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Moskva y diplomacii ceského a uherského krále
Vladislava Jagiellonského v letech 1501-15161

Jestliże byl kyjevskÿ stát spojeń s Evropou, ceské zemé z toho nevyjímaje,
kontakty v rûznych sférách spoleëenského zivota, pak tatarska nadvláda
a samozrejmë i velké církevní schisma zpûsobily témër naprostou izolaci
ruskÿch knizectvi od západu na vice neż dvë staled. Zajem lucemburskÿch
ci husitskÿch Ćech о zemë leżici na vÿchod nesahal dale neż к Uhrám a Pol
sku, pripadnë na Litvu. Vÿjimkou byl Jeronÿm Prażsky, ktery roku 1413
navstivil v doprovodu litevského velkoknízete Vitolda ruskÿ Vitebsk,
nacházející se tehdy pod svrchovaností Litvy, a projevoval zde velkÿ zájem
o pravoslaví2. V teto spojitosti se nabízi otázka, zda se Jifí z Podëbrad nepokusil v souvislosti se snahami o odvrácení izolace kaliSnickÿch Ćech v katolické Evropë kontaktovat také veliká moskevská knízata a spojit se s nimi
proti papeżi na konfesijním zàkladë. Pfedpokladem úspechu mohla bÿt skutecnost, że v Moskvë nedávno odmítli prijmout církevní unii dojednanou roku
1439 na florentském koncilu. Podle Z.Nejedlého se prÿ v polovinë dvacátych
let minulého století nacházelo v Moskevském hlavním archivu ministerstva
zahranicních vëci nëkolik dopisù Jifího z Podëbrad „moskevskému cárovi”3,
jejichż existenci dnes nelze dokázat. Mamë se o to snażil jiż ve ctyricátych
letech minulého století vÿznamnÿ ruskÿ badatel emigrant A.V.Florovskij4.
O pripadnÿch kontaktech ceského krále s moskevskÿm dvorem se nezmiñuje
' Tentó clánek vznikl v rámci vÿzkurnného zâmèru CEZ: J 13/98 112100004 Vyvoj
spolećnosti ćeskych zemi v kontextu evropskÿch a svëtovych déjin.
2 Viz E. Wi nt er : Russland und das Papstum. I. Von der Christianisierung bis zu den
Anfängen der Aufklärung. „Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas” VI. Berlin I960,
s. 128-132.
3 Z. Ne j e d l ÿ : Ceské rusofilstvi. „Nové Rusko” 1., únor 1925, ć. 1, s. 2.
4 A.V. F l o r o v s k i j : Ćechi i vostocnyje slavjané. II. Praha 1947, s. 342-343.
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ani ná§ nejvÿznamnëjài znalec déjin podèbradské doby R.Urbánek. Neni priliś
pravdëpodobné, że by tehdy v ¿echách - stejné jako tomu było jinde ve
stfedni a zapadni Evropë - existovalo povëdomi o tom, że ve vÿchodni
Evropë probíhá velice závazny proces integrace ruskÿch kniżectvi, vymañujících se z tatarské nadvlády, do jednoho mohutného státního celku a że
by moskevské kniżectvi figurovalo v plánech Jifího z Podëbrad.
S Vladislavem Jagellonskÿm, nejstarśim synem polského krâle a litevského velkoknízete Kazimíra IV., nastoupil na ëeskÿ trûn panovnik
pocházející z dynastie, jejichż zàjmû se formování a územní rozsirování
moskevského statu żivotne dotykało. Soucástí jagellonskÿch drżav była totiż
západoruská území, která pûvodnë patfila ke kyjevskému státu, ale po jeho
rozpadu se bëhem druhé poloviny 14. století dostała pod nadvládu Litvy nebo
Polska. Nyní, kdyż se Ivanu III. podaíilo zavrSit politické sméfování jeho
predchûdcû - vymanit ruské zemë defmitivnë z tatarského podrucí
a predev§ím je sjednotit pod svrchovaností Moskvy, musela moskevská politická reprezentace drive ëi pozdëji nastolit otázku, zda pokraëovat ve sjednocovacím procesu, to znamená usilovat o pripojeni tëch zemí, které se
mezitim stały souéástí polsko-litevské unie5.
Roku 1490 usedl Vladislav II. take na uherskÿ trim, a stal se tak panovníkem zemë, která docela nedávno navázala diplomatické vztahy s moskevskÿm dvorem, jejichż vyûstënim se stało uzavrení rusko-uherského
ofenzívního spolku namíreného proti Jagelloncüm. MatyáS Korvín se tak
snażil zajistit proti pfipadnému útoku ze strany Kazimíra IV, z nehoż mël
v osmdesátych letech 15. století znaëné obavy, ale hledal také spojence proti
Vladislavovi II., ktery se v té dobę sbliżil s císarem Friedrichem III6.
Primé kontakty s Moskvou navázal ceskÿ a uherskÿ krai Vladislav v ro
ce 1501, kdy vyslal к velikému kniżeti Ivanu III. svoje prvni poselstvo.
Podnëtem к této misi se stala snaha urovnat vâlecnÿ konflikt, kterÿ v té dobë
vypukl mezi moskevskÿm stâtem a litevskÿm velkokniżectvim, kde vlàdl
Vladislavûv mladsi bratr Alexandr.
Prvni válka mezi moskevskÿm stâtem a Litvou probëhla jiż v letech 1487—
1494 a mêla pozoruhodnÿ charakter rady pohranicnich konfliktû, bëhem nichż
nebyly naruśeny diplomatické vztahy mezi panovnickÿmi dvory ve Vilnë a v
Moskvë. Bëhem této vàlky preSla fada zâpadoruskÿch ortodoxnich kniżat pod
svrchovanost Moskvy, aniż by tomu polskÿ král a litevskÿ velkokniże Ka5 Tentó úmysl proklamoval Ivan III. jiź v roce 1478. Viz Codex epistolaris saeculi decimi
quinti. Ill: 1392-1501. Ed. A. Le wi c k i . Cracovia 1894, s. 263.
6 Kpoćatkum rusko-uherskÿch diplomatickÿch vztahû viz D. P i c k o v á : Habsburkové
a Rurikovci na prahu novovéku. Prispévek к déjinám rusko-habsburskÿch vztahû na prelomu 15. a 16. století. Acta Universitatis Carolinae. „Philosophica et Histórica”. Monographia
CLIV. Praha 2002, s. 49-54; P. Ka r ge: Die ungarisch-russische Allianz von 1482-1490.
„Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 7, 1891, ć. 1., s. 326-333.
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zimir IV. dokázal zabránit. Jeho vyslanci proti tomu protestovali u Ivana III.
a mamé se snażili tomuto nelegálnímu jednani zabránit7.
Poéátkem nového století se zaćalo schylovat к dalśimu válecnému kon
fliktu. Pomèr sil byl velmi príznivy pro Rusy. Mohli pocítat pfedevSím s
pomocí krymskych Tatarü8, která by jim prospéla hned ve dvou smérech.
Jednak mohl krymsky chán Mengli Girej bránit neprátelskym akcím Velké
hordy vùéi moskevskému státu, a pomoci tak zajistit jeho jiżni hranici. Jednak
by vpádem na litevské území, probíhajícím souéasnë s bojovymi akcemi moskevskÿch vojsk, zpüsobil velkoknízeti Alexandrovi obrovské potiże. Znaćny
vÿznam mêla také skutećnost, że Moskva navázala v roce 1496 píátelské
vztahy primo s lennim pánem krymského chána, tureckym sułtanem Bajezidem II9. V dañé chvili predstavovaly jagellonské drzavy jednu z nejvétáích
prekázek tureckÿch vÿbojü smérem na zapad, proto Turci vítali jakékoliv
oslabení Jagelloncü. Sami mohli uż pouhou hrozbou expanze vázat sily
uherského a éeského krále Vladislava a polského Jana Olbrachta, aby tito
panovníci nemohli aktivné zasáhnout do rusko-litevského konfliktu, kterÿ by
vedi jejich bratr Alexandr. Ve druhé poloviné roku 1499 pobÿvato na
sultánové dvore ruské poselstvo. Mise byla vseobecné velmi úspésná a Rusové béhem ni naznacili, że by nic nenamítali proti tureckym vpádúm na
polské území101. Kromë toho mèli Jagellonci v tÿlu svÿch drzav Habsburky,
kterí se stali roku 1491 spojenci Ivana III., byf slo zatim o spojenectví pouze
velmi formalni". Vztahy mezi Habsburky a Jagellonci se navzdory preśpurskć
7
Pamjatniki diplomaticeskich snosenij drevnéj Rossii s dériavami inostrannymi. Pamjatniki diplomaticeskich snosenij moskovskago gosudarstva s polsko-litovskim. I. (s 1487 po
1533 god). In: Sbornik Imperatorskago Russkago ¡storiéeskago Obscestva XXXV. Ed. G.F.
Karpov. S. Petérburg 1882 (dale jen Pamjatniki), dok. 6. 12., s. 47-49, dok. Ć. 14., s. 5354, dok. Ć. 15., s. 57-58. Dále viz Akty, otnosjaśćijesja к istorii zapadnoj Rossii, sobrannyje
i izdannyje Archeografićeskoju kommissijeju. I: 1340-1506. Sanktpetêrburg 1846, dok. ć. 109,
s. 126-127, dok. 6. 122, s. 147.
* Za vlády krymského chána Mengli Gireje (1466-1514) se krymśti Tatafi stali na dlouhá léta spojenci moskevskÿch vlàdcû proti Velké hordë. Její chán Achmat se naopak sbliźil
s Jagellonci.
9 Pamjatniki diplomaticeskich snosenij drevnéj Rossii s dériavami inostrannymi. Pam
jatniki diplomaticeskich snosenij moskovskago gosudarstva s krymskoju i nagajskoju orda
mi i s Turcijej. I: s 1474po 1505 god, epocha sverienija mongolskago iga v Rossii. In: Sbornik
Imperatorskago Russkago lstoriceskago Obscesti’a XLI. Ed. G.F. Karpov. S. Petérburg 1884,
dok. ć. 50., s. 231-236.
10 W. H ö f I e c h n e r: Die Gesandten der europäischen Mächte vornehmlich des Kaisers
und des Reiches 1490-1500. In: „Archiv für österreichische Geschichte” 129. Wien 1972,
dok. 6. 17.7, s. 313. Viz też Pamjatniki diplomaticeskich snosenij moskovskago gosudarstva
s krymskoju i nagajskoju ordami i s Turcijej.... dok. 6. 60., s. 280-282, dok. ć. 62, s. 288-292.
11 Vice ke vzniku rusko-habsburského spolku v letech 1490 - 1491 viz D. P i c k o v á :
Habsburkové a Rurikovci..., кар. IV: Uzavreníprvni rusko-habsburské smlouvy (1490-1491),
s. 71-108.
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smlouvë zaćaly rychle zhorsovat ûmèmè tomu, jak Maximilian ztrácel nadëje
na získání uherské královské koruny12.
Od roku 1498 docházelo na rusko-litevské hranici к závaznym incidentum
V takové míre, vjaké píedcházely poslednímu válecnému konfliktu. Koho
mohl V teto situad získat za spojence litevsky velkokníze Alexandr? Na jedné
strané se snażil obnovit uzsí vazby na polské království. Roku 1499 byla
znovu potvrzena horodelská unie z roku 1413, jíz se litevsky velkokníze stal
vazalem polského krále13. Na druhé strané pricházela v ûvahu Velká horda,
stojící na pokraji zániku, eventuálné krymStí Tatari14. Kromé toho se béhem
roku 1499 stal necekanë spojencem Jagelloncù moldavskÿ vojvoda Stefan III.
Velikÿ15. Postupnë se zacal rysovat jestë dalśi spojenec, livonsky rádovy stát.
V roce 1494 nechal Ivan III. snad na naléhání svého tehdejśiho spojence
dánského krále Jana I. uzavrít hanzovní dvür v Novgorodu. Tentó ćin vyvolal v Livonsku trvalou nedùvëru к Rusùm a obavy, że by mohl bÿt provokací, smëfujici к vyvolání nové rusko-livonské války16. Vzdyf teprve
12 Roku 1491 uzavfeli novopeëenÿ uherskÿ král Vladislav Jagellonskÿ a fímsky král
a budoucí cisaf Maximilian I. preSpurskou smlouvu, podle niż mêla pfipadnout uherská svatoStépánská koruna v pfipadë, że by Vladislav zemfel bez dëdicû, Habsburkûm. F. F i r n h aber: Beiträge zur Geschichte Ungerns unter der Regierung der Könige Wladislaus II. und
Ludwig II. 1490-1526. In: „Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen” 3. Wien
1849, dok. Ć. LXXXIX., s. 469—490, dok. ë. LXX., s. 490—492. Zárukou naplnëni tohoto
ëlânku smlouvy bylo Vladislavovo manżelstvi se stámouci a neplodnou Beatricí Neapolskou.
Roku 1500 vśak Vladislav dosáhl rozvodu a v bíeznu 1502 se ożenił s Annou z Foix a Candale, pfíbuznou francouzské královské rodiny. Так ziskal král nadëji na vlastni potomky.
Nicménë nejen toto manzelstvl ajeho możne následky vzbuzovaly v Maximiliánovi vaźnć
obavy. Plány na Vladislavúv sñatek nevznikly samozrejmë náhodné, ale vyplynuly z politické konstelace ve stíední Evropë. Dynastickÿ svazek mël stvrdit politické spojenectví
jagellonskÿch panovníkü Jana Olbrachta a Vladislava s francouzskÿm králem Ludvíkem XII.,
sjednané za ûëasti litevského velkokniźete Alexandra 14. ëervence 1500 v Budinë. Codex
diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae I. Ed. M. D о g i e 1. Wilno 1758,
s. 447-452. Oficiâlnë byl sice tentó spolek uzavfcn kvúli vzàjemné pomoci proti Turkûm,
tajnë byl vSak zamëren také proti Habsburkûm.
13Tato unie byla dále posilena roku 1501, mimo jiné zvolenim Alexandra polskÿm králem.
Snëm tehdy potvrdil, że naprHtë budou Polâci a Litevci volit svého panovnika spoleënë. Od
té doby aż do uzavfení lublinské unie v roce 1569 byli vSichni poläti králové zároveñ litevskÿmi velkoknizaty.
14 Viz Akty, otnosjaśćijesja kistorii zapadnoj Rossii..., I., dok. ć. 183., s. 210-212, dok.
ć. 184., s. 212-214.
15 Viz D. Picková: Mezi Moskvou a Suceavou (Prispévek к dëjinâm rusko-moldavskÿch
diplomatickÿch vztahù na prelomu 15. a 16. stoleti). In: Poeta doc. Vladimiru Nâlevkovi
к sedesâtÿm narozeninâm. Acta Universitatis Carolinae. „Philosophica et Histórica” 2. „Stu
dia Histórica” IL. Praha, s. 37-38.
16 Viz Livonsky magister provincialis Walter von Plettenberg velmistrovi Hansi von Tiefen,
29. listopadu 1494. In; Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch. II. 1. 1494 Ende Mai
- 1500. Eds. H. H i l d e b r a n d , P. S c h w a r t z , L. Ar b u s o w. Riga-Moskau 1900, dok.
ć. 88, s. 65-66.
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nedávno demonstrovali Rusové svoji pfevahu nad Livonci stavbou pevnosti
Ivangorodu, oddélené pouze îekou Narovou od livonské Narvy. Uzavrenim
novgorodského dvora se citila byt pośkozena a ohrożena nejen livonská
mësta, ale také rád nëmeckÿch rytirû. Rozpory mezi nimi, jeż były do té doby
beżnou zależitosti, ustoupily docasnë stranou. Hanzovni mësta, která Ivanùv
ein nesmimë poboufil, zacala projevovat vice ochoty zabyvat se zâlezitostmi zemë jako celku, i kdyż vlastní zajmy stavëla samozfejmë na první misto.
Toho vyuzil energickÿ a po válce bażici Walter von Plettenberg, ktery pràvë
toho roku dosáhl ftinkce magister provinciales fádu v Livonsku17, aby zamëfil
pozomost na moskevskÿ stât. Oëekàval, że mu hanza pomûze zajistit Livonsko proti Rusùm a opakovanë zadał o pomoc také v fisi. Patriëné odezvy se
vsak nedockal ani u hanzovnich mëst nebo fiśskych stavù, ani u samotného
fimského krále Maximiliána I., neustále zamëstnaného válecnymi akeemi
v zapadni Evropë a potykajícího se s vëcnÿm nedostatkem penëz18. Prislib
pomoci nezískal ani od fádu nëmeckÿch rytirû v Prusich. Novÿ velmistr
Friedrich Saskÿ19 odmital uznat podminky druhého toruñského miru20, a pruśti
rytííi proto museli byt pfipraveni na obranu pfed możnym útokem ze strany
Polska21.
Koncern devadesátych let vzrostlo napëti také na rusko-livonské hranici.
Roku 1499 se Plettenberg pokusił uzavfit spółek s dánskym a âvédskÿm
králem Janem I., jehoż zájmy se pràvë zaćaly rozcházet se zájmy Moskvy.
Jednani vsak neprobihala bez problémû. Dánsko nebylo ohrożeno ruskou
agresi jako Livonsko a navrhovanÿ pakt pro në nebyl nezbytnou nutnosti. Krai
Jan mël o plánovaném spolku jinou pfedstavu neż livonskÿ fád. Pfál si, aby
17 K politické ëinrosti Waltera (też Woltera) von Plettenberg ve vztahu к moskevskému
státu viz nejnovëji ëlànek E. Wi mme r : Die Rußlandpolitik Wolters von Plettenberg. In:
Wolter von Plettenberg. Der grösste Ordensmeister Livlands. Lüneburg 1985, s. 71-99; dale
viz L. Ar b u s o w: Walter von Plettenberg und der Untergang des D.O. in Preußen. Leipziz
1919.
18 Viz Deutsche Reichstagsakten, mittlere Reihe l. deutsche Reichs tagsakten unter
Maximilian I. 5: Reichstag von Worms 1495. Ed. H. G o l l w i t z e r . Göttingen 1981, dok.
i. 1199, s. 938-939; J.F. Böhmer : Regesta imperii XIV. Ausgewählte Regesten des Kaiser
reiches unter Maximilian. I: 1493-1519. Ed. H. Wi e s f l e c k e r . Wien-Köln 1990, dok.
Ć. 2306, s. 282; Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch..., II. 1., dok. ö. 247., s. 184—
185, dok. Ł. 249., s. 187-188.
'* Velmistrem fádu nëmeckÿch rytirû se Friedrich Saskÿ stal roku 1498.
20Die Staatsverträge des deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert. 2: (1438-1467).
Ed. E. Wei se. Marburg 1955, dok. Ć. 404, dok. ë. 405, dok. Ć. 406, dok. ć. 407, dole,
ć. 408, s. 265-295.
21 K postavení pruského íádového státu po druhém toruñském miru viz W. P o c i e c h a :
Geneza hołdu pruskiego (1467-1525). Gdynia 1937, s. 1-29; L. Dr a l 1e: Der Staat des deut
schen Ordens in Preussen nach dem II. Thorner Friede. Untersuchungen zur ökonomischen
und ständepolitischen Geschichte Altpreußens zwischen 1466 und 1497. „Frankfurter histo
rische Abhandlungen” 9. Wiesbaden 1975, s. 108-150.
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nebyl zamëren pouze proti Rusûm, ale take proti hanzę, a chtël se stát jakÿmsi
protektorem livonského státu. Vyjednávalo se jestë bëhem roku 1500, ale
konecné shody dosażeno nebylo22. V té dobë se Livonsku nabídl novy spojenec, litevskÿ panovník Alexandr Jagellonskÿ.
V pripadë spojenectví Litvy s Livonskem ślo o znacnë paradoxní situad.
V té dobë totiż narústaly rozpory mezi polskym králem Jana Albrechtem,
Alexandrovÿm bratrem, a rádem nëmeckÿch rytifû v Prusku, jehoż odnozi
byli livonátí rytíñ. Velmistr Friedrich Saskÿ dal Plettenbergovi najevo, że neni
naklonën tomu, aby livonstí rytífi pomáhali Litvë proti moskevskému státu23.
Obë strany vśak mëly pro uzavrení spojenectví pádné dúvody.
N ajare roku 1500 konecnë vypukla oëekàvanà rusko-litevská válka, kterou
zahájili Rusové. Tentokrát jiz neslo o pouhÿ pohraniëni konflikt. Boje prinááely
litevské stranë znacné ztráty a vÿvoj událostí jí nenabízel pnznivé vyhlídky ani
do budoucna. Proto se Alexandr obrátil na píedstaveného livonského rádu Plettenberga s vyzvou, aby uzavreli spolek a spolecnë bojovali proti Rusûm24. Porażka
litevského velkoknízectví by se mohla stát pro Livonsko osudnou, mínil Walter
von Plettenberg, proto musime kvûli vlastni ochranë pomoci ohrozenému sousedovi, psal koncern roku Friedrichu Saskému25. 21. ëervna 1501 uzavfel Plet
tenberg s Alexandrem Jagellonskÿm obrannÿ a ûtocnÿ spolek proti moskevskému
státu s platností na deset let26. Smluvni strany se zavazovaly, że napadnou
v souëinnosti Moskevskou Rus a nebudou po tuto dobu uzavírat primen. V srpnu
1501 vtrhlo livonské vojsko pod magistrovÿm vedenim do pskovské zemë.
27. srpna se stretlo s mnohem pocetnëjâi moskevskou armádou na rece Serice
poblíz Izborsku a dosáhlo vÿznamného vitëzstvi. Tentó boj vsak museli svést
Livonci sami, bez prispëni nového spojence. Alexandr svym slibûm nedostâl
22 Akten und rezesse der Uvländischen ständetage. 3: (1494-1535). Ed. L. A rb uso w.
Riga 1910, dok. б. 12, § 21-23; Liv-, est- und kurlandisches urkundenbuch..., II. 1., dok.
б. 885., s. 675-676; dale viz W. H ö f l e c h n e r : Die Gesandten der europäischen Mächte...,
dok. 6. 15., s. 108, dok. 6. 5.14, s. Ill; W. Lenz: Die auswärtige Politik des Inländischen
Ordensmeisters Walter von Plettenberg bis 1510. Riga 1928, s. 81.
23 Velmistr Friedrich Sasky livonskému magistru provincialis Walteru von Plettenberg,
8. cervence 1500. In: Supplementum ad histórica russiae monumento, ex archivis ac bibliothecis extrañéis depmmpta. Eds. I. Gr i g o r o v i 6 , B. K o m o v s k i j . Petropoli 1848, dok.
6. CXXII., s. 314.
24 Alexandr Jagellonskÿ livonskému magistru provincialis Walteru von Plettenberg,
21. srpna 1500. In: Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch..., II. 1., dok. 6. 1029., s.
776-777.
25Livonskÿ magister provincialis Walter von Plettenberg velmistrovi Friedrichu Saskému,
6. prosince 1500. In: Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch..., II. 1., dok. 6. 1072.,
s. 799-801.
26 Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch..., II. 2., dok. 6. 127., s. 81-83. Alexandr
Jagellonskÿ podepsal svoje pare smlouvy jiź 3. bfezna 1501. Liv-, est- und kurlandisches
Urkundenbuch..., II. 2,, dok. 6. 45., s. 29-32; Supplementum ad histórica Russiae monu
mentu..., dok. 6. CXXIII., s. 315-318; viz też dok. δ. CXXIV., s. 318-319.
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a ponechal livonsky fád zcela bez pomoci. Stanoveného eile, jimż bylo dobytí
Pskova, tak Plettenberg nedosáhl.
Otázkou je, zda velkokníze Alexandr vûbec zamyślel Livoncûm pomoci,
nebo zda poćital s tim, że livonská vojska budou vázat po zahájení boje ruské
síly, a uvolní mu tak ruce. Spolehlivym spojencem rozhodnë nebyl. Jiż
V lednu 1501 pfijel na jeho żadost do Moskvy vyslanec uherského a ceského
krále Vladislava, ktery se snażil pfimët Ivana III. к ukonëeni války2'.
V poselství, které privezl do Moskvy Mahias Cziesielski2728, vyjadroval
Vladislav údiv nad vypuknutím nové rusko-litevské války, nebot7 vëdël, że
Alexandr żil s Ivanem III. po dlouhá léta v prátelskych vztazích. Válka prinásí
újmu celému kíest’anstvu, mínil král, ale radují se z ni pohané, se kterymi
ted’ musí bojovat. Żada proto moskevského vládce, aby uzavfel s Litvou
mírovou smlouvu, a to bez vsech uskoku a násilností. Nestane-li se tak, chce
Vladislav „královskému Velicenstvu, svému bratru Alexandrovi, podle svych
sil pfispët radou i pomocí.”29
27 К diplomatické ćinnosti Vladislava Jagellonského sméfujíci béhem druhé rusko-lite
vské války v letech 1500-1503 ke zprostfedkování mírového jednani existuje pomèmë
rozsáhly, ale historiky dosud pfíliS nevyuzity pramenny material. Jde jednak o zápisy z diplomatickÿch jednáni Vladislavovÿch vyslancu na moskevském dvore a opisy listín, které
byly pfi teto pfileżitosti vydány i prijaty. Tentó material ruské provenience obsahuji tzv.
posolskije knigi, jeż byly shromázdény v byvalém archivu Posolského prikazu v Moskvé.
Edice: Pamjatniki; Sbornik Muchanova. Sanktpetërburg 1866; viz też N.N. В a n t y ś - Kame ns ki j : Obzor vnésnich snośenij Rossii (po 1800god). I: Avstrija, Anglija, Vengrija, Gollandija, Danija. Ispanija. Moskva 1894. Dale je k dispozici korespondence diplomatíckého
a ëàsteënê i rodinného charakteru, jiż mezi sebou vedli jagellonśti panovnici Vladislav a Ale
xandr a jejich bratr Fryderyk, eventuâlnë jejich listy polskym pánüm. Edice: Acta Alexandri
Regis Poloniae, magni ducis Lithuaniae etc. (1501-1506). In: Monumento medii aevi histó
rica res gestas Poloniae illustrantia XIX. Cracoviae 1927; Acta Tomiciana. Epistole. Legationes. Responso. Actiones res geste. Serenissimi principis Sigismundi, ejus nominis primi,
Regis Polonie, magni ducis Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie domini. Per Stanislaum
Górski, Cracov. et Plocen. Canonicum ejusdem Petri Tomici, post, Serenissime Bone Sfforcie, Regine Polonie, Secretarium, collecte, et in Tomos XXVII digeste. Quorum primus hic
tomus est. Posnaniae 1852 (dale jen: Acta Tomiciana I.); Tomus secundus epistolarum. Legationum. Responsorum. Actionum et rerum gestarum. Serenissimi principis Sigismundi primi.
Regis Polonie et magni ducis Lithuanie. Per Stanislaum Górski, can. cracovien. et plocensem. Posnaniae 1852 (dale jen: Acta Tomiciana II.); Tomus tertius epistolarum. Legationum.
Responsorum. Actionum et rerum gestarum. Serenissimi principis Sigismundi primi, Regis
Polonie et magni ducis Lithuanie. Per Stanislaum Górski, can. cracovien. el plocensem. Po
snaniae 1853 (dale jen: Acta Tomiciana III.). V odbomé literature se k tomuto tématu struënë
vyjadfuje A.V. F l o r o v s k i j : Ćechi i vostocnyje slavjané II. Praha 1947; F. Papée : Alek
sander Jagiellończyk. Kraków 1949; viz też Historia dyplomacji polskiej. I: Połowa X w. 1572. Ed. M. Bi s kup. Warszawa 1980.
28 Tuto podobu pnjmení uherského vyslance uvádí polské prameny, viz Acta Alexandri...,
dok. ć. 8, s. 149. V ruskÿch pramenech je jmenován Tesalitskij. Pamjatniki, dok. ë. 65, s. 301.
^ Pamjatniki, dok. ë. 65, s. 303.
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Na tuto vÿzvu Ivan III. odpovëdël, że am jeho netesí vàlëit s vlastnim
zetëm, ktery v roce 1493 navrhl ukonceni prvni rusko-litevské války a prál
si ożenit se s velikou moskevskou knëznou Jelenou Ivanovnou. Podminkou
uzavfení sñatku było, że jeho dceri nebudou cinëny żadne prekażky, aby
mohla dale vyznávat „reeky zákon” (pravoslaví), a manżel ji nebude nutit
konvertovat ke katolickému vyznání. Alexandr tuto dohodu nikdy nepotvrdil písenme a nyni ji poruSil. Kromë toho se spolëil s nepfáteli Moskvy
a posílá pohany proti kresfanúm. Cizincüm, jedoucim do moskevského státu,
at1 jde o diplomaty ci kupce, je brânëno v prûjezdu litevskÿm ûzemim
a ruskÿm obchodnikùm je na Litvë cinëno pfikori. Ani v mnoha jinÿch
zależitostech nejedná Alexandr podle mirové smlouvy uzavrené roku 1494,
napfiklad nepiśe sprâvnë titul moskevského vládce30, „proto jsme uż к nëmu
neposlali svoje vyslance a prostfednictvim jeho vyslancû jsme mu nechali
vzkàzat, aby vSechno délai tak, jak je ustanoveno ve smlouvë, kterou stvrdil
polibenim kriże, ale nic se nezlepśilo.” Timto sdëlenim skonëil Ivan III.
rozsàhlÿ vÿëet provinëni, jichż se mël Vladislavûv bratr dopustit. Jeho lidé
pak seznámili Cziesielského s oficiální moskevskou verzi priëin, které mëly
vést ke vzniku nového rusko-litevského konfliktu. Hlavnim dûvodem prÿ byla
Alexandrova snaha píinutit nejen Jelenu, ale i ruska kniżata, ślechtu a mnoho dalSich pravoslavnÿch vérících pfijmout katolické vyznání. Proto ti, kterí
se nechtëli vzdát své víry, preSli i se svymi drżavami pod svrchovanost Mo
skvy. „Chce-li král Vladislav pomáhat svému bratru velkokniżeti Alexandrovi,
chce pomáhat tomu, kdo není v právu”, vzkázal Ivan do Budína, „a my,
modlíce se к Bohu, se chceme vzeprít naśemu nepríteli [...] ale kdyż nás nás
zet’ velkokniże Alexandr poZádá o mir, chceme s ním mir uzavfit”31.
Koncern ledna 1501 opustil uherskÿ vyslanec Moskvu a nedlouho nato
pfijelo к velkokniżecimu dvoru poselstvo Alexandra Litevského s ùkolem
pfipravit zde podmínky pro mírová jednani. Vyslanci dali Ivanu III. najevo,
że litevskÿ velkokniże żądny dûvod к probíhající nespravedlivé válce neposkytl a pieje si mir. O nëm prijede do Moskvy jednat velké poselstvo vsech
tri jagellonskÿch panovníku, proto by se mëly boje probíhající na litevskomoskevské hranici do doby, neż diplomate dorazí, pferuśit32.
Alexandr si prál ukonëit válku, jeż mêla z pohledu Litvy charakter nezbytné obrany pfed expanzívními snahami moskevského státu. Jeho zàmër
pfedejít této expanzi prostfednictvim dynastického spojeni s rurikovskÿm
domem mël pouze doëasnÿ efekt. Kdyż v roce 1500 vypukl konflikt znovu,
30 Od roku 1493 pozadoval Ivan III. po velkokmieti Alexandrovi, aby uvàdël jeho titul
v podobë „gosudar vseja Rusi", to znamcná vládce celé Rusi. Pamjatniki, dok. Ć. 19,
s. 82. Tim vyjadïoval svoje nároky na vládu nad vSemi ruskÿmi zemémi véetnë tëch, které
se nyni nachâzely pod svrehovanosti litevského velkokniiete.
11 Pamjatniki, dok. ë. 65., s. 305.
52 Pamjatniki, dok. 6. 67., s. 311-312, 320-321.
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pozádal svého bratra Vladislava, aby mu zprostíedkoval uzavrení miru s Ivanem III. Zároveñ se vsak pro prípad, że by válka pokraëovala, zajistil
smlouvou s Livonskem. V dobë, kdy probíhaly príslusné rozhovory a poté
ratifikace tohoto dokumentu, jednało uherské a litevské poselstvo v Moskvë
o pfíéinách války a predbëznÿch mírovych podmínkách. Následovala korespondence mezi pány z litevské rady a bojary33. Alexandr slíbenou pomoc
Livoncùm neposlal, ale ohlásené velké poselstvo bëhem let 1501-1502 do
Moskvy take nedorazilo. Dûvod byl dost závazny a v obou pfipadech stejny.
17. ëervna 1501 zemfel polskÿ král Jan I. Albrecht a litevská zahranicni
politika zmënila docasnë svoji orientaci. Velkoknize Alexander si píál ziskat
polskou korunu a upevnit polsko-litevskou unii. V tomto smëru dosáhl
ûspëchu. 30.záfí 1501 byl zvolen polskym králem, tfebaze o tentó post
usiloval dosud nikde nevládnouci Zikmund Jagellonskÿ, nejmladSí ze synu
Kazimíra IV., i ëeskÿ a uherskÿ král Vladislav. Následne uzavfená polskolitevská unie v Piotrkowë pfinesla użsi vazbu litevského knízectví na polskÿ
stát a osłabiła postavení Jagelloncú na Litvë. Polská diplomacie ted’ take
zaćala vice zasahovat do vÿchodni politiky Litvy, kde usilovala predevsim
o urovnání konfliktu s moskevskÿm státem.
V kvëtnu 1502 opustil novopeëenÿ polskÿ král Krakov a zamifil na Litvu.
Zdàlo se, że konecnë zasáhne do války s Rusy, kterou zatim vedli jeho livonSti
spojenci bez slibené pomoci. Alexandr si vsak pfàl, aby к boji vûbec nedoślo.
V dobë svého odjezdu na vÿchod vyslal к Vladislavovi do Budina poselstvo,
které mëlo krâle upozomit, jaké nebezpeci pfedstavuje pro jagellonské drzavy
Moskva, a vybidnout ho, aby se „pro zachování dûstojnosti svého domu”
pokusił zprostfedkovat mezi Alexandrem a Ivanem III. mir, a to „velmi
rychle, drive neż dojdę к boji”34. Témëf souëasnë napsal dopis Plettenbergovi, kterého ujistil, że mà v umysłu dodrżet vüechny clânky smlouvy
uzavrené s Livonskem35*. O mâlo pozdëji, v záfí, ho vsak jiż informoval, że
jeho rádci si pfeji, aby sjednal s Moskvou mir, protoże papeż vyhlàsil vÿpravu
proti Turkûm a jeho légat ma jednat s Rusy o tom, zda se vÿpravy zûcastni3ft.
Prestoże museli Livonci vàlëit osamoceni i druhÿm rokem, podarilo se
jim dosâhnout pod Plettenbergovÿm velením v záfí 1502 na jezefe Smolino
u Pskova dalśiho pozoruhodného vitëzstvi nad moskevskou presilou, která
mêla velké ztrâty. Mësto samotne dobyto nebylo. Vseobecnë mëli totiż
pfevahu Rusové. Na podzim roku 1501 muselo Livonsko celit hrozivé ruské
invazi, která citelnë naruSila smir jednotlivÿch stran v zemi. Na vedeni dlouhé
33 Pamjatniki, dok. Ć. 68., s. 327-331, dok. t. 69., s. 331-332.
34 Acta Alexandria., dok. ć. 71, s. 89.
35 Alexandr Jagellonskÿ livonskému magistra provinciales Walteru von Plettenberg,
6. септа 1502. In: Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch..., II. 2., dok. Ć. 306., s. 209-210.
34 Alexandr Jagellonskÿ livonskému magistnt provincialis fValteru von Plettenberg,
24. zäri 1502. In: Liv-, est- und kurlandisches urkundenbuch..., II. 2., dok. б. 375, s. 26S-269.
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války nebylo pomyśleni. Plettenberg nemél dostatek fínancí ajen steżi drżel
vojenské síly pohromadé.
V ríjnu 1502 blahoprál Alexandr Jagellonskÿ Plettenbergovi ke smolinskému vítezství” , ani poté vsak nepomyslel na to, że by mu poskytl slíbenou pomoc. O dva tÿdny pozdéji informoval Plettenberg velmistra rádu
nëmeckÿch rytifû v Prusích Friedricha Saského, że novy polskÿ král zatim
nie nepodnikl proti moskevskému státu, zato do Moskvy smëruje poselstvo
papeze a ëeského a uherského krále Vladislava3738.
Vladislav zareagoval na bratrovu vÿzvu rychle. V polovinë cervence 1502
vyslal к polskému a moskevskému dvoru jako svého vyslance kapitána dvomí
gardy Sigismunda Santaie39. Tato diplomatická mise musela bÿt nepochybnë
pripravována jiż dels! dobu. Alexandr ostatnë nezádal o pomoc na budínském
dvofe poprvé. Jak vyplyvá ze zprávy benátského vyslance, stalo se tak jiż
v bfeznu 1501, kdy se chyliło ke konci pfimërt mezi Litvou a moskevskym
státem. Tehdy získal pííslib zprostíedkování rusko-litevského vyrovnání, a to
nejen ze strany uherského krále, ale také papeżskćho legáta40. O ñeco pozdeji
napsal Ivanu III. sám papeż Alexandr VI. a snażil se ho pfesvëdcit, że je tíeba,
aby se kíesfanstí vládcové sjednotili a bojovali proti Turkùm, kterí nemilosrdnë ûtoëi proti kfesfanùm41. Úkolem primët velikého kniżete moskevského
zastavit válku proti vlastnímu zeti, smíñt se s nim, a umożnit mu tak bojovat spoleënë s králem Vladislavem a ostatnimi krest’anskymi panovníky proti
nevëficim povëril papeż svého legáta pro Uhry, Polsko, Litvu, Livonsko
a moskevsky stát kardinála Petra Regina42. Reginus se vsak nevypravil do
Moskvy osobne, svoje poslání svëfil uherskému vyslanci Santaiovi43. Tak byla
z iniciativy papeże Alexandra VI. a prostrednictvím Vladislava Jagellonského
obnovena jednani o ukonćeni jiż tíetím rokem probihající rusko-Iitevské války.
Ve druhé polovinë zárí 1502 dorazil Santai do Mińsku a ohlásil se u krále
Alexandra. Podle Vladislavova príkazu mél získat jeho instrukce pro moskevská jednani. Pricházel práve veas. Alexandr se obával, aby s nadcházející
37 Viz Supplementum ad histórica Russiae monumento..., dok. Ć. CXXIX., s. 331-332;
Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch..., II. 2., dok. ć. 391., s. 282.
3li Livonskÿ magister provincialis Walter von Plettenberg velmistrovi Friedrichu Saskému,
27. listopadu 1502. In; Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch..., II. 2., dok. Ć. 411.,
s. 294-295.
39 Τέζ Zanthai nebo Zantaj.
40 J.F. Bö h me r ; Regesta imperii, XIV. Ausgewählte Regesten des Kaiserreiches unter
Maximilian /. 1493-15¡9. III. 2: Österreich, Reich und Europa 1499-1501. Ed. H. Wi e s f l ec ker . Wien-Köln-Weimar 1998, dok. t. 15010, s. 1008.
41 Papeż Alexandr VI. Ivanu III., 15. listopadu 1501. In; Pamjatniki, dok. Ć. 75., s. 341 —
342.
42 Też Pietro di Reggio.
43 Viz povéíovací listina kardinála Regina pro Santaie z 12. öervence 1502 - Pamjatniki,
s. 344, ajeho instrukce - Acta Alexandria., dok. ć. 108, s. 148-149.
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zimou neopustili vojáci, na jejichż vyplacení mu chybèly peníze, svá stanoviâtë, jak o tom psal svému bratru Fryderykovi a pánúm z polské korunní
rady44. Take on ve svÿch instrukcich zdûraznil nutnost ukonëit válku s velikÿm knízetem, která pfinásí „nebezpeći kfesfanstvu a kvûli niż je zanedbávána svatá vÿprava”. Proto chce uzavfít dûstojnÿ mir nebo pfimëii
a zádá restituci dobytych území45.
Santai pfijel do Moskvy v poślednich dnech roku 150246. Jeho prvni
slyśeni и Ivana III. se konało 1. ledna 1503. Bëhem nëho pfedal velikému
kniżeti své povërovaci listiny a listy, které mu adresovali papeż Alexandr VI.
a kardinal Reginus. Dale prednesl poselství svého krâle. Ivan III. byl vyzvàn,
aby ukonëil válku s Litvou a poskytl Alexandrovi jako pośkozene stranë zadostiuëinëni.
Velikÿ knize odpovëdël v podstatë stejnë jako pfed dvëma lety Cziesielskému. Neteśi ho, że válka vypukla, ale na vinë nejsou Rusové nybrż jeho
zef Alexandr, a to z mnoha dûvodû. Ñutí kneżnu Jelenu i pravoslavné obyvatelstvo Litvy konvertovat ke katolicismu, átve proti Rusüm livonské rytííe
i jiné nepíátele a vlastní lidi, brání cizím vyslancûm a kupeum cestujícím do
Ruska projiżdót svÿmi zemëmi. Jak jiż drive Ivan III. sdëlil uherskému,
litevskému a polskému poselstvu, chce uzavfít mir, a proto pñkázal kniżatum
v pohranicních oblastech, aby nedávali Litevcûm żadne pfićiny к rozbrojûm,
ale Alexandrovi lidé to presto dëlaji. Nakonec zdûraznil svá starobylá prava
na vládu nad celou Rusi. „Rikal jsi nám, że tvûj král Vladislav chce s na§ím
zetem Alexandrem, králem polskym a velikÿm kniżetem litevskÿm, svÿm bratrem, stât proti nám kvûli tomu, że jsme dobyli dëdicné území velikého
kniżectvi litevského. Copak ti krâlové nazÿvaji svÿm dëdictvim mësta, vo
losti a zemë, se kterÿmi pfeśli pod nasi svrehovanost ruskà kniżata, bojafi
a dalśi lidé a která dobyli na§i lidé, kvûli tomu chtëji krâlové s námi válcit?
[...] A papeż by s tim souhlasil, że krâlové budou válcit о zemë, které jim
nepatfi?”47 Vsechny ruské zemë jsou naśim dëdictvim po pfedcich, vysvëtlil
dale Ivan III. Santaiovi, smlouvou s Litvou z roku 1494 vsak jejich cast
ponechal v Alexandrovÿch rukou.
Velikÿ kniże i tentokrát vyjádfil ochotu uzavfít mir, pfestoże zatím nepanovala shoda v otázce komu pfipadnou území dobytá Rusy. 17. ledna 1503
vydal, jak pożadoval král Vladislav, prûvodni listiny pro Alexandrovo mirové
poselstvo. Neopomnël vśak dodat, że nepfijmou-li králové jeho podmínky
a budou chtít vàlëit, bude bojovat také. 18. ledna opustil Sigismund Santai
Moskvu, jeho úkol byl splnën.
44 Acta Alexandria., dok. ć. 113, s. 160.
45 Acta Alexandria., dok. δ. 108, s. 150-151.
46 Prùbéhjednani Santaiova poselstva v Moskvë je podrobnê zachycen v materiálech ruské
provenience - Pamjatniki, dok. à. 73, s. 341-361.
47 Pamjatniki, dok. Ć. 73, s. 354, 357.
18 Średniowiecze...
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Velké polské a litevské poselstvo prijelo к moskevskému dvoru о nèkolik tÿdnû pozdëji, 4. brezna 1503. Vÿsledkem jednání48 byla smlouva, ke které
pnpojil Ivan III. svuj podpis 2. kvëtna 1503, Alexandr Jagellonskÿ 27. ëervence
1503. Pro litevskou stranu neprinásela żadne vÿhody kromë ukonceni bojû.
Sjednat se podarilo pouze Sestileté pfimëri, a to stejnë jako v roce 1494 na
zàkladë statu quo. Litva ztratila rozsáhlá území na homím toku Оку a Dnëpru
vëetnë mëst Cemigova, Novgorodu Severského, Gomelu, Brjansku a dalśich.
Moskevsko-litevská hranice se pribliżila ke Smoleńsku, mësto samo vśak
zatim jeStë Rusové neziskali. Dalsim pro moskevskÿ stât pozitivnim vÿsled
kem vàlky była skutećnost, że v dobë ohrozeni zesilila orientace dosud
formalne nezávislého Pskova na Moskvu, jeż vedla o pár let pozdëji к jeho
defmitivnímu pfipojení. Alexandra Jagellonského presto ukonceni války
uspokojilo. „Vyslanec Vaseho Velicenstva znamenity Sigismund Santai”, psal
v dobë ratifíkace smlouvy svému bratru Vladislavovi, „vyslanÿ námi do
Moskvy, si zasloużil naśe díky jednak proto, że si vedi ve svém poslání ëestnë
a prozírave, jednak z mnoha dalśich dúvodü.”49
Jiż koncern roku 1502 byl livonskÿ magister provincialis Plettenberg
rozhodnut, że se zùëastni mirovÿch jednani take50. Livon§tí vyslanci se
v Moskvë odvolávali na podmínky paktu, podle kterého mëli jednat o miru
pouze spoleënë s Litevci a dávali najevo, że mir uzavírají pfedevSim kvûli
Alexandrovi. Toto pysné jednání se vsak Livonsku nevyplatilo. Uherskÿ
vyslanec stejnë jako pozdëji polské poselstvo jednali pouze o zależitostech
svÿch panovníku a Ivan III., vëmÿ dosavadním praktikám, se zdráhal jednat
primo s Livonci a odkázal je na své mistodrżici v Novgorodë aPskovë51.
S nimi pak uzavfeli pfimëfi na śest let, kterÿm byly stvrzeny dosavadni, pro
rád nepfílis dobré pomëry52.
Jaké zásluhy o uzavíení rusko-litevského miru si mohl píipsat Vladislav
Jagellonsky? Na pfelomu let 1502-1503 mël Ivan III. dobry dûvod, aby válku,
která mu jiż pfinesla územní zisky, ukonëil, pokud dojdę к uznani statu quo.
Pri svéráznych praktikách moskevské diplomacie to vSak nemuselo bÿt jednoduchou zależitosti a konflikt se jestë mohl vléct dlouhou dobu53. Alexandr
si pial żit s moskevskÿm státem v mirovÿch vztazich, a to zvlàâtë po svém na4S Záznam jednání viz Pamjatniki, dok. ć. 75., з. 363-412.
49 Alexandr Jagellonsky Vladislavu Jagellonskému, 10. ëervence 1503. In: Acta Alexan
dra..., dok. δ. 175, s. 298.
50 ¿i'v-, est- und kurlandisches Urkundenbuch..., II. 2., dok. δ. 422., s. 317.
51 Viz zpráva livonskÿch vyslancù Johanna Hildorpse a Clause Holtzeverse o jednani
v Moskvë od końce ledna do zaôàtku dubna - Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch...,
II. 2., dok. δ. 443., s. 335-355.
52 Viz Russisch-livländische urkunden. Ed. K.E. N ap i e rs ki. St. Petersburg 1868, dok.
δ. CCXCVI., s. 249.
SJ Patïila mezi në napiiklad zasada, ie o miru budou Rusové jednat vÿluônë na moskevském dvoîe.
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stoupení na polsky trim, kdy byl dokonce ochoten se ûzemi ziskanych Rusy
- af jiż vâleënou cestou nebo prechodem pravoslavnych kniżat pod nadvládu
Moskvy - zrici. Tfebaże roku 1503 zpocátku vyzdvihl podminku restituée
dobytych ûzemi, nakonec se jí vzdal take. Vladislav Jagellonskÿ nabidl możnost
rychlého diplomatického fesení, které bylo prijato obéma stranami.
Roku 1506 zemfel Alexandr Jagellonskÿ a n a polsky i litevsky trim
nastoupil Zikmund I. Stary. Brzy poté zaćal pomÿSlet na novou válku
s moskevskym státem, ve které vidël jednu z prilezitostí, jak upevnit svoje
postavení. Pocátkem roku 1507 mèli Rusové problémy na jihovychodní
hranici s kazañskymi Tatary a také s krymskym chánem Mengli Girejem54,
a tak se král domníval, że nastała pfíhodná situace к útoku na ruské pozice.
Poéátkem února zaëal shromazd’ovat vojsko s nadéji, że pomoc mu poskytnou nejen Tatafi, ale také livonsky rád. Zároveñ vypravil do Moskvy poselstvo55, jehoż ükolem bylo informovat o zmënë na polském a litevském trunë
a soucasnë vyzvëdët, jaká je na moskevském dvoíe situace. Zikmundúv
vyslanec Vasilijovi pripomnël smlouvu o vëcném miru z roku 1494 i §estileté pfimëfi, uzavrené v roce 1503, a stëzoval si, że je Rusové poruśuji,
protoże zabrali okoli Smoleńska. Vasilij III. vyslancûm pripomnël, że mir
i pfimëfi uzavrel s Alexandrem Jagellonskÿm, ne s jeho bratrem Zikmundem,
nicménë si preje zit s nim v mirovÿch vztazich56. DalŚi mise se nesla
v autoritativním ténu a obsahovala jiż jisté ultimatum. Polskÿ král vyzval
Vasilije III., aby mu navrátil vsechna dobytà ûzemi, která mu dëdicnë patri,
a propustil zajaté litevské bojovniky. Vasilijova odpovëd’ nemëla nechat
Zikmunda na pochybâch, że i on je pripraven vàlôit. Velikÿ kniże mu vzkázal,
że „nema ve svém drżeni zádné jeho votëiny, mësta a volosti, s Bożi pomocí
drżi mësta a volosti svoji otćiny [...] od dob prapfedkû je celá ruská zemë
54 Roku 1502 zanikła Velká horda a dlouholeté spojenectvi Moskvy ztratilo pro krymské
Tatary pritaílivost. Stámoucího chána Mengli Gireje obklopili v poślednich letech żivota jeho
pfíbuzní a Slechtici, ktefí byli laćni vybojù a tućne koïisti. Vice neź spojenectvi s jednim
z kfest’anskÿch kniżal proti druhému se jim zamlouvala możnost slibovat za úplatu pomoc
jedné i druhé strané a drancovat území obou. Navzdory tomu, że Mengli Girej potvrdil
Vasilijovi brzy po jeho nastoupení na trun dohodu, kterou uzavfel s jeho otcem Ivanem, se
vzápétí od svého moskevského diplomatického partnera odklonil a brzy po Zikmundové
intronizaci uzavfel smlouvu s Litvou. Akty, otnosjaśćijesja к istorii zapadnoj Rossii, sobrannyje i izdannyje Archeografićeskoju kommissijeju. II: 1506-1544. Sanktpetèrburg 1848, dok.
ć. 6, s. 4—5, viz téí dok. ć. 33, s. 38—40.
55 Püvodní materiál ruské provenience pro styky polskÿch a litevskÿch panovniku
s moskevskym velkoknizecim dvorem, tzv. posolskije knigi, pro léta 1505-1514 jiź neexistuje. K dispozici jsou pouze struéné vypisky, viz Pamjalniki, dok. Ć. 84, s. 479^499. Informace o diplomatické korespondenci Vladislava Jagellonského s Vasilijem III. neobsahuji,
v tomto smćru jsme dale odkázáni pfedevSim na materiál otiSténÿ v edici Acta Tomiciana
II. a Acta Tomiciana III.
54 Pamjatniki, dok. Ć. 84., s. 482-483.
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votcinou naśich vlàdcù”. Nezapomnël vsak dodat, że pokud s nim chce král
żit V miru, budę to chtit i on57.
Końcem dubna 1507 zahájila Moskva dalśi, v poradí jiż tretí válku proti
Litvë58. V létë vpadli na území moskevského státu krymśti Tatafi, ale byli
v srpnu porażeni na rece Oce a do prûbëhu dalsích bojú uż nezasahovali.
Zároveñ doślo na Litvë к povstání proti panovníkovi, jemuż v ćele stanul
kniże Michail Lvovië Glinskij. Jeho vojenské akce podpofila ruská vojska.
Situace se zpocátku vyvijela pro Zikmunda velmi nepriznivë. Králi se pres
to pocátkem léta podarilo zatlaëit energickÿm útokem ruské útocniky nazpët.
Glinskij poté opustil Litvu a poddał se velikému knízeti moskevskému59.
Zikmund informoval o prûbëhu vojenskÿch akcí svého bratra Vladisla
va60, kterÿ se rozhodl, że se opët pokusi dojednat zprostredkování miru.
„Válka a neshoda, která je mezi nejjasnejsím panem Zikmundem, králem
polskÿm a litevskym vévodou, nasím nejdrażsim rodnym bratrem, z jedné
strany a z druhé strany Vasí nejvznesenëjsi Urozeností, nám vżdy byla
nepríjemná, protoże je proti dobrému sousedstvi a protoże je nebezpecná
kresfanské vëci”, psal v létë roku 1508 uherskÿ a ëeskÿ král Vasiliji III.,
kterého nazÿval nejdrażsim prítelem. Żadal ho, aby zanechal vojenskÿch akcí
proti Zikmundovi a uzavfel s nim mir nebo alespoñ pfíméíí a nabízel, że
vypraví do Moskvy svého vyslance, ktery by jednáni zprostfedkoval. Pokud
tak velikÿ kniże neućini, „mohlo by se snadno stát, że veskeré kfest’anstvo
bude zároveñ s námi pomyślet na trest”, uzavfel svüj list Vladislav pohmżkou,
57 Pamjatniki, dok. ć. 84. s. 484; viz tćź Akty otnosjasćijesja istorii zapadnoj Rossii...,
II., dok. Ć. 15., s. 13-14, dok. ć. 16., s. 14-18.'
58 O této válce vice viz Je.I. K a s p r o v s k i j : Borba Vasilija III Ivanovica s Sigizmundom / Kazimirovicem iz-za obladanija Smoleńskom. 1507-1522 gg. In: „Sbomik Istorikofilologićekogo obśćestva pri Institutë kn. Bezborodko vN éiinê” II., Nëzin 1899, s. 15-27;
S. He r bs t : Wojna moskiewska 1507-1508. In: Księga ku czci Oskara Haleckiego. Warsza
wa 1935, s. 27-54.
59 Michail (Michajlo) Lvovië Glinskij pocházcl z litevskë kniżeci rodiny tatarskćho
pûvodu. Pûvodnë byl pravoslavného vyznání, ale konvertoval ke katolicismu a vice neź
deset let strávil v Itálíi, ve Spanëlsku a v fisi, a to na dvofe samotného Maximiliane Habsburského. Za Alexandrovy vlády zastával na Litvë jako dvorskÿ mariai velmi piestizni
postaveni, které vyvolalo silnou nevoli litevskÿch pànû. Zikmund I. mu viak toto postaveni odepfel. Kdyż se jeho situace zaëala zhoriovat, postavil se Glinskij do ëela protijagellonského povstání, které snad mëlo za cil uëinit z Litvy pod vlàdou Glinského vazalskÿ
stát Moskvy. Po ùtèku do Moskvy pfiiel о majetek na Litvë, nicménè Vasilij III., jenż ho
odmitl vydat Zikmundovi, mu udëlil nové statky. Vice viz L. F i nke l : Micha! Gliński.
„Ateneum Wileńskije” [Wilno] 1925, T. 3; M.M. Krom: MeS Rusju iLitvoj. Zapadnorusskije zemli v sisteme mssko-litovskich otnośenij końca X V -pervoj tretiXVl v. Moskva 1995,
kap.: Mjatêz Glińskich. Pravoslavnyje kńaza i russko-litovskije vojny pervoj treti XVI v.,
s. 119-131.
60 Vladislav Jagellonskv Zikmundu Jagellonskému, 21. ¿ervence 1508. In: Acta Tomiciana /„ dok. ë. XIV., s. 25-26.
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kterà ovsem była naprosto planá61. Souëasnë napsal svému bratrovi, że válku,
kterou vede s moskevskÿm státem, povazoval za správnou, nebof si prál, aby
bylo potrestáno bezpráví a zrada knízete Glinského. Jakmile vsak doSlo
к prvním bojüm, nepremyslel jiż tolik o tom, ргоё к válce doślo, ale jaké budou
její dúsledky. Proto napsal Vasilijovi a snażil se ho presvëdcit, aby pfestal
se Zikmundem bojovat a smífil se s nim. Rozhodl se dokonce, że napíse
papeżi, aby take on intervenoval v Moskvé ve prospëch uzavrení miru. Źada
proto krále, aby mu sdëlil, jaké pozadavky má vyslanec, kterého Vladislav
vySle do Moskvy jako prostíedníka, prednést velikému kniżeti62.
Zikmund vzàpëti Vladislavovi odpovëdël a dëkoval mu, że se v jeho vëci
obrátil na moskevsky dvür. Nicménë jestë drive neż byl o Vladislavovë
iniciativë informován, naskytla se mu dústojná prileżitost poslat vyjednavaëe
do Moskvy, nebot’ velikÿ kniże pozádal о mir. Zikmund tak uëinil na pokyn
svÿch rádcü a doufá, że dosáhne s Vasilijem miru a svomosti. Presto Vla
dislavovi dëkuje „za vynalożene náklady, ûsili a za bratrskou náklonnost
a péëi” a také za to, że se Vladislav snażil zapojit do této zależitosti papeże63.
V polovinë zárí 1508 prijeli na moskevsky dvûr polśti královátí vyslanci64. Zikmund byl ochoten ponechat Vasilijovi území, která byla pfíméfím
z roku 1503 prifëena jeho otci zatím jen predbeżne, pożadoval vśak za to
odstoupeni jinÿch moskevskÿch drżav, napríklad Cemigova, Ljubeëe, Dorogobuże, Gorodiśće a Toropce. Ruská strana to odmitla s odùvodnènim, że
jde o soucàst velkokniżeci „otciny”. V fíjnu 1508 bylo dohodnuto uzavrení
rusko-litevského vëëného miru v podstatë na zàkladë statu quo - Vasilij
prenechal Zikmundovi pouze nëkolik smolenskÿch „volosti”, sám dosáhl
potvrzeni drżby ûzemi, které Rusové dobyli ve válce s Litvou v letech 1500
- 150365. Moskva získala jednáním mnohem vice, neż by se dalo oëekàvat
z vÿsledkû, jeż dosáhla na válecném poli. Vëënÿ mir z roku 1508 mël vśak
prakticky vyznam pouhého pfímefí.
Spolek s krymskÿm chánem Mengli Girejem proti moskevskému stâtu se
krâli Zikmundovi neosvëdcil. Od roku 1508 napadali totiż Tatari opakovanë
każdym rokem západoruská kniżectvi, nacházejíci se pod svrchovaností Litvy.
К válce proti Moskvë se mu nepodafilo primët ani livonskÿ rád. Marne
vyzÿval Waltera von Plettenberg, aby dostâl zàvazkûm vyplÿvajicim z pak61 Vladislav Jagellonsky Vasiliji III., 21. cervence 1508. In: Acta Tomiciana
Appen
dix, dok. t. 18., s. 30-31.
62 Vladislav Jagellonsky Zikmundu Jagellonskému, 21. cervence 1508. In: Acta Tomicia
na /., dok. ć. XIV., s. 26.'
63 Zikmund Jagellonsky Vladislavu Jagellonskému, 1. srpna 1508. In: Acta Tomiciana
/., dok. ć. XV, s. 27-28. '
MAkty otnosjaśćijesja istorii zapadnoj Rossii..., II., s. 52-53.
65 Pamjatniki..., dok. ć. 84., s. 486; Akty otnosjaśćijesja istorii zapadnoj Rossii..., II.,
dok. 6. 43, s. 53-56.
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tu uzavíeného s velkoknizetem Alexandrem. Pfedstavenÿ rádu dával nyní ve
vztahu к Litvë na jedné а к moskevskému státu na druhé strané prednost
neutralni politice. V bíeznu 1509 vypravil do Moskvy poselstvo, které Vasilije
III. pozádalo o prodlouzeni rusko-livonského pfimëri zroku 1503, pfestoże
by lo pro Livonsko nevÿhodné. Získal je na dalśich ëtmâct let. Livonskÿ stát
se vśak musel zavázat, że neuzavre spojeneckou smlouvu s Litvou66.
Vëcnÿ mir mezi Litvou a moskevskÿm státem trval pouhÿch pët let. Byly
vyplnëny pohranicnimi konflikty a pokusy ojejich diplomatické feseni67.
Podnëtem к zahájení dalśi, v poïadi jiż ctvrté vàlky68 se stalo obnoveni
polsko-krymského spojenectví. V létë roku 1512 uzavfel Zikmund Jagellonskÿ spolek se syny krymského chana Mengli Gireje. Krymsti Tatari
podnikli vpád na okrajová území moskevského státu, ziskali tady velkou
korist a odvedli mnoho zajatcu. V rijnu zpustosili ijazańskou oblast. V té dobë
dorazila do Moskvy zpráva, że pricinou nàjezdû vedenÿch krymskÿmi vlàdci
byla jejich dohoda se Zikmundem proti Rusùm. Vasilij se po poradë se svÿmi
bratry a bojary rozhodl, że nebude ëekat, aż spojená polsko-litevská a tatarska
vojska napadnou jeho zemi, ale vyrazí к protiútoku69. V polovinë prosince
1512 vytáhlo ruské vojsko v cele s velikÿm kniżetem proti Smoleńsku.
Śestitydenni obléhání nebylo ùspësné a Rusové nakonec od mësta ustoupili.
Ùspëchu nebylo dosażeno ani bëhem letniho tażeni roku 1513. Mame posila!
velikÿ kniże osobnë Smolenskÿm listy, v nichż sliboval i hrozil. Na podzim
odtáhli Rusové opët s nepoñzenou.
Nova eskalace vleklého rusko-litevského konfliktu znepokojila tentokrât
nejen Vladislava Jagellonského, jehoż pozomost byla zamërena na rostouci
turecké nebezpeci, ale také papeżskou kurii. Giovanni Medici, ktery se roku
1513 ujal papeżskćho ûradu jako Lev X., zaćal usilovat o to, aby v zájmu
kfiżove vÿpravy proti nevèricim sjednotil vsechny kresfanské panovniky.
Koncern listopadu 1513 se obrátil na Vasilije III. Psal mu o tom, jak vyzval
uherského a ceského krâle Vladislava, aby zaûtocil proti Turkum, a ten mu
odpovëdël, że chce spojit svoje sily s bratrem Zikmundem, aby było możne
snadnej i zastavit nepñtele a ochránit ohrożene hranice. Proto papeż vyzyvá
velikého kniżete, aby uzavfel mir s krest’anskymi vládci a zúcastnil se
vSeobecného tażeni proti nepríteli70. Úcast Moskvy na kriżove vÿpravë było
“ Russisch-livländische Urkunden.... dok. Ć. CCCVI., s. 257-263, dok. 6. CCCVII.,
s. 263-268; Liv-, est- und kurlandisches Urkundenbuch..., II. 3., dok. с. 583., s. 418-424.
67 Pamjatniki, dok. б. 84., s. 495-497; Akty otnosjaśćijesja kistorii zapadnoj Rossii...,
11., dok. 6. 60., s. 73-75, dok. 6. 62., s. 79-80, dok. 6. 66., s. 83-84, dok. 6. 74., s. 95-99.
68 Ke 6tvrté rusko-litevské válce viz Je.I. Ka l p T o v s k i j : Borba Vasilija III Ivanovica
s Sigizmundom IKazimirovicem iz-za obladanija Smoleńskom..., s. 173-344.
67 Pamjatniki, dok. 6. 84., s. 498-499.
70Papeż LevX. Vasiliji III., 30.listopadu 1513. In: Acta Tomiciana II., dok. 6. CCCLXXX.,
s. 281; viz tèï Papeż Lev X. Zikmundovi Jagellonskèmu, 27. fijna 1513. In: Acta Tomiciana
111., dok. б. II., s. 12-13.
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steżi możne ocekávat vzhledem ke skutecnosti, że turecka expanze zatím
nepfedstavovala pro ruskÿ stát problem a velikÿ kniże navázal se sułtanem
prátelské vztahy. Príznivym vysledkem by vsak nepochybné bylo jiz ukoncení
rusko-litevského konfliktu, kterÿ vázal vojenské síly krále Zikmunda,
pripadnë neutralni postoj, kterÿ by Moskva zaujala béhem kruciáty.
Pocátkem roku 1514 pfijel do Moskvy Zikmunduv poseł a pożadoval
prûvodni list pro královského vyslance. Bojarum predal list pánü z litevské
rady, kterÿ obsahoval prosbu, aby pohnuli svého panovnika к jednani о mir.
Było mu vyhovëno a poëâtek rozhovorû byl stanoven na 5.bfezna 151471.
Pozdëji psal Zikmund Vasilijovi, że pfijezd poselstva se zpozdil, protoże
ocekávají vyslance fimského papeże, kterÿ rovneż smëruje к velikému
kniżeti72. Úkolem sjednat rusko-polskÿ mir nebo alespoñ primëfi povëril Lev
X. pronotáre apostolské stolice Jakuba Pisa, kterÿ pocházel z Uher a v kurii
platil za znalce pomërù ve vÿchodni Evropë. Polskÿ král prostfednictví
papeżske kurie vital a vkládal do nëj znacné nadëje.
Vasilij III. se poćatkem roku 1514 rozhodl Zikmundovu nabídku к jednani
o miru pfijmout. Dûvodem byl nepochybnë neuspokojivÿ vÿsledek dosavadnich vâlecnÿch akci. Události se vśak zaćaly vyvijet jinÿm smërem, kdyż
se v ûnoru objevil na velkokniżecim dvofe vyslanec císafe Maximiliána I.
Georg Schnitzenpaumer. Schnitzenpaumer byl totiz povëren úkolem sjednat
koalici Saska, Braniborska, Dánska, fâdu nëmeckÿch rytirû a moskevského
státu proti králi Zikmundovi, kterà mu mêla zabrânit, aby se dale protivil
cisarovÿm nàrokûm na uherskou korunu a skodil fàdovému Prusku. Maxi
milian, zaneprâzdnënÿ válkami v zapadni Evropë, se v této koalici nemël
vubec vojensky angażovat. Jeho vyslanec vsak v Moskvë projevil vlastni
iniciativu, jeż v konecném vÿsledku vedla к dojednáni rusko-habsburského
paktu, kterÿ byl rovneż namifen proti Zikmundovi73.
Vse bylo dojednàno velmi rychle, nebot’ Vasilij si nepochybnë pial uvést
sjednanÿ pakt, kterÿ pro nëj znamenal nadëji na vÿrazné zlepseni sanci na
vitëzstvi v rusko-litevské vâlce, co nejrychleji do żivota. Jiż 7. bfezna 1514
opustil Schnitzenpaumer spolecnë s ruskÿmi diplomaty, kteri mëli predlożit
Maximiliánovi к ratifikaci text nové rusko-habsburské smlouvy, velkokniżeci
dvûr. Na mírová jednáni ted’ v Moskvë uż nepomÿsleli. Pocátkem cervna
71 Pamjatniki, dok. δ. 84., s. 499.
72 Pamjatniki, dok. δ. 84., s. 499. To je pośledni informace, kterou Ize ziskat ze strucnÿch
vypiskû z pûvodné rozsàhlého materiału tzv. Posolskèho prikazu. DalSi dokumenty se tykaji
aż roku 1517. Viz też Zikmund Jagelllonsky ostrihomskému arcibiskupovi Thomasi Bakóczovi,
3. brezna ¡514. In: Acta Tomiciana III., dok. ć. XLIV, s. 41—42; Premyślsky biskup Petrus
Tomicki vicekancléfi Krzysztofu Szydlowieckèmu, 29. kvëtna 1514. In: Acta Tomiciana III.,
dok. 5. CXXVIII., s. 97.
73 Vice ke vzniku rusko-habsburského spolku v roce 1514 viz D. P i c k o v á : Habsburkovè a Rurikovci..., кар. VI: Uzavreni druhé rusko-habsburské smlouvy (1514), s. 141-163.
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1514 se Vasilij vypravil v cele svÿch vojsk na tfetí smolenské tazení74.
29. cervence bylo zahájeno dobyvání mësta a o tri dny pozdéji vtáhl veliky
kniże slavnostnë dovnitf. Dopad skvëlého vitézství byl nedlouho nato oslaben katastrofální porázkou Rusü na rece OrŚe, ke které doslo 8. zári 1514.
Polsky král Zikmund tehdy nad§enë psal o svém úspechu papeżi Lvu X75.
Navzdory tomu züstal Smolensk v rukou Rusu, coz bylo pro Vasilije, jak
soudí S.M.Solovjev, „dostatećnou náhradou za vSechny ztráty”76.
Vladislav Jagellonskÿ, ktery byl opët prubëznë informován o vÿvoji situace77, vyslal do Moskvy v roce 1514 krátce pred bitvou na Orse svého
vyslance Threpku, ktery mël vyzvat Vasilije к mirovÿm rozhovorûm a zároveñ tajnë jednat s kniżetem Michaiłem Glinskÿm a ziskat ho nazpët do slużeb
polského krále. Ve stejnou dobu sem smëroval s obdobnÿm posláním také
Zikmundúv komornik Georgius Jeżewski78. Jejich pobyt v Moskvë probëhl
zrejmë dost dramaticky, zprávy о nëm vśak obsahuje pouze jedinÿ pramen.
Vylicil ho plockÿ a krakovskÿ kanovnik Stanisław Górski, puvodce monu
mentalni pramenné sbirky Acta Tomiciana, v predmluvë к tfetimu dilu, jeż
zahmuje rok 151479.
Jeżewski pfijel zádat jménem papezského legáta Pisa о prùvodni listy pro
vyslance, kteri se mëli úcastnit mirovÿch rozhovorû. Take on byl povëren
tajnym úkolem ohlednë kniżete Michaiła Glinského, kterému privez! Zikmundûv dopis. Král mu v nëm sliboval beztrestnost, pokud se vrátí na Litvu.
Kniże o tom zaëal skutecnë uvazovat. Ve své nezmëmé ctizádosti totiż doufal,
że mu Vasilij za prokázané służby vënuje pràvë dobyty Smolensk, ale jeho
nadëje se nesplnily. Glinského spojeni se Zikmundem se brzy prozradilo
a kniże byl pocátkem zári 1514 uvëznën80.
74 V Polsku byli dokonce presvëdôeni, że tuto vypravu uspofádal Vasilij III. na cisarovo
naléhání. Viz Acta Tomiciana II., dok. 6. CXLIII., s. 142; Acta Tomiciana III., dok. £. DL.,
s. 408—407,
75 Zikmund Jagellonskÿ papeii Lvu X., 18. zári 1514. In: Acta Tomiciana III., dok.
£. CCXXXII., s. 182-183; viz też Zikmund Jagellonskÿ velmistrovi Albrechtu Hohenzollernskému, 29. rijna 1514. In: Supplementum ad histórica Russiae m o n u m e n to .dok.
Ć. CXLVIII., s. 363-364.
16 S.M. S o l o v j e v : Istorija Rossii s drevnéjsich vremen 111. Moskva 1960, s. 247.
77 Viz napfiklad Zikmund Jagellonskÿ Vladislavu Jagellonskému, 1513. In: Acta Tomi
ciana II., dok. ć. CCXVIII., s. 183; 30. cervence 1514. In: Acta Tomiciana 111., dok.
6. CCXVI., s. 154; 1. rijna 1514. In: Acta Tomiciana III., dok. t. CCLIV., s. 213; 22. listopadu 1514. In: Acta Tomiciana III., dok. Ć. CCCLIX., s. 264-265.
78 Też Jeszowski. Mohlo se jednat o tehoź vyslance, kterÿ zde byl jiź poćatkem roku 1514
a kterého ruské prameny oznaćuji jako Zikmundova komornika - Pamjatniki, dok. ć. 84.,
s. 499.
79 S. Gór s ki : Anno Domini millésime quingentésimo quartodecimo. In: Acta Tomicia
na III., dok. ć. I., s. 8-9.
80 Z żalafe vySel Glinskij aż po mnoha letech na prosbu své netefe Jeleny Vasiljevny,
která se roku 1526 provdala za Vasilije III.
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Am vyslancum králü Vladislava a Zikmunda se poté nevedlo dobre.
„Threpka a Jeżewski byli z pfíkazu moskevského kniżete zajati”, vyprável
Górski. „Threpka byl svázán a pálen horícím külem; ale poté со tentó zásadovÿ muz nie neprozradil, byl propustën. Stejnou pevnost projevil Jeżew
ski, ... dostat z néj nemohli nic kromé toho, że je służebnik legáta Pisa,
kterého vyslal do Moskvy papeż.” Na otázku, zda v králové vojsku bojují
Poláci, Jeżewski odpovëdël, że j ich není mnoho ajsou spatnë vyzbrojení
a navíc mnozí z nich pomyśleji na dezerci, protoże se zalekli síly Moskvy.
„Na zâkladë téchto slov jak kniże tak Moskvané opovrhovali bojácnymi
Litevci a slibovali si jisté vitëzstvi.”81 Bitva na rece Orśe vsak nedopadla
podle jejich ocekáváni. Podle vyprávení Gorského byl pak Jeżewski obvinën
ze lżi a odsouzen к trestu smrti nabodnutim na kul. V pośledni chvíli pożadal
jeden z ràdcû Vasilije o udëleni milosti s tim, że Jeżewski je diplomat a pokud bude popraven, jiż żądny panovnik své poselstvo к moskevskému dvoru
nevypravi. Так byl nakonec osvobozen i vyslanec polského krâle a żivy
a zdravÿ se vrátil ke svému pánovi.
Bylo zrejmé, że na zahájení mirovÿch jednani s Moskvou není żadna
nadëje. Za danych okolnosti papeżsky legát Piso jiż v cestë к velkokniżecimu
dvoru nepokraëoval a koncern roku 1514 se vrátil do Uher82. Polskÿ král
Zikmund se nacházel v obtízné situaci. Válka s moskevskym státem mu zatím
nepfinesla żadne zisky, a to ani po vitëzné bitvè na Orse, ztracenÿ Smolensk
zûstâval v rukou nepritele. Kromë toho byl informován, że cisaf Maximilian
usiłuje o zformování protipolské koalice83, a nebylo pochyb o tom, że pokud
by se pûvodni plan podafilo realizovat, znamenalo by to velmi vażne ohrożeni
polsko-litevského soustáti. Proto se Zikmund usilovnë snażil pfedejit tomu,
aby se jeho zemë dostały do sevrení nepíátel. Na jedné stranë chtël shromázdit
со nejvëtsi vojsko a vyslat je proti Rusùm. Na druhé stranë byl ochoten
dohodnout se s cisarem ovsem pod podminkou, że se zrekne ùzkÿch kon
taktu s fádem nëmeckÿch rytirü a s Moskvou. Velmi dobrou prileżitosti jak
primët Maximiliána к ûstupkûm bylo dát je do souvislosti s realizad sñatkü
cisarovÿch vnukû s Vladislavovymi dëtmi, jeż byly uzavfeny jiż v letech
1506-150784.
81 S. Gór s ki : Anno Domini millésime quingentésimo quartodecimo..., s. 9.
82 Acta Tomiciana III., dok. ć. CCXX, s. 158; Zikmund Jagellonsky Vladislavu Jagellonskému, 17. listopadu 1514. In: Acta Tomiciana III., dok. 6. CCCXLIII., s. 254-255. Srov.
E. Wi nt er : Russland und das Papstum..., s. 186-187.
83 Zikmund Jagellonsky velmistru Albrechtu Hohenzollernskèmu, 25. zári 1514. ln: Supplemenlum ad histórica Russiae monumento..., dok. ć. CXLVII., s. 362.
MPoíátkem 15. stoleti stoleti panovalo mezi Jagellonci a n'mskym králem znaćnć napëti.
Vztahy mezi Maximiliánem a Vladislavem se vSak uvolnily jiż roku 1503, kdy se uherskému
krâlovskému paru narodila dcera Anna a Maximilian ji okamiitê nabidl sñatek s nékterym ze
svÿch vnukû. Vladislav moźnost spfiznëni s Habsburky vital, zvláSté poté, co ho poćatkem roku
1504 postihl záchvat mrtvice a zdálo se, że jiż nebude dlouho źit. V letech 1506-1507 uzavfeli
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N ajare 1514 doślo v Uhrách к rozsáhlému povstání tzv. kurucú, nejvetSí
selské válce v dejinách zemë. V letnich mesících se sice podarilo povstalce
porazit, ale vitëznému vojsku velel píedstavitel opozice, sedmihradskÿ vévoda
Jan Zápolsky, ktery jako „zachránce vlasti” umocnił svoji prestiż i postaveni.
Vladislav se cítil Zápolského stranou velmi ohrożeny a hledal oporu u císaíe.
Od zárí 1514 do poéátku následujícího roku byli oba panovníci v neustálém
kontaktu. Koneëné dohodë stála ted’ v cestë uż jen Vladislavova podmínka,
że se císar musí usmírit s polskym králem Zikmundem. Uherskÿ panovník
si byl totiż vëdom skutecnosti, że bratra potrebuje nejen kvûli válce s Turky,
ale pfedeváím kvûli tomu, że nema bez jeho pomoci śanci vypoíádat se
s opozicí magnátu. To byl nepochybnë jeden z dûvodû, proc se opët angażoval
ve véci ukoncení rusko-litevské války85 a proc se obrátil na Maximiliána
s prosbou, aby „císarské Velicenstvo ràëilo najít cestu, kterak by jeho Mitito dva panovníci postupnë tfi smlouvy o prátelstvi a dynastie kÿch sñatcich (A.F. Kol l ar :
Auctarium diplomaticum ad Casparis Ursini Velii de bello pannonico libri decern. Vindobonae 1762, s. 324, 274-281), které fakticky potvrdily nástupnictvi Habsburkú v Uhrách
v té podobë, v jaké bylo zakotveno v preSpurském miru z roku 1491. Tomu se tvrdë stavëla
na odpor tzv. uherská „národni” strana, která se protivila Maximiliânovë kandidatufe jiź
v roce 1490 a nyní byla odhodlaná jiź nikdy nepfipustit, aby se uherskym králem stal cizinec. V jejim ëele stál mladÿ sedmihradskÿ vévoda Jan Zápolsky, kterÿ sám pomySlel na
svatoStëpànskou konmu, jejíz získání mu mël umoźnit sñatek s princeznou Annou.
PolStí Jagellonci se zpoëàtku do jednani o habsbursko-jagellonskÿch sñatkovych dohodách
nevmëSovali. Neućinili nic, ćim by podpofili nárok na nástupnictvi svoji dynastické linie
v Uhrách, nesnaźili se żadnym zpûsobem ovlivnit podobu manżelskych smluv nebo podmínit
jejich uzavrení napfiklad pozadavkem na Maximiliánovy ústupky ohledné fádu nëmeckÿch
rytifû v Prusku. To se mélo radikàlnë zmënit poté, co na polskÿ a litevskÿ trim nastoupil
Zikmund I. Zpoéátku byl sice zaneprâzdnën vàlkou s moskevskÿm stâtem a vnitropolitickÿmi
problemy Polska, presto se zaëal vice zajimat о Uhry. Ve vztahu к cisafi se na jedné stranë
snażil Maximiliána donutit, aby se vzdal ochrany pruského fádu, na druhé stranë vyzdvihl
spoleëné zájmy jagellonské dynastie v dunajském prostoru. V únoru 1512 se ożenił s Barborou Zápolskou, sestrou hlavniho pfedstavitele protihabsburské strany v Uhrách, a dal tak
jasnë najevo, jak smySlí o úsilí Habsburkú získat svatośtćpanskou korunu. Maximilian si byl
vëdom toho, że král Vladislav rozhodnë neni Zikmundovou podporou Zápolského nadSenÿ
a pokusił se realizaci dohodnutÿch sñatkü urychlit, nebo alespoñ dosáhnout oficiálního
zasnoubení. Mezi cisafskÿm a budinskym dvorem nastała ëilà vÿmëna diplomatickÿch poselstev. Vladislavovi na spriznëni s Habsburky stale velmi zálcielo, pfàl si vSak, aby se cisar
vyrovnal s polskÿm králem. Zikmund se naopak snażil bratra prostrednictvim ëetnÿch misi
primët, aby se vymanil z vlivu Habsburkú. To vse dalo podnët к otevfenë neprátelskému
chováni cisafe Maximiliána vúéi Polsku, které vyústilo Schnitzenpaumerovou moskevskou
misi a uzavrenim druhého rusko-habsburského spolku, o ktery vSak Maximilian neusiloval
ajehoź ućinnost se snażil znaënë oslabit.
8Í Prestoże papeź Zikmunda vyzÿval, aby zanechal válcení s moskevskÿm státem a pomohl v Uhrách potlaëit povstání kurucû (Papeź Lev X. Zikmundovi Jagellonskèmu.
28. éervence 1514. In: Acta Tomiciana III., dok. ć. CIC., s. 142), nova ruskà ofenziva mu
to nedovolila.
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lost kràl polskÿ mohl bÿt smifen s Moskvou a kniżetem Michaiłem”86. Stało
se tak nëkdy ve druhé poloviné roku 1514, nejspiśe poté, co Vladislav zjistil, że jeho diplomat v Moskvë neuspël. Kromé toho si Zikmund po dobyti
Smoleńska stëzoval, że „Jeho Veliëenstvo, které je povazováno za hlavu
krest’anstva a jehoż povinností je sjednávat mir mezi kfesfanskÿmi kniżaty,
vede války a podnëcuje proti nám schizmatiky a dalśi spojence”, a żadal
bratra, aby vyzval cisafe, af „nechce-li pomáhat, alespoñ pfestane śkodit”87.
V listopadu 1514 blahopfál Vladislav Zikmundovi к vitëzstvi nad Rusy
a zároveñ ho pobizel, że ted’ je nezbytné setkat se s cisafem osobne, abychom „vsechno mezi námi ke cti a chvále Bozi a kvûli podporę projednali
a uzavfeli a pri tomto setkání by mêla bÿt vyfízena jak moskevská zależitost
tak zależitost pruského velmistra”88.
Maximiliánovi było v té dobë jiż zcela zfejmé, że vznik plánované protipolské koalice je odsouzen к nezdaru a bojovat s Polskem pouze za pomoci Moskvy a eventuálne rádu nëmeckÿch rytirû v Prusku si nemûże z mnoha
duvodù dovolit. Kromę toho, że mu jako obvykle chybëly prostfedky, by tim
ohrozil pozitivni vÿsledky, kterÿch zatím dosáhl v jednani o uherskÿch
zależitostech. To by ted’ bylo zbyteënë riskantní, nebof se pràvë pfed nim
otvírala możnost dosáhnout vytoużenćho eile pokojnou cestou - na progra
mu bylo setkání tri nejmocnëjsich panovnikû stfední Evropy.
Slavnÿ vídeñsky kongres, na nómż se setkali Maximilian Habsburskÿ,
Vladislav Jagellonskÿ a Zikmund Jagellonskÿ, vyznamná politická událost
své doby, se konał v cervenci 151589. Vÿsledkem jednani bylo uzavreni ëtyr
dohod90, které dovrsily dlouholeté dynastické úsilí Habsburkû smërujici
к získání svatoâtëpànské koruny. Aby si zajistil Zikmundùv souhlas, musel
se Maximilian zrici ochrany, kterou dosud poskytoval fàdu nëmeckÿch rytifù
86 Acta Tomiciana 111., dok. ć. CCX1X, s. 157. Dokument se tyká roku 1514, presnëji
datován není.
*7 Zikmund Jagellonskÿ Vladislavu Jagellonskému, 30. cervence 1514. In: Acta Tomicia
na III., dok. 6. CCXVI., s. 155. List byl zrejmë antidatován, nebof byl beze väi pochyby
napsán aż po dobyti Smoleńska.
"* Vladislav Jagellonskÿ Zikmundovi Jagellonskému, 14. listopadu 1514. In: Acta Tomi
ciana III., dok. ć. CCCLI., s. 257, 259.
89 Prübëh jednani a slavnosti vylicil ve své práci Diarium [...] de congressu Caesaris
Maximiliani Aug. et trium regum, Vladislai Hungariae, Ludovici Bohemiae et Sigismundi
Poloniae in urbe Viennensi a. 1515 Johannes Cuspinian. In: Rerum germanicarum scriptores 2. Ed. M. Fr ehe r , B. St r uve . Argentorati 1717, s. 593-612. V historiografii patii
к novéjSim pracim monografie K. B a c z k o w s k é h o : Zjazd Wiedeński 1515. Geneza, prze
bieg i znaczenie. Warszawa 1975; dále viz napfiklad F.X. L i s к e: Kongres wiedeński w roku
1515. Studia z dziejów wieku XVI. Poznań 1867; F.X. L i s к e: Der Wiener Kongreß von 1515
und die Politik Maximilians I. gegenüber Preußen und Polen. In: „Forschungen zur deut
schen Geschichte” Bd. 18, 1878, s. 445-467.
90 Codex diplomáticas regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae..., s. 171-181.
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V Prusku a uznat platnost druhého toruñského miru z roku 1466. Kromë toho
musel obëtovat také nedávno uzavrenÿ spolek s velikÿm kniżetem moskevskÿm. Pro císafe nebylo pfílis obtizné zrici se aliance s velikÿm kniżetem,
nebof vídeñské smlouvy z ni ucinily nepotfebnÿ dokument. Mnohem têzâi
byl zàvazek, że zprostfedkuje mir mezi Litvou a moskevskÿm stâtem. Musel
totiż vysvëtlit Vasilijovi III., że nedostojí podmínkám nedávno ratifikované
smlouvy, a zároveñ ho presvëdëit, aby se vzdal dalsího dobyvání západoruskÿch ûzemi, na která si zacal cinit dëdickÿ nárok jiż jeho otee Ivan III.
V rámei vídeñskych smluv tak byla vyslysena prośba, kterou Vladislav vznesl
na císafe pfed necelÿm rokem. Maximilian vzal na sebe ùkol smifit jeho bratra
Zikmunda s vlàdcem moskevského statu91.
Jak svému slibu cisar dostâl, se Vladislav jiż nedozvëdël. Zemfel
pocátkem bfezna 1516, jen nëkolik mësicû po konání videnského sjezdu,
drive neż Maximilián staëil vypravit na moskevskÿ dvûr poselstvo Siegmunda
von Herberstein, jehoż timto ûkolem povëfil. Vyslanec pfijel do Moskvy v
roce 1517 a züstal zde vice nez sedm mësicû. Bëhem této doby se usilovnë
snażil splnit svëfené poslání, ale úspechu nedosáhl. Po mnoha peripetiieh
jednání pfimël sice Zikmunda, aby vyslal na velkoknizeci dvûr své posel
stvo jednat o miru, a pokusił se jednání prostfedkovat, obë strany vśak
neústupne trvaly na svÿch, pfevâznë teritoriálních pozadavcích, které
zpoëàtku stanoviiy v maximalistickém rozsahu. Pozdëji je sice zûzily na
otâzku, komu budę patrit Smolensk, dobyty roku 1514 Rusy, coż było nepochybnë jądrem sporu, ale pràvë proto nebyla dohoda o nic vice reálná. Jak
Zikmund tak Vasilij se totiż nehodlali této strategicky velmi vÿznamné pevnosti vzdát a jednání na tomto bode uvázla. Pocátkem roku 1519 císar
Maximilián I. zemfel, aniż by staëil závazek ohlednë ukonëeni ctvrté ruskolitevské války splnit92.
Jakÿ vyznam mëly diplomatické vztahy, které navázal pocátkem 16. století
Vladislav Jagellonskÿ s velikÿm kniżetem Vasilijem III.? Nepochybnë sio
o první historicky dolożene kontakty ëeského panovnika s moskevskÿm velkokniżecim dvorem. V żadnćm pfipadë je vsak nelze povazovat za aktivity
ëeské diplomacie, nelze mluvit ani о konfrontaci ëeského a ruského prostfedi,
jeż by znamenalo pfinos к vzájemnému poznávání. Vyslanci i poslové byli
do Moskvy vysíláni z Budína, v obou prvních poselstvích z let 1501-1503,

1,1 Conformatio conditarum per Cesarem Maxímilianum. In: Acta Tomiciana III., dok.
c. DLII., s. 411.
n Velmi podrobné informace о Herbersteinovë moskevské misi obsahuji tzv. posolskije
knigi. Viz Pamjatniki..., dok. Ć. 85, s. 500-547; Pamjatniki diplomaticeskich snośenij drevnêj
Rossii s dërzavami inostrannymi. Pamjatniki diplomaticeskich snośenij s Rimskoju imperijeju. I: (1488-1594). S. Petérburg 1851, s. 177-315. Vice к Herbersteinovë moskevské misi
a dalśim snahám Maximiliane I. o zprostfedkování mirovÿch jednání viz D. Pi c ková : Habsburkové a Rurikovci .., кар. VII: Pokus o rusko-polskÿ smir, s. 165-192.
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о kterÿch máme detailni zprávy, figuruje Vladislav pfedevsim jako uherskÿ
král, jen vÿjimeënë jako uherskÿ a ëeskÿ král. Sigismund Santai je oznacován
V dokumentech vÿlucnë jako „orator Hungariae”93.
Bez vÿhrad nelze pfijmout ani tvrzení A.V.Florovského, kterÿ se
domníval, że „tyto vztahy były Vladislavovÿm projevem solidarity s bratry”94.
V této souvislosti je treba pripomenout, że poëàtkem devadesátych let byl
Vladislavovÿm nejvażnejśim konkurentem v boji о uherskÿ trim právé jeho
bratr Jan Albrecht, pozdejśi polskÿ král, s nimż se dokonce stfetl vojensky.
Stejnë tak kandidovali na uvolnënÿ polskÿ trun v roce 1501 kromë Alexan
dra také jeho bratri Vladislav a Zikmund. Vladislav se neangazoval v prvnim
rusko-litevském válecném konfliktu (1487-1494), coż je vcelku samozrejmé
v dobë, kdy na Litvë panoval jeho otee polskÿ král Kazimir IV. Neprojevil vśak
żadnou diplomatickou aktivitu ani poté, co Alexandr nastoupil po Kazimirovë
smrti na litevskÿ trun a zaëal s podporou Jana Albrechta okamzitë usilovat
o uzavfení mírové smlouvy s Moskvou. V nasem pripadë vsak musime vzit
v üvahu, że spolek uzavfenÿ v Budinë roku 1500 prispël ke sbliżeni jagellonskÿch panovnikû, které nyní spojovala naléhavá nutnost obrany jejich zemi
proti Turkum a také nechut’ vùci snahàm Habsburkù získat vládu v Uhrách.
Duvody, jeż vedly Vladislava к vyslání poselstev na moskevskÿ dvùr, vsak
nesouvisely pouze s dynastickÿmi zàjmy Jagelloncu, prestoże Alexandr v
pripadë prvnich dvou misi bratra о diplomatickou pomoc nejednou zádal.
Uherské království bylo vystaveno - mnohem vice neż ceské zemë - velkému
nebezpeci turecké expanze a potrebovalo spojence pro pfipad, że by se muselo bránit tureckÿm nájezdum. Jak se ukázalo, tuto úlohu na sebe zatim nehodlal vzit rimskÿ král Maximilian I., trebaże nadëje na jeho pomoc a pod
poru rise była v roce 1492 jedním z dùvodû souhlasu, kterÿ vyslovíli uherstí
magnáti a církevni preláti s preśpurskou smlouvou, tedy fakticky s n w n ÿ m
nástupem Habsburkù na uherskÿ trun. Agresí Osmanú - nebo sultánova lenika
krymského chana Mengli Gireje - były ohrożeny také jiżni oblasti Polska
a Litvy, pficemż krymśti Tatafi byli spojenci Moskvy. Proto musel mit
Vladislav zájem, aby Litva neválcila s moskevskÿm státem, trebaże jeho
prípadné pohriiżky, że zasáhne vojensky, nemohly bÿt minëny priliś vażne.
Velkÿ vÿznam mël nepochybnë také zájem papeżske kurie, která vyzÿvala
к zastavení válek mezi kfest’any a spolecnému tażeni proti pohanûm. Papeże
Alexandra VI. pak mńżeme oznacit primo za iniciátora druhého Vladislavova poselství do Moskvy, pfi nemż král do jisté miry vystupoval jako jeho
prostfednik.
Motivace Vladislavovÿch diplomatickÿch kontaktû s Moskvou zûstala v
podstatë stejná i pozdëji, kdy se jiż Vladislav zacal sbliżovat s Maximiliánem.
95 Viz napfíklad Acta Alexandria,, dok. Ć. 108, s. 146.
9,1 A.V. F l o r o v s k i j : Ćechi i vostoânyje slavjané, s. 347.
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Ve spfíznéní svÿch dëti s Habsburky vidél prostfedek, jak zajistit svému
synovi misto na uherském trûnë a upevnit jejich postavení proti nárokum
„národní” strany i Zápolského osobním ambicím. Zároveñ si stárnoucí,
váznou chorobou postiżeny král jiz neprál konfliktní vztahy se svÿm po
ślednim zijícím bratrem Zikmundem, ktery se sblízil s uherskou opozicí,
ausiloval ojeho vyrovnání s císarem. To by nepochybnë prospëlo stfední
Evropë, ohrozené Turky, stejnë jako koneëné smireni polskÿch Jagelloncù
s moskevskÿmi vlàdci, nebof témër neustâlé vojenské konflikty na moskevsko-litevskÿch hranicich zbytecnë vázaly polsko-litevské sily, kterych bylo
zapotrebi jinde.
Zbÿvà zodpovëdët otâzku, jakÿch vÿsledkû Vladislav svoji moskevskou
politikou dosáhl. Santaiova mise v roce 1503 byla nepochybnë ûspëSnà
a pomohla rychle ukonëit druhou rusko-litevskou válku. Roku 1508, bëhem
tfetiho konfliktu, projevil ëeskÿ a uherskÿ král iniciativu, aniż by ho bratr
o pomoc zádal. V podstatë vy§la naprâzdno, nebof vûle к ukonëeni vàlky
byla na obou stranách. V poślednim pripadë se Vladislavovu vyslanci
zprostfedkovat zahájení mirovÿch jednání nepodafilo a jeho pobyt v Moskvë
se zkomplikoval v dûsledku tajného spojeni s knizetem Glinskÿm. Nedlouho na to vsak Vladislav dosáhl kÿzené shody svého bratra Zikmunda
s císarem Maximiliánem I., na kterého pak spoleënë pfenesli prostfednictvim
vídeñskych smluv úkol smífit polského krâle s velikÿm knizetem moskevskÿm. Z pohledu druhé strany Vladislavovy moskevské mise prispëly к pozvolnému zacleñování moskevského státu do pràvë se utváfející sitë diplomatickÿch vazeb evropskÿch zemi.

