Sigfús – Benedikz, Benedict: The Varangians of Byzantium. Cambridge University Press 
2007, s. 206 
10  Harald bol známy aj pod menom Hardrada. Po pôsobení vo varjažskej garde odišiel nakrátko do 
Kyjeva a potom domov do Nórska. Zomrel v roku 1066 v bitke pri Stamford bridge, keď sa ako nórsky kráľ 
neúspešne pokúšal dobyť Anglicko. 
11  Životom Haralda Hardradu sa zaoberá viacero ság nielen z 11. storočia, ale aj z neskorších období. 
Medzi najznámejšie patrí Haraldar saga a Fagrskinna. 
12  Severania nazývali hlavné mesto Byzancie Miklagard. 
13  Príslušníci osobnej stráže anglických kráľov sú známi pod menom housecarls (húskarlovia). Výzbrojou 
i spôsobom boja v podstate kopírovali Vikingov, aj preto sa dokázali v Konštantínopole tak rýchlo adaptovať. 



 504

termín englinovarangoi14, ktorý sa používa na rozlíšenie nových príslušníkov gardy. Okrem 

Angličanov sa od polovice 11. storočia snažili získať miesto vo varjažskej garde aj bojovníci 

z Dánska, ktorí z nej postupne vytlačili Rusov. 

 

2. ČINNOSŤ VARJAŽSKEJ GARDY 

 

 Hlavnou úlohou člena gardy bolo chrániť cisára a starať sa o jeho bezpečnosť nielen v 

Konštantínopole, ale aj na vojenských výpravách. Každý príslušník varjažskej gardy skladal 

osobnú prísahu byzantskému cisárovi, v ktorej sľuboval bezhraničnú vernosť a nasadenie 

vlastného života pri bránení panovníka. Musel preukázať majstrovstvo v ovládaní hlavných 

útočných zbraní a takisto silu a odvahu v boji.  

 Typickým znakom Varjagov bola jedna z najstrašnejších zbraní ranného stredoveku – 

obojručná sekera. Tá, ktorú bežne používali, mala tridsaťcentimetrové ostrie nasadené na 

poldruhametrovom topore. Skúsený bojovník dokázal jednou ranou odťať touto sekerou i 

konskú hlavu! K ďalším tradičným zbraniam Varjagov patril ťažký meč zvaný „rhompaia“, 

ktorý gardisti nosili na remeni prevesenom cez pravé rameno. V 10. a 11. storočí prevažovali 

na obranu kruhové štíty s rôznymi motívmi, v 12. storočí máme zmienky aj o tzv. 

normanských štítoch v tvare papierového draka. Vojaci sa chránili buď krúžkovou zbrojou, 

alebo lamelovou, ktorá bola v Byzancii populárnejšia. Poskytovala ochranu hornej časti 

ramien, trupu a chrbta. Poprednejší členovia gardy mohli mať aj špeciálne kovové chrániče 

predlaktia a holení. Prví Varjagovia, ktorí dorazili do Konštantínopolu z Kyjeva, bojovali 

nepochybne s vlastnými zbraňami a vo vlastnej ochrannej zbroji. Tá bola určite na nižšej 

úrovni a poskytovala menšiu ochranu ako byzantská, preto ju neskôr väčšina Varjagov 

vymenila. 

 Už od svojho založenia sa varjažská garda tešila obrovskému rešpektu a jej členovia mali 

povesť drsných a obávaných bojovníkov. Najmä vďaka nim uskutočnil cisár Bazileos II. svoj 

plán definitívne zničiť Bulharskú ríšu a pripojiť jej územie k Byzancii, čo sa mu podarilo v 

roku 1019. Pod jeho velením bojovali severania nielen proti Bulharom na Balkáne a Arabom 

v Sýrii, ale aj proti Chazarom a Gruzíncom v oblasti Čiernomoria. Počínali si podobne kruto 

ako v ich prvom vystúpení po cisárovom boku v roku 989. V bitke pri Kleidone (1014) 

rozdrvili Byzantínci bulharskú armádu, pričom zajali až 14 000 vojakov. Bazileos nechal 

všetkých oslepiť a každému stému bojovníkovi ponechal jedno oko, aby mohol doviesť 

                                                 
14  Tento pojem nájdeme v dielach viacerých byzantských kronikárov a historikov, napríklad Michaela 
Psella i Anny Komneny. 
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svojich zmrzačených druhov naspäť k bulharskému cárovi Samuelovi. Ten, keď videl tento 

strašný sprievod, dostal porážku a o dva dni zomrel. V roku 1022 vyvrcholilo Bazileove 

ťaženie v Gruzínsku, počas ktorého varjažská garda pobila nielen nepriateľské oddiely, ale aj 

mnoho civilistov vrátane žien a detí. Varjagovia bojovali aj proti Normanom, ktorí v prvej 

polovici 11. storočia začali obsadzovať územia na Sicílii a na juhu Talianska. Niekoľkých 

ťažení do Talianska sa zúčastnil aj Harald Hardrada so svojou družinou, no veľkých úspechov 

nedosiahol. Z celkového víťazstva sa tešili Normani, ktorí ovládli Sicíliu i juh Talianska. 

Posledná byzantská pevnosť Bari padla Normanom do rúk v roku 1071. 

 Vonkoncom to však nebola najhoršia katastrofa, akú Byzancia vtedy utrpela. V auguste 1071 

bola totiž na hlavu porazená obrovská armáda cisára Romana Diogena pri Manzikerte a ťažké 

straty vykazovala aj samotná varjažská garda.15 Seldžuckí Turci doslova rozstrieľali 

severských žoldnierov, ktorí až do poslednej chvíle vlastnými telami bránili cisára. Ďalšia 

zdrvujúca rana prišla v októbri 1081, pri obliehaní byzantskej pevnosti Dyrrhachion 

sicílskymi Normanmi. V neľútostných bojoch sa Normanom podarilo oddeliť gardu od 

hlavnej časti byzantského vojska a totálne ju zničiť. Cisár Alexios Komnenos sa snažil 

varjažský oddiel obnoviť v plnej sile a výrazne mu k tomu pomohol kontingent o sile 5 000 

mužov, ktorý dorazil z Anglicka a Dánska.16 Títo žoldnieri sa zúčastnili vojenských operácií 

proti nomádskym Pečenehom i proti Seldžukom, ktorí neustále ohrozovali ríšu. Byzancia sa 

však nedokázala účinne brániť silnejúcemu tlaku Seldžukov, ktorí obsadili takmer celú Malú 

Áziu a musela zháňať pomoc na Západe. Aj to prispelo k vyhláseniu križiackych výprav, 

ktoré od základov zmenili pomery v Malej Ázii i na Blízkom Východe. 

 

 ZÁVER 

 

 Bitka pri Manzikerte a následná občianska vojna definitívne podkopala mocenské postavenie 

Byzancie a naštartovala postupný úpadok ríše na Bospore. Tým, že impérium stratilo územia 

v Malej Ázii, prišlo nielen o finančné príjmy, ale aj o ľudské zdroje, ktoré nemalo ako 

nahradiť. Byzantská armáda slabla a stávala sa konglomerátom najrôznejších žoldnierskych 

skupín prichádzajúcich z Európy i Ázie. 

                                                 
15  Bitka pri Manzikerte patrí k najkomentovanejším vojenským konfliktom byzantských dejín. Sila 
armády cisára Romana Diogena je však sporná a pohybuje sa v rozmedzí 40 000 až 1 milión mužov! Kronikár 
Matej z Edessy síce písal o miliónovej armáde, no dnes sa historici zhodujú skôr na čísle 100 000 mužov, 
vrátane pomocných oddielov a táborových jednotiek. 
16  Tento silný oddiel bojovníkov prišiel do Konštantínopolu asi v roku 1088. 
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 Oslabená bola aj varjažská garda, pre ktorú znamenali Manzikert i Dyrrhachion takisto 

obrovské rany. Nedostatok vlastných vojakov i finančných prostriedkov mali za následok, že 

sa zredukovali aj tagmatské oddiely. Väčšina z nich zanikla v období vlády Alexia I. 

Komnena (1081 – 1118) a jedným z mála, ktoré ostali, bola aj varjažská garda. Jej úloha 

ostala nezmenená, no postupne sa stále menej a menej zúčastňovala na vojenských ťaženiach, 

priamo úmerne tomu, ako slabla moc Byzancie. Napriek pohnutým osudom impéria v 13. 

storočí však varjažská garda ako jediný oddiel Tagmaty pretrvala a existovala aj v 14. storočí, 

no mala už len ceremoniálnu funkciu. 
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