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23. května 1618 vyvrcholilo polilické napěLí mezi evan5elicklini stnvy

a katolickou stranou v Českémkrálovotví. z oken Čeokékancelá e
na Dražském hradě byli vyhozeni královští mís|održicíspolu s píoa em.

se otnla si5nálem ke otnvovskému povstání.
Vzápetí po deĚneoLraci,21. května, vzbou ení stnvové 9,dali obrann/ opis,
ktery ohrnoval ar6umenty, jež evan5elickou otranu v Čechách vedly
TaLo defenestrace

k Lak radikální akci, jakou byla defeneotrace nejvy$ích králov/ch ri edníkri,
Ten|o opio nesl |éžza iín ričelem v}otižn/ název Apo1o6ie. V Apolo5ii
otavové podrobně vypďítnvali p ípady porušování zemok/ch a nabožensk/ch
svobod zajĚtěn/ch jim MajesLatem ciga e Qudolfa z roku 16C9. Apolo6ie, jejíž
německ/ p eklad byl zaslán císa i Matyášovi do Vídně, oboahuje formulace,

že povotání není namí eno proti něnu, ale jen protijeho špatn/m ťr ednik m.
Naznačená možnost gmíru o cíoa en byla vyrazen snahy oddálit očekávané
vyoot ení mocenokého konflik|u z císa orry strany v oiLuaci, kdy ještě akce
povstal/ch stavrj v Čechách nebyla zalištěna podporou jejich oouvěrcu
z ostntních zemí Koruny českéa |éžzahraničnípodporou, kLerá byla
ďekávána v podobě vyrazné vojenské a finančnípomoci. 27. května
byla Apolo5ie vydána Lioken a vládou ťiceti direktorri spolu o obratně
koncipovan/ni prrivodníni lioty zaslána vzápětí s[avrin noravok/m, slezsk n
lužick m, rakousk/m, uherok n, dále pak někter n íšsk/nknížatm,
LéŽ nizozenaklim stavrim a dále do Arr6lie, ťrancie a dalšíchstaLri,
Za Lím učelen byla p eložena do něnčiny, holandšLiny a laLiny. Jejín hlavním
autorem byl z ejmě advokát a člen direktoria za městsk/ gtnv Martin Fruvein.
V/voj událostí, ktery vzápětí p erootl v rozsáhl;í vojenok konflikt
mezi povstnl/mi otnvy a císaÉn,si pak mígto té|o menšíApolo6ie
rynutil pot_ ebu dalšíApolo5ie, která sr./n rozsahem ještě obšírnejší
byla p il'atn v prosinci 1618.

APoLoGIE
(prvn0

neboližto
osvědčenívšech t í stavrjv

království českého,
tělo a krev pána našeh o JežíšeKrista pod obojí
sprisobou p yímajících,
z Kterych p íčinjsoul jistou defensí') a hotovost na íditi
museli.
N,íy páni,

rytí stvo, Pražanévšech t í měst pražhorníci ') i jiní vyslaní z mést, všickni t i stavové
slavného království českého,kte ížtělo a krev pána
našeho JežíšeKrista pod obojí spr3sobou p r;ímáme,
společně se ke konfesí česképriznáváme a nyní ve
spolku na hradě pražskémshromáždéni jsme. p ítom-

sk ch,

ní i na místě nep ítomnych:

Známo činímevrjbec p ede všemi , že ačkoliv po
mnoha predešlych nátiscích a souženích, kterížjsou
se pominulych let, privodem zlych a nepokojnych lidÍ,
světskych a duchovních jmen majících, a zvláště od
té, tomuto království nejškodlivějšísekty jezuitské, je-

jich usilování nejvíc všech čas o to bylo, aby netoliko
samého kráIe J.M., ale i toto celé království, obyvatele
jeho a stavy pod obojí chyt e a podvodně ímskéstolici a tak cizí vrchnosti mocí podmanili, stavrjm a obyvatelťrm tohoto království rozliČnym sprisobem, tak
chyt e v politickych jako duchovních věcech, dáli:
Již potom léta l 609 a 16l o dokonaly pokoj učiněn
a majestátem slavné a svaté paměti císa e Rr_rdolfa,
jako i porovnáním mezi stranou pod jednoul a pod
obojí učiněnymi a sněmem obecnym potvrzenym to
znamenitě uzav eno bylo, aby jedna strana druhou
nehaněla, nybrŽjak strana pod jednou, tak i strana
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s posměchy odbyvše, p ední ou ady a služby lidmi
pod obojí, podle svého mezi sebou učiněnéhosjedno,
náboženství pod jednou osadili, a skrze né rozličnymi
cení, volně a svobodně pánu Bohu všudy a na všeli,
spťrsoby lidi pro náboženstvítrápili, je pod zástěrou
kém místě bez p ekážky světské neb duchovní vrchpolitickych p íčinu/povídali, l<néžípod obojí, majestánosti sloužila, jakž tyž majestát , téžporovnání a sněm
tem a porovnáním na koláturách 8) a farách zastižené
cožjest
zavírá:
a
ší
obsahuje
obecny to vše v sobě e
také vše J.M.C.'', nynější král a pán náš nejmilostivější, vyzdvihli, odbyli, a kněžípodjednou dosazovali,
v městech pak pražskych tolikéžto tak na ídili, aby
p i ujetí vlády tohoto království znamenitě, podle obyosoby pod jednou p ední místa v ou adech na sobě
čeje a ádu zemé této, netoliko in E|enere o), ale také
královměli , kte ížnad jinymi osobami konšelskymi v li svou
potvrditi
dotčené
svrchu
ráčil; avšak
in specie'),
tak provozovali, že jsou pro jejich pohrrižky a nenáleství, země a obecného pokoje nep átelé nep estali
jsou o to všel[jak usilovati, jak by ten vzácny a utvrzežitéchytrosti témě všecko to, což oni jen míti chtěli,
učiniti museli. Jelikož pak i nám, purkmistru a konšeny pokoj zrušiti, a p ece mysl svŮj z|,t, tomuto královlťrm Starého, Nového a Menšíhoměst pražs\<ych, kteství a potomk m našim velice škodlit4/ a nebezpečny
ížse k téžkonfesí českép iznáváme a pod obojí
vyvésti mohli, kdyžto vytrhše se ze všech jinych sta,
jsme, to se od nich stalo , že nejsouce my toho , jakž
vťrv hned tehdáž toho majestátu a porovnání, jako ani
jsou se p edkové naši ijiná všecka města pod obojí
té amnestie (kterou ž my stavové od slavné paměti cír,ymstíváním
s p itištěnímpečetísv ch městskych na onen čas p i
p
sa e Rudolfa ed všelijakym na námi se
obecném sněmě , když o tÝž majestát a svobodu náopat eni jsme) podepsati nechtěli, nybrž to vše potomboženství jednáno bylo, pánrim stav m rryššímpod
né rozličnymi zptisoby zase zrušiti se snažovali, i nad
obojí, a zase tížpáni stavové nám a jim vysoce a zna,
nejedněmi osobami ze stavrfv zlostnou svou v li skuprvé
menitě, vše pod ztracením sWch poctivostí, zapsali netoliko tajní, ale
tečně provozovali, a byvše
átelé,
p
vlasti
nep
že všichni za jednoho a jeden za všecky stáli a sebe
této
své
i
zjevní
íčinách
v mnohych
v tom obhajovati mají a chtí - item n', žejsme podle tékte ížna onen čas i nynějšíhokrále a pána našeho
hož majestátu a sněmovního na ízenípovinni byli,
o čekanstvína toto království všelijak p ipraviti a na ji,
když by koliv páni defensorové, nad konsisto í a akaného to p evésti chtěli, to když dovésti nemohli, a pán
demií pražskoulol na ízení,k uvažování věcí, téhož
B h to dáti ráčil , že to vše k svému cíli došlo, a potomně od J.M.C., nynějšího krále a pána našeho nejmi- majestátu a náboženství našeho se dotykajících, nejlostivějšího, potvrzeno bylo, tedy obrátili se k tomu, že lyššípány ou edníky, soudce zemské a rady J.M. soujsou skrze jezuity a jiné své nástroje rrydali se v rozlič- du dvorského a komorního, a k tomu z každého kraje
po šesti osobách do Prahy povolali, také z prost edku
ná hanění a odsu zování všístrany pod obojí, mluvíce
našeho z každéhoměsta dvě osoby \yslati, tak dalei píšíceto zjevně, že jsme kací i, kterymž že (podle uce povědomi, a to proto , že od těch časťrvou adové
čeníjejich) žádny není povinen, by pak jakkoliv slíbiti
se zapsal, víry držeti, tolikéžjinávymyšlená a potupná po městech mnohokráte k obnovení a proměnění
jména nám a učeníBožímuna velikou potupu nábo,
osob p išli, k tomu že v tom ve všem jest se nám od
t ,chž osob pod jednou , mezi nás dosazenych a nám
ženství našeho pod obojí dávajíce, ijiné mnohé hanlivé spisy, ktevmiž všecku stranu pod obojí a toho kaž- p edstavenych, jako ijinych v tom p ekážka činila,
kdežto rychtá ťrm J.M.C., po městech pražskych vše
dého, kdož by se náboženstvíímskéhopod jednou
pod jednou na ízenym, mimo všecken p edešly sp nep idržel, hrdla i poctivosti odsuzovali, ponoukajíce
sob, p ed odjezdem J.M. z tohoto království instrukcí
vrchnosti tohoto světa tím spťrsobem, aby nábožendávány byly, aby se oni rychtá ové konšelťrv našich
ství pod obojí mečem i ohněm \yh|azeno bylo; a aby
pod obojí, fundací a všelUakych zádušních nadání i d lidi snáze podvésti a nějakou roztržku mezi stary pod
chodťrv dotykali , a bez nich aby žádná osada o své
obojí učiniti mohli, \ydali se ti zemští a obecného povlastní věci, jako pryé, se scházeti a je opatrovati nekoje nep átelé i v to, žejsou chtěli nás star,y pod obojí, jako i defensory u) nad náboženstvím, t mž majestámohla , což také vše proti svobodám majestátu a pojistym
potvrzením
povolením
nás
rovnání čelí,kteréžtomezi jinymi v sobě obsahuje:
J.M.C.
od
a
tem i
Co se věcí tako\4/ch samé strany pod obojí, kostelťrv
zwsoce drjležitltch pot eb naízené,roztrhnouti, a tua náboženství jich dotyče, že J.M.C., tím ani zanedy i konsisto naši pod obojí'| zkaziti. Nebo
v shromáždéníchzjevnych sami i skrze holomky a ná- prazdňován byti míti neráčí,nybrž stavové pod obojí
sami (nezaneprázdňujíce tím J.M. císa skou) že to íditi
stroje své tajně nás, stavy pod obojí sjednocené, jedny druhym oškliviti, jedny proti druhym k nelásce
a spokojiti mají, ažjsme i na to od nich namluveni byli, že jsme (b}^/še teď pos|éze po dvakráte od pánťrv
a nesvornosti ponoukali , téŽ sneŠenía sjednocenÍ,
mezi námi samymi star,ry,, pod obojí učiněnéa tolikéž
defensorťrv po ádné skrze psaní mezi ně povoláni)
t ,mž majestátem a sněmem, jako i všeobecnym poŽádného prost edku našeho, tak jakž se to prvé, od
tvrzením všech privilegií a svobod tohoto království od
nás dálo, ne\yslali, n, brž vedlé t ,chž osob pod jednou , kte ížvěci naší,strany pod obojí se dot ,kající
J.M. císa ské, nynějšího krále a pána našeho nejmilosv místě radním uvažovati (což byti nemělo) pomáhali,
tivějšího, zejména potvrzené, rozličnévše k dovedení
J.M.C., králi a pánu našemu nejmilostivějšímu, psaní
svého zlého p edsevzetí vykládati; defensory pakjedučinili, takové neu/sílání sobě schválili, i toho doložili,
nak velikymi sliby, jednak téžk,mi pohrťržkami , hrožeže my spolu s obcí svou krorně J.M.C. a královské
ním jim nemilostí královskou, aby odpuštění brali, na,
žádnéhojiného za defensora nepoznáváme a nepot emlouvali, tudy i některé, u ví e mdlé osoby ze stavťrv
bujeme, z čehožby nám bylo v tyto časy, když se to
zviklali, jimi pak skrze zaslibování i dávání jim ou a,
d v tu jsou netoliko p i královskych a zemskych expe, lyjevilo, co jest pod tím proti všístraně pod obojí činěno byti chtělo, pošlo, to každy rozumny souditi mťrže.
dicích, tolikéžna panstvích J.M. císa ské, většímdílem
I poznavše my takové své zavedení a nebezpečenhejtmany a jich pomocnky, staré a platné s|užebnky
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a nlajÍce sobě to také ukázáno, Že sice, co se nejssrho defensorství a ochrany nad námi stavy tohoto
:j=.ovstllí, dotyče, v p edmluvě, p i té konfessí české
.-..::štěné, prvé toho také zjevné doloženo bylo, že
._<.ciini tri stavové pod obojí nad vyznáním víry své,
-: _]llinistrátory a konsisto í svou Žádného jiného po
>.:]1-1 Bohu defensora a ochránce míti nechtí, neŽ toli-.- -l \t.C., jakožto kráIe a pána svého nejmilostivějšího,
. ,,, .itžto bU s pouolením a jistgm uědomím J.M.C. ode
.:c.,,t tň stau u pod obojí k dohlídóní a nóIežitému
: .;,roL,óní téžkonsisto e zuoleni a na ízeni bgli.
Z tech ijinych slušnych p íčinjsme nyní p i páních
_-,::r,]ch rt,šších,na hradě pražskémshromážděnych,
.,._-,.J i 1lred obcemi našimi ze všech t í měst praž:::,. ch. kterí jsou od defensorství, pro obhajování ná: ,, ženstr,ína ízeného, nikdy neodstoupili a odstoupiti
, :chtěli. v p íčinětéhožJ.M.C. prošléhopsaní naši še-:-.
JLl omluvu učinili a to obdrželi, žejsou nás zase
- s,-,bě pryali a p ipojili, s nimiž my také se všemi, ny. :]a potom pro obhalování téhožmajestátu a toho
-..

-.
-.sňo našeho p ernnoženístáli, a to vše , což p ede:.].. se strany defensorství s jistym povolením J.M.C.
, ::,zeno jest, vykonávali. Ale aby se od nás všech trí
j-.:,.,ťtt, pod obojí zase k těm královskym , zemskYm
--. - becného pokoje nep átel m navráceno a to ukázá:lvlo, co jsou více mezijinyrni věcmi p ed sebe
. :a.t: jmenovitě že jsou bez osazení po ádného,
-. _

učinili se sami postraně soudci téhožmajestá:)oro\/nání a sněmovního snešení, a vědouce, že

-:cltr

).:

C . král a pán náš nejmilostivější, jinymi všelikymi,

.=cho kresťanstva se dotykajícími věcmi mnoho učini:ačí:pročežtaké J.M. není možné,vždycky všecko

majestátu a opat ení žádná poručenía nic takového,
což by nám v čem nejmenšíp ekážku a neb změnění
toho učiniti mohlo, od J.M. císa ské, dědic v J.M.
a budoucích králrjv českych ani od žádnéhojiného
vycházeti, ani p tlímáno byti nemá: a byť pak i vyšlo
aneb od kohokoli p rjato bylo, tedy že to nemá moci
žádné míti, ai v té věci, co buď právně, nebo bez práva, více souzeno a vy knuto byti : z téch p íčinbyla
z uváženítehdáž nás p ítomnych stav v toho spolu
s defensory jim Broumovskym, jako i městu hornímu
Klostergrabu, jinak Hrobu, arcibiskupství pražskému
ná|ežícímu,odpověď dána, že ten jeden i druhy kostel dostavěti, a jich k službám Božímužívatimoci budou, - s tím však p i tom doložením, aby se p i tom
všem všelijak pokojně, uctivě a náležitě chovali, žádnych nejmenšíchp íčink nesvornosti a nelásce nižádnému z strany pod jednou (méněji pak panu opatu
a panu arcibiskupovi, vrchnosti a pánrim sWrn, k pohnutí a k hněvu) pomlouváním, haněním, utrháním,
nebo jakymkoli jinym sp sobem , znajíce, že to pod
těžkymi pokutami zapověděno jest, nedávali, nybrž
jim a ou edník m od nich sobě vystavenym všelyaké
náležítéposlušenství ve všech světskych neb politickych věcech, jako věrní poddaní, vykonávali.
Kteroužto odpověd' jim danou potomně jsme také my
vŠickni t i stavové pod obojí p i obecném sněmě, léta
l 6l5 na hradě pražskémdržaném,skrze psaní naše,
defensorťrm z plného sněmu učiněné,potvrdili a
schválili, p i témžobecném sněmě J.M.C., králi a pánu svému, mnohé a znamenité stÍŽnosti na tisky,
kteréžse netoliko v již dotčenych místech, ale i na
panství J.M.C. a jinde lidem proti patrnému textu,
v témžmajestátu a porovnání doloženém činí,podali
a za opat ení a napravení toho Žádali v té naději , Že
těm věcem zpomoženo bude, d íve, nežli sněm
k uzav ení svému p tjde:
Avšak vyš dotčeníkráIovští, zemštía obecného
pokoje nep átelé, užívajícesvych divnych chytrostí,
abezpečícese na to, že p i J.M.C. všecko mohou, to
všelikterak zastupovali , že nám stavrjm pred zav ením sněmu na to žádná odpověď dána nebyla, nybrž

nač se svobody a privlilegia zemská vztahují, v pasnášeti, aby toliko J.M.C. s námi, stavy pod obojí,
lesrozumění uvésti a J.M. k nějakému tymž ma:s;átem zapoyěděrrému poručeníp ivésti mohli: dali
_<r,lll J.M. císa ské zdání své psané takové, že se z té,
.
-tž rrlajestátu a porovnání toho nenachází, aby lidé
:_.-,clclaní klášterštík stavení kostelrjv jaké právo míti
, -.eli.
an to k jich samych zdání náleželo, nybržjak
osobivše sobě kolikos málo osob, sami divnym sp : l;čeno, sněmrjm jisty proces, kterak, kdyby oč toho
sobem p i sněmích obecnych , téžsoudech a jinych
r<i, odpor byl, po ádny soud osobami v rovném poexpedicích všecku moc a správu, p ivedli jsou k tomu , že my stavové, věrni J.M.C. poddaní, mimo všec-,,,,,^ z obojího náboženství osazen byti má, vymě en
\'šak oni nic méně pominuvŠe toho procesu,
ku naši a nebohych lidí poddanych našich velikou ob=si.
jejich takové zdání vyšlo jest k mětížnost,do pěti let po ád zbéh| ,ch, veliké, znamenité
=uťtsobili to , že na
s:,.t Broumovu od J.M.C. poručenítakové, aby kostela
ijiné věci na sebe a nebohé lidi poddané své jsme
svolili, vše pro tu naději, kteráž nám k napravení na..ž začatéhonestavěli, o čežkdyžjsou se oni
3roumovštík defensorrfm od nás na ízenych utekli,
potom těch tiskťrv učiněna byla.
a za to, aby p i majestátu a tom porovnánÍ, k němuŽ
Ale po zav ení téhožsněmu privodem t,tchž nep á. pri sněmě p istoupili, chráněni byli, a defensorové
tel zemskych žádnéjsme odpovědi, ovšem naprave:-iechtíce v té věci nic sami na izovati, k uvážení toho,
ní těch věcí, v ničemžod J.M.C. dosáhnouti nemohli
,,edlé moci jim sněmem a instrukcí dané, nejvyšší
a nedosáhli , nybrž naproti tomu těch tiskrjv vždycky
,.rredníky,
p ib valo, až naposledy J.M.C., maje p ed sebou odsoudce zemského a komorního, pod obojí
jezd z tohoto kráIovství a jsa již na cestě, na zámku
a k tomu z každéhokraje šest osob do Prahy povola.i, a tu se po bedlivém těch uvážení našlo, že oni
brandejském ráčil jest (nepochybně z jejich návodu)
jednoho z prost edku defensorťrv totížpana
Broumovští, jako i všickni lidé poddaní, duchovenstl,ím náležící,nejen podle těchto artikul v p i této
Hendricha Matesa z TUrnu, tehdáž purkrabí karlštejn.r1lologii našíobzvláště vytištěnych, ale i z jin,tch p íského, k sobě povolati, a jemu v p ítomnosti dvou
čin, které se pro tuto krátkost pomíjejí, tolikéžtoho
osob oznámiti, že neráčístížnosta žádost od stavrjv
i,šeho dobrodiní, straně pod obojí od J.M.C. udělenépodobojí za slušnou uznávati, a také že jest všecky
ho, oučastníciučiněni jsou , a tyž majestát mezí jínymi kolátury na panstvích svych arcibiskupu pražskému
r,ěcmi to také zjevně v sobě obsahuje, že proti témuž v moc uvésti ráčil; protož že neráčí chtíti tím více byti
--.:ť
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z města Broumova dotyče, to obÉže jest se na sprazaneprazdhován. Kteryžto pan hrabě z'I\rnu, když
jest se od Jeho M.C. poníženěomluvěna učinil , že on
vedlivé poručeníJ.M.C. stalo.
3. Že by od nás dáleji , než majestát a to mezi straté resolucí oustní sám k sobě p ijíti nem že, poněvanama pod jednou a pod obojí učiněnéporovnání prodž se tu všech stavri pod obojí dotyče , žádaje, aby
J.M.C. ráčil poručiti tehdáž tu p ítomnémunejqlššímu p jčuj e, saženo bylo.
+. Že bychom se cizích poddanych věci neslušné
kanclé i to v spis uvéstía jemu dodati, tedy že nepoproti J.M.C. ujímati, a zjevné neposlušenství a pozdvimine to tu , kdež náleží,k dalšímutoho uváženíp edženíjich proti J.M.C. zastávati, a jim v tom posilu dávanésti. K čemužačkoliv jest J.M.C. povoliti, a témuž
poručiti
však
ti
ani
chtěIi: čehožže by se J.M.C. do některych osob, kteráčil,
ale
nejrllššímukanclé i o tom
ížtoho privodové jsou, nikoli nadíti neráčil, - s tím
toho po mnohém o to solicitování se dostati nemohdalšímdoložením:poněvadž bychom dobrotivosti
lo; nybrž pan arcibiskup ten kostel v Klostrgrabu, s veJ.M.C. zle užívatia vždy dáleji , než|i nám náleží,sahati
likym nákladem vystaven , na jehožto vystavení jsou
chtěli, protož že J.M.C. nepomine na to dáleji se vyptamnozí z Jich M. kuďirstrjv al<nížat sv. íšei jiní vzácní
ti a k nim se spravedlivě, pod|é zasloužení jednoho
lidé pomoc učiniti ráčili, na postupu všeho nábožen,
každého,zachovati , zapovídaje J.M.C. p i tom, aby deství našeho pod obojí zbo iti, rozmetati a s zemí srovfensorové mezi tím do navrácení se J.M.C. zase do
nati dal; a Broumovskym se téžporučenístalo, aby
kostela svého opatu postoupili, jeho prázdní byli, a klí- království českého,aneb do dalšíhona ízeníJ.M. žádnych takov ch sjezdťrv nerozpisovalijiné pak obyvateče od něho na kancelá českou složili. Čehožkdyž
jsou se učiniti zpěčovali a p i kostele svém zrjstaveni
le aby páni místodržícítolrikéžv tom, aby se na taková
obeslání nesjíždé|i,napomenuli: jak téžpsaní v sobě
byti žáda|i, tu jest několik p edních osob z nich na
jsou
vŠeŠÍe obsahuje a zavírá. Čehožjsme my stavové se
do vězení dáni,
hrad pražsky odesláno, a ti
ovšem nenadáIi, abychom pr3vodem a p íčinoutychž
v němž až posavád, s velikym na íkáním manželek,
nep átel našich od J.M.C. místo naplnění našich ponídítek a p átel sv ch , zůstávali. o čežkdyž opět mezi
jinymi mnohymi utisky, kteréžse i jinde, čímdále tím
žen, ch žádostí beze všeho r,yslyšení odsuzováni,
více, dály, na defensory vznášeno a velice i po krajích a již na samé exekucí, kteráž by se nad námi r,ykonati
měla, zanecháni byti měli, hledíce na to, kdy by to tak
na něm na íkáno bylo, že by povinnosti své dosti neučinili, tu jsou vedle moci sněmem jim dané, z dťrleži, bylo , jakožto J.M.C. v témžpsaní svém, na z|ou a nepravou sobě učiněnou zprávu , iiž tvrditi ráčí,že bytych p íčin,opět nás, nejq/ššíti edníky, soudce zemchom proti vlastní osobě J.M.C. a královské sjezd byli
ské a rady J.M.C. a k tomu z každéhokraje šest osob,
rozepsali, jakož i cizích poddanych věci neslušně proti
vše pod obojí, k uváženítěch ijinych věcí, náboženJ.M.C. se ujímali a zjevné neposlušenství a pozdvižení
ství našeho pod obojí se dotykajících, do Prahy povojich proti J.M.C. zastávali a jim v tom posilu dávali , že
lali. Kdežto měvše my s nimi to v svém uvážení,
takové věci jsou právy a ízenímzemskym tohoto kráa chtíce vždy všelijakou mírnost a šetrnost zachovati,
lovství pod zíracenímcti a hrdla těžce zapovězeny.
nic jiného p i témžshledání jsme neučinili, než sepsavše toliko poníženou suplikací, nejprve pánrim
A aČkoliv se toho od nás nic nestalo, a jsme od nich
opěty nevinně tím k J.M.C. donešeni byli, však bezpemístodržícím,
a druhou J. M. císa ské, kterouž jsme
čícese oni na to, žejižtakové psaní královské mají,
J.M.C. do města Vídně odeslali, žádajíce ve všíponíkteré a potupu a lehkost naši v nejedněch místech vyženosti, aby J.M.C. takové tisky zastaviti, i také ty lidi
hlásiti dali , již sami také na hotově a k tomu velmi chtiz města Broumova z vézenímilostivě propustiti ráČil,
v čemžjsme i J.M. pány svaty markrabství moravské- ví byli, jakž by je pro formu nimi soud nám neb kterému z nás osazen byl, takové na nás p ed časem vyho, téžJich milosti knížata a stavy ho ejšího a dolejšíneŠenéortele ze zlosti proti nám ho ícípotvrdili.
ho Slezska a stavy markrabství horních a dolních
Lužic, jakožto zemí k tornuto království p ivtěIenych,
A poněvadž to jisté jest , že to z uváženíjejich šlo,
za poníženoup ímluvu k J.M.C. ve všíšetrnosti skrze
a koncept téhožtéžkéhopsaní v praze psán a toliko
psaní prosili, a p itom ihned tehdáž s defensory o jiJ.M. císa ské k podpisu odeslán byl, snadně se mťrže
rozuměti, kdybychom od nich v tom souzeni byti měli,
né shledání v koleji císa e Karla [V. ") ku pondělku po
že by na své vlastní zahanbení nám jiného ortele neuneděli Rogationum, nyní pominulému, podle moci
dělali , než tudy, nemohouce a nesmíce ještézjevnou
nám sněmem proprijčené se snesli tak, že p islali by
v témžčase od J.M.C. na naši poníženoužádost,
mocí na nás sáhnout, aby pod spr3sobem a tvárností
jaká odpověď, abychom jí lryrozuměti a ty věci v své
soudu a spravedlnosti nás poctivé lidi a věrné J.M.C.
poddané podle vťrle své o hrdla a poctivosti naše,
dalšíuváženívzíti mohli. ku kterémžto uloženému
k velikému zármutku milych manželek, dítek a p átel
dni kdyžjsme se najíti dali, toho jsme se dověděli,
že v tom čase až posavad od J. M. C. nám žádná
našich, p ipravili, a tak zase z toho slavného majestátu
odpověď dána, ani čehožtoho k nápravě p ivedeno
a svobody v náboženství dokonce nic učinili, a nám
není, nežještě nad to nade všecko žejest J.M.C.,
to, co jižjednou majestátem, porovnáním a sněmem
z nastrojení tychž našich nep átel, místodržícíchsWm obecnym schváleno a za právo v tomto království
psaní téžké,na znamenité nebezpečenstvínetoliko
ustanoveno a na ízeno jest, zrušili a zamezil| aby
defensorové, by se pak na ně, jako i na nás všecky,
defensorrjv ale i nás stavťrv učiniti, a tymž defensoporučiti
největšítěžkosti a nebezpečenstvívalilo, nesměli nás
ráčil, v němž se toho
r m v známost uvésti
ani povolati a nám to v známost uvésti, nad čežnic
dokládá:
těžšíhoa nebezpečnějšíhonám byti by nemohlo.
l. že J.M.C. ráčínacházeti, že sjezd proti vlastní
Kteréžtoijiného jejich oukladně na nás složeného
osobě Jeho císa ské a královské Milosti íozepsán byl.
nebezpečenství zniknouti a z jejich osídel vyjíti chtíce,
2. Co se těch obou kostelťrv v městysi Hrobě
a nemohše pro jejich oukladné p ekážl<y od J.M.C. ani
a trestání neposlušnych poddanych kláštersk ch
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žádnéodpovědi na naše poníženéžádosti dosáhnouti.
Poněvadžjsou sobě skrz divné praktiky a lidi sobě
podobné J.M.C. tak opanovali, aby se jim všecko, co
bv sobě jen na koho smysliti, vě ilo, my pak abychom
ani slyšáni nebyli , nybrž i jméno stavťrv pod obojí
a defensorrfv aby se jmenovati J.M.C. nejtěžšívěci slyšeti zdálo, čímžjsouse sami nešIechetně s posměšky
pochloubali: nad to vyše ijest až p í|išvůrbec vědomo,
kdl,ž jsou koho z poctivych lidí k těžkosti jaké p ivésti
chtěli, a o něj se spikli , žejsou všecko proti právu
a dobrému ádu dovozovali, lidi divnymi a nebezpečrrÝnri spťrsoby o statky a jmění jejich p ipraviti a k téžkostem velikym p ivésti usilovali, jinym pak, zvlášté
Kclr,ž se kohož strany pod obojí tykalo, p i nejmenším
jejich spravedlnosti zadržovali , z černéhobíléa z bíIél-ro černé,jakkoli chtěli, dělali, věrné a poslušnépoddane J.\,{.C. nevěrnymi , a zase nevěrné věrnymi nazyva:i lotrrjm a lehkym lidem k slávě a dobrym k potupě
a lehkosti pomáhali, sami pak lid poddané své i zemské. jako i na panstvích J.M.C. a duchovních, kte í pod
obojí bvli , roz|ičnépro náboženstvítrápili a k náboženstr,í pod jednou, proti vrjli jich a proti patrnému textu,
rozličnymi a neslychanymi krutostmi nutili: ano i skrze
hofrichty e měst královskych 1z) 0 jeho pohrťržkytéž
nekterá města k tomu p ivedli, že se museli zapsati,
ze pri stavích pod obojí státi a se mezi ně najíti dáti
nechtí, iještě mnoho jiného zlého činiti se strojili neb
_'soLl ani tomu, aby to svrchu dotčenépsaní a odsouzení nás z jejich rady WÍti nemělo, jsouce na to od
:lás dotázáni, odep íti nesměli a nemohli.
l z těch p íčinjsme se ke dvoum z nich, zejména
\]lémovi Slavatovi z Chlumu a Košmberka, a Jarosla,.,ovi Bo itovi z Martinic, jinak Smečanskému,jakožto
:,-ršitel m práva a obecného dobrého pokoje, zacho,,,dli. A poněvadž
sobě toho místa, v němž postaveni
bvli. r,ážiti nechtěli, nitbržjeho zle, na všeliké z\ehčení
siavného drjstojenství J.M.C., krále a pána našeho,
a na zrušení pokoje tohoto království užívali,je dva
spolu, s jedním sekretá em, pochlebníkem a náhon.'l:]l jejich, kteryŽ spolu s jinymi mnohych roztrŽností
oo městech pražskych činil, vyhlásivše je prvé za ty,
cunž rz skutku, a v pravdě byli, podle starobylého
cbr,čeje, z okna vyhodili: k nimž dále, poněvadž p i
životu zrjstali, jako i k jmění a statku jejich i k tomu
každému,kdo by je v čem zastávati, je vymlouvati,
aleb proto na koho z nás sáhnouti chtěl, ano i jinym
nršitelrjm téhožmajestátu a porovnání, kte ížse koliv
::aldou, budeme se věděti - zv|áště co se Pavla Mích:l}, (člověka zlého a nešlechetného, zrádce a rušitele
ňdur, práva a obecného dobrého, kteryž, pošed z nízkeho rodu, a dostav se do kancelá e českéza sekre;are, v brzkém čase tak vysoce se Wzdvihl , žejest
sobě spolu s těmi vyš dotčenymi nep áteli všecku
správu a vládu tohoto království nad stavy osobil,
a vzav sobě nejvyššíou edníky a soud ce zemské
t, obyčej, všetečněse do věcí jemu nenáležejícíchvtíral. a slgze své nenáležtté chytrosti a obmysly mnoho
lého a tomuto království škodlivého tropil, a všímožností svou k tomu, aby stavové pod obojí ze vŠech

sr!,ch svobod vyvedeni byli, se q/nasnažoval, nyní
pak se skryl a utekl) dotÝče, - dob e jak zachovati;
narídivše k tomu ke všemu p i tomto našem společném na hradě pražskémshromáždéní,pro dobré J.M.
císa ské, tohoto kráIovství, vlasti našímile, k obhajo-

vání sebe, manželek a dítek p ed všelijakym nebezpečenstvím,po všem království defensí a hotovost.
Což ne proto od nás p ed sebe vzato jest, abychom
J.M.C., králi a pánu našemu nejmilostivějšímu, tu jakou protimyslnost učiniti, a nebo také jinym pokojnym
lidem a našim milym p átelťrm náboženstvípod jednou (pokudž toliko sami pokoj zachovávati chtíti budou) co ubližovati měli neb chtěli, - poněvadžjest to
vťrbec vědomé, že jest se p i tom žádnérnujinému,
duchovnírnu ani světskému člověku nic neublížilo, ani
žádnéhopozdvižení se nestalo: nybrž po všech městech pražskych, ijinde po všem království, dobr pokoj jest nám jinak a méně učiniti nenáleželo a možné
nebylo. Pročežnenadějeme se, aby J.M.C., král a pán
náš nejmilostivější, ráčil nám míti to jinak vykládati
a jinšímnějakym o nás zprávám víru dávati , anížnesmyšlíme, aby naši domácí milí p átelé pod jednou
s námi, pro takové spravedlivé tychž rušitelrjv majestátu, porovnání, svobod a obecného pokoje tohoto
království ztrestáni, co protivného začínatiměli,
ovšem aby kdo jiny buď svym vlastní neb cizímjménem , zjevně nebo tajně, proti nám se za nep ítele postaviti měl: nybržjsme té nepochybné naděje, že považujícejeden každy svrchu dotčenych p íčina spravedlivého zasloužení tychž osob , a že naše mínění
nebylo a posavad není, abychom co nejméně proti
J.M.C., králi a pánu našemu nejmilostivějšímu, aneb
proti ví e ímsképod jedou a porovnání mezi námi
učiněnémup ed sebe vzíti chtěli, nás u sebe netoliko
vymluveny míti, ale také vedle nás to všecko, což
k zdrženía zachování privilegií a svobod zemskych,
téžlásky a svornosti náleží,proti jednomu každému
protivnému obhajovati nápomocen byti ráčía bude,
na čežtaké J.M.C., krále a pána našeho nejmilostivějšího,poníženěa poddaně prositi budeme, jsouce na
tom, ještě i dalšínpologii a omluvu, dle uznané pot eby, p ede všímsvětem učiniti.
Stalo se na hradě pražském,p i obecném shromáždění našem, po slavné památce vstoupení v nebe pána Krista, léta l 61 8.
Text podle znění otištěného jako p íIoha u próci
A. Kímg, DLOUHÁ vÁlrn (l6l8-1648) , praha 1996,
s. 206-2 17, jeŽ bglo p euzato z p edchozího posledního ugdóní V ŠubrtaApologie (pruní) stau króloustuí
českéhoz 27. kuětna I6I8, praha t 862.
l ) Obrana.
2\ obyvatelé Kutné Hory.
3) Jeho Milost Císa ská.
4) Všeobecně, povšechně.
5) ZvIáště, zejména.
6) Od r. |575 sbor voleny k ochraně náboženskych
zájmů českych nekatolickych stavťr.
7) Míněna dolní konsistor, sídlícíp i T)lnském chrámu
na Starém věstě pražskéma p edstavující vrcholny správní orgán kališnické(utrakvistické) církve.

8) F'arnost.
9) Rovněž, také.
l o) Pražská univerzita.
l l) n-. Karolinum.
12\ Zástupce podkomo ího v českych královskych
městech se soudní pravomocí.
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