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Филозофаюи факултет
Загреб

О ФИРЕНТИНСКШ „КОЛОНШИ" НА ЗАГРЕБАЧКОМ
ГРАДЕЦУ nOTKPAJ XIV СТОЛ>Е'ЕА
Кад je 1242. године татарака Bojcxa пробурила данаппьим
Загребом наспрдейи ухватити крала Белу IV и н>егове двор^анике ко]и су б]ежали према jyry, оставила je за собом пустош.
Татари додуше таису иишта могли учинити кралевско] утврди
Koja je crajajia на веКем брежулку уз поток Медвешчак, али су
зато укиштавали бискупско и кралевско подграфе. То су била
отварена насела, исто као и остала варошка насела у то ври^еме
у Славонией, jep аредн>а Европа ¡raije од доласка Mahapa, последгаих номада дошлака, знала шше што су то ксвьанипи плачкаши. Зато су и толики ужас изазвали татарски освазачи, пред
гадима je бзежало све што je могло напустити домайе огшиште.
HajBHuie су страдала она отворена насела коja су се налазила на
тэв. Boj'HHHiHOj цвети кода je Подунавле enajara с 1адраном, а
пролазила je и кроз Загреб.
Попгго je je^pa спасио главу, крал je, apahajyiui ce купи
кроз Славони>у, покушао бар нетто учинити за пострадале становнике. У onhoj öojaaroi да he се Татари вратити, Бела
IV излази у суорет молбама стаяовника овога, кралевског За
греба1 и одобрава им не само опсежяе повластице Koje оу сами
1 Од оснутка биокупизе 1094. год., териториц je данашн>ег средипгга
Загреба (Гортаи град, Каптал и Трг Републике) био углавном поди^ел>ен
на два ÄMjena, измену KojHX je текао поток Медвешчак (данас ТкалчиЬева
улица и суеверна страна Т,рга Републике). Найме, крал> Ладислав I АрпадовиЬ je дотадапньи esoj noejefl у Загребу подоч'елио тако што je скупу
поклонно читаво подруч^е коje се наладило источно од Медвешчака, дакле
на H>eroBOj nnjesoj обали све до утока потока у Саву. Све што je било
западно од потока, уз аегову десну обалу припадало je и дал>е под крадевску утврду, Koja ое налазила на брду Градецу (данас Горжи град). То
je <крал>евски Загреб, KOjH се од преселгиьа варошана на брдо 1242. почшье
вазивати Градецом.
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саставили2 него им допушта да се иреселе на н>егово брдо Градец.
Ондде «миду уз .нрал>евску утврду подизапи cßoje ноте куКе и
пресел>авати старе из подграфа, с обале потока, али Mopajy кралу обеЬати да he ново наоелье на брду утврдити надчвршЬмм зидом (muro firmissimo).3 И доиста, за неколино су година градски
бедеми били готови и „слободна крал>евска варош на брду Градецу" (libera regia civitas de Monte Grecensi) nocraje ]едини утврЬегаи и зато ^едан од надодличнидих крал>евоких градова у Славонид'и. Градец доскора отима првенство и биюкупском Загребу код и
je с отвореном Лашком веси (Vicus Latinorum)4 постепено назадотао. Уосталом, ондее je од 1198. бискуп поставл>ао свога суца,8
па je и то дедан од разлога што Загреб ниде у средоьем видеку могао издржати супаркиштво крал>евсхе вароши на брду Градецу.
И призе 1242. године становници под крал>енском утврдом
имали су своду апЬинюку арганизациду и, по свод пришили, и
свога суца. HajsaHöHMja повластица Kojy су 1242. усжцели изборити од Беле IV jeer та да гаихов судац не потпада више под судску
власт загребачкога жупана, него, напротив, има „право мача" (ius
gladii), Tj. право изрицан>а смртне осуде. Премда обавезе гадима
je нрал> мислио оптеретити Градец иэдадуки повластицу 1242.
нису биле мале8 — обавезе he се касниде смашивати7 — предности
Koje je опИина имала као привилегирано нэсел>е, у првом реду
за трговину,8 привлачиле су одмах након подизан>а бедема богаташе и сиромахе. Точно je, додуше, да су граЬани вдештом одбраном повластица онемогуЬавали надодличниде крал>евске мил>енике, npnje света славонске банове, да им се наметну за го
сподаре, али су, с друге стране, и сами неке великаше молили да

г Найме, граЬани су даниjели краду, кощ je тада боравио у Вировитици, пописаие гювластице и слободе и он их je потврдио. Вид.: I. Tkal6ié, Monumento, lib. reg. civitatis Zagrabiae I, 1889, 15-18 (дал»е MCZ).
* MCZ I, 17. »Item, iidem cives volúntate spontanea super se assumpserunt, quod expensis propriis dictum montem Grech muro firmissimo communirent.«
4 To je данас Влашка улица.
5 Аддри]а II je на захт]ев загребачкога бискупв Доминика допустио
да бискуп поставл>а суца станювницима свога дачела Загреба. Вид. MCZ
/, 2—3.
' MCZ I, 17. Крал, je тада одредио да he му читава опКина (universitas
civitatis) бити дужна вршити ове службе (servicia): кад крал, noîje на sojiry
према ripjtMopjy или у Aycrpnjy, граЬаки he ату морати послати 10 ногьаника. А кад буде дошао у н>ихов црад, щрипремит he му за ручак 12 волова, 1.000 хлэебова и 4 бачве вина. Херцегу, буде ли крал>евског рода»
дават he половицу. МеЬутим, ¡UMajyhn у виду обеЬагье граЬана да he се
одмах почети утвр^ивати на Орду, крал им je дао петогодиштьи оцрост,
га ко да тешке дужности одреЬене у повластици нису дошле у обзир.
7 Вид. о томе опширниде: N. Klaié, Povijest Hrvata и razvijenom srednjem vijeku, Zagreb 1976, 287 и дал>е.
8 Градец je 1242. добио право одржаважа дневног и седмичног трговаша, а кад je 1256. била готова црква Св. Марка, добили су право одржаван>а и годишн.ег четрнаестодневног cajwa на Марково. Вид. MCZ I, 26.
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их заштите.9 Тако ce Beh у XIII етол>еЬ.у окупило на (урду шарено,
у иачелу доста отмщено друштво. Не изнена^узе нас, на призер,
што ее Méîyy одличним гра^анима веК тада, ij. почетком друге
половице XIII сташеКа, нашао и млетачни трговац Перин (Регchinus, Perynus, Peràncol), kojm je не само предстодник кралевске
коннице него и капетан и начелкик Градеца. Усщешним трговачним пословима толико се приближио будимеком двору да je
постао особа посебног исферен>а, те je преузимао и тепже дипломатске задатке, па je на дедном од таквих 1278. био и убиден. Дакако, као »jeurr послов ан човдек улагао je стечени капитал у —
племиНке земле! Без устручавааа je куповао победе оаиромашенога племства у Покулл>у и етварао cBoje ново велико властелинство, Koje je, како се чини, 3ajewHO с н<им и нестало.10 Сличая одличан пoлoжaj, али у суфедном Каптолу, имали су посл>еднлх го
дина XIII cToibeha Перкинони ро^аци, тако^ер Млечани, браЬа
Торусти, Kojn долазе у непрестане еукобе с гра^анима Градеца.11
Ме^утим, треба посебно нагласити да овакви подединци коди
би се мимо вол>е пра^ана или уз гаихов пристанак наметали граду
ниюу ни тада ни касгоце утрожавали опкинску организациду.
Главки разлог што из складне опйинске 3ajeflHnne не извируду по
дединци лежи у демократичности опЬинских установа, посебно
н>езине управе. Приде свега, опКина Kwje нмкога приморавала да
прими граг^анство. Тко je хтио, мотао je мирно боравити у вароши
као становник (habitator), а не као пражанин (cdvis). Jep и ста
новник je смио, ако je хтио, набавлати некретнине на градском
подручду. Тек onaj становник градске задеднице Kojw je HaMjepaвао уЬи у градски магистрат, дакле у опгжнсиу управу, затражио
би цивитет и с нлим би стекао могуЬност да буде биран у градска видела.
Но важно je било свакако и то да нитко ииде нове досел>енике питао нити одакле долазе нити кодим дезиком говоре. То je
главки разлог што je средгьовд' ековни Загреб са свода два главна
средишта на сусдедяим брежул>цима сраштавао у врло чврсту задедиицу у Kojoj je интерес го^единаца подрегуиван ономе прелине.
Као и у другим таквим срединама, унутар огЖинских граница
владала je утлавном слога, иако je градска за}едкица удединьавала
заиста врло различите друштвене oлojeвe, али и „jesuKe".
Успореди ли се тадаипьи живот у граду с оиим на ладагьу,
лако се може замдетити предност Kojy новом насел>енику нуди
град. Стога, нипошто случайно, и странац и домаки човдек често
одабиру градско насел>е за своде традно или повремено мдесто бо-

• Одавно je познато како je сам крал, покушао око 1266. наметнути
граЬанима кнеза Аркина (Archynum comitem) за начелника или суда, ели
су се грабани опрли и крал> je морао тюпустити. Вид. MCZ I, 39—40.
О н»ему вид.: Н. КлаиК, нав. доело, 285, 286, 317, 335, 347.
" О н>има, иэмеЬу осталог, вид. MCZ I, 127—128.
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равка. Загребачки Vicus Latinorum у кодем су се, по cboj орилици
joui у XI iCTOJbefey населили тали]ансии или француоки коланисти, jaoHO je свдедочанство о предностима коде уживад'у главна
варошка славонока насел>а.12
Чини се, ме^утим, да эа АрпадовиЬа прилив страних коло
ниста у славонока градска средишта шце одвеК велик. Точно je да
у Hajsehoj дравотаг) луни, у Вараждину, cjofle у почетку XIII стоjbeha „Теутони", коди тюдpжaвajy живе трговачке везе с домовином,13 а и у Вуковару наилазимо на неке странце,14 али нити у
jeflHoj славонско] вароши у XIII ви}еку ниде било кода .^езична"
скупина странаца досел>еника била тако jaKa да би cboj ом бродHouihy наметнула осталим становницима CBoje право и свод jeзик. Зато je варошко славонско право у то доба »ius hospitum« или
»ius civium«, а не »ius Teotonicorum« или »ius Saxonum« итд. Чини
се ипак да су странци доишващи били она група колониста кода се
прва борила эа варошка права и, добивши их, лренидела их и на
остале варошке становнике.
Од свих славонских крал>евских градова загребачки Градец
je эа АрпадовиЬа надвише привлачио пажгау домаНих и страних
насел,еника. Осим што je био, како смо веЬ истакли, j едина утврЬена варош, био je и по правном положаду изузетак по томе што
му je jeflHHOMe пошло за руком сачувати у XIII стол^еКу непооредну подрег)еност крал^у и н>егову тавернику. То значи да je Гра
дец сачувао неохрн>ено „право мача" градакога суца. АрпадовиЪи се, додуше, ниоу yanjeK деднако однооили према томе свом
граду — поготово га je лослэедши Арпадовик Андрида III запоставл>ао крше&и н>егове повластице у корист каноника1* — но
нидедан нид'е ишао тако далеко да би граду наметнуо некога великаша за господара, као што he то юааниде чинити Жигмунд Луксембурговац.
Кад je с Карлом I сд'ела на npujecTO^e св. Отделана нова
француска династида ншгутьских Анжувинаца, она je донидела у
сел>ачку средн.у Европу нови витешки дух, KojH je постелено почео продирати у друштво и у господарство. Mjecro сел>а" Некад се у xpaaTCKoj хисториографиЭи сматрало да су Латики у
Vicus Latinorumu гтотомци оиих öjerymaija кфи су за тзв. сеобе народа
напустили тобоже разрушену Андаутони}у на Сави, но такво се мишл>ен>е
данас више не може одржати. Нак» низе исюьучено да су споменути
Латини били пороцеклом Французи, више je Bjepojarmro ипак да су то
били Тализани. Они су, найме, имали жугану цркву Св. Алтуна, па би та
чшьеница могла упуНивати на закл»учак да су се, ипак, у бискупском
подграфу населили донньаци ие Италике.
13 То заюьучуз'емо по терминолопи]и Kojy од свих славонских варошана употребл>авазу само Вараждинщи. Они у повластипи Kojy им je 1209.
издао Андрида II зову свога суца рихтар (rihtardus), док сами себе назиeajy burgenses, a oöje су ри}ечи щреувете из шемачкога зезика. Вид. T. Smi¿iklas, Codea; diplomaticus Croatiae, Zagreb 1904, 89. (дал>е: CD).
14 Вид. CD III, 346. Херцег Коломан да^е 1231. повластице »Teutonicis,
Saxonibus, Hungaris et Sclavis«.
15 Вид. MCZ I, 69—70.
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ка водника эаузима витез плаЬеник, крал>евеке благадне пуне
трговци и богалм рудници, а сел*ак има мало времена одахнути.
Найме, он je сада закупник, дакле прави гоаподар земл>е коду je
закутою и о н>ему овиюи колмюо he прихода и природа имати и
Kojtn he дио однмд'ети своме господару витезу. Нова поддела улога
иэмеЬу кмета и н>вгова господара могуЬа je jeflHHO уз оудцеловаъъе треЬег судионика, найме, трговца. То не мора бити трговац по
занату, то може бити сваки становник села и града ко]и носи робу
на продажу. Према томе, и анжувинском витешком друштву треба
варошанин као неопходно потребна животна копча измеНу ae
ra и н>егова подложиика. Без н>ега не може витез нити ратовати.
Дакле, ако наилазимо на разумидеваяье нових владара према
славоноким варошима, онда то ниде случайно. Вал>а, додуше, пожалити што ¡je Карло I H3rpahyjyhn CBoj алеолутизам и у питаььу
градова миелио приje свега на себе, а тек онда на корист славонских граКана,16 али он je на Kpajy ипак jetzpry славонюку варош
учинио CBojoM продестолницом. Избор je, разумоде ce, nao на загребачки Градец, юэди се све до тридесетих година XIV crojbeha сам
храбро бори против cbojhx нетгри]ател>а, не изузевши ни rapajba!
Тек кад je Карло I 1333. почетно Градец17 и одлучио у н>ему подиЬи CBoj велики нови двор,18 сванули су градечким грайанима бо
ля! дани. Краль je отад одлучно на ньихово] страни, noTsphyje
им старе и flaje нове повластице, ззштиНу^е посебним MjepaMa
градечке трговце, je-nHOM pjerajy, чини све да град израсте у праву
продестолнмцу. Зато je владавина Карла I и ьъегова айна Лудовика I замета „златно доба" кральевске слободне вароши на брду
Градецу.
Одличан политички положа] града одражава се снажно и у
н>егову друштву, и наравно, у господарству. „Читава комуяа",
Koja ce oacTojn из три Bwjeha (присежници, ви]еЬници и старики
оуци), joui yBHjeK je представничко тиjeлo Koje наступа у име
читаве опЬине, али некадаппье демократичне установе служе са
мо као формални оквир за набухало градечко отмщено друштво
коде се у друго] половили XIV етольеНа окупило унутар и изван
градечких бедема.
Док je у rapBoj половини XIV стол>еЬа, у доота M3jetfHa4eHoj
структури магистрата тек понеки одличник, као што je, на приMjep, златар Никола,19 нарушавао демократоко начело евакогоди-

" Карло I je, на npmtjep, двадесетих година новоуведане градечке
трибуте почео без околишаша утютребл»авати за .себе. Вид. Н. КлаиЬ, пав.
д]ело, 538.
" Нав. доело, 539—540.
18 Двор je био у ]угозападном углу градечког бедема, на Mjecry тд]е
je Kactmje била палача Зрински (данас на cjesepHoj страни Враницакиjeea
трга).
" Он се спомитье у градским слисима сд 1322. до 1351, и то HajnpMje
као присежник, затим као судац и, наЭзад, као ислужени или старки судац.
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шн>е излцене олКииских snjeha, у другод je половици стол>еЬа
такав „апсолутизам'' позединаца тешко замислити. Не зато што
не би било домаЬег градског патрицидата иэраслог из обртничких
крутова, него зато што се поте иэмиденила управо структура тога
патриподата. Обртничка аристокраци]a je уступила MjecTo богаToj трговэчкхч ариетокращци, ново] CBjemoj снази Koja je преузела власт у граду. О борби за превласт меЬу чланонима те аристоKpaiBíje ев^едоче седамдесетих година XIV столеКа први подаци у градским записницима о диоби магистрата на „]езике" (lingue).
На/кон трветьа и сукоба у копима су падале и главе, одлучено je,
очито ради смириван>а прилика, да he сваки од четири „уезика",
Tj. Славени, Угри, Латини или Галици и Теутони (Нщемци),*0
давати сваке године у опЬияску управу по дво^ицу присежника
(jurati) и четворицу вщекника (consiliarii), док he се судац (judex)
бирати сваке године из друге окупине, и то по горе прописаном
редосли^еду из 1377. године.
Дакако, диоба магистрата на „зезиже" само je вашски свима
видл»ив „знак ирепознаван>а" за одреКене полиггичке групе. Зато
ономе тко се осамдесетих година XIV cixwbeha хтио укл>учити
у политички живот у граду ни]е npeocrajano друго него да се
придружи jeflHOM од ,^езика". По свему оудейи, наджешка се
борба о власт води тада измеЬу Угра и Гала (талмцанаких Фран
цуза), док .су тада Нидемци нетто повучени]и, а за Славене се
jeflea и 4yje.
Према подацима копима располажемо, смидемо закл>учивати да се уговорени редосдацед „дезика" у матистрату одржао
до 1387. Године 1383. имаду свога суца „Нидемци", 1384. Ла
тини, а 1385. Славени. МеЬутим, оштри сукоби измеЬу Угра и Гала
односно Француза нису само переметили редоолидед него су до
вели до уклан>ан>а угарскога суца. Он je убиден. Beh 1387. би
рай je за суца први пут Иван Павлов од „угарскога jesraca", чоBjeK кюди he joui четири пута заузети судачки положад! Он je
судац и 1390, 1395, 1398. и 1402 (а можда и каониде, jep од 1402.
до 1413. нема оачуваних градских записника). Опетовани избор
угарскога кандидата била je не само награда yrapoKoj странци
због yöojiCTBa н>езина оуца него и доказ да je крал. Жигмунд стекао потпуну превласт над градом.
МеЬутим, талид'анска странка прогурала je свога кандидата
Луку Бониола на власт, али уз кьега су као присежници и Bnjehкици Талщани односно Латини!21 То значи да су из магистрата,
макар и прияремено, уклонэени Французи (Gallici, Galli), и то je
била без юумше казна за „уроту" против Житмунда. Кад je 1389.
дошао у магистрату ред на Славене, они önpajy Франку Маркова,

п То je редослизед „jeanioa" ирибшьежен у записницима за 1377.
Вид. MCZ V, 75—76.
» MCZ V, 287.
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Kojw ме!>у csojjíM низеЬиицима има зеднога турополлског племиha. Mehy латинским водейницима join увидек нема Француза. Уз
бивше суце улази меЬу видеКнике и накаданньи крал^евски тридесетничар Мафе]. Ипак се 1390. године ситуацида нетто изаоценила, и то у корист Француза. Mehy в^егшике ce успдева угурати Chon или Chun, уз Gyvana Benediktovog задан од на]одличниjux чланова француске странке. Оитуащца се у вароши ипак joui
ниде смирила. То доказу^е нови проглас: ако било Kojn странац
започне битку с пражанином или с градоким становником, и ако
je странац у Toj борби увиден, нитко из града «ehe бити кажн>ен.22
Ипак су Французи, поготово они из Фиренце, толико ]аки
да за сучевааъа Нидемца Ивана JaKo6oBor (1391. год.) поновно постижу превату у талид'анско]' странци. Gyvan и Chun с Пером и
Perencolom заузимазу ви]еЬничке положаде, тако да се у град
ским запиюницима опет говори о „француском деэику". Споменути су видейници »lingue gallicalis«.23 Био je то само увод у потпуну
побреду, до коде долази 1393. године, кад je суцем изабран Gyvan
Benediktov. Штета што недостачу бил>ешке о саставу магистрата
од 1392. до 1413. године. Кад бисмо их имали, открили бисмо без
сумзье зашто су 1394. и 1395. потиснути с власти Славени коди су
1394. год. имали право поставили свога суда. Ниje ли и то одраз
политичких прилика у хрватским земл>ама?24
Тек након оучеваша Нидемца Миклина, изабиру Славени
Ивана, оина Степана званог Божо, коjera затвара медведградски
каштелан. Пошто <су се идущих година изм] вшивали Шцемци и
Угри, долази поновно на ред француски кандидат, и изабран je
Chun Ivanov.
Пописи чланова магистрата из 1413. године дал>е, додуше,
нису цделовити, али je могуКе утврдити да се увридежени редосли^ед чува. Пададу такоЬер у очи flanje чшьенице: прва, да се у
првим десетл>еКима XV ciwbeha увридежио вепотизам у толиKoj м] ери да се може говорили о владавики неких породица, и
друга, да управо у години Жигмундове смрти, дакле 1437, преcrraje у пописима присежника и вщеЬштз. разликованье по „jeзицима".
Премда ни преостале странке не ônpajy сваке године нове
члаиове магистрата, ипак непотизам долази Hajja4e до изражада
у талщанско-францускоз странци. Beh je шоменуто да ту странку воде Фирентинци, посебно чланови породице Boncarnissa, Tj.
отац и иегова два сина. Beh према првим познатим подацима,
Gyvan Benediktov се назива ser,25 што значи да се оматра племздЬем. Он je npnje 1382. године ушао у магистрат као дурат, остао

" MCZ V, 319.
я MCZ V, 335.
" Мислило на свладаван>е устатика 1394. године код Добора, када
су yxBahena брака Хорвата и Нхихови многобро^ни присташе.
" MCZ V, 106.
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je затем у 1ьему као судац и вицеЬиик све до csoje смрти 1421.
године. Gyvan има два сина, craipnjera, Бенедикта, и мла^ега, Пав
ла, и обо^ица тако^вр улазе у опЬинска Bnjeha. Отац и синови се
H3MWjeibyjy у магистрату и Бенедикт излази из н>ега тек 1437. го
дине, дакле кад због реформе управе мора напусти™: дотадацпье
градоке службе.
Слично je и с другим Фирентинцем, Chonom, или Chunom
Ivanovim. Он je 1375.26 jefla« од осморице присежника и ocTaje
у магистрату BjepojaTHo тако^ер до cBoje смрти. Колико je данас познато, он je два пута судац (1400. и 1422. год). НЪегов
син Томл, кощ се, без оумнье, родио кад je отац seh био у поодмаклим годинама, улази у градоко snjehe тек 1433. и ocTaje у
н>ему до реформе магистрата 1437. године.
Beh емо неколико пута споменули npoMjeHe Koje су настале
у опЬини 1437. године. То je та друга чшьеница с KojoM се одмах
ynosHajeMO у градским записницима из споменуте године.27 На
први се поглед чини као да je разлика }едино у noeehamy 6poja
вщеЬмика. Mjecro 20, сада их je 24! Али, ако успоредимо попик
чланова магистрата из 1436. године с новим, «ehe нам бите тешко
установити да оу jypa™ — нови луди! Mjecro Барнабе и Николе
(од „угарског jeoMKa"), Петра и Фрица од „Нщемаца", Марина и
Антонина »de lingua italica« те Валента и Деметри^а од „Славена", изабрани оу: JaKo6, Иван, Jypaj, Maruja, Jypaj, Блаж и Ни
кола и други Никола. Полис вицеКника je, тако^ер, врло занимЛ.1ИВ. Први пут се уз име налази изричито наведено што snjehник Kojn je изабран ради! Дакако, не код свих в^еКника, али код
веЬине. Ево првога полиса в^ейяика по новом систему: JaHceK,
Иван трговац, Блаж брат господина Антожца, Диониэи^е кро^ач,
Петар Kpojan, Бенедикт Kipojan, Блаж КурманиЬ, Мате] КерсоваиЬ, Матед декан, Мартин кро]ач, Клемент уздар, Емерик Шега,
А'ндрита Питании, Петар брг^'ач, Михадло Jyipjes, Гргур трговац,
Блаж Чарантовип, Андри^а ковач, Антонине декан, Никола Богданип, Анщхща БогданиК, Брикиэде рибар, Степан зидар- и Ва
лентин столар.
Према томе, ако ме!>у обртнике yopojHMO и два^ицу декана,
произлази да су од двадесет четворице видейнижа на]ман>е четрнаесторица обртници или мали градски трговци. Hnje исюьуче
но да су се сличним послом, дакле обртом или трговииом „на ма
ло", бавили и они KojMMa je у актима забил>ежено само име и презиме, као, на npnMjep, БогданиЬи. Све у свему, ридеч je о новом
пучком eujehy у жуем утлавном нису нашли Mjecra дотадаппьи
ви^еКници и jypa™. Колико се то yonhe може установити, лреузета су уз суца Лакшу Болиног (од .^ьемачхог jearaca") само
rpojuufl вщекника из 1436. год. Оедан „Угрин" и flsojiima „Славена"). Ме^утим, упада у очи да wije преузет у нову управу нитко
» MCZ I, 248.
" MCZ VI, 266—267.
http://www.balcanica.rs

О фирентинскоз „колонией" на загребачком Градецу

65

из Tajinj анско-францусхе странке и само опоменути судац од „Ни]емаца".
Тако трговачка аристокрацща, Koja je, уз кратке прекиде, го
тово педесет година владала у вароши, нид'е више на власти. Не
ycyijyjeMo се устврдити да je она ерушева, jep нема ни трага борби за власт у вел>ач1и 1437, кад je изабран нови „пучки" маги
страт. Као неки мост измену старих чланова аристокрациде, кода
je ионакю у одумиран>у, и нових пучких anjeha приеежника и
BHjehHHxa послужио je судац. Лакоб je син некад врло истакнутог члана „н>емачке колонке" Ивана эваног Боле.
Дакле, према ономе што je остало забоиьежено у актима
1437. године, долази до бескрвне реформе управе: мд'есто трговачке аристокрациде странога порацекла — Koja je, додуше, стекла
индигенат на Градецу — нова владавина , ,славенсггаих и , игар
ских" обртника и малых трговаца таэди су, без оумьье, захтидевали
да ce 6poj видейника повейа. Они отад ocTajy на власти током читава XV erewbeha. Прелиставамо ли кшиге судских записа у коje се на почетку оваке године уносе подаци о градским чиновницима, видет Немо да до 1526. године у бити лагистрат ocraje
обрткички!18
О структури градечкога друштва у последним годинама
XIV 'СтодьеКа изванредно je cejeflonaHCTBO полис „бунтовника"
коди су 1397. навалили на оусдедни Каптол.29 Биокуп Иван коди
саставл>а полис додуше гаид'е одвише истияолзубив, али неКе бити
никакве сумн>е да му треба вдеровати кад o6jaB^yje имена воЬ>а1
То су, без сумн>е, они ,убунтовници" ¡Koje бискуп oлтyжyje као
заставнике (Vexillifer), a то icy deojuuß. Фирентинаца: Кун и Роlepuje. Ободица су, према подацима бискупова полиса, и заставници и трговци (mercator et vexillijer)\ Стога нема никакве сум
ное да водство над четама Koje иду у напад преузимаду Фирентинци, можда точиид'е фирентиноки Француэи коди су и овдде као
и у Фиренци радо примани и у водничку службу.
Погледадмо што се о тим Фирентинцима може найи у град
ским кшигама на Kpajy XIV и у првим годинама XV стол>еЬа.
На жалост, за Chuna Ivanovog, Kojw ce y изворима од шездесетих година XIV стол>еКа назива и Gallicus и Latinas, не Знамо Kojoj je породили припадао. И у полису курид'а и шихових
власника из 1368. год. споменут je само по имену.30 Десетак годи
на каониде, Chun je ме^у jypaTMMa.31 Оженио je Венику (Benicha),
Khep Луке Бониола, тако^ер тали]анског Француза. Деведесетих
година XIV cixwbeha почияье куповати у граду некретнине, а то,
и Jörn jeffiHOM je 1438. на челу лрисежничкота HMjeha Фирентинад
Тома Конов (MCZ VI, 281), али je он иэабран тада само зато што je градечки судац сегажи племиЬ Марин КлариЬ Kojw je Томин — yjax!
» MCZ I, 378—384.
» MCZ XI, 235.
" MCZ I, 248.
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без сумн>е, значи да добро 3aparjyje у трговачким пословима. Брат
му ньегове жене продаже jefljHy зидакицу,32 а опНина му npoflaje запуштену Kyhy Koja je некад припадала бану Микцу.33 Chun и сам
Tpryje некретнинама, но у еачуваним купопродазним уговорима
не наводе се щцене проданих купа и станова. И жена Chunova je
наслодедила од оца лиjen иметак. Кад je Chun дао за цркву Св.
Р1вана у HoBoj Веаи 117 флорена, жена му je за награду дала по
ловицу oBQjiHx дупана на Градецу.34 Чини се да Chunu „марш" на
Каптол 1397. године не •CMaiHj.yje утлед у вароши, напротив, тотико га, чини се, уздиже да 1400. nocraje — судац\ Према jeflHoj
бил>енщи из те године, Chun je викар загребачке бискупще\м
Можда je он само npncBajao горный наслов, но ocTaje чшъеница да
му градечки нотар flaje наслов: vicarius episcopatus zagrabiensis
temporalis! Hnje ли он с тим и тако високо поставл>еним цил>ем
ишао на катедралу и биюкугоцу? Chun и као старики, Tj. ислужени судац остаде на услузи оипйни. Године 1406. иде с другом двоjmjOM судаца крал>у Жигмунду у Будим и носи на потврду градечке повластице, а касшце и порез.38 Нэегов се иэванредан положaj у вароши noTapFjyje и за сукоба 1422. године, кад je изабран
поново за еуца. Умире npnje 1431. и оставлю другу жену Ката
рину и 3ajewHOT4Kor сина Тому те кнер Дору. Друга Chonova женидба Катарином (Регинам) показухе колико je досел>ени Фирентинац ухватио чврсто каридетье у нашим крадевима. Док прву
жену бира, како смо се могли уферити, из круга cBojiHx пословних и „националних" друтова, друга je супруга Сен»анка из породице Кларип (Ciarlo) чи]м he брат Марин бити не само сенлки
него и градечки .судац. Он помаже Hajnpwje Chonovu сину Томи да
yhe у магистрат, а затим након ране Томине смрти, води бригу о
H>eroBOj сирочади Jypjy, Лудовику и Доротеей.37 Бранепи огорче
но аихово право првохупа на теткине дупане на Градецу, улази
у flyroTpajHe парийце с другим Дориним следом присежником
Блажам и на Kpajy ипак noôjeijyje. Дора Chonova се, иначе, уда
ла за некога племипа Jypja званот Oxlyn из Брежица. Он je као
нови повлек у вароши без устручаван>а продао све женине не" MCZ IX, 348.
и MCZ IX, 92. »Item quod quia magnificus dominus Akus banus et sui
successores a pluribus retroactis temporibus daoiia domini nostri regis solvere
non curavit et alia servicia de quodam fundo suo . . . ideo nos eundem fundum
pro eisdem daciis vendidimus Chuno Latino perpetuo possidendum.«
84 MCZ IX, 101. »Item quod quia Benicha filia condam Luce Bonioli
consors videlicet Chun Latan, jurati, ob amorem virilem seu racione solucionis
centum et sedecim flor, aurd, quos idem Chun ad ecclesiam beati Johannis
de Nova villa persolvit, ideo ipsa Benicha rectam et equalem medietatem sue
stacionis per patrem testamentaliter legatam, condonavit.«
34 MCZ IX, 114. »Item Phabianus filius Nicolai de Stephanouich dopavit
quandam terram suam sibi per olim Nicolaum Virus datam, domino Chuno
vicario episcopatus zagrabiensis temporal!, tempore dicti judiéis. «
»e MCZ II, 9, 12.
" MCZ IX, 340.
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кретнине, «oje кису биле неэнатне, суфеду, patranje опоменутом
jypaTy Блажу. Cœaj му je за гаих дао доста велику своту од 90
фларена.38 И Дара Chonova умире доста рано, приде 1451. годи
не и н>езином CMphy HecTajy „прави Фирентинци" у Chonovoj
обителей. Према томе, иэванредан иримдер за упознаваиье начи
на на коди стухши кондотщери — Chun je, без 1сумн>е, дошао у
службу Анжувинаца — у мало] градокоз средини nocTajy усnjenHOí паеловни л>уди и политичари, а нако се повремено ипак
у шима буди и страот за BojesaibeM, тада узима}у у руке заставу
и оружие и воде esoje сугра^ане на „непридательа" на сус]едном
брежулжу. БудуЬи да je пословно везан за Градец, Chun не може себи приуштити као други витезови да noi)e с крал>ем у ту
шину. За Жигмундове владавине имао je заиста доста прилике
за то.
Други заставник побун>ених граЬана je такоЬер Фирентинац Potepuje, према ряцечима оптужбе, заставник и трговац
(Rogerius de Florencia, mercator et vexillifer).3' Подали о н>ему
су у градским слисима тако оскудни да се «е може утврдити из
Koje je фирентиноке породице потекао. За разлику од Chuna,
Рогериде се никад не наэива Французам (Gallicus), него уыцек
Лапинам (Latinus), na то можда значи да нид'е поридеклом био
Француз. Рогериде je, врло вдеродатно, Bjeiirr у новчаним пословима и опЬина му повдерава, задедно с неким Михаилом и раниде споменутим Chunom, закуп юнежиде (тако се за}едиинким
.именам називаду опйиноки приходи KojM се да^у у закуп).40 Деведесетих гадина XIV стошеКа iKynyje некретнине на Градецу, и
то у 3ajeflHHnM с трепим поэнатим Фирентиицем из тога доба,
найме, с Пером Ангели.41 Joui je у купопродадном уговору из 1398.
године нотар записао н>егово име,42 но то je угодно и посл»ед1ьа
видест о н>егову мирном послованау у вароши. Beh 1400. год. je у
градским записницима записано да je onНина продала землыиште
PyrepHja Латина због неких н>егових „иапада", а купац je био
свепеник Иван.43 Иако ниде искллучено да се join неко врэдеме
задржавао на Градецу, ипак о н>ему или члановима шегове оби
телей нема у градечким епиоима из XV стол>еНа яикаквих ввести.
Moryhe je, дакле, да je дошао на Градец као самац, да je неко
88 MCZ X, 78.
» MCZ I, 383.
*• MCZ IX, 60. »Item quod quia Mychael, Chun et Pero Latini de knesya
nobis satisfecerunt, ideo ipsos expedivit, tempore judicatus dicti Johannis.«
41 MCZ IX, 79. »Item Gartlus sartor et Dyka consors sua vendiderunt
Rugerio et Peroni de Florencia mediam curiam fundi ipsorum . . .«
41 MCZ IX, 101. »Item Rogerius mercator de aedem Florencia vendcdit
domum suam prope domum Galli sartords eidem Peroni pro triginta sex flor,
auri . . .«
** MCZ IX, 116. »Item nos communitas vendidimus fundum Rugerii
Latini propter quosdam suos excessus Johanni presbítero, tempore dicti
judicis.«
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врщеме диделио добро и зло са сводим кОлегом Пером, тада je судделавао у нападу на сус^едни Каптол 1397. кад je, можда, починио нени „ексцес" свепенику Ивану и опКина га je марала кавнити. Отад више нема вол>е живjera у вароши и, по свод щжлици,
одлази натраг у Италиду.
За разлику од свога друга Porepuja, Перо, фиренггински
трговац из породице Ангели, ыиде оугцеловао у нападу 1397. го
дине. Он je у то доба веЬ ожен>ен и има одраалог сина Ивана.
Moryhe je да се Перо доселио на Градец веК шездесетих година
XIV столзеЬа. Али, он тек 1391. улаэи у магистрат, кад je изабран за присежмика. У првим повнатим попиаима агтпинских чи
новника из XV столэеЬа на том je Mjecrry seh н>егов сия Иван, коди
тада ocraje у магистрату све до 1434. године. Тада je изабран за
суца! Иван има, као што je имао и отац, зидаиицу и дупане на
Градецу, па ниде неоправдана претпоставка да су се оборина бавили трговином. Ниje искдоучено да je син водио повремено послове у Итaлиjи или, точнее, из Италике, из Фиренце. Године
1429. предaje све OBoje некретнине своме очуху присежнику Брикциду,44 но seh идуйе године му Брикциде ше враЬа и отад Перо
астате у вароши. Пред нама je, дажле, npnMjep оца и сина коди
одлазе из Фиренце у тзфину само с намj ером да се баве трговачким пословима, Kojn их толико уздижу да улазе ме!)у градечки
патрицидат и затим и у магистрат.
Врло je карактеристично да век седамдесетих година, кад
се у градечким градским записницима иодавл^де Фирентинад
Gyvan Benediktov из породите Boncarnissa, шла, како смо parotje
упозорили, наслав сер. То би могло значити да je seh у oBojoj домовини припадао патрициату или бар одлично] гра^аноко] по
родили. ЬЬегову политичку каридеру угрозили су готово догаi)ajn 1387. године. У градским земллппним кшигама, найме, читамо да je господин Ладислав од Лошонца, капетан и северински
бан, „подидели© милост" Gyvanu Benediktevom опростивши му
HeBjepy (notam infidelitatis), a Gyvan je на то, како у записнику
пише, задедно са cbojom женом добровольно поклонио све своде
победе Жигмундову бану.45 Како се то догодило нешто ггриде
1387. год. нема еумзье да се Gyvan придружио присташама Карла
Драчкога кад je овад nyTyjyhn кроз Загреб ишао у Будим да онflje преузме власт. Штета што mije познато колико je некретнина
Gyvan имао приде него што се укл>учио у буну, но crjme се до-

44 MCZ IX, 181. Иван оставл»а за себе само jeflam стаи или куйу
(domus), и то »racione oivilitatis«.
45 MCZ IX, 33. »Item quod quia dominus Ladislaus de Lonchonch capitaneus et banus de Zewrino, Gyuan filio Benedicti de nota infidelitatis in
quam est repertus, graciam fecit, ideo ipse Gyuan et sua consors universas
possessiones eorum eidem domino Ladislao sponte condonarunt et contulerunt,
tempore predicti Myklini judicis.«
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jaM да je Oyvan убрзо надоннадио губитак.46 У сваком случа]у,
Gyvan je убрзо толико .урехабилитиран" да je 1393. могао бити —
судац!47 Дакле^ истакнути je Фирентинац поновно Meijy градским
првацима и зато за^едно с осталима еде у „поход" 1397. године на
Калтол. Службами градски юпиюи na3MBajy Gyvana jeinHOM цигларом (tegulator),48 но то му, по OBoj прилили, rartje било главно
заниманье, него jeflaH од послова кодима се у граду бавио. Нема
сушье да га je будимоки двор добро поэнавао jep му je крал>
1382. год. noejepHo тридесетничарску службу.49 И отйшна je била
с нлии у добрим односима, па му je и уступила jeaHO Mjecro за
подиза*ье млина на потоку Медвешчаку.50 Дакако, такав чов^ек
улази и у магистрат: Hajnpnje je присежник, затим BHjehnHK и
на Kpajy, какю омо видели, судац. Чини се да га je привремени
губитак щелокупног имажа приморао да узме у закуп доминиканске зешье.51 Иэнадмио je, тако^ер, jefla« опКииски млин на
потоку.52 Али, он ce Hnje бавио на Лрадецу само тргонином. Користи су му доносили и куил>еыи виногради на градском подругу
Koje je дао у обра^иван>е уз годинпье подаван>е. Посл>еднжх го
дина XIV CTCWbefra долази на Градец и н>егов брат Фратъо, с ко]им држи дуЬан, BepojaTHo на Маркову тргу.53
И Gyvanovi оинови улазе у отгпинска srajeha, али им служ
бе престаду као и код осталих чланова трговачке аристокрациде
накои реформе магистрата године 1437. Године 1447. продаже Бе-

4' Найме, 1392. год. (MCZ IX, 60) Kytnyje Gyvan неке нове неяоретнине
(ораницу и врт), а има тада и неки виноград за ко]и му онНина изда^е
нове исправе. Исто добива и за два врта, BjepojaTHO у подпраЬу. ИдуЬе
му године продаже OBoj врт сам Кун, а од jeflHor друтог граНанина Kynyje
Gyvan join зедан виноград (MCZ IX, 67).
« MCZ IX, 66—72.
4в MCZ V, 152. Чини се да je у orrhijfflcKoj служби jep она Oflpehyje
да »Gyuan tegulator suam calcinam incendere debet usque quindenas, quod
si non incenderit extunc sequenti die Jacobus Bole ipsam incendere debebit,
et suas expensas super ipsa calcina erogatas liberam habebit recipiendi facultatem, residuitatem autem pro eodem Gyuan relinquendo«. Gyvan je, дакле,
у предайhеном року био дужан почета с гашен>ем ванна, иначе he Taj
посао огАина пов]ерита н»егаву супарнику JaKoöy Болином, ]едном од
HajoflJDiHHHjHX представника „н>емачие" колоните на Градецу.
*» Године 1382. оптужио je неки Мартин „бившег присежиика Gyvana
тридвоетничара'' (Gyuan tricesimator condam juratus) да je купио кхньа
Kojw je н>ему био украден, али je тридесетничар >с помоНи cej едока доказав
да HMje знао да je живодашьа украдена. Суд га je зато рщеито кришье и
Мартину дао право да свога кон>а откупи од Gyvana.
50 MCZ IX, 7.
и MCZ IX, 71.
" MCZ IX, 71.
м MCZ IX, 104. »Item dominus Franciscus Boncarnissa de Florencia
vendidit quandam suam vineam Gyuan condam judici fratri suo, tempore dicti
domini Johannis.«
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недикт Gyvanov ове ceoje некретгаине загребачком биокупу Бе
недикту и прима га за свога адоптивног оца.54
Првма томе, Gyvan je попут других CBojnx земл>ака Фирентинаца замиденио cBoj родни град с нашим Градецом да би у гъсму с члановима ceoje обитежи нашао нову домовину. Штета што
сачувани извори не Aajy одговор на питанье зашто je Gyvan гаапустио Фиренцу. ЬЬегов долазак у Славошцу могли бисмо повезати с владавином херцега Карла Драчкога у хрватоким земл>ама.
У полису бунтовника из 1397. године налази ce join ]едан
талэданеки трговац (apothecarius), само што je у н>ему лоше за
бил,ежено н>егово име. То je Закомел (Jakomellus или Jakmelus,
xia и Jalimel) шв Киринов, кога као бившега суда ставл>а град
ски нютар 1382. на чело полиса градских в^еЬника 3ajeflHO с Лу
ком Бониолом, тако^ер бившим суцем." Чини се да je, тако})ер,
био nopnjeroiOM Француз (Jakmello Galicus), али се никад у изворима не спомин>е град из Kojera je дошао у Славотоцу. Свакако je jeflaH од надутледнирих гра^ана седамдесетих година XIV
стол>ейа и 1375. je бирай за супа. То je било врло ратоборно доба,
тако да je и н>егов живот био у опасности. Хакмела je, найме,
Hohy хтио убити неки Иван, Kojn je због >свога чина био осушен на
глобу од 25 марака.6" Тада je било и паликуЬа у граду, па им je JaKмел као судац морао иэрицати казне. Читьеница да се JancMeji
налази 1377. године на челу „гьемачних ви]еКника"57 говори о
iberoBoj популарности и изван к>егове „националне" или ,оезичне" трупе. О н>егово] се трговачкод д]елатности, на жалост, не
зна ништа. Из извора се разабире тек толико да су му неки л>уди у граду дужни, али се из судских одлука не види како су
настали ти дутови. Закмел ocraje као старвци судац у магистрату
до 1397. кад се у градским описима губи о к.ему сваки трат. Имао
je сина Перенкола (Perencholus), ко]м се 1394. године спомшье
уз оца као присежник. БудуКи да о тьему у XV стольейу нема више никаквих видести, или je иселио из града или je умро npnje
оца.
54 MCZ X, 77. Бенедикт je щюдао зиданицу у вароши, врт у подщраЬу, два винограда и три шуме на градском nonipynjy бискупу Бенедикту
»tamquam patri suo adoptivo, jamque novo concivi et cohabitatori nostro«,
уз ysjeT да он проданим некретнинама располаже како жели, али их не
CMJtje отуЬити испод судске власти градечке опкине. Надал>е, бискуп не
cMMje и не може Бенедикта све до омрти иэбацити из куНе, него га je,
напротив, дужан „добро хранити и облачити све до смрти и мртвога
часно покопати". Све je то утврЬено у посебном уговору.
55 MCZ V, 159. »Item dominus Jakumellus Kyrini judex, dominus Luca
Bonioli, judices; Philippus Mauri, Gyanyn filius Mychaelis, Benedictas Rambol
— lingua galicali.« Првма томе, споменути праЬани су били ви]е}шици
„француског jesHKa".
54 MCZ V, 10. »Item Johannes contra judicem Jacomellum est in XXV
marcis convictus in eo, quod ipsum noctis in silencio cum securi interficere
voluisset.«
« MCZ V, 76.
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Луку Бониолова додуше не спомигье бискуп у овоме полису
бунтовщика 1397. године, али то je врло sjepojaTHo зато што тада
imje више био на животу. Лука je paraije, Tj. осамдесетих година
XIV CTOJbeha дедна од на]|важни]их личности у талидаиско-француакод кoлoни¡j!И на Градецу. Године 1388.58 je судац и кнез (има
у закупу кнежиду — опНиноке приходе) и након тога ocraje, као
и друти чланови патрицидата, у магистрату. Године 1376. je опкински адвокат (прокуратор). И он je, изван еваке сумнье, трговац,
а поридеклом je Француз.
Разумнее се, то нису сви подали о талиданским Французима
на Градецу поткрад XIV стол>еНа. Фирентинска je кoлoниja била
доста бродна и око 1390. године било je на Градецу надман>е десетак Фирентинаца, код'и су сви редом припадали то] трговачкод
аристокраци-j и. На примдер, 138759 се сломшьу Улрик и Марко
«Gallici de Florencia«, док су десетак година кастшде дво]ущ& пословних другова Фирентинци Перо и Pozepuje, о код'има смо вел
писали.
Ме^утим, споменимо и то да je и раните, Tj. шездесетих го
дина, било на Градецу фирентинских „колониста", од Kojnx издва}амо 6pahy Петра, Tadeja и Пихоцща из породице Карбона.
Крал>ица Клизабета изричито тврди 1369.60 да je Tadej н>езин
deopjauuK (Tadeuní Gallicum nostrum fidelem familiärem, dictum
de Karbonibus). Он je тада био оптужен због убод'ства тридесетничара Франке, али га je крал.ица знала извупи из неприлике.81
И Мартин Ренис je тако^ер Тал (Galliens), дакле Француз
из Италид'е. И о н>ему je сачувано доста података из кодих се раэабире да je био трговац.
Могли биомо и далье набрадати истакнуте чланове талщанско-француске колонще на Градецу у другод половили XIV сто58 MCZ V, 287, 296.
»• MCZ IX, 34.
*° MCZ I, 234.
я И npMje 1369. године долазило je до сукоба граЬана с краллчиним
тридесетничарима, али je те године уби^ен Фраььо, помойник тридесетничара Сарацена. Варошани су пребацивали криницу за yöojcTBO на Tadeja
из породице Карбона и одузели су му као убо^ици иман>е Koje je отмао у
вароши. БудуНи да je Тадед био крал»ичин дворзаник, обраНа се Елизабети тврдеЬи да je нения. Крал>ица се тада налааи у Вировитици и npMje
него што je иопитала ситуацииу планула je на траЬане кореКи их што су
се усудили осудити Таде^а. Сумн>а се, меЬутим, проширила и на гьегову
ópahy, па су и они пошли пред крал*а у Вировитицу. Пихоци^е и Петар
додуше признаку да je прошлог Ускрса измеЬу ших и noKojHor Франке
настала прегшрка и сваЬа, заправо мели рат, али да je у Toj тужви тридесетничара Фран>у ударио с леЬа Ловро, кмет магистра Николе, ко]И je
био roijaH, а дошао je да проматра сукоб. Крал>у се, додуше, Hnje свидзела
та прича, али je, ипак, с кралуицом одлучио опасити CBoje л>уде. Зато je
лраЬакима запови^едио да cMjecra ирате конфисцирана иман>а. МеЬутим,
уОрзо сс виднело да je крал>евски брачяи пар у Вироаитици ипак пренаглио. Било je очито да су пов]аровали сводим л>удима зато да их што
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jbeha, но наилазили бисмо уви]ек на сличне nojaœe у том доста
затвореном друштву'. То су noHajamne л*уди KojM су одлучили
остати у вароши као н>езини стални насел>еници. Били су меJjyooÓHo родбински и joui нише пословно повезаки и ми]ен>али
су се у частима у onhmHCKoj управи. Неки измену споменутих
градечких патриции а одлазили би пословно изван града, али би
се у н>ега враНали, jep су у граду живj еле нлосове обителл. Они
се обично тако добро yicnanajy у отмщено градечко друштво да и
у другое генерацией задржава]у одличан политичии положат . Синови очева судаца постадали би чланови магистрата, а често и
суци. Нови положат ко}и су стекли у граду ут]ече и на 1ьихов
однос према опЬиии. ВеНина оних „натурализираних" Француза
или Талибана здушно заступа интересе опКине, jep су истовjeraoi
с гаиховима. Зато и воде 1397. године cBoje cyrpai)ane у борбу на
сусдедни Каптол и биокушцу.

npnje ослободе из руку граЬана. На^зад, злочин je почин>ен на светак, на
улици, и било je толико св]едока да починитеjhm нису тако лако могли
преварити граЬане. Уз то су крал и крал>ица, поводеКи се за првим дозмовотма, радили против варошких повластища, а то je било довольно кривцима да се изгубе ив града. Чим су, дакле, крал>евски двор^аници напус
тили Градец, Елиэабета се светила права варошког суда! Она поновно пише
пиомо на Градец. Приэтеуе да су загребачки трговци Пихоцще, Петар ti
Tadej, nopjfjeiuioM Французу. (Pychocius, Petrus et Tadeus Gallici, mercatores
de Zagrabia), добили истина ньезино заштитно пиомо упуЬено бану Зудару,
али будуКи да они грабани и становници Градеца спада] у под суд варош
ког супа — а она не&е радити против вароши! — нека нити споменути
Француэи не буду изузетак! Штовише, нека ни бан не дара варошке
повластице. Вид. MCZ I, 234—236.
Типичен прим jep владарске правде у XIV ciwbehy: кад je ри]еч о
апашаваньу властитих л>уди, онда се без милости и устручаваньа газе ва
рошке повластице, Kojnx се владари ощедном „cjere" тек кад више нису
у питан,у наихови интереси.
http://www.balcanica.rs

