
ПОСМРТНИ ΓΟΒΟΡ КРАЉУ МАТИЈИ

Илија Ламирице Цријевић 

Културне везе Угарске и Дубровника y ХУ веку

Посмртни говор Илије Цријевића y славу краља Матије 
Корвина (1490) открива y далекој прошлости везе не само Мађар- 
ске са Дубровником него и везе кмеђу два суседна народа, Срба и 
Мађара, које су биле од још јачег обостраног интереса. Турска 
најезда je, наиме, y ово доба била прва и непосредна опасност коју 
je заједнички требало отклањати, na je и y том смислу њихова нај- 
тешња животна веза. To je доба великих и катастрофалних дога- 
ђаја и промена на целом Балкану. Средиште српске државе ce no- 
M e ра према северу, српски народ креће с југа y све већем броју и 
прелази y данашњи Банат, y пространу област Вука Бранковића1. 
Дубровник врло живо учествује y свим догађајима тадашње бурне 
светске историје директио везан за Мађарску a посреднички за 
српску историју, окренут, међутим, y првом реду својим интере- 
сима.

Значајније уздизање Дубровника као трговачке, копнене и 
поморске силе, почиње један век и нешто пре овога доба, негде y 
првој половини XIV века, кад je своју судбину везао са Мађарском. 
За владе Лудвика Великог, кад дубровачки посланици, по одред- 
бама Задарског мира, положише заклетву (1438) y Вишеграду на 
протекторат и врховну власт свете круне, кад су Хрватска и Дал- 
мација чиниле њен саставни део, Србија je била велика, моћна и 
културна држава. Са њом су Дубровачани и пре и после Задар- 
ског мира одржавали многобројне везе и остваривали заједничке 
интересе. To нарочито долази до изражаја и успешно ce спроводи 
y великом пријатељству за владе цара Душаиа и Деспота Ђурђа 
Бранковића.

У српској држави Дубровчани ce јављају не само као сми- 
нентни трговци, већ обављају различите функције на двору. Налазе 
ce на дужностима нижих и виших финанскијских чиновника, про- 
товестијара, челника, канцелара, адвоката, лекара и др. За Мађар- 
ску, међутим, Србија, Дубровник и цела Далмација имају велики

1 Ј. Radonic, Sedan list iz istorije srpsko-madarskih odnosa, Jiigolsovensko 
madarska revija, 1940., 2, стр. 75.
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културно-историјски значај. Три прозора су ce отварала Мађар- 
ској према просвећеним земљама: према Западу уз Дунав, према 
Истоку преко Србије на Византију, преко Хрватске и Дубровника 
на Јадран. To je био Мађарски излаз на пут светске историје. Тим 
путем je она од давнина долазила y додир с Истоком и Западом> a 
тај додир je бивао утолико дубљи уколико су Мађари били при- 
премни да поштују и прихватају византијску, одиосно римску 
културу.

Преко Дубровника су> даље  ̂ сви путеви водили y Средо- 
земно море, a одатле на све континенте. Бродови су одасвуд сти- 
зали y дубровачку луку. Поред Венеције? Дубровник je био нај- 
већи извор сваковрсних вести. Са тих страна до Мађарске су до- 
пирали таласи арапске културе, туда ce ишло на свети гроб y Је- 
русалим и y средиште црквених идеја y Рим.

Јужии крајеви Мађарске су преко далматинских градова 
добили прве утицаје италијанског хуманизма, мада ce зна да je 
Мађарска односно Хрватска још y XIII веку имала директне везе 
с Италијом. Многи њени људи који уче на италијанским универзи- 
тетима држе места црквених великодостојника. Чињеница je ипак 
да хуманизам y Мађарској, према његову развоју y Дубровнику и 
на приморјуз далеко заостаје. Индиректна и посредничка веза 
Далмације y диљу ширења нових идеја романског хуманизма 
наилазила je на жив одјек y мађарским крајевима. Угарски двор 
je постао истакнуто место које деценијама означава жариште 
књижевно-уметничког живота не само за Мађарску него и за целу 
тадашњу културну Европу.

Утицај Дубровника и далматинских градова и значај њихове 
писмености најуочљивији су y време Матије Корвина. Он наставља 
раније односе с Дубровником5 али ће његове везе с њим бити жив- 
ље3 примиће нове елементе војничког. хуманистичког и уметнич- 
ког карактера. Идеје културног развоја, јунаштво и опасност од 
Туратса везиваће један народ за друш чвршће него за ранијих угар- 
ских вдадара. У културне центре на универзитету y Печују, на Кап- 
толу y Вараждину, y бискупији y Загребу долазили су школовани 
и талентовани људи из Далмације и постављани на истакнуте по- 
ложаје и бискупска места. Ту почиње онај мађарски школски хума- 
низам којн прихватају племићке породице. Главни његов покре- 
тач je витез Иваи од Средне (1400—1472), „отац мађарског хума- 
низма“, учитељ и васпитач краља Матије. С друге стране, мађар- 
ска администрадија je била од великог утицаја за ширење хума- 
нистичких идеја. a y дворској канцеларији седели су махом Дубров- 
чани све до Британије познати са својих правних и адвокатскжх 
способности. Они су установили свој специфичии канцеларијски 
стил који ce вековима није променио. Кореспонденција вођења
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између Дубровника и мађарских краљева била je исцрпна и оба- 
вештајна служба. Људи из Далмашје су често били y дипломат- 
ској служби краља Матије y источним земљама (Никола Санко3 
Феликс Петанчић)2.

Средином XV века, три године пре ступања краља Матије 
на престо, мађарски двор je осетио потребу да прошири и учврсти 
културне везе с Дубровником. Краљ Владислав V je 6. маја 1455. 
године даровао Дубровнику нови грб који представља птиду фе- 
никс са круном на глави; грб y рукама држи свети Влахо3. Као 
општи симбол реиесансе3 птица феникс je y исти мах постала и 
симбол Дубровника означавајући препород и обнављање злат- 
ног доба.

У то време, пре доласка краља Матије на престо, деспот 
Ђурађ Бранковић и губернатор — војвода Јаико Хуњади3 отац 
Матијин y својим веома компликованим међусобним односима, 
на које Цријевић више пута указује3 заједнички су одбијали турску 
опасност од својих граница. Име Јанка Хуњадија (Сибињанин 
Јанко) овековечила je српска епопеја као име јунака којег je ставила 
лоред Марка Краљевића и Милоша Обилића. Ту je и Михајло 
Свилојевић (ујак краља Матије), Михајло Силађи3 болани Дојчин 
(Доци)3 Змај деспот Вук3 Ђерзелез Алија (Герз Иљаш) и др. Падом 
Смедерева3 међутим, повећава ce опасност од Турака и по Дуб- 
ровачени. Султанов хазнадар појавио ce септембра 1440. године y 
Дубровнику и тражио данак. Кад je сенат одбио овај захтев3 Турди 
оробише све дубровачке трговце y Србији. Односи с Портом ce 
погоршаше доласком деспота Ђурђа y Дубровнику (1442)4 због 
његове одлуке да одатле оде y Зету и покуша да продре y унутраш- 
њост своје освојене државе. У ту сврху je хтео још пре пада Сме- 
дерева да купи Улцињ од Млетака3 али су га они одбили. Исте 
године на претњу Турске да ће напасти град ако јој не издају Дес- 
пота и под притиском грађана3 који скоро отераше Деспота3 Дуб- 
ровачки сенат попусти и обавеза ce да Порти сваке године по пос- 
ланику шаље као поклон сребрно посуђе y вредности од 1000 ду- 
ката; Турци тада загарантоваше Дубровнику потпуну слободу 
трговања y свим освојеним земљама3 али то не потраја дуго5.

О овој прошлости y овом историјском прегледу3 y говору 
који ce уздиже изнад уобичајених шаблона добро je обавештен 
говорник који исказује топлу латинску похвалу краљу Матији. 
У њему ће ce иаћи и такви подаци који ће касније пресудно слу-

2 T. Kardos, Kultura kralja Matije i Juzni Sio veni, Jugoslovensko-madarska 
revija, 1940, 3, стр. 170.

3 T. Kardos, o. c., стр. 171.
4 D. Pir, Ad Paulum, Из поезије Дидака Пира, Зборник, Јеврејски исто- 

ријски музеј, Београд, 1971, стр. 112—122.
5 Ћ. Трухелка, Гласник, Земаљски музеј XXIII (1911), стр. 9.
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жити као аутентични извори6. Цријевић ће излагати, по својем од- 
ређеном плану; говориће о пореклу, делима и значају великога 
краља. С особитим пијететом ће приказати дела краљева оца, 
губернатора Трансливаније и заповедника Београда, Јанка Хуња- 
дија. Указаће на славу очева оружја која je прешла на сина и коју 
je син „не само увећао него je чак и превазишао“. Храброст вој- 
воде и успеси његова војевања односе ce углавном на догађаје 
после пада Смедерева (1439). Први податак, додуше, о њему y Цри- 
јевића односиће ce на доба његова ратовања са дарем Сигмундом 
(умро 1437) y Панонији. Затим ће приказати, укратко и на свој 
начии, целу историју његова живота под разним владарима. Ми 
ћемо указати на нека одступања од даиашњих историјских гле- 
дања иа тај тешки период мађарске историје. To, истина, није 
замерка Цријевићу, јер y једном говору ове врсте он ce труди да 
троне и узбуди слушаоце и да личности о којима говори што више 
уздигне и обасја најлепшом светлошћу.

Владавину кнеза Владислава Јагелонца аутор ће обележитк 
свим важнијим догађајима или алузијама на њих. Угушивање не- 
мира „Панонију узбуракану ратовима и домаће завере племства“, 
што су већином биле династичке борбе између Владислава V и 
присталица Владислава Посмрчета, приписаће заслугама Јанка 
Хуњадија. Оне су ce, међутим, смириле тек посредовањем папског 
легата Јулија Цезарикија. И ва наредни догађај Цријевић гледа 
нешто друкчије. „Победио je Исака, вели он, који je упадао y Сме- 
дерево. . . и пустошио га својим налетима. . Зна ce да je стање 
било управо супротно. Исак je био намесник Смедерева од његова 
пада под турску власт и Јанко Хуњади га je нападао, али га 
одатле није истерао све до сегединског мира (1444). Догађаји ce 
могу боље и ближе реконструисати по именима султана, јер су y 
Цријевића имена војсковођа a исто тако и имена градова и места7 
понешто измењена a хронологија, повезаност и условњеност до- 
гађаја нису најбоља особина Цријевићева, као уосталом ни особи- 
на његова доба уопште, па ce y први мах не може стећи јасна слика 
о њима. Бојни окршаји су уз то обавијени миогим и разноврсним 
измишљеним причама које понекад добијају превагу иад истином. 
Тако ће „Турчин Месебег који ce враћа из Трансилваније с пленом 
и пљачком и огромним буљуком заробљеника. . .“ бити прича о 
успеху Јанка Хуњадија са свим детаљима једие бајке; Месебег je, 
свакако, по хронологији војековођ Мезидбег којег je Хуњади по- 
тукао код Ђуле y Ередељу (1442). Био je додуше, нешто касније и 
Месебег, a прича о Мезидбегу десила ce другом труском војско-

6 „Најстарији спомен који оз&ачава дан рођења краља Матије, нала- 
зимо y посмртном говору одржаном y граду Рагузи“, пише Фракнои, Himyadi 
Matyas kiraly, Budapest 1890, no Хегедус Иштвану, Ragusai Emlekbeszed, Buda
pest 1905, стр. 318.

7 Цријевић на два места Смедерево зове Spenderobus, Исак бег га пише 
Зендрев (Turoczi, Ed. prim., 128). Београд je y Цријевића Alba Nandaris место 
Nandar Fehervari, Vascapu (место y Румунији) место Вашкау и др.
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вођи и y друго време. „Munitissimus bassa“ je, према редоследу, 
Шехабедин паша којега je исто тако до ногу потукао Јанко Хуњади 
на Јаломници y Влашкој8.

Ови успеси су изменили претећу и непријатељску ситуацију 
y Мађарској, како исправно казује Цријевић. Није више изгледало 
немогуће повести офанзиву против Турске. Сабор y Будиму стога 
донесе одлуку („pro defensione contra Turchos)* на наваљивање кар- 
динала Ј. Цезаринија и деспота Ђурђа Бранковића, да ce предузме 
војни поход на Турску која je тада била заузета ратом с Карамани- 
ма y Малој Азији. У јесен 1443. године Деспот je са краљем Влади- 
славом, који je имао тек осамнаест година, и Хуњадијем започео 
тзв. „Дугу војну44 као врло смели војнички подухват. Међутим, 
продор мале војске y унутрашњост османског царства, иако није 
донео велике резултате, изазвао je дубок утисак и велику наду y 
ослобођење хришћанског света који je постојао све побожнији и 
плашљивији откад турска сила угрожава границе европских држа- 
ва. Један од успеха je био, како и Цријевић обавештава, „што je за 
кратко време помоћу, храброшћу и мудрошћу војводе Јанка дес- 
пот Ђурађ поново враћен y краљевство44. Познато je да je тада сам 
Мурат II, посредством султанице Маре (кћери Ђурђеве), започео 
преговоре о миру. Крајем јула 1444. године закључено je y Сеге- 
дину између Турске, Угарске и Србије примирје на десет година; 
по њему je Деспот добио своју земљу (regnum Rascie) ca 24 града и 
ушао y Смедерево 22. августа 144. године9. Већ je y вези са тим до- 
догађајем, 10. септембра 1444. године, Дубровачки сенат обдарио 
Деспотове гласнике (Coreriis qui portaverunt litteras domini Des
pot i nova pacis continentes) и ову вест доставио млетачком дужду10.

Цријевић ће даље, хвалећи подвиге војводе Јанка („Turcho- 
rum imperatorum. . . fere sex vicibus fudit44), истаћи судбоносни 
дан y „трачкој несрећи код Варне y којем су себе за хришћанску 
ствар принели како жртву краљ Владислав и кардинал Јулијан“. 
To je алузија на крваву батину код Варне y којој су обојица поги- 
нули, a до које je дошло после краљева отказивања уговора о при- 
мирју склопљена тек неколико дана раније. Кардинал Цезарини 
je, наиме, стојећи на страни ратне странке, био против мира и 
тврдио да уговор не вреди без папског пристанка. Истовремено 
су стизали гласови из Млетака да je пут Галипоља отпловила хриш- 
ћанска флота. И краљева војска и хришћанска флота11 биле су нез- 
знатне према турској оружаној сили. Ту битку Цријевић упоређу- 
је с чувеним поразом римске војске код Алија. Хришћанска од-

8 Хаџи Шехабедин паша познат je и по лепој Имаретџамији коју je по- 
дигао y Пловдиву 1444—1445 (К. Јиречек, Istorija Srba I, стр. 366).

9 К. Јиречек, о. с. I, стр. 369.
10 Jorga, No:es / / ,  стр. 403, in notis 2.
11 Деспот Ђурађ и влашки војвода Дракул тада нису пошли с краље- 

ском војском, не желећи да жртвују тек скопљени мир за вољу рата (Ј. Ра- 
донић, о. с., стр. 74—78).
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брана, међутим, на челу са папом, тада није ни слутила, верујући 
да ће лако избацити Турке и не само из Подунавља него и са целог 
Балкана, да je суочена с будућом огромном силом чија ће ce држа- 
ва сто година касније простирати од Тигра и Еуфрата до Будима^

Смелост војводе Јанка неће ce зауставити на поразу код 
Варне, иако ce сам преко Влашке и Добруџе једва спасао. Њега ће 
Цријевић y својем излагању пратити кроз све битке и догађаје, 
кад јасиије и одређено, a кад обавијено ситним и народу заним- 
љивим причама. Пажњу ће обратити иа косовску битку (1448) к 
одбрану Београда. Раздобље од пораза код Варне до Косова обе- 
лежиће само једном реченицом: „двоструком опасношћу y коју 
je губернатор Јанко ускоро доведен („Mox idem gubernator in 
duplex adductus discriemen. . Ta двострука опасност je страшни 
пораз на Косову („Јанкова клисура“, „Као Јакко на Косову“) и там- 
ница y коју деспот Ђурађ баци Хуњадија при његову бежању и 
повлачењу кроз Србију после битке. He желећи да y једној овак- 
вој лаудацији приказује y правој светлости страдање на Косову, 
или не схватајући њен трагични значај, наш говорник томе до- 
гађају даје мање значаја него незахвалности и окрутности деспота 
Ђурђа који ce понео као „безочни непријатељ“, кад ce већ Јанко 
„понадао да je y заклону и сигурности. . . и тобоже y пријатеља ко- 
јега je вратио на престо“. Ову ће материју Цријевић емотивно ис- 
користити и драматском патетичиошћу оживети свој говор. 
Прмказаће оиу своју вештину из младих дана, кад je пред кардина- 
лима y Риму глумио и рецитовао Плаутова дела. Горким речима 
прекора окарактерисаће Деспотову незахвалност и непријатељ- 
ство: 3?0  nefandum scelus, о ingratitudinem inauditam, o sacrilegum 
hominem!“ Ову склоност ка театралности показаће говорник на 
више места. Спомињемо само оно место кад из душе завани над 
неправдом краља Владислава Посмрчета и натуралистички опише 
убиство Владислава, заповедника Београда, старијег сина Јанка 
Хуњадија, којем главу одсекоше секиром (74г).

Тог истог Владислава Јанко Хуњади je био оставио y јем- 
ство Деспоту да би га овај пустио на слободу уз велику суму новца, 
како каже историја и „усрдно умољен, како каже Цријевић, од 
наших грађана, особито од нашег деда челника“12.

Битку за Београд „последње победе сјајног ратншса Јанка 
Хуљадија“, Цријевић ће опширније описати и рељефно истаћи 
храброст и умешност војводе Јанка и фрањевца Ивана Капистрана. 
Уз многе детаље, нарочито о бесу Мухамеда (сина Мурата II) 
који освојнвши Константинопољ, намисли да ће ce „домоћи Бео-

12 Цријевић se прошпута прилику да ce подичи свјим дедом Паскојем 
Соркочевићем, оцем своје мајке, који je и служоено и иријатељски био везан 
са српским двором.
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града петнаестог дана опсаде и да ће га јавно отети од оца Мурата“13. 
Мухамед je, као што je познато, y το доба био султан, a не престоло- 
наследник како то Цријевић приказује. Он ће, даље, детаљно ре- 
ђати како су побеђени Дунав и Сава преграђени турским лађама 
и ланцима и описаће саму борбу око одбране града y којој хриш- 
ћанска војска, уздајући ce, како наглашава аутор, y побожност и 
веру y Бога и његову казну за непријатеља, одбрани Београд и он 
по други пут поста бедем хришћанства. Борба за Београд je y 
ствари била последица султанове жеље да нападне Угарску, па га je 
храбрила мисао да ће му план олакшати заплетеиа и пуна разми- 
рица борба балканских државица, те je, ке сачекавши да истекне 
уговор о миру, 1454» године кренуо на Србију, y првом реду зато 
што Деспот тобоже није уредно плаћао данак, y ствари зато што je 
одржавао везе са Угарском14. Опустошио je Србију, али ce Сме- 
дерева није домогао. Деспот затражи помоћ y Угарској. Хуњади 
прискочи с коњидом и заједно разбију Турке код Крушевца. На- 
редне године (1455) султан заузе Ново Брдо. To je био знак за уз- 
буну. У Немачкој, Пољској и Угарској су ce, под утицајем Итали- 
јана из Абруца фрањевца Ивана Капистрана, ковали велики пла- 
нови о крсташком походу против некрста Турчина. Деспот je остао 
сам, за ту ствар je ишао y Беч (у Смедерево je донео празна обе- 
ћања); али ни велика опасност од Турске није била y стању да 
изглади рђаве односе између Деспота и његова зета Улриха Цељ- 
ског с Хуњадијевом странком, ни затегнуте односе Србије и Угар- 
ске. Мржња Хуњадијева према Деспоту иде од његова заробља- 
вања; кадгод je та мржња јењавала, кадгод су ce међусобна неири- 
јатељства завршавала убиствима. Султан тада, преко сваког оче- 
кивања, склопи мир с Деспотом 1456. године. Те исте године, ме- 
ђутим, пође на Србију да би прикрио своје планове против Уrap
ace, Кад je одбијен од Смедерева, окрете ce својој правој мети 
Опседе Београд почетком јула, а већ je 23. јула до ногу потучен и 
рањен напустио простор око пограничне тврђаве оставивши сву 
комору и оружје15.

Цријевић ce преварио говорећи да je опсада трајала шест 
месеци. Ни помоћ опседнутом Београду није верно приказао. 
Прво je, наиме, са својим крсташима („сиротиња и голотиња“, 
како каже Бехајм) стигао Иван Капистран, па тек онда доплови 
Хуњади, који je био концентрисао трупе y Сланкамену, разбивши 
својим бродићима турску дунавску флоту. Цријевић je богатим

13 Промена на турском престолу заоринула je Запад. Доброћудног вла- 
даоца Мурата II, који je последњих година с времена на време напуштао др- 
жавне послове да би мирно живео y вртовима својих палата, наследио je сиа 
Мухамед (1451), млад, образован и даровте владалац. Нови султан, иа по- 
четку своје владе, није ce показао као безобзирш освајач; обновио je уговоре 
о миру са суседима, па и са Деспотом (К. Јиречек — Ј. Радоннћ, о. с., стр. 375).

14 К. Јиречек—Ј. Радонић, Kritovul vizantijski istorik X V  veka, ГласСАНУ 
137, стр. 74—76.

15 К. Јиречек—ј. Радонић, Историја срба стр. 383.
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језиком и фигуративно описао султанов удес: „доведен y крајњу 
опасност, каже он, није био сигуран ни y свој спас“, a Јанкову 
смрт приписао Божјој милости и награди, јер га je „свемоћни и 
вишњи Бог. . . после толико подвига. . . ослобођена од тела. . . по 
заслузи позвао к себи на небо“. Оба војсковођа Јанко Хуњади и 
Иван Капистран умрли су, међутим после одбране Београда од 
куге која je харала по турској војсци још за опсаде града16.

Ступање на престо краља Матије Корвина

Матија, млађи син Јанка Хуњадија, дође на престо под нео- 
бичним околностима, после изненадне смрти краља Владислава 
Посмрчета. Матија (1458— 1490) je тада био дечак од 14 година. 
Владао je под заштитом ујака Михајла Силађија y врло тешким 
приликама. Цријевић његову детињству и нарочито овом периоду 
његова живота даје вшпе места y својем говору неголи његовом 
труду на државном уређењу; много више речи, додуше y говору 
ће бити о друштвеном и културном раду, али ће ратовању и лич- 
ним краљевим одликама посветити највише пажње. Наш говорник 
жели да истакне невоље и страдања синова заслужног војводе Јан- 
ка и да разнежи слушаоце причајући им о старим сплеткама плем- 
ства и њиховој завидљивости према њима. Колебљиви краљ Вла- 
дислав Посмрче, на сами наговештај подмуклог племства да му 
они раде о глави, баци их y тамницу и старијег Владислава јавно 
погуби, како што je већ речено. Матија je чамио y тамници17 и оп- 
лакивао брата, не мислећи на опасност која му прети.

Цријевић ce окреће његовој тешкој судбини и великим мука- 
ма; „није, вели он, био лак његов пут, нити му je долазак на престо 
текао y раскоши и уживању“, да би његове успехе на престолу 
могао да упореди са угледом Сарданапала и угледом „краља каква 
je Платон једва био кадар и да замисли“. Све недаће je Матија 
савладао изузетном строгошћу према себи y учењу и физичком 
вежбању, својом побожношћу и страхопоштовањем, својом скром- 
ношћу, честитошћу, праведношћу, како то Цријевић уме лепо да 
накити. Нарочито ce труди да прикаже како je народ, пре свега 
омладина певала песме и била одушевљена изгледом да Матија, 
односно Хуњадијева странка, дође на престо. Племство je, међу- 
тим, опрезно тражило да ce Матијин ујак М. Силађи и сам Матија 
обавежу да неће тражити одмазду за смрт Владислава. Пресудну

16 Хуњади умре y Земуну 11. августа 1456. године a Капистран y Илоку 
23. октобра. Деспот je y међувремену y два маха слао y Једрене својег челника 
Ђурђа Големовића да обнови мир с Турском, али исте године, 24. децембра, 
умре y осмадесет првој години живота нсе доживевши даље догађаје (К. Ји- 
речек—Ј. Радонић, о. с., етр. 384).

17 Из говора ce де може јасно одредити y којој тамници je Матија био 
затворен, јер ce спомињу тамнице y Будиму, Бечу и Прагу — једна за другом. 
He може ce сазнати, исто тако, ни колико je био затворен.
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улогу око заузимања престола свакако je има Силађи, јер je y 
критичном моменту брзо прешао с војском „Дунав који ce преко 
ноћи превукао чврстим ледом“. Све je као и остала знамења, пре- 
ма Цријевићу, био прст Божји18. Занимљиво je како Цријевић y 
склопу догађаја око Матијина ступања на престо спомиње деспота 
Ђурђа (Princeps Georgius). „Како je чуо> вели он3 да je Матија 
постао краљ> a раније 5ио његов заробљеник и тада му обећао 
своју кћер за жену, допусти му да ce разреши обавезе, пошто ce 
искупи грдним златом“. Цео овај део излагања je доста нејасан. 
Деспот je умро 24 децембра 1456. године, Матија није био његов 
сужањ већ Владислав, старији његов брат. Свакако je наш говор- 
ник мислио на доба кад су ce водили преговори о миру између 
деспота Ђурђа и Јанка Хуњадија (7. августа 1451. године) y Сме- 
дереву. Том приликом je унука Ћурђева Јелисавета, кћи грофа 
Улриха Цељског и Катарине, кћери Деспотове, била верена за 
Матију19.

Оратор хвали и слави краља Матију, истиче његове умне и 
физичке снаге и способности, почев од његове петнаесте године, 
од ступања на престо. Тада je већ, нагласиће он, „био зрео по 
мудрости и поштењу и сваковрсној одважности, na je изгледало 
да je το човек од педесет година“. Одмах je, међутим упао y тешко- 
ће, јер je требало умирити побуњено племство y Панонији. To je 
сасвим тачан податак, јер ce после смрти Владислава Посмрчета 
развргла персонална унија коју су чиниле Чешка, Аустрија и Ма- 
ђарска са Хрватском. Није био нимало лак задатак, заиста, да ce y 
већ створеној сталешкој држави сломи самовоља племства и ос- 
твари апсолутна монархија, држава чврста, заснована на модер- 
ним основама и војнички јака, како би могла одговорити мисији 
одбране од Турака. Цријевић ће ту мисију стално имати на уму, 
истидати и понављати да je Матија нада хришћана, да je послат с 
неба и чешће претеривати казујући како je увек успешно ратовао 
с Турцима.

Краљевске благајне je требало напунити; ванредни порези 
које je краљ Матија спроводио да би личну одговорност за одбрану 
од Турака пребацио на све сталеже y границама своје земље били 
су изванредна мера  ̂ али ce краљ истовремено поуздавао y обе- 
ћање европских држава и папе да ће му y томе помагати. Било је3 
међутим, више сигуација кад je краљ Матија осуђивао немар ев- 
ропских дворова, нарочито папе чија помоћ није ишла даље од 
обеђања, или je била минимална. Цријевић, као што смо нагласили,

18 На дан смрти Јанка Хуњадија појавила ce комета ,,која обично наго- 
вештава крај највиших владара“. Али, иако je Цријевић овај догађај обавио 
митом гледајући y својој машти сјај комете као какво божанство које храброг 
војсковођа преноси на небо, y мађарским изворима има помена о појави ко- 
мете тога данса. Цријевићеве речи, међутим, о прорицању Ивана Капистрана 
да ће Матија постати краљ наводи и Бонфини. Све то упућује на могућност 
да je мађарским писцима и за ове податке био извор Цријевићев говор.

19 Ј. Радошћ, Западпа Европа, стр. 266.
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врло мало говори о краљевим идејама, о уређењу државе, о уво- 
ђењу новина3 о оспособљавању и организацији сталне плаћеничке 
војске, о изградњи дунавске флоте. У том смислу краљ Матија je 
прави представник или3 боље, претеча ренесансе y Мађарској. 
Његова општа политика je ишла за тим да ојача краљевску власт 
на рачун слабљења племства и смањи значај сабора. Тежио je да 
успостави јаку централну власт по узору на Фердинанда Арагон- 
ског са Пиринејског полуострва чијом je кћери Беатрицом био 
ожењен20. Умна и напредна Беатрица уживала je поштовање које јој 
исказује и наш Цријевић. Она je била представник покрета за ожив- 
љавање старине ради обнове европске цивилизације. За такав 
подухват краљу Матији су били потребни људи који прихватају 
начин мишљења античких народа и њихове обичаје, што карак- 
терише краљев начин схватања животног задатка. За своје сарад- 
нике je бирао људе способне3 понајвише са приморских страна. 
Позивао je научнике, писце, уметнике за заступнике своје одре- 
ђене државне и културне политике. Све области друштвеног, еко- 
номског и политичког живота усавршаване су под утицајем Ита- 
лије преко развијених центара Далмације.

Краљ Матија уводи модерио законодавство, али попут вла- 
далаца из државица италијанске ренесансе: не придржава га ce 
увек, јер као и они, долази до закључка да га не везује ниједан 
закон (Princeps legibus solutus). Дубровачко виноградарство и. 
пољопривреда уопште били су узор Мађарској неразвијеној земљи. 
Познато je да je Јанко Хуњади из Дубровиика добављао струч- 
њаке за своје винограде и вртове. Познати дубровачки занатлије^ 
затим вајари из деле Далмације, нашли су ce y Мађарској и били 
високо цењени. Хуманистичка углађеност и фразеологија Дубро- 
вачке Републике одражава ce y опхођењу на мађарском двору. 
Дубровачни ce труде да искажу своју обавезу y виду оданоста и 
галантности; за сваки свечани чин на двору* кад би који краљ ступио 
на престо, оздравио или ce женио> Република би слала своје ora
tores са свечаним писмима и скупоценим даровима који су бшш 
специјално кздахшш оданом краљу Матији. Са двора бк, y духу 
хуманистичког образовања, стизале захвалности 53не због самих 
предмета, већ с обзиром на пажњу и исказану му верност“21. Кад 
je Матија ступио на престо (1458)3 град му je послао златне пред- 
мете y вредности 600 дуката; за његово венчање Дубровник даје 
уметнпчки израђене златне предмете y тежини од 80 фунти22. Црије- 
вић нас3 међутим, обавештава да je краљ Матија пре крунисања 
(1464) 55с тешком муком повратио небеску круну“ од немачког 
цара Фридриха. али елегантно прелази преко „знатне суме44 коју 
je Дубровник дао за њен откуп.

20 A. Dabinovic, Hrvati и doba Matijasa Korvina, Hrvatsko kolo XXIII, 
стр. 50—67.

21 S. Mihalin, Segedinska relikvija duhwvacke katedrale, Jugoslovensko- 
madarska revija, 1941, 5, стр. 12.

22 Ibid., crp. 13.
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Далматинске хуманисте je као нека магична моћ привлачила 
краљу Матији. Поштовали су га као јунака и y њему гледали спас 
и ослобођење од осмаиске силе, y првом реду. Величали су га, затим, 
као способног краља сви људи од духа, науке и уметности, међу 
њима и наш Цријевић којем je остала неиспуњена жеља да ступи y 
коло великана на краљеву двору23. Њих je окупљао, штитио и наг- 
грађивао, како истиче Цријевић, такав краљ о којем и данас живи 
спомен y његову народу, a y којем je била оличена праведност, 
доброта и поштење; уз то je био велики државник, војсковођ, по- 
бореик науке и уметности и владалац широких видика24. „Помогао 
je својем времену и потомству. . . подигао je два велелепна града: 
једно je Будим, друго Вишеград“. Панонију je украсио величан- 
ственим зградама, галеријама, библиотекама, базенима за ку- 
пање, фонтанама, каналима итд.

Томе владару, великом пријатељу и заштитнику Дубровника, 
поводом његове смрти, представник старог племства — Илија 
Цријевић, исказује захвалноет и поштовање. Ои је5 додуше, своју 
оданост и уздизање величини „краља краљева64 износио и другде 
и пре његове смрти25. Овај Oratio funebris, међу првим Црије- 
вићевим говорима ове врсте, држи он по налогу Сената који je 29. 
априла одлучио да то буде на свечаној комеморацији 4. маја 1490. 
године. Цријевић ce иначе овом књижевном врстом бави претежно 
y својим старијим годинама, пошто ce већ дубровачки хуманизам 
осведочио да y њему има, иеоспорно, својег еминентног представ- 
ника. Тај необично даровит песник живи y својем родном граду 
после хуманистичких студија y Италији, где je запажен не само као 
песник већ и као декламатор и тумач дела Плаута и Теренција y 
обновљеном класичном театру. Миљеник ватиканских кругова и 
ренесансног Рима, сав ce утопио y италијанску средину и прожео 
духом романства. Такав ce вратио y Дубровник, y домаћу конзер- 
вативну средину y коју ce никад није могао унети. Водио je живот 
испуњен разочарањима, скандалима, неуспесима. Сањао je не-

23 У краљевој непосредној близини било je више дубровачких хумааиста: 
филозофа — теолога, наулника, песника, уметника. Познатом Корвиновом 
библиотеком управљао je Петар Цамањић (умро 1480), y њој je било запоследо 
тридесеторо људи. Тамо су живели и радили Серафин Бунић (умро 1488), про- 
фесор Будимског универзитета, Тома Басељић (умро 1511), теолог, проф. 
Падованског и будимског универзитета; Филип Градић, папин изасланик, 
јуније Градић, представник српског деспота Ђурђа Вранковића, Винко Ду~ 
бровчанилг, архитект, Лудвиг Церва Туберо, историчар, Феликс Петанчић, 
дипломат, илуминатор, минијатурист и настојник Корвидова будимсхог скрип- 
торија, и многи други (Хуманизам код Јужних Словена, Енциклопедија Југо- 
славије Ï, стр. 298).

24 L. Elekes, Raîovi kralja Matije i Podunavlje, Jugo sloven skomada r ska 
revija 1940, 2, стр. 69.

25 ,,Rex regum Mathias cum paci tum bello decus, quo nemo principium 
liberal itate et militari disciplina regiis artibus in hac hominum memoria habetur 
illustrior. . (Aelius Lamridius Cervinus, Laudatio funebris in obitum Georg ii 
Crucii tribunensi s i ve mercanensi episcopo. Cod. Lai. Vat. 2939, p. 3v).
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прекидно како да ce домогне Италије или доспе на двор Корвина 
y Мађарској. У ту сврху je испевао много песама угледнијим лич- 
костима, разаслао много писама и молби, али узалуд.

Својим Дубровчанима за које je, и поред презирања свега 
што je народно, присно био везан, ценио их и гордио ce својом до- 
мовином' Илиријом, одавао je пошту испраћајући их погребним 
похвалама. Говори су упућени угледним људима, пријатељима и 
рођацима.

У овом говору аутор ће, како што и сам на више места казује, 
сву своју пажњу усмерити на ратовање краља Матије и споменути 
све значајније његове ратничке походе. Ситнијих и краћих je, до- 
душе, било више, a само два од већег значаја. По узору на својег 
јуначког оца, он je с мањим добро увежбаним одредима растери- 
вао Турке, a највећма ce дражао одбрамбеног става, иако нас Црије- 
вић обавештава да je „силно чезнуо да започне бој с турским ца- 
рем. . . којем нико није раван y рату, једино га je више пута разбио 
и натерао y бекство краљ Матија“. „У победнички рат с Турцима 
ишао je, вели говорник, радије него на гозбу“. Споменуће многе 
његове успехе: пораз Турчина Алибега, док je пустошио сремске 
равнице, угушивање побуне Стефана, молдавског војводе, победу 
над чешким војводом Сциском, седам ратова које je водио против 
јеретика, угушивање завере најближих сарадника26.

Прославио ce y два велика и историјска значајна ратна подух- 
вата. Цријевић један спомиње. To je рат против бега од Сендре који 
je 1475. године упао y Мађарску и без отпора стигао до Тороња. 
Тада je краљ Матија до ногу потукао неријатеља, о чему „још 
сведоче хумке по Трансилванији попут брежуљака“, и затим зау- 
зео утврђени град Шабац (1476). Чудновато je што Цријевић зна- 
чајан догађај, за који бисмо очекивали више речи са његове стране, 
увршћује под „толике друге походе“. To je, наиме, оснивање од™ 
брамбеног појаса од Турака помоћу којег je краљ Матија могао 
више година на миру да сређује прилике y својој држави. После 
пада Босне (1463), краљ je, растеравши Турке од Смедерева, ос- 
војио област Усору са Сребрницом и Бања Луку са Јајцем. Од ових 
области уредио je Сребрнички и Јајачхи банат, да би заштитио 
јужну границу Мађарске од турских упада27. Од крајева које je 
касније отео од Франкопана и других, створио je Сењску к^пета- 
нију (1469) y исту сврху. Али, и поред ових заштита од Турака, 
краљ Матија je ипак био узнемираван непријатељским упадима y 
различите крајеве своје државе. ГТрема Турцима je, међутим, био

26 Чврсту руку краља Матије y управљању државом многи шсу подно- 
сили. ГГојавила ce жива реакција цешралистичкој власти y његовој непосредној 
околини, од његових сарадника, задојених антдчким идејама. У заверу су бшш 
уплетени Иван Витез од Средне, Иван Чесмички, Иван: Туз и његов брат 
Освалд, загребачки бискуп. Они су (1472) хтели да збаце краља и да на престо 
доведу младог пољског краља Казимира (A. Dabinovic, Hrvati и doba Mati- 
jasa Kor vina, HrvatSKo kolo XXIII, стр. 60),

27 L. Elekes, o. c.} стр. 72,
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добар и хладнокрван политичар. Његов углед и успех државног и 
друштвеног уређења Мађарске улквали су поштоваме и опрезност. 
Стога нам Цријевић саопштава да je султан Мухамед имао обичај 
да каже како „осим њега и краља Матије нико није достојан власти“.

После уређења ових бановина, краљ Матија je занемарио 
свој животни задатак: борбу против Турака. Заокупљала га je 
идеја о васпостављању монархије y којој би били окупљени сви 
поткарпатски народи. Због тога je ратовао с германским царем 
Фридрихом III и чешким краљем Владиславом. Занимљиво je да 
Цријевић сасвим супротно види ствари. „Овај би непобедиви краљ, 
рећи ће он, ослободио од познатог безбождног непријатеља Или- 
рију, Србе, Тракију, Македонију и Грке да му није претила опао 
ност од германског цара“. Једно je y тим Цријевићевим речима 
тачно: да je борба на више фронтова спречила краља да постигнуте 
успехе учини трајним. Иако je остварио свој дугогодишњи сан и 
триумфално ушао y Беч (1485), та je његова борба остала јалова, a 
идеју о једној великој подунавској држави остварили су касније 
Хабсбурговци28. Освајачко дело краља Матије je убрзо пропало, 
a директни напади Турака на Мађарску уследили су мало година 
после његове смрти. Са становишта тадашње Европе, краљ Матија 
je био прворазредни организатор и државник, поносан на своју 
државу, „башту Европе.“

Овај говор на смрт овако великог краља припремљен je no 
свим правилима ренесансне реторике. Карактеришу га лакоћа из- 
раза, блиставост стила патетичност и брзина, што условљава 
нешто ортографиских и граматичних грешака. Тесно ce y њему 
прожимају етички, логички и естетски моменти. Субјективно 
то показује говорникову способност, a објективно — уметнич- 
ко обликовање догађаја. Пред свечаним скупом дубровачке влас- 
теле на челу са кнезом, Цријевић ће y садржајном уводу, с ве- 
ликим жаљењем и тугом за браниоцем и заштитником Дубров- 
ника, изнети бол свега хришћанског света којем je краљева смрт 
„створила живу рану и тежак ударац“ и као да je сломила његову 
снагу пред претећом турском опасношћу. Кроз цео говор ће ce 
провлачити страх од те опасности, без обзира на то да ли ce рас- 
правља о питању морала, о библијским или митолошким дога- 
ђајима или ce слави Бог.

Увод je обојен филозофским размишљањем о смрти, о ње- 
ној биолошкој неминовности. Цријевић ће и овде показати своју 
ученост, широко познавање античке историје, митологије и наука 
своје савремености. Лако ће прегледати и пронаћи примере за своје 
проблеме y античких филозофа да би прешао на хришћанску науку 
и њено учење о загробном животу. Ово његово исповедање хриш- 
ћанства искићено je, као и y осталих ренесансних писаца, богатим 
паганским митолошким украсима и књижевним паралелама,

Ibid., стр. 74»
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Кад ce већ, по освештаном правилу, опрости од човека ??ко- 
јег обасјава слава историје“, окренуће ce оном што настаје5 будућем 
очекиваном краљу Владиславу, нади која ће „уништити срамоту 
што je поодавно засела и укоренила ce на хришћанском имену“29.

У овој посмртној беседи3 као и y другим својим списима 
осетиће ce говорникова заслепљеност романством. Као пример 
узећемо само краљево име — Матија Корвин. Говорник иеће бити 
задовољан тумачењем да надимак долази од гаврана (corvinus) 
који ce налазио y краљеву грбу, већ ће његово порекло преко оца 
потражити y славном римском племену, па и y Сабињана. Њему 
импонује потомак племена Корвина Марко Валерије Корвин 
(Marcus Valerius Corvinus)3 човек великог угледа, познат и као 
научник и као писац, пријатељ песника Овидија и Тибула, и за 
њега ће везати краљев род. Ову његову претераност уочава мађар- 
ски преводилац Иштван Хегедуш30. истичући како Ренсанус5 Бон- 
фини и Туроци једноставно говоре о краљеву пореклу. Зна се> 
међутим, да je Матија потомак витеза Јанка, незнатног племића 
из Ердеља3 Румун пореклом31.

Говор Илије Цријевића y спомен краља Матије3 имао je 
велшсог одјека y мађарској науци и књижевности. Бише аутора ce 
бавило њиме за последних оеамдесетих година. Преведен je y 
њих много раеије3 још 1905. године32. Мађарска историја ce из

29 Хегедуш, преводилац Цријевићева посмртног говора краљу Матији, 
на овом месту сасвим исправно поправља Фрању Рачког који пише да je овај 
говор иа свечаној комеморацији y Дубровнику одржан септембра месеца, 
1490, иосле крунисања краља Владислава. Свечаност je, међутим, одржана 
месеца маја, пре краљева крунлсања, што ce јасно види из текста (i. Hegedus, 
Rag usai emlekbeszed Matias hi m l y felett, стр. 31 (S).

Sl) Из предговора уз превод Oratio funebris in regem Matinam И. Хегедуша 
сазнајемо за имена писаца који су делимичдо прсводилл или писали о Цри- 
јевићу: Фракдои, Маргалић, Хорват, Гарзанлје, Рансанус, Туроци, Бонфини 
и др. Сам Хегедуш je сем овога говора превео Oratio funebris in Junium Sorgiwn 
avunculum suum и још две песме и два писма које Цријевић посвећује краљу 
Владиславу.

31 Jorga, Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie I, стр. 116.
32 У предговору уз превод И. Хегедуш, углавном, препричава грађу из 

расправе Фрање Рачког (Старине, ЈАЗУ) за чији превод на мађарски je ,,до- 
животно захвалан својем учешку Андраши Јожефу који му je омогућио да 
дође до јединог извора из којег ce може сгећи увид y Цријевићев животА— 
У самом преводу Цријевнћева говора мађарски преводилац узигуга себи сло- 
боду да на неким местима мења оригинални текст. Као пример узмимо његову 
исправку на стр. 384 (f. 74v): ,,Vos tamen saeviores Photino atque Achilla. . 
Њему ce чипи да je το невероватна забуна што ce пореди Фотијева свирепост 
с Ахилејевом. У свој превод место Фотије ставља Турно, јер сматра да су ре- 
несакскп песници прихватали Хомерове примере (Енеја — Турно), па би ње- 
гова претпоставка о Вергилијеву јунаку палеографсш била објашњена (стр. 
384, in notis). Ми, међутим, сматрамо да преводилац мало поздаје Цријеви- 
ћеву рафшованост y извођењу паралела. Он je веома образован, што je познато, 
a пре свега je хришћанинс и говори пред скупом којем ће баш такви примери 
одговарати. Због тога ће Цријевић Ахилејевој физичкој свирепости над мр- 
цварењем мртвог Хекторова тела супротставити духовну impie, изопаченгост
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њега обогатила неколиким вредним подацима, књижевност je 
добила редак латинсхн прозни текст овог књижевног рода из XV 
века пропраћеи са два елегијска епиграма. Наш говорник je, наиме, 
све што je најлепше хтео да каже говорио y етиховима.

Eeoïpag. Даринка Невенић-Грабовац.

која ствара кужиу јерес (D. Du Cangue, Glos, mediae et infimae latinit. Vi, 306; 
„Imprimis impie docebat S iranien sis episcopus Photinus circa anno 351, Chri
stum nudum esse hominem ex Josepho et Maria natum).

3a Ilpegioeop и Превод Цријевићева говора који je начинио И. Хегедуш 
дугујемо топлу захвалност господину Стојану Д. Вујичићу што нам je из бу- 
димпештанске библиотеке послао њихове фотокопије.

18 Ziva Antika
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Aelius Lampridius Cervinus 
(Cod. Lat. Vat. 2939)

ORATIO FUNEBRIS IN REGEM MATHIAM

66v Si quod omnes optabamus atque uno ore precabamur, adsidue conse
qui potuissemus optime Princeps, non tali tantoque rege nostro atque de
fensore optimo orbati in hunc miserum et luctuosum funus incideremus. Quae 
enim vota, quas preces iure ac merito non suscepimus, uti nobis fortissimo 
rege Mathia clementissimo patre nostro vivo atque incolumi frui liceret. Sed 
ab inexorabili fato neglecti ac quodammodo damnati. Heu nos miseri, heu 
nos infelices! Qualem clipeum, qualem quantumque defensorem nostrum ami
simus! sub cuius dextera ac praesidio tot gentes ferocissimae quiscebant. Qui 
aditum in Christianos Turchorum immanitati praecluserat. Qui ubique vic
tor existebat sive suorum principum ac proditorum factiones, sive Dachas 
rebelles, sive Boemos, sive Sarmatas, sive ab ortu Turchos, sive ab occasu 
Germanos duos potentissimos maximosque imperatores bello compesceret. 
Illi haec parentalia, has pompas funebres, haec exequiarum ornamenta de
functo mortuoque exhibemus.

Quis est tam fereus, tam lapideus quem stoici tam ducum ex suorum 
familia philosophum iactitant, qui nunc non ingemesceret, non largissimas 
profunderet lacrimas? Quis est tam crudelis et antrophagis et Antiphate et 
Busyride et Diomede et omnibus belluis saevior? Qui non tam calamitosa 
christianissimo genere morte frangeretur! Quem ob tot praeclara et quasi 
divina gesta immortalem fore omnes existimabamus. Quem Thraces, Illy
rici, Macedones, Graeci atque omnis orientalis et quicquid Turcho impu
rissimo subiacet, suum vindicem, suum ultorem, suum adsertorem nobiscum 
fore sperabant. Hunc illum, inquam, nobis am repente (heu crudelissima mors 
et invenitabile fatum) ex oculis abstulit. Et nos non in nostra, non in tot gen
tium nationum ac fere totius Christiani generis iactura commovebimur? 
Angemur ac femineo planctu ululatuque nostrum dolorem testabimur! Si enim 
vulgari morte vel privati homunculi naeniam atque praeficarum quaerimonias 
ex veteri consuetudine conducimus, si etiam vel femelle aut annicula funus 
atrati prosequimur, cur turpe videri debet si pulla veste et gemitu et verissi
mis lacrimis regnum funus decoramus? Si laudi datur Aenae qui defuncti 
parentis anniversalia celebrasse dicitur, si et Memnonias et Diomedeas aves 
quotannis parentasse antiquitas fabulatur, si Romanas mulieres laudantur 
quae Bruti mortem annuo luctu prosecutae sunt, cur nostra pietas non erit

67V laudanda si quotannis aut singulis mensibus huic clementissimo Principi

Текст овог говора иреписали смо из оригиналног рукописа Cod. Lat. 
Vat. 2939, f. 66 —81 . Задржали смо све како je написано говорниковом руком. 
Изменили смо само интерпункцију према савременој употреби. Средили смо 
мајускула и минускула и исправили према класичном правопису неуједначено 
писање речи и очите грешке. To смо означшш испод текста.

F. 66 : испред clipeum — прецр. реч; amissimus место amisimus; 
ferocissimae — место ferocissime.
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patriae, huic amicissimo regi nostro atque defensori invictissimo parentabi
mus, si illum quotidie plorabimus in cuius obitu omnia chrisitiana religio 
maximum vulnus et gravissimum cladem accepit. Quo uno amisso omne fere 
robur christiani orbis fractum debilitatumque esse videtur.

Quis enim erat aptior ad tot gentes ab imanissimo hoste opressas ul
ciscendum atque in pristinam libertatem vendicandum, quem alium tot sacra
tissima templa, tot oppida, tot nationes, tot regna suae iniuriae vindicem at
que defensorem existimabimus? Quis ad christiani regni limites propagandos 
magis animum intendebat? Cur igitur optime ac fortissime rex Mathias, tui 
desiderium non nostra tantum, sed totius etiam terrarum orbis causa non 
egerrime feramus? Quis suam non deploret fortunam? Quis non intolerabili 
dolore conficiatur, cum te invictissirre bercim  Mathias occidisse videat 
cuius animi virtute universa Romana ecclesia atque omnes boni tantum spem 
collocaverant, quem cuncti orthodoxae fidei professores bonorum praesidio 
atque saluti natum existimabant.

Ut alios omittam. Quid nostro Senatui, quid reginae Reartici, tuae san
ctissimae uxori, quid Janco unico filio tibi, suoque avo perquam simillimo ex 
tua morte animi putas superesse? Utinam aliena morte tua salus redimi pos- 68r 
set! Prima tibi regina tua integerrima coniunx vitam ultro impenderet, cvm 
qua etiam Jancus tuae et avitae virtutis hereditarius mori certaret. Ex nostro 
etiam senatu atque ex omnibus tuis subditis nemo tam cupidus vitae est qui 
non qualibet mortis conditione pacisci vellet, quo tu revivisceres.

Sed quo temerarius feror! Quo me insanum nec sui compotem dolor 
rapit! Quid posco miserrimus illa quae nulli sperare licet? Quid aegre mentis 
vehementissisis angorem verbis exulcero? Nonne sapientis et moderati animi 
est aequo animo tolerare quae evitari non possunt? Nonne summa stultitia 
est aliquid supra hominem adsectare atque rationi divinaeque iustitiae ad
versari? Lex est naturae communis cunctis animantibus ut mortales ex mor
talibus nascantur. Inde Anaxagoras audita filii morte dixisse fertur: „Sciebam 
me mortalem genuisse“. Nemo a condito aevo hanc mortis conditionem eva
dere potuit; ipsi etiam heroes quos vetustas diis genitos fabulatur morti 
concessere, qui enim Platoni credere possumus apud quem Juppiter suis diis 
in corpore viventibus inquit: „Licet vos solubili et moribundo corpore fa
tis obnoxii estis. Tamen ego qui fatis impero vos propter vestras virtutes neque 
a fatis perimi mea invictissima voluntate, neque dissolvi sinam sed immorta- 68v 
li corpore immortalem vitam una mecum estis victuri“.

Quod si alicuius herois corpus qui morti imperat Deus, a mortis iniu- 
ria vendicare umquam voluit? Quis dubitaret sapientissimum regem Mathiam 
immortale corpus et nullae corruptioni obnoxium habiturum fuisse? Sed quia 
iustissimus Deus primi parentis praevaricatione offensus, hac una lege omne 
genus humanum damnavit, neque sibi pepercit quin humanitus eadem qua 
ceteri homines condicione moreretur. At nos simplices homunicuh hanc 
moriendi legem quae cunctis corporibus aequa lance lata est, tanquam iniustam 
esse conquerimur. Tum rogo: quae tanta superbia est ut aegre feramus, si 
quod mortale fuit moriatur? An nescimus priusquam omnes resurrexerimus?
Suum corpus immortalitate inducere posse neminem. An Christo dicenti non 
credimus: „Priusquam granum mortuum et sepultum fuerit in terra non resur- 
gerret, sed ipsum solum manet“. Platonici etiam dicunt, priusquam e corpore 
emigraverimus nos nullam consequi posse beatittudinem. Ergo mortem non 
modo detestari sed etiam et nobis et amicis omnibus optare debemus, et cum 
Paulo sentire dicente: „Cupio dissolvi et esse cum Christo“. Morte enim duce 69v

F. 67 : Memnias изнад Memnonias — што je правилно аналогној следећој 
речп Diomedeas; f. 67 : fortissimae — место fortissime.

F. 68 : exuîcerso — место exulcero,
F. 68 : qui — место cui; humanatus — место humanitus; condicione — 

место conditione. F. 69 : спојене речи — siqua (si qua), protempore — (pro tem
pore); extrema — место extremae; иепред fuisse прецр. fuere.

18*
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ac praevia ab hoc fragili et mundissimo, ut Bernardus ait, mundo ad illum 
sempiternum et summum bonum pervenimus, qui enim in tot procellis et 
tempestatibus humanae vitae quiescere nedum beati esse possumus. Quod si 
qua hic felicitatis imago inveniri potest, quae tanta est ut ullam effigiem, ullam 
similitudinem cum illo vero ac summo caelesti bono habere videatur! Haec 
enim mortalia bona quota sunt ad illam aeternam caelestis patriae beatitu- 
dinem!

Haec tamen omnia quibus avidi mortales inhiant, rex invictissimus noster 
Mathias duce prudentia ac fortuna comite comparavit. Quid illi defuit ad 
humanam, quam nos vocamus felicitatem? Tria sapientique homines bono
rum genera appellant: bona animi, bona corporis, bona fortunae quae omnia 
divinae voluntati subiecta esse. Quis Christianus ignorat haec autem quantum 
integre illi divina benignitas induisent? Non incongrue pro tempore dissera
mus; hoc autem extrema laudationis genus, haec amplissima funera, hoc pie
tas, hoc ornamenta exequiarum expostulant. Quando etiam recte cuiusque 
vitam post obitum e Solonis sententia iudicare possusus, ille enim sapiens 
nec Croesum viventem felicis nomine dignum cenuit, qui si hic magnanimus 
heros illius tempore occidisset, illum ex omnibus qui unquam felices vixere

69 >' felicissimum fuisse negare non auderet. Quod facile constabit si illum ab incu
nabulis in extremum diem breviter ordine deducam. Hinc illum ordiri satis 
superque mihi est si enim omnia Corvinorum gesta complecti vellem atque 
huius inditi regis omnes Romanos progenitores recensere, finem nunquam 
nostra reperiret oratio. Uti igitur nonnullorum relatu accepi, fortissimus rex 
Mathias Corvinus natus anno quadrageniisimo quadragesimo tertio post 
millesimo VII calendae martias Libra existente in summitate coeli et Capri
corno aliqua ex parte in duodecima domo.

Mater illius Elisabeth sapientissima virago ac quaedam heroica mulier 
fuit; pater cuius dicebatur Jancus gubernator qui pro Christiana fide tantum 
sanguinis perfudit. Hi duo, pater et filius, ad Christianum nomen propagan
dum nati, tanquam duo Scipiones Hannibalem tot victoriis Turchum superbien
tem compescuerunt tot praedas, tot populos, tot opida ab illius immanissimo 
ore defraxemnt. Sed ubi lanci gubernatoris mentio facta est, non incongruum 
est ab illo in filium descendere, ut ostendamus filium a patre non degenerasse, 
sed paternae mslitae gloriam non modo auxisse, verumeiiam usquam adeo 
superasse, ut credendum sit filii futuri regis auspicatu ac fortuna patrem tam 
prospere bella gessisse, utrunque vero et totam hanc progeniem Corvinam 
chrisitanae reipublicae gratia tamquam e coelo et consilio deorum defluxisse.

70r Pater illius ex Dacia quae Transilvania dicitur. Oriundus ad Valerium
Corvinum et ad Sabinos suam originem reifere creditur. Quem Sigismundus 
rex mox imperator quodam numine admonitus quam auspicalissime secum 
in Pannonias duxit. Ubi tanti viri virtutem admiratus tanquam praescius 
hunc solum fore qui rem Christianam labentem suis humeris, suoque robore 
fulciret. Illuni ipsum castro quod eorum lingua Hunia dicitur donavit. Sed 
mortuo imperatore Sigismundo idem illi sanctissimo regi Vladislavo qui pro 
re Christiana se immaculatam victimam devovit. Cum alter rex Postummus 
Vladislavus adhuc infans esset, adsit a quo dux Translilvaniae qui Lllyrica 
lingua voevoda dicitur creatos. Totas Pannonias tanquam in area aut in ludo 
bellorum tumultuantes compressit. Procerumque domesticas seditiones et 
peculiares principum motus pacavit. Pacatis Pannoniis Albae Nandaris prae
fectus. Isachum et Spenderobo Triballorum emporio erumpentem et proxima 
quaeque suis incursionibus Turchorum more vastanten, fudit, fugavit ac 
pene ultima strage affixit. Mox cum praeda et spoliis et maxima captivorum 
manu, Messebeg Turchus e Transilvania rediret non tulit hanc erumnosam 
depraedationem Jancus, sed stricto ense decertaturus pro tot captivis recu
perandis illi obviam occurrit. Ubi ita pugnavit ut non modo omnem, praedam,

F. 69 : quio — место cuiu; Anibalem — место Hannibalem.
F. 70 : спсјене речи — quamauspicatissime (quam auspicatissime); ade

lt место adsit; Albae. N. andaris — место Nandor Fehervari
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omnes captivos e manibus Turchorum extorserit, verum etiam ipsorum exer
citum ita fuderit, ita profligaverit, ut ipsum etiam Messebeg ducem cum filio 
in ipso conflictu interfecerit. Priusquam conflixit hoc stratagemmate usus fuis
se dicitur gubernator: nam cum illi per exploratorem nuntiatum fuisset ple- 
risque Turchorum robustissimis demandatum ut in ipsa pugnae conflictione 
uno agmine et uno impetu, omnes unum gubernatorem interficiendum cu
rent, ipse quendam alium militem aequalem sibi et forma haud disparem suis 
vestibus et equo cum illo commutatis suo loco supposuit. Atque ita sospes 
et incolumis victoriam reportavit amisso tamen ilio quem pro gubernatore 
hostes decepti occiderant.

Hanc victoriam secuti omnes Getarum seu Transilvanorum qui defe
cerant ad Turchum, rursus ab Turchorum imperatore deficientes pristinam 
fidem regi polidii sunt. Ubi una conflictio duplicem victoriam gubernatori 
peperit, nam simul et hostes caesi et defectores recepti sunt. Haec cum impe
ratori Turchorum Amurato nuntiata sunt cui nondum apud Spenderobum 
clades suorum militum ab eadem Janco accepta ex animo efluxerat. Utroque 
recenti vulnere graviter permotus insuper Transilvaniae defectionis damno 
irritatur rursus maximo comparato exercitu eqitatu peditatuque munitissimo IU  
basse demandavit, ut cum illo totam Transilvaniam, mox etiam omnes Pan
nonias populatim depraedari faciat. Jam bassa tanto elatus exercitu praedam, 
victoriam, ultionem animo concipiebat. larn Danubio translato accesserat 
ad locum quae dicitur Vascapu, cum Jancus Voevoda licet numero impares 
copias haberet, tamen potius mori quam Transilvaniam depraedari passurus, 
non ab illo invadi expectavit sed illi obviam ire statuit. Ubi collatis signis e 
conserta hinc inde manu et stricto communis ense, ita fortiter ab utrisque 
dimicatum est ut longo temporis spatio neuter terga vertere passus fuerit.
Atque ita dubia victoria inter utrumque steterit. Cum tandem Voevoda aut 
sibi moriendum aut vincendum ratus, hostem cedere cogit quem ita extrema 
strage adfecit ut ex tot milibus hostium vix pauci fugae praesidio evaserint 
atque ita et victoria et praeda et ultione tanti hostis spem fraudavit.

Ceterum postquam hoc tam feliciter bellum gessit, multo maiorem pro
vinciam sumpsit. Nam cum Despotus a regno Mesiae et Triballorurn ab im- 
pissimo Turchorum Amurato expulsus in nostram civitatem tanquam in por
tum aut in asilum profugisset. Vestraeque fidei secum maxima vi auri commis- 71v 
sisset optimates, vestra ope, vestra fide, vestro consilio usus, ad regnem Vla- 
dislavum profectus est, qui brevi opera et virtute et prudentia Janci Voevode 
in regnum restitutus est. Nam idem dux Jancus trans Danubium Turchorum 
regionem ingressus omnia ferro igneque vastabat cumque ipsos Turchorum 
imperatores conserens manum, semper victor evasit atque illum fere sex vi
cibus fudit fugavitque. Itaque tot cladibus Amuratus imperator deterritus 
omne regnum Despoti eidem restituere coactus est. Cum tot victoriis cogna
tus est fortissimus rex Mathias futurus, ut credendum sit filii fotrunam in 
bello patri consortem fuisse atque utrumque. Hunc praesidio coeli, illum manu 
pugnasse atque ut magis filio quam sibi pater ita uterque magis fidei Christia
nae quam sibi vincebat. Itaque divina benignitas illorum tamquam suiis 
favebat victoriis. Hanc etiam paternae virtutis gloriam Mathiae nostro 
praetensam fuisse, quis nesciat? Quo facilius tanquam per vestigia aut merita 
patris in regnum perveniret, hanc enim viam fortuna aut potius Deus futuro 
regi ad tantum culmen aperiebat.

Cum autem ille fatalis in Thracia Varne dies tanquam Alliensis instaret 
in quo se Vladislavus rex et Julianus cardinalis pro re Christiana devovit, ante 12r 
tantum discrimen ipsius iam in hunc Mathiam, nescio quod fatum rei Christia
nae prospexit ac si dubium esset ipsi etiam Deo an idem ex ea strage esset 
evasurus. Quem ipse totius Christianae reipublicae causa tuebatur, utcunque 
ea fata rebus christianis minata fuerint. Tamen unus erat parvulus infans 
Mathias, quem Deus tanquam unum ex Fabiis servabat licet ille etiam fortis
simus Jancus ex eo bello et ab illa Ungarorum strage tanquam numine quo-

F. 71 : expusus — место expulsus.
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dam ducente evaserit nec solum a Turchis sed etiam a Dracula duce quem 
fugientem in Transilvania interceperat. Qui postea una cum filio ab eodem 
quem interceperat meritas luit poenas.

Mox idem gubernator in duplex adductus discrimen benignitate Dei 
evasit, nam ab Amurato imperatore multo cum maioribus copiis fusus fuga
tu sque cum errabundus per invita et quaque aspera solus atque inermis huc 
et illuc vagaretur duobus ex Turchis obvius atque uni e manibus ense extor
to utrunque occidit. Mox in nosrtum mercatorem Petrum nomine incidit a 
quo ad Despotum perductus. Cum se in portu aut in asilo inviolabili esse 
crederet, ab hospite illo atque amico quem in regnum restituerat, maxima 
ingratitudine et omni humano et divino iure violato tanquam a nefario hoste 

12v in carcerem fuit coniectus. Ö nefundum scelus, o ingratitudinem inauditam, 
o sacrilegum hominem! illum etiam idem Despotus aliquo genere mortis per
dere cogitabat quo duce regnum receperat, quem pro clipeo et muro et defen- 
dore suae fidei Deus prospexerat. Exoratus tamen a nostris civibus praeser
tim a coenico nostro avo, Ungaris etiam cum maxima vi repetentibus eundem 
Gubernatorem in opsidem accepto filio euisdem maiori natu dimisit. Quem 
postea pater bello repetitum quod pro eo liberando intulit quamfacillime 
recepit. Huius tamen iniuriae immemor, Jancus eundem Despotum idem 
suis copiis a Turcho defendi .

Omitto quod idem Gubernator Posthummum regem Vladislavum et 
coronam quae e coelo lapsa dicitur e manibus Frederico imperatore recupera
verit. Non possum tamen silentio praeterire illam memorabilem victoriam 
atque ultimam ipsius fulminei ducis. Nam cum Machumetus Amurati filius 
Turchorum imperator omnium, qui quinque fuerunt belicosissimi, post Con- 
stantinopolitanae urbis expugnationem usque adeo superbiret, ut omnia sibi 
et humana et divina ressura putaret. Ad Nandaris Albam cum maxima vi ex
pugnandam accessisset exploratoque suis oculis opido se illo quintodeclmo 

73r die potiturum jactitaret patrique Amurato palam detraheret. Qui facilius vo
ti compos efficeretur et Danubium et Savum navigiis et ferreis cathenis inter
clusisset ne commeatus aut subisidiarii ad oppidanos possint accedere.

Eam obsidionem dux Transilvaniae moleste ferens, collectis militibus 
et navigiis quam celerrime comparatis una cum sanctissimo viro Joanne Ca
pistrano quodam fulmineo cursu Danubium secuit ac navali adepta victoria, 
oppidum ingressus est. Turchi vero cum complevissent fossas, cum muros 
solo adaequassent facto agmine intra moenia tanquam per aream irruperant 
et iam muros introgressi oppidum ceperant. Cum illos dux Jancus subito 
impetu adortus ita repulit, ita fudit, ita prosecutus est ut non solum ex oppido 
fugaverit, verun etiam machinas et omnia impedimenta dimittere coegerit. 
Atque ita ut quo die ille insolentissimus imperator se Alba potiturum puta
verat, eodem in extremum discrimen adductus: suae salutis dubius fuit. His 
peractis tot laboribus fortissimi ducis maximus atque optimus Deus praemium 
ulterius differre non passus, eum liberum a corpore et iam sui compotem in 
coelum merito evocavit ; in cuius obitu Cometes qui summis principibus mor- 

73v tem nuntiaret solet, apparuit, Sive ille fulgor non Cometes fuit sed aliquod
numen quo ille fortissimus dux in coelum fuit ablatus.

Huic vero fuere duo filii superstites uterque et patris nomine et sua vir
tute clarissimus. Sed minorem natu Pannoniarum regno fata servabant. 
Eundem est sanctissimus vir Joannes Capistranus quodam numine adflatus 
regem fore praedixerat. Maior natu cum Lorricum Ciliae comitem sibi fratri
que suo insidiantem occidisset, cumque veniam et impunitatem eidem rex 
Posthumus Ladislavus iure iureiurando super eucharistiam promisisset hoc 
sacramento non impune peierando fretus securusque et nihil mali veritus regem 
ad Budam comitatus est. Sed cum multis procerum invidiosa esset rerum ges-
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tarum gloria olim invictissimi ducis Janci et eiusdem filiorum virtutes regi 
timendas simularent nihil pensi habentes hanc progeniem pro rei Christianae 
tutela divinitus esse datam. O nefarium scelus!

Ipsi proceres qui erant a consilio regis subdola et maligna persuasione 
e clamdestinis calumniis ipsum regem levissimis impulerant ad omne nefas 
divinum et humanum ius. O foedum facinus! Ecce Vladislavus infelix in Transil- 
vaniam patris olim provinciam profecturus erat cum subdoli proceres ficto 
ore blandientes simularunt, regi Ladislavo peroccidendum fore. Si priusquam 
ipse discederet fratrem Mathiam, tunc Bistriciensem dictum comitem, apud 74r 
se relictum in sua aula iubere adsuescere, tunc Vladislavus cum nihil mali 
suspicaretur neque hos artifices sibi ullam fraudem machinari intelligeret, 
fratrem Mathiam iam quatuordecim natum annos ad Budam subito accer- 
sendum curavit, ut qui pluris faciendum regiam voluntatem putaret quam 
patris mandatum, quo olim edixerat ne quando ambo filii intra regios parie
tes simul reperirentur. Cuius mandati memor constantissima uxor Elisabet 
filium dimittere non audebat. Sed Mathias cum fratri morem gerere vellet, 
invita matre ad regem profectus est. Qui ambo cum esssent Budae a regiis 
militibus corcumventi subito in carcere coniecti sunt.

Nec eo rex Ladislavus fuit contentus, sed (proh Deum atque hominum 
fidem illius divini Gubernatoris filium maiorem natu Vladislavum et patri 
perquam simillimum ducem strenuissimum, tanquam capitis reum securi 
percuti iubet. Sed quid facis, o rex, quid facis? Haccine impietate, hoccine 
sacrilegio Vladislavum perdis? Non te illius patris gesta et de te et de Christiana 
republica benemeriti? Non spes, non luctus totius Pannoniae, non iusiuran- 
dum movet? Ecce, ter securi perscussus et tertio ictu nihil offensus. Integra 74v 
atque illaesa cervice se minime capitis reum, proclamat: „Vos tamen saevio
res Photino atque Achilla centies feriendum tanquam proditorem dicere non 
erubescitis? Scilicet unus erat vobis dolor quod illum non vestra sed carni
ficis manu feriebatis! Proh dolor“! Vix tandem quarto ictu a cevice caput 
huic tali tantoque viro fuit excisum.

Interea rex futurus Mathias sui periculi immemor, fratris fortunam gra
viter lugebat. His adversis laboribus invictissimum Mathiam fortuna fati
gabat quo non per otium aut luxum sed per maximam tolerantiam atque 
Herculeas erumnas in regnum evaderet. Non enim inde iter et leve aditus per 
lasciviam et delitias tanquam Sardanapallus ad tantam dignitatem sortitus 
est. Sed quo dignior imperio efficeretur perquaeque dura et aspera rerum mul
ta et animi et corporis patientia perpessus atque in multa malorum copia 
incalluit. Talem enim fortuna regem factura qualem vix Plato confixit. Non 
ludicris rebus, non tripudiis non turpi luxu atque socordia moliebat, sed quo 
fortissimus rederet maxima adversitate ac quodam nevercali animo illius 
adolescentiam durabat. Invictus tamen ab infantia Mathias omnia et aequa et 
iniqua iuxta tolerabat. Et licet tot laboribus undique obsitus esset, semper 15r 
tamen in Deo sperabat et tanquam regni presagus nunquam ab animi 
magnitudine Dei ciebatur.

Is suam pueritiam ab ineunte aetate in primis litterarum studiis edu- 
carat atque ut decet Christianum hominem bonis moribus et institutis et sanc
timonia et religione et observantia et pietate erga Deum crescebat. Omnes qui 
sanctitate aut doctrina bonarum artium pollerent, maxima veneratione pro
sequebatur. Neque tamen corporis studium deserebat sed venando, equitan
do, iaculando disciplinae militari se ab infantia adaptabat. Omnes regias artes, 
omnia quae sunt aut pacis aut belli, ita domestica, ita pecularia habebat, ut 
iam puer impubis totius mundi imperio dignus ab omnibus iudicatetur.
Qui cum in carcere viannensi esse et pueris „eccum regem Ungarorum“, prae- 
sagentibus, „et vestrum quoque“ respondit. Quod utrumque dictum manifes
tus aprobavit eventus. O, inenarrabile Dei iustitiam! Ecce ille fatalis puer stric
to ense postulatus. Iam repente in regnum evocatur. Non illum career, non vi
ncula, non mille fraudes a tanto rerum culmine possunt avertere.
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Tam rex Posthumus cum Pragam accessisset, eodem die anniversarii 
75v quo Mathiae et Vladislavo fratribus peieraverat, subita aegritudine correp

tus interiit. Quod illi ante diem contigisse non casu aut naturae iniuria, sed 
contemptu religionis et periurii mulcata iure ac merito crediderim, iuris enim 
i lirandi religio neglecta semper ultorem habet Deum. Caeterum nodum mor
te regia vulgata Georgius Boemicus qui se regio loco supposuerat, regis no
mine et litteris regio sigillo obsignatis mandat viannensibus ut comitem Mathi- 
am captivum e careers in Präge civitatem quamprimum deducant. Vix dum ad 
Pragam hoc mandato Mathias accesserat et iam regiae mortis non ambigis ru
mor sed certa fama ubique dissipata erat, cum Michael Mathiae avunculus 
e Transilvania cum subita suorum militum expeditione trans Danubium ad 
Pestum e regione Budae tanqam flumen adstitit et stricto ense anhelans uno 
ore cum omni equitatu peditatuque postulabat uti Mathiam regem proceres 
decernerent. Sed sceleris patrati in fratrem eius conscii veriti talem eum crea
re non audebant.

Pueri tamen tanquam fanatici ac quodam spiritu aflati per diversas re
giones cursitantes iteratis vocibus : regem, regem Mathiam ^clamabant. Da
nubius etiam nostro regi futuro favit, nam nocte proxima diei qua Machael 
Silagius ad Pestum armatus accesserat, subito se durissima glacie tanquam mar- 

16r moreo quodam ponte constravit. Quae res procerum auxit timorem cum ar
mata manus Silagii nullo flumine arceretur: sed iam pedes ad Budae oppidum 
posset transmeare. Tot rebus et fato quodam impulsi regem Mathiam crae- 
verunt. Caverunt tamen priusquam in hanc sententiam pedibus iverant, cum 
Silagii sacramento ne quid ultionis aut ipse aut rex Mathias ob Vladislavi 
cedem esset exacturus. Sed quum Princeps Georgius Mathiam, tunc tempo
ris apud se captivum, regem esse creatum audivisset, prius illi filiam in matri- 
rnoniam collocavit, mox etiam multo auro redemptum dimisit. Tunc puer 
Mathias qumtumdecimrm annum agebat, sed prudentia, probitate atque omni 
genere virtutum maturus atque quinquagenarius esse videbatur. Atque ita 
illum licet adolescentem omnis Pannonia suo imperio dignum censuit. Fatis 
etiam illum ad tantam dignitatem promotum fuisse quis nesciat? Nam nisi 
hunc clipeum, hunc defensorem publicum rei Christianae periclitanti fata prae
tendissent, non solum in Pannonias atque Septentrionem sed etiam in Italiam 
et in quaeque remotissima barbaro furori liber cursus esset. Caeterum imperio 
accepto primum proceres per Pannoniae fines in suam ditionem vindicasset, 

16v in Turchos expeditionem coepit parare se enim non sibi sed rei Christianae 
natum sciebat, neque tantum ad defendendos verum etiam ad propagandos 
Panoniamm fines animum intendebet.

Eo anno Turchus Jaccen Despot! oppidum ceperat. Cum rex parato 
exercitu et rebus bellicis id oppidum in suam ditionem recepit. Clementissi- 
mus autem fuit in Turchos qui supplices in deditionem venerunt atque illos 
suorum numero militum adscripsit. Post huius vero oppidi expugnationem 
omnibus Christianis spem de se conceptam quamfacillime et auxit et confir
mavit; quapropter omnes et fatalem et regno praedestinatum et caelitus 
regem datum existimabant, cum etiam idem rex Aiibeg Turchum Syrmia 
arva trans Savum vastantem paulo ante maxima strage affecerat.

Interea Friderichus imperator caelestem coronam quam diu inficia- 
tus fuerat regi maxima cum difficultate restituit. Qua recepta, diadematus 
fuit quamauspicatissime m anniversario celeberrimae Christi caenae anno a 
salute Christi quatro et sexagesimo post quater et decies centesimum, regni vero 
ipsius anno sexto. Quo tempore Turchus oppidum Jaccen suis faucibus erep
tum indignatus maximo rursus exercitu et omni genere machinarum sibi re- 

l l r cuperandum festinavit. Sed Mathias qui cum Turchorum imperatore decernere 
collatis signis vehementer ardebat, paratis etiam obsidionis solvendae copiis
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ad Turcbum adoriendum fulmineo quodam cursu acceleravit. Cuius adventu 
perterritus atque fugatus hostis non solum obsidionem missam fecit, verum 
etiam castris exutus et machinas et omnia impedimenta quo facilius aufuge- 
ret, quam ocissime reliquit. Quae victoria quanta fuerit hinc licet existimare 
quod illum fligentem et turpiter profligatum vidimus, quem post Thraciam, 
Graeciam, Macedoniam et Triballos et Mesiam expugnatam totus Christia
nus orbis contremiscebat. Cui nemo par erat in bello hunc solus rex Mathias 
totiens et fudit et fugavit, neque unquam cum ullo hostium quin victor eva
deret marius conseruit. Quamobrem Machumethus imperator solebat di
cere praeter se et regem Mai hia rn imperio dignum esse neminem, itaque to
tiens indutias a rege postulavit neque unquam illas concessisset, nisi ab aliis 
finitimis regnum Pannoniarum infestaretur.

Jam Stephanas Moldaviae dux a rege defecerat gente ferocissima confi
sus quae antiquitus Getae et Dachae vocabuntur tum etiam montibus quos 
nunquam Romani poterant expugnare, cum rex quicquam ex regno amittere 
non passus ad illam provinciam recipiendam profectus est. Ei iam in quodam 
Romano foro, ut dicitur, castra posuerat, cum Stephanus desertor cum magna 11v
levis armaturae manu noctis conticinio regia^castra adortus est, ac cum contu
bernia lignea essent in quo regii milites pernoctabant, totum illud forum et 
stationes una cum hostibus se concrematurum sperabat. Sed cum regios mi
lites non oscitantes offendisset, ab illis fusus fugatusque suorum fraudum luit 
poenam. In montes tamen nocturna umbra et nota regione viarum adiutus 
cum pravis militum reliquiis aufugit. Tandem cum saepius belli fortunam ipsi 
Dachae experti semperque victi essent, per deditionem, in pristinam regis fi
dem redierunt. Atque ita debellatis fortissimis gentibus provinciaque recu
perata, victor cum triumpho in Pannonias rediit.

Quid dicam de fortissimo duce Boemico Scisca superato! Quid de sep 
teni bello contra tabifica heresi infectos cusistas in quo semper victor extitit.
Atque ita omnem Moravian! Slesiam et Lusaticam suae ditioni adiecit et 
merito Boemicus tamen Scipio Africanus vocatus est Sarmatiae vero regem 
cum posset superare. Supplici pacem donare maluit, rex enim Mathias in C h ri
stianos hostes semper fuit clementissimus et quamvis maximis lacessitus iniu- 
riis in illos iustum posset inferre bellum. Tamen ob Christi fidem patiens sae
pius abstinuit. Solum enim Turchos vincere affectabat; caetera bella invitus 
ac paene coactus ab hostibus capessebat. In Turchos vero debellandos üben- 78r 
tius quam ad Simposium ibat. Quid de Sabacio Turchorum armis et viris 
munitissimo oppido capto, quid de illa memorabili strage Turchorum in Tran
sii'vania quam adhuc instar montium acervi testantur, quid de tot aliis expe
ditionibus in Turchos dicam? Quod si per Germanum imperatorem licuisset, 
iam et Illyricum et Triballos ei Thraciam et Macedoniam et Graecos ab illo 
nefario hoste hic invictissimus rex vendicasset. Sed pertinacissimus impera
tor ab hac tam pia, tam sancta provincia illum in se convertit, tunc enim 
maxime Pannoniis imminebat, cum rex Turchorum bello occupatus existe
rai. Propterea rex Mathias pactis indutiis cum Turcho piam causam differre 
coactus est, verum imperator non impune hoc bellum impedivit nam et Vi
enna et Novo oppido et tot castris munitissimis et omni Vindelico amissis, 
maiore parte imperii multatus est.

Tot igitur partis victoriis, tot urbibus et oppidis expugnatis, tot hosti
bus caesis semper in bello dextera usus est, fortuna opulentiam vero et rerum 
copiam tantam comparavit, ut si illius argentea atque aurea vaso ab igne 
solverentur argenti atque auri flumina et lacus efluerent. Sed plerisque videor 78v 
animi bona omisisse cum tantum per fortunam et felicitatem illius mea ora
tione evagatus fuerim. Sed tantum abest ut tantum rerum gestarum gloriam 
illum fortuna et temerario casu comparasse existimem, ut ausim affirmare
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illum multo maiori imperio dignum fuisse cum enim fortuna varia ac mutabi
lis sit et huic tam constantissimam se praestiterit. Quis dubitare potest rege 
nostrum summa prudentia, summo consilio, summa industria, summa sapien
tia atque omnanimi virtute tantum imperii et conservasse et auxisse? Quando 
enim in bello victor non extitit? Quod nisi disciplina militari atque prudentia 
atque animi magnitudine summaque modesta administrasse! fieri non potuit 
quin aliquando in maximum discrimen adduceretur. Neque cum illis sentio 
qui felicitatem horoscopo atribuunt, aut si hoc concessero et virtutes ab eodem 
proficisci mihi ut concedant necesse est. Sed hoc Christiana religio non admit
tit ne aliqua necessitate coacti sed sponte atque ultro pro suo quisque arbit
rio vitia ei virtutes capessere videamur, nam alioquin virtus non esset libera, 
vitia etiam coacta in cogentem respuerentur.

Itaque hic magnanimus rex maxima cum virtute fortunam superabat 
19r atque illam divina quadam prudentia atque incredibili sapientia quodam modo 

gubernabat et suo imperio obsequi et obsecundare faciebat. Tanta enim iusti- 
tia atque innocentia, tanta clementia atque humanitas, tanta animi fortitudo, 
fides, constantia, tanta denique modestia, pudor, sanctimonia, religio in 
nostro integerrimo rege fuit ut non solum hominum gratiam verum etiam Dei 
favorem atque obsequium merebatur. Quam vero iustus fuerit olim seditio 
si Pannonias nunc mites et pacati testantur, quam clemens hostes qui victi 
eum dilexerunt, quam modestus tot sanctissimi mores, quam prudens tot 
pacis et belli gesta, quam fortis tot pericula, tot labores superati testes sunt. 
Quis vero ullo ex aevo princeps liberalitate ac munificentia huic comparari 
potest? An Titus qui aegre diem amici unquam perdebat. Hic liberalissimus 
rex tantum abest ut diem amici unquam perdiderit, ut ne horam quidem prae
terierit in qua doctum aliquem aut amicum non ditaverit.

Doctos enim ea caritate amplexabatur ut illos ex omnibus oris ad se 
accerseret externis etiam et absentibus dona mittebat, quos aliqua virtute 
egregios audiebat. Ita omnes eruditi probique ad illum tanquam ad vivaria 
currebant neque ab illo quisquam bonus unquam indonatus abiisse dicitur. 
Quos vero semel in suos acceperat nunquam temere amisit neque vero aut cru- 

79  ̂ delitate aut detrahentium calumniis ab ullo bono suum ingenium, amorem 
alienabat. Assentantiunculis enim et cavilatoribus nunquam pateficiebat au
res, neque mala lingua tanquam veneno corrumpi patiebatur, omnes subdo
los, omnes hypocraticos odio prosequebatur. Libere vero et aperte frontis 
homines diligebat, itaque omnes praemiis ad virtutem et innocentiam invi
tabat atque bonis exemplis multum suo tempori et posteritati consulebat.

Quantum vero exornaverit Pannonias sumptuosissimis et splendidis
simis aedificiis tot arces, tot porticus, tot subdiaria, tot marmorei fontes, tot 
xysti pensilesque orti, dietae, caldariae, hypocausta, piscinae, euripi, hypodro- 
mique testantur. Duas praecipue magificentissimas arces erexit : alteram Budae, 
alteram Vicegradi ad publicos usus. Quarum alteram splendidissima etiam 
exornaverit bibliotheca utraque vero cum omni vetustate potest certare atque 
illis aedificiis quae ex toto terrarum orbe mirabilia vocantur, procul dubio 
possunt adnumerari.

Non possum hac ingenii imbecilitate omnia illius gesta dicendo conse
qui, quae vix Demosthenes aut Marcus Tullius si reviviscerent sua oratione 
amplecti potuissent. Omitto illius eloquentiam et vim acrimoniam dicendi 
quae Romanos progenitores penitus exprimebat.

Corporis vero dotes in iuventute maximas habuit: membra accomodata 
80r bellis, artus heroicos, vocem gestusque regales ab ineunte aetate. Et ferire 

et iaculari et equitari maxima cum dexteritate didicerat. Frigoris et caloris et 
inaediae patientia cum Hannibale certaret. Denique illum ex oculis, ex vultu 
Martem esse iudicares. Quo fit ut nemo hoc beatissimo rege omnibus bonis 
fuit afluentior, ut qui nihil unquam est passus praeter corporis valetudinem
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qui eum pedum dolore vexabat. Ita tamen pateientia se temperabat, ita inde
fatigabilem animum habebat ut nemo illum valetudinarium sed sospitem et 
firmum existimaret. Sed Deus maximus atque immortalis illum quem ad simi
litudinem et imaginem suam fecerat ulterius in hoc fragili et moribundo cor
pore relegatum esse non patiens, illum in illam caelestem patriam perpetua 
beatitudine fruiturum ab hac quam humanam vocamus vitam melius mortem 
appellandam, i am brevi erat evocaturus. Sed cum multo antea, ut erat pruden- 
tissimus, sibi tantum iter obeundum esse praevideret, ut erat summi animi 
atque omni terrore vacuus mortem nihil pertimescens qua duce ad aeternam 
felicitatem se perventurum sperabat.

Tranquilla mente atque animo imperterrito reginae Beatrici suae sapien- 
tissimae coniugi filioque Janco sibi avoque perquam simillimo suum regnum 80v 
commendavit atque ita omnibus quamprudentissime rebus dispositis, septi
mum et quadragesimum agens annum, biduo ante anniversarium cenae sacra
tissimi nostri Salvatoris abdormivit in Domino. Atque ita compos sui atque 
huius tenebrosi carceris victor liberque in caelum evolavit. Quo fit ut omnis 
aegritudo quam ex illius morte ne dicam vita concepimus, comprimenda sit 
neque illius causa lugere debemus, cum quo bene actum est, qui semper per 
quaequae optime vitam duxi, qui sibi et in rerum gestarum gloria et in memo
ria tot virtutum sempiterna et in illa caelesti immortalitate indutus vivit ad
huc vivetque sine ullo fine perquam beatissime.

Neque nos omnino in terris tot virtutibus erimus orbati siquidem Vla- 
dislavum regem in quo nihil regium, nihil imperatorium desideratur, verum 
ac legitimum successorem habituri. Illi proavito ac patrueli solio et triplicis 
imperii maiestati fultus regnabit. Hunc ego non solum clipeum, non solum 
defensorem nostrae civitatis verum etiam totius Europae liberatorem atque 
universi Christiani orbis vindicem adsertoremque fore confido. Hunc solum 
licet sperare qui christiani nominis maculas quae iam diu insederunt er inve
teratae sunt abolebit. Hunc ergo et optandum et ab omnibus in regem uno 
ore poscendum existimo. Hunc oppida, civitates, regna, nationes atque uni- 81r 
versae gentes, omnis ordo, sexus, aetas pro sua quisque tutela ab immortali 
Deo tanquam e coetu et curia deorum caelitus mittendum supplices exore
mus. Hunc omnes in pricipem, in tutorem in patrem patriae secundum Deum 
ipsum nobis consalutemus. Illi sacerdotes, patricii, cives faustis acclamationi
bus vota nuncupemus, illi precibus felicem et fortunatum auspicemur even
tum quem non tam sibi quam communi bono atque saluti imperaturum non 
dubitamus. Quare ego genibus flexis, manibus ad caelum sublatis te palam, 
clementissime Jesu, cum omni populo supplex oro, ut nobis hunc regem opta
tissimum tutelae ac communi bono habendum praestes ac tuo ductu et aus
picatu diu sospites atque fauste et feliciter conserves et vincere et valere et 
imperare facias.

Reliquum est his ellogiis defunctum regem de nobis benemeritum ho
nestare :

Qui Turcho eripuit munita tot oppida victor 
Qui fregit vires Teutonis ora tuas 

Quique rebellantes Dachas fortesque Ceruchos 
Compulit ante suos succibuisse pedes.

Pacavit Hunnios proceres longoque coegit 
Limite promotas crescere Pannonias 

Quique Vianensi de carcere regia gessit 
Sceptra puer sacrum qui diadema tulit,

Hic situs est tantum regem, si dicere fas est,
Mathiam parvo posse iacere loco.
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EPITAPHIUM EIUSDEM

Hunnia me genuit, Corvino e sanguine dicor.
Victorem rapuit victa Vianna suum 

Alba tenet. Patrii manes me in beila vocabant 
Turcharum. O, sacrae religionis amor!

Sed me infestantes dum Sarmatas atque Ceruchos 
Persequor et gentes Norica terra tuas 

Vix ego perstrinxi Turchas, pater ipse Joannes 
Quos quater et decies vicerat ante meus.

Sed quodcumque mihi patriisque superfuit armis 
Vincere mox Istro fata dedere meo.

R É S  U M E

Darinka Nevenic — Grabovac: RELATIONS CULTURELLES ENTRE LA 
HONGARIE ET DUBROVNIK AU XV e SIÈCLE

Discours funèbre iTïiiJa Crijevié au roi Mathias Corvin

Depuis la paix de Zadar et le règne de Friedrich le Grand — milieu de 
XlVe siècle — le sort de Dubrovnik est lié à celui de la Hongarie. Les deux pays ont 
su réaliser des relations étroites et veiller à leurs communs intérêts. La communauté 
d’intérêts est particulièrement importante au XVe siècle, lorsque l’invasion turque 
menace les frontières des deux pays. Le centre de l’Etat serbe se déplace de plus en 
plus vers le nord. L’invasion doit être refoulée, car elle menace toute la chrétienté. 
Dubrovnik prend une part très vive à tous les événements de cette période mouve
mentée de l’histoire. Par sa politique très compliquée envers le roi de Bohème et 
l’empereur d’Allemagne à l’ouest, envers les pays danubiens et les peuples balca- 
niques aussi, le roi Mathias poursuit une stratégie défensive contre les Turcs.

Pendant de nombreuses décennies la cour de Hongrie devient centre de la 
vie üitérarie et artistique de l’Europe. Les relations du roi Mathias avec Dubrovnik 
et les autres villes dalmates étaient de caractère militaire, artistique et humaniste. 
En comparaison avec la Dalmatic, l’Humanisme en Hongrie était sensiblement en 
retard. Ce fut la raison pour laquelle le roi Mathias invite dans sa chancellarie des 
juristes de Dubrovnik et ralia à sa cour savants, écrivains et artistes slaves, en faisant 
d’eux ses collaborateurs dans la réalisation de sa politique culturelle.

La Hongrie tire und grand profit de ГHumanisme et de la Renaissance de 
Dubrovnik. Le 6 mai 1455 (trois ans avant l’avènement de Mathias au trône de Hon
grie) le roi Ladislas V avait doté la ville de nouvelles armoiries en signe d’un nouvel 
enseignement. L’humanisme en était la base pendant le règne du roi Mathias.

L’humanisme de Dubrovnik eut, en la personne d’Ilija Crijevié, un de ses 
represéntants les plus éminents. Poète de grand talent, ses études faites en Italie, il 
vécut et travailla à Dubrovnik. En Italie il se distingua comme l’un des disciples les 
plus avancés de l’Académie Pomponius Letus de Rome. Il se fit remarquer surtout 
par ses efforts à renouveler le théâtre classique romain comme rhéteur et interprète 
des ouevres de Plaute et de Térence. Favorit des milieux du Vatican et des salons de 
Rome, lauréat de la couronne de laurier (1485), il fut pénétré de l’esprit roman. Il 
ne réussit jamais à s’adapter au mileu conservateur de Dubrovnik. 11 ne cessa de 
rêver à la possibilité d’atteindre l’Italie et, surtout, la Hongrie, la cour de Corvin.

L’oeuvre littéraire de Crijevié est très variée. Entre autre il tient également 
des discours funèbres à bien des personnes illustres, en particulier à ses concitoyens 
de Dubrovnik. L’un des premiers discours de ce genre fut celui que, sur la demande 
du Sénat, il pronoça le 6. avril 1490. en latin à l’occasion de la mort de Mathias Cor-
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vin, discours chaleureux en signe de gratitude et d’hommage au grand roi et au grand 
ami de Dubrovnik, et, en premier lieu, au roi protecteur. Malheureusement, Cri
jevic n’a pas su pénétrer le règne du roi Mathias sous son vrai jour et sa varie couleur. 
D ’un contemporain, d’un homme aussi érudit, d’un humaniste tel que Crijevic, on 
se serait attendu à beaucoup plus de détails sur l’organisation d’un Etat moderne, 
modèle que suivirent pendant longtemps de très nombreux rois.

Dans son discours, Crijevic développe les lieux communs à ce genre de dis
cours: la tristesse du peuple causée par la mort du grand bienfaiteur; puis il glorifie 
l’héroïsme et les mérites de J. (Jänos) Hunyadi, père du roi défunt, et parle, enfin 
et surtout, des mérites militaires et des qualités personnelles du roi Mathias. L’ora
teur se laisse entraîner par les hyperboles nécrologiques, mettant surtout en lumière 
les qualitée du roi et, dirait-on, laissant quelque peu de cote la transformation cul
turelle et humaniste du pays. 11 insiste beaucoup plus sur les grands mérites du ro 
en tant qu’homme politique et chef militaire.

Cependant, on ne peut méconnaître la vivacité du style, les belles comparai
sons et beaucoup de passages dramatiques. La rhétorique de Crijevic est pleine de 
figures païennes, mais, en dépit de celle, c’est l’esprit chrétien qui domine, car il 
revient toujours à la défense de la chrétienté contre les infidèles, les Turcs.
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Илија Ламирице Цријевић

ПОСМРТНИ ГОВОР КРАЉУ МАТИЈИ

Пресветли кнеже, да смо могли постићи оно што смо сви желели и зашго 
смо ce стално и једнодушно молили, не бисмо, лишени таква и тако доброг 
нашег краља и врсна заштитника, доспели на овај јадии и тужни погреб. Какве 
јш завете, какве молитве нисмо чинили да би нам било могућно да ce радујемо, 
с правом и по заслузи, живом и здравом нашем веома храбром краљу и нај- 
племенитијем оцу Матији. Али нас je занемарила и на неки начин казнила не- 
умитна судбина. Јао нама јадиима, авај нама несрећнима! Какву одбрану, 
каква и како моћна браниоца својег изгубисмо! Под његовом десницом и по- 
садом мироваху толика свирепа племена. Он je зауставио напад нсезапамћеног 
турског беса на хришћане. Он je одасвуда излазио као победник, било из за- 
вера својих војвода и издајника, било против одметника Чеха, Сармата или y 
најезди Турака, али да je y рату укротио на Западу два кајмоћнија и аајвећа 
немачка императора. Њему дајемо овај свечани помен, њему преминулом и 
упокојеном приређујемо ове погребне свечаности и украшавамо његов спровод.

Ko je тако чврст, тако камена срца, који од првака, којег као филозофа 
стојичари толико истичу из своје средине, не би зајецао и пролио грозне сузе? 
Ko je тако немилостив и бездушан и свирепији од Антифата, Бузирида и Дио- 
меда и свих животиња! Кога y побожном хришћанском роду не би скршила 
тако убитачна срмт! Сви смо држали да ће он бити бесмртан са својих славних 
и скоро божанских дела. Надали су ce заједно с нама Трачави, Илири, Ма- 
кедонци, Грци и сви са Истока и све живо што лежи под поганим Турчином, 
да ће он бити њихов избавилац, осветник и заштитник. И управо њега нам je, 
ево, тако изненада врло свирепа смрт, авај, и неизбежна судбина отргла с очију. 
Зар такав удар неће потрести не само нас y нашем народу него и све људе хриш- 
ћанског рода y многим племенима и народима? Питаћемо и исказиваћемо 
свој бол женским нарицањем и лелекањем. Јер, ако ce служимо, no старинском 
обичају, погребним песмама и тужбалицама нарикача при обичној смрти и при 
сахрани мала човека, ако носимо црнину на погребу какве женице или старице, 
зашто треба да изгледа стидно што y црном руху, с јецањем и истинским сузама 
украшавамо краљевски погреб! Ако ce обасипа хвалом Енеја за којег ce казује 
да je сваке године прослављао очев погреб, ако старина прича да су Мемнони- 
јеве и Диомедове птице сваке године припосиле жртву оцу под Тројом, ахо су 
слављене римске жене које су о Брутовој смрти сваке године ишле y проиеси- 
ју, — зашто наша љубав према краљу не би била вредна хвале, ако сваке године 
или y појединим месецима будемо давали помен овом преблагом прваку отаџ- 
бине, овом краљу највећем пријатељу и непобједљивом кашем браниоцу, ако 
свакодневио будемо оплакивали њега чија смрт свој хришћанској вери ствара 
живу рану и веома тежак ударац? Изгледа, наиме, да je с губитком њега јед- 
нога, сломљена и ослабљева сва снага хришћанског света.

A ko je био способнији да освети толика племена угњетена од најгроз- 
нијег непријатеља и врати им некадашњу слободу, којег другог смо сматрали 
браниоцем и освешиком неправде нанесене толиким светим храмовима, то- 

иким градовима, толиким народима и краљевствима? Koje више тежио проши- 
r-ењу граница хришћанског царства? Зашто не бисмо, дакле, врли и најхрабријн
Р
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краљу Матија, поднели тугу за тобом са силовитим болом не само ми већ и 
земље целог света? Ko не би оплакивао своју судбину, ко не би био скршен не- 
подношљивим болом схвативши да си умро међу херојима непобедљиви Матија, 
Ти y чију je духовну снагу полагала сву наду васколика римска црква, јер су 
Тебе, они који исповедају праву веру, сматрали заштитом и спасем свих добрих 
људи.

Да друго оставим по страни. Шта мислиш да je после твоје смрти пре- 
остало нашем Сенату, што краљици Беатрици, твојој најсветијој супрузи, шта 
једином твојем сину Јанку и његову деду на којег ce y свему увргао? О, кад би ce 
твоје спасење могло искупити туђом смрћу? ГТрва би ти била понудила живот 
y замену краљица, твоја најчеститија супруга, a са њом би ce отимао да умре и 
Јанко, наследник твојих и дедовских јуначких дела. Из нашег сената, међутим, 
и међу свим твојим поданицима нико није тако жељан: живота да не би хтео да 
те замени, ма под којим условом умирања, да би ти поново оживео. Али како 
ce понашам непромишљено! Како ме, безумна, зграби бол дане владамсобом! 
Што тражим као највећи бедник оно чему ce нико не може надати? Што тако 
силовитим речима рањавам немир узрујана духа! Зар није особша паметна и 
разборита човека да мирно поднесе оно што ce не може избећи? Зар није нај- 
виша лудост тежити нечем изнад човекове моћи и противитн ce разуму и бо- 
жанској правди! Општи je природни закон за сва жива бића да ce смртни од 
смртних рађају. Отуда ce прича да je Анаксагора рекао, чувши за синовљеву 
смрт: ,,Знао сам да сам ce смртан родио“. Нико од памтивека није могао из- 
бећи неминовност смрти; чак и сами хероји, за које старина прича да су их ро- 
дили богови, подлежу смрти, уколико можемо веровати Платону код којег 
Јупитер каже својим боговима што живе y телу: ,,Могућно je да умрете, јер сте 
y смртвом телу подложни судбиви. A ja пак, који наређујем судбини својом 
депобедљивом вољом, због ваше ваљаности нећу дати да вас судбина смрви 
и сатре, већ ћете y бесмртном телу заједно са мном живети вечно“.

Koje je тело било којег хероја, којем Бог одређује смрт, икада хтело да 
избегне неправду смрти? Ko би и посумњао y το да je и y тако умна краља Ма- 
тије било бесмртно тело и да оно није било подложно обичном распадању? 
Али je свеправедни Бог, увређен грехом првог родитеља, казнио једним исзим 
законом сав људски род, па ни себе није поштедео да умре под истим околнос- 
тима природе под којима умиру други људи. A ми једноставни мали људи 
тугујемо као да je неправичан овај закон умирања, који y подједнакој мери важи 
за сва тела. Због тога постављам питање: из какве ли то охолости тако болно 
подносимо смрт, ако мора умрети све што je смртдо? Зар не здамо да пре него 
што васкрснемо, бесмртношћу кико не може заодети своје 1 ело? Зар не веру- 
јемо Христовим речима: ,,Неће васкрснути једино онај, већ ће остати, ко прво 
не буде мртво зрно и сахрањен y земљи“? Исто тако и платоничари говоре да 
не можемо постићи никакво блаженство пре него што будемо изишли из тела.

Смрт, дакле, не само да не треба прокљињати већ je треба желети и нама 
самима и свим пријатељима. Треба саосећати с речима светог Павла: „Желим 
да умрем и да будем са Христом“. Ако нам смрт буде вођ и претходница при 
одласку из овог непостојаног и прљавог света, као што каже Бернард, стићи 
ћемо до оног вечвог и највишег добра, јер y толиким бурама и непогодама 
људског живота, још не можемо бити мирни ни блажени. Ако ce, наиме, овде и 
може пронаћи слика среће, она je таква да ce чини као да није ни одблесак 
нити има икакве сличности са оним правим и највишим добром! Јер, колика 
су ова земаљска добра према оном вечном блаженству небеске отаџбине!

Све оно чему смртни људи похлепно теже, стекао je непобедљиви ју- 
начки краљ наш Матија под воћством мудрости и y пратњи среће. Шта je њему 
недостајало за људску срећу, како ми то кажемо? Три врсте добара људи при- 
писују мудру човеку: добра духовна, добра телесна и добра материјална, a сва 
су она потчињена божанској вољи. К оји хришћанин не зна колико je краљу ова 
божанска дарежљивост несебично била наклоњена. Али не говоримо неприлич- 
но y овој ситуацији; овде ce ради о врсти последње похвале, приређује ce овај 
величанствени погреб, исказује ce поштовање и почаст краљевим земним oc
ra  цим a ; нечији живот, према Солоновој речи, правилно можемо проценити тек 
после смрти, јер je познати мудрац сматрао да ни Крез за живога шуе био до-
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стојан да ce назове срећним човеком Али да je овај срчани херој умро y a e 
roso време, ни он ce не би усудио порећи да тсраљ није био најсрећнији међу 
онима који су икад живели као срећни. To ће ce лако установити, ако његов 
живот будем пропратио y кратким цртама, од рођења до последњег дана.

ХТреостаје ми, дакле, да о њему започнем позамашан посао, јер ако бих 
желео да обухватим сва дела Корвинова рода и све римске претке овог нада- 
леко познатог краља, свој говор никад не бих привео крају. Као што сам, 
дакле, сазнао из казивања поједикаца, врло храбри краљ Матмја Корвин ро- 
ђен je хиљаду четири стотике четрдесет и треће године, двадесет и четвртог 
фебруара, за време Bare y највишем делу неба и y дванаестој кући Козорога. 
Мајка његова Јелксавет a била je веома паметна, срчана и права јунакиња; отац 
ce његов звао Јанко губернатор који je за хришћанску веру пролио толико крви. 
Њих двојица, отац и сид, рођени су за ширење хришћанског имена; као што су 
oiïQ два Сцжшшка унжштила Ханибала, тако су они укротили обесна Турчина 
y многим победама ж истргли из његовжх страшних чељусти огроман плен, 
мдоге народе, толике градове. Али кад je споменут Јанко губернатор, прилкка 
je да пређемо са њега ма сина, да бисмо показали како син није осрамотио оца, 
јер je славу његова оружја не само увсћао него je чак и превазншао, "па ce треба 
надати да ће и краљеви синови б т и  срећне руке као и отац који je талсо успешно 
војевао. И један и друш и сав овај род Корвина жао да ce због хришћанске 
државе спустио на земљу с меба кз скупа богова.

Отац Матијин пореклом je из Дакије која ce зове Транссилванија. Сматра 
ce да његово порекло сеже до Балерија Корвина и до Сабињана. ITera je краљ 
Сигмунд, касније цар, као опомепут нехаш божанским знамењем, на велмку 
срећу, повео са. собом y Панонију. Тамо, задмвљен храброшћу таква човека, 
некако je схватио да ће он једико бити кадар да својкм плећима и својом снагом 
учврсти пољуљано краљевство. Лично њему даровао je град који ce њиховим 
језиком зове Хуњад. Али кад умре цар Скгмуид, ок ce сав предаде пресветом 
краљу Владиславу који ce као кеокаљана жртва посветио хришћанској ствари.

Кад на престо дође други краљ Владислав Посмрче, још непунолетан, 
иостави Јакка за губеркатора Трансливаније, што ce на рглирсксм језику каже 
војеода. Сву Панонију узбуркану ратовима, смирио je као од шале. Угушио je 
домаће завере племства и појединачне побуне моћника. Средивши ствари y 
Панонији постао je заповедник Београда. Мсака који je упадао y Смедерево и 
y нека друга оближња срвска тржишта и, по турском обичају, пустошио их сво- 
јим налетима, одбио je и натерао y бекство и скоро сасвим укиштио. Кад ce 
мало затим Турчин Мееебег враћао из Трансилванше с пленом и пљачком и 
огромним буљуком заробљеншса, Јанско није отео ту пљачку пуку јада и невоље, 
већ му je полетео y сусрет с исукашм мачем хотећи y борби да поврати толико 
заробљеника. Ту ce он тако изборио да није истргао из руку Турака само сав 
плен и ослободио све заробљенике, већ je њихову војску разбко и тако утама- 
нио да je чак и самог вођа Месебега и сина му убио y истом боју. Пре иего што ce 
са њим сукобио, кажу, губернатор ce послужио овкм ратним лукавством: пошто 
му je преко извидника било јављено да je веђем броју снажиих Турака поверен 
задал ак да ce сви брину хако ће губернатор бити убијен y самом борбеном окр- 
шају с тим одредсм и y првом нападу, он je неког војнкка, својег вршњака и по 
изгледу доста слична, поставио на своје место. y својем оделу и разменившж 
коња с њим. И тако je здрав м читав однео победу, али je ипак изгубио оког 
војника, јер су га обманути неиријатељи убили место њега.

Ову победу су пратили сви о ш  Гети ил.и Трансилванци који су били 
пришли Турчину и, одметнувши ce поново од турског цара, обећали краљу 
некадашњу верност. Овде je један сукоб прибавио губернатору двоструку по- 
беду, јер су y исти мах и иепријател^и потучени и одметшши враћени. Кад je 
ово јављено турском цару Амурату, који још мије био обавештен да je тај ксти 
Јанко уништио његове војнике код Смедерева, 6 pïo je сав изван себе. Озбиљно 
озлеђен обема свежим ранама, нарочвто одметањем Трансилваније и огорчен 
због штете, пошто обдови опрему велике војске коњакика и пеша.ка, предаде je 
поузданом паши да с њом начинж пустош y целој Тражсливадмји a затим и y 
свој Панонији. A паша, охол због толшсе војске, смииивао je план о пљачки, 
лобеди, казни, гш прешавши Дунав дође до места које ce сове Васкапу, кад гу-
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бернатор Јанко, иако je имао војску не:еднаку ιΐο броју, a радије би умро него 
допустио да ce Трансилвашја опуштопш, — не сачека да буде нападнут већ 
ce одлучи да му изиђе y сусрет. Чкм ce сухсобе заставе a затим непријатељске 
чете, борили су ce и једни и други y густим редовима са исуканим мачевима 
прса y прса, тако храбро да ce y дугом временском распону нико није усудио 
да окрене леђа. И тако на обе стране победа остаде деизвесна, Најзад воЈвода 
тада, одлучивши или да погине гош да победЕг, натера непријатеља да ce повуче 
и тако га изнури последњим нападом да ce од неколжко хиљада непријатеља 
спасло бекством нешто мало њих, a изјаловила ce нада бројног непријатеља 
и y победу ж y плен и y казну.

Пошто je овај рат тако срећно водио, заузео je много већу провшлшју. 
Кад je гадни и безбожни Турчин Амурат протерао Деспота из краљевине Ме- 
зије, из српске области, побегао je он y нашу државу као y тмху луку илк уто. 
чиште. Уз ваше јемство, дубровачки сенатори, оддарен кеизмерном силом 
злата, Деспот je користећи ce вашом помоћи, вашом заштитом и вашим са- 
ветима, отишао краљу Владиславу, na je за кратко време радом, храброшћу 
и мудрошћу војводе Јанка поново враћек y краљевство. Тада je тај исти вој- 
вода Јанко упадајући преко Дунава y турску област све пустопшо мачем и ог- 
њем. Кад ce борио и са самим турским игаревима, увек je излазио као победввк, 
a Амурата je скоро шест пута победио и натерао y бекство, na je он, заплашен 
толиким поразима, био приморан да истом Деспоту врати пело краљевство.

Како je веома храбри будући краљ Матија био крвно везан с толиким 
победама y очеву војевању, морало би ce вероватм да им je ратна срећа била 
заједничка и да je овај ратовао под заштитом неба, a онај људском руком. И 
као што je отац бивао победник вмпте сина него себе ради, тако су и један и 
други побеђивали више ради хришћанске вере него ради себе. ЊихРвим побе- 
дама je божанска милост била наклоњека ^ао свошма. Fo не би знао да je слава 
очинске храбрости стајала пред нашим Маттпом? У^олико je лакше он по оче- 
вим стопама илвг заслугама дошао на власт, јер je овај пут све до врха срећа 
или боље Бог, отварао будућем краљу. Кад je окај судбоносни дан, y којем су 
себе за хрипшћанску ствар принели на жртву краљ Владдслав и кардинал Ју™ 
лијан, запретио y трачкој несрећи код Варне као алијски пораз, пред толиком 
опасношћу по самог Јанка, ja не знам које ce хришћанско провиђење бринуло о 
самом Матији, кад те и Богу било невзвесно хоће ли ce извући из таква пораза. 
Сам Бог га je ипак штитио ради васколике хришћанске државе ма како јој суд- 
бина била ненаклоњена. Један je само, даиме, био непунолетни дечак Матија; 
Бог га je сачувао као једног од Фабијеваца, иако je и онај исти непобедљиви вој- 
вода Јаико умакао из тога рата и страшног угарског пораза. Н>ега je пак водио 
иеки божански знак бежећи не само од Турака већ и од војсковоће Дракуле, 
кад га je ухватио при узмицању y Трансилвашју. Дракула je, међутим, касније 
заједисо са сином испаштао заслужену казну од оног којег je некада заробио

Сам губернатор ce ускоро, доведен y двоструку опасност, спасао само 
божјом добротом. Кад га je победио и натерао y бекство цар Амурат с много 
већом војском и док je сам и ненаоружан тумарајући кроз непроходне пре- 
деле и беспућа, бесциљно лутао, наиђе на два Турчика и убије обојшду истрг- 
нувши мач из руку једнога од њих. Доспе потом до нашег трговца по кмеву 
Петар који га отпрати до Деспота. И тсад ce понадао да je y заклону и сигур- 
ности, завидљиви домаћин и тобоже пријатељ којега je вратио на престо, су- 
ровом незахвалношћу погази људска и божанска права и као безочни непри- 
јатељ баци га y тамницу. О безбожна злочина, о нечувене незахвалности, о 
без/р/шна човека! Исти тај Деспот смишљао je да њега, под чијим je вођством 
повратио краљевину, уништи неком врстом смрти. Бог ce о њему ипак ста- 
рао као о штиту, бедему и браниоцу своје вере. Али je Угричић, усрдно умо- 
љен од наших грађана, особито од нашег деда челника и под жестоким при- 
тиском молилаца, пустио губернатора узевши y јемство његова старијег сина. 
Њега je отац избавио y рату који je касдије повео за негово ослобођење и врло 
лако га добио. Иако ce сећао ове неправде, сам Јантсо je ипак тога истог Де- 
спота својом војском браниот од Турчина.

Прелазим преко овсога кад je губернатор сам из руку цара Фридриха 
истргао краља Владислава Посмрче и круну за коју ce прича да je пала с неба.

19 Ziva Antika
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He могу ипак ћутке прећи преко оне сећања вредне и последње победе овог 
сјајног ратника и војсковођа. Кад наиме, Мухамед, син Амурата, цара свих 
Турака (било их je пет веома ратобрових), после пада града Константино- 
поља побесне до те мере, па мишљаше да ће му пасти шака све што je људско 
и божанско. Кад je пришао Београду да га с огромном силом освоји, про- 
веривши град својим очима, узе ce хвалити да ће га ce домоћи петнаестог дана 
и да ће га јавно отети од оца Амурата. Међутим, он ce шест месеци узалудно 
исцрпљивао y том опседању. Да би лакше извршио свој завет, био je препре- 
чио Дунав и Саву бродовима и i  возденим ланцима како до грађана не би M o
r a n  приспети ни храна ни резервне чете. Војвода трансилвански, тешко подно- 
сећи ову опсаду, скугта војску и што ce брже могло опреми лађе, па заједно 
с пресветим јунаком Јованом Капистраном, муњевитом пловидбом пресече 
Дунав и, одневши победу на води, уђе y град. Али Турци, кад испунише ро- 
вове и кад сравнише зидине са земљом, пошто престроје бојни ред, упадоше 
y тврђаву као по равном простору, и зашавши међу зграде, заузеше град. Тада 
на њих навали војвода Јанко изненадним нападом, па их тако потисне, тако 
разбије и растера да не само што их од града одбије, већ их примора да на- 
пусте машине и сву комору. И управо оног дана када je тај безумни импера- 
тор сматрао да ће ce докопати Београда, доведен je y крајње опасан положај, 
није био сигуран ни за свој спас. Кад je наш храбри војсковођ извршио то- 
лико подвига, свемоћни и вишњи Бог всије допустио да ce награда даље одлаже, 
већ га je ослобођена од тела, и већ његов господар, по заслузи позвао к себи 
на небо. При његовој смрти појавила ce комета која обично наговештава крај 
највиших владара. Али онај сјај можда и није био комета него неко божанство 
које je њега, веома храброг војсковођа, пренело на небо.

Од војводе Јанка су остала два сина: и један и други врло познати и 
по очеву имену и по својој храбрости. Млађег по рођењу ушчувала je судбина 
за панонско краљевство, a да ће он бити краљ, предсказао je веома уважени 
човек Јован Капистран надахнут неким пророчанством. Старији, пошто je 
убио грофа Улриха Цељског, јер je и њему и брату радио о глави, a кад je краљ 
Владислав Посмрче обећао опроштај казне под заклетвом y Божје милосрђе, 
пратио га je y Будим уверен и ослањајући ce на светињу заклетве, не плашећи 
ce никаква зла. У многих je племића, међутим, било зависти према ратничкој 
слави некада непобедљивог војводе Јанка, па храброст његових синова почну 
приказивати као опасност за краља, не водећи рачуна о томе да je овај род 
божјом вољом одређен да штити хришћанску ствар. О безножда злочина!

Само племство из краљевског савета лукавим и пакосним наговарањем, 
тајним и лажним сплеткама безочно наведе и иначе колебљива краља да ce 
огреши о свако божанско и људско право. О срамва дела! И гле, кад несрећни 
Владислав хтеде да отпутује y Трансилванију, некадашњу област својег оца, 
подмукло племство лажно ce улагујући краљу Владиславу наговести му да 
ће бити убијен. Владислав je био наредио, ако ce раније ни сам није с тим сла- 
гао, да му брат Матија, тада назван кнезом бистричким, буде код њега, y ње- 
гову двору. И тада ce, иако Није сумњао ни y какво зло и не дознавши да му 
дворски препредењаци спремају какву подвалу, одмах побрине да ce Матија, 
његов четрнаестогидишњи брат, отпреми y Будим, па би неко пре помислио 
да je το извршење краљевске воље a не очеве опоруке, коју je некада оставио 
y аманет, да му оба сина никад не остану заједно међу краљевским зидинама. 
Сећајући ce ове поруке веома узорита његова супруга Јелисавета није ce усу- 
ђивала да пошаље сина. Али како je Матија ипак хтео да задовољи брата, 
отпутује краљу и против материне жеље. Н>их обојицу, кад ce нађоше y Будиму, 
опколише краљеви војници и одмах бацише y тамницу. Па ни овим краљ Вла- 
дислав није био задовољан, већ (О Боже, и људска верности!) нареди да ce 
Владислав, старији син оног божанског губернатора, веома моћни и оцу веома 
слични војсковођ, као на смрт осуђенг, убије секиром! Шта ти je, о краљу! Шта 
чиниш? Зар с таквом безожношћу и с таквим скрнављењем унесрећујеш Вла- 
дислава? Зар те не опомињу дела његова оца? Зар он није био користан и за 
тебе и за хришћанску државу? Зар не помишљаш на узданицу, на тугу васки- 
лике Паноније? Зар те не гризе савест због заклетве? И гле, три пута ударен 
декиром и при трећем ударцу остаде неповређен! Читава и једва озлеђена врата.
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нимало крив за смртну казну, повика: „Зар ce не стидите, ви сто пута свире- 
пији од Фотија и Ахилеја, што ударате тобожњег издајника.“ И доиста једини 
ваш бол бејаше што га посекосте и то не својом већ руком целата! Али, овај, 
какав бол! Једва je, најзад, четвртим ударцем овом тахвом и тако заслужном 
човеку са рамена одрубљена глава.

Будући краљ Матија, међутим, и не мислећи на опасност која њему 
лично прети, озбиљно оплакиваше удес брата. Овим тешким мукама судбина 
je тако кињила тога непобедљивог Матију да ce Да престо није попео кроз ра- 
зоноду и раскош већ y огромном трпљењу и y херкулским мукама. Отуда није 
био лак његов ни пут ни долазак на престо, a велшш углед није стекао као оно 
Сарданапал кроз расипништво и уживања. Ko би од њега био достојнији да 
влада? С каквим je стрпљењем он истински подносио многе суровости и не- 
воље духовве и телесне и калио ce y великом мноштву недаћа! Судбина je 
хтела да створи краља каква je Платон једва био кадар и да замисли. Није ce 
разнежавао ни глумачким шалама ни играма, т  срамним расипањем ни 
лакомисленошћу, већ, да би постао јунак, још y детињству je трпео највећу 
строгост и неку врсту непријатељства према себи. Непобедљиви од младости 
Матија je подједнако подносио све пријатне и непријатне ствари. И мада je 
био опхрван са свих страна толиким невољама, ипак ce увек надао y Бога и 
као предодређен за краљевство, никад ce није одвраћао од величине божанског 
духа. Он ce y детињству, од најранијих дана, образовао из најбољих књига 
и, као што пргошчи човеку хришћашшу, растао по добрим обичајима и про- 
писима, y чистоти вере, y страхопоштовању и побожности према Богу. Сви 
они који су ce могли оддликовати светошћу или науком и уметношћу, хва- 
лили су га с највећим дивљењем. Није ce он, међутим, одрицао ни телесних 
вежбања: всавикавао ce од малена на лов, јахање, батање копља и војничке 
вештине. Имао je све краљевске одлике, знао je све пгго припада миру и рату, 
имао je сва породична и лигчна својства тако да су га сви још као малолетна 
дечака сматрали достојним да влада целим светом. У бечкој тамници je, омла- 
дини која му je клицала, одговарао: ,,Ево краља угарског ивашег.“ To je једно 
и друго јасно потврдио исход догађаја. О неизрецива правдо божанска! Ево 
нашег судбом одређеног, траженог дечака с исуканим мачем; изненада овс би 
позван на краљевски престо. Од жеље за највишом влашћу нису га могле одвра- 
тити ни тамнииа, ни окови, ни хиљаде подвала.

Краљ Посмрче умре тек пгго стиже y Праг, отргнут неочекиваном бо- 
лешћу, на саму годишњицу одкад ce кривоклетно огрешио о браћу Матију 
и Владислава. To што му ce догодило пре рока и времена, сматрам да ce није 
догодило случајно или неправдом природе. Он je, наиме, презрео веру и ка- 
жњен за кривоклетство с правом и по заслузи, јер ко занемари поштовање 
заклетве увек има Бога као осветника. И док још није била објављена кра- 
љева смрт, Чех Ђорђе, који ce подметнуо ш  краљевско место, y име краља 
писмевсо и с краљевским печатом заповеди гласницима да што пре доведу y 
град из прашке тамнице заточеника Матију. Тек што je Матија по овој на- 
редби стигао y Праг (а глас о краљевој смрти више није био неизвестан, него 
ce поуздана вест беше пронела свуда), кад Матијин ујак Михајло изненадним 
ратним походом својих војника из Трансилваније, попут муње, иреко Дунава 
допаде до Пеште преко пута Будима, сав задихан и с исуканим мачем, и са- 
гласдо са свом коњицом и иешадијом затражи да племићи приздају Матију 
за краља. Али ce ови, бојећи ce освете, свесни извршеног злочина према ње- 
говом брату, не усудише да баш њега изаберу.

Омладивса, међутим, занесена и као каквим духом задахнута, гласно 
узвикиваше јурећи кроз подручја града: ,,Краља, краља Матију!“ Дудав је 
исто тако био наклоњен: нашем будућем краљу, јер y ноћи минулог дана, кад 
je Михајло Силађи стигао до Пеште Дунав ce изневсада превуче дебелим и 
чврстим ледом као каквим мермерним мостом. To увећа страх y племића, јер 
ce не могаде наоружаиа Силађијева војска зауставити реком: пеппсе ce могло 
прећи до града Будима. Подстакнути таквим догађајима и неким божјим зна- 
мењем, наименују Матију за краља. Били су ипак опрезди, па су, пре него што 
по овој одлуци падну под њихову власт, тражили да им ce Силађи закуне 
да неће захтевати освету т  он ни краљ Матија због убиства Владаслава. Кад
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деспот Ћурађ чује да je Матија, раније његов заробљеник, постао краљ, a тада 
му je обећао своју кћер за жену, допусти му да ее ускоро разреши обавезе, 
пошто ce искупи грдш м златом. Тада je дечак Матија био y петнаестој годжнж 
живота али зрео по мудростж и поштењу ж сваковрсној одважности, na je 
изгледало да je το човек од педесет година. Сва je Панонија сматрала .да je 
он, иатсо тек младић, достојан да њоме управља. Коме ижје познато да je њега 
божја воља подигла до толшсог достојанства? Да судбина жжје пред очжма, 
имала њега icao заштиту и огаптег браниоца хржшћанске државе y опасностж 
не бж он хитао против варварског беса само' y Панонжју и на Север, већ би 
журио и y Италију и y најудаљенжје области. Уосталом он je, дошавши на 
власт, најпре веома мудро умиржо побуњено племство y Пажонијж. Ускоро, 
кад су паноиске покрајчне дошле под његову власт, почео je да спрема по- 
ход на Турке, јер je био свестан да ce ш је роджо себе радж већ ради хришћан- 
ске ствари, a трудио ce ие само да одбрани панонске области већ ж да их про- 
шжрж.

Те године je Турчин Јакен одузео Деспоту град. Краљ тада, спремивши 
војску и ствари потребне зе рат, врже тај град под своју власт. Био je врло 
милостив према Турцжма којж молећи дођоше да ce предају и узе их y број 
својих војника. После заузећа овог града врло лако подиже и учврсти наду 
која ce о њему зачела y свих хишћана, јер су сматрали да je он суђеш краљ 
предодређен за краљевство и послан с веба, Тај исти краљ je, мало раније, 
нанео страшан пораз Турчину Алибегу док je преко Саве пустошио сремске 
равнице.

У међувремену цар Фридрих je краљу с теппсом муком натраг вратио 
мебеску крувсу коју je дуго присвајао. И примивши je краљ je био крунисан нај- 
срећшје и најславније на сам дан Христове вечере 1464. године од Христова 
спасења и шесте године своје владавине. У то време ce недостојни Турчин 
Јакен пожурио да с огромном војском и сваковрсним оруђем врати град отр- 
гнут из његових чељусти. Матија, међутим, који je силнсо чезнуо да започне 
бој с турским царем, прикупивши чете и опремивши војску да би казнио опсаду, 
похита муњевитом брзином да удари на Турке. Заплашен његовим доласком 
и разбијен, непријатељ није само дигао руке од опсаде већ je, приморан да на- 
пусти утврђења, брже-боље оставио и машине и сву комору да би лакше по- 
бегао. Колика je била ова победа може ce no томе просудити што видимо како 
бежи и како je срамно поражев непријатељ од којег je дрхтао сав хришћански 
свет после заузећа Тракије, Грчке, Македоније и  Срба и Мезије. Њему нико 
ш је био раван y рату, једино га je вжше пута разбжо ж најурио краљ Матжја, 
којж ce нжкад није побжо жж с једнжм пепржјатељем да не жзжђе као победжжк. 
Стога je цар Мехмед имао обжчај да каже како осжм њега ж краља Матжје нжко 
вжје достојан властж. Од краља je цар жпак вжше пута тражжо пржмжрје алж га 
нжкад није добжо, сем кад je панонско краљевство бжло узжемжравано од су- 
седжжх народа.

У то доба ce Стефан, молдавскж војвода, одметжуо од краља ослања- 
јућж ce на джвља племена разбацана по брджма, која су ce од старжжа звала 
Гетж и Дачанж. Њжх нжсу моглж освојжтж нж Ржмљанж те краљ не допустжвшж 
да ишта отпадне од краљевства, крене да повратж покрајжну. И већ je ш  нгеком 
римском тргу, како ce пржча, поставжо табор, кад Стефаж одметжик, y глуво 
доба ноћж, с велжком лако наоружаном војском зтападе тсрал^евскж логор. По- 
што су бараке y којима су спавалж тсраљеви војници биле дрвеже, надао ce да 
ће запалитж цео тај i рг заједно с непријатељжма. A кад налете на будне тсра- 
љевске војнике, буде разбијен и протераж, a за лукавство je платжо казну. По* 
беже y брда заштићеж ноћжим мраком ж стазама познатог краја са незнатним 
оетацжма војижка. Пошто су само Дачанж жајзад више пута жскусжлж ратну 
невољу и увек билж побеђенж, решише да ce предају тсраљу на некадашњу 
вержост. И тако ce он као победнжк y тржумфу вратжо y Панонжју победжвшж 
дивља прлемена и заузевши покрајижу.

Шта да кажем о побеђеиом веома храбром војсковођж Чеху Сцжску? 
Шта о седам ратова које je водио против окаљаних кужном јересж y којжма je 
увек остајао победник? И тако je сву моравску Шлезију ж Лузитанију подргао 
двојој власти, жако je Чех с правом био назван Сципиож Африканац зато што
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je могао да победи сарматског краља. Краљ Матија je био вољаи да му опро- 
сти кад га je понизно молио, јер je он увек био такав према хришћанским не- 
пријатељима и могао je против њих да води праведан рат, ма како био изазван 
тешким неправдама. Чешће je и одустајао од рата трпељив y име вере Хри- 
стове. Једино je желео да победи Турке; друге ратове je предузимао нерадо 
и скоро ириморан од непријатеља, али je y победничке ратове против Турака 
ишао радије него на гозбу. Шта да кажем о заузимању града Шапца који je 
био добро утврђен турским оружјем и људима, a шта о оиом позматом по- 
разу Турака y Трамсилванији о којем још сведоче хумке попут брежуљака, a 
шта о толиким другим походима против Турака? Да му није претила опасност 
од германског цара већ би овај јунсачки, непобедљиви краљ ослободио од 
познатог безбожног непријатеља Илирију и Србе, Тракију, Македонију и 
Грке. Али je овај претећи цар упорно од ове свете и побожне области одвла- 
чио на себе краљеву пажњу пошго je тада он највише угрожавао Панониуу, 
док je турски цар био забављен ратом. Краљ Матија je стога уговоривши с 
Турчином примирје био приморан да раскине часну обавезу, a цар ce није без 
опасности уплео y овај рат : кажњен je губитком већег дела царства, јер je изгу- 
био и Беч и Нови Град и толико добро утврђеених места и целу Винделицију.

И пошто je, дакле, краљ извојевао толике победе, заузео толвдсо градова 
и утврђења, посекао толико непријатеља служећи ce увек десницом y рату, 
срећно je прикупио тако огрмно богатство да би настали реке и језера од сребра 
и злата, кад би ce на ватри растопио сав сребрни и златни плен. Чинк ми ce, 
међутим, да ћу y многоме умањити његове духовне способности, ако својим 
говором овако б>дем лутао кроз доба његове среће и величине. Далеко je од 
мене помисао да je oil толику ратну славу стекао на срећу и случајно; усуђу- 
јем ce чак да устврдим да je био достојан много веће власти, јер je срећа, иако 
варљива и непоуздана, њему врло постојано била наклоњена. Ko може посум- 
њати y το да наш краљ није сачувао и увећао државу с највећом мудрошћу, 
савескошћу, марљивошћу, чврстимом својег духа и виспреносз а? Кад он из 
рата иије изишао као победник? Није ce могло замислити да он управља без 
војничке дисциплине, без строгости, без духовне пшрине и највеће скромности, 
па да ипак некад буде доведен: y врло велику невољу. He слажем ce са онима 
који срећу одређују хороскопом, но ако ово и будем допустио, нужно je да 
ce ти људи са мном сложе да способности леже y самом човеку. Ни хришћанска 
вера не допушта веровање y хороскоп, да не бисмо били свладани каквом не- 
вољом, али ми ce чини да сваки човек драговољно и по својем мишљењу прима 
и пороке и врлине: врлина иначе не би била сдободка особина, a пороци би 
ce кудили скупљеди y једном човеку.

Тако je овај племенити краљ с највећом храброшћу свладавао судбину 
и њоме на неки начин владао с божанском провидношћу и невероватном раз- 
зборитошћу и постизао да ce све покорава и прилагођава његовој власти. У 
нашег врло часног краља било je толико правичности и поштења, толико бла- 
гости и хуманости, толико духовне снаге, савесаости, лостојаности и иајзад 
толико скромности, чедности, светости и побожности, да није заслужио само 
људску захвалност већ и божанску милост и награду. Како je правичан био 
према некадашњој побуни сведоче сада благи и смирени Панонци, како je 
био милостив према непријатељима, доказ je што су га и побеђени волели; 
његову скромност потврђују толике свете навике; колико je био мудар све- 
доци су многа дела y миру и рату, a колико je био храбар показује сила опа- 
сности и превазиђеких тешкоћа. Који би ce владар било из којег доба с њим 
могао упоредити по племенитости и дарежљивости? Можда Тит који тешко 
да je икад пропустио дан не помогавши пријатељу. Овај толико племешти 
краљ далеко je био од помисли да дан не искористи за ближње, па ни часа иије 
губио да не обдари каква учена човек шш пријатеља.

За учене људе ce заузимао с таквом љубављу да их je са свих страна при- 
зивао себи, a удаљенима и отсутнима, за које je чуо да су обдарени каквом 
врлииом, слао je поклоне. И тако су, прича ce, сви образовани и ваљани људи 
хрлили к њему као y обећану земљу и м када ниједан угледан човек ш је ши- 
шао од њега ненаграђен. Оне које je једном узео под своје, шжад није отпусгио 
без разлога, нити je од било којег доброг човека одстранио своју наклоност и
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љубав због свирепости и сплетака оних који желе да му нашкоде. За улагивања 
и заједљивости никад није имао отворене уши; оговарање, као уништавање 
отровом, није подносио. Мржњом je прогонио све лукавце и све лицемере. 
Људе je воело отворено и искрено. Све je наградама призивао на врлину и 
поштење, a добрим примерима много помогао својем времену и потомству.

Како je Панонцју украсио скупоценим и величанственим зградама, по- 
казују толике тврђаве, толике галерије, мермерне фонтане, отворени тремови, 
вртови дигнути на сводове, летњиковци, бање, топли басени за купање, ри- 
бњаци, канали и хиподорми. Подигао je два сообито велелепна града за јавне 
потребе: једно je Будим, друто Вишеград. Први од њих украсио je веома зна- 
менитом библиотеком, али ce и један и други град могу надметати са стари- 
ном и убрајати, без сумње, међу оне грађевине које ce y целом свету називају 
чудесним.

Ja не могу својим слабим говорничким талентом да изнесем сва дела 
овога генија: њих би тек Демостен или Марко Тулије, кад би нешто оживели, 
могли обухватити својом речитошпу. Прелазим преко његова говорништва 
и оштрине његове речи која je потпуно указивала на својства римских пра- 
отаца.

Од младости je имао изванредну телесну обдареност: удови навикли 
на рат, руке јуначке, глас и држање од најмлађих дана краљевски. Научио 
je да с највећом лакоћом и окрезношћу рукује мачем, да баца копље и да јаши. 
У подношењу хладноће, топлоте и глади могао ce мерити с Ханибалом. Нај- 
зац, по очима, по лицу човек би рекао да je το Марс. Тако ce десило да Нико 
међу свим часним људима вије био богатији y свим добрима од овог узви- 
шеног краља, јер он никад ни од чега није патио, сем од телесне тегобе хоја га 
je мучила болом y hoi ама. Али ce он ипак тако оружао стрпљењем и тако био 
чила духа, да га нико није сматрао болесним већ здравим и јаким човеком. 
A Бог највећи и бесмртни, њему, којег je начинио по својој слици и прилици, 
не допуштајући да и даље буде прогнан y ово ломно и смртно тело, него да 
може да ужива трајно блаженство y царсзву небеском, сматрао je да je боље, 
од оног што зовемо људским животом, призвати смрт, и ускоро je био позван 
пред Бога. Али како je Матчја много рани,е, као веома мудар човек, предви- 
ђао да има само један пут којим може да иде, и како je био узвишена духа и 
ослобођен сваког страха, не бојећи ce смрти — надао ce да ће под њеним вођ- 
ством доспети до вечке среће.

Прибрано и смирена духа предао je своје краљевство краљици својој 
Беатрици, веома мудрој супрузи, и сину Јанку, веома сличном себи и деду. 
Уредивши тако веома разумно ствари, уснуо je y Господу y четрдесет и сед- 
мој години, два дана пре годишњице Тајне вечерс највсветијег нашег Спасиоца. 
И тако ce он, сасвим присебан, победник, ослобођен ове мрачне тамнице, узнео 
на небо. A сад ево сав јад који смо осетили при његовој смрти, да не кажем 
животу, треба да ce стиша; a ш  због њега не треба да жалимо, јер ce све до- 
бро свршило. Он који je живот проводио на најбољи начин и којег обасјава 
слава историје, y вечној успомени на толике врлине и y неској бесмртности 
сада живи и живеће вечно и веома срећно.

Ни ми на земљи нећемо сасвим бити лишени толиких доброта, ако ћемо 
за краља имати Владислава, законитог наследника, y којем нема ничег што 
не би било краљевско или императорско. Он ће владати потпомогнут дедо- 
вим и ујаковим достојанством и узвишеношћу троструке краљевске власти. 
Ja тврдо верујем да ће он бити не само заштита, не само бранилац ксаше државе 
него и ослободилац целе Европе и избавилац и чувар васколшсог хришћанског 
света. Он ce и сам свакако нада да ће унипггити срамоту која je поодавно за- 
села и укоренила ce на хришћанском имену. Сматрам, дакле, да њега треба 
изабрати и једнодушно тражити за краља. Градови, државе, краљевства, 
народи, сва племена, сваки сталеж, пол и узраст, молимо поНизно, свако рад 
своје заштше, да нам бесмртнн Бог пошаље њега баш како из збора богова 
и божанске скупштине. Њега поздравимо сви као владара, као браниоца, као 
оца отаџбине који нам je као сам Бог. Њему ce заветујемо богоугодним узви- 
дима сви свештеници, патрицији, грађани, измолимо му срећну и плооносну
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владавину, јер ми не сумњамо да ће он владати ради себе већ за опште добро 
и срећу. Стога те, најмилостивији Исусе, на коленима и с рукама небу поди- 
гнутим, са целим народом понизно молим да мам помогнеш да овог толико 
жељеног краља имамо као заштитника на опште добро; милостиво и с успе- 
хом да га штитиш под својим вођством и благонаклоношћу, да буде срећан 
и да учиншп да побеђује, да буде угледан и да влада!

Преостало je да ce овом похвалном песмом прослави за нас заслужни 
упокојени краљ:

Тај победник Турчину толике утврде оте 
Он, Тевтонска области, скрши твоје снаге 

Он бунтовне Дачане и дивље Церухе 
Нагони да му пред ноге падну.

Умири угарско племство и учини 
Да ce панонске границе много прошире.

Од бечке тамнсице до скиптра краљевског дође 
Дечак који свету понесе круну.

Овде лежи, ако ce сме рећи, на месту 
Незнатном тако значајни краљ Матија.

Епиграм истоме

Хунска ме роди земља, од крви сам корвинске.
Победаика свог побеђени зароби Беч,

Чува га Алба. Дух ме очев y турске ратове зваше 
О љубав je το према вери светој!

Док гоних Сармате и Церухе дивље 
И племена твоја северна земљо,

Једва окрзнух Турке које câM отац мој 
Јанко, четрнаест пре мене победи пута.

Али с оружјем што ми од оца оста,
Судбина ускоро победу даде Дунаву моме.

Београд. Даринка Невенић — Грабовац.


