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Формування системи охорони вищих посадових осіб

у Візантійській імперії

Розглянуто особливості організації охорони вищих посадових осіб у

Візантійській імперії. У ході її еволюції кристалізувалися засади цієї охорони,

зростало розуміння її функціональних відмінностей від суто військових та

військово–охоронних функцій.
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Із початку свого існування людство було вимушено об’єднуватися в

громади, а потім у держави. Особливу роль та значимість для суспільства

завжди мала особистість правителів (вождів, царів, імператорів, президентів

тощо), яких в народі з давніх часів називали не інакше, як «помазаниками

Божими на Землі». Вищі особи держави виступають атрибутами влади, носіями

суверенітету, від їхніх владних приписів залежить реалізація законів,

державних програм, вирішення завдань державного масштабу. Історія знає

багато прикладів того, як деструктивні політичні сили, переслідуючи свої цілі,

використовували нелегітимний примус стосовно посадових осіб держави, при

цьому, в окремих випадках має місце намагання фізично знищити свого

політичного візаві. Необхідність особливо ретельної охорони життя лідерів

держав обумовлено їх особливою соціальної роллю, адже наслідками вдалого

замаху може бути зміна долі цілого народу або навіть ходу всієї світової історії.

Об’єктом даного дослідження є сектор безпеки Візантійської імперії.

Предметом виступають особливості формування системи охорони вищих

посадових осіб у Візантійській імперії.

Окремих аспектів системи державної безпеки у Візантійській імперії вже

торкалися Ф.Успенський (війська діяльність, військово–політична безпека,

окремі військові кампанії, взаємини окремих імператорів та військової

верхівки), Ю.Кулаковський (роль збройних сил в організації системи державної

безпеки на різних етапах історичного розвитку), А.Каждан, В.Омельчук
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(Церква як інструмент державної безпеки та правопорядку[19;20;21;22]),

В.Кучма (ідеологічні засади державної безпеки, організація військових частин

тощо[13;15;16]), В.Золотовський (збройні сили пізньої Візантії [7]). Разом з

тим, малодослідженою на сучасному етапі залишається проблема охорони

вищих посадових осіб у Візантійській імперії як цілісна безпека система.

Після смерті імператора Феодосія розпалась Римська імперія. Її частини

очолили сини Гонорій і Аркадій. Гонорію дісталася її Західна частина, а

Аркадію – Східна. З цього часу веде свою історію Візантійська імперія.

Візантійські традиції охорони глави держави були закладені ще в римську

епоху. Так, у розпорядженні римських імператорів перебували гвардійські

частини scholae palatinae. Значний відсоток варварів серед них забезпечував

більшу особисту відданість імператорові. Пізніше на основі схол було створено

свого роду вище військове училище й орган імператорського контролю за

діяльністю високопоставлених військових і цивільних чинів, що перетворило

схоли у вищу військову й політичну еліту пізньої Римської імперії. Їхній

офіцерський корпус, як і всією армією імперії в цілому, складався зі

спадкоємної варварської й римської знаті. У другій половині IV ст. вони

досягли трону в особі Іовіана й Валентініана й у цілому домінували в імперії

протягом наступного століття [4,с.106].

Можливо, що вже при першому візантійському імператорові Костянтині зі

схол вибирали кандидатів (candidati), що становили особисту охорону

імператора. Назва candidati походить від білого кольору одягу, що носили нові

охоронці. В IV ст. схоли були найбільш боєздатними підрозділами армії. Після

смерті Феодосія I, коли імператори перестали з’являтися в бою особисто, схоли

перетворилися в церемоніальні війська. У Великодній хроніці сказано, що

«Гордіан Август заснував когорту кандидатів, відібравши зі свого легіону

найдужчого й квітучого віку, і тих що були міцні й мали значного виду тіло, які

називалися схоларіями; і сам цей загін схол він назвав за своїм іменем

Старшими…». І далі: «Імператор Пилип разом зі своїм сином Пилипом

заснував когорту кандидатів, у яку прийняв добірних молодих чоловіків зі
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схоларіїв, давши назву Молодших заснованим ними схолам легіону, за іменем

батька Пилипа…» [5,c.184].

Прокопій в Anecdota говорить про те, що «Інші солдати числом не менш

трьох з половиною тисяч споконвічно були визначені для охорони палацу. Їх

називають схоларіями. Держава завжди виплачувала їм платню більше, ніж

усім іншим. Колишні государі, вибравши їх по доблесті із числа вірменів,

зводили їх у це достоїнство. Але з тих пор як царська влада виявилася в руках

Зінона, досягти цього звання стало можливо всякому, навіть боягузові й людині

зовсім не войовничій. Згодом навіть раби, давши хабар, могли купити доступ до

цієї служби [17,c.67].

Палац взагалі був осередком управління всією імперією. Головною

фігурою в ньому був магістр оффіцій – начальник палацу та його служб. Він

забезпечував безпеку особи імператора, командував палацовою охороною і

особистою охороною імператора. Влада цієї особи розповсюджувалася на

поліцію столиці і її арсенали [17,c.68].

У царському палаці були ще й так звані доместики й протиктори, які були

не досить управні у військовій справі, адже звичайно зараховувалися в

палацове військо заради звання й зовнішнього блиску. Одні з них з давніх часів

селилися у Візантії, інші – у Галатії, треті – у якихось інших місцях. На Заході

вони збереглися до Теодоріха, що розпустив корпус, давши його членам пенсію

в розмірі однієї аннони, право на одержання якої зберігалося за їхніми

нащадками. На Сході схоли залишалися досить довго, тому що є згадування

про їх при Юстиніані у Прокопія й при Іраклії в Никифора

Константинопольського [11,c.88]. Так Агафій про них писав: «…вони

називалися воїнами й були записані у військові списки, але великою частиною

були городянами, блискуче одягненими, що підбиралися тільки для збільшення

достоїнства й пишноти імператора, коли той виступав привселюдно...»

[18,c.102].

Д. Ван Берхем говорить про те, що одним з наслідків варваризації армії

було різке падіння рівня військової дисципліни. Армія усе більше
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перетворювалася в погано керовану юрбу різноплемінних найманців. Для того,

щоб тримати в покорі подібних солдатів великі воєначальники, такі як

Стиліхон або Аецій, стали оточувати себе особистою гвардією – букелларіями

(bucellarii). Уперше букелларії з’являються в правління імператора Гонорія. За

твердженням Олімпіодора, назва букелларіїв походить від слова bucella,

bucellus, що означає сухий хліб. Букелларії – термін, що з’явився, ймовірно,

наприкінці IV або в V ст. за Гонорія й Аркадія. До цього часу більш

розповсюдженим був термін «comites», тобто супутники, «дружинники».

Букелларії брали участь у трапезах свого пана, де могли їсти пшеничний хліб –

більш смачний, чим хліб, що відпускався для харчування простих солдат. Вони

цілком залежали від свого пана й приносили йому присягу на вірність.

Кількість букелларіїв могла бути досить значною. Відомо, наприклад, що

Велізарій мав сім тисяч букелларіїв. Вони були добірними воїнами, що

набиралися, як правило, з готів і гунів [14,c.112].

Олімпіадор вважає букелларіїв справжніми солдатами і протиставляє їм

федератів, у яких він бачить лише безладну й змішану юрбу. Всі букелларії

були кавалеристами, які в бою боролися біля свого пана й захищали його до

останнього. Клятва спонукувала букелларіїв мстити за смерть свого пана. За

однією з версій, так учинили букелларії Аеція, убивши імператора

Валентиніана III (455 р. н.е.). Нестабільна ситуація й нездатність центральної

влади відновити порядок привели до того, що букелларіїв стали набирати не

тільки великі воєначальники, але й приватні особи, котрі намагалися в такий

спосіб захистити свої маєтки. Проте, букелларії мали напівофіційний статус, і

деякі імператори забороняли своїми указами приватним особам тримати їх у

себе на службі [3,c.223].

Візантійські імператори й полководці першими усвідомлено вибудували

систему політичної розвідки й звели дипломатію в ранг найважливішого

державного інституту. Таким чином, візантійці забезпечили собі тисячолітнє

процвітання, а сучасному миру дістався в спадщину механізм спецслужб.
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У Кодексі, що дійшов до нас, базилевса Візантії Феодосія II є відомості

про особливу службу – куріозі, співробітники якої виявляли осіб, що

користувалися державними привілеями незаконно, що перевищували службові

повноваження. В одному з указів імператора Костянтина 319 року вперше

згадуються агенти ін ребус – агенти по суспільних справах. Як імператорській

охороні, їм пропонувалося завжди перебувати в палаці й бути в розпорядженні

імператора в будь–який час. Починаючи із правління Костянтина, агентам по

суспільних справах ставився в обов’язок нагляд за поштовою службою. Агенти

перевіряли поштові документи. Приблизно з IV с. це стало їхнім офіційним

званням. Згодом начальник служби куріозі перетворився в найважливішого

агента, що контролював всю систему зв’язку в імперії, перевершивши в

повноваженнях самого керуючого імператорською канцелярією.

Згодом під керівництвом начальника служби куріозі з’явилася й нова

секретна служба, глава якої одержав титул логофета. Секретні агенти логофета

здійснювали практично повсюдний контроль за адміністративною діяльністю,

пронизуючи державний апарат на всіх рівнях.

Багато керівників офіцій (канцелярій префектів) були із числа агентів

вищого рангу. Вони здійснювали контроль виконання указів імператора,

стежили за безперебійним функціонуванням місцевої адміністрації, за тими,

кого підозрювали в зрадництві або незаконних діях [6,c.66–68].

У Візантії існували й інші гвардійські підрозділи: кубікуларії, силенціарії,

спатарії, скрибони, ескувітори. Кубікуларії («спальники», камергери)

перебували на службі в «свята святих» імператорського палацу – sacrum

cubiculum. Їхні придворні чини були прирівняні сенаторським званням

(clarissimus, spectabilis, illustris). Окремі представники їхнього корпусу,

домігшись вищих постів, призначених тільки для кубікуларіїв (наприклад,

«препозит священної опочивальні»), удостоїлися звань консула й патрикія, що

ставило вище від інших сенаторів. І хоча такі випадки стали неможливі через

особливі заборони 399 і 443 р., доступ кубікуларіям до патрикіату остаточно

затвердився лише при Юстиніані. У 382 р. всі кубікуларії й екс–кубікуларії
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звільнялися від munera sordida, а з 409 р. вони були звільнені від обов’язку

поставляти в армію новобранців і коней [10,c.45–46].

Схола силенціаріїв – один з найдобірніших підрозділів, що розміщався в

столиці, охороняв імператора й підтримував порядок у палаці. Так Євагрій

Схоластик пише в «Церковній історії»: «…коли Зенон, після

вісімнадцятирічного царювання, умер від падучої хвороби бездітним; тоді брат

його Лонгін, що досяг високого значення (у державі), набув надію одержати

верховну владу. Однак надія його не здійснилася; тому що Аріадна поклала

вінець на Настасія, що у той час ще не досяг сенаторського достоїнства, але

належав до так званої схоли силенціаріїв…». М.В. Карташов згадує сіленціаріїв

у своїй книзі «Всесвітні собори». Він пише: «Відкрився Всесвітній собор 553

року слуханням зверненням василевса до собору, прочитаного сіленціарієм»

[1,c.34].

У Феофілакта Сімокатти згадуються скрибони – як охоронці імператора:

«Стратиг, розгнівавшись на нього за це, відсторонив Гентзона від

командування; а Гентзон був начальником піхоти. На інший день, призвавши у

свій намет одного з імператорських охоронців, якого ромеї називають

скрибоном, він дав йому непристойне доручення: притягти з ганьбою в табір

єпископа міста. Тоді Петро став готовити похід проти слов’ян і написав

Воносу. Це був один з охоронців імператора, людина дуже впливова, котрого

звичайно в народі називають скрибоном» [1,c.39].

Спатаріїв згадує Великодня хроніка, відповідно до якої вони поряд з

кубікуларіями несли охорону імператорського намету Юліана під час його

перського походу. Говорить про них і Феофан в «Літописі». Мовляв, коли

магістр Ілл порадив імператорові Зенонові вигнати з міста свою свекруху

Верину. За це на нього було підготовано замах. І коли той піднімався сходами,

то якийсь схоларій заніс був уже меч над його головою, але спатарій магістра,

підскочивши, прийняв удар на своє плече; однак же кінчик меча відрубав праве

вухо Іллу. Зенон наказав стратити вбивцю, запевняючи магістра Ілла, що він

нічого не знав про замах [1,c.47].
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У Константинополі або в стаціонарних військових таборах по обох берегах

Босфору розміщалися елітні підрозділи візантійських збройних сил. Вони

являли собою сукупність різних військових формувань, що відрізнялися як

способами організації й комплектування, так і цілями свого функціонування.

Найбільш відомими серед них уважалися «чотири царських загони» – регулярні

кавалерійські тагми схол, ескувітів, арифмів і іканатів. Організаційна структура

цих з’єднань почала складатися ще в пізній античності, і спочатку вони були не

бойовими підрозділами, а парадним ескортом імператора. Крім участі в

урочистих заходах, на них була покладена також охорона самодержця, його

родини й палацу. До складу польової армії вони ввійшли тільки в VIII ст.

[14,c.119].

Тагма схол Константинополя як бойовий підрозділ згадується в джерелах з

765 р. За часом створення вона була самою ранньою з константинопольських

тагм, і всі наступні були організовані за її зразком. Організаційна структура

тагми схол була набагато простіша, ніж структура фем. Вона ділилася на дві

рівні частини, однією з яких командував топотіріт схол, а іншою – хартуларій

схол. Топотіріт був заступником командира тагми, доместика схол, і виконував

винятково військові функції. Хартуларій, також постійний командир, крім

керівництва своєю частиною тагми, відповідав за її постачання. Більш дрібними

підрозділами – бандами – командували коміти схол. Про молодших офіцерів

тагми схол, як і про офіцерів штабу доместика, джерела практично не згадують.

Загальна чисельність солдатів і офіцерів тагми в різні періоди коливалася від 4

тис. до 1,5 тис. чоловік [5,c.144].

У працях античних авторів зустрічається такий гвардійський підрозділ для

зовнішньої охорони палацу, як екскубітори. «Тоді імператор, зібравши своїх

охоронців, яких римляни називають екскубіторами, і зробивши набір війська,

відправив їх на охорону «Довгих стін». Звідси видно, що вони розташовувалися

в портиках палацу для несення денної й нічної варти при імператорах [4]. Тагма

ескувітів відома з 767 р. Багато дослідників уважають, що вона була створена за

зразком корпусу екскувіторів імператора Лева I (457–474) і якийсь час була
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підрозділом, що охороняв палац. Наприкінці VIII ст. ескувіти були виведені зі

столиці й ніколи більше в ній не розміщалися, розташовуючись у Малій Азії. (У

786 році тагма екскубіторів разом зі схоларіями брала участь у розгоні

православних священиків, що засідали в храмі Константинополя. Виведені ж

вони були звідти Іриною в 787 році за симпатію Костянтинові VI, однак уже в

800 році знову з’являються в столиці. Феофан при описі подій кінця VIII ст.

постійно згадує присутність у Константинополі декількох тагм, не завжди

уточнюючи хто це. За своїми бойовими якостями тагма ескувітів

перевершувала всі інші регулярні формування. Вона складалася з 18 банд

важкої кавалерії, які були розділені на дві рівні частини. Бандою командував не

коміт, а протомандатор, але істотних розходжень у їхніх функціях не

спостерігається. Особливістю ескувітів було те, що в цьому підрозділі служили

легатарії – молодші офіцери, які разом зі своїми підлеглими іноді передавалися

в тимчасове розпорядження інших військових з’єднань або цивільних відомств.

Командував тагмою доместик ескувітів [8,c.178–179].

Третя кавалерійська тагма Константинополя, аріфми, згадується з 791 р.,

хоча термін «аріфм» як позначення кінного воїна зустрічається в джерелах

набагато раніше. У військових походах аріфми брали участь украй рідко, а із

другої половини IX ст. взагалі перестали бути бойовим підрозділом. У цей

період тагма перейшла під контроль цивільної адміністрації. Аріфми стежили

за порядком у центральному районі Константинополя, під час торжеств на

іподромі, охороняли імператорський трибунал у Манганах. Тагма була

розділена на безліч невеликих загонів, хоча її формальний розподіл на дві

частини (топотіріта аріфмів і хартуларія аріфмів) зберігається. Крім цих

архонтів, відомі офіцери більш низького рангу – коміт, протомандатор, кентарх,

курсор. Як видно, з Х ст. у тагмі аріфмів могли служити й іноземці, якими

командував аколуф [14,c.122].

У Костянтина Багрянородного читаємо, що: «Оскільки він нерідко

відправлявся в ближні поїздки, він залишав один екіпаж на іподромі для

охорони палацу, тому що корпус аріфма, відповідно до древнього звичаю, що
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зміцнився, ішов у похід з доместиком схол, а залишаються на іподромі, не

ідуть, відповідно до звичаю, з василевсами в поїздки».

Тагма іканатів була створена імператором Никифором I (802–811 рр.) як

загін охорони його сина Ставракія. Однак у 811 р. вона була повністю знищена

болгарами хана Крума. Згодом загін сформували заново, але в джерелах він

згадується рідко. Іканати розміщалися поза столицею, у Фракії, їхня

організаційна структура збігається з тагмою схол. Командував тагмою

доместик іканатів [24,c.77].

У число «гвардійських імператорських загонів» входила також піхотна

тагма нумера. Вона була основною частиною гарнізону візантійської столиці й

існувала вже в середині VIII ст. У завдання нумера входила охорона міських

воріт, веж і в’язниць. Нумер ніколи не залишав меж столиці, навіть якщо

імператор особисто очолював військову експедицію. Тагмою командував

доместик нумера, але в мирний час частину своїх солдатів він передавав у

розпорядження єпарха Константинополя. З підлеглих доместику офіцерів

відомий тільки коміт стін.

До числа найбільш боєздатних підрозділів візантійської армії ставилася

імператорська етерія. Вона була організована при Львові V (813–820 рр.) і

складалася з декількох загонів, кожний з яких також називався етерією. До

середини Х ст. існувало три таких загони: велика етерія (з македонців), середня

етерія (іноземні найманці) і мала етерія (тюрки й араби–християни). Головним

завданням етерій була охорона палацу й імператорської особи, хоча велика

етерія іноді брала участь у військових експедиціях. На чолі цього підрозділу

стояв великий етеріарх, рядовий воїн етерії називався манглавітом [2,c.200].

До складу «столичного війська» входили також елітні кавалерійські

підрозділи фем Оптиматів і Вукелларіїв (відомі з VI–VII ст.) і тагма сатрапів

(сформована в VIII ст.). Ці з’єднання були регулярними, їхня організаційна

структура мало відрізнялася від тагми схол. У походах вони брали участь рідко

й тільки тоді, коли армію очолював імператор [12,c.121].
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Із другої половини IX ст. у Візантії починають проявлятися тенденції до

мілітаризації ряду цивільних відомств. У підпорядкуванні в логофета

стратиотіків, логофета черід, препозита вестиарітів з’являються спочатку

тимчасові, а пізніше постійні збройні загони. Офіцерський і рядовий склад для

них запозичився зі столичних тагм або підрозділів етерії. Ці загони переважно

займалися охороною або конвоюванням, зберігаючи при цьому організаційну

структуру регулярних військ. Особливе місце серед цивільних відомств, що

мали збройні загони, займав секрет логофета дрома. Він характеризувався

більш значною військовою силою, представленою як регулярними

підрозділами, так і стратіотами. Крім відомств, військові формування

перебували в персональному підпорядкуванні в деяких чиновників столичної

адміністрації: папія, коміскорта [18,c.27].

Залучення особового складу регулярних загонів у тимчасове або постійне

підпорядкування цивільної адміністрації розпорошувало сили «столичного

війська» і знижувало його боєздатність. До початку Х ст. до половини

офіцерського складу константинопольських тагм підкорялася одночасно двом

начальникам – військовому й цивільному. Дроблення підрозділів, відсутність

чіткої системи підпорядкування й постійне залучення військових для рішення

невластивих їм завдань привели до того, що значна частина «столичного

війська» не могла приймати участі в бойових діях.

У візантійських джерелах XII–XIII ст. найманий корпус варягів часто

йменується гвардією імператорів. До цього часу змінився його етнічний склад.

Візантійський письменник XV ст. Георгий Кодін при описі придворної трапези

повідомляє: «варанги викликують імператорові многая літа на своїй вітчизняній

мові, тобто по–англійському». Останнє свідчить, що варяги придбали

привілейоване положення у візантійському війську. Чужоземці й раніше

використовувалися в якості палацової варти, але тільки варяги придбали статус

постійної особистої гвардії візантійських імператорів. Начальник варязької

гвардії йменувався аколуфом, що означає «супровідний». У творі XIV ст.
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дається таке визначення: «відповідальний за варангів; супроводжує василевса,

тому й зветься аколуфом» [23,c.32].

Анна Комнина, дочка імператора, високо оцінює варягів, розповідаючи

про події 1081 р.: «Що ж до варягів, що носять мечі на плечах, то вони

розглядають свою вірність імператорам і службу по їхній охороні як

спадкоємний борг, як жереб, що переходить від батька до сина; тому вони

зберігають вірність імператорові й не будуть навіть слухати про зрадництво».

Анна характеризує варягів як відважних варварів, що носять обоюдогострі мечі

на правому плечі й більших щитах, що мають. В 1081 р. весь загін варягів на

чолі з Намбітом був винищений у бої з італійськими норманами Роберта

Гвіскара. У 1204 р. варязька гвардія востаннє виявила себе, обороняючи

Константинополь від лицарів–хрестоносців [23,c.33].

Таким чином, у Візантії приділяли належну увагу охороні імператора. З

цією метою з державного бюджету виділялися значні кошти на утримання цілої

армії піхотинців і кавалеристів. Різні структурні підрозділи охороняли

імператора безпосередньо в палаці, відповідали за його життя в бою, вартували

палатку імператора під час бойового походу, несли варту на урочистих

церемоніях, стояли на варті безпеки всієї столиці. Перевага під час вибору

кандидатур до цих гвардійських загонів спочатку віддавалася заможнім людям,

такі місця просто купувалися. Згодом звернули увагу на військовий хист

претендентів. Зрештою у особисту охорону стали набирати варягів.
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Рассмотрено особенности организации охраны высших должностных лиц

в Византийской империи. В ходе ее эволюции были кристаллизующимися

принципы этой охраны, росло понимание ее функциональных отличий от

сугубо военных и военно–охранительных функций.
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Kabanets, R.Y. Forming of the system of guard of higher public servants is

in the Byzantium Empire

This article is devoted to the features of organization of guard of higher public

servants in the Byzantium Empire. During its evolution principles of this guard were

crystallized, understanding of it grew functional differences from especially soldiery

and military–protective functions.

Key words: Byzantium Empire, system of guard of higher public servants, guard

of emperor, military powers.


