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Abstrakt 

Práca sa venuje inštitucionálnym zmenám v severotalianskom priestore za vlády Fridricha I. 

Barbarossu, a to konkrétne na príklade Milána a Benátok. Opisuje vývoj štátneho zriadenia 

oboch miest od ranostredovekého obdobia po vznik komún v priebehu 11. storočia. Jadro prá-

ce tvorí samotný rozmach komunálneho zriadenia, resp. zmeny v jeho inštitúciách, ku ktorým 

došlo za vlády Fridricha I. Barbarossu, a všíma si prípadný vplyv lombardských vojen medzi 

cisárom a Lombardskou ligou na tieto zmeny. 

 

Kľúčové slová 
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Abstract 

This thesis explores the institutional changes in the Northern Italian area during Frederick I 

Barbarossa´s era, specifically focusing on the changes in Milan and Venice. It describes the 

evolution of establishment of both of these cities, starting from the Early Medieval period up 

to the rise of the Communes during the 11th century. The core of the thesis aims to be the 

very Communal establishment - more precisely, the changes in the institutions raised during 

the reign of Frederick I. Barbarossa and the possible impact of the Lombard wars between the 

Emperor and the Lombard League. 
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Úvod 

Roku 1152 nastúpil na trón nemeckej ríše Fridrich I. Barbarossa, synovec zosnulého Konráda 

III. z rodu Štaufov, zároveň však skrz matku potomok Welfov, hlavného štaufského oponenta. 

Práve snaha nastoliť mier a získať po dekádach nepokojov na čelo Ríše panovníka, ktorý by 

dokázal tieto nepokoje utíšiť a viesť štát pevnou rukou, viedla kniežatá k jeho zvoleniu. Frid-

rich sa netajil svojou koncepciou vlády, ktorá chcela ísť po stopách jeho slávnych predkov, 

zjednotiteľov a rozmnožiteľov Ríše, Karola Veľkého a Ota III., túžiac nastoliť v Ríši mier 

a opätovne dosiahnuť nad ňou dohľad a pevnú, centralisticky zameranú správu vo všetkých 

jej kútoch. Jeho politika čoskoro narazila na prvú prekážku, ktorá prišla už onedlho po Fridri-

chovom zahájení vlády a po jeho zostupe za Alpy na ceste do Ríma za korunováciou 

a nastolením poriadku vo Večnom meste, zmietajúceho sa v patricijských bojoch. Bolo ním 

správne zriadenie tzv. mestských komún, samosprávnych celkov na severe a v strede Itálie, 

pozostávajúcich z mesta a jeho okolia, contada. Tieto, navyknuté na dekády trvajúcu cisársku 

neprítomnosť, v medzičase dospeli k vlastným autonómnym zriadeniam, uzurpujúc si práva, 

ktoré zvyčajne patrili cisárovi, resp. italskému kráľovi, a zvyknuté spravovať si vnútorné veci 

sami. Nie je preto prekvapujúce, že hegemoniálna koncepcia vlády cisára Fridricha I. Barba-

rossu sa čoskoro dostala s mestskými komúnami do konfliktu a obe strany zahájili desaťročia 

trvajúci boj – cisár sledujúc upevnenie svojej moci a snahu podriadiť si komúny, tie naopak 

túžiac upevniť štátne zriadenie, ku ktorému došlo prirodzenou cestou a na ktoré si medzitým 

navykli. 

V našej práci sme sa rozhodli zamerať práve na postupný vývoj štátneho zriadenia 

v severoitalskom priestore od najranejších dôb do počiatku vzniku komunálneho zriadenia, 

jadro práce potom tvorí samostatné obdobie panovania Fridricha I. Barbarossu, ktoré v seve-

roitalskom priestore korešpondovalo s počínajúcím obdobím rozmachu a rozvoja komún. 

Rozhodli sme sa vysledovať, ako toto obdobie a uvedený konflikt prispelo k modifikácií štát-

neho zriadenia, a to na príklade dvoch vývojovo podobných severoitalských komún, ktoré 

však, vzhľadom na odlišný vznik a odlišné politické vplyvy na ich vnútroštátne záležitosti, 

v konečnom dôsledku dospeli do odlišnej formy štátneho zriadenia, na Miláno a Benátky.  

Pri práci sme vychádzali predovšetkým z dobových naratívnych prameňov, z drvivej 

väčšiny zdigitalizovaných a tvoriacich súčasť regesta Monumenta Germaniae Historiae 

(www.dmgh.de), pri dielach italskej proveniencie dostupných online na stránke  ALIM, ar-

chívu latinských stredovekých prameňov (www.alim.dfll.univr.it), a pomerne obmedzeného 

množstva prameňov úradnej povahy. Pri Miláne nám bolo užitočným predovšetkým dielo 

http://www.dmgh.de/
http://www.alim.dfll.univr.it/
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kronikára Otta Frízinského a jeho pokračovateľa Rahewina,
1
 podávajúce obsiahly pohľad na 

udalosti týkajúce sa Barbarossovej vlády do roku 1162, samozrejme však procisársky zame-

rané. Z procisárskej strany je pre obdobie lombardských bojov nesmierne prínosnou kronika 

lodijských občanov Ottona a Acerba Morenu a ich anonymného pokračovateľa,
2
 podávajúca 

detailné informácie týkajúce sa Milána, nakoľko sa jednalo o ich hlavného oponenta. Z milán-

skej strany sme čerpali z dvoch na detaily chudobnejších kroník a to anonymných Gesta Fede-

rici Imperatoris. De Rebus Gestis In Lonbardia
3
 a Libellus Tristitiae Jána Codagnelliho,

4
 čias-

točne čerpajúceho z predošlej, avšak v zlomových okamihoch nášho rozprávania neraz pridá-

vajúceho nové informácie. Z autorov, hoc priamych aktérov konfliktu, avšak nepatriacich 

k rozhodne strániacim jednej či druhej strane, uvádzame dielo pražského kronikára Vincentia, 

tzv. Milevský letopis, dostupné vo vydaní v češtine z roku 2013,
5
 a dielo salernského arcibis-

kupa Romualda,
6
 vyslanca kráľa Viliama II. na benátskych mierových jednaniach z roku 

1177, ktorému je okrem vlastného analistického diela pripisované aj De pace Veneta relatio a. 

1177,
7
 rovnako venujúce sa podrobného opisu diania v Benátkach v tomto období. 

S pramennou základňou úradnej povahy to bolo v oboch prípadoch omnoho zložitejšie, na-

koľko samotné Miláno pre dané obdobie nedisponuje archívom, ktorý vyhorel a vzhľadom na 

neexistenciu mesta v rokoch 1162-1168 tento archív ani neexistoval. Informácie o dianí 

v ňom preto získavame predovšetkým z aktov, ktoré podpísali jeho konzuli s inými mestami 

a ktoré sa tak nachádzajú v ich vlastných archívoch. Pre nami sledované obdobie nás však 

najväčšmi zaujímali práve obsahy mierových zmlúv s cisárom, v ktorých bolo zakotvené po-

zmenené štátne zriadenie, a akty a vyhlásenia zákonov zo zasadaní v Roncaglii. Pre toto ob-

dobie sú rozhodne najprínosnejšími práce Cesareho Manaresiho Gli atti del comune di Milano 

fino all´anno MCCXVI.
8
  a Cesareho Vignatiho Storia della Lega Lombarda con XXV doco-

menti inediti.
9
  

Ohľadom Benátok je pramenná základňa, ako naratívnej tak úradnej povahy, omnoho 

slabšia, a mimo najstarších Annales Venetici breves
10

 a Historia ducum Venetorum
11

 nemáme 

                                                           
1
 Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. (MGH, SS rer. Germ. 46). 

2
 Otto Morena De Rebus Laudensibus (MGH SS, 18: Annales aevi Suevici). 

3
 Gesta Federici Imperatoris. De Rebus Gestis In Lonbardia (MGH, SS rer. Germ. 27). 

4
 Codagnelli Libellus Tristitiae (MGH, SS rer. Germ. 27). 

5
 Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha: Argo, 2013. 

6
 Romoaldi Annales (MGH, SS, 19). 

7
 De pace Veneta relatio a. 1177 (MGH, SS, 19). 

8
 MANARESI, Cesare. Gli atti del comune di Milano fino all´anno MCCXVI. Milano:  Capriolo & Massimino, 

1919. 
9
 VIGNATI, Cesare: Storia della Lega Lombarda con XXV docomenti inediti. Milano: Tipi di Pietro Agnelli, 

1866. 
10

 Annales Venetici breves, in: ALIM – Archivio della Latinità Italiania del Medioevo, www.alim.dfll.univr.it. 
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k dispozícií priame záznamy z tohto obdobia z prvej ruky. Najvýznamnejšou kronikou je po-

tom dielo historika a dóžu v jednej osobe Andrea Dandola úradujúceho v rokoch 1343-1354, 

čerpajúceho pravdpodobne z nám už dnes nedostupných prameňov, a autorov z prelomu 14. 

a 15.storočia,
12

 Andreau Navagera
13

 a Marina Sanuda.
14

 Všetky tri diela sú dostupné 

v rozsiahlej pramennej edícií Lodovica Antonia Muratoriho Reges Italicarum scriptores. Iný 

náhľad na udalosti pre benátske dejiny významného roku 1171 nám poskytol kronikár cisára 

Manuela Komnéna Iohannes Kinnamos.
15

 

Čo sa týka odbornej literatúry k danej problematike, vzhľadom na mizivé percento diel 

českej produkcie alebo prekladov do českého jazyka, mimo známu monografiu o Fridrichovi 

Barbarossovi z pera nemeckého historika Ferdinanda Oppla
16

 či monografiu Francisa Rappa 

Svatá říše římská národa německého,
17

 poprípade Dějiny Itálie Giuliana Procacciho z edície 

Dějiny států Lidových novin,
18

 čerpali sme predovšetkým z diel talianskych historikov. Na-

koľko zoznam všetkých diel, z ktorých sme čerpali je uvedený na konci našej práce, zmieni-

me teraz tie najprínosnejšie. Pre úvodné kapitoly predkomunálneho Milána nám najviac po-

slúžili diela Alfreda Bosisia
19

 a Cinzia Violanteho,
20

 za najvýznamnejších autorov pre nami 

sledovaného obdobie považujeme Paola Grilla, profesora milánskej univerzity,
21

 nemeckého 

historika Hagena Kellera špecializujúceho sa na italské komúny
22

 a či Gianlucu Raccagniho 

s jeho najvýznamnejšou monografiou o Lombardskej Lige.
23

 Mimo týchto sú nepochybne 

jedni z najväčších odborníkov na dané obdobie Gina Fasoli, Paolo Brezzi, Giorgio Tabacco či 

Giulio Vismara, s dielmi ktorých sme sa zoznámili predovšetkých prostredníctvom ich odbor-

ných článkov v prínosných zborníkoch napríklad z kolokvia k 800-stému výročiu založenia 

                                                                                                                                                                                     
11

 Historia ducum Venetorum, in: ALIM – Archivio della Latinità Italiania del Medioevo, 

www.alim.dfll.univr.it. 
12

 Andreae Danduli Ducis Venetiarum Chronica pro extensum descripta, in: MURATORI, L.A. Rerum Italica-

rum Scriptores, tomo XII, parte I. Bologna: Nicola Zanichelli, 1728. 
13

 Andreae Naugerii Patritii Venetii Historia Veneta Italico Sermone scripta ab origine urbis usque ad Annum 

MCDXCVIII, in: MURATORI, L.A. Rerum Italicarum Scriptores, tomo XXIII. Milano: Typographia Societatis 

Palatinae in Regia Curia, 1733. 
14

 Vitae ducum venetorum Italice scriptae ab origine Urbis, sive ab anno CCCCXXI. usque ad annum 

MCCCCXCIII. Auctore Marino Sanuto, Leonardi filio, Patricio Veneto, in: MURATORI, L.A. Rerum Italica-

rum Scriptores, tomo XXII. Milano: Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1733. 
15

 KINNAMOS, Ioannes. Saeculum XII. Anni 1150-1180: Ioannis Cinnami Historiarum libri VII.. Amboise: J.-

P. Migne, 1864. 
16

 OPPL, Ferdinand: Fridrich Barbarossa. Císař a rytíř, Praha – Litomyšl: PASEKA, 2001. 
17

 RAPP, Francis. Svatá říše římská národa německého. Praha: PASEKA, 2007. 
18

 PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Praha: NLN, 2007. 
19

 BOSISIO, Alfredo. Origini del Comune di Milano. Messina: Giuseppe Principato, 1993. 
20

 VIOLANTE, Cinzio. La società milanese nell´età precomunale. Bari: Editori Laterza, 1981. 
21

 Pozri: GRILLO, Paolo: Legnano 1176. Una battaglia per la libertà. Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli, 2010; 

GRILLO, Paolo: Milano in età comunale, 1183-1276 : istituzioni, società, economia. Spoleto : Centro italiano di 

studi sull'alto Medioevo, 2001. 
22

 KELLER, Hagen. Il laboratorio politico del comune medievale. Napoli: Liguori Editore, 2014;  
23

 RACCAGNI, Gianluca. The Lombard League 1167-1225. New York: Oxford University Press Inc., 2010. 
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Alessandrie z roku 1968,
24

  z 800-stého výročia kostnického mieru z roku 1983
25

 alebo 

z Nuove questioni di storia medioevale
26

. Odborná literatúra špeciálne zameraná na nami 

skúmané obdobie na príklade Benátok, žiaľ, zatiaľ napísaná nebola, informácie sme preto 

čerpali predovšetkým zo všeobecných dejín Benátok alebo monografií zameraných na prierez 

históriou ich štátne vývoja. Z najznámejších autorov-historikov venujúcich sa problematike 

Benátok uvádzame Antonia Batistellu
27

 či Charlesa Diehla,
28

 známeho predovšetkým svojimi 

dielami o Byzancii, taktiež prínosné sú prehľadové medailóniky jednotlivých dóžov z pera 

Andrea daMosta
29

 či Claudia Rendinu.
30

 K histórií benátskeho štátneho zriadenia nám najviac 

prispeli diela Giuseppeho Maraniniho a jeho monumentálne dvojzväzkové dielo La costitu-

zione di Venezia,
31

 z ktorého prvej časti sme čerpali, ďalej dielo Giovanniho Fiastriho
32

 za-

merané na dejiny ľudového zhromaždenia ako konštitučného orgánu či Eugenio Musatti 

a jeho dejiny dóžovho sľubu.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Popolo e stato in Italia nell´età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda. Torino: Deputazione 

subalpina dis toria patria, 1970. 
25

 La Pace di Costanza 1183. Bologna: Cappelli editore, 1984. 
26

 Nuove questioni di storia Medioevale. Milano: Marzorati editore, 1964. 
27

 BATTISTELLA, Antonio. La Repubblica di Venezia dalle sue origini alla sua caduta. Bologna: Nicola 

Zanichelli, 1897. 
28

 DIEHL, Charles. Vénise. Une république patricienne. Paris: Ernest Flammarion, 1931. 
29

 DA MOSTO, Andrea: I dogi di Venezia. Firenze-Milano: Giunti editore S.p.A., 2003. 
30

 RENDINA, Claudio: I dogi. Storia e segreti. Dalle 120 biografie dei „serenissimi“ di Venezia rivive un 

millennio di retroscena e intrighi della Repubblica del Leone. Roma: Newton & Compton editori, 2003. 
31

 MARANINI, Giuseppe. La costituzione di Venezia 1: Dalle origini alla Serrata. Venezia: La Nuova Italia, 

1927. 
32

 FIASTRI, Giovanni. L´assemblea del popolo a Venezia come organo costituzionale dello Stato. Venezia: R. 

Deputazione, 1913. 
33

 MUSATTI, Eugenio: Storia della promissione ducale. Padova: Tipografia del seminario, 1888. 
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1. Inštitucionálny vývoj Milána do nástupu Fridricha Barbarossu na trón 

Miláno, metropola severného Talianska od raných storočí nášho letopočtu. Jedno z cisárskych 

sídel rímskeho obdobia dominátu a neskôr cisára Západorímskej ríše a jedno z korunovačných 

miest Italského kráľovstva, sídlo arcibiskupa a zároveň jediného metropolitu pre oblasť Ape-

ninského polostrova väčšiu časť raného stredoveku, zakladajúce si na svojom prvenstve bis-

kupského sídla na území Rímskej ríše a na tzv. ambroziánskej tradícií spočívajúcej vo výkone 

„očisteného“, prvotného rítu kresťanov zavedeného v štvrtom storočí svätým Ambrózom.
34

 

Vďaka svojej strategickej polohe v blízkosti jednej z hlavných dopravných vodných tepien 

Pádskej nížiny Ticina, v blízkosti alpských priesmykov, a na križovatke suchozemských ciest 

ako zo západu na východ, tak na ceste z Ríma do Ríše, bolo Miláno od raných dôb centrom 

obchodu, rovnako ako sa nachádzalo na trase nájazdov väčšiny germánskych kmeňov.  

V nasledujúcej kapitole sa pokúsime postihnúť najdôležitejšie, zlomové udalosti ma-

júce vplyv na utváranie Milána ako významného politického centra s dôrazom na formovanie 

a rozvoj správnych inštitúcií mesta ako aj sociálnych zmien, ktoré viedli k nastoleniu režimu 

komúny. S ohľadom na ťažisko práce, ktorým je obdobie lombardských ťažení Fridricha Bar-

barossu proti komúnam, v neskoršej fáze vojny združených do tzv. Lombardskej ligy, vyne-

cháme najranejšie obdobie dejín mesta a naše rozprávanie začneme až od obdobia jeho inten-

zívnejšieho správneho vývoja, teda od pádu ríše Longobardov v severnej Itálií a jej následné-

ho začlenenia pod správu franských Karolovcov.  

1.1. Moc v rukách duces a jej postupný úpadok 

Počas existencie germánskych kráľovstiev Ostrogótov a Longobardov s malým intermezzom 

znovuuchopenia moci Byzanciou spravoval Miláno, ako ostatné mestá, centrá správnych ob-

vodov, vojvoda (dux) s pomocou jemu podriadených gastaldov, správcov kráľovského majet-

ku. Táto správna štruktúra bez väčších obmien zostáva na severe Itálie zachovaná aj po zábere 

územia pod vládou Frankov, aj keď prvý zaznamenaný vojvoda (prameň od prameňa sa líši 

pomenovanie dux a comes) v čele Milána v karolínskej ére pochádza až z roku 830.
35

 Popri 

vojvodovi možno nájsť zmienky o vikomtoch (vicecomites), úrad zjavne špecifický pre obdo-

bie franského záberu a následného Impéria, pretože, ako uvádza Bosisio, „spomínajú sa 

v roku 777 (...), počas Italského kráľovstva o nich niet žiadnej zmienky, objavujú sa znovu 

                                                           
34

 CHITTOLINI, Giorgo. Aspetti e caratteri di Milano „comunale“, in: VOLPINI, Cristina (ed.). Milano e la 

Lombardia in età comunale secoli XI-XIII, Milano: Silvana editoriale, 1993, s. 15. 
35

 BOSISIO, Alfredo. Origini del Comune di Milano. Messina: Giuseppe Principato, 1993, s. 34. 
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v ére otovskej (...) a sálskej (...), niektorí zároveň s titulom gastalda..“
36

 Ďalej možno po boku 

vojvodov nájsť aj tzv. starších (scabini comitatus), kumulujúcich vo svojich rukách legislatí-

vu, nakoľko práve im náleží právo vyhlasovať uznesenia vychádzajúce z porád s vojvodom, 

gastaldom a vikomtom; moc exekutívna potom náleží samotnému vojvodovi, ktorý mal právo 

vyhlasovať vojnu a ktorý viedol všetku verejnú administratívu, a moc jurisdikčná sudcovské-

mu kolégiu, ktorého počet členov sa s rozširovaním mestskej správy postupom času menil.
37

  

Okrem vojvodu, ako laickej zložky mestskej správy v Miláne, nepretržite funguje úrad 

arcibiskupa, disponujúceho rozsiahlymi majetkovými dŕžavami a vlastnou klientelou,
38

 a úrad 

„cisárskeho posla“ (missus dominicus), zastupujúceho cisára na správe mesta 

a vykonávajúceho súdnu moc najvyššej inštancie, avšak pravdepodobne bez kontinuálnej 

existencie. Týchto cisárskych funkcionárov možno v Miláne nájsť ešte v polovici 12. storočia, 

kedy sa náplň ich úradu čoraz viac prekrýva s úkonmi, „ktoré vykonáva aj arcibiskup, a je to 

práve on, ktorý si vysluhuje uznanie a poslušnosť mesta, takže po vypuknutí vojny v Ríši pre-

chádza celé mesto na jeho stranu.“
39

 

 Moc vojvodu, ako vedúcej zložky trojčlennej moci, sa však postupom času začína 

oslabovať v prospech moci arcibiskupa. K tomuto javu, typickému pre obdobie úpadku Fran-

skej ríše a obdobia tzv. Italského kráľovstva (ďalej len Kráľovstva), dochádza z viacerých 

príčin, ako ekonomických, tak sociálnych a politických, a to na území celého Kráľovstva. 

Vďaka sústredeniu pozornosti franských panovníkov na záležitosti zaalpských regiónov 

a bojov o udržanie si moci sa severotaliansky región začína uberať vlastným smerom vývoja. 

Až do konsolidácie moci za dynastie Otovcov v druhej polovici 10. storočia dosiahne krá-

ľovskú, v niektorých prípadoch aj cisársku korunováciu niekoľko regionálnych veľmožov, 

pričom ešte za vlády posledných Otovcov sa vyskytne niekoľko pretendentov o kráľovskú ko-

runu miestnej proveniencie.
40

 V nastávajúcej vratkej politickej situácií sa vytvára viacero au-

tonómnych mocenských centier a dochádza k rozpadu systému veľkého pozemkového vlast-

níctva, systému, ku ktorému zadala podnet politika posledných longobardských kráľov 

                                                           
36

 Tamtiež, s.34: „... „vicecomites“, di cui si ha ricordo nel 777, nell´884, nell´859, nell´870 ecc.; durante il Reg-

no d´Italia non se ne hanno tracce; riappaiono in età ottoniana (Anselmo, „vicecomes“ nel 980) e francone (An-

selmo, vicecomes nel 1067); alcuni di questi hanno il titolo di gastaldo.“ 
37

 Tamtiež, s. 35. 
38

 SCHUPFER, Francesco. La società milanese all´epoca del risorgimento del comune. Bologna: Tipi Fava e 

Garagnani, 1896, s. 60. 
39

 BOSISIO, Alfredo. Origini del Comune di Milano. Messina: Giuseppe Principato, 1993, s. 52: „...ma tutto ciò 

fa anche l´arcivescovo, ed a lui va la riconoscenza e la obbedienza della città, sicchè, quando romperà guerra 

all´Impero, la città sarà tutta al suo fianco.“  
40

 Viď. napr. Arduin z Ivrey (1002 – 1014), korunovaný na kráľa v Pavii, napokon však porazený Henrichom II.  
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a ktorý upevnili Karolovci.
41

 Aj to bolo koniec koncov príčinou neschopnosti vojvodov 

a veľkých pozemkových vlastníkov efektívne brániť svoje územie a jeho obyvateľov 

v dobách maďarských nájazdov na prelome storočí.  

Tu sa ukázali ako schopnejší biskupi sídliaci v mestách opevnených hradbami, efek-

tívne vykonávajúci moc mimo udelených právomocí panovníkom, ktoré im boli retrospektív-

ne udeľované s cieľom legitimizovať daný status quo. Ako vysvetľuje Violante, daná situácia 

„prinútila cisárov rozšíriť feudálnu základňu rozšírením privilégií od laických vazalov na 

vazalov cirkevných, na vazalov nižšie postavených, na mešťanov. Toto rozšírenie feudalizmu 

na maximum sledovalo jeho konečnú konsolidáciu ako inštitúcie pevnej a komplexnej, zahrnu-

júcej nové sily do svojho systému. (...) Táto politika sa však nejaví ako súčasť pevného rádu, 

ale ako prejav situácie vymykajúcej sa z rúk.“
42

 Politika, ktorú sa neskôr snažia Otovci pri-

spôsobiť svojim záujmom dosadzovaním im verných laikov do úradov biskupov a ktorá bude 

hlavným podnetom pre volanie po cirkevnej reforme približne od polovice 11. storočia, ktorá 

napokon vyústila do bojov o investitúru. Situácia, tak ako sa vyvinula za Kráľovstva a ako sa 

rozvíjala nasledujúce desaťročia, sa tak stala v podstate primárnym katalyzátorom, ktorý od-

štartoval delenie moci a viedol až k nastoleniu zriadenia komúny. 

 Rovnaké tendencie vývoja prebiehajúceho v severotalianskom regióne sledovala aj 

politika Milána. Pred maďarskými nájazdmi mesto uchránili hradby nazývané Massimianove, 

vybudované v 3. storočí a prestavané arcibiskupom Anspertom koncom 9. storočia.
43

 Pozícia 

milánskeho arcibiskupa však pravdepodobne vzrástla už skôr, nakoľko práve spomínaný arci-

biskup Ansperto stál na čele vojenského odboja hájaceho nároky Karolmana na korunu Krá-

ľovstva, a v období úpadku pápežstva pozíciu druhého Ríma zastávalo práve Miláno.
44

 Defi-

nitívne však boli právomoci arcibiskupa a vojvodu zlúčené v rukách jednej osoby až 

s posvätením Ota I. a Ota II., ktorí postupujú arcibiskupovi vidiecke oblasti Milána, do tej 

doby oficiálne náležiace pod správu vojvodov zo Sepria, Lecca a pravdepodobne aj vojvodu 

                                                           
41

 Podrobnejšie viď. VIOLANTE, Cinzio. La società milanese nell´età precomunale. Bari: Editori Laterza, 1981, 

kap. 1,2 a 3. 
42

 Tamtiež, s. 169: „L´estensione al massimo del feudalesimo  vuole essere, nelle intenzioni degli imperatori che 

concedono benefici privilegi e immunità, il consolidamento definitvo del feudalesimo, l´istituzione di una gerar-

chia rigida e complessa, l´imbrigliamento delle forze  nuove nel sistema feudale (...) tale politica imperiale non 

appare come elemento d´ordine, bensì tradisce una situazione di disordine...“ 
43

 DONATI, Maria Teresa. La cinta muraria milanese, in: VOLPINI, Cristina (ed.). Milano e la Lombardia in età 

comunale secoli XI-XIII, Milano: Silvana editoriale, 1993. 
44

 BOSISIO, Alfredo. Origini del Comune di Milano. Messina: Giuseppe Principato, 1993, s. 38. 
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milánskeho.
45

  Tento prechod moci najlepšie personifikuje postava arcibiskupa Landolfa da 

Carcano (979 – 998). 

 Landolfo, po návrate do mesta po úteku, ku ktorému bol donútený nepokojmi kvôli 

zisku arcibiskupského stolca prostredníctvom simonie, sa rozhodol zabezpečiť si klientelu 

skrz štedré rozhadzovanie cirkevného majetku svojim stúpencom, príbuzným a vazalom voj-

vodu. Tí tak v podstate získali dvojakú investitúru, disponujúc už funkciami či titulmi, ktoré 

na nich preniesol vojvoda či vojvodovia a ktoré tak teraz de facto (paralelne s tým, ako sa 

moc vojvodu neustále stenčuje) prechádzajú na ich nového seniora, Landolfa.
46

 Tak možno 

vysvetliť, ako mohol vykonávať arcibiskup milánsky právomoci spadajúce pod úrad vojvodu 

bez toho, aby mu bol tento titul niekedy de iure prisúdený, nahrádzajúc právny podklad reál-

nej funkcie svojou váženosťou a ekonomickým zázemím.
47

  

 Landolfovou donáciou sa tak legitimizuje vrstva tzv. capitanes (podľa držby léna „in 

capite“, „v čele“) alebo milites maiores, vytvorená skrz udeľovanie benefícií z rúk vojvodov 

či biskupov vlastnej klientele, a vytvárajúca de facto nový typ dedičnej nobility, ktorá si so 

vzrastajúcou mocou, úmernou vzrastajúcej moci arcibiskupa, vytvára vlastné siete lénnikov – 

milites minores alebo valvassores. Ku sklonku 10. storočia sa tak ťažisko moci presúva z rúk 

vojvodu do rúk arcibiskupa ako pána mesta, mocenská základňa Milána sa rozširuje na čoraz 

širšie vrstvy a tento proces dosiahne čoskoro svojho vrcholu. 

1.2. Moc v rukách arcibiskupa a jej postupný úpadok 

Vrcholné obdobie, kedy bola drvivá väčšina moci vykonávanej nad Milánom kumulovaná 

v rukách arcibiskupa, prichádza s obdobím vlády arcibiskupa Ariberta da Intimiano (1018 – 

1045), po ktorého smrti zažíva arcibiskupská moc strmý pád a až do konca storočia sa bude 

mesto zmietať v bratovražedných bojoch. Ariberto, vychádzajúci z beztak silnej pozície svoj-

ho úradu nastolenej Landolfom, využil chaotickej situácie po smrti posledného panovníka 

z dynastie Otovcov, Henricha II., kedy sa lombardskí veľmoži usilovali o zvolenie kráľa, kto-

rý by bol naklonený ich záujmom, a sám sa odobral do ríše, kde železnú korunu Kráľovstva 

ponúkol Konrádovi Sálskemu.
48

 Od toho následne obdržal právo investitúry nad biskupstvom 

v Lodi, nad Cremonou a Paviou (aj s prihliadnutím na vojenskú pomoc, ktorú cisárovi posky-

                                                           
45

 Ako uvádza Schupfer, nie je jasné, či sa jednalo o vojvodu spravujúceho celú okolitú oblasť alebo len mesto 

samotné, nakoľko sa táto správa objavuje prvýkrát na bližšie neuvedených listinách až v priebehu 10. storočia, 

ako sme už zároveň spomenuli vyššie; viď. SCHUPFER, Francesco. La società milanese all´epoca del risorgi-

mento del comune. Bologna: Tipi Fava e Garagnani, 1896, s. 59. 
46

 Tamtiež, s. 65. 
47

 BOSISIO, Alfredo. Origini del Comune di Milano. Messina: Giuseppe Principato, 1993, s. 45. 
48

 VIOLANTE, Cinzio. La società milanese nell´età precomunale. Bari: Editori Laterza, 1981, s. 215. 
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tol pri trestnej výprave proti Pavii, ktorá roku 1024 zničila tzv. palazzo regio alebo kráľovský 

palác, sídlo výbercu kráľovských poplatkov
49

), a „napokon, od oboch zvrchovaných autorít 

(tj. od cisára a od pápeža) mu bola právoplatne potvrdená výsada voľby a vysvätenia kráľa 

Itálie, ktorú milánski arcibiskupi vykonávali už od dávnej doby, a nároky na ktorú sa snažili 

posilniť si legendárnou tradíciou.“
50

 

 S Aribertovým úradovaním však zároveň popri vzopätí sa arcibiskupskej moci na ma-

ximum následne prichádza jej trieštenie a prerozdeľovanie medzi ďalšie vrstvy spoločnosti. 

Ako sme uviedli vyššie, arcibiskup Landolfo prostredníctvom svojej štedrej donácie cirkev-

ných majetkov vytvoril vrstvu tzv. capitanes, ktorých úrad bol analogicky s o storočie starším 

kapitulárom z Quiersy-sur-Oise z roku 877 dedičný
51

 a ktorí si vytvorili vlastné lénne siete 

vazalov nazývaných valvassores. Tí narozdiel od capitanes nedržali svoj úrad či pozemok 

dedične a okrem nátlaku zhora, zo strany capitanes, museli čeliť rozpadu svojho dočasne dr-

žaného benefícia s neustále sa zlepšujúcimi možnosťami ich poddaných na vykúpenie sa 

z neslobodného postavenia a s tým spojenej príležitosti odkúpiť si pôdu, na ktorej pracovali. 

Práve v tejto dobe totižto dosahuje vrcholu sociálny proces započatý približne na prelome 9. 

a 10. storočia za obdobia Kráľovstva, podnietený globálnym ekonomickým oživením 

a populačným vzrastom, a to proces urbanizácie a s ňou spojeného vytvárania strednej vrstvy 

tvoriacej hlavný podiel obyvateľstva miest. Tá vzniká recipročne zostupom vyšších vrstiev 

(predajom pozemkového vlastníctva a angažovaním sa v čoraz výnosnejšom obchode) 

a vzostupom vrstiev nižších (ako obchodníkov /negoziatores/ investujúcich kapitál do pôdy, 

tak roľníkov, ktorým všeobecná hospodárska konjunktúra umožňuje vlastnú pozemkovú drž-

bu) a ich vzájomným prelínaním.
52

  

Ako prví sa tak o väčší podiel na vykonávaní moci z vyššie uvedených príčin prihlásili 

valvassores. Po tom, čo ich Ariberto vyhnal z mesta, pretože sa v snahe o dosiahnutie vyššie-

ho spoločenského statusu spojili s Cremonou a Paviou, bol arcibiskup spolu s capitanes týmto 

zoskupením pravdepodobne porazený a obe sváriace sa strany sa obrátili na cisára Konráda II. 

Sálskeho ako arbitra sporu, dúfajúc, že zasiahne práve v ich prospech. Konrád sa rozhodol 

                                                           
49

 Tamtiež, s. 73. 
50

 BOSISIO, Alfredo. Origini del Comune di Milano. Messina: Giuseppe Principato, 1993, s. 59: „infine, da 

entrambe le somme autorità gli viene riconosciuta in forma legale la prerogativa dell´elezione e della consacra-

zione dei re d´Italia, che gli arcivescovi di Milano esercitavano di fatto già da lungo tempo, sforzandosi, come 

s´è veduto, di legittimarla con una tradizione leggendaria.“ 
51

 Tamtiež, s. 63. 
52

 Sociálny proces podnietený ekonomickým vývojom je vyčerpávajúco podaný práve v prehľadovej štúdií 

VIOLANTEho: La società milanese nell´età precomunale, pretože práve jeho poznanie umožňuje pochopiť so-

ciálnu bázu mestských komún vo všeobecnosti a vznik tzv. cives alebo mešťanov, pozri hlavne kpt. 3. 
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riešiť spor nie priamym zásahom, ale na zhromaždení v Pavii, proti čomu sa ostro vyhradil 

práve Ariberto, podľa Bosisia odvolávajúci sa na fakt, že neobdržal od panovníka titul vojvo-

du a nie je preto povinný sa podobných zhromaždení účastniť,
53

 podľa Schupfera odvolávajúc 

sa na neodňateľnosť majetkov vo vlastníctve ambroziánskej cirkvi (a svojím spôsobom tak 

spochybňujúc autoritu cisára nad svetskými záležitosťami), z čoho cisár Konrád vyvodil Ari-

bertovu zodpovednosť za nepokoje.
54

 Ten bol následne, ignorujúc panovníkovu vôľu, vsade-

ný do väzenia. V tomto okamihu dochádza k situácií, ktorú nepredvídal ani Ariberto, ani Kon-

rád – doteraz sváriace sa strany, capitanes (a na ich strane cives) a valvassores uzatvárajú me-

dzi sebou mier a zjednotené sily (na čele s Aribertom, ktorému sa medzitým podarilo ujsť z 

väzenia) nasadzujú do boja proti Konrádovi. Ten, snažiac sa privábiť valvassores na svoju 

stranu, vydáva 30. mája 1035 tzv. Constitutio de feudis, priznávajúce im dedičnosť lén 

a stavajúce ich tak na roveň capitanes. Aj keď Konrádovo Constitutio ostalo počas bojov ig-

norované, pretože Aribert okamžite garantoval valvassores totožné ústupky,
55

 došlo k jeho 

reálnej aplikácií po cisárovej smrti.  

Kým arcibiskup odchádza vzdať hold Konrádovmu nástupcovi Henrichovi III., 

v meste prepuká nová fáza sociálnych nepokojov. Po zrovnoprávnení capitanes s valvassores 

dochádza k vytvoreniu širokej vrstvy privilegovaných, pričlenených k starej nobilite tvoriacej 

jadro capitanes, a radikálnemu okresaniu arcibiskupovej moci, ktorý prišiel o starých spojen-

cov a ktorého moc, ako pripomína Violante, „nemala žiaden právny podklad, dokonca celá 

jeho autorita bola založená na osobných zväzkoch ktorými mu boli zaviazaní ako držitelia 

cirkevných lén, tak nobilita vedúca mestskú jurisdikciu.“
56

 Nobilita, žiarlivo si strážiaca svoje 

výsady, teraz zahájila ofenzívu s cieľom zabrániť ďalšiemu rozširovaniu svojich radov a malá 

potýčka medzi zástupcom nobility a cives potom zapálila nový požiar, v ktorom si cives ná-

rokovali na vlastnú účasť na moci. Dokonale presné vymedzenie cives ako skupiny mestského 

obyvateľstva disponujúcej špecifickým právnym statusom nejestvuje a jeho definícia sa 

u jednotlivých historikov líši podľa typov prameňov, z ktorých pri svojom výskume vychá-

dzali. Violante k nim radí vrstvu negoziatores alebo obchodníkov, ktorí sa v priebehu 10. sto-

ročia so zlepšením hospodárskej situácie usídľujú v mestách, zdôrazňuje však, že cives netvo-

rili homogénnu sociálnu vrstvu, ale boli „súborom jedincov rôznych schopností a možností, 
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 BOSISIO, Alfredo. Origini del Comune di Milano. Messina: Giuseppe Principato, 1993, s. 66. 
54

 SCHUPFER, Francesco. La società milanese all´epoca del risorgimento del comune. Bologna: Tipi Fava e 

Garagnani, 1896, s. 73. 
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 VIOLANTE, Cinzio. La società milanese nell´età precomunale. Bari: Editori Laterza, 1981,s s. 70. 
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ta appunto sui vincoli personali con cui gli sono legati, in quanto concessionari di benefici ecclesiastici, i nobili 
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evidentne však držiacich pozemkové vlastníctvo ako základ svojho sociálneho statusu“,
57

 Bo-

sisio k nim priraďuje navyše časť nobility, ktorá bola nejakým spôsobom z Constitutia vylú-

čená a týmto spôsobom sa snažila dosiahnuť stratené práva.
58

 U Manaresiho však nachádzame 

ako hlavnú dištinkciu medzi cives a aktuálnou nobilitou, niekdajšími capitanes a valvassores, 

pôvod – cives sú uňho z prevažnej časti pôvodné, románske obyvateľstvo a nobiles obyvateľ-

stvo longobardského, resp. germánskeho pôvodu. Z toho vyvodzuje, že „mešťania, ktorí si 

spomínali na časy, kedy boli ich otcovia slobodní, tj. pred barbarskými nájazdami, chceli 

zhodiť jarmo, ktoré im bolo uložené feudálnymi pánmi; bol to teda boj románskeho elementu 

voči elementu germánskemu, ktorý mal skončiť kompletnou fúziou rôznych mešťanských 

uskupení vo vytvorení komúny.“
59

 Rovnaký názor zastáva aj Schupfer, dodávajúc, že „to, čo 

sa zvyčajne nazýva vojnami alebo bojmi sociálnych skupín, sú v skutočnosti vojny či boje ná-

rodností stojacich voči sebe v opozícií, vojny či boje románskeho a germánskeho obyvateľ-

stva.“
60

 Nobiles boli spolu s arcibiskupom z mesta vyhnaní a cives s nimi až po hrozbe zá-

kroku z Ríše uzavreli mier, ktorého výsledkom bola s najväčšou pravdepodobnosťou spoluú-

časť cives na voľbe arcibiskupovho následníka, doteraz vyhradená nobilite.
61

 

S Aribertovým rozšírením moci vzrástla hrdosť samotného Milána a jeho obyvateľov, 

pre ktorých ambroziánska tradícia a váženosť arcibiskupského stolca boli hlavným tmelom 

akéhosi predkomunálneho spoločného vedomia (narušenie ktorého jeho nositelia vnímali ako 

urážku pamiatky patróna mesta sv. Ambróza) a Ariberto ako arcibiskup jeho živou personifi-

káciou.
62

 Práve toto vedomie sa prejavilo ako pri snahe Konráda II. Sálskeho, tak aj Henricha 

III. zasahovať do záležitosti mesta, a ktoré napokon zakaždým prevážilo nad nezhodami 

a bojmi medzi jednotlivými mestskými zoskupeniami. Ariberto sám volal pri hrozbe cisárske-

ho zásahu do zbrane všetkých obyvateľov mesta s cieľom obrany svojich práv a v tomto apeli 
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možno uzrieť prvé záblesky spoločného, komunálneho vedomia Milána,
63

 aj keď zďaleka nie 

trvalého, ako ukáže vývoj v desaťročiach nasledujúcich po Aribertovej smrti. 

1.3. Na ceste ku vzniku komúny 

Napriek účasti cives na voľbe Aribertovho následníka po jeho smrti v roku 1045 nebola podľa 

všetkého ešte dosiahnutá jednoliatosť spoločnosti – tá naopak zostala zakonzervovaná v stave, 

v akom sa nachádzala pred vypuknutím boja medzi novou nobilitou, vzniknutou zo začlene-

nia valvassores ku capitanes a cives. Vytvorila sa teda početne omnoho širšia vrstva novej, 

zmiešanej nobility, ktorej časť sa naďalej nemienila zmieriť s participáciou neurodzených 

vrstiev obyvateľstva na správe mesta. Táto nevôľa sa prejavila hneď pri samotnej voľbe arci-

biskupa, kedy sa nobilita rozhodla predstaviť cisárovi vlastného kandidáta (popri štyroch kan-

didátoch vybraných za účasti ľudu, ktoré cisár zamietol) a ten bol následne zvolený.
64

 Pozícia 

nobility sa však otriasla s nástupom reformistického prúdu pontifikov na svätopeterský stolec 

a s aktom vydaným roku 1053 pápežom Levom IX., ktorý zakazoval udeľovanie cirkevných 

statkov ako benefícií do rúk laikov a ktorý sa tak ostro vymedzil voči Constitutiu Konráda II. 

legitimizujúceho postavenie nobility, tj. capitanes a valvassores, ktorá si svoju pozíciu vybu-

dovala z veľkej časti práve na laickej držbe cirkevných statkov (viď. Landolfova donácia). 

Tento akt stál na počiatku tzv. Patarie – reformného hnutia v prostredí Milána a jeho okolia, 

ktoré vznietila iskra z rozsiahlej kampane za očistu cirkvi z iniciatívy reformných pápežov 

známej ako boj o investitúru, ktorá dosiahne svoj vrchol za pontifikátu Gregora VII., a ktoré 

sledovalo pod heslom cirkevnej reformy prerozdelenie moci v meste, iniciované vrstvou ci-

ves.
65

 

 Nie je naším zámerom podať tu vyčerpávajúci priebeh tohto reformistického hnutia. 

Počas troch dekád druhej polovice 11. storočia sa v meste vytvorili dve skupiny, jedna, pre-

važne pozostávajúca z nobility a konzervatívnych (a simonistických) klerikov, strániaca arci-

biskupovi dosadenému cisárom, a druhá, reformistická, ovplyvnená montfortskou sektou, 

presadzujúca kandidáta vybraného ľudovým zhromaždením a zložená mimo proreformných 

klerikov predovšetkým z cives, ktorí sa neúspešne pokúsili v štyridsiatych rokoch o získanie 

postavenia rovného nobilite. Miláno tak predstavovalo totožný boj o investitúru zvádzaný 

cisárom a pápežom ibaže v menšej mierke. Otázka cirkevnej reformy však bola skôr nástro-
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jom boja než vytúženým cieľom, boja skôr než za cirkevnú reformu, za reformu ekonomickú 

a politickú, boja za nabúranie suverénnej moci nobility so zámerom dosiahnutia participácie 

širokých vrstiev obyvateľstva na výkone moci. Boj o investitúru okrem iného (ako sa ukázalo 

o niečo neskôr za bojov s Barbarossom, resp. za bojov Barbarossu s pápežom), v našom prí-

pade so zreteľom na Patariu, mal nemalý význam pre boj rodiacich sa komún o svoje prežitie 

a legitimizáciu cisárom. Ako si všíma Brezzi, práve v tejto epoche dejín začali obe sváriace sa 

strany, tj. zástancovia reformy a jej odporcovia, nahliadať na mestá ako na potencionálnych 

spojencov a získavať si ich na svoju stranu všemožnou podporou, čoho mestá naplno využíva-

li predovšetkým s ohľadom na svoj vlastný prospech.
66

  

 Pataria prakticky skončila so smrťou jej vodcu, Erlembalda, roku 1075. Za jej defini-

tívny, listinne doložený koniec sa však považuje list zaslaný milánskym klérom pápežovi, 

v ktorom mu sľubujú svoje bezvýhradne podrobenie sa z roku 1095.
67

 Jej hlavný význam pre 

nás však spočíva v tom, že dovŕšila proces boja jednotlivých článkov feudálneho reťazca za 

podiel na vykonávaní moci v Miláne, a fakt, že sa tak dialo s posvätením pápeža, dodalo spo-

ločnosti — takej, aká vyšla z tohto turbulentného obdobia — pečať legitimity. Pataria 

a následný mestský vývoj v desaťročiach po nej, na periférií záujmu cisára a pápeža, ktorí 

riešili omnoho dôležitejšie otázky (pokračovanie boja o investitúru, za krátkodobého mieru 

potom prvá kruciáda Urbana II. a boj proti neveriacim), tak zrodila prvé komunálne orgány, 

resp. ich zárodky. Vzhľadom na fakt, že to bol po väčšiu časť investitúrnych bojov cisár, kto 

ťahal za kratší koniec, môžeme nahliadať na rodiace sa komunálne orgány ako inštitúcie, kto-

ré mali napomôcť lepšej organizácií a výkonu moci arcibiskupa — nepochybný znak toho, že 

moc cirkvi je opäť na vzostupe a na potvrdenie svojej prevahy a lepšie spravovanie vzrastajú-

cej moci potrebuje širší administratívny aparát. V skutočnosti však Pataria v určitých krátko-

dobých úsekoch poskytla obyvateľstvu možnosť vyskúšať si fungovanie pod autoritou vodcu 

z ľudu a vytvorila tým predpoklad pre postupné okresanie moci arcibiskupa. Slovami Schup-

fera „od režimu Erlembalda je možné datovať autonómiu mestských komún; pretože to od 

neho sa naučili jestvovať nezávisle na arcibiskupovi; a keď potom dostali nového pána, zá-

rodky tejto samostatnej existencie už boli v ich vnímaní zasiate.“
68

 Dané orgány sa potom 

postupom času stávajú čoraz autonómnejšími a nezávislými od rozhodnutia arcibiskupa vďa-
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ka jeho čoraz menšej autorite, ktorej úpadok na jednej stane odštartovala práve voľba z roku 

1045, presadená nobilitou a potvrdená cisárom, zásahy ktorého do mesta, ako ukázala Ariber-

tova éra, neboli nikdy Milánčanmi vítané, a ktorá sa prehlbovala tým viac, čím viac sa na glo-

rifikovanej postave arcibiskupa odrážali aktuálne boje odhaľujúc jeho slabosť a bytostnú zá-

vislosť od pápeža.  

Kde teda možno zachytiť skutočný počiatok Komúny a orgánu, ktorý ju bude symbo-

lizovať, konzulátu alebo konzulského kolégia? Jej počiatky sú nejasné a vzhľadom na nedos-

tatok dokumentov ťažko určiť presný dátum jej vzniku. Ústava z roku 1067, nariadená Milánu 

víťaznou propápežskou stranou krátkodobým mierom, obmedzovala moc arcibiskupa porad-

ným orgánom zloženým z členov Patarie
69

 a je možné, že práve oni sú zmienení pod menom 

„consules et primores“, ktorí boli v mene mesta vyslaní naproti cisárovi, prichádzajúcemu do 

mesta s cieľom zisku kráľovskej koruny na ceste do Ríma.
70

 Medzi historikmi sa však najviac 

skloňujú dátumy 1097, kedy sa v istom dokumente cirkevného charakteru vyskytuje ako 

miesto podpisu „Actum Mediolani, in consulatu civium“
71

 (kameňom úrazu ktorého je nevy-

riešená otázka, či sa jedná len o miesto podpisu zmluvy určené pre takéto prípady, kde sa za 

týmto účelom schádzali úradníci týmto poverení, alebo priamo o miesto, v ktorom naplno 

úradoval už vzniknutý konzulát), a 1111, kedy sa za dlhodobej neprítomnosti úradujúceho 

arcibiskupa Grossolana v meste z iniciatívy občanov ustanovila komisia, ktorá následne Gros-

solana zbavila úradu a za nového arcibiskupa si vyvolila istého Giordana, ktorého následne po 

krátkom vojenskom intermezze potvrdil v úrade samotný pápež. Bosisio považuje práve dru-

hý uvedený dátum, v ktorom sa spomína vznik arbitrážneho kolégia za počiatok konzulátu 

ako správneho orgánu zastupujúceho celú mestskú komunitu, nakoľko práve ním sa vytvára 

(z hľadiska cisárskej moci) nebezpečný precedens, kedy sa miska mocenských váh na prvý 

pohľad nakláňa na stranu pápeža. Pri bližšom nahliadnutí však vidíme, že pápež sa stal len 

„legitimizátorom“ nastalej situácie, ktorá sa zrodila z rozhodnutia laických zástupcov mesta, 

vybraných spomedzi seba a privlastnivších si tak nielen právo voľby nového arcibiskupa, ale 

aj právo odňať úrad tomu stávajúcemu; a ďalej tvrdí, že práve od tohto okamihu sa moc defi-

nitívne prerozdeľuje medzi arcibiskupa a jeho dovtedy poradné kolégium, a že sám Giordano 
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sa z vďaky za svoje zvolenie vzdal časti svojej moci v prospech tohto novovzniknutého úradu, 

spätne tak uznávajúc jeho spontánny vznik.
72

 Schupfer naopak považuje rok 1097 za dosta-

točný dôkaz existencie konzulského magistrátu a jeho úradovania v plnom prúde, čo napokon 

podporuje odvolávaním sa na dokument z roku 1100, podľa ktorého „arcibiskup Anselmo, po 

tom, čo sa zišlo zhromaždenie ľudu a kléru súhlasiac s každoročným svätením pamiatky S. 

Hrobu, schválil pred magistrátom, že 8 dní pred a 8 dní po sviatku by sa mal zachovávať vše-

obecný mier a prímerie s platnosťou pre celé zázemie mesta...“,
73

 a na svedectvo kronikára 

Landolfa mladšieho, ktorý podľa svojich vlastných slov vykonával úrad konzulského sekretá-

ra už v roku 1107.
74

 Obdobného názoru je aj Manaresi považujúci za dôkaz existencie konzu-

látu pred rokom 1111 práve spomínaný dokument z roku 1097 so spornou formulkou „Actum 

Mediolani in consulatu civium“, tvrdiac, že „keď sa daný názov zaviedol, neznamenal hneď 

ustanovenie nového verejnosprávneho orgánu, ale len nové pomenovanie orgánu jestvujúce-

ho“, odôvodňujúc túto hypotézu tvrdením, že práve v tejto dobe dochádza k šíreniu nového 

zákonodarstva, ktoré toto pomenovanie prinieslo a aplikovalo na jestvujúce orgány 

z Romagne do Lombardie.
75

 Väčšina historikov sa však zhoduje na tom, že ak jestvoval neja-

ký správny orgán pod názvom konzulát, jednalo sa len o úrad s právomocou poradnou, arbit-

rážnou a pravdepodobne bez nepretržitej existencie (ako k tomu nasvedčujú udalosti z roku 

1111) naďalej podriadený arcibiskupovi a z tohto uhla pohľadu je prelomový práve rok 1111, 

kedy sa toto zoskupenie ustanovilo bez iniciatívy arcibiskupa a navyše so zámerom rozhodo-

vať o jeho spôsobilosti vykonávať úrad. Kľúčovou avšak časovo obtiažne vymedziteľnou 

zmenou bola práve účasť zástupcov všetkých troch staronových sociálnych tried (tj. capitanes, 

valvassores a cives) na mestskej správe, ku ktorej vydláždili v Miláne cestu práve udalosti 11. 

storočia. 

Definitívny vznik konzulátu tak určiť nemožno, rovnako ako ani definitívny prechod 

moci z arcibiskupa na konzulát. Všetko však nasvedčuje tomu, že v roku 1117, kedy sa na tzv. 

Brolette
76

 stretli za účelom jednania ako arcibiskup, tak konzuli, obe skupiny usadené na 
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vlastnej tribúne, konzulát už fungoval naplno a podieľal sa na moci (vzhľadom na formu 

zhromaždenia pravdepodobne rovnej) spolu s arcibiskupom. Moc arcibiskupa sa bude naďalej 

stenčovať a po kostnickom mieri z roku 1183, ktorým bude definitívne zakončený spor Frid-

richa Barbarossu s komúnami, prejde definitívne do rúk konzulátu a podestu. 

1.4. Inštitucionálna stránka Milána v predvečer vypuknutia bojov s Fridrichom 

Barbarossom 

V predvečer nástupu Fridricha Barbarossu na trón a s tým zahájenou ofenzívou zo strany ci-

sárstva na obnovenie oslabených mocenských pozícií v severnej Itálií vyzerá inštitucionálna 

stránka Milána ako čerstvo sformovanej komúny nasledovne: 

 Moc konzulského kolégia, ako sme si ukázali vyššie, vzniknutého pravdepodobne z 

poradného orgánu okolo arcibiskupa a skrz precedens jeho voľby z roku 1111 zahájivšieho 

novú, sebavedomejšiu fázu svojho úradu v krátkom, približne štyridsaťročnom období neustá-

le vzrastá, a aj keď de iure na vrchole mocenského rebríčka naďalej ostáva arcibiskup a jeho 

moc je nespochybnená,
77

 de facto drvivú väčšinu moci prebralo práve konzulské kolégium. 

Možno sa domnievať, že moc konzulov ako arbitrážneho orgánu bola spočiatku obmedzená 

len na svetskú časť výkonu rozsudku nariadenú arcibiskupom, tak ako to bolo zakotvené 

v ústave z roku 1067 pre arcibiskupovo poradné kolégium a ako to vyplýva zo zasadania kon-

zulov s arcibiskupom na Brolette z roku 1117 — „konzuli udeľujú oslobodzujúci rozsudok 

alebo odsúdenie z právneho hľadiska, arcibiskup z toho duchovného.“
78

 Taktiež vzhľadom na 

ochabujúcu moc cisára vynášajú konzuli (a ich predchodcovia z poradného kolégia okolo ar-

cibiskupa) aj rozsudky nad právnymi záležitosťami spadajúcimi pod kompetencie missi regii, 

cisárskych poslov, avšak v snahe vyhnúť sa konfrontácií s cisárom sa stalo zvykom, že ko-

nečný rozsudok potvrdili samotní poslovia.
79

 V tridsiatych rokoch však reálna moc definitívne 

prechádza na samotné kolégium, o čom svedčí rok 1133, kedy to boli práve konzuli ako zá-

stupcovia a splnomocnenci komúny, ktorých rozhodnutie o tom, z rúk ktorého z dvoch pápe-

žov prevezme novozvolený arcibiskup pallio, arcibiskup akceptoval a de facto tak uznal zvr-

chovanosť rozhodnutí konzulského kolégia;
80

 a v rovnaký rok to boli práve zástupcovia ko-
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múny, ktorí schválili korunováciu cisára Konráda III. a arcibiskup sa stal už len jej vykonáva-

teľom.
81

 Konzuli tak krok za krokom preberali výkon funkcií spadajúcich do tejto doby pod 

arcibiskupa, tj. vedenie vojny, jej vyhlasovanie a uzatváranie mieru, výber daní, razbu mincí, 

vedenie súdov s mešťanmi, a pod., pričom jednotlivé funkcie mali medzi sebou konzuli prav-

depodobne rozdelené. Pre jurisdikciu sa pravdepodobne už v roku 1153 vydelilo zvláštne ko-

légium sudcovských konzulov.
82

 Konzulský úrad bol od roku 1138 obmedzený na dobu jed-

ného roku a pred odchodom z funkcie bol konzul povinný navrhnúť svojho nasledovníka, 

o jeho voľbe však rozhodlo ľudové zhromaždenie, resp. od druhej polovice 12. storočia komi-

sia vybraná spomedzi jeho členov odchádzajúcimi konzulmi a nazývaná credentia, predstavu-

júca poradný orgán konzulov.
83

 Z roku 1130 pochádza prvý záznam o voľbe konzulov rozde-

lených do troch tried podľa starej deľby na capitanes, valvassores a cives,
84

 každá vrstva si tak 

pravdepodobne volila svojich zástupcov a v neskoršom období boli títo zástupcovia volení 

ešte podľa mestských štvrtí, tzv. portae. Počet konzulov sa vzhľadom na nedostatok prameňov 

nedá presne určiť, maximálny počet 12 členov je zachytených v akte z roku 1196.
85

  

Moc konzulov je okrem toho závislá na súhlase či nesúhlase ľudového zhromaždenia, 

ktoré je zvolávané pri príležitosti rozhodovania o otázkach bezprostredne sa dotýkajúcich 

celého komunálneho spoločenstva a ktoré tak definitívne určuje platnosť danej vyhlášky spo-

ločnou prísahou. Zhromaždenie (concium, concio alebo arengo) jestvovalo v Miláne pravde-

podobne od raných dôb, nakoľko záznamy o ňom sú už z čias biskupa Ansperta, ktorý tomuto 

zhromaždeniu presedal pri rokovaní ohľadom rozšírenia mestských hradieb,
86

 a členmi tohto 

zhromaždenia boli všetci dospelí muži a zároveň plnoprávni občania mesta. Moc ľudového 

zhromaždenia sa však príznačne s rozvojom komunálnych orgánov okresáva v prospech vole-

ných jedincov a tento vývoj možno badať už od druhej štvrtiny 12. storočia, kedy je ľudové 

zhromaždenie symbolizujúce jednotný hlas celej komúny povinované spoločnou prísahou 

poslušnosti konzulom,
87

 a napokon „hlas ľudu“ definitívne ustupuje vyššie zmienenej vybra-

nej skupinke voličov tvoriacej poradné kolégium konzulov, credentii. 
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Napokon konzulom pri vykonávaní moci asistujú sudcovia a starší, spomenutí na stra-

ne konzulov už v roku 1117 pri zhromaždení na Brolette ako „iuris, legum et mores peri-

tis“.
88

 Títo sudcovia v nasledujúcom období tvorili pravdepodobne akési poradné kolégium 

samotného konzulátu nejasného počtu, nakoľko neraz bol konzulom samotný sudca. Ich počet 

však postupne vzrastal ako vzrastal aj počet konzulov a napokon z roku 1215 pochádza naria-

denie, že každému konzulovi má napomáhať pri výkone práce zrovna jeden sudca.
89
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2. Inštitucionálny vývoj Benátok do nástupu Fridricha Barbarossu na trón 

Počiatky Benátok ako mesta spadajú do neskoroantického obdobia sťahovania národov, kedy 

je obyvateľstvo severovýchodného regiónu Itálie nútené pod náporom barbarskych nájazdov 

k ústupu na skupinku ostrovov v lagúne, doteraz obývaných prevažne obchodníkmi so soľou 

a rybármi. Zo zamýšľaného dočasného osídlenia sa však po krátkodobom intermezze byzant-

skej nadvlády nad Itáliou za cisára Justiniána stáva po novej vlne tentokrát longobardských 

nájazdov osídlenie trvalé a na ostrovy prúdia nové skupiny prisťahovalcov. Benátky, naroz-

diel od Milána s pretrvávajúcou civitátnou štruktúrou z čias Rímskej ríše, tak vznikajú doslo-

va z ničoho, bez opory v inštitucionálnych základoch prinesených z pevniny, a spolu s Ra-

vennou sa po longobardskej invázií stávajú poslednou baštou byzantskej moci na severe Ape-

ninského poloostrova.  

2.1. Na ceste k emancipácií spod Byzancie 

Na Benátky sa od pádu Teodorichovej ríše Ostrogótov a opanovania severnej Itálie Byzanciou 

vzťahoval byzantský administratívny systém a bola to práve ostrovná poloha, ktorá umožnila 

jeho prežitie a následné prehĺbenie aj napriek rozkladu systému na väčšine bývalého byzant-

ského panstva v severnej Itálií. Správou oblasti bol poverený vojensko-administratívny správ-

ca, magister militius, dosadzovaný Byzanciou skrz ravennského exarchu, najvyššieho úradní-

ka povereného správou italských provincií.
90

 Popri magistrovi militii, ktorý vznikol zmilitari-

zovaním štátnej správy s cieľom lepšej obrany územia, jestvoval naďalej na obmedzenom 

území spadajúcom pod dohľad exarchu úrad vojvodu (dux), líšiaci sa od magistra militii ab-

senciou vojenských povinností. Na najnižšom stupni správy nachádzame úrad tribúnov dosa-

dených buď priamo exarchom alebo zvolených miestnymi elitami a exarchom len potvrde-

ných vo funkcii, kumulujúcich v podstate právomoci totožné s právomocami magistra militii 

na menšom územnom merítku – vykonávali administratívnu činnosť, boli poverení výberom 

daní, mali na starosti súdnictvo a organizáciu vojska.
91

  

Od počiatku tohto vojensko-správneho zriadenia však medzi miestnou nobilitou 

a byzantskou štruktúrou dosadeným správcom vládlo napätie vyplývajúce z odlišného kultúr-
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neho a náboženského prostredia a z neho vyplývajúcej odlišnej mentality byzantských elít,
92

 

čo pri uvoľnení centrálnej moci v dôsledku vojen alebo sporov o ikonoklazmus pravidelne 

vyúsťovalo v snahu zbaviť sa byzantskej kontroly. Dôkazom nespokojnosti miestnych s by-

zantskou správou je osud prvých dvoch dóžov, Paoluccia Anafesta a istého Marcella Tegal-

liana zavraždených vzbúrencami.
93

 Prvou revoltou cieľavedome sledujúcou vymanenie sa 

z byzantskej nadvlády bolo zvolenie vlastného vodcu, dóžu (venetská verzia lat. dux) Orsa 

Ipata za ikonoklasticistických bojov roku 727.
94

 Po jeho násilnej smrti sa na jeho mieste opäť 

vystriedalo niekoľko Byzanciou dosadených magistrov, kým sa znovu nepresadila voľba 

miestnej nobility zvolením dóžu Diodata roku 742. Diodato bol jedným z magistrov vládnu-

cich v uplynulých rokoch a práve jeho zvolenie možno vnímať ako kompromis medzi vlast-

nou a byzantskou voľbou, ako „politický akt očividne inšpirovaným snahou neupozorniť 

a nepopudiť príliš vládu Byzancie.“
95

 Prevedenie voľby dóžu z rúk byzantských úradníkov na 

miestne elity je tak, aj napriek dodatočnému potvrdzovaniu tejto voľby exarchom či cisárom, 

úspešným krokom na ceste k autonómií.  

Benátky však naďalej ostávali pod zvrchovanou vládou Byzancie, ktorá si vládu nad 

nimi udržiavala jednak skrz udeľovanie honosných titulov spravidla za vojenskú pomoc, vý-

nimočne taktiež na potvrdenie nástupníctva či legitimizáciu zvoleného dóžu, ktorých význam 

vzrastal priamo úmerne so vzrastajúcou nezávislosťou Benátok na Konštantínopole;
96

 jednak 

skrz znovuzavedenie úradu tribúnov, úradu bez trvalej kontinuity, ktorého vznik mal za cieľ 
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zabrániť prílišnej uzurpácií moci jedincom a ktorý personifikoval dohľad Byzancie nad mes-

tom samotným.
97

 

To, že aj napriek zdanlivej autonómií ešte stále rozhodujú o osudoch Benátok obaja ci-

sári, sa ukázalo na príklade neúspešnej trestnej výpravy Pipina, syna Karola Veľkého, do la-

gúny sledujúcej podmanenie oblasti ako poslednej byzantskej enklávy na severovýchode Itá-

lie, obklopenej územím spadajúcom pod správu Frankov. Benátky pravdepodobne dobyté 

neboli, no dóža mal byť údajne zvrhnutý, odvlečený k Frankom a odtiaľ, po podpise aachen-

skej mierovej zmluvy z roku 812, ktorou boli Benátky znovupotvrdené ako integrálna súčasť 

Byzancie, odvlečený do byzantského zajatia.
98

 Z hľadiska mocností tak Benátky zatiaľ neboli 

ničím viac než marginálnou provinciou usilujúcou o samostatnejšiu politiku.  

Deviate storočie však prinieslo ďalšie tri akty, ktoré môžeme z nášho hľadiska pova-

žovať za stupňujúce sa benátske ašpirácie na samostatnosť. Jednalo sa o prenesenia dóžovho 

sídla z Malamocca na skupinku ostrovov okolo dnešného Rialta, odôvodňované lepšou strate-

gickejšou polohou, ako ukázala nedávna neúspešná Pipinova invázia; ďalej o uznanie Bená-

tok ako vojvodstva zo strany cisára Lothara I. roku 840 prostredníctvom tzv. Pactum Lotharii, 

ktoré sa odrazilo ako na zmene titulatúry dóžu samotného, tak na vyjadrení jeho vzťahu 

k byzantskému cisárovi,
99

 a napokon transláciou ostatkov sv. Marka z Alexandrie do mesta na 

lagúne, spätne legitimizované legendami.
100

 Ak si všimneme nepochybných paralel so vzni-

kom germánskych kniežatstiev či ranostredovekých kráľovstiev, založenie či presun panov-

níckeho sídla ako aj snaha o legitimizáciu a zvýraznenie jedinečnosti štátneho útvaru skrz 

odkaz k pôsobeniu významnej cirkevnej postavy vzťahujúcej sa k danému miestu naznačujú 

postupné snahy Benátok o budovanie si nezávislosti a jej spätné „posvätenie“. 

V prospech čoraz autonómnejšej politiky Benátok, naštartovanej v priebehu 9. storo-

čia, však hral okrem priaznivej geografickej polohy na okraji byzantských dŕžav a v centre 

stredomorských obchodných trás aj ekonomický rozmach rapídne urýchlený s nástupom ob-

dobia krížových výprav, podnecujúci Benátky k zdokonaleniu námornej dopravy a otvárajúci 

emancipujúcemu sa vojvodstvu čoraz širšie perspektívy zahraničnej politiky, ktorý bol 
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v neposlednom rade (a možno paradoxne) nepriamo stupňovaný práve byzantskými obchod-

nými koncesiami.
101

 Z nich najvýznamnejšou je nepochybne Zlatá bula Alexia I. Komnéna 

z roku 1082, ktorou Benátky okrem výsostného bezpoplatkového obchodu v Levante získali 

samostatnú obchodnú štvrť priamo v Konštantínopole. A že Benátky v časovom rozpätí nie-

koľkých desaťročí predbehli Byzanciu ako ekonomicky, tak mocensky, sa zreteľne ukázalo  

v roku 1126, kedy sa Byzancia v snahe okresať závratne vzrastajúcu benátsku moc rozhodla 

udeliť obchodné koncesie konkurenčnej Pise – v krátkej dobe si spomínanú koncesiu vydoby-

li Benátky naspäť po zahájení obliehania hŕstky ostrovov.
102

 

Postupom času tak Benátky dosiahli nezávislého postavenia, napriek naďalej trvajúcej 

forme istej podriadenosti Byzancii, spočívajúcej predovšetkým v záväzku vojenskej pomoci 

Benátok proti expanzívnym snahám Normanov, ktorá v priebehu storočí (a vzhľadom k vnút-

ropolitickým problémov, ktoré obracali pozornosť Konštantínopolu na iné oblasti ríše) však 

nadobúdala charakter dobrovoľnej pomoci a definitívnej politickej nezávislosti, a ktorá sa 

odrážala, ako sme uviedli vyššie, v čestnej titulatúre udeľovanej byzantským cisárom dóžovi 

za prejavenú pomoc. Daný stav neúplnej nezávislosti však nateraz vyhovoval obom stranám: 

„Ako Byzancia nevstupovala do interného života vojvodstva a nezasahovala do jeho slobod-

ných výnosov, vojvodstvo sa neusilovalo striasť posledných formálnych pút, posvätených tra-

díciou postupom času nadobúdajúcou čoraz sekulárnejší charakter, konieckoncov, nie úplne 

zbytočných, s ohľadom na udržanie rovnováhy s nemeckou ríšou.“
103

  

2.2. Dóža – od absolútnej moci ku vzniku komúny 

Minimálne prvé storočie existencie úradu dóžu si nositeľ tohto titulu nemohol byť istý trvác-

nosťou svojho postavenia. O zvrchované postavenie v rámci ostrovného obyvateľstva bojova-

li početné vznešené rody súperiace jednak medzi sebou navzájom, jednak o kontrolu moci 

bojovala probyzantská frakcia s frakciou naklonenou väčšej benátskej autonómií. Ako správ-

ne zdôrazňuje Maranini, „voľba dóžu neznamenala vždy konsenzus medzi rôznorodými ná-

zormi voličov, ale skôr živelnú prevahu jednej alebo viacerých spriaznených frakcií nad 
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ostatnými; víťazstvo bolo navyše častokrát dosiahnuté za pomoci viac či menej vzdialenej 

mocnosti: východného impéria, Longobardov, Franskej ríše, neskôr ríše nemeckej.“
104

 Pred 

dóžom teda stála otázka, ako si udržať čo najnezávislejšie postavenie skrz kľučkovanie 

a využívanie intervencie raz tej, raz onej ríše, a vyhnúť sa pomerne častému osudu nositeľov 

dóžacieho titulu – oslepeniu či vražde. Zároveň však musel hľadieť na to, aby jeho moc nedo-

siahla príliš veľkých rozmerov a nevzbudila tak nevraživosť konkurentov. Neprekvapí preto, 

že sa v raných benátskych dejinách objavuje niekoľko pokusov o zavedenie dedičnosti úradu 

skrz priamu nomináciu nasledovníka alebo pribratie si rodiného prílušníka ako spoluvladá-

ra.
105

 Spravidla sa však jeden rod neudržal na dóžacom stolci dlhšie než v rozmedzí troch-

štyroch rodových príslušníkov, pretože „sila, veľkosť, oslnivosť jedného rodu sa stali spravid-

la jeho záhubou, ktorej ho takto podrobili skupiny rodín, obávajúce sa definitívnej straty 

svojho politického vplyvu. Prevaha systému dynastického či systému volebného závisela na 

výsledku týchto rodinných bojov: keď sa podarilo uspieť jednému rodu, volebný systém upa-

dol do zabudnutia a na výslnie sa dostal v okamihu, akonáhle sa na obzore začala črtať nová 

mocenská konštelácia, alebo vtedy, keď sa počalo ukazovať, že víťazstvo novej frakcie zname-

nalo príchod novej dynastie na dóžací stolec.“
106

  

Deviate storočie spolu s rozvojom autonómie mesta v rámci možností prinieslo prvé 

inštitucionálne zmeny. Okolo dóžu sa vytvára tzv. curia ducis alebo publicum placitum, tj. 

zoskupenie klerikov ako aj svetských predstaviteľov nobility rovnako ako neurodzených vrs-

tiev občanov, menovaných priamo dóžom. Jedná sa však len o orgán prevažne poradnej funk-

cie s členmi dosadzovanými priamo dóžom, vzniknutý pravdepodobne zo snahy dóžu zabez-

pečiť si postavenie umožnením participácie nobility, potencionálnej konkurencie, na politic-

kom dianí a zabrániť tak prípadným vzburám, rovnako sa však jedná o nevyhnutný akt sledu-

júci lepšiu správu štátneho útvaru z dôvodu počínajúceho ekonomického rozmachu.
107
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Povedľa toho sa v približne rovnakej dobe vytvára alebo lepšie povedané znovuožíva 

inštitúcia ľudového zhromaždenia alebo concia. Kým podľa Maraniniho malo tvoriť protivá-

hu proti prevažne nobilitou tvorenej curii ducis a zapadalo tak do dóžových koncepcií na po-

silnenie si čo najabsolutistickejšieho postavenia,
108

 Fiastri v ňom naopak vidí ďalší stupienok 

Benátok na ceste k nezávislosti vysvetľujúc, že „v časoch podriadenosti Benátok Byzancii sa 

voľba dóžu odohrávala pravdepodobne podľa precíznych legislatívnych smerníc skrz volebný 

akt, v ktorom hrala kľúčovú rolu tribúnska nobilita a klér.“
109

 Úlohy concia boli s výnimkou 

voľby dóžu v podstate analogické conciu v Miláne – schvaľovanie tých rozhodnutí dóžu, kto-

ré sa týkali celého spoločenstva, tj. vyhlasovanie vojny a mieru, schvaľovanie voľby vysoké-

ho kléru či dóžovho prípadného spoluvladára a dokonca aj prenesenie sídla z Malamocca na 

Rialto, rovnako však aj potvrdzovanie súdnych výnosov, ktorých výkon bol následne zverený 

sudcom, iudices, domnelým nástupcom niekdajšieho úradu tribúna.
110

 Na základe vyššie uve-

denej podobnosti s obdobnou inštitúciou vo vnútrozemí nie je teda nepravdepodobné predpo-

kladať kontinuitu verejného zhromaždenia aspoň v čiastočnej forme od príchodu budúcich 

Benátčanov na ostrovy, je to však až v 9. storočí, kedy význam concia závratne rastie skrz 

absorbovanie volebnej funkcie budúcej hlavy štátu. Bolo by však mylné domnievať sa, že 

concio tvorilo reálnu opozíciu nobilite a jej záujmom častokrát oponujúcim záujmom dóžu, 

nakoľko postupom času sa jeho prevažujúcou zložkou stala práve nobilita.
111

  

Ďalší úspech nobility s cieľom zabezpečenia si väčšej účasti na moci prišiel v prvej 

polovici 11. storočia za vlády dóžu Domenica Flabianica. Flabianico, pochádzajúc z tzv. no-

vej nobility, ktorá podobne ako valvassores v Miláne a Lombardii vôbec dosiahla významné-

ho spoločenského postavenia a ekonomického zázemia skrz obchodné aktivity, sa pokúsil 

o naklonenie mocenských misiek váh na stranu aristokracie dvoma zákonmi – jednak záka-

zom vlády dóžu so spoluvládcom, teda rodinným príslušníkom, v snahe zamedziť dedičnosti 

úradu, a jednak pridružením dvoch radcov k osobe dóžu.
112

 O praktickom dodržiavaní zákona 
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proti nepotizmu svedčí Rendinov postreh: „Napriek zákazu spoluvlády a zákazu práva vybrať 

si nástupcu, nepotizmus pretrvával aj naďalej; bolo však potrebné počkať niekoľko rokov, 

avšak vznešená krv presadila svojich potomkov skôr či neskôr. V podstate dóža, aj keď naďa-

lej participoval na výkone svojej moci s ľudovým zhromaždením, ktoré ho volilo, bol odteraz 

vladárom so všetkými výsadami, ktoré tento úrad obnáša, preferujúci synov a príbuzných 

spomedzi uchádzačov o najvyššie úrady, ktorých obdržanie mohlo nakoniec viesť až k zisku 

titulu dóžu.“
113

  V danej súvislosti je vhodné uviesť zákon dóžu Domenica Michiela, ktorý tak 

roku 1121 znovu povoľuje spoluvládu a nepotizmus.
114

 Aj keď teda vyššie zmienený vývoj 

oscilujúci okolo zákazu či povolenia nepotizmu zatienil pridruženie dvoch radcov k postave 

dóžu, netreba tento akt prehliadať. Práve naň nadväzuje výnos dóžu Pietra Pollaniho z roku 

1143, ktorým zavádzal obdobnú inštitúciu radcov („i Savi“) považovaných za zárodok ne-

skoršej Malej rady (Consiglio minore), tentokrát však radci neboli dosadzovaní priamo dó-

žom, ale volení nám bližšie neznámym procesom z radov ako staršej, tak aj novej nobility. 

Rok 1143 je tak považovaný (skrz pričlenenie novej obchodníckej vrstvy do štátnej správy 

najzreteľnejšie viditeľnej práve Flabianicovým nariadením, až teraz však natrvalo legislatívne 

zakotveným) za rok vzniku komunálneho zriadenia v Benátkach v ponímaní participácie širo-

kých vrstiev obyvateľstva (či už reálne alebo len formálne, viď. účasť nižších vrstiev 

v conciu) na výkone štátnej moci.  

Vznik úradov od tých najranejších tak možno pojímať ako pravidelne sa opakujúcu 

osciláciu medzi prevahou viac-menej absolutistickej moci dóžu a jej oklieštenie skrz podpor-

né orgány, v ktorých skôr či neskôr prevládla vôľa nobility. Od najranejších dôb Benátok ako 

vojvodstva s čoraz nezávislejšou a autonómnejšou politikou tak možno badať najvýraznejší 

rys neskoršieho komunálneho zriadenia – vzájomný dohľad a kooperáciu medzi jednotlivými 

zložkami štátnej moci. Zriadenia, ktorého inštitucionálna základňa sa zrodila práve zriadením 

i Savi.  
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2.3. Inštitucionálna stránka Benátok v predvečer vypuknutia bojov s Fridrichom 

Barbarossom – Zvláštna cesta na ceste ku komúne 

V predvečer Barbarossovho zostupu do Itálie tak vládne v Benátkach dóža, s mocou regulo-

vanou poradným orgánom i Savi, zloženým z mestských oligarchov, a s pomocou ľudového 

zhromaždenia (napriek deklarovanému ľudovému charakteru so skrytou prevahou oligarchie, 

reálnej držiteľky moci), disponujúceho aprobačnou funkciou na záležitosti týkajúce sa mesta 

ako celku a majúceho hlavné slovo na voľbe novej hlavy štátu. 

Na komparácií vývoja štátneho zriadenia Milána a Benátok do obdobia lombardských 

vojen Fridricha Barbarossu tak, ako sme ho načrtli v úvodných kapitolách, možno badať oči-

vidné paralely medzi oboma mestskými štátmi, resp. komúnami. To, čím sa obe zriadenia 

líšia, je časový posun medzi jednotlivými analogickými vývojovými medzníkmi vyplývajúci 

jednak z rozdielnej dĺžky existencie oboch komún, jednak zo závislosti na historickom vývoji 

ríše, ku ktorej dané komúny náležali.  

V Benátkach otvorilo cestu emancipácií mesta od zvrchovaného centra, Byzancie, ob-

dobie rozkladu byzantskej správy v severnej Itálií pod náporom Longobardov a následné ako 

vnútropolické (obdobie ikonoklastických bojov), tak zahraničnopolitické problémy (boje 

s Arabmi či Slovanmi na Balkáne). Obdobne sa v severnej Itálií v dôsledku vnútropolitických 

problémov v Ríši v súvislosti so zánikom karolovskej dynastie vytvárajú autonómne centrá 

moci s miestnymi elitami a samozvanými uzurpátormi železnej longobardskej koruny, ktoré 

budú následne ríšski panovníci len ťažko potláčať. Ako západný, tak východný cisár musia, 

ak si chcú udržať aspoň obmedzenú moc nad danými územiami, pristúpiť na kompromis 

s miestnymi elitami, ktoré sa počas kritického obdobia chopili moci a zmenili doterajší zauží-

vaný politický rád – dynastia Otovcov tak spätne uznáva prevod moci z vojvodu na arcibisku-

pa a jeho klientelu, východný cisár povoľuje voľbu dóžu miestnymi elitami, obaja imperátori 

si samozrejme udržujú nad reformovaným systémom istú formu dohľadu či už prostredníc-

tvom spätného potvrdenia dotyčného dóžu, či arcibiskupa v úrade, alebo prostredníctvom vy-

tvorenia kontrolného orgánu, nakloneného tej-ktorej mocnosti – tribúnov v Benátkach či missi 

regii v Miláne.  

Taktiež samotný prerod oboch miest na komunálne zriadenie niesol napriek podobné-

mu vývoju vlastné špecifiká, a to predovšetkým v prípade Benátok. Formálne bola na čele 

oboch miest dlhú dobu jedna osoba v praxi vládnuca skrz jej podriadené alebo ju kontrolujúce 

orgány. Inštitucionálny vývoj smerom ku komúne započína oslabením pozície tejto osoby 
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a vytvorením správnych orgánov s participáciou zástupcov čo najširších vrstiev obyvateľstva. 

V Miláne daný prerod pozorujeme vytvorením konzulského kolégia koncom 11. storočia, 

v Benátkach vytvorením poradného orgánu radcov alebo i Savi. Rozdielne sú však okolnosti 

vzniku týchto úradov. Kým v Miláne vzniklo konzulské kolégium ako dôsledok bojov jednot-

livých sociálno-politických vrstiev o podiel na verejnej moci, v Benátkach došlo k tomuto 

prístupu novej obchodníckej vrstvy, obdobou milánskych valvassores, pokojnou cestou. Dô-

vody sú nasledovné: na jednej strane nebolo triedne rozvrstvenie v Benátkach v porovnaní 

s Milánom tak zreteľne vyhranené a k premiešaniu starej a novej obchodníckej nobility došlo 

v podstate hneď na počiatku intenzívnejšieho vzniku tej druhej, po prenesení dóžovho sídla 

z Malamocca na Rialto, ktoré sa stalo obchodným strediskom celých Benátok. V Benátkach, 

ako sme opísali vyššie, navyše od začiatku dochádzalo ku kyvadlovému presunu ťažiska moci 

od dóžu, ktorého pozícia nebola zďaleka tak stabilná ako pozícia milánskeho arcibiskupa, 

k nobilite. Taktiež určitá forma participácie širokých vrstiev obyvateľstva prostredníctvom 

concia je v Benátkach zreteľnejšia, intenzívnejšia a jestvujúca od ich vzniku – pozícia, ktorú 

si neurodzené vrstvy v Miláne vydobýjali vojenskou cestou a ktorá sa javí ako legislatívne 

zakotvená približne až od roku 1130, kedy majú svojich konzulov zvlášť cives.  

Ku vzniku komúny tak Benátky dospeli priamejšou a mierovejšou cestou než Miláno, 

aj keď ku vzniku viac-menej formálnemu – pod rúškom komúny možno badať skôr záujmy 

nobility kryté súbežnými orgánmi vzájomnej kontroly, na ktorých len pro forma participujú 

nevznešené vrstvy obyvateľstva. K pokojnejšiemu prerodu však z nášho pohľadu prispelo aj 

určité „predkomunálne“ spoločné vedomie obyvateľov mesta, spoločne zdieľajúcich strasti 

exulantov a spoločne bojujúcich za svoje prežitie a za autonómiu. Vzhľadom na z drvivej 

väčšiny obchodný charakter mesta nemožno v Benátkach nájsť vyhranenejšie triedne rozvrs-

tvenie ako v Miláne, ktoré, hoc z hľadiska obchodu významovo zrovnateľné s Benátkami, 

disponovalo obyvateľstvom s rôznorodejšou deľbou práce vyplývajúcou taktiež z kontinen-

tálnej polohy mesta, a tento fakt vylučoval ostrejšie boje medzi jednotlivými vrstvami obyva-

teľstva – tie sa naopak obmedzovali na boj proti dóžom ašpirujúcim na absolutistickejšiu drž-

bu moci. V predvečer významných zmien v štátnom zriadení oboch nami sledovaných miest 

sme tak svedkami ich prvotného komunálneho sformovania s mierne odlišnými štátnymi in-

štitúciami, v podstate však vzniknutými za rovnakým účelom.  
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3. Lombardské vojny Fridricha Barbarossu a Miláno 

V nasledujúcich kapitolách, tvoriacich jadro našej práce, sa zameriame na samotné obdobie 

lombardských vojen Fridricha Barbarossu proti komúnam, v skratke načrtneme hlavné príčiny 

vedúce k ich vypuknutiu a, odsunúc do úzadia chronológiu a schematický opis jednotlivých 

cisárových výprav do Itálie, ktoré by mali tvoriť kulisu nášho výskumu, zameriame sa predo-

všetkým na zlomové okamihy tohto konfliktu, ktoré sa odzrkadlili na modifikácií štátneho 

zriadenia nami sledovaných komún, Milána a, v nasledujúcej kapitole, Benátok. 

3.1. 1152 – 1158, od nástupu Fridricha I. Barbarossu na trón po druhé zasadanie 

snemu v Roncaglii 

S voľbou a následnou korunováciou Fridricha Štaufského za rímskeho kráľa v prvých marco-

vých dňoch roku 1152, necelé tri týždne po smrti jeho strýka Konráda III., započalo nové, 

sebavedomé obdobie ríšskych dejín. Po vymretí sálskej dynastie osobou Henricha V. roku 

1125 a následných nestabilných dekádach vlády saského vojvodu Lothara zo Supplinburgu 

ako Lothara III. a Konráda III. Štaufského, charakterizovaných nestabilnou vnútropolitickou 

situáciou v Ríši z dôvodu v pravidelných intervaloch sa opakujúceho zápasu o trón medzi 

rodmi Štaufov a Welfov, bola voľba švábskeho vojvodu Fridricha z rodu Štaufov, po matke 

Judite z rodu Welfov, vnímaná ako kompromis sledujúci stabilizovanie situácie. Ako rozprá-

va Fridrichov strýko a kronikár Otto z Freisingu: „Napokon na záver ich debát (kniežat, ktoré 

volili kráľa), ako si spomínam, bol dôvod ich jednohlasného súhlasu (s Fridrichovou voľbou) 

nasledovný: Až do dnešných dôb boli dva slávne rody v rímskom svete, v hraniciach Galie 

Germánskej: jeden bol rod Heinricha Gueibelinga, druhý Guelfa de Aldorfo, z prvého pochá-

dzali cisári, z druhého zvyčajne veľké kniežatá. Tieto (rody), pretože medzi ich mužmi sa zvyk-

la usídliť veľká túžba po sláve, často medzi sebou súperili a nemálo tým narúšali pokoj 

v štáte. So súhlasom Boha, aby svojmu ľudu, ako sa všeobecne verí, aj do budúcna zaistil 

mier, stalo sa za vlády Henricha V., že vojvoda Fridrich si vzal za manželku dcéru vojvodu 

Henricha Čierneho a z ich zväzku sa narodil Fridrich, ktorý dnes panuje, z jednej strany teda 

pochádzajúci z rodu kráľovského, zo strany matky z rodu Guelfa. Kniežatá však nebrali 

v úvahu len usilovnosť a cnosť už vyššie spomenutého mladíka, ale aj to, že mu v žilách kolo-

vala krv oboch rodov a tak ako tmel mohol vyplniť priestor medzi múrmi, ktoré predstavovali 

tieto dva znesvárené rody. Premýšľali, že ak ho ustanovia hlavou ríše, väčšmi bude štátu 

v budúcnu prospievať, ak tak vážne a dlhotrvajúce súperenie medzi najväčšími mužmi ríše 

kvôli osobnému prospechu bude konečne s Božou pomocou utíšené. A tak nie snahou kráľa 

Konráda, ale snahou všetkých, ako bolo povedané vyššie, s nádejou na dobré vyhliadky vy-
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brali radšej tohto Fridricha ako rovnomenného syna (zosnulého Konráda), ktorý bol doteraz 

príliš mladý. Po týchto úvahách bola oznámená jeho voľba.“
115

 

 S Fridrichom však neprichádza len panovník, od ktorého sa očakáva nastolenie mieru 

a pevná ruka pri riadení politiky, ale zároveň silná a výrazná osobnosť. Fridrich, vedomý si 

vážnosti svojho úradu a v kontexte doby (berme do úvahy dekády trvajúci zápas o pozíciu 

zvrchovanej autority v politickom svete doby medzi pápežom a cisárom) sledujúci čo najpev-

nejšie upevnenie moci v Ríši, sa snažil nadviazať na hegemoniálnu politiku Karola Veľkého 

a Ota III.
116

 a po predchádzajúcom období vnútropolitickej nestability dosiahnuť dohľad nad 

všetkými časťami impéria a napraviť to, čo jeho predchodcovia zanedbali. Z retrospektívneho 

pohľadu sa teda javí stret medzi silne individualistickým, žiaľbohu však vzhľadom na situáciu 

v Zaalpí spiatočníckym panovníkom Barbarossovho typu a autonómnym komunálnym zria-

dením v Itálií, ktoré sa stihlo počas predchádzajúcich dekád vymaniť z centrálnej moci ako 

nevyhnuteľný. K prvému kontaktu s reálnou situáciou za Alpami malo prísť už čoskoro po 

Fridrichovej voľbe na cisára v súvislosti s plánovanou korunovačnou cestou do Ríma, ktorú 

naposledy podnikol Lothar III. v roku 1133 a ktorá bola definitívne potvrdená v marci 1153 

na sneme v Kostnici recipročnou zmluvou medzi cisárom a pápežom, ktorý za prísľub cisár-

skej korunovácie obdržal prísľub pomoci proti expandujúcim Normanom, vzájomne si obe 

strany prisľúbili hájenie celistvosti územia pred potencionálnym zásahom z Byzancie.
117

 

 Bol to však spomínaný snem v Kostnici, ktorý prorokoval, aké problémy môže cisár 

očakávať po zostupe na Apeninský polostrov, a nahrubo pred jeho zrakom načrtol situáciu 

takú, aká sa zrodila a zakonzervovala za absencie kráľovskej moci za Alpami. Lodijský kon-

zul a priamy aktér nami sledovaných udalostí Otto Morena vo svojej na detaily bohatej kroni-
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ke zaznamenáva spontánnu akciu dvoch svojich spoluobčanov, ktorí sa práve v čase konania 

snemu nachádzali v Kostnici na pozvanie kostnického biskupa ohľadom bližšie nešpecifiko-

vanej záležitosti. „Keď sa však títo Lodijčania dozvedeli, že cisár a ďalšie kniežatá prídu do 

Kostnice, aby tu predsedali zhromaždeniu, zdalo sa im dobré, aby sa zhromaždenia zúčastni-

li, najsvätejšieho kráľa, ktorého dosiaľ nevideli, uzreli na vlastné oči,  a aby o všetkom, čo sa 

tuná udeje, potom informovali občanov Lodi. A tak, keď sa do Kostnice dostavil cisár 

a kniežatá, započalo zhromaždenie, na ktorom predostierali kráľovi svoje krivdy ako chudob-

ní, tak i bohatí, a kráľ ich spravodlivosti verejne učinil zadosť. Keď o tom Lodijčania uvažo-

vali, prišlo im vhod, aby tuná pred samotným kráľom predniesli svoju sťažnosť proti Milánu 

ohľadom trhu, ktorý im bol Milánskymi odňatý. A tak sa hneď odobrali do nejakého kostola, 

vyniesli odtiaľ dva kríže, s ktorými na ramenách sa odobrali pred tvár cisárovu a tváre knie-

žat a, vrhnúc sa im aj s krížmi k nohám, začali preveľmi trúchliť.“
118

 Ako ďalej uvádza More-

na, Fridrich po vypočutí si sťažnosti vyslal na žiadosť svojich kniežat do Lodi a následne do 

Milána svojho posla s listom, v ktorom Milánskym nakázal, aby napravili krivdy spáchané na 

Lodijských a povolili im slobodnú voľbu miesta konania ich trhu. Z následného vylíčenia 

udalostí je zrejmé, že vedenie Lodi o spontánnej akcií dvoch svojich spoluobčanov v Kostnici 

nemalo ani tušenia a Fridrichovho posla všemožne prosilo, aby sa k Milánskym neodobral 

a nechal záležitosť plynúť, obávajúc sa, že Milánski by následne zakročili omnoho tvrdšie. 

Posol neposlúchol a do Milána sa odobral, z mesta však pred milánskym rozhorčením unikol 

len o vlások.
119

  

Z vyrozprávaných udalostí vyplýva podstatná skutočnosť a to, že Miláno v dobe 

Fridrichovho zvolenia disponovalo politickou mocou dostatočnou k tomu, aby zatlačilo do 

úzadia obchodné aktivity menších miest a potencionálom reálne zasiahnuť v prípade, že by sa 

menšie mesto pokúsilo jeho hegemoniálnym snahám vzoprieť. Samotný fakt, že po 

Fridrichovom príchode do Itálie a jeho žiadosti, aby mu Lodi zložilo prísahu vernosti, ktorú 

Lodi zložilo až po porade a so súhlasom zvrchovaného Milána  naznačuje, že komúna, 

navyknutá na neprítomnosť zvrchovanej cisárskej moci, si v severotalianskom priestore 
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prisvojovala mocenský primát minimálne nad svojím blízkym okolím. Nechajme ešte 

o komunálnom zriadení v Itálií a pozícií Milána takej, ako ju videli pozorovatelia z nemeckej 

proveniencie, prehovoriť Otta Frízinského známou pasážou z jeho kroniky: „V mestách sa 

dodnes zachováva usporiadanie, ktoré kopíruje šikovnosť a um Rímskej republiky. Vskutku 

(ich obyvatelia) tak túžia po slobode, že si radšej, aby sa vyhli túžbe a zášti po moci, nechajú 

vládnuť konzulmi ako ľubovôľou cisárov. Rozoznávajú medzi sebou tri spoločenské triedy, 

capitanes, valvassores a ľud (plebis) a aby sa vyhli spupnosti, volia konzulov z každého rádu, 

a aby sa u týchto nevypestovala túžba po moci, takmer každoročne ich obmieňajú. Celá zem 

je rozdelená  medzi jednotlivé mestá, ktoré vládnu svojim,  a ťažko by sa našiel muž, ktorý by 

bol tak sebestačný, aby sa odvážil nepočúvať príkazy svojej obce.  

Ľud si kvôli tejto hrozbe mocou navykol svoje územia nazývať svojimi komúnami. Aby 

im nechýbali prostriedky na potlačenie susedov, mládeži ani nikomu schopnému ani hocakým 

remeselníkom, ktorých sa niektorí ľudia lepšieho vzdelania štítia ako moru, nebránia ku 

vstupu do armády. Vďaka tomu mnohé mestá vynikajú bohatstvom a mocou nad iné vo svete. 

Nepomohla im k tomuto len účelnosť ich zvykov, ale aj to, že si zvykli na neprítomnosť cisára, 

ktorý sa nachádzal za Alpami. V tomto sa odrážajú ťažko vystopovateľné stopy dávnej 

barbarskej nobility, ktorá, aj keď sa honosila, že žije zákonne, zákony nepočúvala. Preto 

cisárovi, ktorému by mali dobrovoľne preukazovať poslušnosť, mu ju takmer nikdy oddane 

nepreukazujú, a napríklad  to, čo by si podľa práva nárokoval uposlúchnuť odmietajú 

a k poslušnosti ich nepríjme ani početné vojsko. Preto sa často stáva, aj keby tým mali obísť 

zákony a mali by sa zbraňami obracať len proti nepriateľovi, že predsa len ich často obrátia 

proti tomu, koho by mali poslúchať ako svoje mierne knieža, požadujúce po práve to, čo mu 

náleží.  Z tohto plynie štátu dvojaká škoda, lebo cisár je nútený poslať sem vojsko, aby si 

mesto podrobil, a to sa mu napokon podrobí nie bez toho, aby pri tom utrpelo nemalé škody. 

Rovnako ako ľud viní jeho opovážlivosť však cisára samotného ospravedlňuje pred ľudom 

a pred Bohom nevyhnutnosť tohto všetkého.  

 Medzi mnohými mestami tohto národa drží primát Miláno. (...) Toto mesto je slávnej-

šie než iné nielen veľkosťou a silou svojich bojovníkov, ale aj tým, že si násilím pripojilo ďal-

šie dve mestá nachádzajúce sa na tomto území, a to Como a Lodi. A ďalej, pretože si navyklo 

na náklonnosť Šťasteny, keď sa mu prihodí nešťastie, hrdo sa ním velebí, aby sa nielen jeho 
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susedia, ktorých neprestáva utláčať, ale tiež ani jeho cisárska milosť  neodvážili v prípade, že 

by videli, ako ho nešťastie zasiahlo, podniknúť proti nemu rázne a neočakávané kroky.“
120

 

K samotnému zostupu do Itálie (ako sme spomenuli vyššie, prioritne za účelom cisár-

skej korunovácie v Ríme) napokon došlo v zime 1154 a miestom prvého zhromaždenia na 

italskej pôde sa stala v prvých decembrových dňoch, ako tvrdí Otto z Freisingu, tradičná za-

stávka rímskych kráľov na ceste za rímskou korunováciou, Roncaglijská pláň neďaleko Pia-

cenzy. Samotné zhromaždenie, na ktorom sa zišli takmer všetci hodnostári Itálie od kniežat 

rôznych hodností a biskupov po konzulské kolégiá jednotlivých komún prebiehalo obdobne 

ako spomínané zhromaždenie spred roka v Kostnici, a to formou predstúpenia pred cisára 

a prednesu svojich sťažností. Medzi žalobcami boli aj „Viliam, markíz z Monferratu, muž 

urodzený a veľký,  ktorý snáď ako jediný z italských barónov disponoval mocou dostatočnou 

na zastrašenie impéria, a rovnako biskup z Asti, obaja prednášajúci závažné obvinenia proti 

Astijským, prvý znich, to jest markýz, navyše aj proti Chieri. (...) Pridali sa napokon aj konzuli 

z Coma a Lodi, prednášajúc svoju sťažnosť proti milánskej spupnosti o svojej dlhotrvajúcej 

mizérií, ktorú im priniesli škriepky s komúnou, a to za prítomnosti dvoch konzulov z Milána, 

Oberta de Orto a Girarda Nigra. Cisár
121

 sa teda rozhodol, že sa z vyššie uvedených príčin 
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 Samozrejme, ako sme neraz spomenuli, v danom okamihu ešte Fridrich nebol na cisára korunovaný, domnie-
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odoberie do spomínaných častí Itálie. Zadržal preto u seba spomínaných dvoch konzulov, aby 

mu boli v budúcnu nápomocní a ukázali mu ako cesty tak miesta vhodné pre rozloženie tábo-

rov.“
122

 V tomto okamihu pravdepodobne nemal Fridrich ešte za cieľ trestnú výpravu proti 

obvineným mestám a spory by riešil mierovou cestou, uvedené sprievodcovstvo milánskych 

konzulov však prispelo k radikalizácií kráľových zámerov. Ako uvádza anonym v Gesta Fe-

derici Imperatoris,
123

 Fridricha viedli (vzhľadom na všeobecnú zákulisnú politiku Milána 

v tomto období s najväčšou pravdepodobnosťou zámerne) cez územie, ktoré bolo stále zde-

vastované od vojny Milána s Paviou, ktorá prebiehala v lete, bez možnosti nájsť zásoby 

a poslednou kvapkou pre Fridricha bolo poznanie, že Miláno nielen že odmietlo znovuvybu-

dovať mestá, ktoré zničilo, ale pokúšalo sa podplatiť Fridrichove kniežatá.
124

 V tomto mo-

mente pravdepodobne Fridrich pochopil, že situácia si vyžaduje radikálnejší postup 

a rozhodol sa pre vojenský zásah voči všetkým obžalovaným. Rozkázal vyprázdniť milánsku 

pevnosť Rosatum, v ktorej nechal zásobiť svoje vojsko a následne ju spálil, nemajúc však 

v danom momente dostatočné prostriedky na priamy vojenský stret so samotným Milánom 

vypálil do tla hrady fungujúce ako vysunuté pozície Milánskych, Trezzo a Galliate.
125

 

V januári 1155 nasledovala trestná výprava proti Asti spolu s markízom z Monferratu, ktorý 

proti nemu vzniesol obžalobu v Roncaglii a po odvete proti Asti sa odobral na odvetu proti 

Tortone. Na tú, vidiac porážku milánskych hradov a Asti, vzniesli sťažnosti Pavijskí, na pod-

net ktorých vyslal Fridrich Tortonským varovanie na napravenie krívd. Tí však, „pretože ve-

deli, že kráľ je priateľom Pavijských a preto bol pre nich osobou nedôveryhodnou, tiež preto-

že veľmi nedúfali, že tento môže učiniť spravodlivost zadosť a napokon pretože vkladali dôve-

ru do moci Milána, ktoré im veľmi pomohlo, odmietli sa takémuto súdu (aký by nad nimi vy-

niesli na Fridrichovu žiadosť Pavijskí) podriadiť.“
126

 Tortona vydržala odolávať obliehaniu 

dva mesiace a napokon bola počiatkom apríla vydaná napospas Pavijským. Fridrich sa ná-
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sledne, pravdepodobne sa domnievajúc, že záležitosti v Itálií sú na určitý čas vyriešené, odob-

ral na svoju cisársku jazdu do Ríma, o opaku ho však už pri spiatočnej ceste presvedčili Ve-

ronskí, ktorí sa pokúsili, údajne podplatení Milánom, zabrániť mu prejsť cez svoje mesto 

a pokračovať do Ríše.
127

  

V medziobdobí medzi Fridrichovým odchodom a druhým plánovaným zostupom do 

Itálie s cieľom potrestania Milána sa komúna stihla pozviechať z porážok, ktoré jej uštedril 

cisár a hneď po odchode Fridrichových spojeneckých vojsk začalo s rekonštrukciou zničenej 

Tortony. Nasledujúceho roku viedlo víťaznú vojnu s Paviou, ktorej sťažnosť proti Tortone 

zapríčila jej pád, a v apríli 1158 napokon po vystupňovaní požiadaviek, ktoré podmanení Lo-

dijčania odmietli splniť, mesto Lodi zrovnalo so zemou.  

V júli 1158 podnikol cisár Fridrich druhú cestu za Alpy, ubytujúc sa uprostred zniče-

ného Lodi a prejaviac náklonnosť k jeho obyvateľstvu, vernému impériu, povolil mu vystavať 

si nové mesto na mieste, ktoré si vyberie. Vincentius pri tejto príležitosti podáva svedectvo, 

ako sa Miláno (obdobne ako v minulosti) snažilo zachrániť situáciu finančnými prostriedka-

mi, čo však napokon Fridrich na popud ravennského arcibiskupa odmietol.
128

 Po následných 

menších akciách proti cisárskemu vojsku prikročil Fridrich k obliehaniu Milána, ktoré napo-

kon z dôvodu hladu a šírenia nemocí pristúpilo na popud grófa Guida de Biandrate k vyjed-

návaniu o prímerí prostredníctvom kráľa českého v zastúpení biskupa Daniela Pražského 

a vojvodu rakúskeho v zastúpení bamberského biskupa Eberharda.
129

 Dovolíme si odcitovať 

mierové podmienky medzi Milánom a cisárom Barbarossom, zvýrazňiac pasáže dôležité 

vzhľadom k téme našej práce. 

„Mestá Como a Lodi ku sláve cisárstva nech nie je zabraňované znovuvystavať ani 

hocakým spôsobom napádať či zničiť. Nech sú počas celej svojej existencie oslobodené od 

fodra a viatica a od hocakých ďalších dávok a  nech sú tieto mestá slobodné tak, ako sú slo-

bodní aj Milánski, s výnimkou dodržiavania cirkevného práva, ktorým sú zaväzovaní 

k arcibiskupovi a cirkvi milánskej. 

Všetci Milánčania spoločne od najmladších po najstarších (...) majú odprisahať páno-

vi cisárovi vernosť a že budú tento sľub bez zlého úmyslu zachovávať. 
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Nech je po rozhodnutí dobrých mužov vybudovaný cisársky palác k sláve pána cisára 

a nech je v dobrej vôli udržiavaný hodným poplatkom. 

Reparácie za neprávosti spáchané proti cisárovi a či cisárovne alebo proti dvoru  bu-

dú zaplatené v dohodnutej časovej lehote. (...) Po zaplatení tohto by už nemali byť viazaní 

žiadnymi ďalšími osobnými sľubmi. 

Aby došlo k naplneniu a zachovávaniu vyššie uvedených článkov, majú odovzdať ako 

rukojemníkov 300 občanov z kapitánov, valvassores a ľudu, ktorých schváli pán arcibiskup 

milánsky, gróf Biandrate a markíz Viliam z Monferratu a traja konzuli, ktorí, ak to bude cisár 

požadovať, musia odprisahať, že k voľbe zajatcov pristupujú verne.  

Tí, ktorí sú stávajúcimi konzulmi, nech z autority a povolenia cisára ostanú v úrade až 

do februárových kalend a nech na svoj úrad prisahajú cisárovi. Nasledujúci konzuli nech sú 

zvolení ľudom a samotným cisárom potvrdení, z nich polovica nech  k nemu príde, keď sa 

bude nachádzať v Lombardii. Ak by sa však nachádzal hocikde inde, dvaja z nich nech prídu 

za ním a po prísahe nech obdržia konzulský úrad pre seba a svojich druhov, a nech túto istú 

prísahu cisárovi urobia potom aj pred celým svojím mestom. Ak však bude v Itálií cisárov 

legát, nech tak učinia pred jeho osobou.  

Regalií, ako aj práva razby mincí, thelonea, pedatica, porta, comitata a ďalších po-

dobných, ak také sú, nech sa milánska komúna zriekne a nech ich viac nevyberá. Ak by sa 

však nieko zo zvyku zdráhal zriecť sa ich a pred tvárou cisára alebo jeho legáta učiniť spra-

vodlivosti zadosť, Milánčania nech od neho vynútia ako len budú môcť poslušnosť a vrátia 

regalia cisárovi do vlastníctva bez postranných úmyslov.“
130
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Nad to kronikár Gesta Federici Imperatoris dodáva, že Milánu bolo dovolené pone-

chať si hradby a vodnú priekopu,
131

 čo však, ako sa dozvedáme od Morenu, nebolo dovolené 

jeho spojencom Piacenze a Creme.
132

 

K prímeriu došlo 7. 9. 1158 a nasledujúci deň na sviatok Narodenia Panny sa 

v cisárstvu naklonenom Lodi konal akt podrobenia sa Milána cisárovi, počas ktorého (prameň 

od prameňa sa opis ceremónie mierne odlišuje) museli konzuli naboso a držiac obnažené me-

če odovzdať tieto cisárovi na znak svojho podrobenia sa, vyvesiť nad hlavný chrám v meste 

cisársku zástavu a prisľúbiť dodržiavanie mieru.
133

 Následne z mesta Fridrich sňal kliatbu 

a prijal ho do svojej milosti. Každopádne, Miláno prišlo okrem Lodi a Coma aj o ďalšie mes-

tečká spadajúce pod jeho vplyv, a to o Sepri a Martesianu, ktoré pár dní na to v Monze pri-

sľúbili vernosť cisárovi a ten zveril ich územie pod správcovstvo grófa Gozwina 

z Heinsbergu.
134

 

Na sviatok sv. Martina, 11. 11. 1158, zvolal cisár druhé zasadanie snemu v Roncaglii, 

ktorého cieľom bolo uzavrieť kapitolu bojov s komúnami a upraviť záležitosti, ktoré boli 

hlavným kameňom sváru. Zo zasadania vyšli zákony označované ako roncaglijské, zamerané 

na tri hlavné okruhy problémov, ktoré pred Fridrichom vyvstali v Itálií. Prvý okruh sa týkal 

úpravy feudálnych vzťahov, konkrétne šlo o zákaz ďalšieho predaja lén zo strany malých va-

zalov, poprípade o ich parceláciu.
135

 Dôležitejší pre nás je však okruh druhý, týkajúci sa rega-

lii, a najdôležitejší okruh tretí, týkajúci sa správy italských miest. 

Regalia alebo kráľovské práva (medzi nimi dávky a poplatky rôzneho druhu od mýta 

po obchodné clá, právo razby mincí a pod.) boli kameňom sváru už od počiatku nášho roz-

právania. Otto Frízinský uvádza medzi najhlavnejšie z nich tzv. fodrum: „Je zvykom od dôb, 

kedy prešla Rímska ríša do rúk Frankov až do dnešných čias, aby zakaždým, keď sa kráľ od-

hodlá k zostupu do Itálie, poslal napred niekoľko svojich príbuzných, aby títo obiehali jednot-
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livé mestá a vyberali od nich poplatky do štátnej pokladnice, miestnymi nazývané fodrum. 

Stáva sa však, že mestá, mestečká, hrady, ktoré tomu právu bránia alebo ho odmietajú naplniť 

v plnej miere, zrovnané sú so zemou, ako o tom svedčia ich potomkovia.“
136

 Za neprítomnosti 

kráľa či cisára v Itálií si však jednotlivé komúny zvykli tieto regalia prisvojiť a svojvoľne 

vyberať, samozrejme, bez ich odvodu do Ríše.
137

 Preto teraz Fridrich nechal preskúmať náro-

ky svoje a nároky komún na výber regalii štyrmi veľahlasnými juristami z Bologne a ďalšími 

28 právnikmi z Lombardie (dvaja z každého dotknutého mesta), ktorí rozhodli o oprávnenosti 

Fridrichových nárokov. Následne „pán Oberto, arcibiskup milánsky s jedným z milánskych 

konzulov, ako aj všetci ostatní tu prítomní biskupi, grófi, markízi a vojvodovia lombardskí, 

rovnako kniežatá italské a všetci tu prítomní konzuli z lombardských miest, povstali, a zriekli 

sa všetkého, čo vyššie menovaní sudcovia pomenovali ako regalia, vložili ich do rúk cisára 

a zriekli sa všetkých budúcich nárokov na ne. A potom na cisárov príkaz každý odprisahal, že 

sa v budúcnosti nepokúsi znovu tieto získať. Nad to všetci deklarovali, že budú medzi sebou 

odteraz naveky udržiavať mier.“
138

 

Posledná časť roncaglijských zákonov sa týkala akceptácie komunálneho zriadenia 

v Itálií zo strany cisára: „Všetci súhlasili s tým, že potestáti, konzuli alebo iní úradníci majú 

byť v jednotlivých mestách zvolení ľudom spomedzi seba, a to takí, ktorí budú verne slúžiť 

vlasti a svojim spoluobčanom a zachovávať česť a spravodlivosť cisárovu. Následne všetci 

vyslovili k poteche cisára prísahy, že vyššie uvedené verne a bez postranných úmyslov prijí-

majú a budú zachovávať.“
139

 Dôležité je však dodať, že ľudom zvolení konzuli museli byť 
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spätne potvrdení cisárom, resp. jeho legátmi tak, ako to platilo pre porazené Miláno.
140

 Pod 

tento okruh zákonov možno ešte zaradiť zákaz uzatvárania paktov a spojenectiev (conventicu-

la) medzi mestami navzájom, medzi mestom a fyzickou osobou a či medzi dvoma osobami.
141

 

 V tomto okamihu Fridrich síce naďalej sleduje svoju vytýčenú politiku posilňovania 

moci vo všetkých častiach ríše (viď. potvrdenie regalii), na príklade Milána však vidieť, že si 

bol pravdepodobne vedomý nezvratnosti politického vývoja v týchto končinách takého, aký 

sa tu vyvinul za neprítomnosti jeho predchodcov. Milánu samotnému síce povolil slobodnú 

voľbu konzulov tak, ako na to boli zvyknutí od počiatkov komunálneho zriadenia, ich spätné 

potvrdenie veľmi pripomía situáciu za dynastie Otovcov, kedy sa cisári, vedomí si nezvrat-

nosti nastalej situácie, snažia posilniť a utvrdiť svoju moc cestou retrospektívnej legalizácie 

nastávajúcej situácie. 

3.2. 1158 – 1162, od Roncaglijského snemu po zničenie Milána 

Roncaglijské ujednania a mierová zmluva s Milánom nemali dlhé trvanie a pri snahe o ich 

uvedenie do praxe zo strany cisára znovu vyvstali staré problémy, vyplývajúce z konfrontácie 

medzi mocou cisárskou a mocou komunálnou. Pramene sa v opise udalostí líšia, odhliadnuc 

však od tendečnosti toho-ktorého zdroja a miernych odtienkov v rozprávaní, situácia bola 

približne takáto: V januári 1159 sa v Miláne objavila cisárska komisia pozostávajúca z kance-

lára Raynalda z Dasselu, bavorského grófa Otta a grófa Gozwina, ktorý bol, ako sme uviedli 

vyššie, investitovaný územím Sepri a Martesiany v tesnej blízkosti milánskej komúny,
142

 a to 

za účelom voľby, poprípade len spätného potvrdenia nových konzulov do úradu. Proti požia-

davkám cisárskeho posolstva sa zdvihla vlna nevôle, miestni sa vzbúrili a posolstvo sa ubrá-

nilo uchýlením sa do miestneho paláca a následným nočným útekom. Dôvody tejto vzbury 

a skutočný zámer príchodu cisárskej delegácie však možno len nepriamo vydedukovať po 

preskúmaní všetkých dostupných zdrojov. 

 Pokračovateľ Otta Frízinského, sekretár Rahewin, situáciu opisuje nasledovne: „Me-

dzitým boli cisárom vybratí šľachtici, aby sa v dvojiciach alebo viacerí vydali do jednotlivých 

miest za účelom ustanovenia podestov alebo konzulov. Do Milána sa prihodilo ísť kancelárovi 
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Reynaldovi a Ottovi, cisárskemu grófovi z Bavorska, ktorých sme spomenuli už vyššie, 

a grófovi Gozwinovi, aby záležitosť v tomto meste, tak ako v ostatných, urýchlili.“
143

 Ďalej 

Rahewin bez vysvetlenia príčin či okolností rovno konštatuje vypuknutie povstania v meste 

a následný útek legátov, plne dávajúc vinu za vzniknutú situáciu Milánčanom. „Medzi ľudom 

vypuklo povstanie, hneď sa zberal k domom, kde predpokladal, že sú ubytovaní legáti 

a vykrikujúc na nich urážky a nadávky, započal na nich hádzať kamene a všetko, čo mu prišlo 

pod ruku. Tomuto povstaniu nedokázali zabrániť ani gróf Biandrate, ktorý tu pobýval, ani 

ďalší urodzení, pretože v tomto meste tak ako v mnohých ďalších v Itálií nie je zvykom dať na 

radu urodzených, ale hromadne nasledovať vôľu ľudu. Tento (ľud) je od prírody prchký, pom-

stichtivý a hašterivý, žiadajú sa mu novoty, ktorých opakom je mier a pokoj, rovnako sa tak 

žiadajú aj nejednému šľachticovi, spokojnému s chaosom, ktorý vyvolal ľud. Poslovia, pretože 

niektorí už boli medzi múrmi mesta, mreli strachom, nevediac, čo by mali urobiť, vedomí si, 

že keby mali čeliť ozbrojenému davu, oni, neozbrojená hŕstka, by sotva odolali. Naopak gró-

fov, ktorích mal ľud za väčších nepriateľov, daná vec vystrašila menej, a po vypuknutí nepo-

kojov odišli z mesta nedotknutí a bez prekážky. Na ďalší deň ich nasledoval ako kancelár, tak 

biskup bez toho, aby priviedli záležitosti k zdarnému koncu. A tak sa Milánski po porušení 

mieru a prísah, po znečistení záväzku, ktorý bol dokonca zakotvený aj u barbarov v ich zá-

konníku, nebáli touto opovážlivosťou odhaliť jed, ktorý zasiali do srdca a ktorý následne tými-

to skrytými machinaciámi zažali.“
144

  

 Naopak, promilánsky píšuci Ján Codagnelli píše, že cisárski poslovia neprišli len po-

tvrdiť voľbu nových konzulov z miestnych a miestnymi, ale naopak, dosadiť do čela Milána 

vlastného podestu (tak, ako sa v nasledujúcom storočí stalo zvykom v takmer celej Itálií), čo 

bolo v rozpore s mierovými podmienkami zo septembra minulého roka: „Medzitým v mesiaci 
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januári poslal cisár do Milána kancelára Raynalda a cisárskeho grófa Otta, ktorí tuná priká-

zali, aby Milánski prijali za podestu Nemca, procisársky orientovaného (ex parte imperatoris), 

čo urobiť neboli povinní, pretože to nebolo obsiahnuté v privilégiu, ktoré medzi sebou uzavre-

li Milánski a cisár. Keď to Milánski počuli, zachvátil ich obrovský hnev a vyrútili sa na nich 

s prevelikým krikom. Preto sa poslovia veľmi báli a gróf v noci ušiel. Skoro ráno nasledujú-

ceho dňa sa zišlo na brolete S. Ambróza veľké vojsko pred vyššie menovaným kancelárom, 

ktoré sľubovalo zachovať a prisahať vernosť jeho príkazom a pánovi cisárovi. Pretože im dal 

dobré slová, ale rozprával falošne.“
145

  

 Celú situáciu však robí o niečo jasnejšou Vincentius, podľa vlastných slov priamy 

účastník cisárskeho posolstva do Milána, zasadzujúc príčiny vzniknutej situácie tri mesiace 

vzad, do prostredia zasadania roncaglijského snemu. „(Cisár) povolal Milánskych do svojej 

rady a pýtal sa ich, ako si má udržať vernosť italských miest. A oni mu poradili, aby tých, 

ktorí sú mu v italských mestách verní, ustanovil prostredníctvom svojich poslov podestami, 

ktorých oni sami nazývajú konzulmi.
146

 Cisár to pochválil a uchoval vo svojom srdci až do 

doby pre vec príhodnej. (...) Pretože pamätal na radu Milánskych, poslal po týchto udalos-

tiach svojich poslov, totiž pražského biskupa pána Daniela, kancelára Raynalda, ktorý sa 

toho istého roku stal kolínskym arcibiskupom, verdunského biskupa Hermana, muža veľmi 

múdreho, rezenského falkgrófa Ota a biandratského grófa Guida, veľmi výrečného muža, do 

lombardských miest, aby v nich dosadil svojich podestov. (...) Tam (v Lodi) sme sa dopočuli, 

že Milánski nechcú v žiadnom prípade splniť rozkazy týkajúce sa cisárskych podestov. Nako-

niec sme prišli do Milána, zvolali ich konzulov a oznámili vôľu pána cisára. Oni žiadali 

o odklad, aby sa mohli poradiť so šľachtou a ľudom, ktorý aj dosiahli, a mali odpovedať 

v nedeľu. Nadišiel deň odpovede, oni však odpovedali, že to nemôžu v žiadnom prípade učiniť. 

Sľubovali však, že inak splnia všetko tak, ako stálo v cisárovom privilégiu, (...) totiž že si pod-

ľa svojej vôle zvolia konzulov, ktorých po voľbe privedú k cisárovi alebo k jeho k tomu urče-

nému vyslancovi, aby cisárovi prisahali vernosť. Proti tomu cisárovi poslovia namietli, že 
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v Roncaglii predsa oni sami cisárovi poradili, aby prostredníctvom svojich poslov dosadil 

v lombardských mestách podestov, a nech sa teda touto radou riadia aj oni sami. Veď nech si 

vyberú, koho by chceli, a nazývajú si ich, ako chcú, konzulmi alebo podestami, len nech dovo-

lia, aby ich zvolili cisárovi vyslanci. Keď však bola ich vôľa oznámená ľudu i ostatným 

v hlavnom chráme Svätej Panny Márie, strhol sa náhle krik: „Fora! Fora! Mora! Mora!“ Čo 

v ich miestnej reči znamená: „Preč s nimi, nech zomrú!“ Pevne sme zavreli brány dvora, av-

šak hádzali cez okná kamene do našeho paláca. Pribehli ich konzuli, ľud upokojili, a tak sa 

ten povyk utíšil. Tvrdili, že to učinil opitý ľud bez ich vedomia a prosili, aby sa to nedonieslo 

až k cisárovi, a sľubovali ako odškodnenie mnoho peňazí.“
147

  

 Či už teda radou zo strany Milánskych cisárovi na sneme v Roncaglii títo sledovali 

snahu vytvoriť si zámienku na neskoršie porušenie mierových dohôd, alebo, spoliehajúc sa na 

svoju silu a doteraz vojensky neporazené prvenstvo v severnej Itálií, brali mierové ujednania 

len ako oddychový čas na regeneráciu síl a opätovné prevzatie iniciatívy, je jasné, že doteraz 

nespochybnenou vedúcou pozíciou Milána otriasli ďalšie cisárove kroky, promilánskymi kro-

nikármi vnímané ako provokácia sledujúca definitívne zničenie komúny. Ako spomína Co-

dagnelli aj anonymný autor Gesta Federici I. Imperatoris, Milánskych zasiahlo už oddelenie 

Sepri a Martesiany v septembri 1158, údajne dosiahnuté výmenou za štedrú finančnú odmenu, 

odpadnutie hradu Trezza, ktorého noví správcovia započali vyberať fodrum a ďalšie dávky na 

miestnych obyvateľoch a tiež cisárova dohoda s Cremonskými, na základe ktorej výmenou za 

peňažný obnos prisľúbil zničenie konkurenčnej Cremy, spojenkyne Milána.
148

 Z tohto uhla 

pohľadu mali byť januárové udalosti už len povestnou poslednou kvapkou. Každopádne, Mi-

lánski mierové dojednania nesplnili a na následnom predvolaní pred cisára síce prisľúbili na-

praviť krivdy, namiesto toho však prešli do protiútoku a v apríli 1159 dobyli späť svoju niek-

dajšiu tvŕdzu, hrad Trezzo.
149

 Týmto aktom započalo takmer trojročné zápolenie medzi Frid-

richom a Milánom na lombardskom území so striedavými úspechmi jednej či druhej strany za 

pomoci spriatelených komún, s konečným víťazstvom cisárskej moci. 

 Na prelome leta a jesene 1161 započal Fridrich cieľavedomé ničenie úrody milánske-

ho contada a jeho muži počas celej zimy strážili cesty spájajúce Miláno s Piacenzou 

a Bresciou dohliadajúc na to, aby obľahnuté mesto nemalo prístup k nákupu potravín, ktoré 

ubúdali.
150

 Po prečkanej zime s dochádzajúcimi zásobami sa Milánski rozhodli vyslať za cisá-
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rom do Lodi poslov, „prostredníctvom ktorých mu oznámili, že k jeho pocte sú ochotní zasy-

pať mestskú priekopu a zničiť mestské múry na šesť častí a prijať do čela mesta podestu, aké-

ho navrhne. Cisár však, po tom, čo sa poradil so svojimi kniežatami a Cremonskými, Pavij-

skými, Novarskými, Comskými, Lodijskými a ďalšími predstaviteľmi italských miest 

a kniežatami legátom odpovedal, že ich príjme, iba ak by sa bezvýhradne podriadili tomu, čo 

im nakáže.“
151

 Milánski napokon cisárove podmienky prijali a 1. marca sa dostavili pred ci-

sársky palác v Lodi milánski konzuli a ďalších osem urodzených mešťanov – obdobne, ako 

tomu bolo pol roka vzad – držiac obnažené meče na znak poroby, prisahajúc cisárovi vernosť 

a poslušnosť. Týmto dňom započala niekoľkodenná séria pozostávajúca z jednotlivých aktov, 

v ktorom spočívalo podrobenie sa Milána: cisár si vybral z predných občanov a vojakov mes-

ta 400 zajatcov, milánska pechota mu odovzdala prápory, slávne carozza alebo bojové vozy, 

Milánski mali zničiť všetky hradby a brány až na jednu, ktorou sa cisár chystal vojsť do mes-

ta, a majster Guglielmo symbolicky odovzdal Fridrichovi kľúče od mesta. Nakoniec cisár 

vybral 6 mužov z Lombardie a 6 Nemcov, ktorí sa odobrali do Milána a počas dvoch dní pri-

jali prísahu vernosti od všetkých jeho občanov. Bezpodmienečné podrobenie sa Milána však 

cisár dokonal príkazom z 19. marca 1159, ktorým nariadil milánskym konzulom, aby do ôs-

mych dní vyviedli z mesta všetko obyvateľstvo. 26. marca vošiel cisár aj s vojskami spoje-

neckých komún a miest do Milána, každému spojencovi pridelil jednu mestskú časť a až na 

silné časti opevnenia a cirkevné stavby vojaci v nasledujúcich dňoch zrovnali mesto so ze-

mou.
152

  

 Skaza Milána a jeho občanov bola napokon symbolicky dovŕšená v máji toho istého 

roku, kedy cisár poveril lodijského biskupa Henricha návrhom štyroch miest, do ktorých sa 

malo pobrať milánske obyvateľstvo a kde dostalo povolenie založiť si svoje štvrte, a ten istý 

biskup bol zároveň ustanovený podestom nad symbolicky do štyroch svetových strán rozprá-

šeným Milánom.
153
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3.3. 1163 – 1183, od sformovania proticisárskych koalícií po kostnický mier 

Po porážke Milána boli teda v rozpore s Roncaglijskými zákonmi, podľa ktorých si mali ko-

múny zvoliť konzuláty sami a cisár ich len spätne stvrdiť, dosadení do čela jednotlivých miest 

cisárom vybraní nemeckí podestovia a to ako pre mestá, ktoré stáli voči cisárovi v opozícií, 

tak pre tie, ktoré mu od počiatku vykazovali poslušnosť. Ešte toho roku zveril cisár záležitosti 

v Itálií pod správu kancelára Raynalda z Dasselu, ktorý „v Lombardii a v Markách, potom 

v Toskáne a Romagni prechádzal jednotlivými mestami a jednotlivé mestá a kniežatá Márk, 

Toskány a Romagne svojími schopnosťami obdivuhodne primäl k láske a poslušnosti voči 

cisárovi (...)“,
154

 kdežto jurisdikcia v mene cisára bola koncom roku zverená do starostlivosti 

verdenského biskupa Hermana, ktorý „sčasti v Lodi, sčasti v ostatných mestách ako 

v Markách tak v Lombardii uvážene a umiernene napĺňal príkazy cisárove.“
155

 Na čele miest 

tak po roku 1162 máme cisárskych podestov, prevažne nemeckej proveniencie, ktorí však – 

ako vyvodzujeme z príkladu lodijského biskupa Henricha, ktorému bolo zverené vedenie vecí 

Milánskych – v prípade, že disponovali rozsiahlejším územím, mohli do jednotlivých častí 

dosadzovať im podriadených potestátov podľa svojej vôle.
156

 Podesti zodpovedali, ako je 

uvedené vyššie, kancelárovi Raynaldovi z Dasselu a biskupovi z Verdenu ako zástupcom ci-

sára. 

 Situácia sa však vzápätí ukázala ako neudržateľná a návrat k pevnej centralizovanej 

moci a s ňou spojeným odvodom dávok a cisárskych regalii mimo pokladnice miest v praxi 

neudržateľný. Morena rovnako ako aj anonymný kronikár milánsky uvádzajú v porovnaní 

s komunálnou samosprávou, ktorá bola v danom momente v celej svojej autonómií minulos-

ťou, vystupňovanú odvodovú záťaž, ktorú svojvoľne uvalili jednotliví podestovia na mestské 

obyvateľstvo. Jednalo sa o odvody ako peňažné, tak aj naturálne, poprípade povinnosť praco-

vať so svojím dobytkom na verejných stavbách, niesť výdavky za hostinu prichystanú k cisá-

rovmu príchodu či zaplatiť dlhy odovzdaním svojej pôdy.
157

 Ako výstižne vývoj po 1162 ko-

mentuje arcibiskup salernský Romualdo, „po víťazstve (nad Milánom) začal cisár svojvoľne 
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disponovať Lombardiou, dosadzovať do jednotlivých miest a hradov svojich služobníkov 

a pomocníkov, vyberať regalia a dávky a veľkú časť Lombardie premenil v svoj majetok. A tak 

sa stalo, že Lombardi, ktorí medzi ostatnými národmi disponovali výnimočnou slobodou, kvôli 

nenávisti Milána spolu s Milánom upadli rovnakou mierou a dostali sa pod nemecké jar-

mo.“
158

 

Prvá otvorená konfrontácia s cisárskou mocou prišla už v januári 1164, teda necelé 

dva roky po zavedení nového inštitucionálneho systému v Itálií, kedy sa prvýkrát komúny 

vzopreli voči stávajúcemu rádu a za účelom vydobytia si stratenej autonómie uzavreli medzi 

sebou prísažné spoločenstvo vstúpivšie do dejín pod názvom Veronská Liga, čím porušili 

roncaglijský zákon o zákaze uzatvárania paktov. Jednalo sa o Veronu, Vicenzu a  Padovu za 

finančnej podpory Benátok, a učinili tak kvôli nadmernému odvodovému zaťaženiu zo strany 

grófa Marcoarda z Grumbachu, ktorý držal Gardu v tesnej blízkosti Verony a kvôli útlaku 

ďalších podestov.
159

 Ako ďalej uvádza Acerbo Morena, pre tento úsek nášho rozprávania je-

diný výrečný autor, cisár do uvedených miest vyslal poslov, aby týchto od prísažného spolo-

čenstva odhovorili, tí však odmietli a zahájili sériu útokov s cieľom prevziať Itáliu do vlast-

ných rúk.
160

 

Situáciu v Lombardii však naďalej držali vo svojich rukách cudzí podesti. Čo sa prí-

kladu Milána týka, nemožno na základe dostupných prameňov povedať, že by sa lodijský 

biskup, jeho pán, o sťažnosti svojich občanov nezaujímal, pretože „potom okolo septembro-

vých kalend (1163) prišiel do Milána klerik Federicus, výrečný majster, poslaný lodijským 

biskupom, aby odňal moc Petrovi z Cumina, pretože sa biskup dopočul, že Petrus 

s Milánskymi zachádzal zle. Avšak onen Federicus bol od Petra ešte lakomší a ukrutnejší pre-

tože všetko, čoho žiadal Petrus štvrtinu a protizákonne až tretinu, on požadoval 

v naturáliách.“
161

 Acerbo Morena dokonca uvádza, že medzi ľudom prevládala myšlienka, že 

cisár za spôsobené príkoria nemôže a keď sa dozvie, čo sa v Itálií deje, napraví to.
162

 Zlom 
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nastal na tradičnom zhromaždení, ktoré sa konalo tentokrát v Lodi v novembri 1166, po no-

vom zostupe Fridricha za Alpy s vojskom na potlačenie veronských sprisahancov, kedy ital-

ské obyvateľstvo znova prednieslo pred cisárom sťažnosti na ním dosadených podestov. „Ci-

sár, keď to počul, sa spočiatku snažil preukázať sústrasť, avšak nakoniec neurobil nič, akoby 

sťažnosťami Lombardských pohŕdal a nepovažoval ich za dôležité. Tak teda Lombardskí, keď 

to videli, pochytil ich obrovský zármutok a sami seba považovali za mŕtvych. A započal sa 

u nich z toho všetkého miesiť smútok so strachom, pretože sa obávali a zároveň domnievali, že 

cisároví poverenci (podesti) tak učinili cisárovým zámerom a vôľou. O to viac sa báli, aby sa 

im po tomto neprihodilo ešte horšie, než sa im udialo predtým.“
163

  

A tak vo februári 1167 vzniká v Lombardii obdobné spoločenstvo nespokojných ko-

mún ako tri roky vzad na severovýchode Apeninského polostrova. Anonymný lodijský pokra-

čovateľ kronikárov Morenových objasňuje: „Pretože sa však Milánski, ktorí boli utláčaní 

omnoho viac než ostatní Lombarďania, domnievali, že takto nemôžu viac žiť a nijak sa týmto 

strastiam vyhnúť, usporiadali spolu s Cremonskými, Bergamskými, Brescijskými, Mantovský-

mi a Ferrarskými zhromaždenie. Keď sa spoločne zišli a povyprávali si o príkoriach a zlách, 

ktoré im spôsobili cisárovi podestáti a vyslanci, zhodli sa na tom, že je lepšie čestne zomrieť, 

ak sa tomuto postavia zoči-voči a ak sa nedá inak, ako naďalej takto hanebne a podradne žiť. 

A preto hneď medzi sebou uzavreli dohodu a pakt. A dohodli sa, že ak by chcel cisár alebo 

niektorý z jeho podestov bezdôvodne uškodiť, navzájom si pomôžu, pevnejšie sa k sebe primkli 

prísahou, predsa však len, ako bolo verejne oznámené, zachovávajúc cisárovi vernosť. 

A dohodli sa na termíne, kedy sa všetci odoberú do Milána, aby tam uviedli Milánskych 

a pomôžu im vybudovať vodnú priekopu a zotrvajú tam dovtedy, kým tam Milánski nebudú 

schopní bezpečne ostať sami.“
164

 Kronikársky záznam však vykazuje určité nepresnosti. Na-
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eis deterius contingeret, quam retro  adhuc contigesset.“ 
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eis inferre vellent, formiter inter se firmaverunt ac iureiurando, salva tamen, sicut dicebatur palam, imperatoris 

fidelitate, corroboraverunt. Ac certum terminum inter se statuerunt, in quo omnes, Mediolanum pergentes, ipsos 

Mediolanenses in ipsa Mediolani civitate ponerent, et cum eis tam diu in ipsa civitate manerent et eos ad fossata 

ipsorum relevanda adiuvarent, quam diu ipsi Mediolanenses secure state per se solos posse in ipsa civitate con-

federent.“ 
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koľko podľa dochovaných listín môžeme s istotou tvrdiť, že Miláno pristúpilo k paktu Cre-

mony, Bergama, Brescie a Mantovy
165

 až v priebehu marca 1167 po tom, čo tieto štyri mestá 

uzavreli pakt medzi sebou o mesiac skôr, pravdepodobne v Bergame, stvrdzujúc okrem iného: 

napraviť škody spôsobené svojím partnerom a nedovoliť, aby sa im prihodili ďalšie na území 

im patriacom, tiež bojovať proti každému, kto by sa dopustil urážky na majetku alebo osobe 

niektorej spoluprísažnej komúny; nechať na uvedenú dohodu prisahať dvesto predných obča-

nov každej komúny, ktorí následne zaviažu prísahou všetko plnoprávne obyvateľstvo; plat-

nosť paktu na 50 rokov, s pravidelným obnovovaním prísahy po dekádach a možnosťou prí-

stupu k paktu ďalším komúnam ochotným prisahať na uvedenú dohodu. Zaujímavý v celej 

tejto histórií je pri každom obdobnom pakte dodatok o zachovaní vernosti cisárovi napriek 

očividnému porušeniu ním nariadených zákonov – tie však, ako sa náhle dozvedáme, komúny 

nie sú ochotné akceptovať a stávame sa tak svedkom zaujímavej dialektiky: „Na toto všetko 

som viazaný prisahať
166

 bez falše a zlého úmyslu pri zachovaní vernosti cisárovi; to jest nech 

sú uchované jeho záležitosti tak ako ich mali jeho predkovia sto rokov späť až do doby Kon-

ráda III..“
167

 Miláno následne pristúpilo k paktu stvrdením špeciálnej prísahy v Cremone, 

ktorou mu bolo konzulmi uvedených štyroch zakladateľských komún nariadené vzdať sa 

územných nárokov na susedné komúny a výber fodra ako aj ďalších poplatkov z tohto spor-

ného územia.
168

 Tým pádom sa tak Miláno zrieklo svojej výbojnej politiky, kvôli ktorej naň 

vzniesli sťažnosti k cisárovi postihnuté mestá a ktoré stáli na počiatku nami sledovaných vo-

jen. Všeobecne sa však považuje za vznik ligy lombardských miest tzv. prísaha z Pontidy, 

kláštora na území Bergama z dňa 7. apríla 1167, avšak samotná liga už v danom období jest-

vovala a ako tvrdí Vignati, „je jasné, že tuná jednali o spôsobe a dni oslobedenia Milánskych 

a o ich privedení do zničeného mesta, ako učinili o dvadsať dní nato; ale žiaden historický 

dátum nás nenavádza na myšlienku, že by sa v Pontide dohovorili nejaké ďalšie ustanove-

nia.“
169
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 Ferrara pristúpila k Lige až neskôr, ako sa však domnieva Vignati, jednalo sa pravdepodobne o snahu kroni-

kára zdôrazniť participáciu mesta z ligy veronskej a ich vzájomnú previazanosť skôr, než k nej reálne došlo, viď. 

VIGNATI, Cesare: Storia della Lega Lombarda con XXV docomenti inediti. Milano: Tipi di Pietro Agnelli, 

1866, s. 118. 
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167
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 Tamtiež, s. 113. 
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Definitívne bola teda symbolická rukavica zo strany lombardských miest hodená cisá-

rovi Fridrichovi započatím budovania Milána v priebehu apríla 1167 a návratom arcibiskupa 

milánskeho do obnoveného mesta v septembri toho istého roku. Dôležitým aktom bol násled-

ný vstup, aj keď pod tlakom vojenskej akcie, Lodi do Ligy a koncom roku Piacenzy.
170

 

Nový smer vývoja však opozícia proti Fridrichovi nabrala 1. decembra 1167, kedy do-

šlo k spojeniu Ligy veronskej a Ligy lombardských komún do jedného spoločenstva pod ná-

zvom Lombardská liga, alebo Societas Lombardiae.
171

 Z listiny sa dozvedáme znenie prísahy, 

ktorej body sa týkali jednak vzájomnej pomoci, ktorou si boli zaviazané mestá a jej rozsahu, 

rovnako ako rozdelenia finančných prostriedkov od spoločníkov mimo Ligy, avšak rovnako 

nám umožňuje náhľad na správnu štruktúru tohto spoločenstva: 

„Prisahám,
172

 že pomôžem Benátkam, Verone, hradu a predmestiu Vicenzy, Padove, 

Trevisu, Ferrare, Cremone, Brescii, Bergamu, Milánu, Piacenze, Lodi, Parme a Mantove 

a všetkým mužom a všetkým mestám, ktoré vstúpia do tejto jednoty s vyššie uvedenými mesta-

mi a stými, ktoré s nami urobia túto prísahu; proti každému, kto nám bude chcieť vyhlásiť 

vojnu alebo vykonať zlo; proti tomu, kto by chcel, aby sme vykonali viac ako sme boli povino-

vaní za cisára Henricha (V.) až do nástupu Fridricha. A nezradím nikoho z uvedených miest 

a ak sa dozviem, že sa tak niekto chystá učiniť alebo ma s tým oboznámi, čo najrýchlejšie to 

oznámim na verejnom zhromaždení. A keby sa niekto oboril na niektorú z týchto komún alebo 

miest alebo mužov a spôsobil im škodu, spoločnem tú škodu napravíme, a to vo forme zbraní 

alebo koní, podľa spoločnej dohody alebo ako sa bude poškodenému páčiť. Ak po spoločnom 

úsudku sa nejaké mesto rozhodne napadnúť iné alebo hrad, škody z toho vzniknuté spoločne 

nahradíme. Ďalej odteraz ak niekto z nepriateľských miest zajme našich alebo naši zajmú 

občanov nepriateľských miest, nech sú títo zajatci bez kladenia prekážok a dobrovoľne vyme-

není. A čestne prisahám, že sa nedopustím škody na žiadnom občanovi zo spriatelených miest, 

s výnimkou môjho vlastného, a ak tak učiním, do tridsiatich dní po obdržaní výzvy s pečaťou 

poškodeného mesta škodu napravím, iba ak by sa poškodený alebo rektor mesta, ktorého ob-

čanom je poškodený toho vzdal. A rozkaz alebo všetky rozkazy, ktoré rektori môjho mesta 

nariadia uposlúchnem bez ľsti a nad rámec toho, čo vyplýva z tejto prísahy, však len 

v prípade, ak by sa nejaký z rektorov môjho mesta tejto prísahy zriekol či už vplyvom prijatia 

úplatku alebo strachom o svoju osobu. Ak by sa tak stalo a niekto by sa zriekol svojej funkcie, 
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 Prísahu skladajú jednotliví konzuli dotknutých miest. 



 

53 
 

zaistím zvolenie jeho nástupcu do štrnástich dní a budem nasledovať jeho príkazy. Podobne 

sľubujem, že neuzavriem žiaden mier, prímerie či vojnu bez spoločnej porady a súhlasu rekto-

rov vyššie uvedených miest. A budem nápomocný každému, kto odprisahá túto prísahu proti 

každému, kto by ho chcel napadnúť. A do mesiaca na ňu nechám odprisahať všetkých mužov, 

mojich spoluobčanov, od 14 do 60 rokov s výnimkou klerikov, konvertitov, mrzákov, nemých 

a slepých, a tá takto vstúpi do platnosti od budúcej Veľkej Noci na dvadsať rokov. Tieto člán-

ky nech sú zachovávané všetkými vyššie menovanými mestami a všetkými v našom spoločen-

stve, s výnimkou Benátskych, ktorí tak prisahajú: budeme pomáhať s loďstvom až po Brentu 

a po Cittanova, po Mestre a po Balestrello a na mori a po Páde a po sladkých vodách až po-

kiaľ to bude možné. Podobne vy nám sľúbte, že sa nevydáte po vodách bez nášho zvolenia 

a že nám pomôžete na hraniciach s Adige až po Loreo a Livenzu. A ak obdržíme nejaké subsí-

die od cisára byzantského alebo kráľa sicílskeho, rozdelíme si všetko rovným dielom, okrem 

toho, čo my, Benátky, dlžíme Markám
173

 a legátom spomínaných mocnárov. A bez ľsti budeme 

usilovne dbať o to, aby všetky tieto uvedené články prispeli k spoločnému úžitku a kohokoľvek 

z rektorov uvedených miest alebo iného, ktorý s nami vstúpi do tohto spoločenstva, či už pri-

speje väčšou alebo menšou mierou alebo či sa dohodnú na inej veci, sľubujeme v dobrej viere 

rešpektovať a chrániť.“
174
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 Rozumie sa Veronská liga. 
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 MANARESI, Cesare. Gli atti del comune di Milano fino all´anno MCCXVI. Milano: Capriolo & Massimino, 

1919, s. 83: „Ego iuro quod adiuvabo Venetiam, Veronam et catrum et suburbia Vicentiam et Paduam et Tarvi-

sium et Ferrariam et Cremonam, Brisiam et Pergamum, Mediolanum, Placentiam, Laudem, Parmam, Mantuam 
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offendam personas vel res eorum qui sacramentum fecerint, exceptus hominibus mee civitatis; et si fecero, infra 

XXX dies postquam mihi requisitum fuerit sigillo illius civitatis, caput cause restituam, nisi parabola illius qui 

dampnum passus fuerit, vel rectoris illius civitatis remanserit. Et preceptum vel precepta omnia que rectores mee 

civitatis mihi fecerint ex districtu sacramenti super his negotiis adtendam sine fraude, nisi parabola alicuius rec-

toris mee civitatis remanserit, nisi fuerint peccunia corrupti vel timore suarum personarum , vel propter captio-

nem hoc fecerint. Et si aliquod supradictorum acciderit, vel si exierint de sua administratione, ego ero operator 

eligendi  alios infra XV dies et eorum precepta adtendam. Similiter neque pacem neque concordiam aut treguam 

aut werram recredutam faciam sine conscilio et comuni consensum recoturm supradictorum locorum. Et adiuva-

bo omnem hominem qui fecerit hoc sacramentum contra omnem hominem qui hac occasione voluerit eum of-

fendere. Et iurare faciam omnes homines masculos mecum habitantes XIIII annos habentes usque ad sexaginta 

infra mensem postquam iuratum habuero, exceptis clericis, conversis, assideratis, mutis, cecis. Et hec omnia 
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Lombardská liga teda pripomínala federáciu miest medzi sebou tesne previazaných 

viacvrstevnými bilaterálnymi zmluvami, ktoré bližšie ozrejmovali špecifické požiadavky 

a riešili špecifické problémy medzi jednotlivými členmi, ako aj spoločnou (a s postupným 

rozširovaním členskej základne obnovovanou a rozširovanou) prísahou konzulov jednotlivých 

miest, poprípade feudálnych pánov
175

 na pomerne striktné pravidlá, prísne trestajúce zbehnu-

tie do cisárskeho tábora, a zaväzujúce členov k okamžitej vojenskej pomoci hociktorému 

článku spoločenstva. Po tom, čo postupom času jednotlivé komúny zvrhli cisárom dosade-

ných nemeckých podestov nastúpili k moci opäť konzulské kolégiá, po zlúčení oboch líg do 

jednotnej Lombardskej Ligy v decembri 1167 sa však v listinách objavuje úrad rektorov, vy-

tvárajúcich tak zastrešujúci všekoordinujúci orgán nad jednotlivými autonómnymi vládami, 

ktorý sa pravidelne stretal a jednal na verejnom zhromaždení, nám známom conciu alebo 

arengu v jednom z členských miest.
176

 Ako upresňuje Raccagni, „trvalo nejaký čas, kým sa 

rektorské kolégium plne rozvinulo a výbor Ligy ostal pevne previazaný s vládami jednotlivých 

členov až do konca storočia. Medzi rokmi 1167 a 1169 bolo každé mesto reprezentované po-

četnými konzulmi, ale najneskôr roku 1169 bolo každé členské mesto oprávnené mať jedného 

rektora. Jednako boli rektori Ligy spravidla tiež členmi vlády jednotlivých miest, zastávajúc 

pôvodne úrad konzulov, to jest v každom meste bol každoročne pravdepodobne jeden 

z konzulov zároveň rektorom Ligy, a neskôr taktiež podesta ktorý, hlavne po roku 1175, na-

hradil spomínané kolégium. Navyše, pokiaľ sa rektori neboli schopní zúčastniť zasadaní Ligy 

osobne, mohli namiesto seba poslať iného mestského konzula alebo, pokiaľ sa jednalo 

o podestu, svojho nuncia. Toto opatrenie uľahčovalo komunikáciu medzi Ligou a jednotlivými 

mestskými vládami, nakoľko každý rektor bol predstaviteľom jednej mestskej vlády a zároveň 

zabezpečilo, že jednotlivé mestá budú nasledovať nariadenia zasadaní.“
177

 

                                                                                                                                                                                     
concordia, exceptis Veneticis qui ita iuvare debent, scilicet cum navibus unsque in Brentam et usque in Civita-

tem Novam, si opus fuerit, et usque Mestre et Balestrello, et per mare et Padum et per alias aquas dulces ubi 

possunt sine fraude. Similiter et tu non teneris venire mecum per aquam in aliqua parte sine tua voluntate; set nos 

iuabimus Veneciam sicut circumdat Aticis fluvius, et usque Lauretum, et usque Liquentiam. Preterea si aliquod 

avere aliunde advenerit, aut ab imperatore Constantinopolitano, aut a rege Sicilie, salvo nobis Veneticis hoc 

quod vobis Marchianis dedimus, et hoc spendio salvo quod faciemus in legationibus predicti impertaoris aut 

regis pro hac re, bona fide omnia parciemur. Et sine fraude erimus studiosi oper(ari) omnia ad comunem utilita-

tem. Et quicquid rectores predictum locorum vel aliorum qui nobiscum fuerint in hac concordia omnium vel 

maioris (partis) addiderint vel minuerint, vel si de aliqua re concordaverint, bona fide et sine fraudo conservabo.“ 
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 Postupom času – či už násilím alebo dohovorom – pristúpili k Lige aj doteraz skalní členovia procisárskeho 

zoskupenia, a to gróf Obizone Malaspina ešte v decembri 1167 či gróf z Monferratu v lete 1172. 
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Ďalším dôležitým aktom otvorenej neposlušnosti voči cisárovi bolo založenie nového 

mesta na prelome rokov 1167 a 1168 so strategickou polohou chrániacou cestu z Lombardie 

na juh, ktoré dostalo meno Alessandria na počesť pápeža Alexandra III., toho času tiež stoja-

ceho v opozícií voči Fridrichovi. Alexander III. existenciu Alessandrie posvätil dajúc jej sta-

tus mesta, civitas, zriadením biskupského úradu, a definitívne sa proticisárske sily Lombard-

skej ligy a Alexandra III. previazali 27. marca 1170, kedy pápež vydal bulu známu pod ná-

zvom Non est dubium, ktorou Ligu zobral pod svoju ochranu a prisľúbil jej podporu.
178

  

Pre objekt našej práce sú však dôležité udalosti z rokov 1173 a 1174, kedy cisár Frid-

rich podnikol svoj v poradí piaty zostup do Itálie a na jeseň roku 1173 zahájil obliehanie ne-

priateľskej Alessandrie, ktorá statočne odolávala celú zimu až do apríla nasledujúceho roku, 

kedy jej prišli na pomoc vojská Ligy a tie sa následne stretli s vojskami cisárskymi na pláni 

montebellskej. K vojenskému stretu napokon nedošlo a protivníci medzi sebou dňa 16. 4. 

1175 uzavreli prímerie, prvýkrát sa pokúsiac o prednesenie svojich požiadaviek a nájdenie 

cesty k mieru. Obe strany prisľúbili zvoliť troch arbitrov z každého tábora, ktorí, odprisahajúc 

nestrannosť, mali do polovice nasledujúce mesiaca na základe požiadaviek oboch strán do-

spieť k mierovej dohode s dodatkom, že záležitosti, na ktorých sa nezhodnú, postúpia na defi-

nitívne rozhodnutie cremonským konzulom,
179

 napokon však z predbežných dohôd padlo 

a obe strany začali zbierať sily na záverečnú, rozhodujúcu bitku.
180

 K tej došlo 29. mája na-

sledujúceho roku pri meste Legnano
181

 a napriek počiatočnému vývoju, kedy sa vojská Ligy, 

zďaleka nezhromaždené v celej svojej sile, dali na ústup aby sa následne preskupili a postavili 

cisárovi na odpor, vojská Lombarďanov boj vyhrali a cisár bol zahnaný k úteku. Detailne 

o priebehu bitky rozpráva Romualdo zo Salerna: 

„Keď sa blížilo leto, kolínsky arcibiskup Filip sa spolu s ďalšími nemeckými knieža-

tami a obrovským, mnohopočetným zanieteným vojskom prekročiac hory pri Come ponáhľal 

                                                                                                                                                                                     
year probably one of the consuls also acted as rector of the League, and then also podestà where, mainly after 

1175, the latter replaced the college. In addition, if the rectors were unable to attend the assemblies in person, 

they could send in their place another consul from their city, or a representative (nuncius) if they were podestà. 

This facilitated the collaboration between the League and the governing bodies of the individual cities, since 

every rector represented one city in the governing body of the association but, at the same time, took care that 

their individual city followed the resolutions of the League.“ 
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tomuto záverečnému aktu nami sledovaného obdobia.  
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 Omnoho detailnejšie o bitke z hľadiska širšieho zasadenia do kontextu stredovekého vojenstva pojednáva 

pomerne nová monografia Paola Grilla, pozri: GRILLO, Paolo: Legnano 1176. Una battaglia per la libertà. Ro-

ma-Bari: Gius. Laterza & Figli, 2010. 
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do Itálie, aby pomohol cisárovi. Ten, keď sa to dopočul, vydal sa mu v ústrety, a spoločne sa 

vydali na územie Milánskych, ničiac ich polia, aby sa s nimi vyrovnali. Keď sa to dopočuli 

lombardskí, vydali sa im naproti, napriek tomu, že nemohli rátať so všetkými svojimi. Vydali 

sa cez istý les a náhle sa zjaviac pred cisárom, ktorý už svojích pripravil na bitku, započali 

bojovať. Ale pretože zatiaľ nestihli prísť mnohí z lombardských, boli títo spočiatku zahnaní 

cisárom na útek. Avšak milánski pešiaci s malým množstvom vojakov, ktorí sa zoskupili okolo 

bojových vozov a k úteku sa nechystali, spoločne naďalej odolávali. Keď cisár videl, ako väč-

šina lombardského vojska utiekla, myslel si, že množstvo pešiakov, ktoré ostalo, porazí ľahko. 

Keď sa však chystal o svojím zoskupeným vojskom na nich vyrútiť, začali títo brániac sa štít-

mi a oštepmi vzdorovať a oduševnene privolávať protivníkov. Keď takto určitý čas bojovali, 

lombardskí, ktorí utiekli, po opätovnom zoskupení svojich mužov a po príchode nových posíl 

sa statočne navrátili do boja a spoločne s pešiakmi zahájili útok na cisárskych a zhanali ich 

na útek.“
182

  

V októbri 1176, po prehranej bitke pri Legnane, poslal Fridrich za pápežom Alexan-

drom III. do Anagni svojich poslov, aby s ním tajne zjednali potencionálny mier. Porušenie 

prísahy k Lige pápežom napokon podnietilo vystúpiť zo spoločenstva a prejsť na stranu cisá-

rovu taktiež Cremonu a Tortonu, napokon však pápež započal počiatkom nasledujúceho roku 

oficiálne jednania s cisárom za súhlasu Ligy a za miesto jednaní boli napokon určené ako 

neutrálne pôda Benátky. Proti tomu boli sprvoti zástupcovia Ligy odôvodňujúc to tým, že 

Benátky mali údajne porušiť dohody s nimi uzavreté a neraz prijať cisárovych vyslancov bez 

ich vedomia a zvolenia, napokon však po obdržaní záruk bezpečnosti povolili.
183

 Treba dodať, 

že pápež sa na jeseň uplynulého roku dohodol s cisárom len na podmienkach mieru medzi 

nimi dvoma, nakoľko jednania boli tajné a bez účasti Lombarďanov – pre tých začalo jedna-

nie až v Benátkach na jar 1177. Romualdo zo Salerna uvádza výzvu cisárskeho kancelára 

Kristiána zástupcom Ligy na odovzdanie regalii, splnenie záväzkov voči impériu od dôb Hen-
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 Romoaldi Annales (MGH, SS, 19), s. 441: „Adveniente autem estate, Philippus Coloniensis archiepiscopus 

cum quibusdam principibus Alamannie et magna multitudine strenuorum militum per montana Cumarum Yta-

liam intrantes, imperatori succurrere festinabant. Quo cognito, imperator eis obviam perrexit, et simul cum illis 

versus partes Mediolani ad divatsandum eorum segetes ire disponebat. Quo audito Lombardi, licet omnes suos 

nullatenus expectassent, imperatori obviam ire ceperunt. Cumque exeuntes quoddam nemus, ex insperato impe-

ratori, qui militares acies iam ad bella paraverat, subito ocurrissent, cum illo ceperunt habere conflictum. Set 

quia non multi adhuc de Lombardis convenerant, primo sunt ab imperatore in fugam conversi. Pedites vero Me-

diolanenses cum paucis militibus, qui circa carruciam erant, fugere non valentes, simul conglomerati stare cepe-

runt. Imperator autem videns Lombardos milites aufugisse, pedestrem multitudinem, que remanserat, credidit 

facile superare. Cumque congregata sua milicia super eos vellet irrumpere, illi oppositis clipeis et porrectis astis 

ceperunt eorum fuori resistere, et ad se venientes animose repellere. Cumque conflictus iste inter imperatorem et 

Lombardos pedites aliquandiu perdurasset, Lombardi, qui fugerant, resumptis viribus, et aliis, qui de novo vene-

rant, sociati, ad pugnam sunt animose reversi, et simul cum suis peditibus super imperatoris exercitum impetum 

facientes, ipsum in fugam unanimiter converterunt.“ 
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 Tamtiež, s. 446. 
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richa IV. a záverov z druhého roncaglijského zasadania, čo už bolo v danom momente pre 

Lombarďanov neprijateľné. Zaujímavá je odpoveď vyslanca Ligy argumentujúceho neprí-

tomnosťou všetkých predstaviteľov spolčených miest, a preto, svojimi slovami, nepovolaného 

rozhodovať v mene všetkých, navrhujúceho však dohodnutie termínu a miesta nových jedna-

ní. Čo sa týka Roncaglie, „Bologneskí sudcovia vyniesli proti nám rozsudok, ktorý uznať od-

mietame, pretože to nebolo uznesenie, ale cisárov rozkaz. Keďže viacerí z nás neboli prítomní 

a to nie zo vzdoru, hocičo bolo proti nám vynesené, uznať odmietame a neberieme to ako 

uznesenie, pretože podľa platných zákonov rozsudok vynesený v neprítomnosti stráca na plat-

nosti.“
184

 Regalia z dôb Henricha IV. priznať cisárovi odmietajú, jednak kvôli tomu, že to bol 

tyran a jednak preto, že „kvôli vzdialenej dobe si ich už nepamätáme, a nežije nik z našich ani 

z vašich, kto by ich bol schopný objasniť. (...) Ak by sa však cisárovi pozdávalo prijať za rega-

lia to, čo naši predkovia odovzdávali Henrichovi V., Konrádovi III. a Lotharovi, sme ochotní 

to v mieri zaplatiť. Čo ak sa zdá cisárovi obtiažne, sme ochotní pevne dodržiavať mier, ktorý 

sme s ním uzavreli prostredníctvom Cremonských a písomne stvrdili,“
185

 odvolávajúc sa oči-

vidne na montebellské mierové dohody, ktoré napokon neboli oficiálne potvrdené mierom. 

Romualdo ďalej opisuje, ako došlo ku škriepkam ohľadom jednotlivých článkov a z iniciatívy 

pápeža sa prešlo na jednania s poslami sicílskeho kráľa a na samotné mierové rokovania me-

dzi ním a pápežom. Záležitosť s lombardskými bola napokon odložená uzavretím šesťročného 

prímeria, ktoré bolo oficiálne zanesené do benátskeho mieru z 24. júla 1177. 

V medziobdobí vytvorenom prímerím z Benátok nedošlo k žiadnému vojenskému 

stretu a tým pádom jeho porušeniu a s blížiacim sa koncom prímeria to bol samotný cisár, 

ktorý vyslal impulz Lombardským na jednania o uzavretí definitívneho mieru, taktiež pod 

nátlakom zo strany syna Henricha a nemeckých kniežat.
186

 Jednania medzi rektormi Ligy 

a Fridrichovými vyslancami prebiehali v Piacenze a v záverečnom ustanovení, ktoré dňa 25. 

júna 1183 v Kostnici slávnostne podpísali obe strany, cisár pristúpil maximálne s malými ob-

menami na všetky články navrhnuté rektormi na spomínaných piacenzských jednaniach. Po-
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 Tamtiež, s. 447: „Quod autem dixisti apud Roncaliam a Bononiensibus iudicibus contra nos sententiam fuisse 

prolatam, plane inficiamur, eam non fuisse sententiam, set imperatoriam iussionem. Cum enim plures ex nobis, 

nec per contumaciam, fuissemus absentes, quidquid tunc contra nos dictum fuit, nobis nocere non debet, nec pro 

sententia reputari; secundum leges enim in absentes prolata sententia nullius est roboris vel valoris.“ 
185

 Tamtiež, s. 447: „Quod vero postulasti, ut ea imperatori reddere deberemus, que seniori Henrico a nobis ante-

cessoribus sunt solata, respondemus, quod prenominati imperatoris dispositiones pariter et statuta propter antiqu-

itatem temporis iam pene perdidere memoriam, nec vivit aliquis nostrum vel vestrum, qui bene possit illius tem-

poris dicta vel facta recolere. (...) Set si imperatori placuerit, ea que antecessores nostri iuniori Henrico, Conrado 

et Lothario, et ei usque ad hec tempora reddiderunt, recipere, parati sumus in pace persolvere. Quod si hoc impe-

ratori grave residet et videtur, pacem, que inter nos et eum per Cremonenses tractata fuit et in scriptis redacta, 

volumus firmiter observare.“ 
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 VIGNATI, Cesare: Storia della Lega Lombarda con XXV docomenti inediti. Milano: Tipi di Pietro Agnelli, 

1866, s. 344. 



 

58 
 

zrime sa z nášho hľadiska na najdôležitejšie mierové články, zvýrazňiac pasáže týkajúce sa 

štátneho zriadenia: 

„My, Fridrich cisár rímsky a náš syn Henrich, rímsky kráľ, postupujeme vám – mes-

tám, miestam a osobám Ligy regalia a obyčaje ako v meste, tak mimo neho, menovite Verone 

a jej hradu a predmestiu a ďalším mestám, miestam a osobám Ligy nastálo,  aby ste mali 

všetko tak, ako doteraz a všetky obyčaje vykonávali tak, ako doteraz aj naďalej bez prekážky 

z našej strany, to jest fodrum, právo na pasienky, lesy, mosty, vody a mlyny ako ste ich užívali 

alebo užívate dnes a tiež budovanie vojska, mestských opevnení, vedenie jurisdikcie ako nad 

kriminálnymi, tak finančnými kauzami v meste aj mimo neho a všetky ďalšie veci, ktoré budú 

vašemu mestu užitočné. Chceme, aby sa s regaliami, ktoré nebudú prisúdené nám, zaobchá-

dzalo nasledovne: Nech sa zvolí biskup a muži ako z mesta, tak z biskupstva, ktorí sú považo-

vaní za dôveryhodných, bez zášti k mestu či k nám, ktorí čestne a bez nekalých úmyslov veci 

preskúmajú a prisúdia nám, čo uznajú za vhodné. Ak sa však budú domnievať, že od takéhoto 

preskúmania vecí treba odstúpiť, v tom prípade si nárokujeme čiastku dve tisíc mariek strieb-

ra ročne, avšak sme ochotní ju upraviť, pokiaľ sa bude javiť príliš vysoká. Ak sa niekto odvolá 

proti niečomu z toho, čo sme vám dovolili alebo podstúpili, jeho sťažnosť nepríjmeme a pre-

jdeme ju mlčaním. Uznávame všetko, čo niektorý z našich kráľovských či cisárskych predkov 

podstúpili biskupom, cirkvi či mestám alebo inej osobe laickej či cirkevnej v dobe pred zapo-

čatím vojny, požadujúc za to službu voči našim osobám, avšak bez poplatkov. Výhody, ktoré 

sme pre dobro mieru postúpili mestám v ich hradbách či mimo nich nezapočítavame do výčtu 

týchto vyššie uvedených regalii za ktoré treba zaplatiť poplatok. Všetky privilégiá, ústupky či 

donácie, ktoré sme my alebo naši vyslanci v čase vojny postúpili nejakému mestu nespravod-

livo, vyhlasujeme za neplatné.  

V tých mestách, kde je zvykom skrz cisárske privilégium, aby konzuli obdržali svoj 

úrad skrz biskupa, nech ho tak obdŕžajú aj naďalej, v ostatných mestách obdržia konzulát od 

nás a to od nášho nuncia sídliaceho priamo v meste alebo v biskupstve a to na päť rokov. Po 

ich uplynutí mestá za nami vyšlú pre obdržanie investitúry svojho posla, a tak  sa bude diať aj 

naďalej, aby konzuli obdŕžali svoj úrad či už od nás, keď sa budeme zdržiavať v Lombardii, 

alebo od našich nunciov. Toto nariadenie nech zachovávajú aj naši nástupci a investitúru 

nech udeľujú zadarmo. Po našej smrti alebo odovzdaní kráľovstva nášmu synovi budú konzuli 

obdržiavať úra od neho alebo jeho nástupcov.  

Konzuli ustanovení v mestách nech su takí, ktorí nám vzdali vernosť alebo nám ju 

vzdajú pred obdržaním investitúry.  
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Je povolené, aby si mestá vystavali hradby a mimo nich vystavali pevnosti. 

Mestám je dovolené zachovať Ligu a rozpustiť ju podľa ich vôle. 

Dŕžavy, ktoré hociktorý člen Ligy držal pred vyhlásením vojny a ktoré boli násilne od-

cudzené treťou osobou, nech sú navrátené bez výnosov či škôd a ak sa tak stalo, nech nie je 

ich držiteľ viac obťažovaný s výnimkou prípadu, kedy by tieto dŕžavy boli zvolenými arbitrami 

s cieľom rozoznania našich regalii prisúdené nám. 

Odteraz nastálo nech Milánski vykonávajú jurisdikciu nad územím, nad ktorým ju 

zvykli vykonávať, a to nad contadom Sepri, Martesany a Bulgarie (...) pri zachovaní paktov 

a koncesií,ktoré Milánski uzavreli s komúnou Bergama, Lodi a Novary. (...) Pakty dohodnuté 

medzi mestami Ligy ostávajú platné a nech sa nik nedomnieva, že Milánski niečo mimo vyššie 

zmienených ústupkov získali z územia Lodi, ostáva im však právo na vody Lambra a, ak ho 

vlastnili, na pedaggio.  

Keď vzostúpime do Itálie, nech nám odovzdajú fodrum tak, ako sú navyknutí z dôb, 

kedy tak činili, a nech k tejto príležitosti dostatočne upravia cesty a prichystajú nám zásoby 

potravín na cestu tam a späť.“
187
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 MANARESI, Cesare. Gli atti del comune di Milano fino all´anno MCCXVI. Milano: Capriolo & Massimino, 

1919, s. 195: „Nos Romanorum imperator Fridericus et filius noster Henricus Romanorum rex concedimus vobis 

civitatibus, locis et personis societatis regalia et consuetudines vestras tam in civitate quam extra civitatem, vide-
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intelligimus pro quibuis census debeat prestari. Privilegia omnia et data et concessiones, que in preiudicium vel 
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a nobis recipiant, vel a nuntio nostro sicut dictum est nisi in Lombardia fuerimus, tunc enim a nobis recipient. 
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Kostnickým mierom tak bola v podstate situácia navrátená do doby pred Fridrichovou 

korunováciou a mestám navrátená ich niekdajšia autonómia, predsa však len s malými obme-

nami. Z dôb Roncaglie Kostnický mier pojal precíznejšie vymedzenie regalii, tentokrát však 

zverené nestranným arbitrom, zanechávajúc pri tom z veľkej časti na vôli jednotlivých miest 

posúdenie vlastných nárokov na to-ktoré regalium. Miláno sa z veľkej časti navrátilo do pozí-

cie lombarského hegemóna, zachovávajúc však, ako sme sa dozvedeli vyššie, pakty 

o územných ústupkoch mestám – spolučlenom Ligy, ktoré pôvodne proti nemu povstali 

a odvolali sa vzhľadom na jeho pokračujúci územný rozmach k cisárovi. Kostnický mier však 

v podstate anuloval roncaglijské zákony zakazujúce utváranie medzimestských paktov recip-

ročným schválením existencie Lombardskej ligy, pôvodne namierenej proti cisárovej impe-

riálnej politike. Najdôležitejší význam má však pre nás bod o štátnom zriadení. Kým roncag-

lijské zákony deklarovali možnosť obyvateľov miest zvoliť si konzulské kolégium pod pod-

mienkou, že toto bude následne spätne investitované cisárom, v praxi sme videli, že samotný 

cisár ich rešpektovať nemienil a do čela miest dosadzoval skrz svojho kancelára povereného 

správou Itálie nemeckých (a tým pádom procisárskych) podestov, vládnucich svojvôlne bez 

rešpektu k zvykovému právu jednotlivých miest. Kostnica tak vrátila udalosti do predroncag-

lijského obdobia, kedy voľba mestskej správy na pleciach jeho obyvateľov, ako sme si to 

ukázali v úvodných kapitolách, a v podstate až kostnickým mierom nadobudol roncaglijský 

zákon o slobodnej voľbe mestských úradníkov so spätnou investitúrou zo strany cisára plat-

nosť aj v praxi. Lombardské mestá tak znovuobnovili svoje niekdajšie slobody, tentokrát 

právne schválené ústrednou cisárskou mocou, a mohli tak nastúpiť cestu k ďalšiemu rozvoju 

a rozmachu. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Cum autem nos imperator divina vocatione decesserimus vel regnum filio nostro concesserimus, simili modo 

a filio nostro vel eius successore investituram recipietis. (...) Consules, qui in civitatibus constituentur, tales sint 

qui fidelitatem nobis fecerint vel faciant, antequam consulatum recipiant. (...) Civitates munire et extra munitio-

nes eis facere liceat. (...) Item societatem, quam nunc habent, tenere et, quotiens voluerint, renovare eis liceat. 

(...) Possessiones, quas quisque de societate ante tempus guerre iuste tenebat, si per vim ablate sunt ab his qui 

non sunt de societate, sine fructibus et dampno restituantur; vel si eas recuperaverit, quiete possideat, nisi per 

electos arbitros ad cognitionem regalium nobis assignentur. (...) Amplius eam iurisdcitionem, quam Mediolanen-

ses exercere consueverunt in comitatibus Seprii et Martiane et Burgarie et in aliis comitatibus (...) libere et quiete 

habeant et possideant. (...) Pacta inter civitates societatis quondam facta nichilominus firma et rata permaneant. 

(...) Nec alliquid intelligatur acquisitum Mediolanensibus in episcopatu Laudensi propter predictas concessiones, 

salvo iure Mediolanensibus aque Lambri, si quod habent, et in pedagio. (...) Nobis intrantibus in Lombardiam 

fodrum consuetum et regale qui solent et debent et quando solent et debent prestabunt. Et vias et pontes bona 

fide et sine fraude et sufficienter reficient in eundo et redeundo. Mercatum sufficiens nobis et nostris euntibus et 

redeuntibus bona fide et sine fraude prestabunt.“ 
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4. Benátky v období Lombardských vojen Fridricha Barbarossu 

V Benátkach, rovnako ako v Miláne, sa v priebehu nami sledovaného obdobia udiali pomerne 

dôležité zmeny dláždiace v nasledujúcom storočí cestu k pozmeneniu štátneho zriadenia. 

V nasledujúcej kapitole sa pokúsime na základe dostupných prameňov opísať ich vznik, výz-

nam a pozrieť sa na, hoc marginálnu, ale predsa nie nepodstatnú rolu Benátok 

v lombardských vojnách, s dôrazom na ich podporu Ligy a sprostredkovateľa mieru medzi 

cisárom Fridrichom a komúnami, resp. pápežom. 

4.1. 1152 – 1171, od nástupu Barbarossu po roztržku s Konštantínopolom 

V prvých rokoch Barbarossovej vlády, za úradovania dóžu Domenica Morosina, sa politika 

Benátok skôr než k Západu obracala na Východ, pokračujúc tak v tendenciách nastolených 

v uplynulých desaťročiach, sledujúc podmanenie si v pravidelných intervaloch sa opakujúcich 

rebelujúcich dalmátskych provincií podporovaných uhorskými kráľmi či poskytujúc námornú 

pomoc Byzancii proti postupujúcej normanskej expanzii, ťažiac z tejto pre obchodnú republi-

ku výnosné koncesie na obchod s Orientom garantované byzantským cisárom. Prvý kontakt 

s politikou Barbarossu možno datovať do roku 1155, kedy boli Fridrichovi, vracajúcemu sa za 

Alpy z prvej expedície do Itálie, poslaní v ústrety traja dóžovi legáti, „aby od neho získali 

potvrdenie obvyklých zmlúv.“
188

  

Po započatí vojenských ťažení v Lombardii sa však čoskoro obrátil Fridrichov hnev aj 

k Benátkam (toho času pod vedením dóžu Vitaleho Michiela II.) ako k najvýraznejšej 

a najväčšou autonómiou disponujúcej komúne v severoitalskom priestore, skutočným 

a závažnejším podnetom však bola s najväčšou pravdepodobnosťou otvorená podpora, ktorej 

sa od Benátčanov tešil Alexander III., nakoľko „jeho nástup na pápežský stolec bol slávený 

spomenutým dóžom, a patriarchom a benátskym klérom bol potvrdený ako prvým, až potom 

bol prijatý ďalšími svätými mužmi v Itálií.“
189

 Benátski kronikári, narozdiel od tých lombard-

ských, jednohlasne uvádzajú, že Fridrich mal v nasledujúcich rokoch po zničení Milána zame-

rať svoju pozornosť na Benátky, a to jednak podnecovaním susedných komún na vojenský 

výpad proti nim, ako aj snahou vyvolať konflikt v ich tyle. Ako stručne k uvedeným udalos-
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tiam uvádzajú benátske anály, „roku Pána 1161 vznikol medzi cisárom spolu so všetkými jeho 

zemami a Benátkami rozpor, a títo sa rozhodli Benátky obsadiť. To podnietilo acquilejského 

patriarchu a so svojimi kniežatami a grófmi sa pokúsil dobyť Grado. Tento vyššie zmienený 

patriarcha bol chytený aj so svojimi magnátmi a urodzenými mužmi a odvedený do benátske-

ho zajatia.“
190

 Mimo tohto stručného záznamu nemáme priame dôkazy o tom, že by bol aqui-

lejský patriarcha, otvorene strániaci procisárskemu vzdoropápežovi Viktorovi IV.,
191

 

k vojenskému výpadu donútený Fridrichom, bezpochyby sa však jednalo o ďalší z mnohých 

čiastkových konfliktov medzi Gradom a Aquileiou o primát nad tým druhým a nad celým 

Jadranom.
192

 

K vojenskému konfliktu s komúnami podnietenými Barbarossom nechajme prehovoriť 

anonymného autora Historiae ducum Venetorum: „Toho času začal (cisár) Benátky trápiť 

a mestá, ktoré ich obklopovali, prudko dobývať, chcejúc ich podriadiť svojmu impériu. Nedo-

volil si však, mimo otvoreného boja na mori, napadnúť ktorúkoľvek časť benátskeho územia. 

Vyššie spomenutý dóža (Vitale Michiel II.), muž počestný a slávny, nestarajúc sa o názor vyš-

šie uvedeného cisára, mal za priateľov konštantínopolského cisára Manuela a sicílskeho krá-

ľa Viliama, a kvôli nim, predovšetkým kvôli Manuelovi, sa postavil cisárovi Fridrichovi. Onen 

cisár sa však vyhrážal, že zničí celé Grécko a Grékov donúti podriadiť sa jeho impériu. Keď 

sa teda z nariadenia onoho cisára italské mestá pokúšali za početnej pomoci svojich mužov 

napádať Benátky, Benátčania sa sa ich ani v najmenšom nezľakli, pretože boli od nich moc-

nejší a častejšie začali podnikali výpady do miest v Markách a odvádzať odtiaľ do mesta po-

četných zajatcov. Prihodilo sa, že vďaka zrade bol Veronskými, Padovskými a Ferrarskými 

obsadený a dobytý hrad Capodargere, a nejakí Benátčania, ktorí boli poverený jeho ochra-

nou, boli zajatí. Potom sa však Benátčania vydali na bojových lodiach v ústrety mestám Are 
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a Ariano, ktoré dobyli a odniesli si z nich obrovskú korisť a zajatcov. Po tomto však začal 

dóža múdro vyjednávať s obyvateľmi Mariek a tajne im prisľúbil veľký finančný obnos, ak 

spoločne odprisahajú pakt proti svojmu cisárovi. (...) Potom spomínaný dóža, šťastný zo všet-

kým prihodivších sa udalostí,
193

 začal dennodenne podporovať Lombardských proti cisárovi 

množstvom peňazí a prisahajúc spolu s nimi a s Markami utvorili spoločenstvo.“
194

Ako sme 

teda uviedli už v predchádzajúcich kapitolách venujúcich sa Milánu, Benátky boli jedným 

z iniciátorov Veronskej ligy, predchodkyne Lombardskej ligy, vypomáhajúce jej členom fi-

nančne a v samotnej zmluve medzi lombardskými mestami bolo vytýčené územie, na ktorom 

boli povinovaní poskytnúť vojenskú pomoc na vybraných riečnych a námorných trasách.
195

  

Anonymný autor tiež uvádza ako jednu z príčin Fridrichovej nevraživosti voči Benát-

kam ich spojenectvo s východným cisárom Manuelom a so Sicílčanmi, paktom o vzájomnej 

pomoci a uznaní previazanými s pápežom Alexandrom III., proti ktorým bola namierená Frid-

richova tretia výprava do Itálie v októbri 1163. Vzťahy Benátok a Konštantínopola však nebo-

li úplne ideálne, ako sa ukázalo vzápätí. Kronikári zborovo uvádzajú, že Manuel už dlhodobo 

plánoval proti Benátkam odvetu, pravdepodobne kvôli odmietnutej pomoci na zásah proti 

Sicílií, s ktorou bola Byzancia toho času na vojnovej nohe, nakoľko dóža nechcel porušiť do-

hodu uzavretú medzi kráľom Viliamom a svojím predchodcom Domenicom Morosinim.
196

 Aj 

keď spojenectvo medzi Byzanciou a Benátkami ostávalo aj po tomto odmietnutí pomoci na-

ďalej v platnosti, Manuel plánoval pomstu. Tá prišla 12. marca 1171, kedy bolo na území 

celej Byzancie nariadené zatknutie všetkých Benátčanov a skonfiškovanie ich majetku.
197
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Manuelov historik Iohannes Kinnamos uvádza ako dôvod Manuelovho činu údajný stret me-

dzi benátskymi obchodníkmi a obchodníkmi z ďalších lombardských miest, pri ktorom došlo 

k zničeniu obydlí Lombarďanov, ktoré Benátčania odmietli znovuvystavať. Každopádne sa 

však jednalo o príhodnú zámienku na uskutočnenie dlhodobo plánovanej akcie, pretože Be-

nátčania boli v zmienený deň zajatí na území celej ríše bez výnimky.
198

 Dandolo pokračuje: 

„Keď sa o tomto dozvedel dóža a jeho ľud, zavládol všeobecný strach, potom však, keď sa 

dóža poradil so staršími (sapientum conscilio), ustanovil, aby boli za cisárom vyslaní poslo-

via, ktorým má byť objasnené, čo sa stalo a ktorých cieľom bude zjednať nápravu. Vtom sa 

však navrátilo dvadsať lodí Benátčanov, ktorí, predvídajúc udalosti, unikli skaze pri Larmire, 

a porozprávali o tom, čo sa udialo. A tak sa Benátčania zborovo zhodli na tom, uvážiac svoje 

škody, že silu odplatia silou.“
199

 Následne sa dóža, po vystavaní dvadsiatich nových bojových 

galér a zanechajúc v Benátkach ako dočasného vladára svojho syna Leonarda,
200

 vydal na 

odvetnú výpravu, dobyjúc Split, Eubóju a pokračujúc na Chios, kde sa rozhodol prezimovať, 

čakajúc na návrat svojich legátov od Manuela. Následne sa udalosti začali obracať proti Be-

nátčanom a nabrali rýchly spád: „Zatiaľ čo sa toto dialo, vyskytol sa (medzi Benátčanmi) 

veľmi zlý druh moru, na ktorý behom pár dní zahynula takmer tisícka mužov. Všeobecne sa 

verilo, že sa nakazili z vody, ktorú mal dať otráviť cisár. Dóža, pretože neveril, že sa dospeje 

k mieru, pobral zvyšných mužov a ulúpené poklady a odišiel z Chia. Pristál na ostrove Svätej 

Panagie, kde však pod ťahou tejto morovej rany skonali ďalší. Keď sa cisár dozvedel a zauva-

žoval nad tým, čo sa udialo vojsku, odmietol vypočuť poslov a poslal ich nazad aj so svojím 

legátom, ktorý dóžovi vylíčil, aké veľké príkorie bolo učinené cisárovi. Dóža po zvážení poslal 

s ním nazad Henricha Dandola a Filipa Gréka, aby zjednali mier. Potom posádka odišla na 

Methanu, odtiaľ na Lemnos a napokon ich vietor zahnal na Skyros, kde, znášajúc ťažobu mo-

ru, strávili Veľkú Noc. Po jej skončení sa dóža rozhodol vrátiť do Benátok, nedbajúc nesúhla-

su svojho ľudu, a viceversa priniesol mor do mesta, kde naň následne v priebehu niekoľkých 

dní skonalo veľké množstvo občanov. Benátčania, otrasení týmito udalosťami, zvolali do dó-
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žovho palácia concio, aby sa dohodli na náprave vecí. Tak sa zhodli na tom, že vinu na uply-

nulých udalostiach nesie samotný dóža a povstali proti nemu. Ten neschopný čeliť ich hnevu, 

ušiel z paláca a vydal sa cez more do kláštora San Zaccaria, neďaleko ktorého bol neznámym 

páchateľom smrteľne zranený. Vedomý si blízkej smrti, pokračoval a než skonal, stihol sa 

vyspovedať zo svojich hriechov istému mníchovi, ktorý mu vyšiel z kláštora v ústrety a vzápä-

tí, v sedemnásty rok svojho úradovania, dňa 27. mája si ho Boh povolal k sebe.“
201

  

4.2. 1171 – 1178, od zavraždenia dóžu Vitale Michiela II. do voľby Oria Mastropiera 

Odhliadnuc od raného obdobia benátskych dejín bol Vitale Michiel II. prvým dóžom, ktorý zo 

sveta odišiel násilnou smrťou rukou svojho poddaného za všeobecnej vzbury namierenej voči 

jeho osobe. Tento čin bol pre nobilitu nepochybne varovným signálom, aby v snahe zabrániť 

vytvoreniu precedensu zvážila ďalšiu participáciu ľudu, zhromažďujúceho sa v conciu, na 

rozhodovaní o budúcom osude komúny. Dostupné pramene sa v jednotlivých bodoch popisu 

procesu novej voľby mierne líšia, na základe ich komparácie a dostupnej odbornej literatúry 

podloženej, samozrejme, širším výskumom, sa pokúsime tento proces opísať čo najprecíznej-

šie a zdôrazniť jeho význam pre ďalšie benátske dejiny.  

Náš najstarší prameň, Historia ducum Venetorum, k voľbe nástupcu Vitale Michiela 

II., Sebastiana Zianiho píše: „Po spoločnom hlasovaní a za spoločného súhlasu všetkého ľudu 

bolo zvolených jedenásť urodzených mužov, ktorí prisahali, že zvolia za dóžu toho, ktorého 

uznajú najmúdrejším a najužitočnejším k vedeniu komúny, a to bez prevzatia úplatku, či hnaní 

nenávisťou alebo láskou. Títo, po zložení prísahy, rovným hlasom a spoločným súhlasom zvo-

lili po troch dňoch pána Sebastiana Zianiho, muža predvídavého a urodzeného, oplývajúceho 

múdrosťou, miernosťou a nesmiernym bohatstvom. Jeho voľbe sa nepostavil nik z ľudu, ale 

všetci ju spoločne schválili, vraviac: „Nech žije taký dóža a kiežby sme skrz neho dosiahli 
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mier!““
202

 Na uvedenom úryvku vidíme, že concio naďalej disponuje aprobačnou funkciou, 

avšak bez možnosti priamej participácie na voľbe svojej hlavy štátu, ako tomu bolo 

v uplynulých dobách. Voľbu prevzala nobilita a to pravdepodobne tá, ktorá už v posledných 

dekádach začala nadobúdať v conciu prevahu a ktorej členovia sa držali blízko vedenia štátu 

či už formou dóžových radcov, známych sapientes alebo i Savi, alebo držaním ďalších vyso-

kých úradov. Dandolo uvedené udalosti opisuje nasledovne: „Po tom, čo bol predošlý dóža 

uložený do hrobu, sa všetok ľud zišiel do chrámu svätého Marka a aby sa vyhol nezhodám, 

ako prvé nariadil ozdravné opatrenie, aby boli menovaní jedenásti urodzení muži, ktorí, za-

viazaní spoločnou prísahou, zvolia za dóžu toho, ktorého uznajú za najmúdrejšieho 

a najhodnejšieho tohto úradu a ktorého meno potom verejne oznámia. A po tom, čo bude toh-

to meno oznámené, bude bez otáľania nastolený do úradu. Z tohto napokon tento (Sebastiano 

Ziani), zhovievavého vzhľadu a obrovského bohatstva, v danej dobe už sedemdesiatnik, bol 

v conciu prehlásený dóžom, predvedený pred oltár sv. Marka, kde prisľúbil zachovávať slo-

bodu cirkvi a následne obdržal od jej predstaveného investitúru formou práporu, a potom bol 

uvedený na trón do paláca.“
203

  

Troška viac svetla na udalosti pridáva Andrea Navagero z prelomu 15. a 16. storočia, 

tvrdiac, že „ľud Benátok bol znesvárený kvôli voľbe budúceho dóžu a kvôli tomu sa zvyčajné 

zhromaždenie okresalo do menejpočetnej podoby do chrámu sv. Marka, nemohúc sa dohod-

núť na voľbe nového dóžu. Napokon sa uzniesli na tom, že z najurodzenejších mešťanov bude 

zvolených 34, ktorí následne zvolia jedenástich, ktorí po spoločnej prísahe zvolia dóžom toho, 

koho uznajú za najmúdrejšieho, najoprávnenejšieho a najužitočnejšieho pre komúnu. Jeho 

meno verejne oznámia na veľkom zhromaždení (al gran Consiglio), ktorému bude prislúchať 

ho bez okolkov potvdiť. Tomuto dóžovi ako aj jeho nasledovníkom budú daní šiesti radcovia, 

ktorí sa budú spoločne s ním starať o veci verejné, a budú jeden za každú sestieru, ktorých je 
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est.“ 
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dohromady šesť, tri po každej strane Veľkého Kanála.“
204

 Rovnako ako Navagero, aj Marino 

Sanudo, Navagerov pokračovateť uvádza prvotné číslo voličov 34, na tomto čísle však napo-

kon až tak nezáleží.
205

 Je očividné, že udalosti, ktoré viedli k smrti bývalého dóžu, primäli 

nobilitu prevziať správu štátu definitívne do vlastných rúk a skrz nasledujúce udalosti tak táto 

vytvorila zárodky orgánu zloženého z jej členov, takzvanej Veľkej rady alebo Consiglio 

Maggiore, ktorý bude zohrávať významnú úlohu v štátnom zriadení Benátok pozbytok ich 

existencie ako samostatnej komúny, resp. republiky.  

Musatti na základe svojho výskumu kladie vznik Veľkej rady práve do voľby spomí-

naných štyridsiatich voličov, pridáva však informácie, na ktoré nami skúmané pramene ne-

poskytujú indície: „Ustanovilo sa, že dvanásti (sic!) voliči, dvaja za každú sestieru, vyberú 

každý jeden štyridsať urodzených a osvietených mužov za každú zo šiestich častí, na ktoré je 

rozdelené mesto, ktorí napokon vytvoria verejnú reprezentáciu, to jest Maggior Consiglio, 

ktorá sa bude obnovovať každoročne na deň sv. Michala (29. septembra), a to výmenou jej 

členov skrz voličov. Z tejto reprezentácie budú vybraní jedenásti určení k voľbe dóžu, ktorý 

bude zvolený majoritou najmenej deviatich hlasov. Mimo to, k dvom dóžovým radcom budú 

pridaní ďalší štyria, to jest jeden za sestieru, podľa prirodzeného rozdelenia mesta (z oboch 

strán Veľkého Kanála), ktorí vytvoria Malú alebo dóžovu radu (Consiglio minore o ducale), 

ktorá ostáva nemenná. Nariaďuje sa, aby od týchto každé štyri roky prijal dóža prísahu a že 

tento sa nebude miešať do obchodných záležitostí a že nezahrnie do zmlúv s ďalšími mocnár-

mi žiadne privilégium ani neuskutoční žiaden obchod pre svoj vlastný prospech.“
206

 Ako sme 
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 Andreae Naugerii Patritii Venetii Historia Veneta Italico Sermone scripta ab origine urbis usque ad Annum 

MCDXCVIII, in: MURATORI, L.A. Rerum Italicarum Scriptores, tomo XXIII. Milano: Typographia Societatis 
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 MUSATTI, Eugenio: Storia della promissione ducale. Padova: Tipografia del seminario, 1888, s. 47: „Si 
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sa teda dozvedeli aj z Navagerovej kroniky (Dandolo udáva rovnakú informáciu, avšak posú-

va ju do mladšej doby, do úradovania Zianiho následníka Mastropiera),
207

 rozšírením dóžov-

ho poradného zboru sa vytvorili zárodky neskoršej Malej rady, držiacej spolu s dóžom vládu 

nad komúnou, navzájom dohliadajúc jeden na druhého, zároveň však týmito ustanoveniami 

bola moc dóžu, doteraz v podstate suverénna, ako ukázala okrem iných aj politika samotného 

Vitale Michiela II., ohraničená a zverená pod dohľad členov vedúcej, urodzenej vrstvy. Vo-

lebný akt dóžu sa po odstúpení Zianiho z úradu v roku 1178 prerobil ešte jedenkrát: "Benát-

čania sa zišli a uzniesli sa na voľbe štyroch spomedzi predných mužov zeme, ktorí následne 

podľa svojej vôle zvolia štyridsiatich. A tento obmedzený počet odprisahá, že zvolí dóžu hod-

ného pre Republiku a zvolí ho prostredníctvom guličiek,
208

 a kto ich održí 21 (teda nadpolo-

vičnú väčšinu), bude považovaný za novozvoleného dóžu.“
209

  

Týmito inšitucionálnymi zmenami tak začína transformácia Benátok na patricijskú re-

publiku na čele s Veľkou radou alebo Consiglio Maggiore, vykonávajúcej v podstate legisla-

tívnu funkciu, a jej menšou odnožou, Radou malou alebo Consiglio minore, zatiaľ však bez 

onoho názvu, pozostávajúcej zo šiestich radcov, ktorí majú za cieľ viesť republiku spolu 

s dóžom so vzájomne sa regulujúcimi funkciami. V nasledujúcich dekádach bude moc dóžu 

ďalej ohraničovaná vynútením si jeho tzv. dóžovho prísľubu (promissio ducale), v ktorom sa 

hlava štátu de facto podriaďuje rozhodovaniu patricijov a skôr než vykonávajúc samostatnú 

politiku počína v náplni jeho úradu prevažovať reprezentatívna funkcia.  

Posledná udalosť, o ktorej sa chceme v súvislosti s Benátkami v krátkosti zmieniť, je 

už nami v kapitole o Miláne spomínaný benátsky mier, v ktorom sme spomenuli, ako sa pô-

vodne Liga stavala podozrievavo k Benátkam ako miestu konania mierových rokovaní z dô-

vodu, že Benátčania viackrát prijali Fridrichových vyslancov, čo bolo proti reguliam Ligy.
210
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Benátky sa vskutku už v roku 1173 podieľali spolu s cisárovými vojskami na obliehaní ne-

priateľskej Ancony, nejednalo sa však, ako uvádza Dandolo, o prejav náklonnosti k cisárovi, 

ako skôr o snahu pokoriť silných Manuelových stúpencov a námorných konkurentov, ktorými 

boli pre Benátskych Ancončania, celá akcia však onedlho padla po tom, čo Benátčania kvôli 

rozmarom počasia od obliehania odstúpili.
211

 Pri treťom Fridrichovom vzostupe do Itálie na-

pokon s cisárom obnovili mier, stvrdený pri jeho prvej ceste do Itálie. V kapitole o Miláne 

sme sa tiež venovali jednaniam v Benátkach, ktoré sa ponúkli ako sprostredkovateľ medzi 

cisárom a pápežom, preto daný príbeh nebudeme opakovať. Čo je však zaujímavé a z hľadi-

ska Benátok špecifické, je pohľad vlastných benátskych kronikárov na spomínané udalosti. 

Kým lombardskí autori a to ako procisársky, tak prokomunálne orientovaní sa spoločne zho-

dujú na príbehu, podľa ktorého sa na Benátkach ako mieste jednaní zhodli napokon obe strany 

a pápež samotný prišiel do Benátok dobrovoľne po už započatých jednaniach s Fridrichom po 

cisárkej prehre pri Legnane, benátski autori (s výnimkou anonymnej Historiae ducum Veneto-

rum) opisujú pápežov útek pred cisárovým hnevom a jeho inkognito pobyt v Benátkach, ktorý 

sa po jeho zlegalizovaní stal tŕňom v oku Barbarossu a ten napokon na mierové jednania 

ustúpil až po prehratej námornej bitke neďaleko lagúny.
212

 Mimo legendy, ktorá prisudzuje do 

obdobia mierových jednaní obdržanie bielej čapice z rúk pápeža pre dóžu na znak mieru 

a určenej na slávnostné príležitosti,
213

 malo následne dôjsť k udalosti, ktorá sa pod pomeno-

vaním Zásnuby s morom stala každoročnou oslavou benátskeho nepríliš verne podloženého 

víťazstva nad Barbarossom: „Napokon bola cisárova armáda zničená  a bolo zajatých 40 

galér, podarilo sa ujsť ôsmych a dve boli na príkaz našich poslané ku dnu. A tiež bol zajatý 

Otto, cisárov syn a mnoho ďalších rytierov, ktorí boli spolu s víťazstvom dovedení do Bená-

tok. Keď táto novinka dorazila do mesta (pretože málokto veril, že by sa tak skoro podarilo 

vybojovať víťazstvo), všetci utekali k nábrežiu, aby videli zajatcov a Zianiho galéru. A dóža 

po dorazení na breh vystúpil a pápež mu preveľmi ďakoval za to, čo urobil pre cirkev. A Otta 

spolu s ďalšími zajatcami uvrhol do väzenia, v ktorom zotrvali až do 10. augusta. Pápež si 

stiahol z prsta zlatý prsteň a podal ho dóžovi spolu s týmito slovami: „Teba, synu, dóža, 
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a tvojich nasledovníkov chceme prostredníctvom tohto zlatého prsteňa v deň Nanebovstúpenia 

Pána zasnúbiť s morom tak, ako sebe muž zasnubuje ženu, nad ktorým si vskutku predurčený 

dohliadať, a tak nech je ti je odteraz more plne poslušné a nech sme ušetrení od jeho nevľúd-

nosti.“ A dóža to prijal. A tak každý rok chodí na lodi Bucintoro na more na deň Nanebovstú-

penia Pána až za dva hrady a vhodí doň zlatý prsteň.“
214

 Benátky tak vyťažili aj z tejto uda-

losti a prispeli ďalším kamienkom do mozaiky svojej legendy. 
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Záver 

Viac než dve dekády trval boj cisára Fridricha I. Barbarossu s mestskými komúnami, ktorý 

panovníkovi robil starosti a ktorého cieľ, to jest naplnenie Fridrichovej cisárskej koncepcie, 

toho času už vzhľadom na situáciu, takú, ako ju zakonzervovala panovnícka absencia na Ape-

ninskom poloostrove, sa napokon nenaplnil. Dve dekády trval zápas slobodných občanov 

komún, týchto samostatných štátikov na severe dnešného Talianska, za vydobytie si svojích 

slobôd takých, ako ich vnímali – na inú politickú situáciu si totiž už súčasnícky nespomínali 

a odmietali sa preto svojích výdobytkov založených na úze, z ktorých sa stalo nemenné právo, 

vzdať. V priebehu tohto boja, ktorý mal viacero fáz, úspešných raz pre tú, raz pre onú stranu, 

boli mnohé z miest zničené, Miláno, hlavný aktér nášho príbehu, dokonca vypálené a zrovna-

né so zemou a jeho obyvateľstvo symolicky rozohnané do štyroch svetových strán. Najzreteľ-

nejším symbolom tohto odporu komún voči cisárovi bola výstavba nového mesta, bez cisá-

rovho zvolenia, ktorého obyvateľmi sa stali protivníkovia jeho a jeho severoitalských spojen-

cov a ktoré nieslo meno cisárovho navjväčšieho oponenta, pápeža Alexandra III. – Alessan-

dria. Asi najviac obdiv vzbudzujúcou epizódou tohto obdobia bolo samostatné vytvorenie 

Ligy lombardských miest a miest Benátska a Márk, v ktorom do toho času nezmieriteľní pro-

tivníci spojili svoje sily, zriekli sa územných či regálnych nárokov, o ktoré dovtedy viedli ľúte 

boje a podobne ako storočie vzad Milánčania na čele s arcibiskupom Aribertom spojili sily 

proti Konrádovi II., za rovnakým účelom, to jest boja za vlastnú existenciu a autonómiu, ich 

tentokrát spojilo sedemnásť komún.  

Po rokoch vyčerpávajúcich bojov dosiahli komúny vytúženého a ťažko vybojovaného 

víťazstva – uznania svojich slobôd a potvrdenie komunálneho zriadenia takého, aké vzniklo 

na prelome 11. a 12. storočia. Fridrich sa zriekol tých regalií, ktoré si za cisárskej neprítom-

nosti za Alpami prisvojili komúny a ich užívanie sa stalo pre nich úzom, rovnako ako sa zrie-

kol aj zámeru dosadiť na čelo komún svojich verných nemeckých podestov, ktorí by nahradili 

konzulské kolégium, obdobne ako sa snažili riešiť situáciu vzniknutú za chaotickej politickej 

situácie v období Regna Otóni dosadzovaním „svojich“ biskupov do čela miest. Kostnickým 

mierom z roku 1183 teda ostalo konzulátne zriadenie zachované s dodatkom, viac-menej pro 

forma, aby ľudom zvolení konzulovia boli spätne investitovaní cisárom a to bez prekážok 

z jeho strany.  

 Kým teda obdobie lombardských vojen vyústilo v upevnenie komunálneho zriadenia 

v Miláne, ktoré týmto nastúpilo obdobie komunálneho rozmachu, v Benátkach situácia bola 

odlišná. Benátky, ako sme si vysvetlili v úvodných kapitolách, spadali od 9. storočia pod poli-
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tický vplyv Byzancie, ktorá však v tom čase riešila problémy spojené s inváziou Arabov 

a Slovanov a Benátky, ako ich najzápadnejšia výspa, ostali mimo možností ich efektívneho 

zásahu. V podstate slobodné, s Byzanciou prepojené len zväzkami obchodnými a zaviazané 

im námornou výpomocou v bojoch proti Sicílčanom, nemuseli teda Benátky riešiť boj proti 

vyššej autorite, ako to bolo v prípade Milána a ďalších lombardských komún. Aj keď uvedené 

udalosti, ktoré viedli ani nie tak k zmene ako k upevneniu komunálneho zriadenia a postup-

nému prerodu komúny na Signoriu, patricijskú republiku, nemali priamy súvis s lombard-

skými vojnami Barbarossu, Benátky v nich predsa len účinkovali ako jeden (podľa benát-

skych prameňov iniciátor) z prvých spoluprísažníkov boja proti Barbarossovi, na ktorý sa 

zaviazali prispieť námornými silami a peňažným obnosom. Vďaka obliehaniu Ancony spolu 

s cisárskymi síce stratili dôveru členov Ligy, napokon však iniciovali vedenie mierových jed-

naní medzi pápežom a cisárom a cisárom a Ligou a stali sa miestom podpisu šesťročného 

prímeria, vedúceho ku kostnickému mieru. Snaha Benátok udržať si priateľské styky so Sicí-

liou a ich bohatstvo, ktoré podnietilo Manuela Komnéna k zajatiu všetkých benátskych kup-

cov na byzantskom území a skonfiškovaní ich majetku, napokon odviedli pozornosť Benátča-

nov od udalostí na Apeninskom poloostrove. Odvetná benátska výprava, ktorá skončila neús-

pechom a nezodpovedné správanie dóžu Vitale Michiela II., ktorý po návrate priniesol do 

svojho mesta mor, priniesli jeho násilnú smrť a následne sa Benátčania, respektíve nobilita, 

ktorá v uplynulých dekádach nadobúdala čoraz väčší podiel na verejnej moci, rozhodli zmeniť 

volebný systém hlavy štátu a položiť základy nových úradov, ktoré v nasledujúcom storočí 

vyšperkovali a ktoré mali prostredníctvom vzájomnej kontroly medzi jednotlivými zložkami 

štátnej moci pretvoriť komúnu vo vlastníctvo nobility. Od týchto opatrení sa začala moc dóžu 

okresávať a napokon v jeho úrade prevážila reprezentantívna funkcia.  

 Cieľom práce bolo, po úvodných kapitolách sledujúcich na oboch skúmaných komú-

nach dôležité medzníky na ceste ku komunálnemu zriadeniu, opísať, akým spôsobom prispelo 

nami sledovaného obdobie vojenských stretov cisára Fridricha I. Barbarossu a lombardských 

miest na jeho konečné usporiadanie, poprípade na jeho transformáciu. Na príklade Milána 

sme videli bytostný význam týchto akcií na definitívne ustanovenie komunálneho zriadenia, 

kdežto na príklade Benátok sa odtlačok boja komún ukázal omnho menej zreteľne. Síce boli 

jedným z účastníkov nami sledovaných bojov, ich štátne zriadenie však ovplyvnili udalosti 

len nepriamo, a to na pozadí boja Západu s Východom, nevraživosti cisára nemeckého 

s cisárom byzantským a na pozadí vzájomnej spleti vzťahov medzi všetkými politickými cel-

kami Apeninského poloostrova. Veríme, že sme touto prácou nami vytýčeného cieľa dosiahli 
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a prispeli tak aspoň troškou k sprístupneniu tohto nesporne zaujímavého obdobia záujemcovi 

z radu českej či slovenskej verejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Zoznam prameňov a literatúry: 

Pramene: 

Andreae Danduli Ducis Venetiarum Chronica pro extensum descripta, in: MURATORI, L.A. 

Rerum Italicarum Scriptores, tomo XII, parte I. Bologna: Nicola Zanichelli, 1728. 

Andreae Naugerii Patritii Venetii Historia Veneta Italico Sermone scripta ab origine urbis 

usque ad Annum MCDXCVIII, in: MURATORI, L.A. Rerum Italicarum Scriptores, tomo 

XXIII. Milano: Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1733. 

Annales Venetici breves, in: ALIM – Archivio della Latinità Italiania del Medioevo, 

www.alim.dfll.univr.it. 

Codagnelli Libellus Tristitiae (MGH, SS rer. Germ. 27). 

Gesta Federici Imperatoris. De Rebus Gestis In Lonbardia (MGH, SS rer. Germ. 27). 

Historia ducum Venetorum, in: ALIM – Archivio della Latinità Italiania del Medioevo, 

www.alim.dfll.univr.it. 

KINNAMOS, Ioannes. Saeculum XII. Anni 1150-1180: Ioannis Cinnami Historiarum libri 

VII.. Amboise: J.-P. Migne, 1864. 

MANARESI, Cesare. Gli atti del comune di Milano fino all´anno MCCXVI. Milano:  Caprio-

lo & Massimino, 1919. 

Milevský letopis. Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta. Praha: Argo, 2013. 

Otto Morena De Rebus Laudensibus (MGH SS, 18: Annales aevi Suevici). 

Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. (MGH, SS rer. Germ. 46). 

Romoaldi Annales (MGH, SS, 19). 

VIGNATI, Cesare: Storia della Lega Lombarda con XXV docomenti inediti. Milano: Tipi di 

Pietro Agnelli, 1866. 

Vitae ducum venetorum Italice scriptae ab origine Urbis, sive ab anno CCCCXXI. usque ad 

annum MCCCCXCIII. Auctore Marino Sanuto, Leonardi filio, Patricio Veneto, in: MURA-

TORI, L.A. Rerum Italicarum Scriptores, tomo XXII. Milano: Typographia Societatis Palati-

nae in Regia Curia, 1733. 

 

Monografie: 

BATTISTELLA, Antonio. La Repubblica di Venezia dalle sue origini alla sua caduta. Bolog-

na: Nicola Zanichelli, 1897. 

BOSISIO, Alfredo. Origini del Comune di Milano. Messina: Giuseppe Principato, 1993. 

http://www.alim.dfll.univr.it/
http://www.alim.dfll.univr.it/


 

75 
 

BRAUNSTEIN, Philippe; DELORT, Robert. Vénise. Portrait historique d´une cité. Paris: 

Éditions du Seuil, 1971. 

DA MOSTO, Andrea: I dogi di Venezia. Firenze-Milano: Giunti editore S.p.A., 2003. 

DIEHL, Charles. Vénise. Une république patricienne. Paris: Ernest Flammarion, 1931. 

FIASTRI, Giovanni. L´assemblea del popolo a Venezia come organo costituzionale dello Sta-

to. Venezia: R. Deputazione, 1913. 

GRILLO, Paolo: Legnano 1176. Una battaglia per la libertà. Roma-Bari: Gius. Laterza & Fig-

li, 2010. 

KELLER, Hagen. Il laboratorio politico del comune medievale. Napoli: Liguori Editore, 

2014. 

MARANINI, Giuseppe. La costituzione di Venezia 1: Dalle origini alla Serrata. Venezia: La 

Nuova Italia, 1927. 

MUSATTI, Eugenio: Storia della promissione ducale. Padova: Tipografia del seminario, 

1888. 

OPPL, Ferdinand: Fridrich Barbarossa. Císař a rytíř, Praha – Litomyšl: PASEKA, 2001. 

RACCAGNI, Gianluca. The Lombard League 1167-1225. New York: Oxford University Pre-

ss Inc., 2010. 

RENDINA, Claudio: I dogi. Storia e segreti. Dalle 120 biografie dei „serenissimi“ di Venezia 

rivive un millennio di retroscena e intrighi della Repubblica del Leone. Roma: Newton & 

Compton editori, 2003. 

SCHUPFER, Francesco. La società milanese all´epoca del risorgimento del comune. Bolog-

na: Tipi Fava e Garagnani, 1896. 

VIOLANTE, Cinzio. La società milanese nell´età precomunale. Bari: Editori Laterza, 1981. 

VIOLANTE, Cinzio: La Pataria milanese e la Riforma ecclesiastica, I: Le premesse (1045 – 

1057). Roma: nella sede dell'Istituto, 1955. 

 

Články: 

 

CESSI, Roberto. Bisanzio e l´Italia nel Medioevo, in: Nuove questioni di storia medioevale. 

Milano: Marzorati editore, 1964. 

DONATI, Maria Teresa. La cinta muraria milanese, in: VOLPINI, Cristina (ed.). Milano e la 

Lombardia in età comunale secoli XI-XIII, Milano: Silvana editoriale, 1993. 



 

76 
 

CHITTOLINI, Giorgo. Aspetti e caratteri di Milano „comunale“, in: VOLPINI, Cristina (ed.). 

Milano e la Lombardia in età comunale secoli XI-XIII, Milano: Silvana editoriale, 1993. 

MARONGIU, Antonio: La concezione imperiale di Federico Barbarossa, in: Popolo e stato in 

Italia nell´età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda, Torino: Deputazione 

subalpina di storia patria, 1970. 

 


