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Úvod
Za Karla IV. dosáhla katolická církev v Čechách mimořádného rozkvětu. Dokazuje to velký
počet skvělých kostelů a klášterů, velmi početný klérus, téměř nepřehledné množství
zbožných nadací, stejně tak jako bohatství církevního majetku v oné době. Pražská
arcidiecéze čítala tenkrát 1914 kostelů v duchovní správě1. V Praze jenom v katedrále
působilo na 240 duchovních, mezi nimi asi 60 členů kapituly. Většina farních kostelů měla
kromě farářů větší počet kaplanů a oltářníků. Kláštery byly plné různých řeholníků, mnohé
z nich měly více než 100 členů. V jednom benediktinském klášteře u Prahy mělo svého času
„vyrůstat“ současně 100 doktorů teologie.2 Do husitských válek existovalo v Čechách
jedenáct kolegiátních kapitul, z toho pět v Praze a šest mimo ni. Většina kostelů byly velké
krásné stavby skvostně vyzdobené zlatými a stříbrnými nádobami, cennými bohoslužebnými
rouchy a plátny, slavnými relikviemi atd. Aeneas Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II.
(1458-1464), který zcestoval mnoho zemí a Čechy znal z vlastních návštěv, nenašel dost slov,
aby vychválil skvosty českých kostelů. 3
A přece měla tato nádhera vzít brzy za své! Nejprve byly mnohé z těchto skvostných
kostelů zničeny v husitských válkách nebo katolíkům odebrány, kláštery vypáleny, klérus z
části vyhnán, z části usmrcen, donucen k odpadnutí nebo uvržen do chudoby.
Neobyčejně špatný vliv na církevní podmínky v Čechách měla v následujících časech
skutečnost, že pražský arcibiskupský stolec zůstal téměř 140 osiřelý.4 Rozsáhlá, trvajícími
náboženskými boji

těžce zkoušená arcidiecéze byla tento dlouhý čas spravována jen

administrátory, kteří byli většinou vybíráni z členů pražské kolegiátní kapituly. Byli to téměř
všechno jistě zcela schopní a dobře církevně smýšlející mužové, nicméně, při vší své
obětavosti, nepostačující takové těžké a rozmanité povinnosti. Teprve 5. září 1561 dostaly
Čechy opět vrchního pastýře, Antona Bruse von Müglitz (1561 – 1580); byl to horlivý
arcibiskup, který se především stavěl proti protestantismu, v Čechách velmi rozšířenému.
Z tolika farních kostelů zůstalo, podle svědectví jeho následovníka Martina Medka, ke konci

1

Frind: Kirchengesch. III. str. 1. – Podle Tingla (libri confirm. a. 1390 S.V.) bylo v pražské arcidiecézi samotné
1970 kostelů (basilicae); v litomyšlské diecézi 130.Relatio status z r. 1589, vydaný pražským arcibiskupem
Martinem Medkem (1581 – 1590), udává dokonce, že pražská arcidiecéze měla dříve čítat 3000 farních kostelů.
(Schmidlin:Die kirchlichen Zustände in Deutschland I. str. 142)
2
Schmidlin tamtéž. str. 145.
3
„Nullum ergo regnum aetate nostra in tota Europa tam frequentibus, tam augustis, tam ornatis templis ditatum
fuisse quam Bohemicum reor. Templa i n coelum erecta, longitudine atque amplitudine mirabili fornicibus
tegebantur lapideis, altaria in sublimi posita, auro et argento, quo sanctorum reliquiae tegebantur, onusta;
sacerdotum vestes margaritis tectae; ornatus omnis dives, pretiosissima suppellex; fenestrae altae atque
amplissimae conspicuo vitro et admirabili opere, ut lucem praebeant. Neque haec tantum in oppidis atque
urbibus, sed in villis quoque admirari licebat.“ (cit. u: Tingl: liber V. confirm. ad a. 1390 S. IV.)
4
od r. 1421 do r. 1561
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16. století pouhých asi 300.5 Podle relace z r. 1597 jich bylo 330; tento počet se později zvýšil
asi o stovku, když arcibiskup obdržel od císaře právo na kolaci nad kostely na královských
panstvích.6 Zatímco dříve jsme mohli v Praze napočítat pět a mimo ni šest většinou bohatých
kolegiátních kapitul, zbyly nyní už jenom čtyři – u sv. Štěpána v Praze, Litoměřicích, na Staré
Boleslavi a na Vyšehradě; klášterů asi čtyřicet. Počet členů kapituly se žalostně ztenčil
Následkem rozšíření luterských spisů, příchodu množství kazatelů zvláště do pohraničních
oblastí Čech, podpory ze strany nekatolických pánů a mnohých dalších okolností se
protestantské učení rychle rozšířilo. Ke konci 16. stol. byly téměř dvě třetiny všeho
obyvatelstva země stoupenci rozličných bludných učení; v Praze ke konci 16. stol. bylo lze
napočítat, odhlédneme-li od dvorských úředníků a cizinců, sotva 2.000 katolíků.7 Kromě
luteránů zde byl ještě velký počet různých sekt, např. nikolaité, lakrimanti, adamité, pikardové
(čeští waldenští), zwiglisté, kalvinisté, znovukřtěnci atd.
Dalším vážným problémem byl nedostatek kněží. Stížnosti na tento stav se často
opakovaly až do 2. poloviny 17. století.8 Proto byli povoláni kněží z Moravy, Slezska,
Německa, Polska aj., kteří však ne vždy vedli dokonalý život.9 V důsledku tohoto nedostatku
kněží bylo mnoho farností neobsazených, jiné byly nouzově zaopatřovány faráři ze sousedství
nebo mnichy. V posudku Lamormainově z r. 1622 je uváděn počet neobsazených farností
v Čechách na více než 100.10 Podle zprávy o stavu církve v litoměřickém kraji z r. 1650, bylo
tam tehdy 25 neobsazených farností.11 Děkan z Frýdlantu měl toho času na starosti 12 – 14
kostelů patronátu.12

Ovšem klérus nejenže byl málo početný, často také nedosahoval úrovně potřebné
k svému povolání, a to ani učeností, ani mravností. Neexistoval kněžský seminář. Mnozí
studovali na zahraničních školách. Často se vzdělávání kandidátů kněžství nechávalo na
farářích, často dokonce byli po nedostatečném vzdělání k vyšším svěcením připuštěni dřívější
světští zaměstnanci, zvláště učitelé; je snadno pochopitelné, že takový klérus nemohl čelit

5

Schmidlin tamtéž 142.
Schmidlin tamtéž 153
7
Schmidlin tamtéž str. 147
8
S. Borový: acta cons. cath. str. 307; tentýž: Brus 6. 90. 98. 234. 250. 254. 299. 301; tentýž Medek: str. 8. 9. 42.
120. 121. 134; Kröß: Geschichte der böhm. Provinz der Gesellshaft Jesu: Einleitung.
9
„...Nunc Pragae catholicos sacerdotes maxime dasiderari, et mihi sese quidam hisce diebus obtulit, quem
omnino (licet mihi non multum propter linguam, uptote Polonus, utilitati sit futurus, nisi forte in pagis)
suspiciendum putavi. Eo nimirum nunc res sunt adductae, ut non, quales velimus, sed quales habere possumus,
admittere cogamur.“ psal jeden farář 22. prosince 1581, in: Borový: Medek, str 9.
10
Zur Frage deutscher Bistümer in Böhmen. str. 16
11
FEA. Prag. prov. par. ab a 1600-1660 p. 232
12
Frind: Gesch. d. Bischöfe etc. str 215
6
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nebezpečí ze strany bludných nauk.13 Školy jezuitů, kteří se usazovali v Praze od poloviny 16.
století, byly zpočátku určeny pro řád; navíc nebylo možno nabrat tolik lidí, kolik by duchovní
správa bývala potřebovala. Také v mnohých klášteřích disciplína hodně upadala, takže
arcibiskupové papeže opakovaně žádali o povolení zakročit.14 Většinou nekatoličtí šlechtici si
dělali nárok na patronátní právo nad farnostmi ležícími na jejich panstvích, odvolávajíce se na
privilegium Maximilianovo, které jim dovolovalo dosazovat faráře podle svého vyznání.15
Přitom se nestarali ani o arcibiskupa, ani o zemskou šlechtu; dokonce nepovolovali ani
církevní vizitace.16 Mnohé kostely byly zbídačené; šlechta a města strhly na sebe církevní
příjmy, prodeje a državy, a měli zájem na tom, aby některá beneficia vůbec nebyla obsazena.
Pražští arcibiskupové se marně snažili takovéto vyloupené nebo zastavené církevní majetky
dostat zpět. Vlastníci se snažili zamezit budoucím stížnostem tím, že tyto statky nechávali
zapsat do pražských zemských desek na svoje jméno.17 V důsledku takovéto tísnivé bídy se
nedostatek kněží ještě zvětšoval, neboť za těchto smutných poměrů bylo těžké se rozhodnout
pro duchovní stav. V posudku, který osobně předal litoměřický probošt Johann Sixt von
Lerchenfels (1617-1629) z nařízení Ferdinanda II. v Řezně (13. ledna 1623) císaři, říká:
„nestačí jen cizí kazatele vyhošťovat, je třeba také se postarat o to, aby katoličtí kněží žili
přiměřeně svému stavu. Příjmy mnohých farností jsou v současnosti tak nízké, že duchovní se
neuživí, mnozí z nich si ani nemohou dovolit koupit nutné knihy a přiměřené oblečení“.18
Na tyto a jiné nedostatky opakovaně upozorňovali pražští arcibiskupové ve svých
zprávách do Říma.19
Nejdůležitější prostředek, který podle současníků přispíval k odstraňování zlořádů,
zejména co se disciplíny a upevnění víry týče, totiž církevní vizitace rozsáhlé arcidiecéze a
jednotlivých kostelů, bohužel nemohly být tak lehko použity; nebylo možno a nikdo nechtěl
faráře ještě více zatěžovat; nadto se proti tomu bouřili patronátní pánové. Arcibiskup Zbyněk
Berka z Dubé (1592-1606), bezpochyby horlivý pastýř, v r. 1601 podává zprávu o tom, že za
sedm let proběhla pouze jediná vizitace.20
Pozice katolíků se ještě zhoršila poté, co si stavy v r. 1609 vynutily na císaři Rudolfu
II., který byl notně tlačen svým bratrem Matyášem, vydání známého Majestátu; ten povoloval
všem obyvatelům Čech spojení s utrakvistickou, ovšem na různorodém protestantském
13

S. Frind: Kirchengesch. IV. str 103 nn.
Schmidlin tamtéž 151.
15
tamtéž str. 147
16
J. Ev. Schlenz: Johann Sixt von Lerchenfels, ve vydání Spolku pro dějiny Němců v Čechách, str. 16-19
17
Schmidlin: tamtéž 144
18
Kopialbuch v Litom. kapitulním archivu, tom. II fol. 156-160
19
S. Schmidlin tamtéž 141-163
20
S. Schmidlin tamtéž 158
14
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základě stojící, tzv. Českou konfesí z r. 1575, a dovoloval třem stavům – pánům, rytířům a
královským městům - stavbu kostelů podle svého vyznání. Toto povolení bylo posléze
rozšířeno i na poddané královských držav. Evangelické stavy měly dokonce ze svého středu
zvolit trvalý výbor, tzv. defensory, kteří měli dohlížet na dodržování těchto privilegií.
Následkem toho byly stálé boje mezi katolíky a protestanty, které nakonec vedly až
k vypuknutí tzv. České války. Po jejím skončení vítěznou bitvou na Bílé Hoře bylo
přikročeno k nápravě náboženských poměrů v Čechách – odstranění bludných nauk a
upevnění katolické víry prostřednictvím katolického reformního hnutí (tzv. protireformace),
které v sobě od začátku neslo myšlenku na zřízení nového biskupství.
Následkem výše zmíněné těžké pozice církve v Čechách se již první arcibiskupové
necítili být schopni dostát svým rozličným povinnostem a toužili proto po pomoci a podpoře
svého arcibiskupského úřadu. Na tuto nutnost - totiž mít alespoň světícího biskupa poukazuje právě Brus, když měl po Kasparu Longovi být jmenován nový probošt
v Litoměřicích (1562). Píše císaři: „... prosím co nejoddaněji, aby Vaše Císařská Milost
milostivě ráčila vzíti v úvahu, že o proboštství v Litoměřicích byly podávány zprávy jako o
způsobilém a znalém; ať Vaše Císařská Milost milostivě uváží, že jurisdikce v království
zajisté žádného sufragána obdržeti nemůže a všechna břemena jediné osobě arcibiskupa se
stávají těžkými, takže Vaší Císařské Milosti ani stavům by protivné býti nemělo, kdyby již
dříve byvší titul spolubiskupa jako sufragána pražského biskupu hradeckému byl udělen.
Tento pak by episcopalem Diginitatem et Titulum jako sufragán v Praze také litoměřické
proboštství míti mohl a ve vizitacích, udílení biřmování, svěcení kněží nápomocen byl.“21
Arcibiskup Zbyněk zdůrazňuje ve své relaci z r. 1601 rovněž užitečnost světícího biskupa pro
lepší, pohodlnější a hojnější vykonávání biskupské funkce, především ordinace, neboť
farnosti jsou podle něho rozsáhlé a množství této práce spočívá na bedrech arcibiskupa, načež
z důvodu jeho někdy slabého zdraví i dalších příčin mnohé musí býti odloženo nebo
nevykonáno. Často si již dříve také dosazení sufragána vyprošoval.22
Tato nutnost se ukázala ještě zřetelněji, když se v Čechách energicky chopila díla
katolická reforma. Takže již všeobecná církevní situace v Čechách si vynucovala zřízení
nového biskupství.

21

Arcibiskup A. Brus císaři Ferdinandu I., 23. února 1562, in: Steinherz: Briefe des Prager Erzbischofs Anton
Brus von Müglitz, str. 33.
22
Schmidlin tamtéž str. 158
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První část
Diskuse ohledně biskupství za císaře Ferdinanda II.
1. kapitola: Plány na reformu a otázka biskupství

§ 1. Harrachovy návrhy

Neutěšený stav církve v Čechách zvláště na konci 16. a začátku 17. století, jak bylo již
krátce řečeno, vyžadoval okamžitou pomoc; tu bohužel, zejména kvůli tehdejším politickým
nepříjemnostem, nebylo možno zahájit. Přesto v té době nechyběly vhodné návrhy.
Především se jednalo o to ulehčit pražskému arcibiskupu od neúnosného přetížení.
Této potřebě se tehdy i v čase nutné katolické reformy kléru a národa snažili co nejúčinněji
vyhovět všichni problému znalí muži, kteří navrhovali rozlehlou diecézi rozdělit a zřídit nová
biskupství. Již za vlády Rudolfa II. navrhl pražský jezuita Mikuláš Lanoyus23 memorandum
císaři, v němž doporučoval různé prostředky k obraně proti bludným naukám a upevnění
katolické víry.
Mimo jiné měla být podle jeho návrhu v Čechách zřízena dvě nebo tři nová biskupství,
jejichž biskupové, vynikající zbožností a učeností, by měli mít sídla v nejvýznamnějších
městech země.24
Stejnou věcí se zabýval obsažný posudek, který na popud papeže Řehoře XIII. předal
papežský nuncius Filip Sega, biskup z Placencie, českému zemskému sněmu r. 1580.25 V něm
je také poprvé narýsován plán katolické reformy v Čechách; jako její prostředky jsou
navrhovány: znovunastolení náboženské jednoty v zemi, důkladná katecheze národa, zvláště
s použitím přeloženého katechismu tridentského koncilu, podpora vyšších škol, dozor nad
knihtiskárnami, zavedení jednotné rituální knihy (agendy), vlastního misálu a breviáře, péče o
řádnou výchovu kněžského dorostu, založení náboženských spolků, odstranění kacířských
spisů, omezení nebo zákaz studia na zahraničních vysokých školách,26 volba vyslance při
papežském stolci pověřeného péčí o české církevní záležitosti, pečlivé sledování kacířů atp.
23

S. Gindely: Gesch. d. b. Brüder II. 342 nn. Lanoyus neadresoval svůj posudek arcibiskupu, ale císaři. H.
Kollmann: Acta s. Congreg. de fide propag.
24
Skala: Historie česká I. str. 74;
25
Die böhmische Landtagsverhandlungen v. J. 1526 bis auf die Neiuzeit: V. B. (1577-1580) Nr. 334:
„Memorandum papežského nuncia placencia o prostředcích, skrze které je možno dosáhnout pomoci katolické
církvi v Čechách a náboženské jednotě v této zemi.“
26
Podle Alba academiae Vittenbergensis bylo zde od r. 1502 do 1602 zapsáno na 800 „českých“ studentů. Čas.
č. mus. 1897, str. 251-268

11

Vedení tohoto reformního díla bylo svěřeno kolegiu devíti „asistentů“, z nichž tři měli být
zvoleni papežem, tři císařem a tři ze stavů českých; k zlomení případného odporu měla být
k dispozici ozbrojená síla pod velením dvou katolických kapitánů. Nakonec nuncius
doporučoval zřízení dvou nových biskupství, neboť samotný arcibiskup prý není schopen
zvládnout těžké úkoly církevního vedení. Za účelem získání prostředků pro zřízení biskupství
jakož i pro celé reformní dílo měly být zrušeny některé kláštery a mniši z nich přesunuti do
jiných klášterů stejného řádu.27 V jiném memorandu z r. 1593, v němž jsou navrhovány různé
prostředky k nápravě náboženských poměrů v Čechách je doporučováno, aby byl dosazen
sufragánní biskup, neboť pražský arcibiskup dosud žádného nemá.28 Ministr císaře Matyáše,
kardinál Klesl, vysvětluje v listě pražskému arcibiskupovi Zbyňkovi, že pro šíření katolické
víry by měla být v Čechách zřízena čtyři nová biskupství, a to v Litoměřicích, Plzni,
Budějovicích, a Hradci Králové.29
V posudku neznámého autora z doby před rokem 1617 je rovněž doporučováno zřídit
v Čechách čtyři nová biskupství a to v Litoměřicích, Hradci Králové, Budějovicích a Plzni;
přitom je tu uváděn i způsob, jakým by mohla být zřízena a dotována.30 Pro litoměřické
biskupství mělo být použito místní proboštství, pro hradecké pak klášter Broumov; těch
několik mnichů mohlo být lehce přemístěno do jiného kláštera tohoto řádu. A prvním
biskupem zde by mohl být zbožný a vzdělaný opat z Broumova. Pro budějovické biskupství
mohl být vhodný klášter Zlatá Koruna, pro plzeňské pak proboštství v Chotišově. Tato
biskupství by byla územími odpovídající rozlohy odtrženými z pražské arcidiecéze, biskupy
se však měli stát pouze mužové učení a zbožní.
Hned po bitvě na Bílé Hoře si císař Ferdinand II. vyžádal od svých poradců posudek o
uspořádání náboženských záležitostí v Čechách. Také v těchto návrzích je doporučováno
zřízení nových biskupství, rovněž tak v posudku hraběte Viléma Slavaty, pravděpodobně
pocházejícího z počátku roku 1621; měla být zřízena dvě biskupství s odpovídajícím počtem
členů kapituly, kaplanů a ostatního pomocného duchovenstva – jedno v Plzni, kde k tomu
měla být využita místní prelatura a to druhé v Litoměřicích, kde by si biskupství přivlastnilo

27

Landtagsv. str. 644-645. Kröß tamtéž str. 477, 580
a.a. O. N. 78, „Quaedam propositiones ex anno 1593 de fide catholica restauranda et quomodo fieri possit unio
inter catholicos et sub utraque communicantes. str. 272. „ Cum administrator Lusatiae non sit absolutus in
iudicialibus, quod iurisdictionem ordinarii non possit exercere, salutare esset, ut per Reverendissimum dominum
ordinarium provincia illa visitaretur authoritate regia accedente et exinde auxilio S.C. Mtis a Sede Apostolica
Pragensis Metroplitana Ecclesia uniretur cum ecclesiis et praebendis, ibique suffraganeus archepiskopatus
Pragensis, cum alium non habeat collocaretur.“
29
Zur Frage deutscher Bistümer in Böhmen. Praha 1902, str. 16; „Leitomischl“ se zdá být tiskovou chybou. Srv.
také Gindely: Geschichte der böhmischen Brüder II. str. 342-343.
30
Skala: tamtéž str., 79-80
28
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městské proboštství (v obou případech ovšemže se souhlasem papeže); obě biskupství měla
být dotována z majetku velezrádců. Podobný návrh podal Jaroslav Bořita z Martinic,
pravděpodobně v roce 1621, před 21. červencem.31 Tyto návrhy, na jejichž osnově se podílel i
tehdejší český kancléř Zdeněk Popel z Lobkovic, byly ještě v roce 1621 zprostředkovány
císaři Ferdinandovi a kardinálu Ludovisimu. Tyto posudky Římu zprostředkoval tehdejší
provinciál jesuitů Wilhelm Lamormain S.J.32 Tato vyčerpávající zpráva sestávala ze tří částí;
v první se nastiňuje neutěšený stav církve v Čechách, nouze kostelů a klášterů, nedostatek
kněží, chudoba katolického duchovenstva, které se často ani nemohlo uživit, pokud jako
sedláci neobdělávalo vlastní pole, troufalost patronátních pánů, téměř úplně nekatolických,
s jakou ustanovovali kazatele vlastní víry, zabavovali pozůstalost zemřelých kněží ke škodě
jejich nástupců atd. Ve druhém díle předkládá Lamormain reformní návrhy Slavaty a
Martinice v pěti odstavcích, z nichž ten první zní: „protestantské školy by měly být zrušeny a
nahrazeny katolickými, měla by být zřízena dvě nová biskupství dotovaná z majetku
velezrádců“. Ve třetím díle jsou uváděna ještě další přání zmíněných hrabat.33
Nad návrhy hrabat Martinice a Slavaty a také nad Lamormainovým posudkem zasedla
Propaganda (Congregatio de Propaganda fide – Kongregace pro nauku víry) 8. července
k jednání. Byl rozhodnuto, vyžádat si před konečným rozhodnutím v této důležité záležitosti
ještě další posudky. Proto byly tehdejšímu nunciovi ve Vídni, Caraffovi, zaslány zmíněné
návrhy s příkazem, aby se vyjádřil, jak - podle jeho názoru - by měly být zájmy katolické víry
podpořeny. V delším listě z 8. října podává do Říma zprávu, že co nejnaléhavěji doporučí
císaři, který se zastaví v Praze při své zpáteční cestě z Řezna, zřízení osmi nebo deseti
biskupství v Čechách; to považoval za nejúčinnější prostředek k upevnění a šíření katolické
víry. Už o tom jednal s některými českými barony, s vrchním kancléřem a s knížetem
Liechtensteinem; i tito prý jsou přesvědčeni o nutnosti nových biskupství v Čechách; poslední
dva jmenovaní se dokonce měli zavázat založit na svých panstvích biskupství s ročním
příjmem 3.000 tolarů.34 Ve jménu Propagandy mu začátkem následujícího roku napsal

31

Podle H. Kollmann tamtéž.
Narodil se 29. prosince 1570 v belgickém Lucemburku, studoval v Trieru a v Kolíně, vládl mnoha řečmi
(latinou, němčinou, italštinou, hebrejštinou, češtinou), 5. února 1590 vstoupil do jezuitského řádu, studoval 4
roky teologii ve Vídni, 31. března 1596 byl vasvěcen na kněze, 2 roky učil v Praze, 3 roky v Hradci, později opět
8 let tamtéž; roku 1613 se tam stal rektorem, r. 1622 se stal rektorem ve Vídni, 1624 zpovědníkem Ferdinanda
II., 1643 provinciálem rakouské řádové provincie+ zemřel 22. února 1648. Z vlastní zkušenosti znal církevní
poměry nejen v Rakousku, ale i v Čechách, byl v kontaktu nejen se dvorem, nýbrž prostřednictvím
korespondence také s nejvýznačnějšími osobnostmi své doby a byl proto více než způsobilý vydat rozhodující
hodnocení k církevní reformě. (srv. Hist. Jahrb. d. Görresges. XXVIII. 3 H. str. 551-569)
33
Zeitschrift für kath. Theol. X. 727-734; taktéž: H. Kollmann: Č. čas. historický IV. 390-391
34
„Caroli Caraffa Nuntii de religionis in regno Boemiae conditione ac rationibus, quibus reformari possit,
relatio“ d. d. Viennae, 8. Octob. 1622, (art. 38) Kollmann: Prop.
32
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kardinál Ludovisi, že Propaganda se o Čechy postará a zvláště podpoří založení nových
biskupství.35
Právě zvolený litoměřický probošt Johann Sixt von Lerchenfels doporučoval rovněž
ve svém posudku pro císaře Ferdinanda II. v roce 1623 (o uspořádání církevních poměrů
v Čechách), že by měli být pražskému arcibiskupu dáni k ruce tři nebo čtyři učení, zbožní a
zkušení mužové, nejen k podpoře katolické reformy, ale i pro řízení duchovních a světských
osob, aby řízení celé církve v Čechách nespočívalo na jediné osobě.36
Nakonec ještě musíme vzít v úvahu návrhy horlivého českého reformátora, který byl
sice v Itálii, ale díky svému dlouholetému pobytu a své mnohostrannosti velmi dobře znal
poměry v Čechách - je to P. Hieronymus Lappi, generální visitátor konventuálů, který svého
času působil jako reformní komisař v litoměřickém a slánském okrese. Pocházel z Boloně a
v oné těžké době, kdy byl kurfiřt Fridrich Falcký dosazen jako král v Čechách, stál spolu se
svými spolubratry neohroženě za právy Ferdinanda II. 22. května 1623 poslal Propagandě
posudek, jak by mohla být upevněna ohrožená katolická víra v Čechách.37 Zde uvádí zřízení
biskupství jako nejúčinnější prostředek. Jediný vrchní pastýř podle něj nepostačuje v tak
rozsáhlé diecézi; měla by být zřízena minimálně čtyři biskupství v nejdůležitějších městech a
dává zde za pravdu prelátům, kteří navrhovali totéž. Ačkoli podle zprávy kancléře Zdeňka
Popela z Lobkovic měl císař v úmyslu počet členů kapituly dómu v Praze zvýšit
z dosavadních sedmi na osmnáct a přiznat každému z nich roční příjem 1.500 tolarů, Lappi
prohlašuje, že by zde postačilo 12 členů; naproti tomu by se takto ušetřený příjem za šest
členů, tedy 9.000 tolarů mohl použít ke zřízení tří biskupství, která by měla být v Hradci
Králové, Budějovicích a Plzni; pro čtvrté biskupství v Litoměřicích by byly použity příjmy
tamního proboštství.38 Co by ještě chybělo na pořízení tří prvně jmenovaných biskupství a
založení biskupského semináře, mělo být získáno zdaněním těch, kteří se svého času přihlásili
na stranu kurfiřta Fridricha.
Díky množství těchto návrhů byla i Propaganda přesvědčena o nutnosti nových
biskupství v Čechách; proto žádala v dopise ze 17. června 1623 místodržícího Karla
z Liechtensteinu, zda by mohl věc podpořit svým vlivem; neboť toto by mělo být
nejúčinnějším prostředkem katolické reformy v Čechách. Zřízení biskupství by pomohlo také
v záležitosti nedostatku kněží; proto by místodržící mohl použít svůj velký vliv, aby podpořil
35

„Si procederá alli bisogn di quel regno con far nuovi vescovi e dar buoni ordini al nuovo arcivescovo.“
Ludovisi Caraffovi 14. ledna 1623 tamtéž.
36
Kopialbuch v litoměřickémkapitulním archivu tom. II. fol. 159
37
„Fr. H. Lappi Bononiensis de instituendis non nullis episcopatibus in Bohemia atque de modo, sine Caesaris
incommodo praedictis de honestis proventibus providendi iudicium“ Kollmann: Prop.
38
Deutsche Bistümer str. 17, stejně tak H. Kollmann: Č. čas hist. IV., str. 392-393
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tuto záležitost;

tím si zajistí nejen velké zásluhy u Boha, ale i slavnou památku u

potomstva.39
25. června se kardinál Ludovisi obrátil na Caraffu, zda by i on mohl u knížete
Liechtensteina na záležitost zřízení biskupství naléhat jako na prioritu; neboť toto by mělo být
nejúčinnějším prostředkem k dosažení obnovy katolického náboženství v Čechách. Nejspíše
na Caraffův popud obdržel Liechtenstein brzy nato od císaře příkaz, aby co nejrychleji uvážil
a navrhl, jak by mohla být v Čechách co nejdříve zřízena nová biskupství, aby tímto
způsobem byla účinně podpořena katolická reforma aby to současně odpovídalo přáním
papeže. Vhodné návrhy měly mu být co nejdříve zaslány k přehlédnutí.40
6. srpna téhož roku přišly podobné instrukce z Říma vídeňskému nunciovi, aby se
ústně i písemně obrátil na knížete Liechtensteina, arcibiskupa i císaře, neboť tento krok (tj.
zřízení nových biskupství) byl pro zachování katolické víry v Čechách považován za
přiměřenější a účinnější než cokoli jiného.
V říjnu poslal Caraffa kardinálu Barberinimu podrobnou zprávu o náboženském stavu
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a Lužici41, v níž opětovně doporučuje zřízení biskupství.
Již zemřelý papež Řehoř XV. s tímto plánem počítal; zvýšil by se tím také význam
arcibiskupství, které toho času nemá sufragána. Již o tom jednal s předními státníky,
doporučil věc i císaři a všude došel sluchu; jedno se mu však kvůli krátké návštěvě císaře
v Praze a nedostatku dobré vůle politiků prozatím nemělo podařit – a to záměr realizovat.
Přece však mělo být rozhodnuto o budoucím zřízení biskupství v Budějovicích, Plzni, Hradci
Králové a Litoměřicích. K jejich financování měly být využity různé prostředky, aby nedošlo
k zatížení státu. Poté ale, kdyby toto mělo být císařovými rádci zamítnuto, nakonec doporučil,
že by mohly být biskupstvím přiznány příjmy důležitých beneficií příslušných měst a
některých klášterů způsobem, jakým se tak stalo za Pia V. ve Flandrech.42 Proto se již tehdy
obrátil na papeže Řehoře XV. se žádostí o zplnomocnění pro sebe a arcibiskupa. Pokud by
bylo toto dovolení uděleno, muselo by být okamžitě vyhlášeno a vztahovalo by se na každý
řád a každé místo. Dále by bylo třeba poslat žádosti o podporu světského úřednictva císaři a
stejně tak Liechtensteinovi i Eggenbergovi, neboť by se mohl vyskytnout odpor ze strany

39

Kollmann tamtéž.
Císař Ferdinand Liechtensteinovi, 4. července 1623, Kollmann a. a. O.
41
Caroli Caraffae nuntii Vienn. de religionis in Boemia, Moravia, Silesia, Lusatia utraque statu ad Franciscum
Cardinalem Barberini data relatio tamtéž.
42
Na popud Pavla IV. a krále Filipa II. ze Španělska byla ve Flandrech, kde dosud existovalo 6 biskupství bulou
ze 12. května 1559 zřízena nová a byly jim přiznány příjmy určitých klášterů. – Kollmann:Prp. tamtéž.
40
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řeholníků. Také Valdštejn se rozhodl na svém panství zřídit biskupství a pražský arcibiskup
již obeslal plzeňského děkana43 a kanovníka Kotvu44 aby získali přesné zakázky.

§ 2. Harrach a zakládání biskupství

Pro další vývoj této otázky mělo nejvyšší význam jmenování Harracha pražským
arcibiskupem (1623 – 1667). Jeho předchůdce Jan Lohelius byl 2. listopadu 1622 povolán
z tohoto světa. Dómská kapitula 9. listopadu 1922 požadovala, aby jeho nástupcem byl
jmenován Arnošt hrabě z Harrachu, 6. srpna 1623 byl Urbanem VIII. potvrzen a 2. dubna
toho roku vysvěcen samotným papežem.45 Na cestu do Prahy, která se uskutečnila ještě
v březnu stejného roku obdržel od Propagandy závěrečné instrukce týkající se nejdůležitějších
úkolů jeho vlády. V létě toho roku poslal Harrach Propagandě svůj plán reformy sestávající ze
17 oddílů, který zamýšlel předložit na příštím zasedání zemského sněmu. Tento plán se
vztahoval především k upevnění katolického náboženství, církevní imunitě, právům
církevních stavů, náhradě ztracených církevních držav apod. Co se nových biskupství, jejichž
založení Harrach velmi doporučoval ještě v Římě, a která mu od počátku jeho působení velmi
ležela na srdci týče, říká se v 10. oddíle: „Měla by být zřízena čtyři nová biskupství.“ V oddíle
11: „Při každém biskupství by měl být založen teologický seminář.“ V odd. 14: „Je třeba
pečlivě dbát na to, aby nová biskupství byla obsazena příkladnými muži.“ V odd. 17: „Císař
by se měl s papežem shodnout jakým způsobem budou muži na biskupství a prelaturách
podporováni.“46
O Harrachově reformním plánu jednala Propaganda na svém zasedání 24. srpna a 6.
září. Harrachovy návrhy byly pochvalně přijaty; přesto však pro závěrečná jednání o obsazení
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David Drahovský z Horsteinu
Pozdější litoměřický probošt (1629-37)
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Narodil se 4. listopadu 1598 ve Vídni, byl synem hraběte Karla Harracha, tajného rady císařova nejvyššího
hofmistra . Studoval nejprve u jezuitů v Krummau a Neuhausu, k dokončení svých teologických studií se odebral
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Gesch. d. Bischöfe und Erzbischöfe von Prag, str. 207-222.
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biskupství byla ustavena komise tří kardinálů, která na svém zasedání 5. října 1624 za
přítomnosti papeže Urbana VIII. navrhla o obsazování biskupství prozatím nerozhodovat.
Rozhodující význam pro katolickou reformu a zakládání biskupství měla jednání,
která probíhala v letech 1626 až 1627 ve Vídni za Harrachovy přítomnosti.47
Dílo katolické reformy, které začalo vyhoštěním kalvínských kazatelů a českých bratří
(cís. mandát z 13. března 1621), propuštěním pražských luterských farářů (18. května 1624) a
konečně odstraněním všech nekatolických kazatelů nemělo úplně úspěch. Proto poslal císař
29. dubna 1626 Liechtenšteinovi a Harrachovi závažné listy, ve kterých si stěžuje na nevelké
plody katolické reformy a především Harracha vybízí, aby vypracoval vhodné návrhy na
účinnější postup. Po závěrečné poradě s místodržícím poslal Harrach v srpnu téhož roku do
Vídně svůj posudek; zde zvláště zdůrazňuje nutnost zřízení nových biskupství v Čechách a
otevírá otázku financování těchto biskupství - navrhuje zvláštní prostředek - totiž vymáhat
příplatek 10 krejcarů za každou bečku soli a výtěžek použít na výše jmenovaný účel.
Aby v této věci skutečně bylo dosaženo úspěchu, odcestoval Harrach v doprovodu
svého důvěrníka a rádce, kapucína Valeria Magnuse, 9. září do Vídně, cestou navštívil 19.
října kardinála Dietrichsteina v Mikulově a získal ho pro své návrhy. Ve Vídni předal císaři
memorandum a požádal o ustavení komise sestavené z těchto členů: kardinál Dietrichstein
jako předseda, tajní radové Vilém hrabě Slavata a Jan baron z Werdenberka, říšský
vicekancléř Petr von Strahlendorf a hrabě Otto Nostic.48 Harrach, který měl dovoleno se spolu
se svým sekretářem jednání této komise

účastnit, jí předložil dva referáty. V jednom

nastiňuje smutnou situaci své arcidiecéze a prosí o pomoc. Ve druhém předkládá určité
návrhy týkající se církevní imunity, odškodnění za majetky a práva odňaté církvi v minulých
dobách, provádění katolické reformy a zřízení nových biskupství. Co se týče těchto biskupství
navrhl zřízení čtyř nových diecézí. Jeho arcidiecéze zahrnovala celé Čechy a hrabství Glatz;
píše, že není schopen sám vykonat důkladnou vizitaci, kterou si vyžaduje nejen nynější
smutná situace církve a duchovenstva, ale i celého obyvatelstva. Dosavadní rozdělení na
arciděkanáty a děkanáty již neodpovídá požadavkům doby. Jeho důstojnost jako arcibiskupa
podle něj zůstává již jen čestným titulem, dokud nemá sufragány po svém boku. Zřízení
těchto čtyř nových biskupství by mimochodem mohlo být povzbuzením pro ty, kteří jsou
činní v katolické reformě; za předpokladu, že se jim dostane podpory formou výplaty a

47

Viz: Histor.-pol. Blätter XXXVIII. svazek. 9. sešit, str. 882-910. H. Kollmann: tamtéž. – Gindely:
Gegenreformation str. 87., nn. Časop. kat. duch. 16. ročník str. 276-291
48
H. Kollmann tamtéž Gindely: tamtéž.; Krásl: Arnošt hr. Harrach, str. 63-66
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uznání.49 Aby toto získal, stejně jako prostředky pro potřeby kléru a jeho odškodnění,
doporučoval Harrach přirážku deseti krejcarů za každou bečku soli prodanou v zemi; při roční
spotřebě 400.000 beček soli by bylo možno získat ročně značný obnos. Po skončení války by
tento poplatek mohl být zvýšen na dvacet krejcarů a pevně stanoven na dobu dvaceti let.
S tímto Harrachovým návrhem na zřízení čtyř nebo pěti nových biskupství ovšem
nesouhlasili všichni členové komise. Katolická reforma měla být podle nich nejprve
podpořena zvýšením počtu farností a jejich lepšími dotacemi, činností schopných misionářů a
kazatelů, důkladným vyučováním národa pravdám katolické víry. Zřízení nových biskupství
by mělo být odsunuto na lepší časy; navíc je podle nich přirážka k ceně soli velmi povážlivá a
mohla by lehce vyvolat nenávist vůči reformnímu dílu.

§ 3. Lamormainovo memorandum

Jelikož Harrachovy návrhy narazily na odpor, nechal je (a stejně tak posudky komise)
císař poslat svému zpovědníku P. Lamormainovi a Georgu Philippimu S. J. s příkazem, aby se
k nim vyjádřili. Lamormain sepsal obsáhlý posudek, v němž se podrobně rozepsal o katolické
reformě, zakládání biskupství a dalších otázkách.50 Tento posudek ale císaře ještě neuspokojil;
znovu ho poslal k připomínkování svým tajným radům, jejichž vyjádření ze 14. ledna 1627
téměř ve všem odpovídá Lamormainovu memorandu.
Podívejme se nyní na obsah těchto důležitých dokumentů poněkud blíže, zvláště co se
týče otázky založení biskupství. Především je v tomto posudku otázka biskupství oddělena od
katolické reformy, která by neměla být odložena kvůli zřízení a vybavování biskupství.
Předtím, než se může volat po zřízení biskupství, je třeba vyřešit mnohé otázky, např.
v jakých českých městech biskupství zřídit, které fary přidělit každé farnosti, které městské
kostely povýšit na katedrály, kde budou byty budoucích biskupů; zda jim přidat členy
kapituly, děkana a probošta, nebo zda by to měl být farář s kaplany; zda biskupové, které má
jmenovat král, budou potvrzováni papežem (tak jako v Uhrách) nebo arcibiskupem pražským
(tak jako sufragáni salzburského arcibiskupa). K projednání a uskutečnění toho všeho, též aby
to bylo podle přání Svatého Stolce, bude zapotřebí více času. Reformační dílo, zřizování
nových far aj. nesmí být kvůli tomu odsunuto. Není sporu o tom, že zřízení nových biskupství
by podstatně přispělo k upevnění katolického náboženství v Království českém i k zvýšení
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Zur Frage deutscher Bistümer
„Memoriale de reformando regno Bohemiae;“ je psáno latinsky, má pět listů a je rozděleno do sedmi hlavních
částí. – Otištěno ve věrném německém překladu v Hist. pol. Bl., sv. 38 tamtéž.
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vážnosti církve a arcibiskupa. Důkazem toho je rozlehlost území pod arcibiskupskou správou,
která téměř znemožňuje dohled a občasné návštěvy. Tento císařův záměr je jistě vznešený,
pokud na to má nejnutnější prostředky. Přesto však by toho času neměla být zřizována žádná
biskupství do doby, než budou nutná k duchovní podpořeí. „Nejprve je třeba učinit zadost
potřebám osvědčených farností, především těch, které trpí nedostatkem; pak je třeba se
soustředit na zvýšení cti a majestátu církve a duchovních. Zda je potřeba jednoho, dvou, tří
nebo čtyř biskupství, se může rozhodnout teprve tehdy, až bude znám počet farností
přiřazených každému biskupství, a které to budou. Přílišné zúžení arcibiskupského území by
ovšem nebylo prospěšné. V Německu a po celém severu neexistuje arcibiskupství, které by
nebylo velmi rozsáhlé. V Německu se najdou biskupství, která nejsou menší než
arcibiskupství pražské, např. Biskupství kostnické. V této zemi se to zdá nepřiměřené a na
severu vůbec není obvyklé, aby pro několik málo farností bylo zřizováno biskupství. Rovněž,
pokud víme, bylo v Čechách v oněch časech, kdy tu náboženství nejvíce vzkvétalo, jedno
jediné biskupství.“51
Ohledně dotací biskupství se píše v páté části toto: „Pro založení takového biskupství,
na něž jest tu brán zřetel, stačiti budou, jak dobré mravy vyžadují, statky s ročním výnosem
6.000,- florinů (císařský zlatý) nebo poplatky 10.000,- fl. Toho času není možno pomýšlet na
uvedení dómské kapituly mezi katedrální kostely. Nebylo by vhodné sloučiti k jednomu
kostelu více světských duchovních, když nyní s bídou připadá jeden farář na tři farnosti, v
nichž láme chléb hladovějícím.“52 Doporučené prostředky by neměly pocházet ze zdanění
soli. „Ještě jednou zdaniti tolik k životu potřebnou potravinu, by mohlo býti nahlíženo jako
tyranie. Reforma a budování seminářů staly by se kvůli tomu nenáviděnými, a ještě více ona
biskupství coby příčina tohoto nového daňového zatížení. Rovněž není císařské a královské
důstojnosti přiměřené, kdyby tak rychle změnila své nově oznámené výnosy.53
Nevraživě a nepřístojně by se pak sem a tam mohlo říkati a psáti, že císař provádí
reformu, buduje seminář, zřizuje biskupství (což znamená další náklady), ale nikoli ze svého;
chtěl by si získat dobré jméno, ale bez svého přispění.54 Pokud ustoupí Jeho Výsost od
úmyslu k nynějším 45 krejcarům za bečku soli, které vybírá státní pokladna, přidat dalších
deset, pak se prokáže Její velkomyslnost, zbožnost, horlivost, důvěra v Boha; pak bude možno
doufat, že Bůh tuto ztrátu nahradí jiným způsobem.“55
51
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54
tamtéž str. 906
55
tamtéž. str. 887
52

19

„Pokud by se částka zvýšila na 148.000,- fl., potom 100.000,- fl. by mělo jít na
založení prvního biskupství, 8.000,- fl. by bylo vynaloženo na koupi domů, přičemž 40.000,fl. by zůstalo v pokladně. V následujících třech letech by přiteklo znovu 108.000,- fl. a
stejným způsobem by mohlo být založeno další biskupství, zbytek by mohl být předán
pražské dómské kapitule na nákup statků a zlepšení jejích důchodů, z čehož by byla cítit
štědrost Jeho Výsosti. Pokud by byla nutná ještě další biskupství, což nejsme schopni
posoudit, bylo by možno v dalších dvou tříletých obdobích pokračovat stejným způsobem; tak
by bylo možno během 12 let dosáhnout čtyř biskupství a tudíž by královská mýtná pokladna
byla zbavena břemene.“56
Tento posudek byl císařovými poradci změněn jen málo a tvořil podklad pro
katolickou reformu v Čechách. Založení nových biskupství do ní bylo zařazeno. Císař
Ferdinand měl plán stále na očích a opakovaně na tuto nutnost poukazoval.

§ 4. Tzv. Solní smlouva. První biskupská jmenování.

V následujících letech se rozhodující zástupci státu a církve snažili dosáhnout shody
ohledně navrácení církevního majetku. Ovšem i při těchto obtížných jednáních, která nakonec
vedla k uzavření tzv. Solní smlouvy (r. 1630), hrála otázka biskupství důležitou, ne-li
nejdůležitější, úlohu. Již v roce 1626, kdy se objevily nepřekonatelné obtíže v odhadu celkové
výše ztraceného církevního majetku, vyhlásila Propaganda potřebu dosáhnout odpovídající
dohody, podle níž by církev v Čechách dostala nazpět alespoň tolik, kolik by stačilo
k zlepšení situace metropolitního kostela, zřízení čtyř biskupství a lepším dotacím farností.57
P. Valerianus, který působil při dalších jednáních ohledně církevního majetku jako Harrachův
důvěrník, dostal

mezi jiným 8. dubna 1628 opět příkaz, aby se horlivě snažil získat

nejnutnější prostředky alespoň na zřízení čtyř biskupství a zlepšené situace farností. Snahy
byly úspěšné. Již v červenci stejného roku mohl Caraffa Propagandě předat radostnou zprávu,
že císař je připraven schválit církvi příspěvek 15 krejcarů z každé prostice soli.V září odjel P.
Valerianus do Říma a předložil Propagandě na jejím zasedání návrhy Harrachovy a císařovy.
Po dalších vzájemných jednáních, která tu přejdeme,58 vydal konečně papež Urban VIII. 7.
července 1629 breve o plánované solní smlouvě a současně instrukci pro dva zmocněnce
apoštolského stolce – Harracha a nuncia Pallotu. Jako nejdůležitější podmínka uzavření výše
56
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jmenované smlouvy zde bylo uvedeno, že „z příjmů za sůl mají být zřízena čtyři nová
biskupství se svými kolegiátními kapitulami a vlastními kněžskými semináři, příjmy pražské
kapituly rozmnoženy o 15 arciděkanátů, má být podpořeno kolegium konventuálů sv.
Bonaventury v Praze a zbytek poplatku rozdělen mezi řády.

Právo volit biskupy nově

zřízených biskupství má být přenecháno příslušným kapitulám, jen první obsazení biskupství
by mělo být papežem přiřčeno císaři.59 Ještě předtím, než Solní smlouva60 získala císařské
potvrzení (22. března), sdělil císař P. Valerianovi jména prelátů, které si vyhlédl pro
zakládaná biskupství. Valerian byl tímto oznámením velmi potěšen, přesto však se zdálo, že
je ve svých očekáváních zklamán; byl by totiž rád viděl – buď z vlastního popudu nebo skrze
cizí vliv, to není známo – kdyby alespoň jedno biskupství bylo svěřeno italskému kandidátu,
mons. Martinu Bonacinovi.61 Sám císař tuto prosbu nevyslyšel, neboť Bonacina nevládl
českou ani německou řečí. Jména císařem jmenovaných biskupů sdělil nuncius Palotto již 9.
března 1629 Propagandě. Byli to tito: olomoucký probošt Johann Platteys z Plattensteinu62
pro Biskupství budějovické,

Jan T. Kotva pro litoměřické, administrátor wroclavského

biskupství baron Breuner pro Plzeň63 a kanovník Martin Karas pro Hradec Králové.64
24. července poslal císař do Říma prosbu o potvrzení jmenovaných mužů pro
biskupství. Byl to ovšem unáhlený požadavek; tak

rychle nemohla být taková důležitá

záležitost vyřízena, vždyť ještě před samotným zřízením biskupství musela být vyjednána
řada rozhodujících otázek, jako otázka jmenování a dotací, velikost jednotlivých diecézí, a
mnoho dalšího. Propaganda prověřila na svém zasedání 12. října 1630 císařovy návrhy,
oznámila však, že přání může být vyhověno teprve až arcibiskup ve shodě se svou kapitulou
vydá pravoplatný doklad o svém souhlasu s rozdělením své arcidiecéze, a až budou zajištěny
odpovídající příjmy, vlastní dómská kapitula a kněžský seminář pro každého jednotlivého
biskupa; v tomto smyslu měli papežský nuncius Palloto a P. Valerian císaře informovat a dbát
na spěšnou realizaci. Harrach se snažil dosáhnout souhlasu s tím, aby všichni čtyři císařem
59

H. Kollmann tamtéž.
Papežské potvrzení přišlo teprve 5. března 1633. Gindely tamtéž str. 323
61
Martinus Bonacina, italský morální teolog, nar. r. 1585, byl od r. 1619 v Římě teologem kardinála
Aldobrandiniho, poté biskupem z Utiky a nunciem ve Vídni; na cestě tam zemřel (r. 1631)
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Caraffa si ho velmi cenil („Ideo Vicarium meum in regno Bohemiae constituti Joannem Platisium, ut per eum
religio catholica promoveatur. Krásl tamtéž str. 449), působil jako reformní komisař pro kraje plzeňský,
prachatický, bechyňský, čáslavský a chrudimský (Podlaha: Dopisy reform. str. 50 aj.); byl kanovníkem na
Vyšehradě, v Břeclavi, Praze a Olomouci, pak biskupem, zemřel 21. srpna 1637. S. Krásl: tamtéž str. 31, 75, 76,
269, 321, 488.
63
pravděpodobně za času biskupa Karla II. Ferdinanda, prince polského (1625-1655), který žil ponejvíce ve
Varšavě a svou diecézi navštěvoval zřídka.
64
Martin Karas z Rosenfeldu byl arciděkanem v Králově Hradci, kanovníkem u sv. Víta, taktéž zasloužilý
reformátor. S. Krásl: tamtéž str. 136, 197, 411, 426, 441, 445, 453.
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jmenovaní preláti směli i jako biskupové požívat svá dosavadní beneficia, především výnosné
prebendy v Olomouci, kde byli všichni čtyři kanovníci usazeni; tak by bylo z velké části
postaráno o jejich obživu. Proti tomu se se vší rozhodností postavil kardinál Ditrichstein;
prohlásil, že dnem biskupského potvrzení jmenovaných budou jejich dosavadní prebendy
v Olomoucí považovány za vyřízenou věc. Přesto však tyto názorové rozdíly nevedly ke
konfliktu, vždyť se zřízení prvního biskupství již tak protáhlo a bylo realizováno teprve v roce
1655. Harrach nabídl r. 1635 Platteysovi sumu 30.000 – 40.000,- fl. na nákup nějakého
panství, aby ten mohl jako biskup žít z jeho ročního výtěžku. Na to však Platteys nepřistoupil,
neboť prohlásil, že většina statků byla následkem poslední války zpustošena, a kdyby už byly
za velkých nákladů obnoveny, bylo by třeba se v nejistě době obávat jejich nového vyplenění
a zpustošení. Stejně tak odmítl nabídku ročního příjmu ze Solní pokladny, neboť biskupství
v Čechách se mu vůbec nezdálo žádoucí, obzvláště když si dělal vyhlídky na biskupství
olomoucké.65 Ze zbývajících tří biskupských kandidátů byl jeden neustále churavý, další
zavalen prací a třetí nejevil k takovému úřadu žádné sklony. A tak zůstalo jejich císařské
jmenování bez úspěchu. Nehledě na vřavu Třicetileté války byly výnosy Solní pokladny, na
něž byly dotace biskupství především odkázány, v prvních letech tak nedostatečné, že i
z tohoto důvodu muselo být toto dílo odloženo. Harrach získal ze soli v roce 1630 jen 1.600,fl., další platby byly částečně kvůli válce, částečně kvůli stále ještě chybějícímu papežskému
potvrzení smlouvy pozastaveny.66 S ohledem na nízké disponibilní prostředky vyhlásila
Propaganda, že se solních peněz má být prozatím určitá roční suma použita na kněžský
seminář a ze zbylých peněz jistý kapitál odložen dokud nenastanou příznivější podmínky ke
zřízení biskupství; tak bylo řešení otázky biskupství na dlouhý čas odsunuto.67

2. kapitola. Valdštejnův plán na založení biskupství v Jičíně

§ 5. Přípravy
Během vyjednávání o založení biskupství za Ferdinanda II. se tímto mírovým dílem
zcela nezávisle zabýval rovněž statečný válečný hrdina, mistr drsného válečného umění,
známý generalissimus Třicetileté války Albrecht z Valdštejna, který na svém rozsáhlém
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H. Kollmann tamtéž.
V letech 1630-1636 bylo odvedeno 140.000,- fl. S. Rezek: Děje Čech a Moravy, str. 63.
67
Kollmann tamtéž.
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panství chtěl založit biskupství z vlastních prostředků. 12. března 1624 byly jeho velké statky
povýšeny na knížectví (1627 na vévodství) Frýdlant, a jako hlavní město byl určen Jičín. Tyto
rozsáhlé pozemky chtěl učinit samostatnými i v církevním ohledu; z toho důvodu se snažil
založit v Jičíně vlastní biskupství – aby ještě zvýšil lesk svého knížectví.68 O tomto plánu
Valdštejn opakovaně vyjednával se svým blízkým přítelem J. Tiburtiem (Ctiborem) Kotvou,
kanovníkem pražským. Jelikož tento výtečný kazatel a zasloužilý prelát prováděl na
Valdštejnových pozemcích (především na Frýdlantsku a Liberecku) horlivě katolickou
reformu podle Vladštejnova přání69, byl právě on vybrán coby první jičínský biskup.70 V té
záležitosti psal Valdštejn opakovaně rektoru jesuitského kolegia v Jičíně P. Valentinu
Coroniovi71(tak např. 7. června 1623, kdy mu sděluje, že se rozhodl založit v Jičíně
biskupství, stejně jako konvikt pro biskupské alumny a velký seminář pro studující mládež,
obojí pod vedením jezuitů).72 V dopise z 19. září píše, že poddaní určitých vesnic nebudou
stačit na vybudování zámku, mostu a katedrálního kostela. – Kornelius Heinrich Motmann,
agent pražského arcibiskupa v Římě u papežské kurie píše v listě ze 17. února Harrachovi:
„Očekávám příkazy týkající se zřízení biskupství na panství knížete Valdštejna.“73
Na ten samý plán poukazuje papežský nuncius Caraffa ve výše zmiňované zprávě
kardinálu Barberinimu, kde píše, že plukovník Valdštejn se rozhodl založit v jednom ze svých
měst biskupství a pečovat o jeho dotace ze svého majetku.74 Arcibiskup pražský již obeslal
děkana plzeňského75 a kanovníka Kotvu, aby se zajímali o místo a další okolnosti této akce; o
tom pak byla svého času poslána zpráva Jeho papežské Svatosti.76
Rovněž císař byl již obeznámen s tímto plánem.
Jelikož Valdštejn určil za prvního biskupa v Jičíně kanovníka Kotvu, měly být bližší
okolnosti založení tohoto biskupství projednány nejprve s ním. Začátkem března Kotva jednal
o této otázce s Valdštejnem; výsledek jednání nahlásil Harrachovi v listě, který zde uvádíme
ve věrném překladu; píše: „Není tomu dlouho, co jsem byl u osvíceného knížete z Frýdlantu,
a našel jsem ho proti očekávání ve velmi přístupném rozpoložení ohledně zřízení biskupství;
68

O tomto zakládání biskupství také Kollmann: Prop.
J. Rohn: Chronik von Friedland und Reichenberg, str. 151 nn. Krásl tamtéž str. 53, 54, 78, 159, 201, 346, 449,
493, 561. Podlaha: Doppisy etc. str. 47, 51, 53, 70, 78, 223
70
„Waldsteinius ... in urbe (Giczinensi) ...episkopatum etiam, quem Tiburtio Kotvae, Pragensi Canonico,
...Familiari suo, promiserat, et Canonicorum collegium fundare certum habebat.“ Schmidl: hist. soc. Jes. prov.
Boem. III. 306).
71
a. a. O. III. 474, 475.
72
viz tento dopis Valdštejna Coroniovi in: Sitzungber. d. k. b. Ges. d. Wiss., phil. hist. K., Jahrgang 1887. str.
41,42 a nn.; tamtéž je otištěno 22 dopisů Valdštejna Coroniovi, vydáno Dr. Ferd. Menczikem
73
Kollmann: Prop.
74
viz výše § 1
75
v r. 1623 byl děkanem v Plzni David Drahovský z Honsteinu.
76
Kollmann: Prop.
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vzal platbu určité sumy (tj. roční příjem biskupův) na sebe a své potomky a věnuje k zajištění
vzhledné panství Velíš77 v ceně asi 200.000,-, v těsné blízkosti města, takže pokud by během
doby nebyla sjednaná suma zaplacena, měl by biskup se svou kapitulou právo na příjmy
z tohoto panství, dokud by vyhrazená suma nebyla složena. Jelikož však biskup nemůže být
bez svých členů kapituly, rozhodli jsme se prozatím, dokud není postavena rezidence (tj.
bydlení pro členy kapituly), usadit v Jičíně probošta nebo děkana, zatímco ostatní členové
kapituly by v sousedních děkanátech a nejvýznamnějších farách vedli duchovní správu, takže
by v případě svolání kapituly mohli být pozváni do Jičína a tam se společně shromáždit. Rád
bych ovšem trval na tom, aby v Jičíně sídlili ještě alespoň dva členové kapituly a dva vikáři,
kteří by mohli asistovat biskupovi při vykonávání pontifikátu; jen se obávám, že by se kníže
mohl cítit dotčen mým určitým naléháním; chci to tedy do návratu Vaší Královské Milosti
odložit. Kníže, který V. K. M. co nejsrdečněji pozdravuje prosí, zda by V. K. M. mohla co
nejrychleji jak možno Jeho papežské Milosti toto sdělit a s prudkostí (tak to vyjádřil) získat
svolení; a je i mou nejpokornější prosbou, zda by se k tomu V. K. M. mohla uráčit.
Mimochodem během několika málo dní dokončím zakládací listinu78 a pošlu ji V. K.
M. k přečtení, předtím, než ji předám knížeti Valdštejnovi. Zajisté bych si přál, se o tom
poradit v přítomnosti V. K. M. Zde se poroučím.“
I při jednáních o založení tohoto biskupství, která Valdštejn započal nezávisle na
Harrachovi, prokázal arcibiskup svoji nezištnost, která musela vzbudit obdiv. Bez
pochybností bylo pro toto biskupství zvoleno rozsáhlé území, ano, možná celé velké
Valdštejnovo knížectví, takže by z Harrachovy arcidiecéze měl být oddělen významný díl; a
přece se nezdálo, že by byl Harrach proti, spíše toto dílo co nejhorlivěji podporoval v zájmu
katolické reformy. Proto se na Valdštejnovu a Kotvovu prosbu obrátil na císaře se žádostí, zda
by ke zřízení biskupství v Jičíně, které plánuje jeho švagr, udělil své císařské svolení,
obzvláště, když takové dílo přispěje nejen k podpoře katolické reformy, ale i k ulehčení
arcibiskupskému úřadu. Způsob a postup toho, jak bude biskupství založeno, zvláště pak jak
by mělo být postaráno o financování biskupského úřadu, budou v nejbližší době předneseny
císaři papežským nunciem.79
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Panství Velíš (okr. Jičín) patřilo na počátku 17. století Janu Rudolfu Trčkovi, který je v roce 1601 přenechal
Prokopu Dvořeckému z Olbramovic za částku 82.500,-; později přešlo do vlastnictví hraběte Matyáše z Turnova;
po jeho odsouzení připadlo české komoře, od níž ho odkoupil Valdštejn za 82.285 ,- (96.643 fl.). K tomuto
panství náležel jeden zámek, mnoho šafářských dvorů, mlýnů, vinic a více než 30 obcí. (Bilek: Dějiny conf. v.
Čech. II. 705, 721 a další)
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Zakládací listina otištěná u Dobnera (Mon. hist. I. 442 nn.) je tedy od Kotwy.
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Harrach císaři Ferdinandu, 4. května 1624, in: Kollmann, Prop.

24

§ 6. Zakládací listina

Kotva mezitím po důkladné poradě s Harrachem a Valdštejnem navrhl zakládací
listinu, ze které vybíráme následující:80 V úvodu pamětihodného dokumentu se píše, že
Valdštejn by chtěl tímto založením (biskupství) vyjádřit vděčnost Bohu za mnohá od něho
přijatá dobrodiní, což dokazují skvělá vítězství nad nepřáteli říše a církve, podpořit katolickou
víru své vlasti, ohrožovanou tolika bludnými naukami a poskytnout pomoc pražskému
arcibiskupovi, které dosud neobdržel žádného sufragána (?)
Založení bylo vskutku knížecí. Při biskupské katedrále měla být založena kolegiátní
kapitula sestávající z probošta, děkana, arciděkana, scholastika a deseti členů kapituly; kromě
toho mělo ke katedrále přináležet 6 titulárních členů kapituly, 14 vikářů, 12 choralistů, jeden
varhaník, dva sakristiáni a další. Aby bylo dílo realizováno co nejrychleji, měl mezitím jako
katedrála sloužit prostorný farní kostel; při něm prozatím měli ve vlastních k tomu určených
budovách financovaných knížetem bydlet biskup s proboštem, dva členové kapituly, dva
vikáři pobírající své požitky. Ostatní členové měli zatím bydlet jako děkané nebo faráři
v sousedních kostelech; po dokončení potřebných budov v Jičíně se potom do nich měli
přestěhovat.81 Právo jmenovat biskupa, probošta, děkana, arciděkana a scholastiky bylo
vyhrazeno zakladateli samému a jeho potomkům. Ustanovení zbylých deseti sídelních a šesti
titulárních členů kapituly měl první měsíc jmenovat kníže a jeho potomci, ve druhém měsíci
biskup a ve třetím volit kapitula. Jako příjem bylo biskupství přiděleno 20.000 fl., které měly
každoročně pocházet z renty knížectví. Tomuto Valdštejnovu plánu byla bezpochyby v Římě
za tehdejšího papeže Urbana VIII. již věnována jistá jednání;82 definitivní ustanovení mělo
být na Římu teprve vyžádáno.83
Tato zakládací listina mimochodem představovala pouze nástin, což je patrné i z toho,
že v ní není ani slovo o rozloze a velikosti tohoto plánovaného biskupství, což je přitom
otázka, která při zakládání mnoha biskupství (též litoměřického) vyžadovala zdlouhavá
jednání; možná i to byl důvod zdržení a nakonec ztroskotání celého plánu.
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Otištěno u Dobnera: Monum. hist. Boh. I. str. 442 – 448, datováno už v květnu 1624.
Tato a mnohá další ustanovení odpovídají přesně obsahu výše uvedeného Kotwova dopisu Harrachovi.
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„...Sanctissimo D. N. D. Urbano Papa VIII. annuente et approbante re ipsa hunc in modum fundanus ac
eriginus.“ Dobner tamtéž str. 343.
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Na to poukazují závěrečná slova zakládací listiny; tamtéž str. 348. Také papežský nuncius podává ve svém
listě Harrachovi z 24. července 1624 zprávu o tom, že už poslal do Říma memorandum ohledně Valdštejnova
založení biskupství a očekává odtud rozhodnutí. (F.E.A. Prag Korrespond. Harrach.)
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Avšak to, že Valdštejn myslel ve svém díle na všechno, vidíme mimo jiné z existence
kupní smlouvy ze 17. června 1624.84 Podle ní přenechává Valdštejn své statky Wustung a
Bunzendorf Petru Antonu Lamottovi jako léno pod tou podmínkou, „že bude řádně odvádět
poplatky na zajištění biskupa a poskytne obvyklé robotníky ze svých poddaných na stavbu
biskupského kostela v Jičíně.“
Ovšem k založení biskupství nedošlo. Valdštejn byl nejprve zaneprázdněn jinde
nákladným zakládáním klášterů jako např. kartuziánů ve Valdicích, augustiniánů v Lípě,
kapucínů a dominikánů v Jičíně, jezuitského kláštera a studentského semináře v Jičíně a
řádového domu u sv. Mikuláše v Praze;85 poté v dalších letech znovu vypukla válka; tentokrát
to bylo dánsko-sasské období Třicetileté války (1625 – 1629), v níž si Valdštejn jako císařský
nejvyšší velitel získal velké zásluhy; kvůli tomu musely starosti se zakládáním biskupství
ustoupit do pozadí. Ovšem zdá se, že ani vyjednávání s Kotvou Valdštejna neuspokojovala;
16. října píše Valdštejn pateru Coriniovi: „...dokud Kotva nebude sídlit v Jičíně, nebude mu
přidělena sustentace; neboť úřadu bude propůjčeno beneficium. Pokud to nebude, nebude ani
beneficium; proto nevím, jestli tu věc vůbec převezme.“86 Valdštejn mimochodem nebyl, přes
veškerou horlivou podporu katolických institucí, řádových větví apod., vysloveným odpůrcem
protestantů, jak je mu často připisováno; naopak je vícekrát strpěl na svých državách, dokonce
povolil jejich rozšíření a chránil je, takže mu kníže Lichtenštejn musel opakovaně poslat
napomenutí, že má nekatolické kazatele vykázat ze svého území a obyvatele reformovat.87 Na
to však Valdštejn nedbal, takže si rektor jezuitské koleje v Jičíně P. Coronius v letech 1624 a
1625 v dopisech stěžoval na malý pokrok reformace na Valdštejnových državách; jezuitští
misionáři nebyli knížecími úředníky dostatečně podporováni, predikanti pořádali nejen tajná,
ale i veřejná shromáždění (např. v Mnichově Hradišti) a bohoslužby. Podobné stížnosti se
objevovaly až do roku 1626 - na to poukazuje dopis adresovaný Harrachovi88, v němž se mu
sděluje skutečnost, že u císařského dvora se množí stížnosti na jeho příbuzného, knížete
Valdštejna, že se při svém plánovaném založení nechává ovlivnit představami luteránů; kvůli
velké úctě, kterou pisatel dopisu k Valdštejnovi chová považoval za svou povinnost Harracha
o této skutečnosti vyrozumět s prosbou, zda by s Valdštejnem nepohovořil o tom, aby se
nenechal ve své někdejší horlivosti pro katolickou víru pomýlit luterány, kteří by se mohli
snažit ho odvést od zbožného a svatého podnikání. O Valdštejnově příznivém smýšlení o
84

F. Tadra, Briefe Albr. v. Waldstein (Fontes rer. austr. II. 41. B.) str. 284
S. Frind: Gesch. d. Bisch. v Leitm., str. 4
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d. d. Prag 16. října 1624. Menčik: tamtéž.
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S. Tadra tamtéž.
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luteránech svědčí i jeho dopis Karlu Harrachovi89, ve kterém píše: „Také prosím, aby
v Čechách nebylo tak hrozivě postupováno proti luteránům; nechci také ztratit na pověsti, jak
mluví zlí jezuitští a jiní horší jazykové...90; jezuité najdou jinou kolej, ale císař žádnou jinou
zemi.“ Zdá se tedy, že tenkrát již Valdštejn ve své horlivosti pro katolickou reformu polevil.
Ještě v témže roce píše Gerhardu von Taxis: „...nedychtím po tom mít nějakého biskupa...“91
Nakonec jeho zavraždění v Chebu (26. února 1634) učinilo konec všem nadějím.

Druhá část
Otázka biskupství za císaře Ferdinanda III.
1. kapitola: Litoměřické proboštství

§ 7. Ohlédnutí za dějinami proboštství
Již císař Ferdinand II. měl v úmyslu, jak jsme výše vyložili, zřídit v Čechách biskupství,
zvláště pomýšlel na Litoměřice; zde mělo podle jeho přání být založeno biskupství a tamní
proboštství

mělo být použito k jeho dotování. Následkem válečných událostí a dalších

překážek musela být ovšem realizace tohoto plánu na mnoho let odsunuta do pozadí. Tento
plán však trval, a po překonání mnoha obtíží nakonec dospěl k realizaci v roce 1655. Krátký
pohled na dějiny tohoto úctyhodně věkovitého kolegiátního nadání se tu proto zdá být na
místě.
Litoměřické proboštství již od svého vzniku patřilo k nejvýznamnějším zemským
nadacím Čech.92 Z bohatých statků, které při svém založení obdrželo, bylo ovšem mnoho
z nich v průběhu doby ztraceno loupením, zastavením i jiným způsobem; odtud mnohé
stížnosti proboštů na nouzi kapituly, které se datují od 15. století, jakož i neustálé žádosti o
osvobození od daní a poplatků adresované úředníkům. Za probošta Marka, svobodného pána
z Kittlitz93 byl kostel tak zchátralý, že hrozilo jeho zřícení; v nebezpečí byla zvláště věž; a
přesto chyběly odpovídající prostředky na nutné opravy.94 S ohledem na tuto nouzi odkázal
89

Waldstein an K. v. Harrach, 5 května 1626, in: Tadra tamtéž.
nečitelné, snad Martinic
91
Orig. St. A. Prag. f. 67/29; též in: Kollmann tamtéž.
92
Ohledně zakládací listiny z r. 1057 vyhotovené na příkaz vévody Spytihněva II., jejíž originál je opatrován
v tzv. Dómském pokladu vLitoměřicích viz: Verf. Aufsatz in Mitteilgn., Svazek 47, str. 275-93.
93
1567-1580
94
viz mnoho jeho dopisů pražskému arcibiskupovi Antonínu Brusovi (1561 – 1580) v pražském FEA; rovněž
Mitteilg. svazek 48, str. 429.
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dokonce pražský administrátor Valentin Han von Mies95 ve své závěti prostředky na výstavbu
této věže.96
V důsledku toho ovšem probošti často zastávali také další důležité úřady, takže sídelní
povinnost neudržovali nebo udržovat nemohli; okolo pol. 16. století už téměř třicet let
nepobývali v Litoměřicích.97 O tom čase podává císaři Rudolfu II. zprávu pražský arcibiskup
A. Brus v dopise z Oseka 6. července 158098 „že kolegiátní kostel v Litoměřicích za časů
císaře Ferdinanda blahé paměti dosáhl takového úpadku, že zde nebyl ani děkan ani jiný
kanovník, nýbrž rovněž nepřítomní proboštové zastávali svůj úřad skrze kaplana a využívali a
přivlastnili si všechny příjmy náležející proboštovi, děkanovi a kapitule. Když však bylo
zjištěno, že zde bylo Collegium Canonicorum a že se příjmy vztahují na živobytí několika
osob, získala Jeho Cís. Mil. blahé paměti skrze přidělené komisaře vhled (sic) a potvrdila
písemné nařízení Své Cís. Mil., že při tomto kostelu má vedle probošta býti děkan, dva
kanovníci a jeden kaplan, a děkan má zachovávat rezidenci spolu s kanovníky a kaplanem,
ovšem až na současného mladého pána z Dona99, jemuž císař Maximilián blahé paměti svěřil
děkanát a který dlí na studiích, atd.“ Zde zmíněné obnovení pořádku a povinností kapitulárů
se uskutečnilo v r. 1559.100
Po českém povstání v r. 1618 byly nadaci její zbývají statky uloupeny a prodány
tehdejšími vládci městu Litoměřice a některým soukromým osobám, většinou šlechticům.101
Na příkaz císaře Ferdinanda II. ovšem musely mnohé z nich být navráceny, nouze kapituly
tím však napravena nebyla. Probošt Jan Sixt von Lerchenfels (1617 – 1629) to dojemně líčí ve
svých listech pražskému místodržitelství, jakož i císaři samému. Přes tuto nouzi bylo zchudlé
nadání postiženo neobyčejně tíživými odvody.102
Tak byl probošt Lerchenfels nemilosrdně pronásledován královskými výběry daní.
Proto se neprodleně obrátil k císaři o pomoc; v jedné takové prosbě čteme: „nedávno na
poslední audienci jsem Vašemu Vel. poníženě přednesl, jak jsem byl Anno 1618, 19. a 20.
rebely Vašeho Vel. possesuvi vypuzen ze svých proboštských statků, jimž také chudí poddaní
95

spravoval pražskou arcidiecézi spolu s Johannem von Buchau v letech 1544 – 1555.
Miss. Germ. 1572 – 1576 Fol. 104 ve FEA.
97
S. Borovy: Brus. Str. 104.
98
FEA. Prag.-Osek byl od r. 1580 odebrán řádu a byl přivlastněn pražským arcibiskupstvím; restituce proběhla
teprve 17. května 1626. Viz Scheinpflug: Studien zur Geschichte von Osegg in Mitteilgn., sv. 57-68 aj.
99
Tento mladý děkan pobýval na různých vysokých školách za účelem „studia“; příjmy děkanství spravoval jeho
otec hamižným způsobem téměř deset let.Přes mnohé naléhavé pohovory tento šlechtic stále držel obročí, neboť
byl oblíbencem císařovým, od r. 1574 do r. 1582. viz Winter: Život cirkev.. 423; Borovy: Medek str. 10, 11.
100
Ferdinandus I confirmat conventionem factam inter Praepositum, Decanum et Canonicos colleg. ecclesiae
Litomericensis ratione eorum intradarum de ao 1559. Vidim Kopie a original v LKA. – Viz Mitteilungen: sv. 49,
str. 428.
101
S. Bilek Th.: Dějiny konfiskací v Čechách I. a II.; Mitteilungen sv. 49, str. 51 – 54.
102
viz Mitteilgn., tamtéž str. 55 – 60; příloha III.
96

28

museli odvádět všechny poplatky. Item jsme také měli 23. a 24. rokem v litoměřickém kraji
Holštejnský regiment, na který bylo, i přestože mám málo poddaných, odvedeno na
poplatcích přes 19.000 tolarů, což nás postihlo na daních dle veřejného patentu V. C. M.
V dalším roce 1627 jsem při nočním přepadení přišel o zbytek svého nedostatku, a přestože
Jure gentium nás zprostila všech daní a poplatků, nepomůže to, protože quo Jure nikdo
nezná...“103 Pozice proboštství se ještě zhoršila poté, když během Třicetileté války byly Čechy
a zvláště Litoměřice a okolí těžce postiženy opakovanými nájezdy Sasů a Švédů. Zbylá pole a
statky byly zcela zpustošeny, hospodářské budovy zničeny, poddaní zcela vyčerpáni
neúnosnými kontribucemi a ubytováním vojáků, mnohokrát byli donuceni k útěku do hor; na
obdělávání pozemků nebo na povinné odvody nebylo v této situaci možno ani pomyslet.104
V roce 1631 vpochodovala saská armáda do Čech, řadu vesnic v okolí Litoměřic
změnila v popel, zničila část města a zpustošila celé okolí.105
Kapitulní děkan litoměřický Cölestin z Kronfeldu si ve svém dopise pražskému
kanovníku Georgu Nefestinovi z Koberovic hořce stěžuje na těžké válečné rány; jeho poddaní
jsou podle něho kvůli těžkým válečným kontribucím již zcela vyčerpáni a z větší části uprchli,
a on není schopen pomoci sobě ani nikomu jinému.106
V roce 1634 vtrhli do Čech Švédové; stejně tak v roce 1638, 1643 a 1645 pod velením
Torstensonovým a 1648 Königsmarckovým. Dokonce i po uzavření Vestfálského míru (1648)
trpěly Čechy a zvláště Litoměřicko častými průchody vojsk; v Litoměřicích dokonce
nepřátelské oddíly zůstaly až do 1. října 1649.
Litoměřické proboštství trpělo v průběhu doby také náboženskými zmatky. Na
počátku 15. století se větší část obyvatel připojila k husitskému bludu; proto měla kapitula
nedobré postavení nejen vůči poddaným, ale i vůči městu. Je jasné, že husitští poddaní své
povinnosti vůči katolické vrchnosti neplnili vůbec nebo jen zčásti; odtud ty časté spory
s poddanými, na které si při každé příležitosti stěžoval probošt a ostatní členové kapituly
státní správě, arcibiskupovi a dokonce i císaři. Dva zachované staré kopiáře z času starého
proboštství odhalují hotové dějiny utrpení.107
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Lerchenfels císaři ferdinandu II. 1628. Hofkammerarchiv Wien, Lit. L. fasc. 3. N. 6. Orig.
Na tuto nouzovou situaci upozorňuje probošt J. T. Kotva (viz níže) ve svých dopisech děkana Cölesina
z Kronfeldu (1626-1939) a zvláště zvláště Schleinitze.
105
List z 10. února 1633 FEA. Recepta ab a0 1633. Kopie v LA.
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Viz též Lippert tamtéž str. 417 nn.
107
Jeden, tom. I., obsahuje 130 listů, druhý, tom. II. 242 , mezi nimi mnohé nepopsané; bohužel tyto knihy
zavedené v polovině 16. stol. jsou těžko použitelné kvůli rukopisu.
104

29

§ 8. Zasloužilí proboštové
S výjimkou probošta Zdislava ze Zvířetic (do r. 1421), který se ještě za svých studií
v Praze nechal pomýlit svým přítelem Janem Husem a byl proto, tehdy ještě katolickými
občany Litoměřic, po dobytí a vyplenění proboštství vyhnán (14. února 1421), byla většina
litoměřických proboštů ctěna pro svou zbožnost, učenost a další přednosti; mnozí z nich byli
známi dokonce daleko za hranicemi Čech. Zvláště století 16. a 17. vykazuje řadu skvělých a
záslužných mužů. Protestantismu mnozí z nich čelili slovem i činem. Tak i probošt Dr. Jan
Žák, původem z Litoměřic, který bránil katolickou víru před útoky luteránů, takže mu
v jednom ze svých dopisů vyjádřil největší úctu a váženost i Jeroným Emser.108
Jeho následovník Jan Hassenberger (1542-1551) známý spíše pod přízviskem Horák
Horacius, rovněž původem z Litoměřic, dříve profesor na univerzitě v Lipsku, přítel
humanisty a teologa Johanna Cochläuse, vychovatel a domácí učitel u známé rodiny Fuggerů
v Norimbergu, poté dětí císaře Ferdinanda I., jenž mu proto byl zvláště nakloněn; byl v čilém
písemném kontaktu se zasloužilým vídeňským biskupem Fr. Nauseou (1541-1552),
Hieronymem Hochwartem, svým bývalým spolužákem z Lipska a později ceněným
kazatelem a historikem109, stejně jako s dalšími respektovanými muži své doby.
Johann Faber, později věhlasný vídeňský biskup (1530-1541), jeden z nejhorlivějších
obránců katolické víry, byl dříve též litoměřickým proboštem (1534-1541); stejně tak Vilém
Prusinovský (1562-1565), pozdější biskup olomoucký (1565-1572), horlivý příznivce
katolické reformy. Litoměřickým proboštem byl i Sittardus O. Praem., opěvovaný dvorní
kazatel a zpovědník císaře Ferdinanda I. a Maximiliána, na jehož náboženské smýšlení ve
prospěch katolicismu působil rozhodujícím vlivem:110 Probošt Wolfgang z Horšovského Týna
studoval filosofii a teologii v Římě v jezuitském kolegiu, vstoupil pak, povzbuzen příkladem
sv. Ignáce, do jezuitského řádu, vrátil se do Čech a působil v Praze jako jeden z nejlepších
profesorů teologie; poté, co řád z různých důvodů opustil, coby děkan v Plzni čelil
neohroženě a přes těžká pronásledování utrakvismu a protestantismu; byl zvláště ctěn v Plzni,
Praze a Litoměřicích pro svou strhující výřečnost, takže jeho rukopisná kázání byla později
litoměřickými kapituláry používána jako vzor.
Mezi litoměřickými probošty najdeme dokonce kardinála; byl to František baron
z Dietrichsteinu. Narodil se r. 1570 v Madridu, studoval v Římě, stal se důvěrným přítelem
108

Viz „ List Jeronýma Emsera z lipské disputace Janu Žákovi, „pravému doktoru z Prahy“ in: Walch: M.
Luthers sämtl. Schriften tom. VIII. str. 1478 nn.
109
Dva jeho dopisy Hassenbergerovi in: Oefele. script rer. biocar. I., str. 149-156.
110
Viz jeho životopis v hisotr.-polit. listech, sv. 166: 4. a 5. sešit; Steinherz: Nuntiaturberichte aus Deutschland
v. 1560-72. I. Bd. (1560-1561).
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papeže Klementa VIII., r. 1591 se stal členem olomoucké kapituly, r. 1593 wroclavské, poté
členem pasovské a r. 1592 byl ustanoven proboštem v Litoměřicích; již 3. března r. 1599 se
stal kardinálem a 26. května téhož roku byl zvolen biskupem olomouckým. Státu i církvi
poskytoval ty nejcennější služby – zasáhl rozhodujícím způsobem do církevně politických
událostí za doby Rudolfa II., Matyáše, Ferdinanda II. a Ferdinanda III., s neúnavnou horlivostí
a skvělým úspěchem prováděl katolickou reformu, takže mu bylo přiznáno obrácení více než
150.000 nekatolíků.111 Pro litoměřické probošty získal právo při slavnostních bohoslužbách
v kostele svém i jiných nosit mitru, berlu, prsten a ostatní pontifikálie a udělovat lidu
biskupské požehnání.112
Jan Sixt z Lerchenfelsu, vysoce vážený řečník, básník a hudebník; s chytrostí a
prozíravostí podporoval katolickou reformu v Plzni a okolí Horšovského Týna, s velkým
požehnáním působil jako děkan vyšehradské kapituly a s ještě větším požehnáním jako
litoměřický probošt (1617 – 1629). S pomocí pražského arcibiskupa založil v Litoměřicích
první tiskárnu (1627) a tím zpřístupnil veřejnosti množství poučných, povznášejících a
apologetických spisů, především z vlastního pera; mnohé, možná většina, z nich byla zničena
při velkém požáru, kterému padla za oběť tiskárna i proboštství (31. 1. 1627).113
Jeho následovníkem byl jeden z nejhorlivějších katolických reformátorů, Jan Ctibor Kotva
(1629 – 1637) pro svou výřečnost zvaný „český Cicero“. Neohroženě kázal coby člen pražské
kapituly i po defenestraci (1618), kdy rebelové ovládli Prahu. Byl ovšem po jednom ostrém
kázání vsazen do žaláře (1620), kde zůstal až do bitvy na Bílé Hoře. Poté však s o to větším
zápalem pokračoval ve své činnosti. On to byl, kdo na valdštejnská panství frýdlantské a
liberecké znovu přivedl první katolické faráře. Pro svou neúnavnou činnost a mnohé zásluhy
byl vybrán jako první biskup pro Valdštejnem plánované biskupství v Jičíně a Ferdinandem
II. pro biskupství v Litoměřicích.114Je mu třeba především přiznat zásluhu na tom, že v r.
1630 se mohli v Litoměřicích natrvalo usadit jezuité a založit tu své kolegium a
gymnázium.115
Osm litoměřických proboštů získalo biskupské resp. arcibiskupské hodnosti, jeden se
stal, jak řečeno, kardinálem, tři byli kandidáty na biskupa (první probošt Lanzo a třicátý
sedmý probošt Jan Hassenberger byli kandidáty na pražské biskupy), jednapadesátý probošt
Ctibor Kotva byl kandidátem na biskupa v Jičíně.
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Kröss SJ – Geschichte der böhm. Provinz der GEsellschaft Jesu I., str. 858 aj.
Bula papeže Klementa VIII. z 15. října 1594. Originál v dómském pokladu v Litoměřicích.
113
viz Mitteilgn. , sv. 48, str. 384 nn.
114
viz výše §§ 4, 5, 6.
115
viz obšírný životopis v Čas. katol. duchov. 1901, sešit 9 a 10.
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Nejzasloužilejším proboštem a později biskupem (1655) litoměřickým byl Maximilian Rudolf
baron ze Schleinitz (1637 – 1655).
Dříve, než o něm budeme podrobněji psát, zdá se důležité poněkud blíže poznat
hmotnou situaci litoměřického proboštství té doby, neboť ono mělo zajistit financování
litoměřického biskupství.

§ 9. Hmotná situace proboštství

K tomu se nám nabízejí spolehlivé informace probošta Kotvy z r. 1634 a 1635, které
posílal kardinálu Harrachovi za účelem získání podpory z výnosů Solní pokladny. První
zpráva116 uvádí tyto příjmy:
1. Roční daň poddaných ve výši 222 tolarů 59 grošů 5 pf.
2. Malý venkovský statek, na jehož pozemcích se na jaře a na podzim sesbírá 90 měřic obilí
různého druhu.117
3. Nějakých 50 ovcí, které však stěží obdržíme kvůli nedostatku luk.118
4. Asi 10 kusů hovězího dobytka.
5. Jeden pivovar119, pro který však musí být pšenice, ječmen a dřevo nakupovány v Praze a
přepravovány po Labi. Vaří se jednou za pět až šest týdnů; jedna várka poskytuje 20 sudů,
někdy 4 vědra. Část tohoto piva se prodává ve čtyřech proboštských výčepech; část připadne
děkanovi a kanovníkovi, zbytek je použit pro domácí účely.
6. Mlýn, který poskytuje asi 60 měřic pšeničné mouky.120
7. Vinice u Pokratic, která poskytuje 10 nebo 20 věder vína, některý rok méně, některý rok
více; v roce 1633 vynesla pouze 4 vědra.
8. Lososy poskytují poddaní z Rybářova121, ročně tři. Slepic 70, 14 kop vajec.

Výdaje probošta
1. Děkan od něho ročně obdrží 14 věder piva,
2. kanovník 4; kromě toho obdrží tento na penězích 40 tolarů; pak celý desátek vína z vinice
proboštství.
116

FEA Praha, Reditus Praepositurae Litomeric. 1634, sign. Sale. č. 3; Psané samotným Kotvou. Text výše je
poměrně věrně přeložen z latiny.
117
Pravděpodobně v Třebenicích
118
Zde i v celé zprávě odhalujeme strašlivé válečné zpustošení.
119
V Třebenicích; později však byl zničen Švédy a znovu vystavěn Schleinitzem (1640)
120
tamtéž; také ten byl vypálen a znovu vystavěn Schleinitzem.
121
předměstí, leželo na Labi.
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3. Františkáni v Litoměřicích obdrží ročně 18 tolarů.
4. Rektor školy 15 tolarů; kromě toho obdrží tento pro svoji obživu 30 grošů týdně, což dělá
26 tolarů ročně;
5. Také zpěváci musí jím být vypláceni.
6. Sládek obdrží při různých příležitostech 60 tolarů.
7. Různé rodiny na venkovských statcích obdrží ročně 80 tolarů.
8. Výlohy na vinice ročně činí na stovky štoků.
9. Pšenice a ječmen, stejně jako dřevo pro pivovar se musí kupovat, takže tento nepřináší
velký užitek.
10. Konečně mnoho almužen pro členy řádů.122
Druhá zpráva z r. 1635 je obšírnější123; uvádí nejprve ztráty, které proboštství utrpělo
v průběhu doby.

1. Ztráty na příjmech ve městě:
Trhová daň (decimum forum), šenkovní daň (dec. tabernae), desátek z příjmů zemských
soudních poplatků a všeobecných výběrů peněz; polovina labského cla především
z měřitelného zboží, které se po Labi přepravuje.124
2. Ztráty na pozemcích, dvorech a poddaných125
a) Pirna, výšina v blízkosti Litoměřic, na níž se dříve nacházelo mnoho výjimečně výnosných
vinic; toho času ve vlastnictví města Litoměřice;
b) Dvanáct staveb v Litoměřicích; stejně tolik v Bílině; tamtéž řada včelínů, které dříve
dodávaly med zemské šlechtě;
c) Žernoseky a Zálezly, nyní v majetku pána Vřesovice
d) Podvinice (sic!) a Trnovany, nyní v majetku nejvyššího purkrabího
e) Konojedy nyní v majetku hraběte Zdenka z Kolowrat
f) Doubravice, v majetku purkrabího
g) Chotíšov, toho času přináležející panství Brandýs
122

Na konci se píše: „De reliquo videat Praepositus, unde cum familia domestica vivat tecta conservet!“
FEA.: „Praepositus Litom. dat informationem ratione abalienatorum et quae de facto penes eam (sc.
preaposituram) restent ad effectum abtinendae alicuius portionis ex Cassa salis.“ – Memoriale ad Emin.
Principem. Sign. No. 1 Praepositur.; psané samotným Kotvou; zpráva je poměrně přesně přeložena.
124
Srv. Frind: Kirchengesch. I. 142 nn.
125
Místa můžeme téměř všechna najít u Frinda: Kirchengeschichte I, 132-145, částečně také u Lipperta: tamtéž
str. 13 aj.
123
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h) Pokratice, náležející různým vlastníkům v sousedství;
i) Ploškovice, zabrané hrabětem Šlikem;
k) Malešov, toho času v majetku kněžny z Lobkovic
l) Rádek, jehož situace je Kotvovi neznámá126;
m) výčet z velké části neznámých míst, např. Mosov, Dasovice, Lubesovice, Bříza, Husectí,
Bosovice127, Popov, Prači, jejichž vlastník by měl být vyhledán v zemských deskách.
K tomu ještě ty državy, které byly během let proboštství odejmuty, jako dvůr v Želeticích128 s
k němu přináležejícími pozemky nedaleko mostu přes Labe a patronátní právo nad kostelem
sv. Martina v Mlékojedech; dále Slatina, nyní v držení hraběte Šternberka; kostely na
litoměřickém předměstí – sv. Jiří, sv. Vojtěch, sv. Mikuláš; rozlehlé državy zvláště na vinici
v Chysnově, Křemíně a Homolce aj., z nichž nyní probošt nevlastní ani polovinu.
„všechny tyto a mnohé jiné državy“, poznamenává Kotva, „jsou nyní ztraceny a už neexistuje
naděje na jejich navrácení“. 129

3. Tehdejší příjmy proboštství
Čtyři zcela zpustošené vesnice130, z větší části vypálené, se 4 (!) poddanými v jiné
vesnici. Dříve měl probošt v této vesnici 48 rolníků, dnes ani polovinu, a ti mají sotva co
obdělávat. V lepších časech odváděli na roční dani 120 tolarů 46 gr. 4 pf. Z toho dostával
každoročně kanovník 20 tolarů; již pět let neplatí, a jak má od nich člověk ještě něco dostat,
když většina z těchto poddaných není naživu? Rybáře má probošt ještě čtyři; ti odvádějí ročně
asi dva lososy. Jako roční daň ať Česká komora zaplatí 120 tolarů. Pro svoji potřebu má
probošt jednu vinici, ovšem velkou, ale v minulých letech vynesla jen 7 věder vína, zatímco
výlohy činily 600 R (říšských tolarů). Za své vlastní peníze získal probošt malou vinici, která
však při posledním vinobraní poskytla jen půl vědra vína a 18 sextariů.131 Desátek z vína,
stejně jako roční daně obdržel kanovník. Pivovar byl úplně zničen; nestačilo by 700 R na jeho
obnovu. Probošt měl ještě jeden statek, ale ten byl velmi malý a nadto tak zpustošený, že
z jeho staveb zůstaly jen děravé zdi a střecha! Pole byla všechna neobdělána, dobytek nezbyl
žádný.

126

poznamenává: „plura sunt talia loca in Boëmia“
spíše Bohušovice nad Ohří
128
nynější Eisendörfel
129
dále se píše: „Profecto, nisi ex urna Em. V. liberalissimae gratiae annuae competentis ad instar praelotorum
aliorum assignandae dulciorem capiam aquam, panem doloris etiam cum sale commiscere liceat, siti, si non
peribo, fame ne moriar metuo. Haec enim pacula e tantis pro mensa solummodo praepositi restant“!
130
Křešice, Třebenice, Zubrnice a Leština
131
sextarius = 1 nösl = ½ mázu.
127
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Mlýn byl na náklady probošta obnoven jak jen možno; ale za rok poskytl jen 12 měřic
pšeničné mouky.

Finanční závazky probošta
Musel vyplatit odpovídajícím ročním platem vikáře, varhaníka a kantora. „O ročních
dobročinných darech zcela mlčím, které poskytuji litoměřickým klášterům, abych získal ty,
kteří by mi asistovali při slavnostních bohoslužbách o velkých svátcích“132. K tomu se
přidávalo množství opravdu zatěžujících výdajů, které probošt musel nést, pokud se chtěl
postarat o důstojné bohoslužby.133
V této neutěšené situaci se litoměřické proboštství nacházelo až do konce Třicetileté
války. S velkým nasazením se zasloužilý probošt Maximilián Rudolf baron ze Schleinitz
(proboštem od r. 1637) snažil statky znovu uvést do pořádku, nově získat, znovu postavit
hospodářské budovy, zřídit nové apod., takže výnosy proboštství později vzrostly dokonce na
3.000 fl., ovšem na zlepšení neměl podíl pouze Harrach resp. Propaganda se Solní pokladnou;
Schleinitz sám přinesl ze svých vlastních prostředků neobyčejnou oběť.134

2. kapitola
§ 10. Důvody pro zřízení biskupství

Přestože se proboštství v Litoměřicích, jak výše naznačeno, nacházelo z důvodu ničení
za Třicetileté války ve velmi neutěšené situaci, přece existovalo dost důvodů pro založení
biskupství právě zde. I když byl samotný kolegiátní kostel velmi zchudlý, přece jen šlo o
jeden z nejstarších a nejslavnějších kostelů v zemi;135 vždy představoval důležité středisko
náboženského života v severních Čechách. Sami proboštové stáli, zejména v 16. a 17. století,
obětavě po boku pražskému arcibiskupovi a podíleli se významně na obtížném díle katolické
reformy.

132

jeho vlastní slova
Na konci se píše: „Sed finem facio. Novit Boëmia, novit mundus, ideo abmutesco ego, Em. Cels. Vm,
Cardinalem pientissimum, Principem justissium, Dominum liberalissimum, ut sic securus sim, me sub tanti et
Cardinalis et Principis et Domini protectione nec siti nec fame in malum omen successorum meorum periturum;
qui, ne mihi, ae socordiae meae maledicant, omni, qua per est, animi submissione scriptum hocce ad revidendum
et commiserandum Eminentiae Vestrae offere debui, immergens me totum in profundissimam abyssum gratiae
magnae
Celsitudinis Vae Eminentissimae hummilimus sacellanus Johannes Kotva, Praepos. Litomericensis.“
134
viz dále 3. a 4. kapitola; dále dopisy probošta Schleinitze Harrachovi, obšírněji ve II. dílu diecézních dějin
135
Non facio comparationem, ne invidiam concitem; fateri tamen cogor, in Bohemia praeter Wissegradensem
quid simile vix haberi ac olim praehabitam fuisse“ (sc. Litomericensis ecclesiam). Cruger. ss. pulv. ad. II Aug.
133
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U tohoto kostela se nacházela kapitula; ovšem byla omezena co do prostředků i počtu
členů - přesto tu byla. Probošt i děkan měli své prebendy, rovněž kanovník měl příjmy, i když
jen na nutnou obživu.
Díky zlepšení a dotaci některých kanonikátů mohla být tato kapitula povýšena,
rozmnožena co do počtu členů a připravena tak pro biskupa. Neboť založení nové kapituly by
bylo spojeno s velkými finančními náklady. Dále se tu nacházel staroslavný, věhlasný kostel.
Přestože byl zchátralý, byl ale také prostorný, vybavený chórem pro členy kapituly, nutnými
církevními potřebami, bohoslužebnými rouchy, liturgickými nádobami apod., zcela vhodný
pro pontifikální bohoslužby; mohl být proto snadno povýšen mezi katedrální kostely.136 Ani
zajištění potřebného ubytování nebylo problémem. Dosavadní proboštství mohlo, alespoň
dočasně, sloužit jako biskupská rezidence, zvláště v případě že by proboštství bylo
přivlastněno biskupstvím. Pokud by hned od začátku zůstával vedle biskupa i probošt mohl by
využít prostorného děkanství, děkan zase dosavadního bytu kanovníkova a pro ostatní členy
kapituly mohly být lehce získány nebo postaveny domy v sousedství.
K tomu všemu přistupuje zvláště příznivá poloha města a dostupnost území, které bylo
pro litoměřické biskupství vyhlédnuto. Harrach a Schleinitz opakovaně poukazovali na to, že
zvláště kraje litoměřický, žatecký a mladoboleslavský jsou vystaveny stálému nebezpečí
pronikání bludného učení ze sousedství. Neboť tato území hraničí s Lužicí a Míšní, které byly
zcela protestantské. Právě v těchto částech Čech se mnohde přes katolické reformní hnutí
drželi luterští kazatelé; v horských oblastech zvláště na severu tak byli poměrně v bezpečí.137
Poučná je v tomto ohledu zpráva o náboženských poměrech v litoměřickém vikariátu,
která byla v r. 1650 poslána do Prahy.138 Zde píše mezi jiným teplický farář Eliáš Reichel:
„stovky a tisíce proudí stále ještě za kazateli do Fürstenwaldu. Kostomlaty pod
Milešovkou,139 které patří hraběti Černínovi, jsou oficiálním útočištěm pro heretiky a
špeluňkou pro kazatele. Tamtéž se konají shromáždění sedláků proti reformě; je třeba se
obávat nepokojů. Člověk musí pochybovat o úspěchu katolické reformy, dokud toto „hnízdo“
nebude vybráno. Nevěrní židé z Teplic nabízejí vyhnancům či jinak nestálým heretikům
ochotně ubytování; není téměř žádného židovského příbytku, který by neměl takového

136

Z velké části vybráno z odpovídajících zpráv probošta Schleinitze, zejména z návrhů na založení biskupství.
viz níže §§ 12 a 14.
137
Schleinitz na to často poukazoval, zhruba týmiž slovy.
138
FEA. Praha l. I. prov. par. ab a 1600-1660; opis v LA.
139
současná farnost (od 1765), vikariát teplický.
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křesťanského hosta; ano, dokonce mají mnoho křesťanů za nájemníky. Když je farář poprosil,
aby mu o tom dávali vědět, vzpírali se, ano vysmáli se mu.“140
Kraj litoměřický i další dva jmenované byly od sídla arcibiskupa velmi vzdálené, kvůli
horám špatně přístupné, takže jejich důkladná vizitace mohla být prováděna jen zřídka a byla
spojena s neobyčejnými těžkostmi. Litoměřice nicméně ležely přímo v srdci této ohrožené
oblasti, a proto se zde zřízení biskupství a dosazení bdělého pastýře jevilo jako nutnost.
Samotná pražská kolegiátní kapitula, která kvůli tehdejší naléhavé situaci a s ohledem
na udržení velké arcidiecéze ve svém posudku z 1. července 1654 zřízení nového biskupství
vyloženě odmítala, prohlásila ve svém prvním listu z 30. května 1651 založení dalších
biskupství za nutnost; tato biskupství by měla být svým způsobem strážními hlídkami pro své
okolí, aby díky své poloze na hranicích bránily pronikání bludných učení; zvláště pro
Litoměřice bylo biskupství velmi doporučováno, tam mělo být zřízeno první.141

§ 11. Překážky

Opravdoví přátelé a podporovatelé katolické reformy byli o nutnosti zřízení biskupství
nejprve v Litoměřicích pevně přesvědčeni. Ovšem čím blíže byl tento plán uskutečnění, tím
více se ukazovaly četné překážky a obtíže, které bylo nutno překonat.
První obtíž spočívala v zajištění přiměřené fundace biskupství. Harrach se
Schleinitzem ovšem od začátku navrhovali přivtělit k nově zřizovanému biskupství dosavadní
proboštství. Jeho úplnému zrušení se však bránil císař a především jeho okolí. Litoměřické
proboštství bylo staré a patronátní právo nad ním drželi odjakživa čeští králové; proto se ho
nechtěli jen tak vzdát, a zvláště císařovi rádci před tímto krokem varovali a císaře dokázali
získat na svou stranu. A tak toto přivtělení proboštství, které později při projednávání
patronátní otázky získalo podporu i v Římě, představovalo jednu z největších překážek, jež
mohla celé dílo ještě docela dobře ohrozit. Ale i kdyby na toto přivtělení císař kývl, příjmy by
pořád ještě nebyly stačily k zajištění biskupa, protože výnosy biskupství tenkrát byly, jak jsme
ukázali výše, velmi nízké. V době hrůz Třicetileté války totiž zejména državy litoměřického
proboštství utrpěly velké škody. Proto bylo třeba přemýšlet o koupi panství pro nové
biskupství; na to se však nedostávalo potřebných prostředků. Při jednáních o založení nového
biskupství v Čechách se ovšem již od začátku poukazovalo na příjmy ze Solní pokladny. A
tento výtěžek ze soli byl po zdlouhavých jednání formálně potvrzen císařem teprve 22. března
140
141

přeloženo z latinského tetu.
AMKU: Votum Metropol. capituli Prag. viz také níže § 33.
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1630; papežské potvrzení se táhlo ještě déle, takže Harrach opakovaně o toto potvrzení
žádal.142 Přišlo 30. července 1632. Jak velké však byly ze všech stran požadavky na Solní
pokladnu! Z jejích výtěžku měly být podpořeny mnohé kláštery, které během doby přišly o
většinu svých statků, z velké části zchudlé farnosti, pražská kolegiátní kapitula, různé
kolegiátní kostely, kněžský seminář a především samotné arcibiskupství. Nároků, které
vznášeli především regulárové stran restituce svých vyrabovaných statků, nebylo málo.143
Mnozí z nich dokonce se Solní smlouvou nesouhlasili; odtud jejich protesty, stejně jako
protesty cisterciáků a premonstrátů,144 k nimž se v prosinci 1630 připojili i probošt a kapitula
litoměřická,

145

kteří shledávali takovéto odškodnění nedostatečným. Na peníze ze Solní

pokladny si mimochodem opakovaně činil nárok i císař. Byly mu z ní vypůjčeny velké sumy
s příslibem brzkého vrácení. Přes naléhání kardinála Haracha však vráceny nebyly, stejně jako
odpovídající poplatky.146 Což je ovšem při špatné finanční situaci ve válečné době
pochopitelné. Proto mohlo být mnoho požadavků světského i řádového kléru na podporu ze
Solní pokladny uspokojeno jen ve velmi omezené míře. Rovněž je z toho jasné, že na založení
biskupství nemohly být z tohoto fondu vynakládány najednou velké sumy.
Když pak později výnosy Solní pokladny dosáhly značné výše a mohlo být pomýšleno
na koupi panství pro biskupství, objevily se nové obtíže. Nyní se jednalo o různé nároky,
které musely na takovéto panství být kladeny. Především nesmělo být příliš daleko od
Litoměřic, aby nad ním biskup neztratil dohled a aby nebyla ztížena komunikace správců a
úředníků s biskupem; totéž co se týče dopravy potravin a úrody do Litoměřic.147 Nesmělo také
být příliš drahé, vzhledem k omezeným prostředkům. Vše to vyžadovalo důkladné rozvážení
a déletrvající porady, takže plán na koupi panství pro litoměřické biskupství, přijatý již tak
dávno, mohl být realizován teprve počátkem roku 1647.

142

Tak v Harrachově dopise Propagandě ze 4. ledna 1631.
S. Gindely: Gegenreformation, str. 317, 318, 320, 324 aj. Gindelyho pojednání o Solní smlouvě ovšem mnohé
přechází. Tak např. píše, že císař zvýšil Harrachovi Bezüge), aby „nejprve arcibiskupa umlčel;“ podivný styl
vyjadřování, uvážíme-li těžkou situaci, ve které se tehdy arcibiskup i celá jeho arcidiecéze nalézali.
Pozoruhodně zní také reflexe na str. 323, ve 2. odstavci. Přímo nesprávné je pak Gindelyho mínění v závěru 6.
kapitoly, kde píše: „Co se týče solní platby, kterou zrušil až císař Josef II., poznamenáme jen, že nebyla nikdy
použita k účelu, k jakému ji Harrach určil.“ (str. 326). Což především z výtěžků Solní pokladny nebyla založena
biskupství Litoměřice a Hradec Králové, podporovány různé řády, kláštery, kapituly, kostely, farnosti, které
přišly o své statky? Ze spisů se to dá dokázat! Ze Solní pokladny bylo např. pro zřízení biskupství litoměřického
použito 83.366 fl., pro založení královehradeckého biskupství pak 115.300 fl.; pro benediktiny bylo ročně určeno
2. tolarů; stejná suma pro cisterciáky, premonstráty aj.
144
Gindely: tamtéž str. 324.
145
Protestatio etc. D. d. 10. Dec. 1630, Gindely tamtéž str. 325
146
Tak si např. Ferdinand III. ze Solní pokladny vypůjčil 36.000 fl., v r. 1649 jeho bratr Leopold 40.000 fl. R.
1632 požadovala Propaganda vrácení, ale nadarmo.
147
Viz níže Harrachův dopis Propagandě ze 30. srpna 1647 (FEA) – I Schleinitz na to ve svých dopisech
poukazuje, tak v mnoha dopisech z r. 1643; 31. ledna, 18. února, 22. března 1647 aj. v GHH.
143
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Dále tu byla otázka biskupského katedrálního kostela. Na tom, že první biskupství by
mělo být v Litoměřicích, se shodli všichni. Názorové rozdíly panovaly pouze v tom, který
z litoměřických kostelů má být povýšen mezi katedrály. Poukazovalo se na to, že starý
proboštský kostel by měl být ponechán proboštovi.148 Proto by biskupovi mohl být přiznán
městský kostel, protože ležel uvnitř městských hradeb – byl tedy chráněn, zatímco proboštský
kostel ležel mimo ochranu hradeb, čímž mohl být vystaven útokům nepřátel.149
Nemenší těžkosti zapříčinila otázka území nové diecéze. Schleinitz byl od začátku pro
to k tomuto účelu odtrhnout od pražské diecéze minimálně kraje litoměřický, žatecký a
mladoboleslavský. Samotná pražská metropolitní kapitula poukazuje ve svém posudku z 30.
května 1651 na to, že pro každé ze zřízených biskupství by měl být určen pouze jeden kraj,
aby arcidiecéze neutrpěla příliš velké ztráty. Ani důvěrný rádce arcibiskupa, P. Basilius, se
nemohl k názoru probošta Schleinitze připojit, co se rozlohy litoměřického biskupství týče,
takže mezi oběma docházelo k poměrně ostrým výměnám názorů jak ústně tak písemně.150
Největší obtíž však spočívala v řešení otázky patronátu. Kdo by měl mít právo
jmenovat biskupa pro toto biskupství? Císař si toto právo nárokoval pro sebe, v čemž ho silně
podporovala dvorní rada i tajní radové, takže odejmutí nebo omezení tohoto práva císaři se
zdálo být vyloučené. V Římě však zastávali zcela jiné stanovisko, které znělo: Biskupství
v Litoměřicích je dotováno především z výtěžku Solní pokladny.151 Tyto peníze měly sloužit
jako náhrada za ztracené církevní statky; proto, alespoň podle práva nemohlo jmenovací
právo císaři být přiznáno. Právě tato otázka představovala poslední a největší překážku
dokončení prospěšného díla. Proto se jednání táhla tolik let, do té doby, dokud Schleinitz se
svou chytrostí a obětavostí nenašel východisko.
A konečně tu byly vlivné osoby duchovního i světského stavu, které zřízení nových
biskupství vyloženě odmítaly.152 Tehdejší světské stavy se obávaly, že tím bude zvýšen nárok
duchovních stavů na poplatky.
Mnohým státníkům se nelíbilo již povýšení zemských prelátů mezi první zemské stavy
v r. 1627 a udělení práva přihlížet jednáním zemského sněmu. Podle jejich názoru by po
zřízení biskupství bylo kléru příliš mnoho a byl by příliš mocný; získal by vliv ve veřejných
úřadech, dvorské kanceláři, u zemských soudů a dalších podobných institucí. Pro tehdejší
nálady určitých kruhů je příznačné, že důležité záležitosti týkající se kléru a církve byly
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těmito úředníky projednávány zcela bez porady s duchovními osobami.153 Města, ve kterých
měla být zřízena biskupská sídla poukazovala na těžkosti s dotacemi a obávala se nových
břemen.154 Pražská kolegiátní kapitula se ve svém druhém posudku z 1. července dokonce
rozhodně vyslovila proti založení biskupství.155
Odhlédneme-li od zmatků a hrůz Třicetileté války, působil na založení biskupství
velmi negativně také dlouhodobý tzv. spor o univerzitu156, kvůli níž téměř 30 let trvaly porady
mezi Harrachem a jezuity, císařem a Propagandou. V určité době dokonce, zejména na
počátku 40. let došlo k otevřeným různicím mezi Harrachem a císařem, zejména když prvně
jmenovaný dal ve známost papežskou bulu (z r. 1638) o jistých privilegiích pro jím zřízený
seminář (1640). Císař nechal Harrachovu školu zavřít, ten proti tomu protestoval dokonce až
v Římě u papeže, zkrátka: šlo o oficiální konflikt mezi arcibiskupem a císařem, kvůli kterému
Harrach pomýšlel dokonce na složení svého úřadu arcibiskupa.157 Těmito neutěšenými
podmínkami trpělo i samotné významné dílo založení biskupství, v určité době téměř úplně
usnulo.
Vskutku – sotva které biskupství muselo zápasit při svém zakládání s tolika těžkostmi
a překážkami jako to litoměřické. Za to, že se plánované dílo v zájmu české církve přece jen
nakonec zdařilo, je třeba poděkovat kromě záslužného působení kardinála Harracha,
především jednomu muži, který do služeb tohoto podniku vložil duševní, fyzické i hmotné
síly, totiž Maximiliánu Rudolfu Schleinitzovi. Ten si právem vysloužil titul otce
litoměřického biskupství, jemu je zavázána nejen litoměřická diecéze, ale též církev vůbec.

3. kapitola
§ 12. Schleinitz a jeho návrhy z r. 1640.
Schleinitz158 pocházel ze starobylého a rozvětveného šlechtického rodu. Mnoho jeho
předků zastávalo ve své době významné funkce ve službě státu a církvi.159 Narodil se r. 1605
na rodinném zámku ve Varnsdorfu160, již od raného věku cestoval do různých zemí, jak to
tehdy bylo u šlechtických synů obvyklé. Poté se rozhodl připravovat se na duchovní stav,
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vstoupil v Římě do tehdy světoznámé koleje a se skvělým úspěchem se věnoval teologickým
studiím, takže se těšil zvláštní oblibě a vážnosti u svých učitelů. Počátkem roku 1630 se vrátil
do Čech a přijal v Praze vyšší svěcení – na kněze byl vysvěcen 6. května 1630 v domácí
knížecí biskupské kapli v Praze.161 Krátce nato vstoupil do duchovenské služby a působil jako
farář, děkan a vikář na různých místech. V roce 1634 ho nacházíme jako děkana ve Frýdlantu.
Mezitím už byl zvolen kanovníkem v Olomouci a u sv. Víta v Praze. Pro jeho rozsáhlé
znalosti zejména v oblasti církevního práva ho pražský biskup kníže Harrach jmenoval svým
generálním vikářem (1635).
Po smrti litoměřického probošta Jan Ctibora Kotvy (zemřel 29. září 1637) byl
Schleinitz císařem Ferdinandem III. 24. listopadu 1637 jmenován proboštem Litoměřicích.
Schleinitz za toto jmenování děkuje nejen svému dobrému příteli Harrachovi, ale též přímluvě
dalších vlivných přátel.162
Tehdejší opravdu neutěšená materiální situace biskupství byla Schleinitzovi
bezpochyby dobře známa, jistě mu však též bylo známo, že běží jednání o zřízení biskupství
v Čechách, a že první biskupství má být zřízeno v Litoměřicích. To ho jistě mohlo vést
k tomu, aby se tu ucházel o proboštství.
Jmenováním Schleinitze proboštem v Litoměřicích byla plánovanému biskupství
prokázána cenná služba, neboť Schleinitz byl tím nejvhodnějším mužem a díky svému
rozhledu, vytrvalosti a energii mohl toto zřízení podpořit. Jeho znalosti nabyté za dob studií,
jeho praktické zkušenosti získané prací v duchovní správě a vizitacemi stejně jako jeho
dřívější funkce generálního vikáře mu mohly být jen ku pomoci. Schleinitz měl také přátele a
mecenáše nejen v Praze mezi místodržícími, v české dvorské kanceláři, ale též mezi
nejdůvěrnějšími císařovými rádci. Ano, císař sám mu byl velmi nakloněn, neboť Schleinitz
pocházel se známého šlechtického rodu mužů, kteří se velmi zasloužili o stát i církev. Ale
především se mu pro plnění takového úkolu, který před ním v Litoměřicích stál, hodily jeho
obdivuhodné charakterové vlastnosti. Jako každý člověk měl i on své chyby a slabosti, zvláště
velkou úzkostlivost v uznávání svých práv, nezřídka byl citlivý na odstrkování apod. Ale i
jeho protivníci museli uznat, že si v případě založení litoměřického biskupství získal
nesmrtelné zásluhy. S jasnozřivostí, která nebývá častá dokázal Schleinitz zahlédnout každou
obtíž, kterou bude třeba překonat a dokázal najít prostředky, kterými by se překonat dala.
Pokud něco shledal správným, snažil se to co nejdříve zrealizovat. Nebyl to muž, který
zůstává stát na půli cesty, nýbrž s obdivuhodnou výdrží a houževnatostí šel již nastoupenou
161
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cestou dokud nedosáhl cíle. Nebál se ani neohroženě a svobodně říci své mínění mužům, kteří
zastávali vysoká postavení ve státě a církvi, i když mohlo být nepříjemné. Bylo to vskutku
řízení Boží, že dva tak schopní a horliví preláti, arcibiskup pražský a probošt Schleinitz, byli
tak důvěrnými přáteli, pracovali ruku v ruce a nakonec dokázali založit biskupství
v Litoměřicích.
Ve stejné době, kdy Schleinitz získal proboštství v Litoměřicích, bylo již možno
disponovat hojnějšími finančními prostředky než dříve. V dopise z té doby píše Schleinitz
mezi jiným, že v Solní pokladně bude ke konci roku k dispozici 60.000 fl. na církevní
účely.163
V tomtéž roce 1637 pobýval Harrach téměř 6 měsíců v Římě. Ferdinand III. ho tam
poslal za účelem ovlivnění papeže Urbana VIII. Ten měl v zájmu míru naléhavě zapůsobit na
francouzského kardinála Richelieu, neboť právě tehdy Švédové povzbuzeni svým vítězstvím
připravovali s pomocí Francouzů novou válku proti habsburskému domu.164 Během tohoto
pobytu v Římě jednal Harrach mezi jiným také o zřízení biskupství v Čechách. Mohl přitom
počítat s podporou papeže, protože Urban VIII. ho znal a ctil jako teologa ještě z dob studií.
Považoval ho od té doby za svého přítele a snažil se mu ve všem vyhovět. Proto ho již v roce
1626 jmenoval kardinálem a později svým důvěrníkem a delegátem papežského stolce při
uzavírání Solní dohody. Z toho důvodu měly snahy o založení biskupství v Litoměřicích hbitý
průběh. Především Schleinitz se snažil toto dílo podpořit skrze mnoha návrhů, které zasílal
Harrachovi.
Již v mnoha výše zmíněných posudcích o založení biskupství v Čechách bylo, co se
Litoměřic týče, navrhováno použít k jeho dotaci příjmy dosavadního proboštství nebo
proboštství zcela přivtělit k biskupství. Tento názor zastává posudek od neznámého autora
z počátku 17. století, stejně jako návrhy hrabat Martinice a Slavaty z r. 1621, zasloužilého
reformátora Jeronýma Lappiho z r. 1623 aj.165 I Harrach na to od začátku přistoupil a když se
chtělo na konci Třicetileté války přistoupit k plánovanému zřizování biskupství, Harrach
znovu v memorandu adresovaném císaři doporučuje s císařovým dovolením přivtělit
proboštství k biskupství.166 Ovšem císař ovlivněn svými rádci nechtěl toto dovolení dát. Proto
se Schleinitz různými návrhy pokoušel najít východisko.
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První nám známý návrh pochází z roku 1640.167 V něm se bere v úvahu pouze hmotná
stránka, tedy otázka získání biskupské a kolegiátní kapituly. Schleinitz předpokládá, že by
vedle biskupa dále existovalo i proboštství ale tím způsobem, že by probošt, děkan a čtyři
kanovníci tvořili biskupovu kolegiátní kapitulu. Přiznává tu jednotlivým kapitulárům zcela
individuální statky a požitky, čímž by ovšem dosavadní prebendy byly podrobeny značným
změnám.
Co se týče biskupa, mělo by pro něho podle tohoto návrhu být zakoupeno vhodné
panství ve vzdálenosti asi dvou až tří mil od Litoměřic a s výtěžkem přibližně 50.000 fl.
K tomuto účelu doporučoval Schleinitz koupi panství Stvolínky, které bylo k mání poměrně
levně. Znal ho z vlastní zkušenosti a doporučoval ho zvláště proto, že mělo nejen mnoho vinic
a obilných polí, ale také rozlehlé louky a pastviny, mlýny, rybníky bohaté na ryby, lesy apod.;
i kdyby se v jednom roce neurodilo obilí, může náhradu tvořit výdělek z vinic nebo chovu
skotu. Toto panství mělo být připojeno k proboštské vesnici Třeboutice ležící blízko města.
Nákladem asi 1.000 tolarů by tu mohlo pohodlně být zřízeno pěkné hospodářství s asi 300
díly polí a 50 kusy dobytka. Toto místo však bylo během války zle zpustošeno; samotný
statek mohl být poměrně levně znovu obnoven, vždyť prý zdi budov ještě stály (!). Dále tam
také bylo osm proboštských poddaných. Kromě toho by s ním mohly být spojeny sousedící
proboštské vsi Zubrnice a Leština. A konečně měla být biskupovi přiznána vinice probošta,
tzv. Pokratická, která ročně poskytovala v průměru 20 sudů vína, aby si nemusel víno
kupovat. Jako biskupská rezidence mohla, alespoň dočasně, sloužit poměrně zachovalá
budova proboštství stojící v blízkosti kostela.
Pro hmotné zajištění probošta navrhoval Schleinitz následující: Jeho bytem by mělo
být dosavadní děkanství ležící v bezprostřední blízkosti kostela. Mohl by si ponechat větší díl
dosavadních příjmů, s výjimkou některých držav, které by mu však musely být odpovídajícím
způsobem nahrazeny. Ztratit by měl pouze Zubrnice a Leštinu, které, jak bylo výše řečeno, by
byly určeny pro biskupství. Naproti tomu by si ponechal své poddané v Rybářích a Zásadě se
zbývajícími výnosnými šenky, stejně jako rybáře na Labi.168 Stejně tak si měl ponechat
vesnici Křešice, která byla zvláště známa svým bohatstvím a vinicemi, dále mlýn
v Třebouticích, který Schleinitz v roce 1640 téměř zcela znovu vystavěl, a pivovar
v Třebouticích, který byl ovšem toho času velmi zchátralý, mohl však být obnoven za částku
asi 1.000 fl. Z něho by pak měly pokrýt svou spotřebu piva šenky proboštovy i děkanovy,
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celkem asi deset výčepů. Děkanovi by odsud muselo být ročně odváděno určité množství
piva, jak se to činilo od nejstarších časů. Probošt měl mít dále šest poddaných v Zahořanech,
všechny pozemky s vinicemi okolo města, kromě těch v Třebauticích.

Místo dvou obcí

Zubrnic a Leštiny, které, jak zmíněno výše, měly připadnout biskupství, měla být proboštovi
přiznána dosavadní děkanská vesnice Kninice; dále vesnice Hřebeč (?), která byla sice z větší
části vypálena, ale mohla by být poměrně lacino obnovena. Konečně pak všechny vinice dříve
patřící děkanství.
Pro bydlení děkana by mohl posloužit dům jistého Víta Lecha; měl být velmi
pohodlný, ležící blízko kostela a dal by se koupit poměrně lacino.169 Své dřívější příjmy by si
téměř všechny mohl ponechat, zvláště svoji vesnici Lukavec, která však byla taktéž
zpustošena, i když za nějakou částku by zde mohl být poté docela pohodlný statek; stejně tak
Týnice, významnou vesnici, a Vědlice, vinice, pokud nějaké zbyly, a své poddané rozeseté
v různých vesnicích. Velkou vinici situovanou na Třeboutickém vršku, která nyní patří
proboštství. A konečně namísto vesnice Kninice, kterou měl obdržet probošt, měly děkanovi
připadnout všechny ostatní pozemky vinic ve vesnici Třebautice; z jejich převodu170 by mohl
mít větší užitek než z vesnice Kninice.
Kanovníci měli zbýt nejméně čtyři; jim měly sloužit jednoduché byty v blízkosti
kostela postavené po litoměřickém způsobu.171 První kanovník (senior) by si ponechal své
dřívější příjmy, sestávající z vinného desátku proboštských poddaných plus poplatky z dalších
dvou vinic, celkem ročně asi 200 kop. Druhý kanovník měl pobírat labské clo, které
v mírových časech poměrně dost vynášelo; dosud ovšem z těchto příjmů připadaly tři díly
proboštovi, dva děkanovi a jeden díl kanovníkovi. Třetí kanovník měl být placen částečně ze
140 fl., které ročně proboštovi platil pán ze Šternberka za vesnici Slatinu, částečně z pronájmu
vinice nebo určitého ročního poplatku, čtvrtý kanovník částečně z vesnice Orasice, která
patřila kapitule, částečně z některé vinice nebo ročních daní. O dva kaplany se měli postarat
sami biskup a proboštem; stejně tak museli společně s děkanem nést náklady na kostelní
hudbu, zpěváky apod.
Podle tohoto návrhu by na postupné vybavení biskupství stačilo podle Schleinitze
50.000 fl., což však byl omyl. Panství Stvolínky nebylo totiž možno získat za 30.000 fl., jak
169
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se domníval172, rovněž na výše jmenované nákupy, stavby, roční příjmy by 20.000 nebylo
zdaleka stačilo.
Na konci tohoto posudku, který k Harrachovi dorazil v podobě dopisu, píše Schleinitz
zhruba toto173: Založení zcela nové kolegiátní kapituly by v současné době bylo vzhledem
k zpustošení prakticky veškerých panství spojeno s neúnosnými náklady; na druhé straně se
od Jeho Výsosti nedá očekávat souhlas s inkorporací a tím i zmizením starého proboštství.
Proto by bylo nejjednodušší pro biskupa něco koupit a něco mu odstoupit z příjmů současné
kapituly; staré, dobře zajištěné prebendy ponechat při jejich kvalitě v celku a třem zbývajícím
kanonikátům něco odstoupit a zbytek doplnit z nově pořízeného majetku, což by nemělo být
příliš obtížné. Jelikož však Vaše Eminence již sdělila Jeho Výsosti plán na založení biskupství
v Litoměřicích pomocí přivtělení proboštství k jmenovanému biskupství a očekává v této věci
rozhodnutí Jeho Výsosti, mohla by Vaše Eminence, v případě, že toto rozhodnutí nevyzní v
Její prospěch, zkusit plán174 nabízený mým skromným míněním jak jsem ho nastínil ve
včerejším dopise. Ten by možná mohl mít lepší vyhlídky na úspěch. Pokud však Jeho Výsost
bude souhlasit se zmíněným přivtělením proboštství, pak by se doporučovalo po povýšení
dosavadního děkanství na proboštství k současnému proboštství přikoupit některé panství ve
výše zmíněné ceně, a na základě těchto statků spojených s biskupstvím založit tři další
kanonikáty, přičemž biskup by byl povinen dát každému kanovníkovi roční díl na penězích a
potravinách. A to zhruba tím způsobem, jako to dříve dělal probošt coby správce celé kapituly
– že přiděloval každému jejímu členu jeho určitý díl175 a jak se to dodnes činí, když zbývající
kanovník je proboštem placen z větší části ve víně a penězích. Tímto způsobem by podle
mého mínění mohly být kanonikáty zřízeny tím jistěji, než kdyby byly založeny na daních
nebo koupených statcích, protože ne všichni jsou stejně dobří a pilní správcové“.
Ačkoli popsané návrhy zohledňující všechny okolnosti byly velmi chytré a dobře
uvážené, dalo se sotva očekávat, že budou realizovány, neboť předpokládaly značné změny
v dosavadním způsobu prebend. Ty totiž byly starobylými nadáními s nesčetnými listinami,
dekrety apod., které je měly zajišťovat pro veškerou budoucnost. Tehdejší vlastníci těchto
prebend by se bezpochyby spojili proti takovýmto změnám, které by navíc byly v jejich
neprospěch, a rovněž císař by k tomu sotva dal svůj souhlas.
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V únoru r. 1647 bylo panství zakoupeno za 53.000,- fl.
Přeloženo z latinského textu
174
Tj. výše uvedený návrh
175
Tj. v době, kdy kapitula měla společné prostředky (vita communis canonica), v Litoměřicích zhruba do poč.
14. st. Viz Tomek, Geschichte Prags 1., Frind – Kirchengeschichte I., 146 nn.
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45

§ 13. Posudek děkana Rudolfa Rodera.176
Jelikož ve Schleinitzově posudku se jedná především o odstoupení určitých děkanských
držav, přiřčení dosavadní budovy děkanství budoucímu proboštovi, a předpokládají se i další
změny děkanských prebend, měl k tomu své mínění vyjádřit i tehdejší děkan Rudolf Roder
z Feldburgu.177 Proto ho Harrach vybídl aby napsal svůj posudek o tom, jak by v Litoměřicích
mohlo být za využití dosavadního proboštství zřízeno biskupství a to tak, že by vedle biskupa
existoval ještě probošt, děkan nebo scholastikus, a také tři nebo čtyři kanovníci jako kapitula,
přičemž by biskupův roční příjem činil 6.000,- fl. Roder předložil následující posudek:178
1. Příjmy proboštství dříve, v době míru, byly oceňovány na 4.000 fl.179; k tomu by mohl být
přikoupen statek Trnovany; ten byl dříve ve vlastnictví proboštství, byl ale prodán za 19.000,a má nyní být ve vlastnictví dědiců Adama z Valdštejna. Ve svém nynějším stavu by mohl
být lehko získán za 12.000 nebo 13.000 fl. Pokud by se tento statek spojil s proboštstvím a
použilo by se 7.000,- nebo 8.000,- fl. na nákup hovězího dobytka, zlepšení stavu pozemků,
mlýnu, pivovaru a na podporu zchudlých obyvatel, mohl by z toho být pěkný statek. Suma,
která by na to musela být získána ze Solní pokladny by nepřekročila 20.000 fl.
2. Pokud by dosavadní děkanství bylo povýšeno na proboštství, musel by k tomu přináležet
patřičný statek, který by se dal získat za 3.000 fl. Pokud by bylo použito dalších 3.000 fl. na
nákup dobytka, obnovu budov apod., dělalo by to celkem 6.000 fl.
3. Pokud by současný kanonikát nebo seniorát měl být povýšen na děkanství, měl by být
založen ročním příspěvkem cca 200 fl., tedy by měl být investován kapitál 3.200 fl.
V současné době jsou příjmy kanovníka sice někdy dostatečné, většinou však nejisté –
spočívají ve vinicích, které již několik let vůbec nic nevynášejí.
4. Pokud by každý kanovník měl ročně 400 fl., doporučovala by se pro tři kanovníky suma
1.050 fl. ročně, nebo kapitál 17.500 fl. Mimo to by k tomu účelu mohlo být získáno panství
Hrdly, které by opat z Broumova beztoho rád prodal a některé sousední pozemky. Z peněz by
snad část mohla být investována v Litoměřicích. Čtvrtý kanonikát by mohl být vytvořen
z farnosti sv. Vojtěcha na předměstí Zásada180 - kostel byl sice zničen, ale poměrně výhodné

176

Kopie v EEA., psáno P. Basiliem, latinsky; „Conceptus dni Roderi de Episkopatu Litomericensi fundando“
říjen 1640. Sign. č. 12 LEC (Litomericensem Episcopatum concernentia);
177
Rudolf Roder z Feldburgu byl kanovníkem v Litoměřicích, dříve farářem v Citow (1629), od r. 1636 do r.
1640 městským děkanem a v letech 1639-1647 kapitulním děkanem litoměřickým, poté děkanem v Brandýse a
proboštem ve Staré Boleslavi, horlivý reformátor, nicméně neklidný, náruživý muž, který Schleinitzovi nadělal
mnohos tarostí. (S. Gravamina praepos. Schleinitz contra decan. Roder, Ms. im GHH). Blíže o něm ve II. dílu
Diecézních dějin.
178
Zkráceno a přeloženo z latiny.
179
Tenkrát se to ovšem s proboštstvím mělo jinak. Viz výše § 9.
180
Přináležející k Litoměřicím jako předměstí.
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příjmy této farnosti by mohly kanonikátu stačit. Tak by bylo ze Solní pokladny sejmuto břímě
financování nového kanonikátu a mohla by tak být získána i podpora pro kantora a školu.
5. Probošt a děkan by měli dostat každý po jednom vikáři. O třetího by mohlo být postaráno
z příjmů Orasic, které jsou k mání za 1.000 fl.
6. Pokud by kantor ročně dostával 60 fl. a varhaník to samé, čtyři choralisté po 30 fl., dělalo
by to ročně 240 fl. a kapitál 4.000,-.
7. Na stavební úpravy kostela by bylo nutno ročně vydat minimálně 60 fl., na zřízení budov a
bytů asi 6.000 fl.
Proto by Solní pokladna měla přispět takto:
1. na biskupství ....................20.000 fl.
2. na probošta........................6.000 fl.
3. na děkana ..........................3.200 fl.
4. na tři kanovníky.................17.500 fl.
5. na nákup Orasic.................1.000 fl.
6. na kantora, varhaníka a zpěváky...4.000 fl.
7. na stavby a byty..................6.000 fl.
Celkem.....................................58.700 fl.

§ 14. Další návrhy a doporučení ohledně založení biskupství
Zatímco Schleinitz ve svém posudku z r. 1640 teprve předvídal přivtělení proboštství
k biskupství a navrhoval přeměnit budovu proboštství v biskupskou rezidenci, Roder již plnou
inkorporaci dosavadního proboštství předpokládal. Z tohoto jistě správného, dokonce nutného
náhledu vychází Schleinitz ve svém dalším posudku z r. 1642.181 Podle jeho názoru by
proboštské statky měly být vylepšeny o podporu 5.000 – 6.000 fl., aby jejich roční výnos byl
asi 3.000 fl. Jelikož to však s obděláváním polí a chovem dobytka na proboštských pozemcích
vypadá zle, mělo by být zakoupeno ještě jedno malé panství, aby se roční příjem zvýšil o
3.000 fl. a celkem tedy dělal 6.000 fl. Z pozemků, které by pro tento účel mohly být
zakoupeny navrhuje, stejně jako Roder, především Trnovany, které by mohly být na prodej za
15.000 nebo 16.000 fl. nebo vesnici a statek Chobolice,182 náležející pánu z Vřesovic, v ceně
6.000 fl., nebo Třebušín183 nabízený za 12.000 kop; dále Hrdly184 nebo Kamýk185, který patří
181

FEA Prag. cassa sal. fasc. II. Org. (Kopie v LA) z r. 1642, bez bližší datace.
Ober-Koblitz, 1 ¼ hodiny od Ploschkowitz (viz Sommer: Topogr. I. 351)
183
asi 2 hodiny od Litoměřic
184
Hrdly u Roudnice
185
Kameyk nedaleko Litoměřic
182
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hraběnce Černínové. Ze jmenovaných mohl být zakoupen jeden jako druhý nebo všechny
dohromady, takže pro jejich koupi a zařízení by měla stačit suma asi 30.000 fl.
Co se kapituly týče, navrhoval zřídit proboštství z dosavadního děkanství a k jeho
usedlostem přikoupit ještě statek v ceně 6.000 nebo 7.000 fl. Zdá se, že na děkanství zde
klade menší důraz. „Pokud bychom chtěli vedle biskupa a probošta mít ještě děkanství nebo
arciděkanství, jak tomu bylo za starých časů, mohl by být vložen zvláštní kapitál 500 nebo
600 fl. z daní, za což by se mohlo koupit několik vinic z nichž by bylo dost nápoje i něco
k prodeji“.
Ze čtyř kanonikátů zbyl již jenom jeden, který však mohl být vylepšen. Do ostatních tří
by mohl být vložen kapitál 10.000 fl., který by se získal z daní. Jelikož biskup a probošt by se
mohli díky příjmům z kapitulní vesnice Orasice lehce postarat o kaplany a zpěváky, pro
založení biskupství by vystačilo celkem 60.000 nebo 70.000 fl.
V témže posudku se poukazuje na to, že proboštský kostel bude muset být povýšen mezi
katedrály a to z těchto důvodů: 1) „Má dobrou polohu a je vzdušný s pěkným výhledem na
vodu, 2) okolo je dostatečný prostor a místo potřebné k výstavbě potřebných bytů a rezidencí;
k tomu prostor ležící hned před kostelem, na němž nestojí město, ale jenž bude muset být
vyžádán od Jeho Výsosti. 3) Je to kostel prostorný a vzhledný, vhodný k tomuto účelu, lehce
zaopatřitelný biskupskými ornamenty. 4) Stejně tak je to dobrý začátek pro kapitulu kvůli
tomu, že mu zbyly ještě nějaké rezidence a prebendy.“
Další posudek dal Schleinitz ve známost v únoru následujícího roku.186 I zde je
přivtělení proboštství k biskupství prezentováno jako nutný předpoklad založení biskupství.
Z důvodu rozmnožení ročního příjmu by měly být získány Trnovany a Hrdly ležící blízko
sebe, popř. by mohly být zakoupeny Žernoseky a Libochovany. Ještě více se doporučuje
panství Konojedy náležející dědicům hraběte Kolowrata.187 Pokud by i Trnovany188 a Hrdly
ležely poblíž, mohly by být ještě více zpustošeny; není tu žádný hrad, kam by se biskup mohl
v případě nebezpečí uchýlit; nedoporučuje se mít všechny pozemky na jednom místě, aby
v čase války nebyly všechny najednou zpustošeny. Žernoseky189 měly mít mnoho vinic, pro

186

„Conceptus erectionis episcopatus Litomeric. et emendorum bonorum, auctore Schleintz. – Sign. LEC. 15
(Kopie latinsky od P. Basilia), ao. 1643. FEA.
187
Toto panství zahrnovalo 8 vesnic a dvě předměstí se šafářskými dvory, mlýny atd. 1609-1619 patřilo
Albrechtu Kuneckému z Pogetitz, 1620-1650 jeho vdově a potom hraběti Zdeňku Lvu Libštejnskému
z Kolowrat, nakonec hraběti Šporkovi. Sommer tamtéž I., 331.
188
¾ hod. od Ploschkowitz, a náležející k tomuto panství. Dříve ve vlastnictví Václava Viléma Roupovce
z Ruppau, účastníku českého povstání (1618); poté ve vlastnictví Wolfa Illburga hraběte z Vřesovic, poté
Albrechta z Valdštejna (1633), po jeho smrti Adama z Valdštejna (Bilek, Dějiny conf. v Čechách I. 469, II. 764,
790, 913.
189
Nedaleko od Labe, blízko Roudnice, toto místo patřilo benediktinům z Braunau.
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spojení s proboštstvím by se však spíše hodilo panství, které poskytuje rozmanitější výnosy.
V tomto ohledu by byly nejlepší Konojedy. Ať by však bylo zvoleno jakékoli panství, jeho
cena by neměla přesáhnout 35.000 až 40.000 fl. Další návrhy týkající se přeměny proboštství,
kanonikátů atd. jsou téměř stejné jako v posudku z r. 1642.
Mezi katedrály by byl povýšen dosavadní kolegiátní kostel, v jehož blízkosti se
nacházely vhodné rezidence pro biskupa a členy kapituly. Pokud by však volba padla na
městský kostel, bylo by nutno velkých vydání na koupi potřebných bytů; jelikož však město
není velké, bylo by třeba obávat se stížností měšťanů, neboť by jim, a koneckonců i císaři,
tímto byly odňaty mnohé příjmy a výnosy.190
V tomtéž posudku byla nadnesena otázka rozlohy plánované litoměřické diecéze. Podle
Schleinitzova návrhu by měla zahrnovat všechna panství, která sousedí s panstvím saského
kurfiřta – Míšní a Lužicí, tedy kraj žatecký, litoměřický a boleslavský. Na těchto územích
měli přebývat jako v úkrytu kazatelé bludů zavádějící lid, proto právě zde by měl existovat
silný a častý dohled. Ke jmenovaným krajům by mohly být ještě připojeny malé kraje slánský
a rakovnický , pokud by nezůstaly arcibiskupství.
Mezitím se Schleinitz snažil nákupem vhodných domů rozšířit poměrně úzký prostor
okolo proboštského kostela, aby nejen získal dostatečnou příležitost ke stavbě potřebných
obytných budov, ale také zřídil prostorné dómské náměstí v blízkosti katedrály. Z toho
důvodu jednal nejprve se zasloužilým starým měšťanem Vítem Lechem191, jemuž patřily
sousední budovy. Snažil se také získat dva další pohodlné domy v sousedství. Navrhl
Harrachovi jejich koupi – byly k mání za 650 fl. V listu z 21. ledna 1643 pověřuje Harrach
svého římského agenta Barsottiho úkolem přednést tuto žádost sekretáři Propagandy mons.
Ingolimu.192 Dům Víta Lecha spolu s přináležející vinicí měl dříve cenu 1.000 kop. Po válce
byl Schleinitzovi nabídnut za 350 kop, z nichž prvních 150 kop mělo být zaplaceno co
nejdříve, dalších 200 v následujících dvou letech. Jelikož při posledním vpádu Švédů byl
kanovníkův byt zcela zničen, mohl by být tento dům alespoň dočasně dán do užívání
kanovníkovi, zatímco dva další domy by mohly sloužit kaplanovi a škole.
Schleinitz se tehdy kvůli válce nacházel ještě v Praze, takže tuto záležitost přenechal se
souhlasem Harrachovým svému litoměřickému děkanu Roderovi. Schleinitz píše Harrachovi
21. ledna 1643 tuto zprávu: „Zítra pošlu panu Roderovi svůj conceptus, ohledně kontraktu
190

Před Třicetiletou válkou bylo v Litoměřicích 271 měšťanských domů, v r. 1625 zůstalo již jen 70 domů,
k nimž později přibylo dalších 95. V r. 1640 tu bylo jen 52 domů (Lippert a. a. O. str. 468). Proto byl nákup
domů v blízkosti městského kostela sotva možný.
191
viz výše § 12.
192
Harrach Barsottimu, 21. ledna 1643. Kollmann: Prop.
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stran Lechova domu ve jménu Vaší Eminence a ostatně ho ve stejné resoluci upozorním, že
by neměl v záležitosti vyjednávání těch dalších dvou naléhavých věcí ztrácet čas; co se mě
týče, neměl bych z hlediska mně svěřených peněz193 trpět při tomto kontraktu jejich
nedostatkem; zpravím vás tedy co nejdříve o prodeji a zašlu V. E. autentické latinské kopie
příslušných smluv.
Doufám, že za těch 650 tolarů nenakoupíme pouze tyto tři pozemky, nýbrž ještě další
dva domy, tedy že získáme celý pruh od našeho kostela ke kostelu sv. Jiří, a budeme se tedy
jednou, v čase míru, moci na celé toto místo přestěhovat a nebudeme mít již mnoho
nedostatku“.194
Těžkosti, které město dělalo ohledně koupě těchto domů a pozemků byly později
překonány, zvláště za pomoci Harrachovy.195 Schleinitz se rovněž snažil vylepšit proboštské
pozemky a učinit z nich po utrpěných škodách opět výnosné statky. Na to ovšem potřeboval
podporu ze Solní pokladny, která mu na jeho opakovanou žádost byla poskytnuta. V listě
z 11. března 1643 píše: „...nechci, aby má hospodářství zcela zanikla; nyní tedy hodlám dva
vypálené šafářské dvory poněkud obnovit; materialia k tomu mám již zcela pohromadě, a
jakmile se vrátím chci přikročit k práci.196 Chtěl jsem V. E. beztoho již oslovit ohledně
malého aiuto a vezmu jistě zavděk těmito 300 tolary,197 v případě, že proti vší naději k prodeji
těchto domů nedojde; nemám totiž střechu ani nic, kam bych složil své obilí; nemám možnost
ponechat si nějaký kus dobytka, takže je nejvyšší nutností ve prospěch proboštství něco rychle
sehnat, aby pole opět nebyla zpustošena. Ponechávám na milostivém uvážení V. E., zda by mi
nemohla pro začátek poskytnout nějaké prostředky, neboť příjmy jsou velmi nedostatečné.“
Jelikož však měl Schleinitz na Solní pokladnu stále velké nároky, zval si ho Harrach
opakovaně k vážným pohovorům. Z toho však Schleinitz nebyl příliš nadšen. Objasnil, že
příjmy se Solní pokladny jsou přece církevním majetkem a jsou pro takové účely určeny; a on
přece používá tyto prostředky pouze na církevní účely - vylepšení proboštství, které
v minulých letech utrpělo tolik škod a jehož statky byly obsazeny nepřítelem, zatímco on se
musel zdržovat v Praze.198 Tyto jím obdržené prostředky přece nepropil a neprohrál! Vůči
svému příteli si ovšem Schleinitz mohl takový tón dovolit beztoho, aby došlo
k nedorozumění.

193

Na koupi těchto domů již Schleinitz od Harracha obdržel prostředky ze Solní pokladny
Schleinitz Harrachovi, 21. ledna 1643.
195
S. Lippert tamtéž. str. 514
196
Během války se Schleinitz opakovaně zdržoval v Praze. Viz jeho dopisy.
197
Tento obnos již dostal jako zálohu na nákup nových domů.
198
Dopis Harrachovi z 29. listopadu 1643. FEA.
194
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Jelikož však tak velké výdaje ze Solní pokladny musely být schváleny Propagandou
v Římě, obracel se v takových případech na Řím většinou kardinál, někdy i Schleinitz sám.
Třeba v případě, kdy potřeboval 350 tolarů ze Solní pokladny na nákup vyhlédnutého
Lechova domu. Právě povolení v této věci je velmi důležité, neboť zde již zaznívá zásadní
souhlas Propagandy se zřízením Biskupství litoměřického. Dotyčný dekret, který spolu se
svým listem z 2. dubna 1643 zaslal Harrachovi sekretář Propagandy Ingoli, byl přijat na
zasedání Propagandy 30. března 1643 za předsednictví papeže Urbana VIII.199 Z tohoto
dekretu se dozvídáme, že se na Propagandu ohledně povolení poskytnutí 350 kop na nákup
Lechova domu obrátil nejen Harrach, ale též Schleinitz se svou kapitulou. Této žádosti bylo
vyhověno a současně bylo vydáno povolení ke koupi dalších dvou sousedních domů
s odůvodněním, že v Litoměřicích má být založeno první nové biskupství v Čechách.
Trvalo však ještě dlouho, než byla tato koupě realizována; město Litoměřice totiž
vzneslo námitku a obrátilo se na českou komoru, která rozhodla v jeho prospěch.200 Florius
z Cremony201 připisuje zmaření tohoto plánu vlivu nejvyššího purkrabího Martinice.202
Teprve za několik let byla tato věc rozhodnuta ve prospěch Schleinitzův. Probošt se v této a
dalších záležitostech obrátil na císaře, který 27. října 1645 vydal dekret v jeho prospěch.203
Přesto však kupní smlouva byla uzavřena teprve za dva roky. Podle jejího znění přenechává
V. Lech svůj domek stojící v blízkosti kostela a „k tomu přináležející vinici ležící proti bráně
sv. Jiří“ včetně příslušenství kolegiátní kapitule za částku 100 míšeňských grošů.204
K vlastnímu předání domu došlo až v následujícím roce po smlouvě o výměně domů uzavřené
mezi Schleinitzem a městem.

4. kapitola
§ 15. Otázka dotací a patronátu

Mezitím se Harrach snažil vyřešit otázku dotace biskupství. Jelikož koupě panství se
z různých důvodů zpožďovala, většina statků byla následkem války zle zpustošena a
neslibovala tedy mnoho příjmů, navrhl nechat tento plán úplně padnout a místo toho zaopatřit
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budoucího litoměřického biskupa ročně 3.000 fl. ze Solní pokladny, což by spolu s příjmy
proboštství stačilo jako dotace pro biskupa.205 Za tím účelem by mohl být současný
litoměřický probošt papežem jmenován biskupem a mohl by mu být přiznán tento roční
příjem. V tomto smyslu napsal Harrach do Říma,206 stejně tak Schleinitzovi, který s ním bez
dalšího souhlasil a napsal: „Jinak dávám za pravdu, že, když už se chce přikročit k fundaci
biskupství, toto by byl ten ze všech nejlepší prostředek, alespoň v nynějším čase, kdyby
biskupu i canonikům byl vedle kousku půdy přiznán určitý roční deputát peněžní, neboť na
stálou sustentaci ze statků samých se v současné době již nedá několik let spolehnout; bojím
se ale, že tomu v Římě nebudou rozumět“.207 Harrach ovšem zcela chápal, že ve Vídni
nebudou souhlasit s tím, aby první litoměřický biskup byl jmenován Římem; neboť císař si
nárokoval jmenovací právo pro sebe, jak Harrach vyložil ve výše zmíněném listu Barsottimu,
a lehce se ho nevzdá.
Výše zmíněný návrh Harrachův byl přezkoumán na zasedání Propagandy 20. dubna,
nakonec však zamítnut s tím, že prostředky by měly být použity spíše na nákup nemovitého
majetku, který je nyní v Čechách levný. Se vší rozhodností se Propaganda na tomto zasedání
postavila proti tomu, aby jmenovací právo pro budoucího biskupa přináleželo císaři; nová
biskupství měla být dotována z výnosů Solní pokladny, proto (nejen) první jmenování
přináleží papeži a nikoli císaři jako králi českému; volba nového biskupa, potvrzená poté
papežem, by však mohla přináležet kolegiátní kapitule, pokud při nové katedrále budou
založeny kanonikáty.208 Ve stejném duchu se nesl list, který byl na příkaz Propagandy
adresován 2. května Harrachovi; mohl hotovost ze Solní pokladny, která je k dispozici, použít
na nákup pozemků, ale aby se mu znovu nestalo to, co svého času s 10.000 fl.209
Aby dostáli přání Propagandy, snažili se tedy Harrach se Schleinitzem najít vhodné
panství pro budoucí Biskupství litoměřické. Současně se však také Schleinitz snažil udržet
biskupství proboštství, neboť i kdyby bylo pořízeno panství za velké peníze, jeho výnosy by
s ohledem na velké zpustošení polí nestačily přiměřenému vydržování biskupa.
Proto se snažil získat od císaře povolení k tomu, aby proboštství bylo novému
biskupství přivtěleno nebo alespoň na několik let dáno k užívání; jinak by musely být na Solní
pokladnu vzneseny příliš velké nároky. O totéž se snažil Harrach na opětovné Schleinitzovo
naléhání. V listě z 5. dubna 1643 píše v této záležitosti Schleinitz Harrachovi: „zůstávám
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v naději, že V. E., pokud by snad mluvila s Jeho Výsostí, za mne retencionem praepositurae
saltem ad tempus et dum aequivalens quid coëmatur, snadno získá; v této věci by mohl rovněž
něco podniknout i pan hrabě Slavata, který mi s proboštstvím hodně pomohl. Pokud by
z Říma přišlo placet a dekret. Pokud by někdo u dvora v té věci chtěl dělat potíže, totiž že by
mi z Cassy mělo být připsáno ročně 3.000 kop nebo dokonce 4.000, což by živobytí učinilo
poněkud snesitelnějším, dokud de bonis stalibus nebude možno něco přikoupit, pak nevím,
zda proboštství nenechám přeci jen zcela být, vždyť je beztoho úplně zruinováno. Tempus
dabit consilium.“
Císařův souhlas s inkorporací proboštství však na sebe měl ještě dlouho nechat čekat.
Proto mezitím Schleinitz pokračoval ve svých snahách získat vhodný statek; a již dlouho se
mu líbily Konojedy. Píše o tom Harrachovi toto210: „Mohly by (Konojedy) vynášet hodně
okolo 4.000 fl.211, pokud budou zcela v pořádku. Ponechávám zcela na uvážení V. E., zda by
o tom chtěla před svou cestou promluvit s panem nejvyšším zemským komořím. Jinak
považuji tento statek za nejlepší mezi okolo ležícími; neboť vše ostatní zde v okolí je buď pro
racione temporis příliš drahé nebo příliš v troskách nebo prostě nevhodné. Pokud by nyní
tento statek byl připojen k proboštství nebo místo něho byl přiznán roční díl peněz, bylo by
biskupství hned dostatečněji dotováno a opatřeno touto pěknou residencí jakož na venkově,
tak i ve městě. Stateček je pěkný, lehce obhospodařitelný poddanými, kterých je 30 až 40
v jedné vesnici, je tu dokonce pivovar. Chtěl bych tedy doufat, že to V. E. nenechá padnout
pod stůl, neboť na statku i v okolí je toho poměrně málo k vylepšení. Hrabě Kolovrat blahé
paměti jej nabyl za 53.000 kop, ale 40.000 kop je přiměřená cena; pokud by to bylo možno
získat za tuto sumu, bylo by to o to lepší. Tolik tedy říkám de fundacione finali huius
episkopatus, non autem de principio, které usque ad ratifikationem současně je již určeno.“
Přece však, jak budoucnost ukázala, se tento plán nekonal. Místo toho bylo nakonec koupeno
panství Stvolínky.

§ 16. Koupě panství Stvolínky

Již ve své zprávě z roku 1640 poukazoval Schleinitz na panství Stvolínky jako na
zvláště vhodné pro dotování biskupství. A přestože od té doby zvažoval koupi mnoha jiných
panství, Stvolínky se ukázaly jako nejvhodnější.
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Panství Stvolínky náleželo okolo poloviny 16. st. (1531) Vilému Ilbergovi z Ilburgu212;
později bylo ve vlastnictví svobodného pána z Kurzbachu213, nakonec přešlo panu Janu
ze Stráže pod Ralskem. Od toho jej koupil Adam Hrzán baron z Harasowa r. 1608 za 51.428
kop214; byl to katolík, podílel se však spolu se svými syny Zdislavem, Janem a Vilémem Jiřím
na Českém povstání tím, že v r. 1618 půjčil tehdejším povstalcům 303.600 kop. Po otcově
smrti dokonce byli jeho synové pro uvěznění Ferdinanda II. a volbu Fridricha Falckého. Proto
byli inkvizicí odsouzeni ke ztrátě veškerého majetku. Panství Stvolínky pak díky konfiskaci
získal Valdštejn za 36.000 kop; po jeho smrti bylo panství rozhodnutím císařovým
přenecháno 20. ledna 1635 císařskému generálu Reinhartu baronu z Walmerode za 60.000 fl.,
kvůli Walmerodeho dluhům přešlo však dekretem z 11. února 1636 na choť Zdislava Hrzána,
Alžbětu Hrzánovou rozenou Haugwitzovou z Biskupic, která byla vzata na milost. Od ní,
resp. od věřitelů tohoto panství, je nakonec v únoru 1647 koupil Harrach pro plánované
litoměřické biskupství.
Schleinitz, který panství Stvolínky znal z dřívějška, se o ně stále zajímal a již v březnu r.
1641 o něm zaslal Harrachovi podrobnou zprávu; píše: „zde se dostává V. E. popis aneb
oznámení o tomto panství a doufám, že uzná, že to je zcela a v mnoha ohledech vhodné a
především použitelné panství; nevím o ničem jiném v okolí, do čeho by toho času bylo lépe
vložit peníze.215 Ve třech městečkách a devíti vesnicích je pak dosti lidu, dále dobrý pivovar a
daně, i když nevelké, přece však placené z chovu dobytka, mlýnů, rybníků, dřeva, ovoce,
zeleniny a pod.“216 Jak Schleinitz píše, bylo by možno panství získat za 50.000 fl.217 Než však
došlo ke koupi, musela nejprve být o souhlas požádána nejen Propaganda, ale také císař, dále
mnozí věřitelé, kteří na tomto panství měli četné pohledávky, musel být brán zřetel na úřední
odhad atd. A jelikož v tom čase byl kraj postižen krvavou válkou, byla jednání o koupi
uzavřena teprve 23. února 1647.
V roce 1644 se Harrach vydal do Říma k volbě papeže, neboť Urban VIII. 29. července
1644 zemřel. A ačkoli bylo v Rakousku starým obyčejem, že císař platil cestovní výlohy
kardinálům cestujícím do Říma k volbě papeže, Harrach se této výsadě netěšil, neboť zrovna
v té době panovala mezi ním a císařem roztržka v záležitosti pražské univerzity.218Především
velkému Harrachově vlivu lze připsat fakt, že papežem Inocencem X. byl zvolen kardinál Jan
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Pamphili. Vyplývá to z dopisu jeho komořího Jana Jiřího Burgmeistera z Weissensteinu, který
psal Harrachově pražskému kancléři Jiřímu Nefestinovi z Koberovic. Píše: „to přineslo
našemu kardinálovi chválu, a nám prospěch; neboť kardinál Harrach byl cingulem, quo
cingebantur Hispani et hoc cingulo adiuvante Cardinalem de Fiorenza (Jan Pamphili jako
papež Inocenc X. 1644 – 1655) fecimus Papam secundum nostram voluntatem; je velkým
přítelem mého knížete. Tento papež mi stran našeho kardinála prokázal všechny pocty
v konkláve a bude jistě dobře stát na straně Španělů.“219
O Harrachově cestě do Říma se Schleinitz dozvěděl teprve po jeho odjezdu; proto za
ním ještě poslal dopis v obavě, že dluhy u Solní pokladny, které mu Harrach opakovaně
vytýkal, by mohly kardinála rozladit. Hlásil mu, že přikázal svému správci prodat co možná
nejvíce obilí a dalších zásob, aby získal prostředky k umoření svého dluhu ve výši 2.050 fl.,
který by chtěl před svátkem sv. Jiří začít splácet v ročních splátkách 500 fl. Harrach by se prý
mohl v Římě přimluvit, zda by chudému proboštství nemohlo být nějakým způsobem
pomoženo a tím také podpořeno budoucí biskupství.220 To, že Harrach s novým papežem o
této otázce jednal, je při jeho zájmu o tuto věc nasnadě, bližší zprávy o tom však chybějí.
Hned po Harrachově návratu z Říma, který se uskutečnil teprve v listopadu 1644 byla
zahájena jednání o koupi panství Stvolínky. Císař, který s tímto plánem byl srozuměn, vydal
již 15. listopadu 1644 rezoluci, ve které píše: „že před úplným uzavřením jednání o něm musí
být zpraveni věřitelé, a koupě musí proběhnout s jejich vědomím a souhlasem, a ihned jak
proběhne nám musí být předložena k ratifikaci a kupec musí být za příslušný poplatek
zanesen do královských zemských desek, a v případě že zájemců o koupi je více, musí býti
dána lhůta pěti měsíců k tomu, aby pak majetek byl přenechán tomu, kdo nabídne nejvíce.“221
Za účelem správného odhadu jmenovaného panství byli na příkaz císaře nejprve
jmenováni dva úřední komisaři – Hans Karel Příchovský z Příchovic a Hubold Paust z
Libštátu. Realizace ocenění se však zpožďovala, zvláště kvůli válce, neboť tenkrát Švédové
pod velením Torstensonovým zle sužovali kraj. Harrach se na císaře obrátil v dopise
s prosbou, aby mu byla dána při koupi panství přednost před všemi ostatními případnými
zájemci; byl ochoten zaplatit tolik, co ostatní. Císař pak 16. října

1646 vydal příkaz

místodržícímu, aby panství bylo prodáno Harrachovi. Jelikož se však věc zpožďovala,
Harrach požádal komisaře Příchovského o uspíšení. Ten se bránil poukazem na válečné
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události. Píše o tom Harrachovi mezi jiným: „Nebylo by mi nyní nic milejšího, než starati se o
onen statek, není to však možné kvůli záboru hradu Grafensteinu a vůbec kvůli nepřátelskému
vpádu.“222 Teprve v létě roku 1646 byl na základě knih a výpovědí spolehlivých lidí proveden
odhad celého panství a výsledek byl postoupen místodržitelství pražskému. Tam však věc
nechali prozatím odpočívat, asi proto, že s výsledkem nebyli zcela srozuměni.223 Příchovský
však upozorňuje, že odhad byl učiněn co nejlépe a „stěží kdo by k němu něco mohl přidat
nebo vyškrtnout.“224 Poradil tedy Harrachovi, aby požádal místodržitelskou kancelář, aby
povolila uzavření obchodu skrze dekret komisařů. Takovému příkazu by pak okamžitě
vyhověl. V důsledku císařova rozkazu z 23. listopadu 1646 vyšlo z místodržitelství 5.
prosince nařízení pro komisaře (k nimž mezitím přibyl třetí – Jošua Kořenský), aby
s uzavřením kupní smlouvy již dále neváhali.225 Tak konečně po dlouhých jednáních došlo ke
koupi. Zdržení mělo kromě jiných příčin, zejména válečných, za příčinu fakt, že zatímco
komisaři odhadli cenu panství na 50.487 kop, 2 groše a 3 denáry, cena požadovaná (zejména
na podnět Alžběty Hrzánové) činila dokonce 151.201 kop, 29 grošů a 2 denáry!226 Cena
sjednaná dělala nakonec 53.000 florinů. Prodejní listina byla vystavena v sobotu, 23. února
1647, v předvečer svátku sv. Matouše, apoštola, stvrzená a podepsaná Harrachem a třemi
zmíněnými komisaři.227
Cenu se Harrach zavázal zaplatit následujícím způsobem:
1. Ihned po uzavření, potvrzení a zanesení koupě..........................................15.000 fl.
2. Na sv. Galla téhož roku 1647......................................................................7.000 fl.
3. taktéž v následujících letech 1648, 1649, 1650.........................................po 7.000 fl.
4. na sv. Galla r. 1651.......................................................................................10.000 fl.
Celkem............................................................................................................53.000 fl.

27. února zaplatil Harrach podle uzavřené smlouvy první splátku ve výši 15.000 fl.
Musel však ještě uhradit náklady na vyměření pozemků, odhad celého panství,
zprostředkování koupě, korespondenci, posly apod., tedy 11.553 fl., 40 krejcarů a 1 fenik;
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tento obnos, stejně jako následující splátky, šly podle rozhodnutí Propagandy z výtěžku Solní
pokladny.228
Jak se o tom již zmínil Schleinitz v dopise Harrachovi a jak vyplývá z kupní smlouvy,
k panství Stvolínky tenkrát náležela tři městečka a devět vesnic: 1. Stvolínky nedaleko
Ronova, asi tři míle od Litoměřic. Zámek ve Stvolínkách utrpěl během války mnoho škod a
byl proto posléze prvním biskupem litoměřickým Schleinitzem znovu vystavěn. Při přestavbě
tamního farního kostela Všech svatých v r. 1811 byly v jedné z hrobek nalezeny dva měděné
sarkofágy. Jeden dle nápisu obsahoval pozůstatky bývalého vlastníka panství, Jindřicha
Kurzbacha svobodného pána z Trachenberga a Miliče, pána na Ronově a Helfenbergu,
zemřelého v roce 1590.229
2. Kravaře – vyhořely v r. 1646
3. Blíževedly.
Potom devět vesnic: Litice, Sezimky, Víska, Janov, Krossendorf, Velká a Malá
Javorská, Petrovice a Taneček.
Obce Šterndorf a Stráň byly založeny teprve biskupem Šternberkem, který také rozšířil
maličkou vesnici Kolný sestávající z pouhých čtyř domů.
Harrach si ohledně této koupě určitě vyžádal souhlas Propagandy v Římě; během těch
let jistě v Římě došlo k jednáním o této věci, zatím však o tom nemáme žádné podklady
k dispozici.230
Nově získané panství pořízené z prostředků Solní pokladny bylo spravováno Harrachem
ve jménu Propagandy; měl dokonce ročně posílat do Říma přesné vyúčtování příjmů a
výdajů. Zvláště v prvních letech bylo třeba vydat se souhlasem Propagandy poměrně značné
sumy peněz na zlepšení stavu pozemků, nákup dobytka, strojů, budov, podporu zchudlých
poddaných aj., tak, aby se panství stalo výnosným. Podle dokladů předložených Harrachovi
správcem Jindřichem Prandlem bylo od 12. března 1647 do konce ledna 1648 vynaloženo na
nákup užitkových zvířat, pracovního i chovného dobytka a dalšího 1.633 fl., 20 krejcarů.231
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§ 17. Nákup domů a stavební plány

Zatímco jednání o koupi Stvolínek ještě probíhala, Schleinitz už se zabýval dalšími
plány – snažil se v samotných Litoměřicích, na tzv. Štěpánském pahorku, činit určitá opatření,
především získat dostatečný prostor nejen na nutnou stavbu obytných domů, ale také pro
prostorné náměstí v okolí budoucí katedrály. Za tímto účelem musely být dílem od města a
dílem od soukromých vlastníků získány prodejem či výměnou některé domy, stavební
pozemky, demolované byty, pozemky a malé zahrady apod. O těchto a podobných plánech
vypracoval Schleinitz již začátkem roku 1647 podrobnou zprávu, která byla určena
Harrachovi a ovšem také Propagandě. Ta obsahuje jeho velkorysé plány na stavby na Novém
městě, lepší dotace biskupství, kapituly a jiné.232
O biskupskou rezidenci bylo ovšem do budoucna postaráno, když císař souhlasil s tím,
že biskup zabere dosavadní byt proboštův. Jelikož však biskup potřebuje větší počet úředníků
a sluhů, požádal Schleinitz o dovolení smět tuto rezidenci nejen opravit, ale ještě k ní přistavět
něco obytných prostor, komor apod. Náklady na to by podle odborníků činily cca 1.000
tolarů nebo 1.500 fl. Jelikož Schleinitz pomýšlel i na to získat dostatečný prostor před
kostelem pro byty kanovníků a další budovy, poukazuje na nutnost vykoupit od města i
soukromých vlastníků zničené domy a některé pozemky. Dalším plánem bylo obezdění
Dómského pahorku; ten se směrem k Labi dost strmě svažuje a nadto je chráněn zdí. Pouze ze
strany k městu, se kterým byl spojen strmou stezkou neměl dosud žádné opevnění. Na to
myslel Schleinitz zejména vzhledem k neklidné době, kdy byl člověk často vystaven
nebezpečí ze strany nepřítele. Proto navrhl postavit na této straně polokruhovou zeď, čímž by
se celá dómská oblast uzavřela a spojení s městem by bylo umožněno několika branami; na
to by bylo potřeba asi 2.000 fl.
Co se týče nově zřizovaných budov, měla být nejprve postavena děkanova rezidence,
neboť jeho dosavadní byt měl připadnout budoucímu proboštovi.233 Dále pak měly být
postaveny tři byty pro tři další kanovníky, jeden dům pro dva vikáře, jeden pro školu a pro
zpěváky; celkem tedy mělo být postaveno šest budov, což by stálo pět až šest tisíc guldenů.
Kvůli tomu, stejně jako kvůli dalším potřebám mělo být zakoupeno ještě jedno panství;
rozhodnutí o tom však bylo na apoštolském stolci. Jelikož zmíněné budovy nebylo možno
zatím postavit kvůli nedostatku peněz, musel by se nový biskup spokojit pouze se dvěma
232

Memoriale, latinsky, 4 strany. opie ve FEA, bez datace, měla by však pocházet z poč. roku 1647. Níže
přinášíme výtah z této zprávy, částečně ve věrném překladu.
233
Přes plánovanou inkorporaci proboštství k biskupství nepomýšleli Schleinitz ani Harrach na úplné jeho
zrušení. proboštství mělo mnohem spíše být posléze nějakým způsobem obnoveno.
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kanovníky (nepočítaje probošta a děkana), kteří by bydleli v Lechově domě. Pokud by se však
Harrachovi podařilo přesvědčit Propagandu o nutnosti zakoupit ještě jedno panství, mělo by
mít odpovídající velikost zhruba v ceně 40.000 fl. A jelikož probošt, děkan a kanovník senior
by měli své prebendy z dřívějška a další kanonikát byl teprve nedávno založen Šimečkem234,
mohly by být z výnosů tohoto panství založeny dva další kanonikáty a být vydržováni dva
vikáři s ročním příjmem 600 fl. O církevní zpěv a

hudbu bude muset být v katedrále

postaráno lépe než dosud. Povinnost péče o hudbu a zpěv ovšem podle starého nadání
přináležela proboštovi a děkanovi. Jelikož však jejich prebendy byly nízké a jejich statky
během poslední války velmi utrpěly, musely by výnosy dalšího panství stačit i na to. Na
platby za osvětlení, bohoslužebná roucha a kostelní plátna a další kostelní potřeby byly od
založení proboštství určeny výnosy vesnice Orasice; ta však rovněž utrpěla velké škody a
téměř všechny domy byly zbořeny, takže i v tomto ohledu by bylo nutno se spolehnout na
výnosy nového panství. A konečně biskup, který měl na deset let dostat požitky z proboštství,
na což by však Stvolínky zatím nestačily, by rovněž potřeboval dotaci z tohoto panství.
Byly to ovšemže velké plány! Schleinitz tu zůstal věrný svému názoru: když biskupství,
pak musí již od začátku být náležitě postaráno o jeho financování, aby biskup později nemusel
stále znovu žádat o podporu.235 Schleinitz ovšem neměl v úmyslu tyto své velké plány a
s nimi spojené nároky na Solní pokladnu přednést otevřeně svému příteli Harrachovi; další
otázkou však bylo, zda dojdou sluchu v Římě. Nebylo by se co divit, kdyby Schleinitz
nedosáhl všeho, o co zde a při různých jiných příležitostech žádal. Přesto však dosáhl
mnohého – jinému by se to nebylo podařilo.
Jak nyní tedy Schleinitz zamýšlel tyto své plány provést? Co se týče proboštství, bylo
s přístavbou i renovací započato již v onom roce (1647) a práce zdatně pokračovaly, takže
litoměřická kapitula ve své zprávě kardinálu Harrachovi v roce 1649 uvádí, že proboštství je
již v novém kabátě. Stejně tak Schleinitz provedl svůj další plán - totiž získat nákupem
několika domů a určitých pozemků dostatek prostoru na výstavbu obytných budov a zřídit
důstojné náměstí před kostelem.
K tomu účelu musel (odhlédneme-li od náměstí před kostelem) zakoupit dva domy,
které tehdy byly ještě obydleny, čtrnáct zničených domů, z nichž osm ještě mělo své
vlastníky, a dvě malé vinice.236 S těmito vlastníky vstoupil Schleinitz v jednání. Počáteční
odhadní cena činila 905 kop, postupně však byla snížena na 600 kop; ve skutečnosti
234

viz níže
Toto jsou jeho vlastní slova, uvedená v ročním vyúčtování panství Stvolínky r. 1648. FEA. Blíže o tom v II.
díle dějin diecéze.
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Jména tehdejších vlastníků těch domů uvádí LIppert, a. a. O. str. 471
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Schleinitz zaplatil 800 guldenů, včetně různých dalších výdajů.237 Co se týče volného místa
před kostelem a šesti zničených domů bez vlastníka (které tím pádem náležely městu), měl za
to Schleinitz namísto peněz přenechat 19 zničených domů v obci Zásada, která patřila
proboštství. S tímto návrhem Schleinitz zcela souhlasil, neboť ony zničené domky v Zásadě
byly od proboštství daleko a tím bez užitku, získané pozemky naopak byly v blízkosti kostela.
Již v únoru 1647 mohl Schleinitz podat Harrachovi tuto zprávu: „Tímto spravuji V. E.
co nejoddaněji, že jsem již v záležitosti onoho situum s městem zajedno; přenechá nám celý
prostor před kostelem s okolostojícím kruhem staveb a část zahrad, celkem 17 nebo 18, takže
časem také uzavřeme půlkruhem zdi tento prostor a budeme mu moci zde nahoře dát tvar, část
těch pozemků, které ještě mají své pány, dostaneme za 600 tolarů; za ty zbylé, které se
navrátily městu a jsou vhodné, si město vezme jiné pobořené proboštské domky nebo stavby
z předměstí, na nichž v každém ohledu méně záleží, a proboštství zde nahoře získá lepší a
více vhodnou náhradu za ně. Nechám celé situm v současné podobě, se všemi nynějšími
domy a stavbami ke stržení, vymalovat v barvách a přinesu je do Prahy.“238
Po nějakém čase však město proti přislíbené smlouvě vzneslo ústy některých radních
znepokojené námitky. Městská rada se dokonce obrátila na českou komoru a stěžovala si na
„zcizení“ tolika domů a staveb. Na příkaz komory pak měli do Prahy přijít dva vyslanci
města, aby o této věci ústně a důkladně podali zprávu.239 Jakmile se to Schleinitz dozvěděl,
obrátil se ihned na členy komory s vysvětlením, ti ho však uklidnili zprávou, že si již pozvali
do Prahy dva městské radní, aby se věc pokojným způsobem vyřešila.

240

Schleinitz také

poslal objasňující a uklidňující list městské radě. A tak zůstalo u původní úmluvy, která byla
20. dubna 1648 pravoplatně stvrzena výměnnou smlouvou a úředně potvrzena241 (poté, co
česká komora k tomu vydala své dovolení). Město spolu s domy v Zásadě získalo i kolaturní
právo ke kostelu sv. Vojtěcha. Ale ani s touto smlouvou nebyli litoměřičtí spokojeni, neboť 8.
května t. r. se u Schleinitze objevili vyslanci města a vyslovili své pochybnosti o platnosti
uzavřené smlouvy s tím, že na listině byla sice otisknuta pečeť probošta, nikoli však kapituly.
Proto přinesli dvě nové pečlivě provedené kopie, které byly znovu podepsány a podle přání
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„Relacio tractationis habitae racione situum quorundam capitulo Litomericensi aggregandorum“. FEA. Slae č.
7. 1648. Tato podrobná zpráva je psána vlastnoručně Schleinitzem a zaslána Harrachovi i Propagandě.
238
Schleinitz Harrachovi 19. února 1647; FEA. Jedna kopie zde zmiňovaného obrazu se nachází v litoměřické
biskupské knihovně.
239
Schleinitz Harrachovi, 23. března 1648.
240
„Ti dobří lidé si myslí, že můžeme biskupství financovat ze vzduchu a město nechat zcela nedotčené, namísto
toho by měli děkovat Bohu za naši diškreci s nimi učiněnou, že totiž biskupství je položeno mimo město a tak
mohou oželet těch 15 nebo 16 malých chalup namísto mnoha městských domů.“ Schleinitz Harrachovi, tamtéž.
241
Kontrakt v češtině. Originál s pečetí a podpisem Schleinitze a starosty s městskou radou. Zde jsou domy,
stavby atd. přesně uvedeny. FEA. Sv. II. Litom., č. 8.
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opatřeny pečetěmi.242 Podle této smlouvy odstupuje město Schleinitzovi otevřené prostranství
na tzv. Novém městě (dnes Dómský pahorek) spolu se šesti zničenými domy, za to obdrží
místa v dosud proboštské vsi Zásada spolu s poddanými a jejich povinnostmi, dohromady 19
pozemků zničených domů. Kromě toho obdrží Schleinitz osm zničených soukromých domů a
dvě chalupy.
Okolo prostorného Dómského náměstí, kde časem měly vyrůst vhodné domy nechal
Schleinitz postavit polokruhovou zeď opatřenou branami, takže vytvořil uzavřený celek, který
chránil i proti nájezdům ve válečných časech.
Co se týče důstojného vybavení kolegiátní kapituly, stavby nových bytů a rozmnožení
prebend pro nové kanovníky, neponechal Schleinitz ze své strany nic náhodě. Ve zprávě
z roku 1654 znovu doporučoval zřízení tří nových kanonikátů.243 Propaganda by mu mohla ze
Solní pokladny schválit prostředky na výstavbu potřebných rezidencí, na což by bylo třeba asi
6.600 fl. splatných ve třech ročních splátkách. Po dokončení těchto staveb by mohli být hned
uvedeni tři schopní, císařem jmenovaní kanovníci. Každému by bylo nutno jako příjem
přiznat alespoň 500 fl. ročně. Tak by mohla Solní pokladna – pokud to kapitál dovolí –
financovat zřízení čtyř nových bytů244 a tři prebendy.
V následujícím roce se s touto žádostí obrátil na Propagandu a navrhl přitom, kromě
prebend pro tři sídelní kanovníky založit ještě dva titulární kanonikáty s ročním příjmem 200
fl. pro každého. Ti, kteří v současné době tento úřad zastávají, mohou mít pro svou obživu
nějaká kurátní beneficia kdesi v blízkosti Litoměřic a mohli by se prostě dvakrát třikrát ročně
objevit v katedrále kvůli asistenci při velkých církevních svátcích.245 Tu samou žádost
opakoval Schleinitz začátkem následujícího roku a prosil, aby mu byly povoleny nejméně dva
kanonikáty, aby mohl jak se sluší a patří slavit pontifikální bohoslužby. Žádal však nadarmo.
Na zasedání Propagandy 4. dubna 1656 bylo oznámeno, že nejprve mají být v Čechách
založena tři zbývající biskupství; teprve potom bude jednáno ohledně kolegiátní kapituly.246
A tak se Schleinitz přese všechnu svoji snahu a dřívější přísliby musel léta spokojit jen
s kapitulním děkanem a jediným kanovníkem. Ale i zde se ukázal být velkorysým, neboť
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Schleinitz Harrachovi, 8. května 1648.
FEA. fundatio episcopatus Litom. a. 1654, bez bližší datace.
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Čtvrtý byt byl určen pro nového sídelního kanovníka.
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Kollmann: Prop. ad. a. 1655. Schleinitz Propagandě 6. října 1655
246
Kollmann: Prop. ad. a. 1656.
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z vlastních prostředků založil jednu prebendu, tzv. Schleinitzův kanonikát zakládací listinou
z 6. května 1671. Císařské potvrzení přišlo až 5. ledna 1678.247

5. kapitola
§ 18. Harrachova zpráva do Říma

Získání panství Stvolínky znamenalo významný krok na cestě k založení biskupství; byl
to velký, vlastně největší příspěvek k finančnímu zajištění biskupství. Proto měly být nyní
vyřešeny i zbývající otázky, např. co se osoby prvního biskupa a kapituly týče aj.
Zatím účelem učinil Harrach Propagandě několik návrhů; šlo mu především o
rozhodnutí v důležité věci práva na jmenování biskupa litoměřického, zda a jak bude
proboštství přivtěleno k biskupství; to poslední muselo být zvláště vzato v úvahu, protože
panství Stvolínky k dotacím biskupství nestačilo. V přípise zaslaném Propagandě r. 1647248
prohlašuje, že je připraven o těchto otázkách jednat s císařem a jeho okolím. Nato mu bylo
doručeno důležité rozhodnutí Propagandy z 15. července 1647. V něm se říká, že Harrachův
list byl na posledním zasedání Propagandy za přítomnosti papeže přečten a prodiskutován.
Papež pak oznámil, že předtím, než bude moci být v těchto otázkách přijato rozhodnutí, musí
být tyto záležitosti důkladně uváženy, aby byly úspěšně překonány všechny těžkosti. Za tím
účelem má být jmenována komise čtyř kardinálů, která má po důkladném zvážení přednést
vhodné návrhy. Jelikož Harrach je ochoten na císařském dvoře o vyřešení těchto otázek
zahájit jednání, žádá se v tomtéž dekretu, aby svá zjištění spíše zprostředkoval Propagandě.
Kardinálové v komisi by mezitím pokračovali ve svých poradách, dokud jeho odpověď
nedorazí.249
Zjištění, která měl Harrach získat se týkala především otázky patronátního práva a práva
jmenování, otázky, která byla vyřešena až po dlouholetých jednáních.
Věc to byla vskutku obtížná. Panství Stvolínky, které bylo pro biskupství litoměřické
určující, bylo koupeno z prostředků Solní pokladny. Tyto peníze byly, podle doslovného
znění Solní smlouvy z roku 1630, císařem přiřčeny papeži s tím, že mu (papeži) jedině náleží
dispoziční právo k těmto prostředkům. Tím se církvi nabízela náhrada za statky, o která
během doby přišla; proto mělo právo jmenovat litoměřického biskupa náležet papeži –
247

K tomu přibyl později tzv. Ceynoviánův kanonikát, který založil litoměřický měšťan Karel Vilém Šimeček
z Ceynova, potvrzen byl císařem až r. 1680. R. 1717 byly z prostředků Solní pokladny (24.000 fl.) založeny
biskupem Königseggem dva kanonikáty pojmenované po něm, sedmý pak byl založen biskupem Hillem.
248
Ten je zmiňován v následujícím dekretu Propagandy z 15. července 1647
249
FEA. Originál, italsky. Sign. L. E. C. d. d. Rom 15. července 1647.
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protože biskupství bylo dotováno především z prostředků apoštolského stolce, a to z výnosů
Solní pokladny.
Na druhou stranu mělo být dosavadní proboštství, které bylo nadáno zemským knížetem
přenecháno biskupství alespoň na deset let; stejně tak proboštský kostel, kapitula a
přináležející budovy. Kromě toho císař, resp. král český podstatně přispěl k založení
biskupství. Navíc čeští králové vykonávali odjakživa patronátní právo nad kapitulním
kostelem, a toto právo nechtěli ztratit, pokud by kostel byl povýšen na katedrálu.
Harrach brzy našel příležitost v této nerozhodné věci pátrat na císařském dvoře.
Výsledek nahlásil podle svého slibu Propagandě v podrobné zprávě z 30. srpna 1647.250
Uvádíme tento poučný dopis, který nám poskytuje vhled do Harrachovy obtížné situace, ve
věrném překladu z italské kopie. „Vaše Eminence mne zpravila velectěným dopisem z 11.
července251, že Jeho Svatost papež, dříve než učiní rozhodnutí týkající se biskupství
v Litoměřicích, dala příkaz čtyřem kardinálům přináležejícím do této kongregace, aby
důkladně rozvážili možné obtíže a poté oznámili své mínění. Jelikož jsem však oznámil
ochotu nejprve v této věci získat u císařského dvora některé informace, abych je potom předal
sv. kongregaci, budou páni kardinálové na mou zprávu čekat, než začnou s poradou. Děkuji
V. E. pokorně za tuto zprávu.
Aby však nyní páni kardinálové mohli co nejdříve dostát příkazům, sděluji V. E. a
jmenované kongregaci, že jsem J. V. našel zcela připravenu zřídit biskupství v Litoměřicích
ovšem pod tou podmínkou, že jmenování osoby budoucího biskupa bude záviset jen a pouze
na Jeho Výsosti.252 Některými známými ministry mi bylo sděleno, že císař se nespokojí pouze
s prostým jmenováním prvního biskupa, nýbrž že si nárokuje právo, na základě svého
patronátního práva, na jmenování nebo prezentaci při každé příležitosti, nejen v Litoměřicích,
ale i v dalších biskupstvích, které by byly zřízeny z prostředků Solní pokladny. Předpokládám
dokonce, že bude vznesen též nárok stran kanonikátů založených ze Solní pokladny při
jmenované katedrále, ačkoli mi ohledně toho nebylo nic naznačeno, ani ze strany J. V., ani ze
strany některého ministra. Vyvozuji to však dopředu. Jinak jsem se v této záležitosti
nedozvěděl nic pozoruhodného.“
Tato zpráva o stanovisku Vídně ohledně patronátního práva mohla v Římě velmi
překvapit; přece však byla tato zpráva prozatím odsunuta do pozadí kvůli jiným starostem.
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FEA originál. Italská kopie z 30. srpna 1647, 4 strany.
V originále je tento dekret datován 11. července.
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„con supposto, che il soggeto Vescovando dipendera simpliciter dalla nomina della Mta Sua“. tamtéž
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§ 19. Správa panství Stvolínky a Solní pokladna

Schleinitz, jak bylo popsáno, se horlivě snažil udělat ze Stvolínek výnosné panství,
neboť mělo sloužit k obživě litoměřického biskupa. Kvůli velkým výdajům, které s tím byly
spojeny a které kryla z velké části Solní pokladna se zdá, že Propaganda se s Harrachem
podělila o své rozpaky v této záležitosti. Jelikož však arcibiskup byl zrovna zavalen mnoha
jinými starostmi, správu panství Stvolínky složil a navrhl Propagandě pověřit tímto úkolem
litoměřickou kapitulu; současně také hodlal složit správu Solní pokladny. Bližší vysvětlení
přináší pokračování výše uvedeného listu Propagandě, kde Harrach sděluje: „Cítím se toho
času neschopen být užitečný v těch věcech, které se ode mne žádají, totiž věnovat pozornost
hospodářství a správě panství Stvolínky, které bylo získáno pro založení litoměřického
biskupství, též podávat sv. kongregaci přesné vyúčtování o výnosech a ztrátách, zvláště
v těchto těžkých časech. Jelikož nadto je toto panství příliš vzdáleno mému dohledu253 a
nachází se v kraji vystaveném nepřátelským nájezdům, zatímco probošt a kapitula jsou od
jmenovaného panství vzdáleni pouhé tři legy254 a mají v blízkosti své majetky; proto by
mohla kapitula lehce a s velkým užitkem vést dozor. Předpokládám přitom, že mi sv.
kongregace v tomto ohledu nebude dělat žádné těžkosti, naopak že uzná chvályhodným, když
v jejím jménu svěřím správu na nějaký čas – alespoň dokud nenastoupí nový biskup –
jmenovanému proboštovi a kapitule, samozřejmě s povinností předložit sv. kongregaci
bezprostředně roční vyúčtování; kongregace jim pak může dát příkazy jak uzná za vhodné.
Takové opatření bude ke zvláštnímu užitku i poddaným řečeného panství, neboť ti to
mají lehčí, když by se chtěli ve svých potřebách a žádostech utéci pod ochrannou autoritu
kapituly a od ní dostávali příkazy. Kapitula má navíc po ruce i císařského hejtmana
litoměřického kraje, do něhož panství patří. A jelikož v Litoměřicích se pod vedením
krajského hejtmana častěji konají shromáždění pánů a obcí u příležitosti kontribucí a dalších
vojenských břemen, bude velmi užitečné, když při tom budou i ti, kteří byli povolání
k dohledu a ochraně těchto chudých, téměř zcela již vyčerpaných poddaných.
Nyní se ovšemže často přihodí, že jmenovaný probošt a kapitula se budou obracet na
Solní pokladnu, aby obdrželi peníze pro obnovení panství Stvolínky a pro podporu
poddaných. Jelikož však odepření této podpory v současné době může mít za následek zkázu
ekonomiky a ztrátu poddaných (kteří v Čechách oficiálně představují páteř statků), bude
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Asi 8 mil
tj. 3 míle (lega = it. míle)
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v takovém případě kongregace muset mým nástupcům ve správě Solní pokladny předepsat,
jak dalece smějí vyhovět takovým žádostem.255
Řekl jsem: mým nástupcům, neboť se musím se vší úctou a upřímností V. E. přiznat, že
jsem unaven, chybí mi odvaha tato břemena dále nésti256 a že se mi ani již nelíbí z mnoha
závažných důvodů, jejichž výčtem zde nyní nechci V. E. zatěžovat.
Navrhuji sv. kongregaci povolat na mé místo opata strahovského, mého pomocného
biskupa257, spolu se dvěma kanovníky mého katedrálního kostela. Jsou to ctní, schopní a
spolehliví mužové, jimž může být zmíněná pokladna svěřena za všech podmínek a se všemi
závazky, které sv. kongregace uzná za vhodné. Jinak nevím o dalších vhodných osobách pro
tento účel.
Za tím účelem a s tím úmyslem posílám zde vyúčtování příjmů a výdajů z roku 1646 se
seznamem toho, co bylo již v minulém roce vyděláno a vydáno. Doufám, že tyto účty budou
s laskavým dovolením Vaší Eminence poslední, jimiž jsem za svou osobu povinen. Neboť se
vší rozhodností jsem odhodlán dále nepřevzít osobní závazek; rád ale slibuji přispět svou
radou těm, kteří tento závazek převezmou a vyrozumět sv. kongregaci o všem, co ohledně
zmíněné pokladny považuji za užitečné.
Pokud by se V. E. zdálo nutné, abych podal bližší vysvětlení o důvodech, které mě
pohnuly k rezignaci, potom můj komoří probošt Barsotto258 obdrží příkaz to V. E. důvěrně
sdělit; jen prosím, abyste to přijal v dobrém s ujištěním, že v tomto nemám jiného úmyslu, než
plnit své povinnosti, tím způsobem ujistit své mnohé protivníky, a upevnit své svědomí i
čest.“
Rozladění, které u Harracha prostřednictvím tohoto dopisu vytušíme, má svůj původ
zejména ve starostech a obtížích, o nichž se právě dozvěděl a další tušil. Byl ze všech stran
naléhavě žádán o podporu ze Solní pokladny, v Římě ale požadovali šetrnost.
O Harrachově zprávě jednala Propaganda v přítomnosti papeže 17. února 1648.259 Co se
císařova nominačního práva, o kterém píše Harrach, týče, potvrdil papež ustanovení zvláštní
kongregace skládající se z kardinálů Spady, Ginettiho, Palotta, Brankacciho a Matheiho; ti
měli věc důkladně prozkoumat. S Harrachovým záměrem vzdát se správy Solní pokladny
papež nesouhlasil. Chválil Harrachovu píli a obzvláštní péči při vedení tohoto úřadu.
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Právě v tom byly Harrachovi ze stran Propagandy často činěny potíže.
Tj. správu Solní pokladny, která mu přinášela mnoho nepříjemností.
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Kryšpín Fuck, arcibiskup z Trapezunt, byl Harrachovým světícím biskupem v letech 1643 - 1653
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Harrachův agent v Římě
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Kollmann: Prop.
256

65

Propaganda ho měla v dopise povzbudit, aby úřad zastával dále. Papež sám by mu chtěl poslat
breve. Rovněž probošt Barsotto měl být požádán o zaslání podobného listu kardinálovi.
Zatímco správu Solní pokladny si Harrach na tuto naléhavou prosbu ještě ponechal,
dohled nad panstvím Stvolínky byl začátkem roku 1648 skutečně předán proboštu
Schleinitzovi, který měl každoročně posílat Propagandě přesné vyúčtování příjmů a výdajů.
Ze zprávy za období od 4. ledna 1648 do 16. ledna 1649, kterou předložil Propagandě na
začátku roku 1649 vyplývá, že bylo 4.188 fl., 57 krejcarů a 4 feniky příjmů a 3.945 fl., 45
krejcarů a 1 fenik výdajů.260 Průměrný výnos panství Stvolínky činil 4.000 fl., ve velmi
dobrém roce to mohlo být až 8.000 fl. V té době byly výdaje za domácnost, služebnictvo,
obnovu zničených budov třeba 3.000 až 3.500 fl. Kvůli této nejistotě doporučuje Schleinitz
v této zprávě Propagandě koupit pokud možno ještě jeden statek za 30.000 nebo 40.000 fl.;
pak by z těchto prostředků mohly být hrazeny ne pouze církevní potřeby, ale peníze by se
mohly použít i pro jednoho nebo dva další kanovníky, dva vikáře, osvětlení, patřičnou hudbu,
paramenta apod. Dotace pro biskupství by neměla být nedostatečná a nuzná, mnohem spíše by
měla spočívat na pevném základě, aby biskup nemusel každý rok žádat o podporu.261 Z této
zprávy také vyplývá, že Schleinitz použil na obnovu panství Stvolínky, které utrpělo zejména
vpádem Švédů velké škody, vlastní prostředky, celkem 1.491 fl. 30 kr.262 Na stavební účely,
zvláště obnovu budovy proboštství obdržel ze Solní pokladny během zmiňovaného roku podle
účtů 1.666 fl, 40 kr., na nákup budov a pozemků 816 fl. 40 kr.263
Můžeme z toho vyvodit, že Schleinitz jako uvážlivý správce horlivě dbal na obnovu
panství důležitého pro biskupství a pilně využíval prostředků Solní pokladny, přispěl však
mnoho i z vlastních peněz. Tuto skvělou nezištnost ostatně Schleinitz vykazoval vždycky,
zvláště při svém pozdějším velkém díle, totiž nové výstavbě katedrály.
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Mezi výdaji jsou platy správce, dělníků, chudým poddaným, vojákům a veliteli, aby ušetřili církevní statky,
za chov dobytka, mlýny a pivovary, vaření piva („pro baccis laureis ad usum coquendae cerevisae, quatenus
saporem eo meliorem acquireret“) a. Podorbná zpráva ve FEA, 1649. (Originální zpráva od Schleinitze)
261
„....quatenus fundatio episcopatus huius praetensa non manca atque imperfecta, quinimo solidis atque
stabilibus fundamentis innixa fuisse videatur neque novis in singulos annos auxiliis subsidiisque semper
indigeat, quod s. congregationi cum ea, qua par est, reventia omnino indicandum hocce loco est visum“. Tamtéž.
262
„Consignatio aliquarum aliarum expensarum per Praepositum Litom. administratorem in dominium
Drumense factarum, qui videns, dominium dictum sub invasione hostili Suecica omni alio subsidio destitutum
absque longiore sufficiente adminiculo animalium et pecorum, ad culturam competentem aagrorum rursum vix
unquam esse perventurum imo et subditos magnitudine hostilium contribucionum oppressos dilapsos iri aliaque
ad loca evasuros esse, infra scripta subsidia, de mediis ac pecuniis suis propriis in saepe dictum dominium
necessario contulit.“ FEA, tamtéž.
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FEA Litom., sv. II.
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6. kapitola
§ 20. Jmenování Schleinitze prvním litoměřickým biskupem
Schleinitz se snažil přes všechny obtíže podporovat založení biskupství. O financování
bylo docela postaráno, zvláště když budoucí biskup vedle panství Stvolínky obdržel od císaře
také příjmy proboštství nejméně na deset let. Renovační práce, resp. novostavby na Novém
městě rychle pokračovaly zejména díky Schleinitzovu umu a energii.
Nyní měl vyhlédnut další cíl, totiž uspíšit jmenování prvního biskupa; mohl se kojit
nadějí, že když už bude jednou jmenován biskup, pak zbytek už půjde lehčeji a Řím spíše dá
ke všemu své svolení.
Proto se nejprve snažil získat pro tento plán Harracha. V dopise z 29. července píše:
Quidquid de actuali ipsa fundatione nunc sit, die nomina (= jmenování) alespoň subjecti
promovendi by nebylo špatné dosáhnout, dříve než by císař přijel do Prahy.“ V tomtéž dopise
prosí Harracha „die nomina znovu urgovat“, „rationes fortasse aliquas addendo, proč by toto
mělo být co nejrychleji vyřešeno“. Dá se dobře pochopit, že Schleinitz tu poukazuje také na
mnohé důvody, které při této příležitosti chtěl Harrach uvést v jeho prospěch, jako např. to, že
jako současný probošt této církve, pro kterou již přinesl tolik obětí „kromě desetiletí laboribus
a námahy; sedmnáctileté současně labores, kterou jako kněz v této své vlasti vykonávám per
omnes officiorum et dignitatum ecclesiasticarum gradus tak zcela jich infimis incipiendo“.
Nebo mnohé zásluhy jeho předků o Rakousko i církev, když mnozí z nich zastávali svého
času vysoká místa a církevní úřady. Tyto důvody ještě Schleinitz rozvinul v delší žádosti
adresované Harrachovi.264
To, že se sám doporučoval pro litoměřické biskupství, by nemělo být pochopeno špatně.
Podíváme-li se jen zběžně na celý průběh dlouholetých jednání a příprav, musíme obdivovat
Schleinitzovu neúnavnou snahu o zřízení biskupství. Dá se pochopit, že se chtěl jako první
biskup těšit z ovoce své činnosti. Vzhledem k nekonečným obtížím by se k tomu navíc sotva
hodil jiný člověk, než obchodně zběhlý, učený a neúnavný Schleinitz. Je třeba brát jako
šťastné řízení Boží, že se Schleinitz snažil coby první biskup převzít řízení diecéze. Dopisy,
které adresoval svému důvěrnému příteli Harrachovi a ve kterých mu otevřeně předkládal své
myšlenky nám poskytují mnoho důkazů, že Schleinitz nebyl ve svém snažení poháněn
ctižádostivostí. Již ve výše uvedeném dopise říká „přeci jen by nakonec člověk chtěl, po
vynaložení takové horlivosti, překonání takových útrap265, ale je třeba to přenechat Bohu a
nermoutit se pro to. Já také nebudu V. E. o to méně zavázán do konce svého života. Fiat
264
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Viz přílohy. Schleinitz Harrachovi, 1647. Příloha č. 7.
tj. vášnivě Schleinitzovi čelit (ze strany jeho nepřátel)
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denique illud, voluntas Dominus magnus voluert. Mých několik let života brzy uplyne;
desiderium patriae meae serviendi fecit me hoc scribere, semper tamen intra limites voluntatis
divinae, quod sancte testor; pak už je mi jedno, zda zemřu bohatý nebo chudý, jen když budu
v Bohu; překážky mne již učinily filosofem, který si ničeho světského necení příliš
vysoko.“266
29. října 1647 poslal Schleinitz také císaři podrobnou žádost, v níž prosí o své
jmenování.267 Podobné žádosti tenkrát ani později nebyly zvláštností. Harrach brzy mohl
sdělit Schleinitzovi radostnou zprávu, že si jeho věc stojí dobře. Ten pak píše: „Dnes na
svátek sv. Martina jsem od V. E. obdržel oba milostivé dopisy ze 3. a 9. s dobrou zprávou, že
snad projde, aby moje osoba byla dosazena pro nové biskupství, za což V. E. co nejoddaněji
vzdávám dík; prosím už jen Boha, pokud se tak stane, abych byl obdarován schopností
napodobovat a následovat svaté biskupy.“ Této biskupské záležitosti se dostalo úspěšné
podpory koncem roku 1647 díky Harrachově osobnímu jednání s císařem.
Jak se dozvídáme z Harrachova životopisu, nebyl mu již od konce 40. let císař
Ferdinand III. právě nakloněn. Důvodem byly dlouhé spory týkající se pražské univerzity.
Bezpochyby také tato nálada přispěla nemálo k tomu, že se jednání o založení biskupství táhla
tak dlouho. Když však císař 30. července 1646 přijel se svým synem Ferdinandem IV. a
početným doprovodem do Prahy, aby ho tu nechal Harrachem slavnostně korunovat, obnovily
se znovu dřívější přátelské vztahy a císařský dvůr osvědčil vůči Harrachovi velkou
vstřícnost.268 A tak mohl Harrach znovu horlivě podporovat založení biskupství.
Schleinitz mezitím zaměřil svou pozornost na další přípravy k založení biskupství. Ve
zprávě, která měla pravděpodobně sloužit Harrachovi jako podklad pro informování Říma
nabízí Schleinitz pět vhodných návrhů.269 Pokud se měl nový biskup nastěhovat do
proboštova příbytku, měl by tento být odpovídajícím způsobem upraven a některé budovy
nově vybaveny, na což by bylo potřeba nejméně 1.000 fl. Jelikož z panství Stvolínky zatím
není možno získat odpovídající obživu pro biskupovu domácnost a příjmy dosavadního
proboštství nebudou biskupovi a jeho početné domácnosti stačit, bude muset být biskup na
několik let založen ze Solní pokladny skrze určité deputatum anuum. „Aby se (biskup) pro
initio illius dignitatis podle důstojného způsobu mohl o to lépe vybavit koněm, vozem,
oblečením, domácím nářadím a cháskou (sic) apod.“ Kvůli zvýšení výnosů panství Stvolínky
266

tamtéž
AMKU, sv. 115. Originál. Kopie v LA Praha
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Krásl: tamtéž, str. 540, 541.
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Schleinitz Harrachovi ve zprávě z 18. listopadu 1647: „Notabilia quaedam circa fundationem
Litomericensem.“ GHH.
267

68

by mělo být zakoupeno nejméně 20 dojnic a asi 500 ovcí. Na podnět dvorské kanceláře
mohou být jmenováni vhodní komisaři, např. pán z Aldringenu jako krajský hejtman a Hans
Karel Pitschan jako primátor Litoměřic, pro obhlídku Dómského náměstí, kde mají vyrůst
nové stavby. Přece by však předtím Harrach mohl do Litoměřic pozvat svého důvěrníka, P.
Basilia spolu se zkušeným stavebním mistrem, který by stanovil kde a jak mají být postaveny
plánovaná obydlí kanovníků. Není ovšem třeba se stavbou rezidence spěchat, dokonce to
může počkat do doby, než bude koupeno další panství, z jehož výnosu by budovy a prebendy
byly zřízeny. Přesto by měly být zmíněné přípravy hotovy co nejdříve; nemůže škodit „kouti
železo, dokud je žhavé a alespoň postavit některým domům základy, tedy položit kapitule
útroby, abychom pak časem byli tímto městem zajištěni.“270
Harrach předložil u příležitosti svého vídeňského pobytu koncem roku 1647 císaři
podrobné návrhy, jak by biskupství mohlo být co nejdříve zřízeno. V této zprávě bylo krátce a
přehledně shrnuto vše271, co Schleinitz do té doby předložil v mnohých návrzích a dopisech,
zvláště v poslední době272, vše co Harrach a jeho rádce Basilius273 považovali za dobré.
Jelikož se tyto návrhy z tohoto pohledu zdály lehce proveditelné a neporušovaly císařova
práva ani neznamenaly žádné významné změny v dosavadních prebendách litoměřické
kapituly, získaly císařovo svolení; ten byl dokonce velice potěšen a oznámil, že je připraven
provedení celé věci uspíšit. Souhlasil i s Harrachovu prosbou učinit prvním biskupem
současného probošta Schleinitze. Harrach o dobrých vyhlídkách na jmenování vyrozuměl
Schleinitze okamžitě.

Jmenování se uskutečnilo krátce na to císařským dekretem z 11.

prosince 1647, které bylo posláno Harrachovi dvorskou kanceláří.274
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FEA.: Idea fundandi novi Episcopatus Litomeric. (8 stran, latinsky 1647). Kopie v LA.; Originál v AMKU sv.
115: Dlouhý titul zní: Discursus absque ullius preaiuditcio circa fundationem novi Episcopatus in civitate Regia
Litomericensis, in quo tanguntur puncta sequentia: 1. De ecclesia cathedranda, de dioecesi assignanda, redditibus
mensae episcopalis, de illius residentia. 2. De capitulo cathedrali, de numero dignitatum et canonicorum, de
praebendis et residentiis, de duobus vicaristis. 3. De iure collativo seu patronatus; item electivo si et quatenus,
etc., abstrahendopro nunc a consensu in huiusmodi ex parte sedis apostolicae aut archiepiscopalis Pragensis
necessario.“ viz Dodatek č. 8.
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§ 21. Harrachovy návrhy a zprávy do Říma

O návrzích, které Harrach začátkem roku 1647 předložil císaři, stejně jako o jmenování
Schleinitze prvním biskupem vyrozuměl Harrach krátce nato Propagandu.275 Jelikož v tomto
dopise je znovu podán krátký přehled návrhů předložených Harrachem císaři, uvádíme ho tu
v doslovném překladu.276 Harrach píše: „Cítím povinnost oznámit V. E. a ostatním pánům
kardinálům sv. kongregace, jak se v těchto dnech císař vyjádřil ohledně zřízení nového
biskupství, které (i podle názoru jmenované sv. kongregace) má být založeno v Litoměřicích.
Přeje si, aby toto dílo bylo co nejdříve uskutečněno, i kdyby ještě všemu nebylo možno dát
úplnou a konečnou formu a prebendy kapitulárů zatím ještě nebudou všechny založeny. Ano,
císař je dokonce ochoten přistoupit ke jmenování té osoby, kterou si přeje mít jako prvního
litoměřického biskupa, samozřejmě za předpokladu, (jak jsem při jiné příležitosti V. E. již
sdělil277) že mu apoštolský stolec nebude upírat jeho patronátní právo, a to nejen co se týče
tohoto prvního jmenování, které měl v úmyslu již jeho otec Ferdinand II. blahé paměti.278
Před tímto jmenováním jsem J. V. na její prosbu přenechal posudek, jak by toto dílo mohlo
být co nejrychleji a bez dalších ztrát času vykonáno, ovšem s prozíravostí, aby nějaké
rozhodnutí nebylo uspěcháno. A tento posudek, o němž bude řeč dále, měl u J. V. v přiměřené
míře ohlas a chápající přijetí, kterému je třeba bez dalšího váhání vyhovět. Obsah zmíněného
posudku byl následující:
1. Sídlem biskupa má být kolegiátní kostel sv. Štěpána v Litoměřicích, jediný tamní
sekulární klášter. Má krásnou, ve všech směrech zdravou polohu; okolo je dostatečný prostor
pro další rozšíření a výstavbu potřebných rezidencí; je tam již probošt, hlava této kapituly,
jeden děkan a jeden kanovník.
2. Rektor nebo děkan městského kostela, který ještě není členem kolegiátní kapituly, by
měl být v budoucnu jmenován kanovníkem budoucí katedrály, bez další podpory nebo
přiznání příjmů.
3. K těmto třem jmenovaným kapitulárům, t. j. proboštovi, děkanovi, sídelnímu
kanovníkovi a zmíněnému městskému děkanovi by měli přibýt nejméně dva další kanonikáty
s ročním příjmem po 400 fl., ať už ve zboží nebo v hotových penězích a to z prostředků Solní
pokladny, pokud by nebyla vyhlídka na jiné prostředky. Zmiňuji to na posledním místě neboť
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Harrach Propagandě, 21. prosince 1647, latinská kopie od P. Basilia, FEA.
Stylistické nedostatky se zde i v jiných zprávách, pokud se tyto poněkud odchylují od originálu, musejí
připsat autorovi této knihy.
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List Harracha Propagandě z 30. srpna 1647, FEA, italská kopie od P. Basilia. viz § 18.
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ten jmenoval jako prvního litoměřického biskupa Jana Ctibora Kotvu v roce 1630, o čemž Propagandu
vyrozuměl 9. listopadu tehdejší papežský vyslanec Palotto. Viz § 4.
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doufám, že díky šikovnosti nynějšího probošta kolegiátního kostela (je to ten, který J. V. již
určila jako prvního biskupa) zdarma získáme ještě jedno nadání, neboť jeden mladý svobodný
měšťan J. V. nabídl na založení nového kanonikátu s císařským patronátním právem celý svůj
dědický podíl. Tato podpora již byla J. V. přijata.279 Kromě toho v sousedství jmenovaného
kostela žije starý zbožný muž280, který za jednorázový poplatek 116 fl. nabídl jmenovanému
proboštovi svůj docela dobře udržovaný dům v blízkosti budoucí katedrály jako ubytování pro
kanovníka. A jelikož je již vyhotovena listina o této věci, nemůže již být věc zrušena. Některé
další téměř zničené domy v okolí mohou být a budou snadno znovu vystaveny z prostředků
Solní pokladny. S tímto počtem šesti nebo sedmi kapitulárů můžeme být prozatím spokojeni;
ani moje katedrála jich nemá více.281
4. Příbytek dosavadního probošta, který bude třeba ještě časem zpříjemnit, by měl
prozatím (abychom ušetřili další vydání) sloužit jako rezidence biskupa; na druhé straně
děkanova rezidence může sloužit proboštovi a rezidence nynějších kanovníků děkanovi,
stejně tak jako dům zmíněného zbožného muže může být domem kanovníka. Farní budova
zůstává příbytkem městského děkana, který by měl, jak řečeno, být jmenován kanovníkem.
Dům jmenovaného mladíka282, který je velmi pěkný a prostorný, může být prodán nebo může
sloužit jako další, tedy pátý dům pro kanovníky; snad jeho zbylý majetek vystačí na založení
jedné prebendy. Šestý nebo sedmý příbytek pro kanovníka by mohl být ještě postaven.
5. O církevní hudbu, ornáty, osvětlení a další církevní potřeby, které jsou odnepaměti
hrazeny z příjmů nadace kolegiátního kostela se musí postarat ti, kteří jsou k tomu podle
zakládací listiny dosud povinni. Výnosy Solní pokladny by mohly být použity k zaopatření
dalších dvou vikaristů; probošt a děkan jsou beztak povinni zajistit kaplana pro bohoslužbu.
6. Jelikož panství Stvolínky, které bylo pořízeno pro biskupství v současné době ještě
není plně opatřeno domácím zvířectvem a dalšími potřebnými věcmi, a nemůže proto
nabídnout tolik, kolik by se slušelo přiměřené obživě biskupa, mohlo by mu být na několik let
za určitých podmínek přenecháno k užívání proboštství, zvláště, když biskupem byl jmenován
nynější probošt.
7. Novému biskupovi by mělo být jako jeho diecéze přiznáno město Litoměřice s krajem
litoměřickým a sousedícím krajem mladoboleslavským.283 Co se týče patronátního práva,
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Byl to Karel Vilém Šimeček z Ceynova, jehož nabídka získal 7. prosince 1647 císařské svolení. (Originální
listina v litoměřickém kapitulním archivu). Srovnej také Lippert: tamtéž, str. 515. K opravdovému založení
tohoto kanonikátu došlo teprve v roce 1680.
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Ve skutečnosti se Schleinitz musel spokojit se dvěma resp. třemi kanovníky.
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K. V. Šimečka
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Kvůli některým odpůrcům se navzdory příslibu nakonec Schleinitz musel spokojit s Litoměřickým krajem.
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snažil jsem se ve zmíněném návrhu této otázky vůbec nedotýkat; pouze tam poukazuji na to,
že tato záležitost musí být projednána s apoštolským stolcem, alespoň co se těch beneficií
týče, která byla založena ze Solní pokladny; naproti tomu ta, která stojí od starých časů pod
královským patronátem, zůstanou J. V. i v budoucnu.
Jak však bylo právě zmíněno, císař, nehledě na mé vysvětlení, byl s mými návrhy zcela
srozuměn, až na to, že dále požaduje, aby mu patronátní právo náleželo bez jakéhokoli
omezení. Myslím, že rozumím důvodu, pro který si toto právo nárokuje bez rozdílu a dokonce
chce vyloučit každou úvahu, která by proti tomu mohla vzniknout. Ale prozatím se spokojím
s tím, že V. E. vyrozumím o tomto stavu věcí.
Zbývá už jen dodat, že osoba, jmenovaná J. Výsostí pro litoměřické biskupství se
jmenuje Maximilian Rudolf von Schleinitz, baron, rodák z Čech, jehož několik předků bylo,
ještě před rozšířením bludu v Sasku známými biskupy. Je proboštem a představeným
jmenovaného kolegiátního kostela u sv. Štěpána v Litoměřicích, kanovník u sv. Víta v Praze,
a je již mnoho let knězem; byl také činný v duchovní správě a jako můj zástupce a generální
vikář in spiritualibus vždy osvědčoval velký zápal pro svobodu církve. Je to muž, kterého
považuji pro jeho osobní schopnosti a zásluhy pro toto biskupství za nejvhodnějšího.
Se zřetelem na mé právě zmíněné návrhy přenechávám nyní sv. kongregaci, aby zvážila
a s autoritou rozhodla, co je nyní důležité k dalšímu pokračování tohoto díla . Přeji si jen, aby
Mons. nuncius, který je ve Vídni, mohl být zde, aby mi mohl pomáhat při všech mých
návrzích, aby sv. kongregace skrze něho podporovat tuto věc s o to větším úspěchem,
vážností a oprávněností. Neboť bez takového opatření nebo bez delegáta vybaveného
takříkajíc neomezenou kompetencí, musí být každá jednotlivá věc nahlášena do Říma, takže
vpravdě nevím, kdy konečně dojdeme cíle. A jelikož nyní nakonec celá věc s otázkou
patronátu hrozí ztroskotáním, nebudeme asi mít za našeho času žádné biskupství
v Litoměřicích, ačkoli právě zde je potřeba skoro stejně tak velká jako nebezpečí, že některá
ze starých biskupství říše, která jsou již téměř ovládnuta bludaři, budou provždy ztracena.
Očekávám od V. E. v této věci poučení; mezitím předám, jak jsem V. E. již napsal,
správu panství Stvolínky proboštovi a kapitule se závazkem každoročně předkládat pánům
kardinálům účty.
Tento dopis mohl mít pouze ten účel, informovat Propagandu o stavu, ve kterém se
nalézalo zakládání biskupství. Ačkoli je tu zmíněno jmenování prvního biskupa, nebyla
naděje na jeho papežské potvrzení, protože císařské jmenování nebylo předloženo papeži,
bylo pouze oznámeno Harrachovi. Navíc musela být nejprve vyřešena otázka, která byla pro
další budoucnost obsazování stěžejní a to nejen co se litoměřického biskupství týče, ale také
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všech dalších biskupství, která měla být v Čechách ještě založena. Byla to otázka patronátu.
K této otázce především se vztahovala zdlouhavá jednání v následujícím roce.
Z listu české dvorské kanceláře městu Litoměřice (28. února 1648) vyplývá, že císař již
tehdy vážně pomýšlel na zřízení litoměřického biskupství a nepředpokládal žádné těžkosti
týkající se patronátního práva. Císař se rozhodl založit v Litoměřicích biskupství a již
jmenoval tamního probošta prvním biskupem. Jelikož se Schleinitz měl odebrat do Litoměřic,
aby zde učinil určité přípravy na zřízení biskupství, dostalo město ve jménu císařově příkaz:
„aby podle možnosti poskytlo tomuto pro všechny dědičné země prospěšnému a užitečnému
dílu pomoc a ukázalo při všem dobrou vůli.“284
Také

Schleinitz

se

pokoušel,

podle

míry

svého

vlivu

v Římě

podpořit

záležitost biskupství. To ukazuje mimo jiné dochovaný opis dopisu, který Schleinitz v této
věci adresoval svému bývalému profesorovi v římském semináři a později kardinálu Janu de
Lugo, SJ. V dopise nejprve vyjadřuje svou radost nad tím, že jeho bývalý učitel získal purpur,
a píše, že kvůli své mnohé činnosti a následkem neklidných válečných časů neměl dosud
příležitost vyjádřit nad tím svou radost. Pokračuje, že poté, co díky námaze kardinála
Harracha byl císařem jmenován prvním biskupem litoměřickým, když už zde deset let
předtím působil jako probošt, mohl by kardinál použít svůj velký vliv aby podpořil tuto
záležitost u apoštolského stolce a tím prokázal svému bývalému nevděčnému žáku, kterému
byl vždy tak nakloněn, další důkaz své dobroty a další důvod k vděčnosti.285

7. kapitola
§ 22. Přehled jednání o patronátu
Nejobtížnější otázkou, která musela být vyřešena před konečným zřízením
litoměřického biskupství byla otázka patronátu;286 ta musela být rozhodnuta. Proto také
Harrach ve svém listu z 30. srpna 1647 na toto poukazuje. Měl by císař jmenovat biskupa
litoměřického i všechny další biskupy dalších nových biskupství a bylo by to pro papeže
závazné? Měla by tato kompetence připadnout jako jeho právo, nebo spíše privilegium, které
musí být nejprve projednáno apoštolským stolcem? O těchto a dalších otázkách se jednalo
v následujících letech.
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V Římě určitě nebyli proti tomu, přenechat toto právo císaři, zvláště s ohledem na
výjimečné zásluhy, kterými se on a ještě více jeho předchůdce Ferdinand II. zasloužili o
katolickou reformu. Chtěli však před rozhodnutím v této záležitosti alespoň vyjednávat.
Neboť Řím byl přesvědčen, že císař by neměl mít vlastní právo na patronát. Panství
Stvolínky, jehož příjmy byly především určeny pro podporu litoměřického biskupství, bylo
23. února 1647 koupeno z prostředků Solní pokladny a ze stejného fondu šly během let velké
částky na obnovu proboštství a jmenovaného panství.287 Příjmy Solní pokladny byly
církevním majetkem, alespoň podle mínění kurie; proto nebyl Řím připraven bez dalšího
odstoupit jmenovací právo císaři. Císař však také kromě jiných velkých zásluh hodně přispěl
ve prospěch budoucího biskupství. Litoměřickému biskupovi měl být přenechán dosavadní
kolegiátní kostel jako katedrála, dosavadní proboštství jako rezidence a jeho požitky alespoň
na několik let dopředu, zbylé prebendy měly být použity pro kolegiátní kapitulu. Držel
patronátní právo nad kolegiátním kostelem odnepaměti a chtěl ho mít i poté, co tento kostel
bude povýšen na katedrálu, a to bez jakéhokoli omezení; a za tímto požadavkem si vídeňská
dvorská kancelář natolik stála, že rovnou odmítala každé jednání o této otázce. Kvůli tomuto
rozhodnému postoji, pro který každá strana měla pádné důvody se zdálo, že celé dílo bude
přes všechny běžící přípravy zpochybněno. Toto byl důvod, proč se konečné založení
biskupství táhlo ještě mnoho let.
Harrach přesto pokračoval v Římě i ve Vídni ve snahách o zprostředkování. Řím
nakonec požadoval, aby císař alespoň povolil přivtělit proboštství k biskupství, toho se však
nedařilo ve Vídni dosáhnout, především kvůli odporu klíčových osob dvorské kanceláře.
Z této těžké situace nalezl východisko opět zasloužilý Schleinitz, který byl císařem
jmenován prvním biskupem litoměřickým. V roce 1654 sám odcestoval do Řezna a prohlásil,
že jelikož jeho naléhavé prosby jsou marné, je nakonec ochoten z vlastních prostředků založit
nové proboštství, pokud bude to dosavadní inkorporováno do biskupství. Tento závazek byl
dokonce potvrzen smlouvou uzavřenou 5. listopadu 1654. Taková obětavost pohnula císaře
k tomu, že dal své svolení k inkorporaci proboštství a postaral se o co možná největší
urychlení díla.
To je v krátkosti průběh jednání o patronátu, který následně bude rozebrán podrobněji.
První zmínka o patronátním právu nad novým biskupstvím se nachází v té instrukci,
kterou papež Urban VIII. 7. července 1629 udělil svým zmocněncům nunciovi Palottovi a
kardinálu Harrachovi v záležitosti uzavření Solní smlouvy. Píše tam: „Právo volit biskupy by

287

viz výše § 16
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mělo být ponecháno kapitule; pouze první obsazení biskupství přenechává apoštolský stolec
císaři.“288 Stejný názor zastával Harrach v dopise císaři začátkem roku 1631; záměrně v této
své písemné žádosti naráží na tuto otázku, aby se dozvěděl, zda si císař právo jmenovat
biskupy, které mu papež přiznal pouze pro první jmenování, bude nárokovat i do budoucna.289
Později tato otázka ustoupila do pozadí, neboť muselo být upraveno především financování
biskupství v Litoměřicích. Teprve v posudku, který Schleinitz v roce 1647, pravděpodobně
12. července, vyhotovil pro Harracha se této otázky znovu lehce dotýká.290 V sedmém
odstavci tu píše: „Uspořádání týkající se volby nebo jmenování biskupa má být ponecháno
k rozhodnutí představeným, ačkoli kapitula může mít určitý nárok na právo volby, jelikož
biskupství bude založeno jako odškodnění za její ztracený majetek.“

§ 23. Dvorská kancelář; Harrachovy pokusy o zprostředkování
Harrach se při výše zmíněné audienci, která mu byla udělena v polovině roku 1647 a
rovněž v rozhovorech s císařovými rádci snažil příležitostně vyzvědět, jak tuto otázku
posuzuje Vídeň. O tom, co se dozvěděl informuje Propagandu v uvedeném dopise ze 30.
srpna 1647, v němž oznamuje, že císař je se založením biskupství v Litoměřicích zcela
srozuměn pod podmínkou, že bude mít právo prvního jmenování. Některými ministry bylo
Harrachovi také sděleno, „že se císař nespokojí pouze se jmenováním prvního biskupa, ale na
základě svého patronátního práva si bez dalšího nárokuje právo jmenování nebo ustanovení
při každé příležitosti nejen v Litoměřicích, ale také ve všech ostatních biskupstvích, které by
byly zřízeny z prostředků Solní pokladny.“291
Tyto nároky jsou vyjádřeny i v onom císařském dekretu, ve kterém bylo Harrachovi
oznámeno jmenování Schleinitze prvním biskupem litoměřickým. Zde se na závěr píše: „ Jus
patronatus et nominandi biskupa, proboštů, děkana a kanovníků je však ponecháno Jeho
Výsosti bez podmínek jak u zmíněného kostela sv. Štěpána tak u dalších, které mu již od jeho
předků byly svěřeny; jus patronatus nad královskými panstvími a městy Jeho Výsosti
nacházejícími se v kraji nového biskupství je Jeho Výs. přenechán Vaší Eminenci, přece však
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S. H. Kollmann: O vlivu Propagandy na vznik tak řečené pokladny solní (cassa salis): str. 9; Separátní tisk
z Čas. Mus. kr. č. ročník 72, sešit 2
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bez pochybnosti, nechť se Vám milostivě líbí, že ze strany Jeho papežské Svatosti nebude
toto zpochybněno a v nejmenším činěny potíže.“292
Toto autentické vyjádření císařského patronátního práva odpovídá těm informacím,
které, jak výše uvedeno, poskytl Harrach Propagandě v dopise z 30. srpna 1647.293
A jaké stanovisko zastával Harrach? To se dozvídáme především ze dvou dokumentů,
které se datují na konec roku 1647. Nejprve je to Harrachova podrobná zpráva o založení
litoměřického biskupství,294 kterou, jak bylo uvedeno výše, osobně předal císaři koncem roku
1647. V něm Harrach uvádí: Právo jmenovat prvního litoměřického biskupa nechť připadne
císaři podle příkladu jeho císařských předchůdců; stejně tak nechť má bez pochyb právo
kolatury nad beneficii při kostele sv. Štěpána v Litoměřicích; jako zůstanou tato královská
zřízení neporušena, tak ať zůstane neporušeno i královské patronátní právo týkající se téhož.
Co se však týče oněch beneficií a prebend, ty by měly být, stejně jako biskupství, založeny ze
Solní pokladny, takže o nich císař nemůže rozhodovat; To ať je ponecháno dohodě mezi
císařem a apoštolským stolcem.295
V podobném duchu se vyjádřil Harrach v dopise z 21. prosince 1647, ve kterém
informuje Propagandu o císařově představě týkající se založení biskupství. Píše: „Co se
patronátního práva týče, snažil jsem se ve svém posudku se ho nedotýkat; jen míním, že tato
otázka musí být projednána s apoštolským stolcem, a to co se týče těch zřízení, která závisí na
Solní pokladně; přesto však – nyní i v budoucnu - zůstane císaři toto právo nad beneficii,
která odnepaměti patří pod královský patronát.“296 Toto Harrachovo stanovisko odpovídá
stanovisku Propagandy, jak se dále ještě jasněji ukáže.297 Harrach právem poukazuje na cestu,
která by mohla vést k cíli – totiž neprodleně vyjednávat s apoštolským stolcem o této otázce.
Tento dobře míněný návrh však ve Vídni odmítli. Jmenování prvního litoměřického biskupa
sice dvorská kancelář oznámila Harrachovi, do Říma však oznámení o tomto důležitém
rozhodnutí nepřišlo, dokonce nebyla zaslána ani formální prezentace; přesto však nový biskup
musel získat papežské potvrzení. Harrach se o tom ve svém dopise z 21. prosince pouze

292

FEA. Kopie, německy od P. Basilia, 11. prosince 1647, viz příloha č. 9.
Viz výše § 18.
294
„Discursus (absque ullius praefudicio circa fundationem novi episcopatus in civitate regia Litomericensi.
FEA. Sin. LEC. N. 6. (Kopie od P. BAsilia). 7 stran lat. Harrach poznamenal na okraj tohoto dokumentu: „Idea
fundandi novi episcop. Litom. prout a me exhibita est S. M. Ceas. a 1647.
295
„quodam autem beneficia seu praebendas de novo ibidem fundandas et ipsum episcopatum ex pecuniis cassae
salis ecclesiasticae, cum sit negotium cum sede Apostilica iuxta Suae Maiestatis rationes et intentionem (ex
quibus nondum se apud Eminent. declaravit) communicandum, quod dicta sedes Suae Maiestati studebit dare
omnem satisfaktionem possibilem.“ Tamtéž.
296
FEA. Praha. Harrach a. d. Prop. 21. prosince 1647.
297
Dříve však Propaganda právo volit biskupy přiznala příslušné kapitule. Viz výše § 4.
293

76

příležitostně zmínil. Dá se to sotva objasnit jinak, než že zřízení biskupství mělo v císařově
okolí vlivné protivníky.
Proto se počátkem následujícího roku (1648) Harrach s touto záležitostí obrátil na
vídeňskou dvorskou kancelář,298 že by se náleželo, aby císařská deklarace z 12. prosince 1647
byla v podrobné zprávě poslána do Říma a aby byla diskutována zvláště otázka patronátního
práva, „aby kardinál s tímto přípisem o to snadněji mohl do Říma poslat zprávu o případných
překážkách; pak, jak to měl sám u sebe v úmyslu, tam platně přednést důvody Vaší cís.
Milosti, jinak by neomylně v tom všem citelně ztratil kredit. Naproti tomu zaštítěn nějakým
takovým přípisem, který by mu Vaše cís. Mil. přenechala, mohl by najít prostředky, jak ze své
strany plodně spolupracovat ve prospěch Vaší Milosti.“ Nestačilo by tedy zaslat císařské
jmenování prvního biskupa do Říma; to by na první pohled bylo nápadné. „Neboť oni
předpokládají, že s mocí instrumenti transactionis solemnis, jak byla roku 1630 vyhotovena,
tato solní daň nejenže simpliciter a expresse již od této doby má být pojímána jako duchovní
majetek, ale též biskupství a beneficia financovaná z této daně nyní i v budoucnu nemohou
být ipso facto juris patronatus saecularis, nýbrž, že mají být ponechána simpliciter volně
k dispozici Jeho papežské Svatosti, samozřejmě ve službách duchovních pro Království
české.“ Solní daň nemá být „prostě darem, ale podporou práce duchovních pro svět, která
vytvoří dvakrát tak velkou hodnotu.“ Proto byla císařské dvorské kanceláři udělena rada, aby
poslala do Říma list, ve kterém bude zdůvodněno císařovo patronátní právo vycházející od
zřízení kapituly.
Výše uvedený Harrachův názor odpovídá skutečně obsahu tzv. Solní smlouvy, která
byla uzavřena mezi císařem Ferdinandem II. a papežem Urbanem VIII. 22. března 1630. V ní
se císař a jeho nástupci zavazují k vybírání 15 krejcarů nebo čtvrt guldenu z každé prostice
soli a výtěžek z toho přenechat papeži na věčnou budoucnost k prospěchu církve v Čechách.
„Touto smlouvou tedy byla papeži přenechána moc nad příjmem plynoucím z této daně; byl
jen zavázán k tomu, tento příjem použít pro českou církev.“299 Proto správu tohoto příjmu
nevykonávají světské, ale duchovní osoby, především arcibiskup pražský, který však má za
povinnost ročně podávat Propagandě přesné vyúčtování příjmů a výdajů. Pokud by se jednalo
o větší výdaje, musel nejprve požádat Řím o povolení. Příjmy Solní pokladny byly tedy
církevním majetkem a měly být náhradou za majetek české církve, o který byla během let

298

„Nejoddaněji připomínám materia des iuris patronatus nad novým biskupstvím, kanonikáty a beneficii
financovanými ze Solní pokladny“ 6. ledna 1648. vidim. dvorské kanceláře 12. února 1648.
299
S. Gindely: Gesch. d. Gegenref. in B., str. 320-326.

77

připravena.300 Proto tyto peníze požívaly stejná práva a privilegia jako vlastní církevní
majetek.301
Jelikož z tohoto výtěžku, přenechaného církvi, bylo především financováno biskupství
litoměřické (koupí panství Stvolínky a velkou podporou litoměřického proboštství) nechtěl
Řím uznat vlastní právo císaře na patronát, zatímco Vídeň odmítala veškeré jednání v této
věci. Harrach obdržel od dvorské kanceláře jasnou odpověď na svou písemnou prosbu z 6.
ledna: jeho návrhy „nebyly shledány doporučeníhodnými ani možnými“; mělo zůstat při tom,
co bylo rozhodnuto v císařském výnosu z 11. prosince 1647. „Toho by se měl pan kardinál
držet, s tím přiměřeně nakládat a to ustanovit, neboť Jeho Výs. shledává nepatřičným, aby
římská kurie odporovala duchovnímu a Bohem požehnanému právu patronátnímu; pokud by
se však přesto mělo něco takového dít, měl by to pan kardinál Jeho Výs. oznámit a ta by si
toto dílo ještě jednou rozmyslela a o něm rozhodla.“302
5. července 1649 se Harrach s prosbou obrátil přímo na císaře s tím,303 že by již chtěl poté, co Švédové konečně opustili zemi, pro biskupství byly zakoupeny Stvolínky a výnosy
litoměřického proboštství byly s císařovým svolením na deset let přiznány právě
jmenovanému biskupu Schleinitzovi - uskutečnit založení biskupství. Vyžadují si to zájmy
katolického náboženství, které jsou stále ohrožovány zejména ze sousedních protestantských
zemí na severu. A tak prosil: „proto by bylo dobré, kdyby se zlíbilo podpořit dovedení díla
k úplnosti, a to skrze rozhodnutí o řádném ustanovení dekretem již jmenovaného probošta
litoměřického, barona Schleinitze, který rovněž v Římě není špatně zapsán. Nemám sice
odtud žádnou rezoluci, že by V. C. M. bylo přiznáno jus patronatus tohoto biskupství,
předpokládám však, že se tentokrát již navzájem shodnete, a v případě, že by V. C. M. chtěla
přikročit k tomuto opravdovému ustanovení, nebylo by neschůdné, aby mně a římskému
vyslanci byly skrze českou dvorskou kancelář naznačeny všechny motivy a důvody týkající se
přiznání juris patronatu, aby v každém případě, kdyby dále Řím chtěl činit obtíže, mohla V.
C. M. o to snadněji svou vůli zachovat.“
Nezdálo se však, že by tato naléhavá prosba měla nějaký významný úspěch, k čemuž
bezpochyby přispěly i události posledních let Třicetileté války. Ačkoli 24. října 1648 byl
uzavřen Vestfálský mír, do Čech se ještě dlouhou dobu mír nevrátil. Ve zmíněné mírové
smlouvě bylo mimo jiné také určeno, že poddaní mají poskytnout odcházejícím vojskům
300
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vozy, koně apod. a také jídlo; a tak velká část Čech, především litoměřický kraj, se ještě
dlouho nemohla těšit z požehnání vytouženého míru. Sice už neprobíhalo žádné plundrování,
obyvatelé však byli i nadále těžce utlačováni. Vojenské oddíly zůstaly v Litoměřicích do 1.
října roku 1649.

§ 24. Schleinitzovo ustanovení; žádosti Propagandě; odpůrci.
Pro rozhodný postoj dvorské kanceláře je příznačné, že tato strana stále dlouhý čas
odmítala každé jednání o císařem nárokovaném jmenovacím právu s Propagandou.
Harrachovy neustálé snahy měly alespoň ten výsledek, že do Říma byla posláno formální
ustanovení jmenovaného biskupa. Harrach se totiž 27. listopadu obrátil s prosbou na císaře.
Mír se měl konečně vrátit, a tak by založení biskupství nemuselo být nadále odsouváno.
Některé otázky, jako například počet kanovníků katedrály, byly postupně vyřešeny. Schleinitz
byl již J. Výsostí jmenován biskupem. Proto Harrach žádá císaře „aby vyhotovil řádnou
listinu o zmocnění pro Jeho pap. Svat. a skrze vyslance pohnul Řím k vydání papežs. buly;
poté, co bude tento proces vykonán a bude obdržena bula z Říma, mělo už by vše směřovat
k úplné podpoře ustavení plánovaného biskupství a V. C. M. by se tak mělo zalíbit v zajištění
náboženství skrze toto nové biskupství v dědičných královských zemích českých a na
hranicích s krajem míšeňským i Lužickým, a Bůh jistě požehná vládu a podpoří důstojnost
atd.“304
Tato žádost měla konečně úspěch. 18. prosince bylo Schleinitzovo císařské ustanovení
posláno do Říma papeži Innocenci X.305 Také se zde podotýká, že podle Solní smlouvy z roku
1630 bylo rozhodnuto o tom, že v Čechách by měla být založena čtyři nová biskupství. Proto
císař již pro biskupství litoměřické, jehož zřízení je vzhledem k sousedním protestantským
zemím zvláště nutné, nejenže jmenoval kardinálu Harrachovi M. Rud. Schleinitze biskupem,
jak tento již Svatého otce informoval, ale také s jeho pomocí a radou při koupi nezbytného
panství a založení kanonikátu přispěl horlivě k založení biskupství. Proto by císař chtěl
ustanovit probošta Schleinitze pro toto biskupství a prosí, aby jmenovanému byla udělena
privilegia, zmocnění a především papežské potvrzení.
Současně byl tehdejšímu císařskému vyslanci v Římě Papovi zaslán opis této listiny a
byl mu udělen příkaz, „abys u Jeho Papežské Svatosti a stejně tak kurie i dalších příslušných
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míst dohlédl pilně, aby tato naše milostivá prosba byla spěšně podpořena a aby bylo dosaženo
příslušného potvrzení a vyslání od Jeho Papežské Svatosti“.306
O „vstřícnosti“, jakou projevili biskupu Schleinitzovi nejvyšší světští úředníci se
dovídáme z toho, že mu byl u příležitosti jeho ustanovení biskupem vyměřen poplatek.
Schlenitz byl císařským dekretem z 18. prosince 1649 ustanoven biskupem v Litoměřicích.
Již 23. prosince mu přišel z Vídně tento příkaz: „Za svolení Jeho Císařské Milosti
k ustanovení pana Maximiliana Rudolfa von Schleinitz dostane císař. a král. česká dvorská
kancelář poplatek a jura cancellariae 500 říšských tolarů.“307
Na toto vysoké a prozatím zcela neoprávněné zdanění si Schleinitz stěžoval nejprve
Harrachovi s tím, že není oprávněn tuto částku vzít z příjmů panství Stvolínky, neboť zatím
není jeho pánem a vlastníkem, nýbrž ho pouze spravuje pro kardinála ve jménu Propagandy;
rovněž jeho proboštství utrpělo velké škody a není ještě obnoveno; proto nemůže tak vysokou
sumu sehnat. Basilius, kterého Harrach o tom informoval píše, že pro takový platební příkaz
není v současné době důvod, neboť biskupství ještě není ani kanonicky zřízeno, císařovo
právo na jmenování biskupa ještě není zajištěno a Schleinitzovo uvedení ještě není potvrzeno
papežem. Není možno vymáhat tuto sumu ze Solní pokladny, protože tyto příjmy slouží
papeži jako náhrada za ztracený církevní majetek.308 Se svou obvyklou důkladností napsal
Basilius koncem března ještě další list, v němž pojednává o třech otázkách v tom smyslu, zda
vůbec je povinnost tento poplatek zaplatit, zda je nutno ho zaplatit již nyní (ante effectum
praesentationis secutum) a z jakého fondu by měla být zaplacena. Na Schleinitzovu prosbu
poslal Harrach kancléři Martinicovi dobře zdůvodněnou žádost s tím, že Schleinitz není ve
své současné situaci schopen zaplatit tak vysokou sumu, avšak ani on (Harrach) nemůže bez
dovolení Propagandy tyto peníze vzít se Solní pokladny; a na druhé straně by kvůli tomu
nebylo dobré dále zpožďovat založení biskupství. Beztoho je ohledně Schleinitze nutný ještě
kanonický proces v Římě, který rovněž bude nějakou dobu trvat. Ostatně takovýto předpis se
zdá být z mnoha důvodů pochybný a neoprávněný. Zde se nejedná o pracovní místo, kterému
by bylo zapůjčeno obročí, ale jde o zcela zvláštní případ. Neboť Schleinitz sice byl císařem
ustanoven, ale biskupství ještě není kanonicky zřízeno. Schleinitz také neobdržel papežské
potvrzení. Samotná otázka týkající se císařova jmenovacího práva ještě není vyřešena. Proto
by bylo dobré tuto povinnost prozatím odložit a částku snížit na 300 fl. Sám Harrach se
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zavazuje o platbu postarat až přijde čas - jakmile Schleinitz obdrží od papeže potvrzení.309
Tento dopis měl úspěch. Již 13. dubna obdržel Schleinitz uspokojivou odpověď, že kancléř již
vydal vicekancléři příkaz v tom smyslu, že se bude výjimečně možno spokojit s 300 tolary
pod podmínkou, že tento poplatek bude zaplacen ihned po ustanovení.310
Harrach se mezitím pilně snažil u Propagandy dosáhnout brzkého potvrzení biskupa
Schleinitze. Z množství různých listů týkajících se této záležitosti máme k dispozici jen
několik kopií. V jedné z nich, z roku 1649, ke kterému P. Basilius poskytl návrh je uvedeno
nejméně deset podnětů, jak věc v Římě urychlit.311 Odrážejí poměrně zřetelně situaci a náladu
v duchovních i světských kruzích té doby. Českému kléru, který měl nárok na podíl ze solních
příjmů, byla již 20 let podpora odmítána s tím, že nejprve by mělo být zřízeno biskupství;
když se tak stále nedělo, začali duchovní ztrácet trpělivost. Švédové měli konečně opustit
zemi – bylo tedy nutné napravit škody, které způsobili jejich protestantští kazatelé – tedy
především zřídit biskupství. O tom se již mnoho namluvilo, napsalo a jednalo. Jeden
jmenovaný po druhém mezitím umírali a tak se celé dílo stávalo terčem posměchu, zvláště
nepřátel. Jelikož v Římě přese všechno stále váhali, došel císař k názoru, že se staví proti
založení biskupství kvůli jeho nároku na patronátní právo, přestože na to měl ještě mnohem
větší nárok než na jmenování arcibiskupa. Císař měl v úmyslu dokonce vyhlásit, že pokud se
nepřikročí k založení biskupství, budou příjmy ze Solní pokladny použity pro litoměřickou
nebo jinou kapitulu, kostel nebo prelaturu či jiný církevní institut. Bylo všeobecně známo, že
panství Stvolínky bylo koupeno pro biskupství litoměřické; veřejnosti tedy muselo být
nepochopitelné, že se nechávají uplývat roky aniž by tyto statky, o jejichž správě musel být
každoročně Řím informován, sloužily svému účelu. I to těžce trpí průtahy. Pokud by někdy
bylo toto panství spravováno špatně, bylo by třeba ve jménu Propagandy vyvodit důsledky. Je
proto nezbytné, aby správu vedl biskup. Apoštolský stolec by bezpochyby získal na poměry
v české církvi větší vliv, kdyby byla založena nová biskupství. A kdyby se stalo, že by
arcibiskup odpadl od víry, mohlo by zbloudit celé království. Pokud se bude ještě váhat,
mohli by mnozí dobrodinci, kteří chtějí financovat beneficia a kanonikáty (nebo je již zřídili)
od svého úmyslu ustoupit.312
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Harrach Martinicovi, 6. dubna 1650, it. kopie FEA.
Martinic Harrachovi, 13. dubna 1650, it. originál FEA.
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Jak vyplývá ze spisů, P. Basilius takové návrhy poskytoval Harrachvi často. Přesto mohl výše zmíněný
koncept sloužit P. Basiliovi samotnému jako podklad pro dopis Propagandě, neboť nezřídka psal sekretáři
Propagandy, kterému byl jako apoštolský misionář podřízen. Viz dále § 26.
312
FEA. Motivi e sproni (pobídky) da premere la s. congregazione a. 1649 (bez bližší datace) it. koncept od P.
Basilia.
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Přestože císař adresoval již 18. prosince 1649 papeži Inocencovi X. žádost o potvrzení
Schleinitzova jmenování biskupem, z Říma dosud nepřišlo žádné rozhodnutí. Proto se nejen
Schleinitz, ale i dvorská kancelář obrátili se žádostí na Propagandu, aby vymohla kanonické
zřízení biskupství litoměřického a potvrzení od papeže.313 Propaganda o tom jednala na svém
zasedání 9. srpna 1650 a rozhodla se na příštím zasedání o tom informovat papeže. To se
uskutečnilo 29. září 1650; na tomto zasedání bylo přítomno 12 kardinálů a předsedal mu
papež. Po zprávě kardinála Widmanna o tom, že císař i Schleinitz žádají o církevní zřízení
biskupství papež rozhodl, že je na příštím zasedání třeba prozkoumat, zda jmenovací právo
náleží císaři nebo apoštolskému stolci. Neboť příjmy tohoto biskupství zajišťuje koupí statků
Solní pokladna. Její příjmy však jsou volně k dispozici papeži jako náhrada za uloupený
církevní majetek. Stejná otázka byla projednávána na zasedání 7. listopadu a bylo rozhodnuto
nechat sekretářem Propagandy vyhotovit pro kardinály písemné zpracování, v němž by byly
uvedeny rozhodující důvody pro císařské patronátní právo, aby kardinálové mohli vše
důkladně přezkoumat s tím, aby nebyla porušena práva apoštolského stolce.314
V stejném roce (1650) dorazila do Říma další žádost o zřízení biskupství a potvrzení
jmenovaného biskupa Schleinitze315 s tím, že poté, co byl uzavřen mír, by se již nemělo váhat
se zřízením biskupství v Litoměřicích, neboť již tři roky je pro ně zakoupeno panství
Stvolínky. Mělo by se využít příhodné doby, později by proti tomu mohly vystoupit duchovní
i světské osoby s tím, že by peníze mohly být mnohem lépe využity na zajištění a obnovu
starých zřízení. Otázka patronátu, která nyní zpožďuje zřízení biskupství by se mohla vyřešit
tím způsobem, že by se císaři milostivě povolilo jmenování biskupů, zatímco ostatní beneficia
financovaná ze Solní pokladny by byla přenechána papeži. Císař si pro sebe ze

Solní

pokladny vypůjčil 36.000 fl., pro svého bratra Leopolda pak 40.000 fl. Zřízení prvního
biskupství v Litoměřicích by se tak mohlo urychlit; neboť císař se pak nebude zdráhat tyto
peníze vrátit pro účely zřízení dalšího biskupství. Dosud byl klérus se svými nároky většinou
odmítán s tím, že je nejprve třeba založit biskupství. Nyní se již 20 let čeká na založení
prvního biskupství; jak dlouho ještě bude trvat založení druhého a třetího biskupství? Tak
dlouho nebude klérus mít trpělivost. Již nyní je téměř nemožné se ubránit jeho naléhavým
prosbám. Vzhledem k velikosti diecézí, které mají být zřízeny se autor odvolává na mínění
pražské kolegiátní kapituly a to požadovalo, aby všechny čtyři nové diecéze dohromady
313

Datum této žádosti neznáme; je však zmíněna v zápise jednání Propagandy 9. srpna 1650. Kollmann:Prop. ad.
d. 1650.
314
Kollmann: Prop. ad. a 1650.
315
Autor zu není jmenován; snad to byl Harrach, neboť se zde zmiňují záležitosti Solní pokladny, kterou
spravoval Harrach. Kollmann: Prop. ital. opis v LA Praha.
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nebyly větší než polovina arcidiecéze. Arcibiskup však by se spokojil i s třetinou a zbylé dvě
třetiny by byly určeny novým biskupstvím.
Hlavním důvodem zdržení papežského potvrzení císařem ustanoveného biskupa
Schleinitze pro Litoměřice ovšem byla dosud nevyřešená otázka patronátního práva, byly tu
však i jiné příčiny, především ne nevýznamný počet duchovních a světských osob, které
založení stále ještě odmítaly. Nadto k tomu mohly přispět i osobní důvody, závist,
nepřátelství, jak to Schleinitz zmiňuje v některých svých dopisech. To se ho muselo bolestivě
dotýkat. V dopise Harrachovi ze 14. prosince 1650 píše: „Vždycky jsem tušil, že zřízení
našeho biskupství způsobí v Římě kvůli nepřejícím lidem mnohé obtíže, větší, než by se dalo
předpokládat, a po zaslání prezentace teprve se tito dobří lidé pozvedli a snaží se sub
praetextu maioris utilitatis sedis Apostolociae přesvědčit dobrého císaře, aby od této fundace
ustoupil, aby mohli dosáhnout úmyslu svých vlastních ohledů. Sed fiat voluntas Domini,
který dobře ví, co s každou zemí zamýšlí nebo která je stvořena ke spáse a užitku. Co se však
týče patronátního práva, mám zato, že by se dobrému císaři dělo velké bezpráví, a že by měl,
pokud by tomu v Římě konečně neporozuměli, velké právo od takovéto fundace ustoupit a
spíše hleděl obnovit své vlastní kolatury; což by naproti tomu právě nahrálo úsilí protivníků a
nepřejících lidí. Pak co se samotného litomericensem episcopatum týče, ten dobrý pán platí
svůj kostel, svou vlastní kapitulu a své vlastní poplatky ustupující armádě, a neměl by být
kolátorem? Sedes Apostolica od počátku tohoto království nepodpořila jedinou farnost
v Čechách a nyní by chtěla být collatrix episcopatuum, ačkoli nedala jediný krejcar316, zato
však zbožný císař a status ecclesiasticus Bohemiae in genere, kteří ze svých vlastních
prostředků dosud financovali toto biskupství. A zdá se mi tedy, že tyto počty jsou tak jasné a
dané, že by v Římě konečně mohli pouhým tak jasným raggionevolezza appassionirte
speculationes několika relatori della sedia Apostolica lehce překonat. Dosti však nyní. Než
dále hovořit, chci jen vidět, co z toho Bůh chce udělat, neboť ten často nejlepší lidské
myšlenky odsouvá, aby jim dal najevo, že věcem rozumí lépe než mi lidé. Tu solus
Dominus!“317
Ve svém dalším dopise z 25. ledna 1651 Schleinitz dokonce vyslovuje předpoklad, že
potvrzení v Římě a tím i založení biskupství ztěžují osobní protivníci. Píše: „Musejí to být
nepříznivci (tj. odpůrci) této fundace nebo také mojí osoby, kdo toto dílo v Římě u kardinála
Lapponiho nebo také u samotného papeže zadrželi, aby nikde nepokračovalo, a mám zato, že
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Přesto měl být Solní poplatek odškodněním za obstavený církevní majetek. – V tomto soukromém dopise
pozorujeme určité rozladění.
317
FEA. Praha. Dopis Harrachovi z 14. prosince 1650.
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collatura je pouze praetextem pro zdržení nebo také dokonce zastavení, pokud to bude možné.
Máte v Římě Ludovisiho, také kardinála Caraffu; je možné, že skrze jednoho nebo druhého je
něco proti mě podnikáno, jak mi bylo popsáno jejich nepřátelství od Luga.“ Takové čistě
osobní nepřátelství nebylo ale rozhodující; po ruce byly i jiné důvody, které mohly za nemilé
zdržení.

8. kapitola. Otázka patronátu a inkorporace.

§ 25. Další jednání o otázce patronátu
Harrach se léta opravdu snažil získat v Římě císaři platnost neomezeného patronátního
práva nebo alespoň zprostředkovat oběma stranám uspokojivé řešení obtížné otázky; V tomto
smyslu adresoval své četné dopisy, žádosti, memoranda apod. Propagandě; kvůli tomu se
obracel v mnoha osobních dopisech na kardinály, preláty a přátele v Římě, podporován
horlivě zejména svým schopným, obratným sekretářem P. Basiliem a svým římským agentem
Barsottim. Úspěch však nebyl velký, především ve Vídni neuspěl. Tak píše Harrach 8. března
1651 kancléři Martinicovi, že Řím je připraven přiznat císaři první jmenování biskupů v nově
zřízených diecézích, při pozdějším obsazování by však měl císař předložit papeži dva nebo tři
kandidáty a ten by jednoho z nich jmenoval biskupem. Harrach sice prohlásil, že tento návrh
bude pro císaře nepřijatelný, považoval však za svou povinnost to kancléři navrhnout s tím,
aby se s císařem poradil a poté mu výsledek důvěrně sdělil. Sám to zpočátku chtěl císaři
napsat, neudělal to však, neboť tyto zprávy z Říma neobdržel od Propagandy, nýbrž od svého
agenta.318 Tyto návrhy se ve vídeňské dvorské kanceláři setkaly s velice nepříznivým přijetím.
O tom podává kancléř Martinic kardinálovi zprávu v dopise z 15. března 1651.319 Píše, že je
překvapen, že Řím dělá takové potíže ohledně práva, které beze vší pochybnosti náleží císaři.
Vídeň je zcela udivena, že zbožnost císaře i jeho předků je v Římě tak málo známa a vážena.
Jen velká zbožnost vedla Ferdinanda II. k tomu obmyslet český klérus tak výjimečnými
příjmy ze Solní pokladny; to ještě žádný vládce neudělal. Řím si sice myslí, že tento ústupek
byl povinností svědomí, ale zdá se, že přehlíží, jak mnohá dobrodiní byla českému kléru
prokázána během více než sta let, zvláště císařem Ferdinandem a jeho bohatými nadáními, a
že již císař vydal miliony na zájmy církve.320
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Harrach Martinicovi, 8. března 1651, ital. opis. AMKU., tamtéž
Martinic Harrachovi, 15. března 1651, tamtéž. Ital. originál a kopie.
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Martinic se tu dotýká otázky, kterou nadnesl již Lamormain ve svých „Memoriale de reformando regno
Bohemiae“ císaři Ferdinandu II. v lednu r. 1627. Ve 4. odstavci pojednává, zda císař je povinen vrátit majetky,
které kdysi patřily církvi v Čechách nebo je jiným způsobem nahradit.Lamormain mluví o tom, že takováto
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Papežové již při velmi starých církevních zřízeních přiznali korunovaných hlavám
nominační právo a při tomto novém zřízení, které se uskutečňuje čistě z císařovy
velkodušnosti, by si chtěl Řím toto právo nárokovat. Císař by se tu byl mohl odvolat na své
královské výsostné právo a na ostatní vládce; bude si to bez jakéhokoli omezení nárokovat
pro sebe. Pokud tedy římská kurie setrvá neústupně na svém stanovisku, které nikdy nebude
přijato, doporučí se Harrachovi, aby vrátil dvorské kanceláři již obdržené císařské jmenování
probošta Schleinitze a vzdal se všech nadějí na založení jednoho nebo více biskupství; neboť
pokud Jeho Výsosti nebude bezvýhradně a bezpodmínečně přiznáno jmenovací právo, pak ve
své říši ke své škodě, neřku-li posměchu, nedostojí zřízení nových biskupství. Harrach nyní
při své obzvláštní inteligenci uvidí, zda bude moci pohnout kurii k nějakému souhlasnějšímu
rozhodnutí, nebo zda bude muset i nadále sám nést břemeno správy celé diecéze, jak to činili
jeho předchůdci. Obsah tohoto listu Harrach ihned vyřídil Propagandě, jak vyplývá z dopisu
Martinicovi z 15. dubna.
Ostrý tón listu mohl v Římě učinit bezpochyby hluboký dojem. Harrachův agent
Barsotti brzy našel příležitost hovořit o patronátní otázce se sekretářem Propagandy Masarrim
a informoval o výsledku tohoto rozhovoru Harracha, který si pospíšil dát o tom vědět
Martinicovi.321 Masarri měl pro nadcházejí zasedání Propagandy 21. března vypracovat
referát, který měl být v tento den přednesen mluvčím této záležitosti, kardinálem
Widmannem. Sekretář tvrdil, že rozhodnutí bude pro císaře příznivé. Sekretář náhodou
informoval agenta Barsottiho o obsahu onoho referátu, totiž, že císaři bude přenecháno
patronátní právo a právo jmenovat všechny biskupy v Čechách, císaři však musí být sděleno,
že patronátní právo nad všemi kanonikáty a beneficii, která během let budou založena
z prostředků Solní pokladny jsou přenechána k volnému použití apoštolskému stolci. Barsotti
mu na to odpověděl, že sice nemá žádné instrukce, jak se císařský dvůr postaví k takovémuto
návrhu, ale že si myslí, že na něj nepřistoupí. To sekretáře velmi překvapilo a nakonec
prohlásil, že tento návrh na zasedání vůbec zaznít nemusí. A tak návrh padl pod stůl. Na
zasedání Propagandy, které proběhlo začátkem dubna téhož roku přišla znovu na přetřes
otázka patronátu.322 Důkladně byly zváženy důvody pro apoštolský stolec na jedné straně a
povinnost restituce neexistuje. Na konci onoho odstvace píše: „ostatně císař přiznal v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku církvi majetek vzbouřenců v hodnotě více než milion.“ (Viz. hist.-pol. listy, sv. 38, 9. sešit, str. 903.)
Podobně mluví posudek císařského tajného rady ze 14. ledna 1627: „Co se týče cizích duchovních majetků, jsou
schopní teologové toho názoru – ovšem se všemi svými klauzuleni a limitacemi obsaženými v jejich posudku –
že V. V. ad restitutionem není zavázána, i z toho důvodu, že nikdy žádný císař nebo král v tak krátkém čase a při
takových válečných událostech a zkáze země nevydal tolik financí, jako V. V. při své vládě.“ tamtéž. str. 902.
Srv. také Gindely, tamtéž, st. 319. nn aj.
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pro císaře na straně druhé. Apoštolský stolec si mohl toto právo nárokovat, protože v Solní
smlouvě je výslovně řečeno, že tyto příjmy náležejí papeži k volnému použití, stejně jako
beneficia založená z těchto prostředků.323 Ale i císař uvedl mnoho důvodů pro své nároky:
Čechy jsou jeho dědičným královstvím, proto požaduje právo sám jmenovat biskupy. Má
patronátní právo nad arcibiskupstvím, proto mu připadá stejné právo nad každým
biskupstvím, které bude založeno rozdělením arcidiecéze. Pokud mu toto bude upíráno, nikdy
nedá souhlas k rozdělení arcidiecéze. Již odnepaměti vlastní patronátní právo nad
litoměřickým proboštstvím; pokud by toto proboštství, které ročně poskytuje 3.000 tolarů
přenechal k užívání biskupovi, měl by také právo na patronát nad tímto biskupstvím. Není
možné si myslet, že císařem jmenovaní biskupové budou smýšlet méně církevně. Vždyť už
jen svou přísahou zůstávají spojeni s apoštolským stolcem, a zkušenost ukazuje, že takovíto
biskupové v zájmu církve nezřídka horlivě vystupují proti svým vlastním zemským knížatům.
Není také možno rozhodnutí v této otázce příliš dlouho odsouvat; současný pražský
arcibiskup je s rozdělením své diecéze v zájmu nových biskupství srozuměn. Není však vůbec
jisté, že jeho nástupce bude stejného smýšlení. Po důkladném zvážení těchto podkladů
kongregace na tomto zasedání rozhodla, že na příštím zasedání požádá papeže, aby milostivě
císaři přiznal alespoň právo jmenovat biskupy.324

§ 26. Memorandum P. Basilia; návrhy na zprostředkování
Právě z této doby pochází obsažná zpráva, kterou P. Basilius, důvěrný Harrachův rádce,
zaslal stran založení biskupství a zvláště patronátní otázky Masarrimu. Basilius d´Aire
pocházel z Flander; byl v roce 1633 jmenován dvorním kaplanem generalisima Valdštejna a
již od roku 1639 byl činný v Čechách jako apoštolský misionář.325 Později se stal důvěrným
rádcem Harrachovým, kterému věrně stál po boku při sporu o univerzitu, i při mnoha
církevních a politických otázkách své doby, jako dříve jeho řádový spolubratr a částečný
současník P. Valerianus Magnus. Jak vyplývá ze spisů, vyžádal si Harrach před mnohým
rozhodnutím jeho posudek, nechával si od něho vypracovat koncepty pro své dopisy, žádosti
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Toto pojetí odpívá doslovnému znění Solní smlouvy, kde se mimo jiné říká: „Ut praefatus reddidus salis in
favorem ecclesiasticorum, ut praefartur, assignatus, intelligatur esse et sit merus ecclesiasticus...“ „...de eisdem
bonis disponendi, prout ad fidei catholicae in eodem regno propagationem ac manutentionem aisdem expedire
visum fuerit, reservata tamen Nobis et eidem Sedi Apostolicae de bonis, iuribus et redditibus vigore praesentium
assignandis nostrae et dictae Sedis arbitrio ad Dei servitium et ecclesiarum dicti regni utilitatem disponendi
omnimoda facultate et potestate etc.“ Tak Solní smlouva, přetisk mimo jiné in: Dr. Podlaha, Chronici Plassensis
privati „Tilia Plassensis“, str. 30. (Tamtéž je uvedeno přesné a spolehlivé doslovné znění často zmiňované Solní
smlouvy).
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To uvádí sám Basilius v úvodu této zprávy. Viz také Krásl, tamtéž, str. 32, 181, 271, 290 aj.
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apod., zkrátka byl oficiální pravou rukou Harrachovou. Basilius již jako misionář poznal
církevní potřeby Čech; jako Harrachův sekretář získal poté ještě intenzivnější vhled do
poměrů doby. Proto často posílal Propagandě zprávy o církevní situaci v Čechách, zvláště pak
svému příteli Mons. Ingolimu, bývalému sekretáři Propagandy. Po jeho smrti, jak P. Basilius
sám uvádí, korespondence zřídla. Když v roce 1651 byla živě projednávána otázka patronátu,
poslal tehdejšímu sekretáři Propagandy Masarrimu podrobnou zprávu, aby, jak píše, nejen
jeho, ale i pány římské kurie přesvědčilo tom, jak je důležité dále neotálet se založením
biskupství v Čechách a přiznat císaři patronátní právo326. Ve prospěch císaře uvádí mnoho
důvodů aniž by zachovával nějaký určitý pořádek. Rozhodně se prý nechce dotknout práv
apoštolského stolce, nýbrž jen vyjádřit své přesvědčení, že to je v zájmu církve v Čechách.327
V Čechách dosud Řím nevlastnil patronátní práva nad žádnými beneficii; proto také
císař ohledně nových biskupství nic takového nepřipustí, a pokud Řím neustoupí, nebude
v Čechách vůbec žádné biskupství. Císař není ex justitia povinen dávat výnosy Solní
pokladny; o takovéto restituční povinnosti není v Solní smlouvě řeči; mnohokrát však jasně
řekl, že ho k tomu vede jeho horlivost pro zachování katolické víry. Těmto výnosům není
možno rozumět ve smyslu daně, jako těm, které v čase křížových výprav uvalili papežové na
všechny duchovní; tyto peníze jsou penězi královských poddaných, které císař poskytuje
českému kléru. Císař ovšem právo nad těmito penězi předal papeži, ne však v tom smyslu, že
by jako dlužník něco vracel, ale z dobré vůle. A když papež těmito výdělky může disponovat,
tak i císař si ponechal určité právo dohledu a patronátu.328 Není přece možno požadovat, aby
císař v Římě prosil, ut sibi ex gratia ius patronatus conferatur. Není také možné očekávat, že
císař dá svůj souhlas k přivtělení litoměřického proboštství; spíše je srozuměn s tím, že biskup
litoměřický si po nějaký čas proboštství ponechá, neboť výnosy panství Stvolínky prozatím
nestačí k financování biskupství. Rovněž budovu proboštství nebude moci císař navždy
ponechat biskupství. Bylo by možno v Římě využít současné příznivé hnutí, kdy se stát a
církev v Čechách snaží znovu obnovit katolické náboženství. Když už je katolická reforma
jednou v běhu, nebylo by nic snazšího než založit biskupství; ta by se později mohla
státníkům zdát zbytečná, zatímco nyní se takovéto počínání jeví ještě jako nutný prostředek
reformy. Pokud Řím zmešká tuto dobrou příležitost, v Čechách pravděpodobně žádná nová
biskupství nebudou; za to však nebude možno dávat vinu císaři, neboť ten by mohl právem
odpovědět: „Quod per ipsum non steterit, sed per sedem Apostolicam.“
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Basilius Masarrimu, 15. dubna 1651. FEA. italsky, 10 str.
V tomto dopise jsou uvedeny ty nejdůležitější myšlenky.
328
O tom však v Solní smlouvě není ani zmínka!
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Jak již bylo zmíněno, Harrach informoval 15. března dvorskou kancelář o tom, že Řím
sice je ochoten přiznat císaři právo jmenování biskupů, ne však právo obsazovat zbylá
beneficia, která by byla založena z peněz Solní pokladny. Tyto návrhy byly nyní konečně ve
Vídni přezkoumány a na základě toho bylo dosaženo dohody. O jejím obsahu byl Harrach
informován přípisem z 10. května.329 V něm se píše, že je politováníhodné, že Řím stále dělá
potíže. Když církev propůjčuje bez dalšího patronát každému, kdo založí beneficium, neměla
by klást překážky ani králi, a to králi tak dobře smýšlejícímu.330 Přesto se však císař nechce
s apoštolským stolcem hádat; nechce ani, aby kvůli tak prospěšnému dílu byly tahanice nebo
snad prodlevy. Císař přikládá velkou váhu Harrachově mínění; věnuje mu v tomto ohledu
svou plnou důvěru. Pokud tedy nebude moci mít patronátní právo bez jakýchkoli omezení,
jsou připraveny následující návrhy: císař má mít zachováno právo jmenovat biskupy a právo
nad příslušnými beneficii, které měl již dříve; proto v Litoměřicích provždy bude jmenovat
probošta, děkana a kanovníka; stejně tak první hodnosti ve všech katedrálních a kolegiátních
kapitulách a opaty. Obsazení ostatních kanonikátů a prebend v katedrálních a kolegiátních
kapitulách má připadnout střídavě císaři, arcibiskupovi a příslušnému biskupovi resp.
kapitule, a to tím způsobem, že v prvním měsíci v roce by byla dotyčná beneficia vyřízena
císařem, ve druhém měsíci arcibiskupem a ve třetím příslušným biskupem nebo není-li
biskup, kapitulou. V tomto smyslu může Harrach v Římě dále vyjednávat a snažit se věc brzy
vyřídit.
Harrach o těchto návrzích informoval Řím.331 Byly tam důkladně přezkoumány, nebylo
ale dosaženo jejich všeobecného přijetí, takže se na věci nebylo možno shodnout. Bylo však
možno vycítit jistou vstřícnost, jak byl sám Harrach odtud informován, a hledala se proto
nějaká shoda, která by byla čestná i vůči císaři. O tom informuje kopie italského dopisu z 10.
června 1651, který Harrachovi adresoval pravděpodobně Masarri. Solní smlouva podle něho
rozhodně zní ve prospěch papežského práva jmenování. Císařově přání je však přece jen
možno částečně vyhovět, do té míry, že by měl právo při každém obsazování nových
biskupství předložit papeži tři vhodné kandidáty, z nichž jednoho by papež měl jmenovat
biskupem; přitom může být císař ubezpečen, že litoměřickým biskupem bude potvrzen
probošt Schleinitz.332 Pokud by ovšem císař chtěl sám držet jmenovací právo, měl by dovolit
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Martinic Harrachovi, 10. května 1651. AMKU., italsky.
Zde ovšem nebyly vztahy tak jasné, neboť názory na opravdový význam solní záležitosti se různily.
331
O tom se Harrach zmiňuje ve svém dopise hraběti Nosticovi 15. března 1653.
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S ohledem na již získané císařské jmenování.
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přivtělení litoměřického proboštství k biskupství. Pak by bylo možno výtěžek panství
Stvolínky použít na zajištění kapituly.333

§ 27. Otázka inkorporace; důvody pro císařovy nároky.
Bylo by možno se domnívat, že návrh Propagandy na přivtělení proboštství, kterým
chtěla ukončit jednání o patronátní otázce, nenarazí ze strany dvorské kanceláře na žádné
zvláštní problémy. Již v prvních návrzích na založení biskupství v Čechách na to bylo
z mnoha stran poukazováno.334 Měla tím být totiž vyřešena obtížná otázka financování. Již
v obsáhlém posudku, který Harrach začátkem prosince r. 1647 ohledně založení biskupství
v Litoměřicích předal císaři a se kterým císař souhlasil, se mluvilo o částečné inkorporaci,
když bylo navrhováno, že by příjmy proboštství měly být nejméně na deset let přenechány
litoměřickému biskupovi.335 Dokonce v císařském ustanovení z 11. prosince 1647 se
prohlašuje: „I nadále chceme a spokojujeme se s tím, že dle jejich návrhu bude biskupovým
obydlím proboštův dům a vedle toho má mít a využívat proboštství na deset let.“
Přesto se nyní objevily námitky nejen proti úplné, ale i proti dočasné inkorporaci.
Rozhodující tu mohly být různé důvody: Litoměřické proboštství bylo nejstarším
nadáním zemských knížat; proto také neslo titul „královský klášter“. Od jeho založení v roce
1057 držela zemská knížata – zpočátku baroni, poté čeští králové – patronátní právo nejen nad
vlastním proboštstvím, ale i nad celou kapitulou se všemi jejími prebendami. Zemská knížata
jmenovala probošta, děkana i ostatní členy kapituly. Ve jmenovacích a potvrzujících listinách
bylo toto právo stále výslovně uváděno. Díky tomuto právu měl současný český král stále
účinný prostředek jak odměňovat muže, kteří se zasloužili nejen o církev, ale i o stát, a do
budoucna si je zavázat.336 V nich nacházel nejen morální, ale také materiální oporu. Dokonce
i v těch časech, kdy litoměřická kapitula ztratila větší část svého majetku, byli zdejší
proboštové vlivnými muži a počítali se k předním prelátům země. Proto se čeští králové
v časech nouze vždy obraceli na litoměřické probošty o materiální pomoc.
Toto prastaré zemské zřízení mělo být nyní přivtěleno k biskupství; proto se zdvihli k
odporu nejen císařští rádcové, ale i ti kteří odmítali zřízení biskupství vůbec. Bylo ovšem
možno se domnívat, že císař tím získá patronátní právo nad biskupstvím, což by bylo
významnější než proboštství, ale panoval názor, že císaři patronátní právo nad biskupstvím
333

N. (odesilatel není znám) Harrachovi, Řím, 10. června 1651. AMKU., italská kopie od Basilia. Tento návrh
zní podobně jako ten z 8. března 1651. Viz výše § 25.
334
Viz výše § 1-3.
335
Viz výše § 18.
336
Tyto a jiné důvody jsou často uváděny v aktech dvorské kanceláře a místodržícícho.
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bez dalšího a podle práva náleží a že by vedle proboštství mohlo existoval jako královská
kolatura. Hrály přitom ovšem důležitou roli i osobní zájmy vlivných mužů.337 Mnozí již
toužebně očekávali případné vyřešení litoměřického proboštství, aby se o ně mohli ucházet.
Dokonce vysocí státní úředníci a duchovní osoby se snažily co možná nejdříve získat toto
obročí pro své příbuzné nebo přátele. Schleinitz byl sotva papežem potvrzen jako biskup a už
k císaři proudili „intercessionales“.338 Jednání o inkorporaci proboštství proto trvala ještě delší
dobu; přestavují současně poslední fázi řešení otázky patronátu.
Martinic v dopise Harrachovi z 22. července 1651339 poukazuje na stanovisko dvorské
kanceláře, ve kterém se říká, že císař rozhodně není srozuměn s tím, že by se proboštství
spojilo s biskupstvím. Nenechá toto staré zbožné zřízení zaniknout, nýbrž chce ho rozmnožit a
opravit. Pro císaře by to byla špatná výměna, kdyby proboštství bylo porobeno a on tak nad
ním ztratil kolaturní právo, a za to by měl dostat pouhé dovolení navrhnout dva nebo tři
kandidáty pro biskupství, z nichž někdo jiný340 může určit vhodného. Za takovýchto
podmínek Čechy nejspíš nikdy neuvidí nové biskupy, a císař dá svému místodržiteli příkaz
v budoucnu neudělovat povolení ke koupi statků. Na závěr připojuje pro celou věc příznačnou
poznámku: „Vidím, že věc si stojí stále obtížněji; proto prosím V. E., aby mne od nynějška
zprostila tohoto břemene, které je pro mne příliš těžké, a své žádosti adresovala přímo císaři.“
Věru špatná rada pro Harracha, kterému tak bylo odepřeno další zprostředkování a pomoc.
Přesto však neztrácel naději, stále ho muselo povzbuzovat útěšné přesvědčení, že se
jedná o dílo obtížné, ale důležité, které má velký význam pro budoucnost církve.
23. srpna 1651 adresoval Harrach v této záležitosti list kardinálu Propagandy
Pamphilimu.341 Zde informuje, že již v rozličných listech do Říma, zvláště v dopise ze 2.
ledna 1648 a 21. prosince 1649 uvedl, jak horlivě se snažil císaři ústně i písemně vysvětlit
pravý význam Solní smlouvy a hájit práva apoštolského stolce. Jeho snaha však dosud byla
zbytečná. Císaři také oznámil, že Řím je každopádně připraven mu nabídnout tři osoby, ze
kterých by jednoho jmenoval biskupem, nebo by mohl sám dosáhnout jmenovacího práva
výměnou za povolení inkorporace proboštství. Vše nadarmo. Císař vůbec nemohl pochopit,
proč Řím v tomto ohledu dělá potíže. Jelikož (Harrach) již více udělat nemůže, bylo by možná
vhodné, kdyby papežský nuncius ve Vídni ještě zkusil své možnosti. Pokud nebude císaři
splněno jeho přání, nezbývá již pravděpodobně žádná naděje na zřízení biskupství v Čechách.
337

Florio z Cremony poukazuje opakovaně na Martinice jako na odpůrce; tak ve dvou listech Ingolimu, sekretáři
Propagandy. (11. dubna a 17. října 1643).
338
Císař místodržícímu, Ebersdorf, 6. a 23. října 1655. FEA. Kopie.
339
AMKU, tamtéž.
340
tj. papež
341
Kollmann: Prop., tamtéž.
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Mohlo by se tedy se zřetelem na zájmy církve v Čechách císařovo přání vyplnit, jinak bude
nutno použít solní daň na jiné účely, které ovšem nejsou tak významné jako zřízení
biskupství. Ve stejný den poslal Harrach dopis také Masarrimu.342 Obsah je zhruba stejný jako
obsah dopisu zaslaného Pamphilimu. Schleinitz vrátí svůj jmenovací dekret, pokud ho Řím
nebude chtít potvrdit. Poté, co zřízení biskupství bylo tak ztíženo, bude nutno peníze ze Solní
pokladny použít na opravu již existujících kostelů a zřízení a konečně tak uspokojit mnohé
neodbytné žadatele.
Ani v následujícím roce nebylo v této záležitosti podniknuto nic rozhodujícího; spisy
Propagandy z této doby obsahují pouze obsáhlé memorandum, které bylo vyhotoveno
s juristickou péčí a s odvoláním na významné kanonisty a vyznívalo ve prospěch císařského
patronátu.343 Po úvodní pasáži týkající se předběžných jednání o založení biskupství
v Čechách se uvádějí opatření, která již byla učiněna pro zřízení biskupství v Litoměřicích –
- koupě Stvolínek, císařské jmenování Schleinitze apod. Pak se poukazuje na nastalé těžkosti
týkající se patronátního práva. Na konci jsou uvedeny všechny důvody ve prospěch
císařského práva jmenování. Císař poskytl prostředky na zamýšlená zřízení biskupství, neboť
solní poplatek vlastně patří mezi císařské daně, jak připustil již Lamormain.344 Proto mu podle
církevního práva náleží jmenovací právo, jak uvádí řada vynikajících kanonistů. Ovšem
v Solní smlouvě existuje ustanovení, že volné nakládání s těmito výnosy náleží papeži; císař
pouze není žádným právním titulem povinen je poskytnout. Přidělil tyto požitky ze svých
vlastních příjmů spíše z prosté zbožnosti pro podporu katolického náboženství a k podpoře
kléru. Proto mu náleží patronátní právo nad biskupstvím zřízeným s pomocí Solní pokladny, i
když tenkrát o tom nebyla učiněna žádná zvláštní dohoda.
Císař Ferdinand II. svého času již jmenoval biskupy pro plánovanou diecézi; papež toto
jmenování uznal, následkem čehož mu alespoň nepřímo přiznal patronátní právo345 Proto
stejné právo nemůže být nynějšímu císaři upřeno. Takový odpor by pro něj bylo dokonce
potupou, poté, co prokázal církvi tolik dobrodiní.
Císař má právo jmenovat pražského arcibiskupa; pokud bude jeho diecéze rozdělena na
nová biskupství, ať mu připadne i právo jmenovat příslušné biskupy. Jinak bude jeho
patronátní právo potupeno. I pro tento názor jsou uvedeni významní kanonisté. Se zmíněným
342

Zde se odvolává na svůj poslední dopis z 5. srpna adresovaný jemu, jako odpověď na dopis Masarriho z 10.
června; tento dopis není k dispozici.
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Jako autor je tu podepsán Thomas Balbanius, advocatus, pravděpodobně Římský odborník na kanonické
právo. Latinský rukopis má 18 stran. Kollmann: Prop.
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De virtutibus Ferdinandi II. C. 25. „Quatuor fundandis episcopatibus in Bohemia dotem constituit.“ tamtéž.
345
Z toho by mohl být učiněn závěr pouze ve prospěch prvního jmenování. V papežském breve ze 7. července
1629 bylo výslovně pouze první jmenování biskupů císařem výhledově přislíbeno. Viz Kollmann: Č. č. Musea,
sv. 72, sešit 2.
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požadavkem si císař vůbec nenárokuje nové právo; snaží se pouze udržet to, co mu odjakživa
náleží. Vždyť mohl výnosy Solní pokladny použít bez dalšího pro znovuzřízení lepšímu
financování mnohých kostelů, klášterů a kapitul, nad kterými drží patronátní právo.346 Když
se toho však císař vzdal ve prospěch budoucích biskupství, mohou sice být všechny
prostředky použity pro biskupství, zůstávají však podrobeny císařskému patronátnímu
právu.347 Navíc přenechává jmenovanému biskupu litoměřickému proboštské obydlí, k němu
přináležející domy, kanonikáty apod. Císař přinesl pro katolickou reformu tak mimořádnou
oběť; pozvedl také klérus mezi říšské stavy;348 za takovou oběť a dobrodiní by mu mělo být
toto právo přiznáno. Muže, kteří by mohli být v Čechách dosazeni za biskupovy zná lépe než
je zná Řím; i lid takové více ocení, než kdyby byli Římem jmenováni biskupové, které by
možná lid ani neznal. Ti by nemuseli být vůbec oblíbeni; a přece by bylo dobré brát ohled na
lid, který vlastně solní daň odvádí. Pro stát má mnohem větší význam, když vedení diecézí
převezmou muži, kteří se těší i plné důvěře zemského knížete. Jinak by mohli, když zasedají
v zemském sněmu, snad vyzradit tajemství jiným státům (!). Zřízení nových biskupství je
bezpodmínečně nutné, neboť arcidiecéze je na jednoho vrchního pastýře příliš velká, bludní
učitelé ještě vůbec nejsou odstraněni, denně stojí mnoho námahy. Jelikož se však císař svého
patronátního práva v žádném případě nevzdá, jak již kardinál Harrach opakovaně hlásil do
Říma, mohlo by se mu toto právo přiznat, aby konečně biskupství v Čechách mohla
vzniknout.

§ 28. Rozhodnutí Propagandy. Návrhy na inkorporaci.
5. března 1652 informoval kardinál Pamphili znovu o patronátní otázce na zasedání
Propagandy v přítomnosti papeže.349 Podle něho císaři sice nenáleží právo jmenovat biskupy,
ale mohlo by mu z milosti papežovy být přiznáno, aby se konečně uskutečnilo toto dílo, které
má pro církev velký význam. Ale ani tentokrát se pro tento názor nepodařilo papeže získat,
neboť ten trval na právním hledisku a odvolával se na právo disponovat s penězi, které mu
bylo uděleno v Solní smlouvě.
V Harrachově dopise Barsottimu350 byly znovu uváděny důvody pro císařské jmenovací
právo; z tohoto listu se dozvídáme, že proti byl zejména kardinál Palotto.351 10. června napsal
346

V Solní smlouvě se ovšem praví, že právo disponovat s penězi náleží apoštolskému stolci!
„Unaquaeque res cum suo onere transit“ Barbosa, axioma 199, tamtéž.
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Podle „obnoveného zemského pořádku“ za císaře Ferdinanda II. r. 1627.
349
Kollmann: Prop. ad anno 1652.
350
Estratto di lettera del. Sig. Card. Harrach al Prep. Barsotti sotto 17. Aprile 1652. Kollmann: Prop.
351
„Non so realmente, dove egli fonda la sua opinione.“ tamtéž, Jan Křtitel Palotto, titulární arcibiskup ze
Soluně a papežský nuncius ve Vídni se svého času s Harrachem podílel jako generální zmocněnec na jednáních a
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Masarri Harrachovi, že císař by se měl buď spokojit s omezením svého jmenovacího práva
nebo dovolit plnou inkorporaci proboštství. Ale Harrach mu již 5. června oznámil, že císař je
již rozladěn a nechce, dokud žije tento papež, o nových biskupství vůbec slyšet. Omezení
jmenovacího práva je prý zcela vyloučeno; přivtělení proboštství císař nedovolí, protože
nenechá v žádném případě toto staré zřízení zcela podrobit.352 Kromě toho by to řešilo pouze
otázku litoměřického biskupství, nikoli těch dalších. I tentokrát navrhl Harrach obracet se na
vídeňského nuncia, pokud jemu se nevěří.
Na zasedání Propagandy 30. července, kterého se účastnilo 14 kardinálů za
předsednictví papeže znovu referoval kardinál Pamphili a poprosil, zda by mohlo být císaři
pro speciali gratia splněno jeho přání.353 I tomuto shromáždění bylo předloženo Harrachovo
memorandum s prosbou, aby ze zvláštní milosti bylo císaři povoleno jmenovat biskupy; byly
opakovány důvody, které již z větší části zazněly dříve; ke konci se píše, že císaři by mělo být
přání splněno, neboť tak Propaganda získá nazpět nejen oněch 80.000 tolarů, které si císař
jeho bratr Leopold vypůjčili ze Solní pokladny, ale také odpovídající úrok, takže bude možno
snadněji přikročit k založení druhého biskupství. Pokud mu však bude toto právo upíráno, pak
asi i císař se bude bránit navrácení těchto peněz, které použil na zabezpečení země a posílení
katolického náboženství. Solní poplatky sice podléhají volnému použití ze strany papeže,
představují však náhradu za ztracený církevní majetek, nad kterým držel patronát císař. Proto
i tyto peníze jsou zatíženy tímto císařským právem.354Toto memorandum prošlo rukama
kardinálů a bylo jimi důkladně zváženo. Avšak přes prosby Pamhiliho i mnoha ostatních
kardinálů trval papež na svém přesvědčení a prohlásil, že právo císaři může být přiznáno
pouze v případě, že dá biskupstvím patronátní beneficia a tak se postará o přiměřené finanční
zajištění biskupů.355
Po tomto konečném rozhodnutí, o němž byla dvorská kancelář skrze Harracha jistě brzy
vyrozuměna, se Vídeň konečně začala přiklánět k otázce inkorporace ve snaze zcela nevzdat
založení biskupství. Proto Harrach obdržel příkaz vyjádřit se k tomu, jak by důležitá beneficia
v plánovaných biskupských městech mohla být k příslušným biskupstvím přivtělena, aniž by
ovšem nebyla zcela zrušena. Přitom se předpokládalo, že zřízena by měla být minimálně tři
biskupství – v Litoměřicích, Hradci Králové a Budějovicích. Co se inkorporace litoměřického
uzavření Solní smlouvy; proto mu byl velmi dobře znám význam této smlouvy a solního poplatku; z toho
důvodu byl jako kardinál Propagandy na straně papežově. S. Gindely: tamtéž, str. 319nn. – Pesina: Phoshor Rad.
II. p. 102.
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proboštství týče, navrhl Harrach sedm občas opravdu zdlouhavých cest.356 Zprávu poslal
dvorské kanceláři 26. října 1652 spolu s dopisem; v něm znovu doporučuje přenechat
Schleinitzovi nejméně na deset let statky proboštství. Stejně je již patnáct let, od svého
jmenování proboštem litoměřickým nevyužíval. Dokonce dvakrát věnoval celý svůj majetek
na jejich údržbu a opravy a doteď bojuje s dluhy.357
Tyto návrhy na alespoň dočasnou inkorporaci proboštství zůstaly dlouho bez odpovědi.
Teprve 6. března následujícího roku (1653) napsal Hartwig hrabě Nostic Harrachovi, že jeho
návrhy císaři ještě nesdělil neboť v aktech našel, že se Harrach dosud nevyjádřil ke stati z 10.
května 1651, ke která se měl z rozkazu císaře vyslovit ohledně patronátního práva.358 Harrach
se již 15. března bránil tím, že ona stať měla formu rozhodnutí, nikoli otázky, proto také
nemohl dát žádnou odpověď. Přesto ji však svého času hned nahlásil do Říma, kde však byla
shledána nepřijatelnou; a že by konečně mohlo být povoleno přivtělení proboštství. Pokud
budou odmítnuty všechny návrhy přicházející z Říma, mohla by věc vzbudit u kurie
pochybnosti a ohrozit tak celé dílo.359 Přes tyto naléhavé Harrachovy návrhy nedošla Vídeň
k žádnému rozhodnutí, přestože jí byly zaslány mnohé posudky. Na příkaz českého
místodržícího se měla znovu vyjádřit města, v nichž měla být zřízena biskupství, a své závěry
poslat do Prahy. Zde měly být předloženy pražské kolegiátní kapitule, která sama měla stvořit
další posudek a nakonec vše dohromady mělo být zasláno místodržícímu do Vídně. Je jasné,
že posudků a návrhů se za poslední léta nashromáždilo opravdu mnoho.
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Vyjádřit se měla i litoměřická kapitula. Přípisem ze 16. července od ní pražské
místodržitelství požadovalo posudek o zřízení biskupství a inkorporace proboštství, zvláště
s přihlédnutím k Harrachovým návrhům. 12. srpna byly návrhy této kapituly postoupeny
místodržitelství. Jejich obsah je následující:
Pokud bude proboštství přivtěleno k biskupství, může si tím biskup zajistit přiměřený
příjem360, přičemž roční výnos panství Stvolínky je vypočten na 4.000 fl. a výnos proboštství
na 2.000 fl. Stvolínky samotné na obživu biskupa nestačí; nadto jsou poměrně odlehlé,
v horách, asi tři míle od Litoměřic. Pokud by biskup neměl proboštství, musel by potraviny
nakupovat někde jinde. Cesty a silnice ke Stvolínkám se dají těžko užívat, často jsou
neschůdné, zvláště v zimě, kvůli množství sněhu. Poddaní ze Stvolínek osévají jen málo
polností, jsou chudí, musejí si často přivydělávat povoznictvím a chmelařskými pracemi;
pokud by je člověk nutil ještě jezdit s povozy do Litoměřic, těžko by obstáli. Proto by nový
biskup mohl deset nebo dvacet let využívat požitky proboštství. Povinnosti probošta by
mezitím mohl vykonávat biskupem pověřený vikář.
Jelikož kapitula byla také vybídnuta vyjádřit se k Harrachovým sedmi různým
způsobům jak přivtělit proboštství k biskupství, doporučila především třetí způsob, totiž že
proboštství by bylo přivtěleno k biskupství, ale biskup by po dobu 20ti let odkládal ze svých
příjmů kapitál 15.000 fl., z čehož by mohlo být zakoupeno další panství a založeno nové
proboštství. Tento prostředek byl podle kapituly tím nejjednodušším a vedl by k cíli
nejrychleji. Neexistence probošta v této době by nevadila, neboť jeho místo by zaujímal vikář.
Peníze nastřádané biskupem za tuto dobu by mohly být zmnoženy dotací ze Solní pokladny
ve výši 10.000 fl. a tak by mohl být získán větší majetek, aby tak roční příjem nového
probošta byl 1.200 fl. Zbytek návrhů byl podle kapituly méně doporučeníhodný, neboť byl
příliš nákladný, nejistý nebo obtížně proveditelný.361
I Schleinitz byl ve stejné době tázán místodržitelstvím na svůj názor. Císař prý byl
rozhodnut zřídit v Litoměřicích první biskupství, proto by se měl Schleinitz vyjádřit k otázce
inkorporace proboštství.362 Přestože si Schleinitz ani od této zprávy mnoho nesliboval a již
tehdy pomýšlel na to, otázku s císařem projednat osobně, přeci jen napsal, že podle jeho
názoru by přicházel v úvahu jen první nebo třetí způsob Harrachem navrhované inkorporace,
totiž že buď bude pro proboštství použito děkanské beneficium nebo po nějakém čase bude
z příjmů biskupství zřízeno proboštství nové. V dopise, který o tom poslal Harrachovi,
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uzavírá těmito slovy: „Nyní uvidíme, jaký závěr, který V. E. jistě u dvora vypozoruje, učiní
místodržitelství.“363
Co se týče názorů měst, ve kterých měla být zřízena biskupství, zněly většinou
nepříznivě nebo vyhýbavě, jak se v říjnu r. 1653 v Praze Schleinitz dozvěděl z úst
spřáteleného místodržitele.364 Také Litoměřice se vyjádřily vyhýbavě, městská rada prý nemá
dobrý vhled do záležitostí proboštství, do prebend a příjmů ze Stvolínek.365
Schleinitz však měl navzdory nekonečným jednáním a nespočetným návrhům a
posudkům v záloze nadějné východisko – odvolání k císaři. Caesarem apello! To bylo jeho
pevným odhodláním a to ho mělo šťastně dovést k cíli.

9. kapitola. Vyřešení otázky patronátu; proboštská dohoda (smlouva)

§ 29. Schleinitz před císařem; jeho memorandum.

Schleinitz se na jednáních o otázce patronátu (kromě osobních vyjádření ve svých
dopisech) doposavad podílel jen málo, neboť tato otázka musela být nejprve projednána mezi
dvorskou

kanceláří

a

římskou

kurií,

přičemž

Harrachovi

připadla

těžká

úloha

zprostředkovatele. Avšak poté, co záležitost uvázla a drahocenný čas byl mařen mnoha
neužitečnými posudky, vystoupil Schleinitz se svou osvědčenou energií a prozíravostí. Od
počátku co nejúčinněji podporoval zřízení biskupství v Litoměřicích; pomohl z velké části
vyřešit otázku financování tím, že doporučil koupit panství Stvolínky, a již před šesti lety
obdržel císařské jmenování prvním biskupem. Nyní se měl stát také zachráncem v nouzi a
tísni ohledně otázky patronátu a tak se doopravdy stát otcem litoměřického biskupství.
Jelikož znal císařovo ušlechtilé smýšlení, rozhodl se věc sám dovést do konce osobním
rozhovorem s císařem. Uprostřed nekonečných porad a návrhů působila tato čerstvá mladistvá
energie vskutku blahodárně. Bylo možno se doslova nadechnout dobře podložené naděje na
konečné dosažení cíle.
Již v říjnu r. 1653 ohlásil Schleinitz svůj záměr odcestovat za císařem do Vídně nebo
Řezna, aby rozhodným a velkorysým rozhodnutím udělal pokud možno rychlý konec
nespočetným poradám. V této věci psal v říjnu 1653 Harrachovi: „Jsem proto pevně
363
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rozhodnut, bude-li V. E. libo, k samotné Jeho Výsosti do Řezna nebo Vídně cestovat, a když,
jak vidím, mi už jednou již tak dlouho a tak trvale je prokazována císařská milost ustanovení,
před něho samého předstoupil s promyšleným memorandem a získal tak co nejrychlejší
podporu pro tuto mně prokázanou milost též k užitku veřejnosti, tedy že během několika málo
let po zřízení biskupství založím ze svých vlastních prostředků proboštství a peníze pro ně
budu deponovat u zemských desek s tím, že nynější proboštství bude inkorporováno, jak V. E.
dala ve známost, čímž bude moci být dosaženo mého potvrzení; především jsem již tolik let
jako continue suspensus366 znevážen a svázán, nemohu nic jiného ani lepšího než litoměřické
proboštství někde jinde přijmout, jako nyní olomoucké proboštství, které mi bylo nabízeno,
jak mohu dokázat 6 nebo 7 dopisy.“367
Harrach byl zvláště v roce 1653 i letech následujících velmi zaměstnán povinnostmi
svého arcibiskupského úřadu – svěcením mnoha nových kostelů, vizitacemi diecéze, udílením
svátosti biřmování apod.368 Navíc v roce 1653 vstoupil do svého posledního, rozhodujícího
stadia spor o pražské vysoké školy. Jelikož Řím, přes mnohé prosby týkající se tohoto
procesu nijak nerozhodl, zasáhl sám císař a 17. listopadu 1653 v Řezně nechal sestavit tzv.
Unionsinstrument pro sjednocení Ferdinandovy a Karlovy vysoké školy a titul kancléře udělil
Harrachovi.369
Počátkem roku 1654 se Schleinitz konečně odebral do Řezna, kde se tehdy císař
zdržoval, aby mu osobně přednesl prosbu o dovolení inkorporace. Harrach mu s sebou dal
doporučující dopis pro císaře: „nemohl jsem opomenout“, píše, „jeho osobu a schopnosti V.
C. M. co nejponíženěji doporučit, zejména co se zřízení biskupství v Litoměřicích týče, a co
nejpokorněji poprosit, aby volba jeho osoby nezůstala zcela nevyužita a bez účinku.“370
Při audienci371 poprosil Schleinitz naléhavě císaře, aby založení litoměřického
biskupství mohlo být konečně dovedeno ke konci; již před několika lety byl jmenován,
v potvrzení z Říma však je možno ještě doufat, bude-li s císařovým povolením proboštství
přivtěleno k biskupství. Tak by mohla být k císařově spokojenosti rozhodnuta i otázka
patronátu. Jelikož však přesto císařovo okolí klade překážky ve snaze nevzdat se proboštství,
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prohlásil Schleinitz, že je připraven z vlastních prostředků se postarat o zřízení nového
proboštství.372 Tento návrh přednesl v prosbě císaři.
V té poukazuje především na spory týkající se patronátního práva a říká, že
prostřednictvím Harrachovým Řím konečně prohlásil, že pokud císař dovolí, aby
v Litoměřicích stejně jako v dalších třech městech, v nichž mají vzniknout biskupství, tři
přední farní beneficia byla přivtělena k mensa episcopalis, bude mu bez dalšího přiznáno
jmenovací právo. Kvůli přivtělení litoměřického proboštství by mohly povstat pochybnosti.
Mohlo by být požadováno, aby v Litoměřicích vedle biskupa sídlil také probošt. To však není
bezpodmínečně nutné, neboť biskup vlastně vede kapitulu a děkan vede bohoslužby. V Itálii i
jinde při většině katedrál není vedle biskupa ještě probošt, ale pouze děkan nebo arcikněz a
několik kapitulárů. Pokud by však přesto měl být dále ponechán probošt vedle biskupa,
zavazuje se Schleinitz jménem svým i svých nástupců co nejdříve zřídit nové proboštství, a za
tím účelem odkládat po dobu osmi nebo deseti let po obdrženém potvrzení ročně asi 1.000 fl.,
a to tak dlouho, dokud z těchto prostředků nebude možno založit proboštství. Kvůli takové
časové proluce by císař nemusel být skeptický, vždyť v minulosti se již nezřídka přihodilo, že
50, 60 nebo i 100 let v Litoměřicích nebyl opravdový praepositus residens, nýbrž že jeho
místo zastávali kaplani nebo vikáři. Například v časech probošta Jana Fabriho, který byl
současně biskupem vídeňským a zpovědníkem císaře Ferdinanda I. Kašpar Logus byl
současně biskupem ve Vídni – Neustadtu, později ve Wroclawi, Marek baron z Kittlitz byl
současně děkanem ve Wroclawi. Proto by císař mohl povolit inkorporaci proboštství, neboť
příjmy panství Stvolínky prozatím nestačí na obživu biskupa.373
Císař nejen že se s tímto velkorysým návrhem nespokojil, on dokonce obdivoval
obětavost probošta Schleinitze a prohlásil, že věc nyní bude vyřízena co možná nejrychleji.374
Krátce nato odešlo ve jménu císaře příslušné nařízení českým místodržitelům; Schleinitz
zůstával v Řezně; také Harrach měl „uvést věci do pohybu“, proto příkaz „aby tyto návrhy
vzal co nejlépe do ruky a vše uspíšl“.375
Jelikož však přesto císařovo okolí mělo pochybnosti, Schleinitz ještě před svým
odjezdem z Řezna adresoval císaři naléhavou prosbu376, v níž mezi jiným poukazuje na
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Tento vývoj událostí byl sdělen Harrachovi prostřednictvím P. Basilia v italsky psaném dopise z 8. dubna
1655. GHH.
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Schleinitz císaři, 7. března 1654. AMKU. Doslovně v dodatku č. 15.
374
Koncept v GHH. Z r. 1654.
375
Císař českému místodrž. Březen 1654. AMKU.
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„Supplex libellus cum remonstratione novarum causarum... M. R. a. Schleinitz“ Regensburg 15. března 1654.
St. a. Praha, sv. L. č. 30 podčíslo 1. – Uvádíme tuto poučnou žádost, jelikož charakterizuje tehdejší stav kolem
biskupství.
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skrytou činnost nepřátel biskupství a ve zvláštní příloze uvádí důvody pro inkorporaci
proboštství; žádost zněla zhruba takto:377
„V záležitosti litoměřického biskupství a Římem požadovaného přivtělení proboštství
jsem V. V. podal velmi výhodné návrhy a proto doufám, že bude možno celou věc v Řezně
konečně rozhodnout. Nyní jsem se však z královské české dvorské kanceláře dozvěděl, že věc
byla opět převedena na královské místodržitelství v Čechách. Proto se z pádných důvodů,
zvláště kvůli nebezpečí dalšího zdržení, cítím povinen ještě před svým odjezdem z Řezna V.
V. ještě zřetelněji vyložit, že vůbec ne všichni se založením biskupství v Čechách souhlasí, ač
je to přáním a úmyslem V. V. Existují spíše muži, kteří nesprávnými sděleními získávají na
svou stranu skvělé osobnosti římské kurie a zvláště jednání o patronátní otázce pochybným
způsobem narušují a matou, takže každý úspěch, kterého kardinál Harrach s pomocí svých
přátel u papežského dvora namáhavě získá, je brzy jinými zničen. Znamení těchto tajných
snah jsou již delší dobu zřetelná. To je i důvodem toho, že papež již mnohé roky popřává
sluchu stále nově předkládaným pochybnostem okolo otázky patronátu a toho, že se stále
nedaří získat již téměř slíbené rozhodnutí ohledně mého potvrzení. Pokud V. V. bude dále
odsouvat rozhodnutí týkající se žádané inkorporace – neboť již více než rok nebyla do Říma
v této záležitosti zaslána žádná odpověď – lze se obávat, že papež se odvrátí od svého
rozhodnutí poskytnout V. V. jmenovací právo nebo že by toto dílo mohlo kvůli zmíněným
odpůrcům být překaženo a nakonec zmařeno.
Z těchto příčin, o kterých jsem se V. V. v minulé žádosti ještě nezmínil považuji za svou
povinnost V. V. ještě jednou snažně prosit, aby tuto správnou a chvályhodnou věc ještě
jednou vzala do úvahy, a alespoň co se výše zmíněného přivtělení mého proboštství týče,
nejmilostivěji chtěla přivolit přání Jeho Svatosti, aby tímto způsobem bylo jeho smýšlení dále
nakloněno dalším ústupkům, aby bylo zajištěno založení zbývajících biskupství a abych nebyl
donucen brát na sebe obtíže takovéto cesty a starosti, a aby ona čest, která mi byla V. V.
jednou nejmilostivěji propůjčena, nebyla nakonec ještě ohrožena kvůli snad dalším zdržením.
– Za tím účelem jsem ve zvláštní příloze sepsal ony důvody, které zraku V. V. zřetelně nastíní
obsah této mojí prosby a snad povzbudí i pohnou V. V. – při Jejím tak zbožném a o blaho
svých poddaných usilujícím smýšlení – ke konečnému završení díla.378
Litoměřické proboštství a volné nakládání s ním náleží jen a pouze V. V. jako králi
českému; přivtělení proboštství bezpochyby není nikomu ke škodě. Založení nového
proboštství nabízím já i moji nástupci. Založením biskupství v Čechách bude podpořeno dílo
377
378

Podle lat. originálu.
Stylistické nedostatky se tu vysvětlují snahou o co nejvěrnější převod originálu.
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prospěšné i V. V. a současně bude nabídnuto určité odškodnění J. Sv. a římské kurii, které se
zřetelem na ochotnou laskavost V. V. o to lépe přispěje i v budoucnu k podpoře dalších
náboženských zájmů tohoto království podle přání a požadavků V. V. Bez zmíněného
přivtělení by litoměřické biskupství z důvodů mnou uváděných a blíže popsaných mohlo být
ztěží nebo vůbec zřízeno nebo dostatečně financováno.Vzhledem k těmto závažným důvodům
nejsem schopen pochopit, proč by s tím mělo být spojeno ještě další zdržení a proč by
zmíněné dílo – totiž J. Sv. požadovaná inkorporace proboštství mělo být vystaveno zjevnému
nebezpečí dalších jednání.
Nechť se tedy V. V. uráčí učinit to, co již důstojnost všemohoucího Boha, oslava jeho
svaté církve skrze založení biskupství, spása duší svěřených V. V., vysoká a zvláštní ozdoba
tohoto království a konečně důstojnost V. V. spojená se zřízením tolika biskupství, kteréžto
věci na onom světě nebudou zapomenuty, právem požaduje a vyžaduje.
S tímto se nejpokorněji a nejponíženěji poroučím do ochrany a péče jakož i milosti V.
V. a očekávám příznivé rozhodnutí, atd.379
Ve zprávě připojené k této prosbě380 jsou pak podrobně uváděny důvody pro přivtělení
proboštství. Mezi všemi návrhy, které Harrach učinil císaři ohledně potřebného financování
biskupství381 nabízí tento způsob nejméně komplikací, zatímco zbylé návrhy znamenají buď
úplné odstranění proboštství, jeho oslabení, nebo neúnosnou zátěž biskupství. Tolik let
nerozhodnutá sporná otázka patronátu, která doposud bránila zakládání biskupství, by mohla
být tímto způsobem konečně vyřešena. Propaganda se o tom radila dlouho; nakonec však
mělo být přede dvěma lety rozhodnuto, že podle Solní smlouvy, jejíž výtěžek vlastně náleží
českému kléru jako náhrada za uloupené církevní majetky, nemůže patronátní právo nad
zřizovanými biskupstvími připadnout podle práva císaři382; proto římská kurie, ať už za tohoto
nebo jiných papežů, od již učiněného rozhodnutí neustoupí, ať už na základě aktu milosti
nebo určitého odškodnění; a toto poslední východisko by nabízelo přivtělení proboštství
navrhované Římem a navržené Harrachem císaři. Tím by se také uspíšilo založení ostatních
biskupství, neboť litoměřické biskupství by tím mělo být dostatečně financováno, nebude
potřeba kupovat žádná další panství a ušetřené prostředky budou moci být použity na založení
druhého biskupství. V případě odmítnutí této inkorporace by mohly vyvstat mnohé
nepřístojnosti. Biskup litoměřický by pak neměl ani vlastní příbytek, musel by bydlet jako
nájemník v cizím domě. Jelikož panství Stvolínky je poměrně daleko od Litoměřic, neměl by
379

Řezno, 15. března 1654.
Příloha k výše uvedené prosbě, tamtéž.
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Sedm způsobů inkorporace, v říjnu r. 1652 navržené Harrachem. Viz § 28.
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Dekret Propagandy ze 30. července 1652. Viz § 28.
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v případě potřeby k ruce ani potřebné poddané. Jelikož kromě toho město, jehož pole jsou na
statcích proboštství nebo v jejich blízkosti, v mnoha ohledech závisí na proboštovi, požíval by
probošt u občanů větší vážnosti než biskup. Probošt by měl potraviny, plody polí atd. hned po
ruce, biskup by si je musel ze vzdáleného panství namáhavě obstarávat, neboť provoz mezi
biskupstvím a Stvolínkami může být kvůli vzdálenosti a špatným cestám zvláště v zimě
neobyčejně obtížný. A přesto je bezpochyby třeba pro vrchního pastýře získat více péče než
pro probošta. I v případě, že nebude moci být zřízeno nové proboštství, by tím patron nic
neztratil, neboť by nebyl už patronem obyčejného beneficia, ale patronem biskupství. Zemský
kníže by mohl, podobně jako v jiných zemích, biskupy při různých potřebách využívat. Co
možná brzké založení biskupství je naléhavě potřeba, neboť lid neobyčejně trpí nedostatkem
kněžstva. Lidé na venkově jsou často, zvláště v zimě, nuceni vážit mnohahodinovou cestu,
aby přinesli své dítě ke křtu; mohou proto zřídka slyšet mši sv. a kázání nebo jít ke svátostem,
mnozí dokonce zemřou bez podpory kněze. Kvůli bídné situaci světského kněžstva se jen
nemnozí rozhodují pro duchovní stav a raději volí nějaký řád, takže kláštery jsou zásobeny
schopnými členy, zatímco farnosti zejí prázdnotou nebo jsou z nouze obsazeny cizinci, kteří
často přinesou více škody než užitku. Tyto nesnáze lze nejlépe překonat založením biskupství.
Biskupové budou více dbát na zmnožení kléru, obsazení farností, obnovení disciplíny a spásu
věřících, neboť jim budou stále nablízku. Přivtělení proboštství není na škodu proto, že jeho
příjem stejně je nevelký. Probošt disponujeme pouhými třemi malými vesnicemi, které jsou
nyní zle zpustošeny. Nemá žádné chovné rybníky, ovčince, má málo luk a lesů, pouze jediný
mlýn situovaný na nejisté horské bystřině, úplně maličký statek, ke kterému ze svých
vlastních prostředků přikoupil ještě jeden, jedinou vinici, jejíž výtěžek však náleží
kanovníkovi, a konečně jeden pivovar, pro který se ovšem musí nakupovat ječmen, palivové
dříví a další potřeby za hotové peníze; proto celé proboštství toho času vynáší sotva 2.000 fl.
Kardinál Dietrichstein je svého času propachtoval nejvyššímu purkrabímu Adamu
z Valdštejna za 1.000 tolarů.
Toto zevrubné popsání a vysvětlení všech důvodů, které mluví pro přivtělení proboštství
i řešení patronátní otázky a konečnou realizaci založení biskupství jako nutného a lehce
realizovatelného díla přesvědčilo císaře natolik, že zůstal neotřesen přes trvající odpor
místodržitelství, námitky pražské kapituly a dalších odpůrců biskupství.
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§ 30. Odpůrci založení biskupství
Na zmíněnou císařovu výzvu, aby se vyjádřilo k návrhům biskupa Schleinitze383,
odpovědělo místodržitelství, že se dosud snažilo věc co nejvíce urychlit. Posudky měst, ve
kterých by měla být biskupství zřízena, již dorazily do Prahy; ale pražská kolegiátní kapitula,
které měly být nové Schleinitzovy návrhy rovněž předloženy k nahlédnutí, svoje vyjádření
dosud neposkytla; toho bylo třeba ještě vyčkat.384 Další císařova výzva místodržitelství (z 23.
března) zůstala více než čtvrt roku bez odpovědi.385 Teprve 27. června poskytli císaři delší
zprávu, kde se zcela otevřeně vyjadřuje odpor jistých místodržitelů vůči tak dlouho
projednávanému založení biskupství.386 Na posledním zemském sněmu stavy poukazovaly
zvláště na to, „jak mnoho záleží na tom, aby před zřízením biskupství byl nahrazen notorický
nedostatek farářů a následně aby byla založena biskupství, ale bez oslabení jiných prebend,
beneficií a prelatur a jejich juris quaesiti praeiudicio, a tato biskupství by pak řídila
rozmnožený clerus seacularis“.387 Proto i stavy císaře prosily, aby „nejmilostivěji směřoval
věc na příslušná místa tak, aby z peněz solních, určených na zřízení biskupství byla část peněz
od Jeho papežské Svatosti na tři roky deputována na zmnožení počtu alumnů a farností“.
Neboť Solní smlouva byla především uzavřena na výpomoc kléru; „aby se pomohlo
nejdůležitějším potřebám duchovenstva“; bez zvýšení počtu farářů by zřízení nových
biskupství nebylo vlasti příliš k užitku; pro upevnění katolického náboženství a zbožnosti je
především nutný početný a schopný světský klérus. Proto místodržící prohlašují: „proto
zabýváme se pochybností V. C. V., že by se se zřízením biskupství, též in specie tohoto
episcopatu litomericensis mělo tak spěchat.“ Návrh probošta Schleinitze na zřízení nového
proboštství po přivtělení starého se podle nich zdá „ovšem ne tak uskutečnitelný a lehký, jak
se probošt domnívá,...nýbrž naopak že se touto inkorporací a následným oslabením
beneficiorum simlicium nezvýší počty kněží, spíše dokonce sníží, že přece staré fundace ve
svém esse et flore ošklivě poškodí, a bez nich a v Bohu spočívajícího prospěšného úsilí
zakladatelů, by mělo být založeno více biskupství z k tomu určených peněz Solní pokladny;
přičemž i toto vzbuzuje veliké úvahy, že, kdyby se V. C. V. nechala pohnout k tomu, aby na
tuto novou fundaci použila peníze odjinud než ze Solní pokladny, jak nyní zamýšlí, kdyby se
současně odchýlila od svého dosud jure quaesiti, per indirectum a pro další důsledky, a
383

Z 5. března 1654. Viz § 29.
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takovým způsobem mohlo být posíleno jiné mínění, leč kdyby V. C. V. nejmilostivěji chtěla
něco více nařídit ohledně solních peněz již na to určených, jus preasentandi k těmto
biskupstvím snad neučinila náležejícím. Podle toho a tak jsme v této velmi zamýšleníhodné
materii shledali, jako už na jedné straně předcházející jurisdictio ecclesiaistica, kterému na
druhé straně silně konkuruje jus regium – zatímco pravé sensum contractus salis a jeho
původní sjednání je nutno samostatně interpretovat - že je třeba vůbec obezřetně postupovat,
má-li se toto shledat jako nutná potřeba“.
Vskutku to muselo působit zvláštně, jestliže nyní, kdy zřízení litoměřického biskupství
mělo být konečně realizováno, se proti němu zcela otevřeně vyslovili pražští místodržící. Již
tolik let se o tom jednalo, přes pražské místodržitelství prošlo tolik spisů a přece se pravé
smýšlení o tomto podnikání dařilo typickým způsobem skrývat. Bezpochyby i v tom tkví –
kromě názorových neshod ohledně patronátní otázky – důvody stále nových obtíží a
nekonečného zdržování založení biskupství. Přesto však, Bohu díky, císař přes všechen odpor
neochvějně trval na svém; Schleinitz císaře svou naléhavou, věcnou žádostí a přiloženou
motivační zprávou ještě utvrdil v jeho šlechetném smýšlení, takže veškeré diplomatické úsilí
protivníků se ukázalo být marným. Nechal proto 30. října místodržitelům oznámit, že sice
vzal jejich pochybnosti na vědomí, přesto však založení litoměřického biskupství již nemá být
nyní zdržováno, „protože nám k tomuto úplnému založení byly navrženy takové prostředky,
které jsou přijatelné, vůči našemu královskému právu na starou fundaci odpovídající, a
s naším nejmilostivějším záměrem od počátku shodné“. A tak nařídil určit schopné komisaře
pro ocenění proboštství; stali se jimi hlavní osoby litoměřického kraje: hrabě Pötting a
Konstantin baron Salhausen. Již 21. listopadu obdrželi od místodržitelů ve jménu císaře
příkaz zaměřit se na proboštství a jeho majetek, s pomocí znalců „de bono et aequo“ provést
jeho ocenění a odeslat zprávu.388 V císařském dekretu ze 3. listopadu bylo místodržícím
nařízeno vyrozumět kardinála Harracha o tom, že císař se na základě Schleinitzových návrhů
konečně rozhodl litoměřické proboštství přivtělit tamnímu biskupství; proto má i Harrach
ohledně „zřízení biskupství a inkorporace proboštství spolupracovat a pomoci dílo podpořit“;
současně bude „nejvyšším zemským důstojníkům a královským místodržícím obzvláště
rozkázáno hrát při realizaci tohoto díla communicato consilio Její Eminence do ruky.“389
30. listopadu oznámili místodržící, že nyní konečně pražská kolegiátní kapitula poslala
svůj posudek; současně zaslali vyjádření měst (včetně litoměřického vyjádření)390 a vyjádření
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pražské kapituly se svým průvodním slovem, v němž typicky zdůrazňují, že pražská kapitula
s ohledem na závěry posledního zemského sněmu prohlásila, že staré fundace v městech mají
zůstat neznehodnoceny a mají jim být zachovány jejich výsady – jasné znamení toho, že
pražští místodržitelé i pražská kapitula stále odmítají přivtělení proboštství a příslušných
beneficií, přestože papež i císař se vyslovili pro.
Posudek pražské metropolitní kapituly je zvláště zajímavý,391 neboť tentokrát považuje
založení nových biskupství v Čechách za zbytečné; muselo to působit obzvlášť nápadně poté,
co papež a císař, Harrach a Schleinitz a mnozí jiní neúnavně pracovali na realizaci tohoto díla,
a s obdivuhodným sebezapíráním a obětavostí překonávali mnohé obtíže. Nadto se ta samá
kapitula ve svém prvním posudku z 30. května 1651, vypracovaném na Harrachovu prosbu,
vůbec nevyjádřila proti založení těchto biskupství v Čechách. Co se týče Litoměřic,
považovalo se zřízení biskupství za velmi náležité, vzhledem k hrozícímu nebezpečí ze strany
protestantských sousedů.392 Co mohlo zapříčinit takovou změnu názoru?
Musíme ovšem dodat, že tento odpor k založení nových biskupství byl celkem
oprávněný. Jak prohlašuje pražská kapitula, v Čechách po více než 1000 let nebylo třeba
nového biskupství. Jediné biskupství postačovalo i v dobách, kdy v Čechách katolické
náboženství kvetlo. Pražský arcibiskup a jeho kapitula postačovali. Různé hodnosti kapituly
svého biskupa účinně podporovaly při řízení diecéze; více než 100 let dokonce pražští
kapitulárové obstarávali vedení diecéze jako administrátoři, zvláště v těžkých časech
kacířského pronásledování.393 Tehdy byla země plná lidu, zatímco současný válečný stav říši
vylidnil.
Velkým problémem je podle kapituly nynější nedostatek farářů. Proto mnozí musí vážit
dalekou cestu, aby mohli být přítomni bohoslužbě. Děti musejí být s velkým nebezpečím
nošeny do vzdálených kostelů ke křtu; nezřídka dokonce je kvůli tomu křest opominut, a
takové děti pak vyrůstají a žijí bez katolické víry. Proto je nutné zřídit farnosti, ne však nová
biskupství.394 Založením nových biskupství se podle kapituly počet farářů v diecézi ještě sníží
(?). Tyto názory zazněly i na posledním zemském sněmu a byly císaři samotnému sděleny.
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Je pozoruhodné, že je datován 1. července 1654; místodržícím byl odeslán až 30. listopadu. AMKU.
„Tales (sc. episcopatus) sunt quasi speculae sive quedam excubiae optimae in iis locis, quae regni confinia
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Myslelo se, že důvodem, proč si tak málo chlapců a jinochů volí duchovní stav je
nedostatek kněží, píše kapitula, ale opak je podle ní pravdou. Chlapci mají malou naději získat
hodnost biskupa, spíše už hodnost prelátů, kanovníků apod. Tato beneficia mají být
zachována, ano, dokonce zmnožena, tak jako v Litoměřicích, na Vyšehradě aj.395 Ostatně
prostředek, který více zohledňuje ambice, je méně vhodný k tomu, aby se kvůli němu
usilovalo o duchovní stav.396
Podle kapituly arcibiskupství odtržením nových diecézí dále ztratí na své dřívější
skvělosti, ačkoli je nutné je z jeho bídy a nuzoty pozdvihnout. Pražský metropolitní kostel
míval kdysi tolik úřadů a hodností, tolik majetku a příjmů – nyní je téměř všechno ztraceno.
Solní pokladna byla přece založena proto, aby tomuto kostelu navrátila především ztracený
majetek; a na to by tyto peníze také měly být použity. Pražský kostel je první, nejdůležitější,
hlavní kostel země. Proto mu již císař Ferdinand I. chtěl pomoci na nohy dohodou s papežem
Piem IV.; měl v úmyslu nikoli založit biskupství, nýbrž ročně použít na pražský kostel 14.000
fl. Tento úmysl se bohužel nepodařilo realizovat. Také císař Ferdinand II., který přičítal
záchranu vlasti především patronům země, chtěl nechat skvělým způsobem obnovit tento
kostel a snažil se vrátit mu starou slávu. Také u císaře Ferdinanda III., který nyní skvěle
panuje, vidíme tuto snahu; proto je jeho povinností nezapomínat na to, že je třeba dbát
především na náležité vybavení pražského kapitulního kostela, který je hlavním chrámem
celého království, místem odpočinku mnoha českých svatých patronů... – Názor, že zřízení
biskupství není nutné, však už nemohl dílo zastavit, přestože se tu pražská kapitula odvolávala
i na české místodržící. Tento názor však mohl přispět ke zdržení, jak dokazuje mnohé.
Schleinitz ve svých návrzích, které přednesl císaři v Řezně (r. 1654), a které byly nyní
zaslány i českým místodržitelům k nahlédnutí, neuvedl přesně, kdy a v jaké výši by chtěl
zaplatit svoji částku na zřízení nového proboštství. Proto ve jménu císaře dostali místodržitelé
příkaz vyžádat si od Schleinitze přesnou informaci o tom, jaký je jeho plán v tomto ohledu.
Proto Schleinitz sepsal podrobnou smlouvu o těchto svých převzatých povinnostech,
kterou by předal dvorské kanceláři a místodržícím s žádostí o povolení.397 Zde Schleinitz žádá
především o to, aby litoměřické proboštství bylo oceněno komisaři, které určí císař. Biskup se
zavázal složit ihned po svém potvrzení Římem 5.000 fl., následující rok taktéž 5.000 fl.,
každý další rok však jenom 1.000 fl., dokud nebude dosaženo odhadní ceny udané komisaři,
395

Zvýšením počtu kanonikátů by nebylo duchovní správě pomoženo.
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pastýře.
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z níž by mohlo být zřízeno nové proboštství. Dále měl biskup a jeho nástupce tomuto novému
proboštství odstoupit z majetku biskupství dobrou vinici, kterou by probošt vlastnil až do
zřízení nového proboštství. Na proboštovo přání mohl místo toho ročně dostávat tři sudy
dobrého vína. Tato smlouva byla podepsána Schleinitzem a potvrzena jeho velkou pečetí a
dvěma svědky – kardinálem Harrachem a vídeňským biskupem Filipem Fridrichem hrabětem
z Breuner (1639-1669).
Již 30. října bylo českým místodržitelům nařízeno určit vhodné komisaře, kteří by
ocenili proboštství, a to „ne tak přesně, nýbrž s ohledem na to, jak anno 1648 stálo v ruinách,
jak zase nyní se nachází, tedy působením toho i onoho času, tedy aequo et bono“, aby podle
této sumy mohlo být zřízeno nové proboštství. Na rozhodnutí biskupa pak bylo ponecháno,
zda probošt bude bydlet na dosavadním děkanství nebo v Šimečkově domě. Císař však byl
toho názoru, že by se mělo postavit nové proboštství.398

§ 31. Schleinitzova proboštská smlouva z právního hlediska

Ve snaze ukončit zdlouhavá jednání a potíže týkající se Římem požadované inkorporace
proboštství se Schleinitz zavázal postarat se o zřízení nového proboštství v Litoměřicích.
Nejprve ústně, poté v memorandu ze 7. března 1654, které předal císaři. Na naléhání dvorské
kanceláře a místodržitelství vyhotovil nakonec Schleinitz 5. listopadu 1654 oficiální smluvní
listinu obsahující výše zmíněné. Ještě se však blíže nevyjádřil, z kterého zdroje budou ony
značné sumy placeny. Ve svém memorandu ze 7. března prohlašuje, že „po uplynutí 8 nebo
10 milostivě udělených let a adeptae confirmationis (mezitím biskupství ještě lépe vybavím a
vylepším opravou oněch zřícených hospodářských budov, stejně jako zřízením nových
šafářských dvorů a připojením dalších polí a vinic) složit a deponovat u královských
zemských desek každý rok určitou sumu peněz, pro exemplum 1.000 fl. nebo podobně,
z nichž by mohlo být financováno a založeno nové proboštství.“ Nezmiňuje se, odkud tyto
peníze půjdou. Z jednotlivých listin vyplývá, že zamýšlel složit tuto sumu z příjmů biskupství.
Jelikož však biskupství, zvláště v prvních letech, bude disponovat pouze nedostatečným
příjmem (jelikož bude nutno po léta provádět opravy majetku, obnovení budov a další), bylo
by i pro zvlášť šetrného biskupa sotva možné z čistého zisku skládat takovou sumu (v prvních
dvou letech 5.000 fl.).
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Kromě toho znamenal takový závazek těžké zatížení beneficia (diminutio beneficii,
oneratio realis), které podle církevního práva vyžadovalo schválení apoštolským stolcem.
Opomenutí této právní formality by takové úmluvy podle církevního práva zneplatňovalo
nebo alespoň zpochybňovalo, ať už by šlo o reálný nebo osobní závazek.399 Takové povolení
však pro zmíněnou proboštskou smlouvu nebylo získáno, Řím se dokonce o této úmluvě
dozvěděl až později.
Lehce bychom při povrchním zkoumání těchto okolností mohli nabýt dojmu, že když
Schleinitzova proboštská smlouva byla kvůli chybějícím nutným právním formulím neplatná
nebo alespoň zpochybnitelná, nebylo možno později vyžadovat její doslovné plnění.
Kdo však pozorně prostudoval akta a spisy, v nichž se o této smlouvě hovoří, objeví, že
Schleinitz postupoval zcela korektně a svědomitě. Byl zejména v církevním právu natolik
zběhlý, že už z tohoto důvodu neriskoval očividné prohřešky proti těmto předpisům. Nakonec
jeho šlechetný charakter nám ručí za ryzost jeho úmyslů a jednání. To, jak Schleinitz chápal
proboštskou smlouvu a povinnost platby, oznámil již r. 1653 jednoznačně Harrachovi:
v onom dopise, ve kterém ohlašuje svou cestu do Řezna píše jasně „ze svých vlastních
prostředků financovat nové proboštství a peníze na to deponovat u zemských desek.“400
V tomto smyslu byl pojat i závazek, který Schleinitz přijal od císaře, neboť v císařském
dekretu ze 30. října 1654, který znovu uvádí přesné znění proboštské smlouvy se rovněž říká,
že Schleinitz se zavázal hned po svém potvrzení „de proprio správně složit“ 5.000 fl.,
následující rok dalších 5.000 fl. a v každém dalším roce 1.000 fl., dokud nebude dosaženo
odhadní ceny proboštství.401
I když tedy ve formální smlouvě z 5. listopadu 1654 není jasně řečeno, z jakých
prostředků budou skládány jednotlivé peněžní částky, i když dále z mnoha vyjádření
v jednotlivých listinách vyplývá opak, z uvedených dokumentů, dopisu Harrachovi a
císařského dekretu, vyplývá nepochybný a jasný úmysl Schleinitzův. Tím je právní platnost
Schleinitzovy proboštské smlouvy nezpochybnitelná i z kanonického hlediska, neboť se
vlastně nejedná o zatížení biskupství, ale o osobní závazek biskupa. Přitom můžeme také
dodat (aniž bychom se dotkli Schleinitzova bezvadného způsobu myšlení a jednání), že se již
tehdy kojil nadějí, že ke skutečnému zřízení nového proboštství nedojde tak rychle a že
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nebude příliš tlačen do smluvených plateb. Podle znění papežské buly o kanonickém zřízení
biskupství musel být Schleinitz v této naději ještě utvrzen.402
Určitá pochybnost se ovšem z právního hlediska proti tomuto slovu v proboštské
smlouvě mohla objevit, neboť je tu zdůrazněno, že k těmto platbám jsou zavázáni i biskupovi
nástupci;403 císaři psal, že „suo et succesorum nomine“ přebírá tento závazek.404 Na to, aby
uvalil povinnost platby na své následovníky však Schleinitz bez dovolení apoštolského stolce
neměl právo. Ani to se mu však nemohlo vyčítat – nejednal ve zlém úmyslu. Uvážíme-li, že
ve své nezištnosti obětoval pro biskupství téměř celý svůj nezanedbatelný majetek, nebylo to
ve zlém, když předpokládal, že i jeho nástupci na sebe vezmou alespoň část tohoto břemene.
Beztoho měl již dost výdajů a starostí. Bylo mu přislíbeno zřízení dvou kanonikátů, ale
schválen nebyl ani jeden, takže se nakonec rozhodl zřídit ze svých vlastních prostředků jeden
tzv. Schleinitzův kanonikát. Co by ušlechtilý biskup neobětoval pro katedrálu a kanovnické
domy, nebo pro výstavbu stvolínského zámku! Postaral se tím skvěle o své následovníky.
Řím se o Schleinitzově smlouvě dozvěděl až později, neboť Harrach dlouho zvažoval,
jakou formou má o této smlouvě informovat.405 Když na podzim r. 1655 chtěli místodržitelé
se Schleinitzem jednat o výstavbě proboštského příbytku, byli varováni, aby na zchudlého
biskupa příliš netlačili, aby se snad znovu nevynořila obtížná patronátní otázka. Neboť právně
zdůvodněným stanoviskem kurie bylo to, že právo jmenovat biskupy bude císaři přiznáno
jenom v případě, že přispěje k financování biskupství tím, že povolí inkorporaci proboštství.
Pokud však císař z peněz biskupa Schleinitze proboštství nahradí, resp. zřídí nové, pak podle
mínění kurie nepřispěl k financování biskupství, takže mu podle církevních zákonů nebude
moci být svěřeno jmenovací právo.
Harrach se musel jasně vyjádřit o této skutečnosti, když na jaře r. 1655 jel do Říma, aby
se zúčastnil volby nového papeže a také aby podnikl poslední kroky ke konečnému
kanonickému zřízení biskupství.406
Také v této obtížné situaci se jako obvykle obrátil na svého důvěrníka P. Basilia, který
mu ihned podal vhodné návrhy.407 Jeho prvním návrhem bylo, že by Harrach mohl v Římě
poukázat na to, že císařovo okolí kladlo stále nové překážky inkorporaci proboštství, kterou
Řím vyžadoval, dokonce že vlivní státníci ji prohlásili za neproveditelnou a ohrožující zájmy
402

Viz níže a v dodatku č. 20.
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císaře; proto se Schleinitz v uplynulém roce 1654 nakonec rozhodl sám se vydat do Řezna,
aby odstranil všechny námitky proti inkorporaci proboštství a aby navrhl zřízení nového
proboštství z přebytečných příjmů biskupství. Tímto krokem byl císař nejen uspokojen, ale
dokonce byl Schleinitzovou obětavostí nadšen; prohlásil, že takto mu beneficium vlastně
zůstane zachováno. Proto se navzdory odporu ze strany vlivných státníků rozhodl povolit
inkorporaci proboštství a tím přispět k brzkému zřízení biskupství. Po bedlivém zvážení se
však tato verze zdála P. Basiliovi ještě poněkud pochybná.408 Neboť, jak píše, pokud by se
Řím dozvěděl, že Schleinitz ke složení těchto peněz chce použít i prostředky biskupství,
nesouhlasil by. Neboť výše zisku z biskupských statků byla velmi nejistá, zvláště s ohledem
na poměry doby, a dále bylo nutno – alespoň v nejbližších letech – vydat mnoho prostředků
na opravy, obnovu pozemků a pod. Navíc přebytky ze zisku nepatří biskupovi, ale
apoštolskému stolci. Druhý Basiliův návrh proto zněl, aby Harrach v Římě prostě ohlásil, že
Schleinitz se hodlá postarat o zřízení nového proboštství ze svého vlastního dědického
majetku. Proti tomu by Řím nemohl nic namítat. Harrach věc v Římě tímto způsobem
předložil a tak byly překonány poslední překážky. Tato zpráva také, přes některé rozdílné
údaje v některých listinách, odpovídá skutečným biskupovým úmyslům, jak dokazuje jeho
dopis Harrachovi z 10. října 1653 a znění císařského dekretu z 30. října 1654. Smlouvu,
kterou Schleinitz uzavřel považoval Řím za čistě osobní a soukromé ujednání biskupa, které
nepřináší žádné zatížení biskupství nebo Schleinitzových nástupců. Kromě toho se nový
papež Alexander VII., zvolený v konkláve především za Harrachova přispění, již od začátku
stavěl k tomuto dílu vstřícně, takže i z tohoto důvodu nebylo dalších námitek.
V zakládací listině litoměřického biskupství, vystavené 3. července 1655 se proboštství
prohlašuje bez omezení za zrušené a navždy přiřazené k biskupství.409 Nemluví se o jeho
novém založení. Ani později, jak se zdá, nebyli v Římě s přesným zněním smlouvy
obeznámeni, jak Harrach píše v dopise z 2. března 1656 pražským místodržícím.410
Závazek, který na sebe Schleinitz smlouvou vzal byl ovšem splněn pouze z velice malé
části. Neboť první litoměřický biskup musel i po kanonickém zřízení biskupství bojovat
s tolika starostmi a plnit tolik úkolů, že zmíněný platební závazek byl brzy odsunut do pozadí.
V opakovaných dopisech líčil Schleinitz císaři svoji obtížnou situaci, a protože ve Vídni
dobře věděli, jak neobyčejnou oběť přinesl Schleinitz ze svých vlastních prostředků pro
408
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biskupství a zvláště pro výstavbu katedrály, netlačil nikdo na striktní splnění závazku.
Schleinitz měl brzy po svém potvrzení papežem složit 5.000 fl., následující rok dalších 5.000
fl. v dalších letech po 1.000 fl., dokud nebude dosaženo částky, na niž bylo odhadnuto
proboštství. Tato suma 29.420 fl. 6 kr. a 2 feniků však byla zaokrouhlena na 29.000.411
Schleinitz měl tedy již v roce 1655 složit 5.000 fl., v roce 1656 dalších 5.000 fl. a poté
v následujících letech po 1.000 fl., dokud by nebylo dosaženo 29.000 fl. včetně úroků. Ve
skutečnosti však celkově zaplatil pouhých 5.000 fl., které složil koncem roku 1656 nebo
začátkem roku 1657, ačkoli tato první splátka měla být podle smlouvy zaplacena již v roce
1655. Toto zpoždění mu však nebylo zazlíváno, dokonce, jak Schleinitz píše, mu bylo
s překvapením vytýkáno, že „5.000 fl. pro fundatione složil tak rychle (!)“412 A když později
prosil o odklad své platební povinnosti, dali mu přátelsky vědět, že může poslat J. Výsosti
žádost, která bude určitě milostivě přijata. Asi rok před svou smrtí413 prosil s poukazem na své
velké výdaje císaře Leopolda o shovívavost ohledně druhé splátky, kterou měl učinit již
v roce 1656, přičemž obdržel „nejlaskavější pochopení“.414 V následujícím roce zemřel, aniž
by zaplatil víc jak 5.000 fl. Tyto peníze byli kardinálem Harrachem složeny nejprve u hraběte
Maximiliana z Martinic a poté u Johanna Friedricha hraběte z Trautmannsdorfu, a v roce 1677
činila částka i s úroky 13.000 fl. V dopise ze 14. května se pražští místodržitelé obrátili na
císaře Leopolda a žádali o instrukce „ve věci složení peněz zemřelého biskupa a starého
proboštství.“415 Císařskou rezolucí z 25. srpna byli místodržitelé vybídnuti, aby u pražského
arcibiskupa zjistili, co již Schleinitz zaplatil a zda jsou tyto prostředky ještě disponibilní. Tyto
otázky důkladně zodpověděl arcibiskup Johann Fr. hrabě z Valdštejna v podrobné zprávě
z 21. října téhož roku.416 Píše, že Schleinitz tuto smlouvu uzavřel bez vědomí apoštolského
stolce a z celé sumu složil pouze 5.000 fl., které s úroky narostly do výše 13.000 fl. Povinnost
zaplatit zbývající sumu však podle něho po Schleinitzově smrti nemůže být uložena jeho
nástupci417, protože Schleinitz nemohl bez vědomí apoštolského stolce takovou povinnost
svým nástupcům uložit. Je však třeba uvážit, píše arcibiskup, „že (Schleinitz) v oněch
přibližně dvaceti letech, kdy stál v čele své církve, sám žil velice spořivě a pro biskupství
použil nejen své biskupské příjmy, ale i své dědictví.418 Je třeba poznamenat, že nejen
411

Oznámení místodržitelům ze 3. října 1656 skrze odhadce Ferdinanda Hiserleho z Chodova a Gottfrieda
Konstantina ze Salhausen. – FEA.
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Schleinitz Harrachovi, 23. ledna 1657. GHH.
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Schleinitz zemřel 13. října 1675.
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Arcibiskup Johann Friedrich hrabě z Valdštejna (1676 – 1694) císaři Leopoldovi, 21. října 1677. FEA.
415
Kopie ve FEA.
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FEA.
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Jaroslav Ignác hrabě ze Šternberka.
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Podle Frinda (Kurze Gesch. d. Bisch. v. Leitm.) 148.000 fl.
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pozoruhodně obnovil pozemky, vystavěl pohledný kostel a kanovnické residence a vynaložil
na to šedesát tisíc zlatých, nýbrž také na věky založil dvě fundace při zmíněném kostele (na
což jsem již ve svém prvním posudku pro místodržitelskou kancelář ze dne 20. ledna 1677
upozornil) a proto (jak je vidět z jeho memoranda Jeho Výsosti) doufal v milostivé prominutí
svého závazku z roku 1654.“ Valdštejn proto navrhl – protože toho času nebylo zapotřebí
nového proboštství - možnost použít jednu polovinu z oněch 13.000 fl. na vylepšení nízkých
prebend litoměřických kanovníků419, druhou polovinu však na zřízení kanonikátu, neboť si
biskup Šternberk opakovaně stěžoval „propter penuriam canonicorum, qui eidem
assistant“;420 zřízení nového proboštství by pak mohlo být odsunuto na příznivější dobu.421

10. kapitola. Jednání o velikosti nové diecéze

§ 32. Návrhy probošta Schleinitze a P. Basilia
Dříve než bylo možné přistoupit ke kanonickému zřízení biskupství, musela být konečně
vyřešena otázka rozlohy nové diecéze.
Již v roce 1650, kdy bylo očekáváno papežské potvrzení císařem jmenovaného biskupa
Schleinitze (18. prosince 1649) a v Římě měl již proběhnout potřebný církevní proces, bylo
nařízeno pořídit přesný popis církevních poměrů v Litoměřicích a litoměřickém kraji. Basilius
navrhl přesný plán diecéze s uvedením všech kostelů, klášterů a beneficií,422 jakmile byly
získány podrobné zprávy z vikariátů na obou březích Labe. Zprávu o městu Litoměřice
vyhotovil Schleinitz sám.423
Podle prastarého rozdělení patřilo Litoměřicko k arciděkanátu bílinskému, jehož
duchovní nosil titul arciděkana ještě po roce 1656. Harrach ale okolo roku 1631 zrušil
rozdělení na arciděkanství a zavedl dělení na vikariáty, jehož základem bylo především
krajové rozdělení. Tím se litoměřický kraj rozpadl na dva vikariáty po obou březích Labe.
Tento Litoměřický kraj byl při kanonickém zřízení biskupství s papežským souhlasem
odtržen od pražské arcidiecéze a přidělen biskupu Schleinitzovi jako jeho diecéze; podle listin
a formálně se tak stalo až 12. ledna 1656.424 Schleinitz ovšem nečekal, že se coby biskup bude
muset spokojit pouze s jedním krajem. Také v této věci proběhlo mnoho jednání mezi
419

Svoji nouzi nastiňuje litoměřická kolegiátní kapitula v memorandu pražskému arcibiskupovi ze 14. září 1677.
FEA.
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Tak mezi jiným v jeho listě pražskému arcibiskupovi ze 28. září 1677. FEA. Originál.
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To se povedlo teprve v roce 1907.
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Basilius Harrachovi a. 9. května 1650. FEA ital. originál.
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Notitia circa ecclesiam Litomericii cathedrandam. 1650. FEA. Orig.
424
„Cessio circuli Litomericensis“... Kopie a originál v litoměřickém kapitulním archivu. Tuto rezignaci vyjádřil
Harrach vhodným způsobem v Římě již v roce 1655, jinak by biskupství nemohlo být kanonicky zřízeno.
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Schleinitzem, Harrachem, pražskou kapitulou a apoštolským stolcem. O jejich průběhu se na
základě akt dozvídáme toto:
Podle původního plánu sice neměla nová diecéze být příliš malá, na druhé straně ani
arcidiecéze neměla příliš ztratit ze svého skvělého významu a rozlohy. Neboť od pražské
arcidiecéze neměla být odtržena jen diecéze litoměřická, ale časem i další, neboť se od
počátku plánovalo zřízení tří nebo čtyř biskupství.
Schleinitz, který byl přesvědčen o dalekosáhlém významu rozhodnutí ve věcech
týkajících se litoměřického biskupství, se i nyní snažil (tak jako v případě financování) získat
odpovídající rozlohu nové diecéze. Podle jeho názoru by neměla být tak úzce vymezena, jako
třeba území jednoho z dřívějších arciděkanství. Měl o postavení a významu diecézní biskupa
vyšší mínění, než by býval získal.425
Důvěrný Harrachův rádce Basilius se však pečlivě staral o to, aby arcidiecéze neztratila
příliš mnoho. Podle jeho názoru by měla být větší a skvělejší než kterákoli z nově
zakládaných diecézí. V těchto svých snahách byl horlivě podporován pražskou kapitulou.
Harrach zaujímal více středovou pozici, jak vyplývá z jeho návrhů z roku 1647, které měly
určující význam pro založení litoměřického biskupství.426 Pražská kolegiátní kapitula změnila,
jak bylo výše zmíněno, svůj názor na otázku biskupství; zpočátku bylo pro to přiznat diecézi
kraj,427 později vystoupila ve svém posudku z 1. července zcela proti založení biskupství.
Když už se však dílo nedalo zastavit, snažili se ještě u Harracha prosadit, aby se Schleinitz
musel spokojit pouze s jedním krajem. Pražští místodržitelé a dvorská kancelář zjevně neměli
v této záležitosti určující vliv, alespoň z dostupných akt nic takového nevyplývá. Podle těchto
názorů je možno posoudit průběh dalších jednání.
Poprvé navrhuje Schleinitz velikost litoměřické diecéze ve svém posudku z února roku
1643,428 v němž navrhuje, že biskupovi by mělo být odstoupeno území sousedící se Saskem,
tedy kraje žatecký, litoměřický a boleslavský, neboť zde se drží nejvíce luterských kazatelů,
kteří zavádí lid na scestí; proto právě v těchto krajích by biskupova blízkost byla nejvíce
potřeba. K těmto oblastem by podle jeho mínění mohl být připojen ještě kraj slánský a
rakovnický. Posudek z roku 1647 obsahuje též jeho názor na velikost dalších diecézí, které
mají být založeny.429 Podle jeho mínění by mohlo být určeno:
425

Viz zvláště dopisy z 20. listopadu a 19. prosince 1654.
„Idea fundandi novi episcopatus Litomeric., prout a me exhibita est S. M. Caes.“ a 1647. FEA. Kopie. Zde
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§ 14.
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1) Pro litoměřické biskupství: litoměřický, žatecký a mladoboleslavský kraj, neboť ty jsou
podle něho nejvíce ohroženy blízkostí protestantských zemí.
2) Pro plzeňské biskupství: plzeňský, chebský a loketský kraj.
3) Pro budějovické biskupství: bechyňský, prachatický a možná také část čáslavského kraje.
4) Pro královéhradecké biskupství: královéhradecký a chrudimský kraj, též hrabství Glatz.
5) Pražskému arcibiskupství tedy zbude: kraj slánský, rakovnický, kouřimský, vltavský,
poděbradský a část čáslavského kraje.
Stejný návrh nalezneme i v posudku z 25. října téhož roku,430 přičemž se znovu
poukazuje na to, že míšenští a lužičtí kazatelé právě vypovězení z Čech mohou pronikat do
jmenovaných krajů, které jsou od Prahy nejvzdálenější.
Také ve svém návrhu z roku 1649431 se Schleinitz zasazuje o to, aby pro litoměřickou
diecézi byly určeny tři výše uvedené kraje. Pražská arcidiecéze by tím neměla být tolik
omezena, neboť jí zůstane celý čáslavský kraj a část chrudimského kraje.
Otázka velikosti nové diecéze pak ustoupila do pozadí, neboť mezitím bylo třeba vyřešit
jiné důležité problémy.
Významné jednání o této i jiných otázkách proběhlo mezi Schleinitzem a Basiliem 17.
ledna 1650 v Praze.432 Schleinitz se tam dostavil již 15. ledna. 17. ledna vyhledal Basilia a
probírali nejprve Schleinitzovo ustanovení, poté proces, který musí v Římě proběhnout a
nakonec velikost litoměřické diecéze. Basilius přitom rozhodně trval na tom, že by pražská
arcidiecéze neměla být novými biskupstvími příliš omezena. Poukazoval zvláště na to, že
samotný žatecký kraj má zhruba tolik farností jako poděbradský, vltavský, chrudimský a
slánský dohromady. I pokud arcidiecézi připadne malý kraj rakovnický a část čáslavského
kraje, přece bude mít pořád méně kurátních beneficií než litoměřická diecéze, pokud tato bude
zahrnovat výše zmíněné tři kraje.
Schleinitz litoval, že je tato otázka znovu nastolena, ačkoli svého času byly jeho návrhy
považovány za přijatelné. Byl by se prý spokojil mimochodem i s malou diecézí, pokud by to
arcibiskup považoval za dobré – alespoň by jeho zodpovědnost nebyla tak velká. Ve svých
návrzích prý nemyslel ani tak na počet kurátních beneficií, jako spíše na vzdálenost
zmíněných oblastí od sídla arcibiskupa – neboť na tom závisí dobrá pastorace. Praha sama ať
mimochodem zdůvodní, proč by měla mít arcidiecéze přednost.
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Jak vyplývá z dopisu, který brzy po těchto rozhovorech Basilius poslal Harrachovi, byly
tehdy protichůdné názory občas předneseny a obhajovány poněkud ostře. To dost dobře
mohlo být důvodem toho, že Schleinitz 19. ledna, ještě než opustil Prahu, poslal Basiliovi
dopis.433 Na Schleinitzovu žádost Basilius tento dopis přeposlal Harrachovi poté, co jej na
některých místech opatřil občas opravdu kousavými glosami. Schleinitz ve zmíněném psaní
objasňuje, že je pevně přesvědčen o tom, že všichni v této věci chtějí to nejlepší, ale názory na
prostředky se různí. Že již otevřeně a nepokrytě vyslovil své mínění a stojí si za tím, co
považuje za správné. Basilius prý při svém rozhodování myslí stále na velký význam
arcibiskupství, zatímco on má více na zřeteli snadnější řízení kléru a lidu a jejich menší
vzdálenost od sídla vrchního pastýře.434 Dále biskup v Litoměřicích by nebyl zatížen tolika
různými starostmi a rozptýleními jako pražský arcibiskup; proto by mohl lépe dohlédnout na
ohrožené oblasti, aby tamní klérus nedával sousedním heretikům tak špatný příklad, jak o tom
bohužel nyní často slyšíme.435
Nakolik se Basilius snažil v této věci podporovat zájmy pražské arcidiecéze vyplývá
z konceptu, který ve stejné době vypracoval pro Harracha.436 Jsou zde vyjádřeny tyto zásady:
1. Arcibiskup na každý pád musí mít nejen větší diecézi, ale také více kléru než kterýkoli
sufragánní biskup. 2. Každá nově zřízená diecéze v Čechách musí být nahlížena jako filiální
vůči metropolitní pražské církvi. 3. Nesmí se v této otázce brát ohled na osoby, protože zde se
jedná o celou budoucnost. 4. Pražská arcidiecéze musí přesahovat každou jinou diecézi Čech
nejen extenzivně (teritoriálně), ale také intenzivně, t. j. s ohledem na počet věřících a zvláště
počet kléru. 5. Schleinitz sice tvrdí, že je pro něho důležité patronátní právo nad beneficii na
královských državách, aby mohl platit vynikající kněze propůjčením takových beneficií; to
však platí i pro arcibiskupa. 6. Při rozdělení nových diecézí je třeba mít na zřeteli nejen
územní rozlohu, ale také počet kněží a věřících, počet a stav beneficií, důstojnost kostelů,
význam a vážnost míst, měst a vesnic, počet arcibiskupských kolatur aj. Teprve po zvážení
toho všeho je možno zohlednit vzdálenost od sídla biskupa nebo arcibiskupa. 7. Arcibiskup
433
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musí i po zřízení čtyř biskupství mít ještě místa a města, ve kterých by mohly být založeny
kolegiátní kostely, poté co o tolik přijde. Prostředků na takové fundace bude dost, neboť zisky
Solní pokladny by se stále zvyšovaly. 8. Klérus arcidiecéze musí být početnější než klérus
nových diecézí, neboť by nebylo vhodné, kdyby při provinční synodě arcidiecéze byla
překonána sufragánními diecézemi. Je vidět, že P. Basilius horlivě hájil zájmy svého pána.
Přesto však mohl brzy nahlédnout, že v mnoha bodech zašel příliš daleko, což vyplývá
z následujícího posudku.
Na Harrachovo vybídnutí již sepsal P. Basilius 22. ledna téhož roku zprávu o hranicích
litoměřické diecéze a poslal ji spolu s vysvětlujícím dopisem arcibiskupovi. Zde uvedl
následující principy:
Pražská arcidiecéze musí být větší než každá jiná sufragánní diecéze, neboť je takřka
mateřskou církví, nově zřízené diecéze jsou ale pouze filiální. Arcibiskup je stále pastor
primarius. Není dostatečné zohlednit pouze teritoriální rozlohu; arcidiecéze si musí podržet
přednost přede všemi ostatními diecézemi s ohledem na počet kněží, lidu a beneficií; také
s ohledem na význam, velikost a počet měst a míst, neboť v arcidiecézi stále musí zůstat
vhodná místa, v nichž by s pomocí Solní pokladny mohly být založeny kolegiátní kostely.
Arcibiskup si musí ponech kolaturní právo v královských městech, a pokud Schleinitz tvrdí,
že je pro něho důležité takto přitáhnout a odměňovat dobré kněze, je to stejné i
v arcibiskupově případě.
Na základě těchto principů navrhl následující území pro jednotlivé diecéze:
1. Pro litoměřickou diecézi: litoměřický kraj; z kraje mladoboleslavského onen větší kus,
který sahá k Jizeře; z kraje žateckého území severně od Ohře.
2. Pro plzeňskou diecézi: rozlehlý plzeňský a loketský kraj a možná malý díl žateckého kraje.
3. Pro budějovickou diecézi: prachatický a budyňský kraj s výjimkou těch míst a kostelů,
které leží na arcibiskupových panstvích.
4. Pro královéhradeckou diecézi: celý královéhradecký kraj a hrabství Glatz.
5. Pražské diecézi zůstane kromě Prahy kraj kouřimský, slánský, rakovnický, poděbradský a
vltavský – těchto pět dohromady sotva obsáhne kraj žatecký; dále čáslavský kraj zvláště
proto, že může být snadno vizitován z Řečice437. Stejně tak část mladoboleslavského kraje,
který leží mezi Labem a Jizerou v okolí Hradce Králové. A nakonec část žateckého kraje
ležící jižně od Ohře. Zbývá ještě chrudimský kraj.
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Na tomto svém panství Harrach často pobýval.
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Nakonec Basilius požádal kardinála, aby nad mapou Čech, na níž jsou kraje zřetelně
vyznačeny, mohl tyto návrhy přezkoumat a poradit se o tom s kancléřem Martinicem, aby tato
otázka konečně mohla být vyřešena.438
Schleinitz se přesto pokoušel získat pro novou diecézi celé tři kraje – tak ve zprávě z 20.
února téhož roku.439 Kraje žatecký, litoměřický a boleslavský jsou podle něho především
vystaveny vlivu sousedních protestantských zemí a jsou nejdále od Prahy. Tak např.
frýdlandský okres v kraji boleslavském je od Prahy vzdálen 18 mil, jeho některé farnosti
dokonce leží přímo na hranicích s Lužicí. Také v žateckém kraji jsou např. Kadaň, Presnitz,
Žatec a další farnosti vzdáleny od Prahy zhruba 16 mil. Část litoměřického kraje zasahuje až
do Lužice.440

§ 33. Definitivní určení hranic diecéze

Jelikož založení nových biskupství mělo pro arcidiecézi znamenat zmenšení a
v takových případech byla o názor resp. souhlas žádána i kolegiátní kapitula, vyžádal si
Harrach od své metropolitní kapituly skrze kapitulního děkana posudek v záležitosti
biskupství. Ten byl po poradě vypracován tehdejším pražským proboštem dr. Janem
Františkem Raschem441; pojednává především otázku rozlohy nových biskupství a na závěr
zdůrazňuje nutnost zlepšení situace metropolitního kostela a kapituly.442 Podle něho je zcela
vhodné, že biskupství jsou zřizována zvláště tam, kde je katolická víra ohrožena ze
sousedních protestantských území - především jde o Litoměřice. Přesto je však třeba dbát na
to, aby kvůli tomu nebyla arcibiskupství odňata nejlepší část. Arcibiskupovi, jako ordináři a
primasovi království, musí být ponechána nejméně polovina jeho dosavadní diecéze. Ostatní
biskupství mohou dostat zbývající polovinu. Pokud mají být zřízena čtyři biskupství, může
být každému určen jeden kraj, aby církevní rozdělení odpovídalo politickému a hejtmani
dotyčných krajů mohli stát po boku biskupům. Tak by mohl být budějovickému biskupství
určen kraj bechyňský, plzeňskému plzeňský, hradeckému kraj hradecký a litoměřickému
biskupství kraj litoměřický; neboť tyto čtyři kraje jsou podle něho největší a nejlepší z celé
438

„Parere mio circa i limiti approprinadi“ etc. Original italsky spolu s dopisem Harrachovi z 22. ledna 1650.
FEA. Miscellanea. Č. 9.
439
Conceptus circa erigendam Litomericensem cathedralem, d. 26. febr. 16520, latinsky, psáno Schleinitzem
samotným. FEA.
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Území Hanšpachu a Rumburku.
441
Narozen v Ústí, kanovníkem na Vyšehradě, generálním vikářem Harrachovým, učený, chytrý a ušlechtilý
kněz, světlo tehdejšího českého kléru; ve svém rodném městě zřídil školu, zřídil mnoho zbožných nadací pro
chudé, studující, na dům Boží aj. Berghauer Protomart. I. viz str. 142; Moißl: Der pol. Bezirk Aussig: str. 215.
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země a mají zhruba tolik obyvatel, jako všechny zbývající kraje dohromady. Jeden z nich se
dokonce vyrovná pěti krajům ležícím blízko Prahy.
Podle sčítání z roku 1615 by měl 1) litoměřický biskup 5 měst, 117 farností, 15.319
poddaných s pozemky (kromě měšťanů).
2) Královéhradecký biskup:7 měst, 162 farností, 21.490 poddaných s pozemky (kromě
měšťanů).
3) Budějovický biskup: 9 měst, 103 farností 18.350 poddaných s pozemky (kromě měšťanů).
4) Plzeňský biskup: 15 měst, 158 farností, 17.039 poddaných s pozemky (kromě měšťanů).443
A jelikož celkový počet arcibiskupových poddaných činil v roce 1615 asi 148.822,
arcibiskupovi by jich zbylo ještě asi 86.624. A arcidiecéze by se ve tvaru kříže prostírala
celou zemí; a jako dříve by mohla být rozdělena na arciděkanáty nebo arcipresbyteriáty,
v každém by měl dohled arciděkan, a o velkých svátcích by tito arciděkani mohli po boku
prelátů a kanovníků přispět k větší důstojnosti bohoslužeb v metropolitním kostele. Především
však musí být postaráno o hlavní zemský kostel v Praze a metropolitní kapitulu. Již Ferdinand
I. to měl v úmyslu, a pro každého kapitulára a pro vikáře počítal výhledově s určitou sumou
peněz; jeho úmysly se však kvůli nepříznivým dobovým podmínkám nezdařily. Nyní, když
mají být založena nová biskupství, je třeba myslet i na obnovení kapituly, která se dosud
nachází v tak politováníhodném stavu. „Vyžaduje si toho nejen důstojnost metropolitního
kostela, jeho nouze, svatost tohoto místa, přítomnost tolika svatých ostatků, z nichž mnohé se
teprve nedávno navrátily, úcta a návštěva tolika věřících, jichž nyní opět přibývá, velký
nedostatek asistentů a pomocných kněží, jichž dříve bylo tolik, ale také velká ztráta
církevního majetku, z něhož bylo dříve vydržováno mnoho kněží. Žádný kostel netrpěl tolik
jako tato matka všech kostelů země; proto je nejen přiměřené, ale také povinné, aby byla
odškodněna na základě Solní smlouvy, která byla přece uzavřena za tímto účelem. Věříme a
doufáme, že bude tímto způsobem pozdvižena ze své neutěšené situace a znovu bude moci
zaujmout pozici přiměřenou arcibiskupskému stolci.“ Pak je připojena prosba Harrachovi, zda
by se u apoštolského stolce mohl zasadit o to, aby nejpozději po zřízení litoměřického
biskupství, pokud ne dříve, obdržela ze Solní pokladny především pražská kapitula příspěvek
odpovídající výši utrpěných ztrát, aby těch několik členů kapituly mohlo alespoň přiměřeně
žít, vyplatit nebo obnovit své zpustošené statky, pokud ty ještě existují, aby mohli rozmnožit
své řady a mohli s odpovídající důstojností sloužit nejen svému kostelu, ale také svému
443

Je zajímavé, že probošt nebere v úvahu obrovské zpustošení po Třicetileté válce. V roce 1651 přece vypadaly
poměry zvláště v kraji litoměřickém zcela jinak než v roce 1615. Zmizely celé obce, mnohá města byla zničena,
farnosti zpustošeny. Srv. Lippert: Gesch. der Stadt Leitmeritz, str. 417-436; R. Jahnel: Der dreißigj. Kr. in Außig
u. Umgebung, a mnoho dalších.

117

arcibiskupovi. Nakonec se arcibiskupovi doporučuje vyhradit si jurisdikci na oněch místech,
která patří arcibiskupovi nebo kapitule a nacházejí se na území budoucích nových biskupství.
Postřehneme tu, že se v tomto posudku bere ohled především na slávu arcibiskupství, zlepšení
stavu kapituly, a že se stále pomýšlí na opětovné získání bývalého majetku i přes ustanovení
Solní smlouvy. Názor kapituly, že litoměřickému biskupství má být přiznán pouze
litoměřický kraj, se nakonec prosadil, jak ukáže další část.
Během následujícího roku, v kterém bylo především třeba hodně jednat s Římem o
císařském jmenovacím právu, tato otázka usnula. Teprve když Schleinitz v r. 1654 během své
návštěvy v Řezně získal od císaře povolení k inkorporaci litoměřického proboštství výměnou
za svůj slib zřídit časem nové proboštství, čímž se zřízení biskupství přiblížilo, bylo nutno
vyřešit i tuto otázku. Pražská kapitula vyjádřila svůj vliv znovu rozhodujícím způsobem tím,
že pro litoměřickou diecézi mohl být poskytnut pouze litoměřický kraj, když už biskupství
muselo být zřízeno.444 V listopadu 1654 jednal Schleinitz s Harrachovým světícím biskupem
Kryšpínem Fuckem, jenž byl současně strahovským opatem; píše o tom Harrachovi445
Přes všechny Schleinitzovy a Harrachovy snahy se prosadil názor pražské kapituly.
Proto se také Schleinitz postupně vzdal naděje na získání většího území než je jen litoměřický
kraj. „Pokud obdržím“, psal Harrachovi v polovině prosince téhož roku446, „pouze jeden kraj,
... o to menší budu mít brige.“447 I tato zkušenost se ho mohla bolestivě dotknout: „In summa,
nacházím všude insoppi, když odstraním z cesty jeden kámen, abych začal odvalovat další a
zakouším zvláště napadání ze strany falsis fratribus.“448
A tak se Schleinitz přes veškerou snahu musel spokojit pouze s litoměřickým krajem;
určujícím faktorem tu mohla být skutečnost, že se tenkrát počítalo ještě se zřízením dvou nebo
444

V posudku z 1. července 1654 vystoupila kapitula zcela proti založení biskupství.
Schleinitz Harrachovi 10. listopadu 1654. GHH. „Ohledně připsání mé diecéze jsem jednal s panem
sufragánem a předestřel mu, že by bylo špatné, když by mne podle voto capituli chtěli vybavit pouze jedním
krajem, kterému byl dosud představeným pouze arciděkan. Proto by bylo skoro výsměchem, pokud by člověk un
vescovo, maxime tam ampli regni, požíval pouze vážnosti arciděkana a téměř by se nevyplatila námaha, se
kterou člověk vynaložil tolik sil a prostředků na založení nového biskupství. Item jsem mu předestřel, že in casu
nostro respectu dismembrationis archidioeceseos, protože archiepiscopatus de facto už není electivus, nýbrž
collativus a jus patronatus regis, consens zmíněné kapituly v žádném případě již není potřeba nebo nemusí být
vyžadován, tum quia arrogaretur a capitulo aliquod jus, quod ipsum de facto non habet (atentis etiam maxime
eiusdem capituli aliis nimis magnis praesumptionibus, quibus in dies magis contra archiepiscopum insolescit,)
tum quia fieret iniuria et praeiudicium ipsimet regi, qui est archiepiscopatus totius collator et cuius consensus
una cum voluntate archiepiscopi per Romanam curiam solum demum ratificandus ad hancce dismembrationem
faciendam omnino sufficit. A protože pak je třeba se také obávat, že bude-li člověk onu kapitulu o to více prosit,
stala by se ona tím pouze arrogantius a hledala by další inturbidationes a odklady, V. E. císaři již jednou dva
circulos neboli kraje pro nova dioecesi písemně jmenovala a navrhla, což také již akceptoval, a já sám jsem s tím
také spokojen bude-li biskupovi přidělena podle proporcí země diecéze, která se vyplatí vzhledem k výdajům
vynaloženým na biskupství.“ atd.
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tří dalších biskupství, jak to také původně bylo plánováno, čímž by pražské arcidiecézi byly
odňaty další kraje.
Nová diecéze měla tehdy rozlohu pouhých 12 mil na délku a 8 mil na šířku; při svém
založení čítalo biskupství pouhých 52 farností.449 Ke dvěma vikariátům po obou březích Labe
připojil Schleinitz v roce 1659 ještě vicevikariáty Mělník, Česká Lípa, Benešov nad Ploučnicí,
Duchcov, Zezice, Třebenice a Česká Kamenice. 14. července 1670 se podařilo rozdělit
diecézi na děkanáty Litoměřice, Bílina, Česká Lípa, Ústí n. Labem, Mělník a Hanšpach.450

11. kapitola. Kanonické zřízení biskupství.

§ 34. Kardinál Harrach v Římě

Začátkem roku 1655 Harrach znovu odcestoval do Říma, aby se podruhé zúčastnil volby
papeže, neboť Inocenc X. zemřel 7. ledna. Konkláve se nebyla hned schopna shodnout, a
především Harrachově vlivu je nutno připsat fakt, že v dubnu byl konečně zvolen kardinál
Fabio Chigi, který přijal jméno Alexandr XII. – byl pak Harrachovi trvale upřímně oddán.451
Tato přízeň byla velmi užitečná i pro otázku biskupství, neboť papež zvolený především
Harrachovou zásluhou mu byl stále nakloněn; konečné řešení se proto přiblížilo.V Římě také
Harrach předal svou zprávu o stavu arcidiecéze.452 V ní mezi jiným poukazuje také na Solní
smlouvu uzavřenou v roce 1630, a na dlouho plánovaná a již léta připravovaná založení
biskupství, která jsou toužebně očekávána všemi přejícími lidmi, pro mnohé překážky se však
stále zpožďují. Jako další potíž se přidaly těžkosti ohledně práva jmenovat biskupy. Již osm
let se o tom jedná a přesto ještě nebylo dosaženo žádného výsledku, neboť toto právo si
nárokuje jak císař, tak i apoštolský stolec. Připojeny jsou následující důvody ve prospěch
císaře: císař je současně králem českým, proto jako zemský pán má nárok na toto právo
(patronátní a jmenovací); povolil a dotoval solní daň určenou na založení biskupství. Časem
sice církev přišla o nějaký majetek, ale církevní statky byly dříve brány jako majetek koruny.
Proto měli čeští králové právo ho použít pro všeobecné blaho; tím, že mohli takové statky
přiřknout mužům, kteří se zasloužili o stát a náboženství, prokázali velkou službu nejen celé
církvi, zvláště ovšem církvi české, než kdyby se snažili je s úzkostnou péčí opatrovat pro sebe
449

Krásl: tamtéž, str. 202, 425 – oproti jiným zprávám, blíže o tom v II. dílu.
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února 1784 připojily rozlehlé kraje žatecký a mladoboleslavský. Viz Frind: Kurze Geschichte d. Bischöfe v.
Leitmeritz, str. 6, 20.
451
Viz Krásl: tamtéž
452
GHH. FAsc. Reform. lat. Koncept z r. 1655.
450

119

a tím vydali katolické náboženství v této říši zániku. Církev sice tehdy utrpěla velké ztráty na
majetku, císař však nikoli – za cenu dvou provincií vytrhl království české z rukou kacířů a to
ne pro sebe, ale pro dobro církve. Císař Ferdinand II. musel na dlouhou dobu odstoupit
bavorskému vévodovi Lužice v Sasku a Horní Rakousy. Tyto a mnohé jiné ztráty, které utrpěl
jsou větší, než ztráty na majetku církve. Církev sice neztratila právo na navrácení ztracených
statků, ale více než desetiletá zkušenost potvrdila, že takové navrácení majetku, který mezitím
v mnoha případech několikrát změnil majitele, by bylo spojeno s nepřekonatelnými obtížemi
a bylo by zdlouhavé, dokonce by mohlo vést k nekončícím sporům.453 V Solní smlouvě byla
sice církvi přiznána náhrada za ztracený majetek, ale císař nebyl právně (ex iustitia) zavázán
k tomu, aby poskytl potřebnou restituci. Povolil tuto daň pouze z čiré zbožnosti. Když se
v Solní smlouvě praví, že se solní daň přenechává apoštolskému stolci k volnému použití,
musí ale být použita podle úmyslů císařových, tedy že z tohoto zisku by měla být především
založena nová biskupství v Čechách. Císař má také patronátní právo nad arcidiecézí, a proto
také nad diecézemi, které z ní budou odděleny. Současný císař, hlavně však jeho předchůdce
Ferdinand II. již přinesli pro církev a katolickou reformu v Čechách tolik obětí, které se
mohou vypočítat až na jeden milion. Pro litoměřické biskupství sice panství Stvolínky koupila
Propaganda, císař však přenechal biskupovi kostel, proboštský příbytek, kapitulu, dokonce
veškeré příjmy proboštství minimálně na deset nebo dvacet let.454 Proto je císař pevně
rozhodnut nárokovat si právo jmenovat biskupy. Pokud mu bude upřeno, nebudou v Čechách
založena vůbec žádná nová biskupství.455
Harrach využil své přítomnosti v Římě především k tomu, aby na rozhodujících místech
– nejprve u Propagandy, poté u papeže samotného – požadoval potvrzení dlouho již
ustanoveného biskupa Schleinitze. Ještě před volbou nového papeže napsal Schleinitzovi, že
jeho ustanovující listina, která byla již před pěti lety zaslána papeži Inocencovi X. se prý
během doby ztratila. Proto by se měl okamžitě obrátit na císaře s prosbou, zda by bylo možno
vyhotovit novou ustanovující listinu a co možná nejdříve ji poslat do Říma. Proto Schleinitz
okamžitě poslal císaři žádost s prosbou, aby české dvorské kanceláři byl udělen příkaz odeslat
do Říma nový opis jeho ustanovení, a to co nejdříve, aby Harrach, který zamýšlel ihned po
zvolení nového papeže odcestovat z Říma, byl ještě při doručení listiny tam, a mohl věc
podpořit.456 Tento opis byl vyhotoven již 16. dubna v Pasově a bezprostředně odeslán nově
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zvolenému papeži Alexandru VII. Poukazuje se v něm nejprve na Solní smlouvu, plán
založení biskupství, i již uskutečněné jmenování čtyř prelátů Ferdinandem II. pro tehdy
plánovaná čtyři biskupství. V případě litoměřického biskupství již proběhly potřebné
přípravy, proto by se konečně mohlo začít s jeho zřizováním. Zasloužilý nynější litoměřický
probošt M. R. baron Schleinitz již byl pro ně ustanoven. odtud prosba papeži, zda by mohl
litoměřické biskupství kanonicky zřídit a potvrdit biskupa Schleinitze.457
Díky Harrachovi byl kanonický proces, který musel předcházet potvrzení rychle
uzavřen. Mimochodem přípravy, co se důležitých dokumentů týče, byly již delší čas v Praze i
Litoměřicích učiněny, zejména popis zřizované litoměřické diecéze s přesnými údaji jejích
kostelů, beneficií, klášterů a zbožných institutů, dále pak zpráva o kostele, který měl být
povýšen na katedrálu, o městě Litoměřice, jeho církevních poměrech a kléru. Přesné údaje o
financování biskupství, hmotných poměrech inkorporovaného proboštství a panství Stvolínky
a o těch právech, která zůstanou vyhrazena pražskému arcibiskupovi i po odtržení litoměřické
diecéze; nakonec odpovídající svědectví duchovních i světských stavovských osob o
duchovních a morálních vlastnostech biskupa Schleinitze.458 Harrach díky své znalosti
církevních poměrů v Čechách, své autoritě arcibiskupa a kardinála, díky svému důvěrnému
vztahu ke Schleinitzovi i díky přízni, kterou nalezl u papeže přispěl velice účinně k urychlení
celé záležitosti. I nepříjemná otázka patronátu mohla být nyní lehce vyřešena. Císařův
souhlasem s inkorporací proboštství Harrach svým způsobem rovněž vyřídil,459 a jelikož
dekrety Propagandy vydané po 30. červenci 1652 touto skutečností podmiňovaly uznání
císařského práva, nebyly již vzneseny další námitky.
Již 1. května mohl Harrach podat císaři opravdu radostnou zprávu. Na posledním
zasedání Propagandy (pondělí před 1. květnem) byla záležitost týkající se nových biskupství,
především biskupství litoměřického, projednána a bylo rozhodnuto přiznat císaři navždy
právo jmenovací, neboť dotuje biskupství umožněním inkorporace proboštství; toto
rozhodnutí bylo třeba ještě jednou potvrdit na dalším zasedání v přítomnosti papeže; pak se
přistoupí ke skutečnému zřízení biskupství. Jelikož Schleinitz se beztak měl v několika dnech
objevit v Římě, mohl zbývající záležitosti ukončit a pravděpodobně ještě v Římě být
vysvěcen na biskupa. Co se ostatních biskupství týče, nebylo zatím dosaženo konečného
rozhodnutí., jelikož někteří kardinálové se vyslovili proti.460 Zasedání Propagandy se konalo
457

Praesentatio Ferdinandi III. Imperatoris super primo Litomericensi episcopo de anno 1655. Lat. opis v LKA.
P. Basilius Harrachovi, 9. května 1650. FEA. LEC. ital. originál; stejně tak Attest des Leitmeritzer Kapitels
z května 1649. Viz příloha č. 11.
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Viz výše § 31.
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Viz dodatek, příloha č. 17.
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24. května za předsednictví papeže Alexandra VII. Bylo přítomno 25 kardinálů.461 Harrach
sám přednesl zprávu o otázkách založení biskupství v Litoměřicích. Všichni kardinálové po
důkladném zvážení prohlásili, že zřízení plánovaných nových biskupství v Čechách je nutné
k upevnění katolické víry ohrožované bludnými učeními. Proto mohl papež milostivě udělit
císaři právo jmenovat biskupy prvního zřizovaného biskupství v Litoměřicích, aby toto
prospěšné a pro katolickou reformu potřebné dílo bylo konečně završeno. Papež na adresu
císařovy náboženské horlivosti pronesl slova nejvyššího uznání a prohlásil, že v tomto smyslu
by spolu s ním chtěl spolupracovat i nadále. Poté s všeobecným souhlasem potvrdil kanonické
zřízení biskupství a vyhlásil, že se císaři jako králi českému a všem jeho nástupcům, za
předpokladu, že budou katolíky, přiznává milostí apoštolského stolce právo jmenovat biskupy
pro litoměřické biskupství. Harrach o tom píše císaři: „Minulé pondělí se v Congregatio de
Propaganda fide coram Sanctissimo die Materi znovu projednávalo založení biskupství
v Litoměřicích a bylo zcela uznáno, a ustanovení biskupů bylo pro všechny časy přenecháno
V. C. M. jako králi Čech. Nyní, jelikož brzy probošt litoměřický sám sem přijede, pospíším si,
abych uzavřel i zbytek, aby po zakončení zcela úspěšné cesty se mohl opět navrátit domů a já
se spíše ještě 8 dalších dní zdržím ad proximum consistorum usque, abych dílo imperfetto
mohl za sebou zanechat.“462 Ve svém posledním dopisu z Říma konečně hlásí císaři:
„biskupství litoměřické jsem již řádně přivedl nejen k založení, ale zformoval i k procesu
ustavení, a jeho posvěcení bude moci proběhnout .“463

§ 35. Konfirmace a vysvěcení biskupa Schleinitze v Římě.

Na Harrachův popud se Schleinitz pravděpodobně ještě v květnu 1655 vydal na svou
památnou cestu do Říma, z níž se měl do Čech vrátit jako vysvěcený první litoměřický
biskup.464 Na základě již téměř ukončeného kanonického procesu se mohlo přistoupit
k prekonisaci, která měla proběhnout, jak píše Schleinitz Harrachovi, v pondělí následující po
12. červnu v papežské konsistoři,465 a to na návrh kardinála Colonny, pro kterého dal Harrach
Schleinitzovi doporučující dopis. Přes rozličné starosti, které měl Schleinitz s vyřízením této
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Kollmann: Prop. ad a. 1655.
Harrach císaři, Řím 29. května 1655 HSTA. Vídeň, tamtéž
463
Harrach císaři, Řím 5 června 1655, tamtéž.
464
V doprovodu benešovského faráře Jana Becka z Mungau, který se později stal městským děkanem a
kanovníkem v Litoměřicích.To zmiňuje uznávaný historik veledůstojný pan farář A. Tscherney v díle Geschichte
der Stadt Türmitz, str. 93.
465
Schleinitz Harrachovi, Řím 12. června 1655. GHH.
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důležité záležitosti, si našel ještě čas a chuť vytvořit několik básní k oslavě papeže, které mu
chtěl předat před svým odjezdem.466
Na zmíněném zasedání konzistoře obdržel Schleinitz současně se dvěma dalšími
biskupy papežské slavnostní jmenování. Nechybělo ovšem málo a celá věc by byla bývala
v poslední minutě odložena kvůli určité formální chybě.467 O konsistoři, ve které proběhlo
jmenování sděluje dodatečně Schleinitzovi kardinál Colonna (na jehož popud proběhla), že
ono zasedání se kvůli mnoha okolnostem ohledně nové církve protáhlo, bylo ovšem con
paluso papeže a celého kolegia vyslechnuto a schváleno.“468 Jak Schleinitz sám v tomto
dopise přiznává, k rychlému vyřízení přispěla i skutečnost, že již u mnoha kardinálů vykonal
obřadní návštěvu a tak ho již znali osobně.
2. července obdržel spolu se třemi dalšími biskupy v konsistoři od papeže „rochetto“
jako znak svého potvrzení za biskupa. 3. července přijal v kostele al Gesú spolu se třemi
dalšími z rukou kardinála Brancacciho

svěcení. Kardinál Colonna, který měl tuto slávu

původně vést, se omluvil kvůli velkým horkům. Brancacci prohlásil, že považuje za čest moci
Schleinitze vysvětit. Předepsanou přísahu složil Schleinitz do rukou tehdejšího kardinála
jáhna Orsiniho. Ten mu dodatečně sdělil, že mohl slavnostní papežské jmenování na onom
zasedání, na němž se jednalo o zřízení nového biskupství, odmítnout a odložit na další
zasedání kvůli formálním nedostatkům, nechtěl to však udělat s ohledem na kardinála
Harracha.
Na žádost biskupa Schleinitze vyjádřil později Harrach kardinálu Colonnovi jako
proponentu jmenování, Brancaccimu jako světiteli a Orsinimu písemně svůj dík.
V následujících dnech pokračoval Schleinitz v návštěvách přítomných kardinálů v Římě,
celkem jich navštívil 24.469 Všude se dočkal nejčestnějšího přijetí, zvláště s ohledem na svého
otcovského přítele, kardinála Harracha, který se u všech kardinálů těšil nejvyšší úctě.
Všeobecně obdivovali Schleinitzovu obzvláštní znalost italského jazyka; mnozí ho dokonce
považovali za Itala. Kardinálové Hrsan a Medici ho dokonce prosili, aby zůstal v Římě přes
léto, což však Schleinitz s ohledem na důležité a naléhavé povinnosti čekající ho v Čechách
s díky odmítl. Před svým odjezdem z Říma, který se uskutečnil ještě v červenci, byl na
zvláštní audienci u papeže, na níž mu předal své epigramy.470 Píše o tom zprávu Harrachovi
466

„Nyní vyhotovím několik compozicí in lode del Papa, které mu zamýšlím věnovat v knize pomocí krátkého
dedicatoria; chci to též přenechat V. E. jak to bude vytištěné.“ Schelinitz Harrachovi, řím 10. července 1655.
467
Viz jeho dopis Harrachovi, Řím, 10. července 1655.
468
Schleinitz Harrachovi, tamtéž
469
Schleinitz Harrachovi, 23. července 1655.
470
Zmiňuje je mimo jiné Balbín: Boëm. docta (Ungar) II. 127. – Tyto epigramy se nazývaly „Epigrammata
nonnulla alia miscellanea, quae inter demum illa, quibus Alexandro VII. Chisio Pont. M., dum eius benignitate
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ze své zpáteční cesty z Boloně 23. července 1655. „Tímto zpravuji“, píše, „V. E. oddaně, že
jsem již v tomto okamžiku dorazil při dobrém počasí z Říma do Boloni; poté, co jsem od jeho
papežské svatosti byl propuštěn v dobrém se čtyřmi medailony, 2000 odpustky a písemnými
fakultami na tři roky žehnání a udělování odpustků in articulo mortis471, které mi motu
proprio připadly jakožto novému biskupu, nato mě navštívil v mém příbytku von Firstenberg
a chtěl mi přidat svou „carozza“ prosíce mě, abych mu pomohl setrvat v milosti V. E.
Nejpřednější kardinály jsem také všechny navštívil, všech 24; mezi nimi i kardinála
Brancacciho, který mne vysvětil, a který mi před mým odjezdem dal pěknou skříňku plnou
kvalitního oleje, poté, co jsem mu daroval velmi pěkně vypracovaný crocifisso d´avorio472,
který mě v Římě přišel na 50 scuta a který se mu velmi zalíbil. Kardinálové Medici a Hrsan,
kromě jiných, by mne zde rádi viděli déle, jiní mi však radili k návratu; jejich a ještě více pak
své mínění jsem následoval. Knížečku několika málo mých kompozic si Jeho Svatost ode
mne docela milostivě vzala, a jelikož je také v tomto oboru, jak mi svěřil kardinál Brancacci,
zběhlá, bezpochyby je přečte a snad si je i oblíbí. Jejich kopii jsem z Lince poslal také V. E.
vedle oněch dvou krabiček, které mi pan Barsotti v Římě předal.“
Cesta poté Schleinitze vedla přes Veronu, Trident, Salzburg, Linec a Prahu do
Litoměřic. Z různých měst, kterými projížděl, psal Harrachovi. Z těchto dopisů bohužel,
stejně jako z římských, jak Schleinitz sám informuje, bylo mnoho ztraceno.473 Do Litoměřic
dorazil 19. nebo 20. srpna a těšil se, že budou konečně překonány všechny těžkosti, neboť
kromě velkého fyzického a duchovního úsilí musel Schleinitz během posledních let přinést i
velkou hmotnou oběť, zvláště kvůli dalekým a nákladným cestám; píše o tom: „konečně se
trochu zahojím z vydání, které jsem musel vynaložit na cesty do Řezna, Vídně a Říma, pro
stabilimento huius episcopatus, a které se vyšplhaly na 6.000 fl.“474

anno salutis MDCLV Romae consecratus fuisset episcopus, Pontificatus Romani adepti recens honorem,
gratulatus est autor.“ Latinské básně biskupa Schleinitze byly opakovaně přetisknuty; poslední a úplné vydání
vyšlo v Praze v roce 1672; má tři díly: 1. Memorabilium Romanorum exornatorum poeticae.. centuria una, 2.
Gen. epigramy (36) a 3. Fragmenta aliqua diversorum aliorum carminum. Epigramy vytištěné v Římě k poctě
papeže Alexandra VII. se objevily u Vitale Mascardi, 1655.
471
v očekávání smrti
472
slonovina
473
Schleinitz Harrachovi, 20. srpna 1655. GHH.
474
Schleinitz Harrachovi, tamtéž.
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12. kapitola. Biskup Schleinitz v Litoměřicích. Intronizace.

§ 36. Zdržení intronizace; papežské buly.

Schleinitz se sice vrátil do Litoměřic jako vysvěcený biskup, zatím se však nemohl
věnovat řízení své diecéze; musel nejprve vyčkat příchodu papežské buly o kanonickém
zřízení své diecéze a svém slavnostním jmenování před kardinály. Dále musel Harrach ve
smyslu papežské buly jako vrchní pastýř novému biskupu formálně svěřit klérus a lid
litoměřického kraje, který mu byl přidělen jako diecéze, a odevzdat jej do jeho jurisdikce.
Teprve potom mohl být Schleinitz za účasti císařského zástupce slavnostně instalován do
svého úřadu.
Harrach v době, kdy se koncem srpna 1655 Schleinitz vrátil z Říma do Čech, nebyl
v Praze, jinak by ho Schleinitz byl navštívil. Píše tedy Harrachovi 20. srpna: „Neboť své
vlády se nemohu ještě ujmout, dokud předtím nebudu tomu i onomu představen, nebude
zaznamenána věc jejich vikariis foraneis a pokud jejich poddanské farnosti nebudou mně
svěřeny; poté myslím, iuxta tenorem ceremonialis episcoporum, ovšem mutandis quibusdam
mutatis, budu mít slavnostní vstup pro prima vice do města s jeho klérem a měšťany, a zde
pak celebrovat pontifikální mši pro lid, pro niž mi papež povolil plné odpustky pro všechny,
kdo jí budou naslouchat.“475
Vyhotovení papežských bul se však dlouho zpožďovalo. Schleinitz byl již 3. července
vysvěcen na biskupa a teprve 12. ledna následujícího roku (1656) dorazily dlouho očekávané
buly do Litoměřic. A jelikož se do té doby vyskytla několikrát nutnost, aby Schleinitz použil
svou biskupskou jurisdikci, i když jen v omezené míře, vzneslo proti tomu pražské knížecí
arcibiskupské konsistorium rozhodnou námitku, jelikož papežské buly dosud nedorazily. Sám
Schleinitz, který byl zběhlý v církevním právu, se snažil na základě několika kánonů dokázat,
že papežem již potvrzený a vysvěcený biskup může i před doručením papežských bul a
slavnostním uvedením do úřadu vykonávat biskupskou jurisdikci.476 Tato rozmíška však, zdá
se, byla brzy urovnána.
To, jak atraktivní bylo litoměřické proboštství i za situace, kdy staré bylo inkorporováno
do biskupství a nové ještě v nedohlednu, ukazuje množství žádostí, které se v této době začaly
hromadit u dvorské kanceláře a pražského arcibiskupa. Zejména tehdejší Harrachův světící
475

Schleinitz Harrachovi, 20. srpna 1655. GHH.
Viz „Praetensio episcopi Litom. exercentis actus jurisdictionis et accipiendi possessionem ante exhibitas
bullas.“ FEA. LEC. Č. 4. Schleinitz tu uvádí důkaz z Jeronýmova Venerus in examine episcop. 1. IV. c. V. n. 24.
Viz také Ferraris: Prompta bibliotheca can. III. 638. Srovnej proti tomu: Aichner: comp. iuris eccl. § 123 č. 2.
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biskup Josef de Corti477 se snažil tento úřad získat. I hrabě Ferdinand Martinic žádal
Schleinitze o zprostředkování, neboť by rád proboštství získal pro svého bratra Leopolda
Benna.478
Schleinitz si nejprve myslel, že bude slavnostně instalován již na podzim r. 1655.
V dopise z 20. srpna píše: „Myslím, že by se tento actus mohl uskutečnit pro festo Sancti
Martini episcopi479 a od tohoto data začít i moje regimen episcopale480; mezitím se poohlédnu
po několika vhodných služebnících – sekretáři atd.“ 2. září ale píše: „Nebudu se svým
ingressu solemniori481 do města a rovněž první mší čekat na sv. Martina, jelikož v tu dobu
bývá již nepohodlné počasí; uskutečním to asi již v polovině října.“ V tom však měl ještě zažít
zklamání. 7. října se obrátil na císaře s prosbou, zda by skrze dvorskou kancelář mohli o jeho
vysvěcení být vyrozuměni místodržící a zda by představitelům litoměřického kraje mohl být
vydán příkaz uznat jej jako biskupa.482
Proto vyšlo 23. října z Ebersdorffu nařízení místodržícím, aby se v této věci poradili
s kardinálem Harrachem a předložili vhodné návrhy.483 Na základě přípisu z 9. listopadu
sdělil Harrach v dopise ze 3. prosince místodržitelům své stanovisko: k zmíněnému účelu by
neměly být nutné další ceremonie než vyrozumět představitele litoměřického kraje skrze
místodržitele o novém biskupovi s příkazem „aby ho uznali a respektovali pro episcopo illius
circuli484, rovněž obyvatelům kraje nařídili ho uznat a respektovat, chránit jeho biskupství a
všemožně ho co nejvěrněji podporovat při výkonu jeho biskupské funkce,“ stejně jako klérus,
který bude novému biskupovi svěřen. „Potom by se chtěl secundum pontificale Romanum
ujmout svého, a dle vlastní libosti a kdykoli mu to připadne vhodné začít vykonávat svoji
duchovní jurisdikci, to vše ovšem ne dříve, než mně a místodržitelství bude moci předložit
bullam Pontificiam, která je očekávána každým dnem“. Ohledně zřízení nového proboštství
v Litoměřicích, které již tenkrát dělalo místodržitelům starosti, píše: „Co se týče nového
proboštství v Litoměřicích, bude muset být v tomto případě postupováno způsobem, který byl
vyrovnán podle Vídně s českou dvorskou kanceláří a věc co nejrychleji posunout vpřed; nový
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Byl to Ital titulární biskup v Sebaste Harrachův světící biskup po smrti předchozího světícího biskupa
Krišpína Fucka, strahovského opata (+ 1653). Corti zastával svůj úřad do r. 1664.
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Ferdinand Leopold Benno hrabě Martinic byl synem královského maršála, později nejvyšším purkrabím
Jaroslava Martinice (známý dík pražské defenestraci 23. 5. 1618) a Marie Eusebie z Lobkovic; od r. 1635 byl
proboštem na Vyšehradě a zemřel 12. října 1691 v Salcburku, kde byl kanovníkem. Farnosti Žitenice (?) u
Litoměřic věnoval odkaz 5.000 fl. Viz Berghauer: Protom. I. 232-233.
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slavnostním vstupem (pozn. překl.)
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FEA. Opis. Viz příloha č. 26.
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Originály v pražském FEA.
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za biskupa celého kraje (pozn. překl.)
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biskup mi pošle urbář starého proboštství, který bude postoupen místodržitelství, které by pak
mohlo nechat od účetních stanovit jeho cenu, z níž by pak biskup mohl stanovit svoji náhradu;
poté by mohlo místodržitelství i já ex aequo et bono určit, kolik je povinen přispět na založení
nového proboštství; stejnou sumu bude zavázán vyrovnat; nejprve, stejně jako další rok, 5.000
fl. a poté ročně 1.000 fl., a proto by musel opět vykoupit něco z ležících pozemků nebo nějaké
peníze si vypůjčit na bezpečném místě; zisk tedy nebude první rok nijak zvlášť velký; Jeho
cís. Výsost pak bude moci svobodně beneficium někomu svěřit, jakmile bude cena za staré
proboštství vyrovnána“.485
Zdá se, že biskup Schleinitz se ani nyní netěšil žádné zvláštní přízni u místodržitelství a
dvorské kanceláře. To vyplývá z různých ustanovení a výnosů, které přinášely stále nové
obtíže a zdržování. Harrach navrhl zjednodušení v tom smyslu, že by za účelem ocenění
starého proboštství byl na místodržitelství poslán jeho urbář a tak byla stanovena odpovídající
cena. Na to však nebylo přistoupeno a byli určeni zvláštní odhadní komisaři, čímž se věc opět
začala protahovat a na to si Schleinitz právem stěžoval.486
Mezitím dorazily z Říma dlouho očekávané papežské buly týkající se potvrzení biskupa
Schleinitze a kanonické zřízení litoměřického biskupství. Zakládací listina vyhotovená 3.
července 1655 obsahuje následující ustanovení: 1. odloučení litoměřického kraje od pražské
arcidiecéze. 2. Povýšení Litoměřic na město (civitas) 3. Povýšení dosavadního kapitulního
kostela sv. Štěpána na katedrálu. 4. Označení biskupských mensálních statků. 5. Úplné
zrušení a podrobení bývalého proboštství.487 6. Podřízení nově zřízené diecéze pražské
metropolitní. 7. Císaři bylo přiznáno právo jmenovat biskupy. 8. Zneplatnění všeho, co by
s tímto bylo v rozporu. 9. Zrušení všech dřívějších výsad, privilegií apod. Druhá bula,
vyhotovená ve stejný den, je adresována Schleinitzovi a obsahuje jeho církevní potvrzení jako
biskupa Litoměřic.488
Schleinitz buly489 poslal 28. prosince současně s kopiemi Harrachovi. Píše: „Podle
příkazu V. E. přeposílám své buly in originali; a jelikož zatím nemám lidi, kteří by je opsali,
sám jsem je okopíroval, nemohu ale ani vypovědět, s jakou námahou a lámáním hlavy;490
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Kopie ve FEA. Viz příloha č. 28.
Schleinitz Harrachovi, 18. prosince 1655. GHH.
487
O znovuzřízení proboštství, k němuž se Schleinitz císaři zavázal, se tu nemluví; viz výše § 31.
488
První biskup královéhradecký Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberga jmenovaný 1. května 1660 se před svým
potvrzením obrátil na Schleinitze kvůli informaci týkající se kanonického zřízení biskupství. Schleinitz mu
napsal, že v jeho případě nebyla celá záležitost vyřízena obvyklou cestou, skrze datarie, nýbrž skrze Propagandu.
U příležitosti doručení papežských bul zaplatil ne více než 300 tolarů (scutatos). Bližší informace by mu mohl
dát jeho římský agent Michael Ursini. (GHH. opis, bez datace).
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Jejich doslovné znění v dodatku č. 20 a 21.
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doufám ale, že to v ničem nebude chybné a prosím o příležitostné navrácení svých kopií po
tom, co opíšete originály“. Harrach poslal podle příkazu z dřívějška tyto buly 10. ledna 1656
místodržitelům k nahlédnutí a přiložil i kopie, „neboť charakter je poněkud obtížný“.

§ 37. Nařízení diecéze. Budoucí proboštství. Intronizace.
12. ledna vydal Harrach ve smyslu těchto bul pastýřský list491 pro klérus a lid
litoměřického kraje, v němž tento kraj vyděluje ze své dosavadní obedience a jurisdikce a
svěřuje jej novému biskupovi Schleinitzovi s výzvou, aby jej od nynějška považovali za svého
vrchního pastýře a podle toho plnili své povinnosti vůči němu; výslovně se tu však z této
pravomoci vyjímá arcibiskupská farnost Schwatz a kapitulní obročí Kosel;492 rovněž se tu
oznamuje, že do budoucna, dokud nebude mít biskup litoměřický vlastní seminář, jeho klérus
bude muset každého půl roku odvádět předepsaný příspěvek na arcibiskupský seminář
(seminaristicum).
Jak Vídeň chápala Schleinitzův závazek ke zřízení nového proboštství, to se dozvídáme
z císařské rezoluce z 20. ledna 1656.493 V ní se podle příkazu, který obdrželi místodržící, měli
tito postarat o instalaci biskupa Schleinitze, a jemu byla uložena povinnost vystavět nové
proboštství, k čemuž se Schleinitz rozhodně nezavázal. Zvlášť zřetelně je tento názor
vyjádřen v příkazu, který místodržící poslali úředníkům královských zemských desek 5. února
1656, v němž jsou pověřeni, aby výše zmíněný závazek biskupa Schleinitze týkající se zřízení
nového proboštství, a papežské buly, zanesli do zemských desek.494 Tvrdí zde, „že pan
Schleinitz, biskup v dotyčných Litoměřicích, je (t.j. proboštství – pozn. autora) dle jím
slíbeného závazku opravdu vystaví a uvede do náležitého stavu.“ Zatímco v papežské bule o
kanonickém zřízení biskupství se výslovně zmiňuje, že dosavadní proboštství má být zcela
podrobeno a navždy inkorporováno do biskupství, domnívali se místodržitelé, že tato smlouva
musí být zapsána, „aby v nynějším i budoucím čase bylo známo a zřejmo, že dosavadní
proboštství ve zmiňovaných Litoměřicích quo ad ipsum beneficium není podrobeno, ale
pouze habitatio et fundi praepositurae tamnímu biskupství inkorporováno, zato ale bude
nynějším biskupem in eodem ipso valore nově zřízeno.“ Jako by bylo třeba doslovné znění
papežské buly poopravit.
491

„Cessio circuli Litomericensis“ d. d. 12. ledna 1656 v LKA. Viz doslovné znění v dodatku č. 29.
V bule se ovšem píše: „...oppidum praedictum Litomericense cum toto eius circulo et ecclesiis parochialibus
etc.“; v Harrachově propouštěcí listině jsou navzdory tomu vyňata obročí Schwatz a Kosel. Schleinitz si na to
právem stěžoval. Viz jeho dopis z 28. prosince 1655.
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FEA.
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Proti tomu se rozhodně postavil Harrach ve stanovisku, které poslal místodržitelům 2.
března 1656; v něm mezi jiným prohlašuje, že je požadováno příliš mnoho, pokud by chtěli
zavázat biskupa „etiam ad reaedificationem aliam domum pro praeposito novo“495. K tomu se
prý Schleinitz ve svém reversu nezavázal. Otázka příbytku by měla být řešena tím způsobem,
že se souhlasem Propagandy bude postavena velká rezidence pro celou kapitulu. Vůči
Schleinitzovi by se nemělo postupovat příliš ostře. Pokud by se Řím dozvěděl, že ze zisků
inkorporovaného proboštství je znovu zřízeno nové, bylo by možno se obávat dalších potíží;
„protože by hned namítl (Řím – pozn. autora), že v tomto případě Jeho cís. Výs. de proprio ad
episcopatum nic nevydala nebo neinkorporovala, eo quod aliunde idem recipiat.“ Pokud by
mělo být přísně vyžadováno znovuzřízení oněch beneficií, která byla novému biskupství
přivtělena za účelem dotací, pak by odpadl onen důvod, který vedl Řím k tomu, aby propůjčil
císaři patronátní právo; pak by však byly další potíže se zakládáním ostatních biskupství
v Čechách.496 I Schleinitz, kterého Harrach s onou císařskou rezolucí seznámil, jí byl velmi
rozladěn. Píše: „K tomu jsem se ve svém závazku in specie et ad partem vůbec nezavázal;
také nevím, jak by k tomu tento biskup přišel, aby všechno dělal, a financoval i založení
tohoto biskupství ze svého. Bojím se, že po své smrti se nedočkám díků ani chvály od svých
nástupců, že jsem biskupství tolik nechal zatížit.497 K tomu ještě doxanská a lipská daň.“498
Harrachův rezolutní postoj udělal na místodržitele dojem, proto jejich zpráva císaři z 15.
dubna je poněkud opatrnější. „Jakého je v tom (Harrach) mínění a co je možno si okolo tohoto
díla připamatovat, ať ráčí milostivě vyvodit V. C. M. Při tomto stavu věcí nevíme, jak se
k tomu postavit a téměř se nám příčí, že taková listina byla sjednána při zamlčení některých
okolností, které kdyby V. C. M. byla bývala znala, nedovolila by prezentaci.“
Přece však právem prohlašují, že

jim „nepřísluší interpretovat Solní smlouvu, která je

základem a počátkem tohoto díla, nýbrž její výklad ať je vyhrazen nejvyšším autoritám; jakož
i nemůžeme rozebírat myšlenky nadnesené zde panem kardinálem, ale necháváme to vše na
milostivém uspořádání a rozhodnutí V. V. “ 499 Naštěstí šlechetný císař uvažoval jinak než tito
skrupulanti, jinak by vznikly další potíže.
Bezprostředně po začátku postní doby, 6. dubna 1656, napsal Schleinitz kléru své
diecéze první pastýřský list500, aby dal ve všeobecnou známost kanonické zřízení
495

ještě znovuvystavění dalšího domu pro nové proboštství. Pozn. překl.
Harrach místodržitelům, originál ve FEA, z 2. dubna 1656.
497
Opět důkaz toho, že Schleinitz svoji smlouvu z roku 1654 plánoval jako závaznou i pro svoje nástupce..
Srovnej naproti tomu § 31.
498
Schleinitz Harrachovi, 29. února 1656. GHH.
499
FEA. Kopie.
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Protokol I Litoměřického konzistorního archivu, sv. 8, 9.
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litoměřického biskupství a oddělení litoměřického kraje od pražské arcidiecéze, které bylo
pražským arcibiskupem domluveno již v Římě u papeže a nyní potvrzeno odlučovací listinou
z 12. ledna 1656. K tomuto pastýřskému listu byl přiložen opis papežské zřizovací listiny a
originál Harrachovy odlučovací listiny. Co se tzv. seminární daně týče, nařizuje se tu, že
dokud nebudou mít Litoměřice vlastní kněžský seminář, bude daň duchovními odváděna tak
jako dříve ve dvou termínech – na sv. Jiří a na sv. Gala. Schleinitz však určil, aby tyto odvody
nesměřovaly tak jako dříve rovnou do Prahy, ale nejdříve do litoměřické biskupské
konsistorní kanceláře, odkud budou odevzdány dál.
Dva vikáři Litoměřického kraje také dostali příkaz obě jmenované listiny poslat
veškerému kléru svých vikariátů, požadovat stvrzení podpisem, že byly přečteny, a poté o tom
biskupovi podat zprávu. Vikáři se ovšem měli zdržet veškerého úředního jednání dotýkajícího
se farnosti Schwatz. V papežské zřizovací listině se sice nemluví o žádných výjimkách, ale
Schleinitz oznámil, že na žádost Harrachovu uzná výjimku jmenovaných obročí. O kapitulním
obročí Kosel není zmínka.501
Další nařízení kléru, vydané tentýž den, se vztahuje k postní době. Ta měla, stejně jako
dřív, začínat Popeleční středou a končit svátkem Sv. Trojice. V tomto čase by měli všichni
podle církevního přikázání přijmout svátosti; zpověď mohla být vykonána i mimo farnost
některým uznávaným světským nebo řádovým duchovním. Pouze o tom mělo být vydáno
ověřené potvrzení pro domovského faráře. Velikonoční sv. přijímání naproti tomu měl každý
přijmout ve svém farním kostele, jinak byl počítán k těm, kteří tuto povinnost nesplnili.
Každý duchovní měl po skončení velikonoční doby odeslat přesný seznam komunikantů i
těch, kteří svoji povinnost zanedbali.
Se zřetelem na nemocné, slabé a další lidi osvobozené od půstu bylo duchovním
oznámeno, že mohou povolit jednomu nebo dvěma řezníkům v každém městě prodávat
v postní době maso, přičemž se ale kupující i prodávající museli prokázat písemným
povolením od svého faráře.
Výsady měly být v litoměřické diecézi stejné jako v Praze. Tzv. cathedraticum mělo být
i v budoucnu od duchovních vybíráno při příležitosti vyzvednutí sv. olejů v Litoměřicích, a to
ve stejné výši jako dříve.502
Řádovým kněžím, kteří v jeho diecézi sloužili jako kazatelé nebo zpovědníci poslal
Schleinitz oběžník,503 podle něhož musel být během 14ti dnů odeslán přesný seznam všech

501

I v protokolární knize je část týkající se Schwatzu dána do závorek.
Nař. z 23. dubna 1656. Prot. I. sv. 11
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Nař. z 6. dubna 1656. Prot. I sv. 12
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těchto řádových duchovních; ti měli být pro následujícího čtvrtletí potvrzeni ve svém úřadu
pro litoměřickou diecézi. Propříště se dotyční měli hlásit v biskupské kanceláři o další
povolení k vykonávání svého úřadu, jinak by byli ipso facto ze svého úřadu suspendováni.
Aby měl vikáře po ruce a mohl mu tak lépe předávat své výnosy nebo s ním projednávat
různé záležitosti, jmenoval Schleinitz namísto dosavadního vikáře Baltazara Pietsche, děkana
českolipského, litoměřického městského děkana a kanovníka Tobiáše Březinu jako svého
zástupce pro dozor nad farnostmi na stejném břehu Labe.504
Povinnosti biskupského úřadu připravily Schleinitzovi hned zpočátku mnoho starostí,
takže byl často v pokušení skleslosti. Bohatě to ilustruje list jeho příteli Harrachovi ze 17.
března 1656; zde Schleinitz píše: „již od počátku nechybí nepříjemnosti a protivenství a
zjišťuji, že jich v budoucnu bude ještě více, tou měrou, že začínám být kvůli tomu
melancholický; kvůli výše zmíněným příčinám505 ale nevím, jak si mám nyní pro nunc saltem
pomoci a musím si svými vlastními silami poradit a urovnat, což je vpravdě obtížné,
obzvláště episcopatu plane in Bohemia novo et nullo prius aliorum exemplo habito. Drží mne
ještě toto jedno, že ve V. E. mám dobrého přítele a milostivého pána; kromě toho nemám již
mnoho let žádné radosti a měl jsem si možná z tohoto obtížného života zvolit něco jiného,
alespoň podle způsobu mého ducha. neboť ani ze strany svých příbuzných nemám vůbec
žádnou podporu. Farář ze Schiteniz506, provádí své neustálé scandalosas unctiones, křtí a
oddává jako praetensus exemptus, každého, kdo k němu z jiných farností přijde; předvolal
jsem ho ad extradendum tenorem suae exemtionis, především proto, že také jiná extra teritoria
Vissegradense jako illi parochiae vysluhuje svátosti, item ad respondendum, quare non debeat
declarari suspensus ab officio; nechce však přijet a zaštiťuje se zákazem hraběte Benna. Na
statku Police, který patří hraběnce ze Saska se někteří nechali oddat kazateli a jiní rovněž
tímto farářem ze Schittenz; předvolal jsem je ad dicendam causam super nullitate matrimonii,
ani oni však nedostali povolení od hejtmana.
Aldringel507 měl o tomto postě v Benešově nad Ploučnicí slavnou svatbu nebo hostinu,
trumpety hrály 10 nebo 12 dní a nocí, veřejně obchodoval masem, měšťanům daroval víno a
chtěli pít per forza; s tou muzikou chtěli vniknout i do kostela pohrdajíc farářem, který jim to
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Prot. I. 9-11.
Jeho tíseň, nedostatek vhodných pomocných sil po ruce a další.
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Tento muž, P. Gladisch, měl připravit Schleinitzovi ještě mnoho starostí. Viz acta Litoměřického
konzistorního archivu: protokol I. Blíže ve II. díle Dějin diecéze.
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Patronátní pán Benešova nad Ploučnicí
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rozmlouval. Budu ho rovněž muset předvolat propter scandalum et notabilem contemptum
ecclesiae, vím ale, že ani on se nedostaví.508
Ústečtí dominikáni mě také připravují špatné chvíle, neboť starý Meiderle509 také
namísto svého bratra, který nepravdivě uvedl, že obsadil faru v Trmicích (kterážto fara je již
18 let bez představeného a podle toho tam také celý kostel vypadá, ale zmínění dominikáni,
kteří tam často chodí a ... tamtéž se obveselují, se bouří proti takovémuto delšímu držení
curam administratoriam a mladého Meiderleho zcela získali na svou stranu non attenta
promissione semel et iterum facta natolik, že jsou mi z obou stran refractarii a dispozice, které
jsem mezitím pendente hac fraterna lite ratione administrationis illius ecclesiae per haec facta
udělal, nechtějí přijmout, nerad chci přistoupit k trestu.
Místodržící mne také trápí a chtějí, abych poslal na fary misionáře, současně mi však
nepíší, kde je mám vzít, vždyť sotva mohu sehnat jednoho nebo dva; navíc mne o to žádný
farář ani hejtman nežádal, kromě kostomlatského, jemuž prokážu dobrodiní skrze jednoho
cisterciáka z Oseka.“ Po výčtu dalších starostí uzavírá Schleinitz: „Z toho může V. E.
milostivě vidět a poznat, jakou že již z těchto důvodů mohu mít útěchu, sine aliquo curarum
socio, než k jaké především ad utramque bilem od přírody tíhnu.“
Ačkoli Schleinitz již 7. října uplynulého roku 1655 prosil v žádosti císaři o nařízení
svých pravomocí,510 nebylo o tom stále učiněno žádné konečné rozhodnutí. Nejprve se prý
čekalo na to, až dorazí papežské buly. Když ty konečně 12. ledna 1656 přišly prostřednictvím
Harracha místodržícím – originál i kopie – muselo se prý počkat, až budou buly zaneseny do
zemských desek. Opravdu těžká zkouška trpělivosti pro biskupa, který toho tolik plánoval.
Schleinitzovi, který odjakživa úzkostně dbal na zachovávání církevního práva, se zdálo
pochybné, že by měl být do svého úřadu uveden světskými úředníky, představiteli
Litoměřického kraje. S těmito svými pochybnostmi se svěřil i Harrachovi.511 Prý požádal
císaře, aby ho prostě jen uvedl do jeho pravomoci a představil ho lidem jako jejich nového
biskupa. Naproti tomu uvedení do úřadu, který získal papežským potvrzením a biskupským
svěcením není podle něho nutné. Píše: „Pokud by mne chtěl papež nějak instalovat, uvedl by
ve svých bulách nějakou komisi; takto ale dovolil pouze obecný vstup, a proto nepověřil
nikoho ani jure ordinatio ani delegato512 a ještě méně pak superiori saeculari sive laico513;
proto je třeba dbát na to, aby snad nebyl zaveden nějaký špatný nebo pohoršlivý příklad touto
508
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instalací biskupů; a myslím již na prostředek, jak možná tyto oba distincti actus,514 totiž
nařízení pro mne a ordinarii episcopalis ingressus,515 mohly být nepozorovaně od sebe
odděleny a uskutečněny diversis temporibus,516 tak aby zmíněné moje uvedení nemělo
podobu instalace nebo dosazení představenými kraje, jako když uvádíme představené na
statky, aby tato důstojnost neměla nějakou podobnou pověst a podobu.“517
Toto přání biskupa Schleinitze se, i když asi ne úplnou náhodou, vyplnilo. Pro
slavnostní příchod si se souhlasem Harrachovým stanovil 25. květen, slavnost
Nanebevstoupení Páně, zatímco mu bylo začátkem května představiteli kraje oznámeno, že si
stanovili 24. květen, tedy den před Nanebevstoupením Páně, jako den formálního předání
biskupských statků a ocenění proboštství. Tak mohli druhý den představitelé kraje oslavit
biskupovo uvedení.518 Podle této dohody byl Schleinitz 24. května představiteli kraje ve
jménu císaře podle předepsaných formalit uveden do svých pravomocí, byly přečteny
příslušné úřední výnosy, městu Litoměřice i celému kraji bylo dáno na vědomí jmenování
biskupa a všichni diecézané byli vyzváni k plnění svých povinností vůči vrchnímu pastýři.
Podle zvyku té doby přijal také Schleinitz od delegace poddaných svých držav hold a
předepsaný projev poddanství.
Následující den, na slavnost Nanebevstoupení Páně proběhl za účasti vysokých
hodnostářů duchovního i světského stavu slavnostní vstup biskupa do jeho katedrály,
intronizace.

§ 38. Intronizace.

Podle oznámení biskupské konzistoře z 19. května byli již všichni kazatelé vyzváni, aby
první neděli před Nanebevstoupením Páně z kazatelen kostelů oznámili věřícím slavnostní
uvedení biskupa konající se následující sváteční den a vyzvali všechny k získání
plnomocných odpustků při této příležitosti za obvyklých podmínek.519 Podobné oznámení
poslali vikáři kléru, který byl vyzván k hojné účasti. Řádový klérus litoměřických klášterů byl
vyzván, aby se v den intronizace dostavil se svými kříži v sedm hodin ráno k městskému
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odlišné akty. Pozn. překl.
řád uvedení biskupa. Pozn. překl.
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v rozličném čase. Pozn. překl.
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Schleinitz Harrachovi, 26. února 1656.
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Dopis z 15. května 1656.
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kostelu.520 Slavnostního aktu se podle řádů ujal tehdejší kapitulní děkan Daniel Hesselius
(1647 – 1661) v čele kolegiátní kapituly. Účast zástupců světského i řádového duchovenstva,
šlechty, měšťanů a veškerého lidu byla nadmíru hojná.
O průběhu slavnosti nám zanechal krátkou zprávu v češtině litoměřický senátor Viktorín
Vilém Schermer:521 Před dlouhou branou byla nově opravená kaple, která byla uvnitř co
nejkrásněji vyzdobena květinami, obrazy, hořícími svícemi a pod. Byla tam také uložena
biskupská roucha a když biskup vyšel s infulou na hlavě a pastýřskou berlou v ruce, zazněly
z vrchu Dlouhé brány údery bubnů a zvuk pozounů na znamení příchodu vrchního pastýře.
Zmíněná brána byla také vyzdobena zelenými ratolestmi a květinami; vprostřed se skvěla
nádherná mitra a další insignie, a nápis: „OCtIngentIs oCtogInta qUInqUe annIs oppIDI
tItULo frUebar; HoDie InfUla epIsCopaLIs faVet tItULo CIVItatis“522
Země před vchodem do dlouhé brány byla pokryta koberci, na nich vprostřed ležel
polštář; na něj biskup poklekl; děkan kolegiátní kapituly mu podal k políbení stříbrný kříž;
poté se biskup zvedl a byl pozdraven nejprve císařským soudcem Štěpánem Andražským
z Bohdalova, starostou Litoměřic a oběma městskými radami. Císařský soudce přednesl
vzletný projev v latině, v němž poblahopřál vrchnímu pastýři jménem města a všech obyvatel.
Po odpovídající biskupově replice znovu zazněly bubny a trumpety a začal se řadit slavnostní
průvod. Celá cesta od dlouhé brány ke katedrále byla posypána travou a květinami, po obou
stranách byly vztyčené nádherné májky.
V čele průvodu byly neseny jedna velká a dvě menší vlajky; za nimi kráčel kantor a
mnoho žáků ze Zásady a nesli po dvou věnce a palmové ratolesti.
Po nich následovaly s vlajkami cechy a řemeslníci podle svého pořádku, za nimi další
dvě vlajky starších, šest městských soudců, starosta, městští radní a císařský soudce; k nim se
připojili členové konventu kapucínů s křížem, dominikáni se svými novici a jednou vlajkou.
Za větším počtem lidí s palmovými ratolestmi šel městský kantor s mnoha žáky s bubny a
trumpetami, které často zněly. Potom správce, sekretář a komorníci biskupa. Poté byl nesen
nádherný, stříbrný pozlacený a velmi cenný kapitulní kříž; za ním kráčeli kanovníci, kapitulní
520

Nařízení z 23. května, tamtéž, I. 16.
Tato zpráva je zmiňována v „Necrologium episcoporum Litomeric.“ litoměřického městského děkana Jana
Amrože Strahla (1767 – 1769), v současnosti v muzeálním archivu v Praze. Schermer byl v onom roce
sekretářem známého Bratrstva sv. Barbory v Litoměřicích. Jeho zpráva o slavnostním příchodu biskupa byla
mnohokrát otisknuta, tak i v roce 1657 na Starém městě pražském jako příloha malého kalendáře, který obsahuje
též výsledek volby generálního shromáždění Bratrstva sv. Barbory, které proběhlo v Litoměřicích 5. prosince
1656. LBA.
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„885 let se těším titulu „město“, nyní mi biskupská infula propůjčuje titul „biskupské město“. Na historickou
přesnost si to ovšem nemůže činit nárok. Podkladem je známá pověst, podle které v roce 771 měl být na
nynějším Dómském pahorku Lidomírem, synem Košala a Běly, vystavěn hrad jako první osídlení. (viz J.
Haudek: Heimatskunde d. pol. Bez. Leitm., str. 45.). Velká písmena dávají dohromady letopočet 1656.
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děkan s celou kapitulou, všichni v nádherných rouchách. Následovali je radní s baldachýnem
pod nímž kráčel vrchní pastýř a během celé cesty udílel lidu klečícímu po obou stranách
biskupské požehnání. Za baldachýnem šli představitelé kraje a další vysocí kavalíři
následováni množstvím přespolního lidu. Poté se znovu objevila nádherná bílá vlajka a za ní
kráčel po dvojicích velký zástup bíle oděných panen, které měly v rukou věnce a palmové
ratolesti a nakonec mnoho žen, měštek a „celé ženské pokolení města“.
K této slavnostní příležitosti byl postaven triumfální oblouk z radnice přes uličku ke
hřbitovu,523 který byl skvěle vyzdoben a opatřen tímto nápisem: napravo - „votum civitatis
Litomericensis: InfVLa et peDo posthac Me protegat opto.“ Nalevo - „Spes Curiae: Tres
aDsInt rosae, a Malo ero seCVra“.
Když slavnostní průvod přišel před dům Šimona Petra Aulíka z Třebenic, tzv.
Královskému hradu, uvedli jezuité se svými chovanci krásnou dramatickou scénku, která u
všech diváků sklidila nadšený potlesk. Mezitím hejtman se svou kumpanií, najatými i
městskými mušketýry, zaujal postavení na tržním náměstí a na znamení, jímž bylo vypálení
pěti dvojitých salv a jedné z rozestavených polních děl, vystřelili mušketýři opakovaně po
třech salvách.
Za hluku děl se průvod dal do pohybu k Michalské bráně; i ta byla podobně jako vše
ostatní ozdobena jedlovými větvemi a různými ozdobami, především obrazem papeže a
císaře, jakož i erby biskupa a kardinála Harracha.
Úplně nahoře byl nápis: „asCenDens In aLtVM“; pod kardinálovým erbem „Hoc bene
favente“; pod erbem biskupa Schleinitze: „ProtoEpiscopo Litomericensi aeterno honori“; pod
obrazem císaře Ferdinanda III.: Hoc promovente“ a pod obrazem papeže Alexandra VII.:
„Hoc confirmante“. Zde se slavnostní procesí zastavilo a jeden dominikán přednesl ke cti
biskupa obšírnou latinskou řeč.
Když se průvod konečně dostal ke katedrále, byl biskup okouřen kadidlem a uveden do
kostela. U oltáře začal kapitulní děkan slavnostní „Te Deum laudamus“ a za doprovodu
trumpet a bubnů byl tento hymnus zazpíván žáky; poté kapitulní děkan a kanovníci přednesli
od hlavního oltáře příslušné modlitby. Potom se biskup posadil na svůj trůn a přijal oddaný
hold děkana a kapituly. Následovala pontifikální mše, kázání a další obřady. Na konci udělil
biskup svaté požehnání a plnomocné odpustky a tím se tato slavnost ke cti Boží,
nejblahoslavenější Panny Marie, svaté panny Barbory a všech svatých Božích šťastně
zakončila.
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Dříve u městského kostela.
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O několik dní později napsal Schleinitz o tomto uvedení do úřadu svému příteli,
pražskému arcibiskupovi Arnoštu Vojtěchu hraběti Harrachovi524:
„V. E. bude panem Tillischem525 podána zpráva, s jakou ceremonií mi 24. dne byly
v mém katedrálním kostele pány krajskými představenými předány záležitosti tohoto
biskupství, tamtéž také ústně a písemně mi svěřili celou správu a kraj Cesareo nomine.526
Rovněž vypoví, jak tentýž den, za pěkného shromáždění lidu, v zbožnosti a úctě tohoto města
proběhla slavnost mého vstupu. K tomu i počasí a obloha sama byla favorabl, neboť
počínající déšť při mém prvním vstupu do města hned přestal a vydrželo to dokud celé procesí
a ostatní úkony nedorazily do kostela, a poté dal o sobě silně vědět když jsme chtěli jít
k tabuli.
Den poté jsme se hodně zabývali oceněním tohoto proboštství a přípravou podkladů,
přičemž přišlo i na to, že taxa byla prosazena a byla mi přenechána ke konečnému rozhodnutí.
Cena byla stanovena na 29.420 fl.; chci se nyní v Praze dotázat, zda mám tuto částku nechat
projít, abych se konečně vůči těmto komisařům ohradil a biskupství tím co nejvíc ušetřil.
Pánové komisaři byli 8 dní mými hosty a pozval jsem je i do města; podle mého názoru
odcestovali spokojeni; vzchází snad podle regalií představených kraje propter actum
extraditionis něco příjemného...“

Závěr
Ohlédneme-li se závěrem na průběh těchto dlouholetých jednání a konzultací o založení
litoměřického biskupství, můžeme jistě učinit tento závěr: Snad při žádném jiném zakládání
biskupství nebylo třeba překonat tolik obtíží a překážek jako při zakládání litoměřického
biskupství. Důvody spočívaly především v dobových poměrech - Třicetiletá válka jistě svého
času poutala veškerou pozornost a síly rozhodujících úředníků a regentů natolik, že zájem o
toto dílo byl často zatlačen do pozadí. Dále otázka jmenování biskupů poskytovala díky
protikladným názorům, vzniklým odlišným výkladem Solní smlouvy, bohatou látku pro
dlouholeté důkladné zkoumání; neboť řešení této otázky bylo současně určující pro ostatní
biskupství plánovaná v Čechách a mělo platit napořád.
Již ke konci 16. století bylo slyšet hlasy významných mužů, které požadovaly nová
biskupství v Čechách - byly podpořeny hlasy papežů, císařů i hlasem pražského arcibiskupa a
zemského sněmu; toto volání bylo sice často přehlušeno divokým rykem revoluce a války,
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ze 30. května 1856. GHH.
Schleinitz si tohoto muže vyžádal od Harracha jako ceremoniáře.
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jménem císaře. Pozn. překl.
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neumlklo však; až konečně v polovině 17. století bylo založeno první biskupství
v Litoměřicích. Mnozí z dvanácti papežů od Řehoře XIII. (1572-1585) po Alexandra VII.
(1655-1667) se snažili otázku biskupství v Čechách podporovat, ale až tomu poslednímu bylo
souzeno uskutečnit kanonické zřízení prvního biskupství. Kolik jednání Propagandy, vídeňské
dvorské kanceláře, pražského místodržitelství a jiných stálo za tímto dílem! O to větší uznání
náleží mužům, kteří se přes mnohé nově se vynořující překážky s nezdolnou energií a
nevyčerpatelnou trpělivostí znovu a znovu ujímali tohoto díla a nakonec ho zrealizovali. Ten,
kdo jen zběžně přehlédne celkovou politováníhodnou náboženskou situaci, která panovala
v 16. a 1. polovině 17. století zejména v Severních Čechách, kdo uváží nesmírné válečné
zpustošení ve Třicetileté válce, zvláště v náboženském ohledu, musí skutečně uznat, že byl
nejvyšší čas, aby se přikročilo k založení biskupství. Smutné poměry, jaké první biskup
Schleinitz ve své diecézi našel, zpustošené farnosti, vypálené kostely a fary, zčásti vyloupené,
zčásti zapomenuté církevní nadace, částečně nepoddajný nebo nedbalý klérus, mravně
mnohdy zcela zanedbaný a nuzný lid, chamtiví patronátní pánové, kteří se neštítili násilí – to
vše mluví jasnou řečí. Dá se pochopit, že prvnímu biskupovi připadl nadmíru těžký úkol, když
se chopil vedení své diecéze. Protokolární knihy a další záznamy litoměřického konsistorního
a kapitulního archivu odhalují opravdové utrpení tohoto biskupa. Vyžadovalo to dlouholetou
obětavou práci, než byly narovnány tyto zcela zhroucené náboženské a církevní poměry. Co
by zmohli světští reformační komisaři bez jednotného cílevědomého vedení schopného,
energického a přitom neustále trpělivého pastýře?
Schleinitz sice měl jako diecézi pouze kraj litoměřický, ale i zde našel široké pole pro
apoštolskou práci. Bohatě splnil naděje, které do něho vkládali přátelé církevního i státního
řádu, jak se ukáže v dalším díle Dějin diecéze.
Když byl Schleinitz na svátek Nanebevstoupení Páně r. 1656 v slavnostním průvodu
uveden do katedrály, skvěly se na nádherně vyzdobené Michalské bráně obrazy papeže a
císaře, pod nimi erby kardinála Harracha a biskupa Schleinitze. A těmto čtyřem mužům
skutečně patří dík za to, že se nakonec podařilo biskupství zřídit.
Vznešený císař, stejně jako jeho osvícený otec, opakovaně vyjadřoval svoje rozhodnutí
ve prospěch tohoto díla. Když se vynořily potíže ohledně nominačního práva, vyjádřil se
v tom smyslu, že by nechtěl, aby se kvůli tomu takové prospěšné dílo zdrželo nebo zcela
zastavilo.527 A kdyby mnohdy neměli určití rádcové tak velký vliv na dobrého monarchu,
rozhodla by se věc rychleji. Papež Alexandr VII., který rovněž podporoval biskupství, dal
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Přípis Harrachovi z 10. května 1651.
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hned po svém uvedení k moci najevo, že je připraven skoncovat s množícími se jednáními –
především byly vyřešeny předběžné otázky. Harrachovi připadla ožehavá úloha prostředníka
mezi římskou kurií a dvorskou kanceláří, a celý podrobně zaznamenaný průběh jednání
ukazuje, s jakou trpělivostí a sebezapíráním se pro toto vznešené dílo zasadil. Tak jako kdysi
sv. Wolfgang, biskup řezenský, který přes odpor své kapituly omezil svoji diecézi, aby
umožnil založení pražského biskupství (975),528 tak i Harrach podpořil nezištně toto dílo,
ačkoli zřízením biskupství měla arcidiecéze utrpět podstatnou újmu.
Největší zásluha však bezpochyby patří Schleinitzovi. Ve všech fázích postupného
uskutečňování plánu prokázal svoji inteligenci, prozíravost, ale i neúnavnou činorodost, píli a
vytrvalost. Patří mu zásluha za to, že se na konci Třicetileté války energicky chopil biskupské
otázky a účinně zasahoval při řešení otázky financování a patronátu. Proto především jemu je
nutno poděkovat za založení biskupství v Litoměřicích, proto ho právem uznáváme a
oslavujeme jako otce litoměřického biskupství.
Díky Boží starostlivé péči bylo v tehdejších těžce zkoušených Severních Čechách přes
mnohá protivenství založeno biskupství. Právě přes naši diecézi se během doby přehnaly
mohutné bouře, s Boží pomocí se je však dosud podařilo překonat.
Nechť klérus i lid, ve spojení se svým Bohem poslaným pastýřem překonají bouře
přítomné i budoucí, aby naše diecéze navždy uchovala tisícileté dědictví našich otců, drahý
klenot naší svaté katolické víry.
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Viz Mitteil. Bd. 39. Str. 1 – 10.
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Dodatek
obsahující značné množství dosud neotištěných dopisů, listin a dalších dokumentů

1. List litoměřického probošta Tib. Kotvy Harrachovi ohledně biskupství v Jičíně, 9.
března 1624. (Originál FEA Praha, Sign.: Varia correspond. Harrach.). Obsah: Sdělení o
dohodě mezi Kotvou a vévodou Albrechtem z Valdštejna týkající se založení biskupství
v Jičíně.

Illustrissime et Revendissime Princeps D. D. Colendissime!
Adfui nuper Illustrissimo Principi de Fridland et praeter exspectationem in negotio
episcopatus valde tractabilem reperi, qui summam deputatam solvendam in se et in posteros
suos recipit datque pro assecuratione alias insigne dominium Weliß pro ducentis circiter
millibus aestimatum Giczinensi civitati contiguum et plane adiacens, ut casu, quo successive
summa determinata non solveretur, potestatem habeat episcopus dominio utendi una cum
capitulo, donec summa detenda deponatur. Ne vero episcopus sit sine canonicis, conclusimus,
ut, donec residentiae aedificentur, vel praepositus vel decanus resideat Giczinis, alii vero
canonici in vicinioribus decanatibus praecipuisque parochiis interim curam animarum gerant
ita, ut, ibi opus fuerit, capitulum congregare, vocati Giczinium conveniant. Lubens adhuc
ursissem pro duobus ad minus canonicis residentibus Giczinii et pro duobus vicariis, qui
Pontificanti episcopo adstent; sed verbar, ne aliqua mea importunitate Princeps offenderetur;
differo id ad reditum Illustrissimae Vestrae Celsitudinis.
Rogat itaque Princeps Illustr. Celsitudinem Vestram humanissime salutando, velit
quamprimum Cels. V. Suae Sanctitati idipsum intimare ac consensum Suae Sanctitatis
importune (ita loquebatur,) exigere, quod omnino, ut Illma Cels. V. facere dignetur, et ego
humillime supplico.
Ceterum intra paucos dies fundationem perficiam et V. Cels. Illmae, priusquam Principi
de Waldstein exhibeam, ad perlegendum mittam, licet optarem praesente Ill. Cels. V. de
eadem conficere.
His me gratiae Illma Cels. Vae unice devoveo
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae sacellanus
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Pragae, 9. Martii 1624.

Kotwa

2. Posudek litoměřického probošta Schleinitze týkající se zřízení a financování
biskupství.529
(Knížecí arcib. archiv v Praze, sign. cassa salis II. 1642; Kpie v zemském archivu.)

Concept wegen Erigierung eines Bistumbs undt Capitels zu Leitmeritz.

Das Bistum zue Leitmeritz könnte meinem wenigen Bedunken nach nirgend besser und
schleiniger erigiret verden als die Collegialem Scti: Stephani in Cathedralem erigendo,
10 des situs und guetten Luft halber, in deme derselbe allenthalben offen undt frei, mitt
einem ser schönen Prospect aufs Wasser;
20 mit genugsamben Raumb und Platz zue Aufbauung allerhand notwendigen
Wohnheiser undt Residenzien, darzue dann der große, also bald vor der Kirchen liegende
Platz, an deme der Stadt nichts gelegenm vor allen Dingen von Ihrer Maiestät ausgebeten
müßte werden.
30 Da dann zue diesen Effect albereitt eine wohl geraume und ansehnliche, auch mit
bischofflichen Ornamenten zur Notdurft versehene Kirche vorhanden.
40 Wie ingleichen ein guter Anfang eines Capituli wegen etlicher noch vorhandenen
dessen Residenzien und Praebenden.
Die Stiftung des Bistums betreffend meinte ich, daß man mit derselben Propstei Gütern
und Einkommen einen guten Anfang daran machen könnte und wäre mit einem schlechten
subsidio von ein 5 oder 6.000 fl. ungefähr gemelter Propstei leicht zu helfen, daß sie
wiederum auf ein 3.000 fl. jährliches Einkommens kommen könnte. Dieweil aber in allen Fall
der Feldbau und die Viehzucht bei derselben gar zu schlecht, müßte mann nur diesfall etwas
Umliegendes darzue erkaufenm daß das Bistum noch auf ein andere 3.000 fl. sich erstrecken
könnte.
10 Zu diesen Jntent dunkete mich unter allen umliegenden Güttern das tauglichste und
gelegenste zu sein das Gut Trnowan, so den Jungen von Waldstein gehörig, von Lowositz
ganz ablegen und mit ein 15 oder 16.000 fl. jetziger Zeit nach recht mäßiger Taxa zue
bekommen sein möchte, und müßte nur hierzu Ihre Maiestät zur Hilfe genommen werden, daß

529

Bylo zachováno doslovné znění pramene.
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es in rechten Wert gelassen würde; dann sie sich hiermitt wegeb der Gelegenheit etwas
vielleicht spreitzen dürften.
20 Das Dorf undt Gütel Choboliz, so einem Vřesovec zuständig und um 6.000 fl. feil ist.
30 Das Dorf undt Gütel Třebušna doctoris Pauli Wenceli samt einen schönen
Weingarten, zwar was abgelegen, geboten per 12.000 Taler.
40 H. H. Abbatis von Brauna Gütel Hrdli, zwar jenseitt des Wassers gegen Prag gelegen,
so er auch, wie ich gehöret, verkaufen wollen; und dies wäre ein ser schönes und nützliches
Gut, dessen Wert mir docheben unwissend.
50 : So wäre auch der Frau Gräfin Czerninin ihr Gut Kamenik des Bistums nicht
untauglich und sehr abgelegen.
Aus jetzo benenneten Gütern könnte man eines oder mehr nun hierzu erkaufen,
nachdenen man vormeinete, daß diese 3.000 fl. dem Bistum austragen sollten und dörfte also
das Bistum allein mit 30.000 fl. oder was darüber zur Anrichtung der erkaufeten Güter genug
wohl fundieret können werden.
Die Erection des Capitels anlangend, könnte mann ex moderno decanatu rursum eine
andere praeposituram erigiren, dieweilen der decanatus ohne das seine Dörfer und
Zugehörungen hatt, dieweil aber auch diesen der Feldbau allein manglet, müßte man auch
hierzu notwendig ein feines herumliegendes Gütel von einen 6 oder 7.000 fl. ungefähr
erkaufen, hiervon der zukünftige Propst seine bessere alimentation quoad victualia haben
möchte.
Im übrigen wollte man einen dacanatum oder archidiaconatum, wie vor Zeiten gewest,
neben dem apiscopo undt praeposito haben, könnte man eine absonderliche Fundacion von
einen 5 oder 600 fl. an Zinsen vor demselben etwa anlegen, hiernebenst ihm etliche Weingartl
erkaufen, darvon er seinen eigenen Trunk und auch was zu verkaufen haben möchte.
Der eine canonicatus hat schon seine Fundacion an Zinsen und Weingarten; wollte man
ihm die Zinsen in etwas melioriren, könnte nicht schaden.
Vor drei andere canonicos köonte man auch ein 10.000 fl. ungefähr anlegen, darvon sie
ihre eichtige Zinsen hätten und könnte ihnen ingleichen etwas von Weingarten adjungiret
werden, daß also meinen Bedunken nach dieses Bistumb samt Capitel und allem sich über 60
oder 70.000 fl. genugsamer Eriction nicht viel verlaufen würde.
Die sacellanos und cantores müßten der Bischof undt Propst in proportionirten Last
ertragen, zumalen weil hierzu ein absonderliche Capitulardorff deputiret ist.
Salvo meliori
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3. Schleinitz Harrachovi. Praha, 11. března 1643.
Obsah: Koupě domů, nouze litoměřického proboštství, novinky.

Hochwürdigist, Hochgeborener Fürst, Gnädigister Herr!

Ich habe E. E. Meinung aus beiden ihren neulichsten an mich Schreiben vernommen.
Bei dem Boten bedanken sich E. E. vor das, was meine gegen deroselbsten höchste
Schuldigkeit ist und sein wird.
Wegen eines neuen Memorialis capituli nostri nomine an Ihre Majestät hab ich mich mit
dem Herren Dechand unterredet; der siehet fast vor besser an, daß wir E. E. ihrer zwei zu
fertigen; eines, in Namen des Capitels an E. E. bittende, daß sie sich bei Ihrer Maiestät in so
billicher Sache allerdings annehmen wollten. Wollen uns miteinander hierinnen ehist
resolviren und die Sach deroselben weiter recomendiren.
Die mir unter dessen hierauf anvortraute 300 Taler bin ich zwar nich darwider, daß ich
dem Herren Stallmeister wiederum zu ruck geben solle; hab sie auch noch fast beisammen; es
sein aber E. E. mit etlich hundert Strichen meines Getreides, so ich mit einen kräftigen
Cursächsischen Paß nacher Dresden albereit genugsam assecuriret habe und darmit ichgleich
alle Stunden angetragenen Kauf noch zur Notdurft losschlagen kann, überflüssig derenthalben
versichert; und E. E. trauen mir gäntzlich, daß sie auf allen Fall einigen Mangel hierinnen
nicht verspüren werden; mir ist nur in deme ettwas gedienet, daß vielleicht in kurtzer Zeit das
Getreide etwas mehres gelten würde, da ich mich hingegen noch fristen dahin kann.
Sonst bin ich endlich dahin necessiret, will ich nicht, daß meine Ackerwirtschaft ganz
zue Grunde gehe, daß ich numehr wiederum anfange, einen aus meinen zweien abgebrannten
Maierhöfen etwas zu bauen, hab die Materialia darzue allbereitt beisammen und werde darmit
nicht säumen, sondern, so bald ich hienausjetzo kann, zur Arbeit schreiten. Hab E. E. hierzu
ohnedas umb ein kleines ainto ansprechen wollen, und wolte gleich mit diesen 300 Talern
vorlieb nehmen, in Fall über alles Verhoffen der Kauf der bewußten Häuser nicht angehen
sollte; ich hab nicht ein Dach oder Scheune, dahin ich hinfüro mein Getreide sammle, nicht
Gelegenheit, einiges Stuck Vieh zu halten, dahero es die äußerste Not ist und der Propstei
Wohlfahrt, daß ich wiederum etwas aufrichte, damit die Acker nicht weiter verwüstet werden.
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Stelle es zu E. E: gnädigsten Consideracion, ob sie mir hierzue etwas impetriren oder
vorschießen könnten, weilen die Einkommen so sehr extenuiret sein.
Das Mittel pro interim, einen Bischof zue Leitmeritz zu instituiren, welches mir E. E.
dies mal vor sich in Gnaden insinuiren wollen, duncket mich in alle wege sehr a proposito zue
sein; und sie facilireten, ja assecurireten mit solchen sonst unverhiderlichen Anfang die
zuekünftige Fundacion nicht wenig; dann ich in alle Wege wohl vermeine, wann man so bloß
daselbst zue einer Fundacion schreiten wollte, ohne daß mann in etwas vor sich einen Weg
oder Apertur zuevor darzue machete, es würde an Verhinderungen nicht ermangeln; so aber
würde man das Übrige mit der Zeitt desto leichter impetriren; e comuniciando s´ hauerebbe la
meta dell´ opera. Vor meine Person verbleibe ich E. E. schon von jetzo hoch obligiret, daß sie
zum wenigsten solches mir zum besten gedacht haben; nel resto mi rimetto all effetto. Sonst
bekenne ich wohl die Wahrheitt, daß, wann man schon gar zue einer Fundacion schreiten
wolte, dieses das allerbeste Mittel wäre, zumahl jetziger Zeit, wann man dem Bischof und
auch den canonicis neben einen Stuck Gutes ein gewisses jährliches deputat von Gelde
machete; dann man sich genugsamer und beständiger Sustentacion von Gütern allein jetzo auf
viel Jahr nicht wohl versichern oder versehen mehr kann; fürchte aber, sie würden es zue Rom
nicht verstehen wollen.
Die Frau Obristin befihlt sich E. E. zum Schönsten und, weil sie übermorgen nacher
Kamenitz reiset und draußen vielleicht diesen Sommer zuebringen dürfte, zue versuchen, on
ihr dieselbige Luft dienlich sein möchte, auch von den Herren Paradiß inständigst erbeten,
hoffet sie ja das Glück zu haben, daß sie E. E. draußen etwa aufwarten würde können. Die
Frau uud Freile Michnin befehlen sich E. E. auch gar schön.
Herr Don Martin ist fort geplündert worden; soll 300 Ducaten neben seinen Kleidern
und 5 Pferden eingebüßet haben; er selbst aber ist gleich damals zu seinen Glück zu Janhof
gewest bei seiner Donna, der Freile von Talenberg, mit der er nu mehr ein Bräutigam sein
soll, wie er selbst nicht gänzlich diffitiret, ob ihm schon andere dem Albrecht Capaun von
Woditz vorziehen; er ist anjetzo dieser Sach halber allhier; wollte ihm diese parentela wohl
vergunnen.
Herr Roder lasset sich E. E. gehorsambist befehlen. Wir werden künftigen Monat mit
einander wieder hinauf und bleiben draußen bis Ostern. Das Urbarium und die Taxa von
Konoged will ich mich auch bemühen zu bekommen.
Der Feind soll schon über die Elbe sein und die unsrigen zue diesen ihm nacher. Gewiß
ist, daß er anjetzo sehr schwach ist; ich fürchte aber, er wird uns mit dieser Jagd abermal
gewaltig abmatten, daß wir in kurtzen schlechten Vorteil vor ihm wiederum haben möchten;
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also perpetuiret der Krieg. Viellecht werden Ihre Maiestät mit ihrer Ankunft unsern äußersten
Travaglien dermalen einst einen Rath schaffen. Hiermit recommendire ich mich zue
gewöhnlicher Gnade und neben treuester Augurirung aller möglichsten Wohlfahrt verbleibe
ich alle Zeit
Prag den 11. Marci 1643
E. E.
gehorsambster und obligirtester
Kapellan und Knecht
M. Rud. von Schleinitz.
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4. Písemná žádost probošta, děkana a kapituly kapitulního kostela v Litoměřicích
kardinálům Propagandy o roční podporu 1.000 fl. ze Solní pokladny.530 1646.
(FEA. Prag. Cassa sal. fasc. I; Kopie v LA Praha)

Vaše Eminence! Velectění a nejdražší páni!
Nešťastná situace naší kapituly a jejích členů nás nutí uchýlit se k Vašim Eminencím
s pokornou žádostí o pomoc a podporu. Uběhlo pět let od té doby, co švédský generál Baner
vpadl do Království českého, se svými vojáky se utábořil v městě Litoměřice a za účelem
opevnění jmenovaného města srovnal se zemí četná obydlí a budovy církve i našich
poddaných, zničil vesnice, zpustošil vinice a naší kapitule způsobil nevýslovné škody. Po
tolika ztrátách jsme trávili své dny v neustálém strachu. Před třemi lety jsme byli nepřáteli
přepadeni podruhé, a všechen náš movitý majetek a vlastnictví bylo vyloupeno. A poté, co
nyní Švédové nanovo obsadili město Litoměřice, jsme byli vyhnáni ze svých příbytků a již
potřetí byly uloupeny všechny naše statky a příjmy.
Jelikož nyní nevíme, jak budeme nadále živořit a jak postavíme na nohy svá beneficia –
pokud se nám vůbec poštěstí navrátit se do vlasti531 - utíkáme se tímto pokorně k Vašim
Eminencím s prosbou, aby vzhledem k našemu vyhnanství a nejvyšší nouzi, v níž se
nacházíme my i naše beneficia, naší kapitule byla ze Solní pokladny milostivě poskytnuta
roční podpora minimálně 1.000 fl., jež by mohly být rozděleny odpovídajícím způsobem mezi
jednotlivce Jeho Eminencí velectěným panem arcibiskupem, dokud nepřijdou lepší časy.
Doufáme v to o to více, když víme že tento náš kapitulní kostel má být jako první
v Čechách povýšen na katedrálu a proto samotná beneficia, dokud ještě jsou k dispozici, by
měla být skrze nějakou peněžní podporu podle možnosti udržena a nevydána úplnému zániku.
S prosbou o milostivé příznivé rozhodnutí se poroučíme a ruce líbáme Vašim
eminencím nejctihodnějším pánům kardinálům atd.

530
531

Ve věrném překladu z latiny. Jako datum je uveden začátek roku 1646.
Kapitulárové museli častokrát uprchnout do Prahy.
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5. Schleinitz Harrachovi, Litoměřice, 12. července 1647.
(Obsah: Návrhy na založení biskupství, katedrální kostel, koupě domů a stavební plány, různé
zprávy.)

Hochwürdigist, Hochgeborner First, Gnödigister Herr!
Mit sondern Freiden emfange ich E. E. geehrtesten Brief von 6. dies allhier zue Leittmeriz,
welchen aber die Frau Obristin gleichwohl zue Prag schon aufgebrochen und gelesen hatt,
daraus vernehmend, (besonders aus der Clausul), in waß vor stima und favor sie bei E. E.
noch alleweil ist, darvor sie selbst hernacher zue dancken werde wißen, under deßen sie aber
darieber so contento ist und sich so hoch obligiret befindet, als auch zue sagen ist; laßet sich
auch wiederumb E. E. zuem allerschönsten befehlen.
Gleich eine ettliche Stunden darvor, als ich von Prag verreisen sollen, habe ich dem
Patri Basilio die Manier, dieses Bistumb pro nunc saltem zue fundiren, in Eil schriflich
aufgesetzet und hierauf geschicket, bin auch der Meinung, er wird solches E. E. albereitt
communiziret haben. Anders und commodius kann es vor dies mahl nicht sein; dann ich mich
darüber genug reifflich bedacht habe. Der Anfang zum wenigsten dieser Fundation muß
hieraußen bei diesen Capitel geschehen; dann solches in diese ruinirte Statt mitt Erkaufung so
vieler Residencien mitt zue transferiren, ist vor dieses mahl gar ser schwärlich thunlich und
würde viel impedimenta incontriren; mitt der Zeitt aber könte man auf waß anders gedecken,
wann ia in allen Fall dieses Bistumb sambt dem capitulo intra muros sein mieste. Den
numerum novorum canonicorum et vicariorum habe ich nicht zue exprimiren wißen; mich
beduncket aber, wann noch ein 5 canonici und ein zwei oder drei vicarii adiungiret solten
werden, wirde genug sein und zue deren Underhalt könte E. E. mitt der Zeitt das Guett
Konoged kaufen und solches den Bischoff gleichwohl under werffen, damitt eine Herrschafft
der andern desto leichter die Hende reichen könte und beide desto füglicher ihren
determinirten Underhalt haben hönten; und also wierde meines Erachtens dieses Bistumb und
Capitel genug wohl stabiliret sein. Auf diesen Berg Sancti Stephani haben wir Platz genugm
eine mäßige fabricam pro novis canonicis, vicariis et cantoribus pro tempore aufzuwerfen,
mitt einen schönen Prospect auf die Elbe und adiungirten Gärteln, das es eine rechte Lust sein
wird; ettliche wenig Chaluppen, die was in Weg stinden und keinen Nutz nicht tragen, mieste
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uns die Statt wohl verkaufen, dann sie auch gar ein leichtes kosten wirden; doch könte eine
ins Gebeide mitt eingebracht werden, die beste, so auch vor Zeitten ein Canonicat Heisel allen
Ansehen nach gewest mus sein. Mündlich will ich E. E. von allen besser informiren.
Gegen den 24. dies eile ich wiederumb nacher Prag, meiner Commission mitt allen
Eiffer den 26. hernacher abzuewartten; under deßen installire ich hier dem 22. dies dem
Herren Hesselium. Es leßet sich mitt diesn zweien neuen Capitularibus gar ser wohl an; sie
seind beide guette Leitte und wir leben ganz concorditer, daß ich eine rechte Freide daran
habe; hoffe auch, es soll eine andere Edificacion bei dieser Kirche hinfüro sein, als bis dato
gewest ist.

Gott gebe, daß ich die unruhigen, aufgeblaßenen Schweden dermahl einst zue einen
Frieden verstehen wollen, welches desto leichter geschehen könte, wann sich die Hollender
vor unsere partiales ausgeben wolten. Wir haben hier an iezo ettwas Ruhem außer von des
Feindes Contribucionen, die sie gedoppelt iezo haben wollen. So hatt auch der Commendant
von Grabstein aller erst ietzo vors erste mahl diese Statt bedrohen laßen; dafern sie nicht
contribuieren wirde, so wolte er deroselben Getreide und Wein hierumb zimblich schön, und
es hatt mich in Sonderheitt Gott reichlich gesegnet; der gebe nur, daß es also ins Faß kommt
ohne weittern Schaden und daß warm Wetter werde. Durch inliegendes Patent hatt die
Königin in Schweden

ettliche böheimbische Herrschaften dem Axelilien verehret.

Wittemberg hatt noch 3 Regimenter umb Großglogau hinderlaßen, selbst aber ist er über
40.000 Mann starck zuem wrangel nicht gangen, welcher letzter auch ungefehr ein 14 oder 15
Tausend Mann nur starck ist; quidquid alii dicant, das habe ( ich?) hier von Gefangenen, derer
noch 40 hier verbleiben und von Columba diesem Winter eingebracht sein worden.
Hiermitt schließe ich, mich zue beharrlicher Gnade befehlend und verbleibend
E. E.
ganz obligirtester ergebener Kaplan
und Knecht bis in Tod
MR. H. v. Schleinitz
Leittmeriz, den 12. Julii 1647.
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6. Schleinitz Harrachovi. Litoměřice, 25. října 1647.
(Obsah: Nové návrhy na založení biskupství, smlouva s Vítem Lechem za účelem koupě.)

Hochwürdigist, Hochgeborner First, Gnädigister Herr!
Hiermitt haben E. E. die von mihr aufs neue aufgesetzte ideam episcopatus nostri
fundandi in Gnaden zue emfangen; wieste nichts mehres ider beßers darzue zue adiungiren
tam pro praesenti, quam etiam pro futuro rerum statu. E. E. communiciren dem Patri Basilio
und nach bekommenen solches von mihr lumine laßen sie es von ihm in die endlichste Form
nun gießen, wie sie es gemeint schon weren, Ihrer Maiestett vorzuetragen.
Dubitiren E. E. auch noch vielleicht in ettwas und requiriren hierinnen nach meine
wettere Information, so schaffen sie nur, ich will schon, wohin sie wollen, zue Ihro oder zum
Pater Basilio noch ein Mahl selbst kommnen und ihnen gleich mündlich in allen dem Übrigen
alle scrupulos zue benehmen mich befleißen. Ich habe darinnen gesezet, das pro nunc noch
zwei canonici de cassa salis zue praebendiren weren. Gehet es aber mitt dem bewusten
Jüngling, deßen Memorial ich stindlich erwarte, under deßen an, so wirde es nur noch bei
einen canonico salariando pro nunc bewenden können.
Ich schicke auch E. E. den Contract, welchen ich mitt dem bewußten Bürger Veit Lech,
deßen Meldung in der Idea beschicht, wegen seines Hauses sambt Garten und allen Zungehör
nahe bei Sanct Steffan getroffen habe; diese Sach ist summae necessitatis, in Fall das Bistumb
daraußen soll stehen, und ist nur umb 100 Schock zue thuen. Werde ich Bischoff, so behalte
ich meine Residez und der Dechand seine, in solchen Haus aber werden zwei canonici
habitiren können; wirde aber ein ander Bischoff, das ich mieste dem decanatum beziehen, so
kann solch Haus hingegen vor dem Dechand dienen; die canonici könten in veteribus
residenciis paulatim reparandis acccommodieret werden; dahero wollen E. E. diesen Contract
nicht ettwa verlegen sondern aufheben, bis E. E. mitt dem Kaiser de loco fundationis eines
werden, hernacher wollen wir die Ratification solches Kaufes erstlich bei der Statt hernacher,
da es von Nöthen were, beim Kaiser urgiren; dann es unvermeindlich pro fundatione sen
müste, und ich glaube, solch Haus sei auch schon vor Zeitten eine canonicalis residencia
gewest.
Anlanget mein Memorial, sehe ich gerne das solches E. E dem Patri Basilio zuevor
communiciret hatt. Plus vident oculi quam oculus, und ich sehe ser gerne anderer Leitt
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iudicium in rebus meis; daher ich solches im Anfang und zum Ende geendert, an E. E.
dirigiret und dem Eingang eben also gemachet, wie der Pater Basilio angedeittet gehabt; ich
glaube selbsten, es werde also minus reprehensibileettlichen vielleicht minus benevolis
vorkommen; doch ist einen jeden erlaubet, seine Nottdurfft sine passione vorzubringen. E. E.
werden es, auf solche Weise gestellet, Ihrer Maiestett neben mihr schon zue recommendiren
wißen, damitt sie es desto geneigter acceptiren. Ich schicke es also zuegleich wieder hinauf
von mihr noch nicht underschrieben und bitte, solches noch ein Mahl dem Patri Basilio ad
censuram zuekommen zue laßen, damitt ichs enttweder noch ein mahl von ihme corrigiret,
aufs newe abcopiren kann laßen, oder aber, da es also passirete, underschriebe; und E. E.
verzeien mihr gnädigist diese molestia. Hiermitt schließe ich und thue mich zue gewöhnlicher
Gnade befehlen, verbleibend
E. E.
getreu obligirtester Kaplan und Knecht bis in Tod
M R. H. v. Schleinitz.
Leitmeritz, den 25. Octobris 1647.

Ps. E. E. laßen nur dem Patrem Basilium in dem Memorial ausleschen oder adiungiren, was
ihm beliebet; dann ich remittire mich in allen auf sein iudicium. Das vorige Memorial bitte
ich zueruck mihr zue schicken.
Ich hab inliegend das Memorial in eventum, das es Correction nicht bederffte, fortt
underschrieben zue Vermeidung weitters Herumbschickens, doch Herren Patris Basilii
weitterer Censur unbenommen.
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7. Písemná žádost probošta Schleinitze Harrachovi o podporu jeho jmenování.
(FEA. Praha. Originál z r. 1647)532

Hochwürdigster in Gott Fürst, Hochgeneigter Patron und Herr.
Demnach ich in Erfahrung kommen bin, es möchte mein capitulum collegiale zu
Leitmeritz (zu dessen Praelatur mich Ihre Keiserliche Maiestät vor verfloßenen zehen Jahren
ganz mildreichlich promoviret haben) in capitulum cathedrale mit Erigirung daselbst eines
neuen Bistums convertiret nun werden, ob mir zwar wissend ist, daß die Ernennung und
Designation daselbst eines neuen Bischofes von Höchstgedachter Keiserlichen Maiesat merito
iure dependiret, gleichwohl aber, dieweil ich mir zugleich einbilden habe können und
supponiret, es würde mir Höchstgedachte Maiestät auch Eure Eminenz (deren Archidiecesis
Dismembracion und Zertheilung hierbei versiret), votum hierinnen ratione subiectorum ad
dignitatem eam promovendorum zugleich anhören wollen und bei deroselben nach Befund
allergnädigist satt finden lassen, als habe ich hiermit nicht umgehen können, Eure Eminenz
gehorsamst zue bitten,, damit in solchen Fall under anderen subiectis proponendis auch meine
Person und dero geringfügiges meritum nicht praeteriretund in Vergessen gestellet werden
möchte, eo praecipue intuitu atque respectu, daß, dieweil solches Bistum benennentlich bei
der Stadt Leitmeritz, allwo ich praelatus bin und wie ich mir einbilde, auch mit Incorporirung
obermeltes meines capituli und praepositurae (salvis quidem antiquis eorundem inribus)
fundiret und erigiret werden dörfte, in Fall mir daselbst iemand anders vorgezogen oder
praeponiret werden sollte, ich hierumen disreputiret und eine notam alicuius demeriti darvon
tragen müßte, protestirend im Übrigen et coram oculis Dei ingenue mich erklärend, daß, in
Fall ein anders taugliches und bei diesen Vaterland verdienters subiectum hierzu erfunden
werden möchte, ich darvon dem Allmächtigen Gott noch Dank sagen und gerne sehen würde,
daß solcher zukünftigen neuen bischoflichen Kirche und pastoralischen Cur aufs Beste als
immer möglich, mit einen andern providiret und consuliret worden wäre.
Gleichwohl aber, damit mer gedachte Ihre Keiserliche Maiestät hierüber sich desto
reiflicher reflectiren und, was etwan vor meine wenige person unter andern subiectis dieses
Falles angezogen und adduciret werden könte, zue dero allergnädigsten Wissenschaft nuda

532

Přesné datum chybí; rok 1647 připsal na okraj dopisu Harrach.
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cum veritate et absque omni prorsus ambitu gereichen und gelangen möge, als habe ich Euere
Eminez zugleich gehorsamst bitten wollen, nachfolgender etlicher Motiven oder
Conveniencien halber dieselbige pro occasione confidentius zu erinnern und zu advertiren; als
nemlich
10 daß, als vorwichenr Jahre die Fundation derer vier bewußten Bistumer in Böheim
beschlossen war worden, eben zue diesen Bistum von Leitmeritz mein gewester Antecessor
Johannes Kotwa von Jhrer Keiserlichen Maiestät Herren Vatern christseeligster Gedächtnus
als praelatus illius capituli damals ernennet und denominiret worden ist, welche Dignitet
dann, dieweil er, Lebenskürze halber, nicht erreichet533, wo nicht etwan ein demeritum bei
meiner Person zue befinden, saltem de aequitate quadam in mich als seinen in dicta praelatura
successorem zu deriviren sei, maßen auch in casu electivo die Bischöfe oder Praelaten
regulariter ex gremio sive corpore capitulorum assumiret zue werden pflegen. So könten
20 nicht unbillich hierbei angesehen werden die von mir diese zehen Jahre hero bei so
gedachter Praelatur pro conservatione illius ecclesiae et capituli ausgestandene, nie noch
daselbst erhörete auserste labores, pericula und Mühseligkeiten und also das aliquale meritum,
welches ich bei ermelten cellegiali capitulo, bei welchen obermelte Mutation anjetzo
vorstehet, vor andern zu haben befinde. Nicht weniger könten mir
30 zue statten kommen auch die ienigen labores, mit welchen ich diese siebenzehen
Jahre hero, (so lang ich schon in Priestertum gelebet habe,) bei dieser archidiecesi Pragensi
als meinen lieben Vaterlande per omnes muniorum (sic) ecclesiasticorum gradus, so gar von
denen beneficiis curatis incipiendo usque ad vicariatum ipsum Archiepiscopatus generalem,
Olomucensem et Pragensem canonicatum ac istam demum Litomericensem praelaturam mich
verdienet gemachet habe. Gleichwohl
40, was meine Famili aanlangen thuet, würden hoffentlich Ihre Maiestät auch bei dieser
Occassion aus ihren Kaser- und Königlichen mildesten Augen nicht setzen die ienige merita,
welche dieselbe bei deroselbigen löblichsten Vorfahren am römischen Reich congregiret hatt;
als nemlichen (von älteren zue geschweigen) mein Großvater Jahannes von Schleinitz,
welcher als Landvoit in Oberlausniz und Rath deren successive römischen Kaisern etliche und
dreißig Jahre gedienet hat. Mein Vater Albrecht, welcher in seiner Kindheit Königs Philippi
secundi in Hispanien menino, hernacher Kaisers Rudolphi wirklicher Kammerherr viel Jahre
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gewest ist.534 Mein Vetter Christof, welcher in Reichshofrathe auch praesidiret und in
hochwichtigen Legationen ins römische Reich (zu welchen er von aiser Rudolpho gar
ordinarie gebrauchet ware) sein Leben endlich aufgeben hat. Mein ältester Bruder Johann
Georg, welcher beim geistlichen Hofe in Niederland auferzogen, endlich in Ihrer Kaiserlichen
Maiestät selbst eigenen Feldlager vor Nördlingen als Aldobrandinischer obristereitenambt
zwei Tage vor der daselbst erfolgten Schlacht an der Pest indes verblichen. Und endlich mein
einiger noch übriger Bruder Wolf Ladislaus, welcher in seinen Jugend erstlich zu Gratz Iherer
Kaiserlichen Maiestät verstorebenen Herren Brueder Johanni Carolo aufgewartet, hernacher
bei dero Herren Vatern noch etliche Jahre in Knabendienst gleichwohl zugebracht hat. In
Ansehen welcher so lang continuirten Dienste ermelte meine Familia in iuria temporum
(maßen vieln andern wiederfahren) anjetzo afflictior zue Ihrer Kaiserlichen Maiestät
angeborenen Königl. Generositet der zueversichtlichen Hoffnung leben kann, sie werde bei
etwa vorfallenden Occasionen (dere eine diese mag sein,) durch dero favores und Gnaden
können wiederum erquicket und etwas redintegriret werden. Zue geschweigen allhier
50 die ienige Verdienste mener antenatorum, mit welchen sie sich in dignitatibus
ecclesiasticis auch erga ipsam rempublicam christianam et ecclesiam Dei in genere zu
unterschiedlichen Zeiten namhaftig gemachet und hiedurch ihren postgenitis den gradum ad
dignitates easdem adipiscendas facilitiret haben; als nämlich des Johannis Septimi, Misnensis
Episcopi,535 welcher dem damals am meisten wütenten Lutherum so hoch verfolget und dem
Sanctum Bennonem, antecessorem olim suum, eodem frustra tunc furente Luthero solemniter
zue Rom canoniziren hat lassen, dannenhero er auch albereit von Clemente Papa Septimo ad
Cardinalatum destiniret gewest; des Vincentii Merseburgensis, derer Johannis und Petri
Naumburgensium episcoporum allerseites imperii principum; des Ernesti (so meines Urahnes
Bruder gewest) Pragensis et Misnensis ecclesiarum praepositi et archiepiscopatus Pragensis
(vacante tunc nimirum ob haeresim sede) per plurimos annos administratoris und sehr vieler
andern particularium ecclesiarum praelatorum, von welchen die Historien wie auch die
archivia archiepiscopalia Pragensia lobwürdige Memorien noch haben.
Dergleichen ich dann (wie angedeutet) Euer Eminenz etwas weitlauffiger hier
gehorsamst et summo cum candore auch dahero berühren habe müssen, auf daß durch
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dieselbige auch Ihre Kaiserl. Maiestett als mein allergnädigister König meiner wenigen
Person eine etwas deutlichere notitiam heben und bekommen möchte und hierdurch dero
Kaiserliche favores, so mir vorstehen etwa könnten, der Billigkeit nach desto exactius
ponderiren; wie ich dann, daß gleichwohl auch in praesenti casu allermaßen geschehen solle,
der unterthänigsten Hoffnung und Zuversicht leben thue.
In allen Fall hierunter und nach von mir beschehenen solchen bilichmäßigen Diligenz
göttlicher Disposicion und Willen mich hierinnen alledinges resignirend und Euer Eminez
zum Beschluß gehorsambist befehlend, verbleibend auch

Euer Eminenz
officio gehorsamst untergebener
Maximilian Rudolf von Schleinitz
Propst zu Leitmeritz.
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8. Discursus (absque ullius praejudicio) circa fundationem novi episcopatus in civitate
Regia Litomericensi,
in quo tanguntur puncta sequentia:
10
De ecclesia cathedranda,
dioecesi assignanda,
reditibus mansae episcopalis,
illius residentia.
2do
De capitulo cathedrali,
numero dignitatum et canonicorum,
praebendis et residentiis,
vicaristis duobus.
30
De jure collativo seu patronatus;
item electivo, si et quatenus,
abstarahendo pro nunc a concursu in hujus modi ex
parte sedis Apostolicae aut archiepiscopalis Pragensis
neccesario.536
1647.
(archiv d. k. k. Min. pro kult a vyučování, fasc. 115.)

Quad primum: De ecclesia cathedranda.
10 Siquidem dominium opportunum in vicinia Litomericensis civitatis emi nuper
successerit. 20 Item regio illa regni prae caeteris ejusdem sit finitima provinciis haereticis,
Misniae et Lusatiae adeoque intersit plurimum, ne inde in regnum contagium irrepat, illic
pastorem in specula residentem opponere per vigilem; et cum 30 in laudem S. Mtis cessurum
sit apud sedem Apostolicam, si notabit suam Mtem ibi prius prospectum voluisse, unde
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periculum immineret; cumque etiam 40 Suae Majestatis parens gloriosissimae memoriae
ibidem episcopatum destinarit; ac denique 50 cum de facto illis forma aliqua capituli in
ecclesia Sti Stephani, quasi substratum aliquod fundamentum cathedralis, jam existat; hinc
concluditur, dictam civitatem Litomericensem congruentissime designari posse pro prima
nova sede episcopali.
Sed dubitari posset, utrum praestet dictam sedem in ecclesia collegiata Sti Stephani, an
in parochiali seu decanali intra muros constituere?
Pro Ecclesia Sti Stephani quidem plura concurrere videntur in favorem; inter quae illud
maxime, quod ab antiquo jam habeat sibi annexum ex regia fundatione canonicorum
collegium; item propter independentiam et amplitudinem situs, in quo commode et absque
ipsius civitatis incommodo ullo aedificia plura penes ipsam ecclesiam erigi poterunt; item ob
amoenitatem loci atque aëris miram salubritatem. Neque aliud videtur adduci posse in
contririam partem, quam quod sita est extra muros civitatis. Verum parum id referre videtur
(maxime tranquillis temporibus); nam et cathedralis Olomucensis et aliae passim multae
ipsaque Metropolitana Pragensis longius distant a populis civitatum.
Quoad parochialem civitatis ecclesiam alioquin satis amplam ea esset difficultas inter
reliquas, quod nullum penes ipsam reperiretur canonicorum collegium in promptu scilicet;
nulla pro episcopo ac capitularibus caeterisque ecclesiae ant episcopatus ministris residentia.
Domus enim contiguae huic ecclesiae parochiali, si coëmi deberent, arctarent civitatem
nimium absque hoc majore jam sui parte destructam aut alias a regularibus undique
occupatam, praeter expensam non exiguam et incommodationem praecipuorum in ea civium,
Item, si in ruderibus juxta ecclesiam eandem parochiam versus jacentibus excitanda essent
nova a fundamentis aedificia, esset res ingentis expensae intolerabilisque in hisce cassae salis
ecclesiae praesentibus angustiis. Unde concludendum videtur, collocandam fore sedem
episcopalem in ecclesia collegiata praedicta Sti Stephani.

Secundum: De diocesi assignanda episcopo.
Possent ei assignari pro tempore districtus Lithomericensis et Boleslaviensis ambo
finitimis haereticis expositi, ab oculis etiam Archiepiscopi Pragensis atque inspectione ab
distantiam magis remoti adeoque merito proprium episcopum flagitantes. Posthac, quando
exactior divisio districtuum regni fiet, poterit et aliquis alius in totum vel in partem adhuc
adjungi.
Provisiones tamen parochiarum, dominiorum regiorum seu civitatum, quarum
collationem ad placitum archiepiscopo S. M. Caesarea concessit in dictis districtibus, possent
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retineri ab Eminentissimo ad vitam seu usque ad novum successorem in archiepiscopatu,
quatenus, dum pallium proprium in plures dividit, saltem aliquid vestigii retineat.
Tertium: De redditibus mensae episcopalis.
Habebit dominium Drum ad hunc finem comparatum, quod quidem processu temporis,
cum restauratum fuerit, et pacatis temboribus creditur posse redere circiter sex milia
florenorum annuatim, quae sufficerent ad congruam episcopi.
Sed pro nunc, imo intro annos aliquod, non sufficiet longo intervallo. Unde propter hoc
vel erit differenda diu actualis erectio episcopatus (cum periculo futurorum variorum
contingentium), vel ex fructibus praepositurae interim interposito tractatu supplendum erit,
quousque episcopo aliter provisum non fuerit usque ad sex milia florenorum annuorum, idque
vel melioratione praedicti dominii vel alias ex cassa praedicta. Casu, quo in primum ibidem
episcopum Sua Majestas nominet modernum praepositum praedictae ecclesiae s. Stephani,
hoc punctum facilius complanabitur (sicut et alia multa ad hoc praepositum universum
facientia), si videlicet Sua Majestas consentiat, dictum praepositum retinere nihilominus ad
aliquot annos etiam praeposituram in subsidium. Quae res adeo mira non videretur neque
absque exemplo, cum constet, superiores Bohemiae reges pluribus aliis episcopis, quamvis
extraneis et a regno longe distantibus, puta Joanni episcopo Vinnensi, Casparo Neostadiensi,
Dietrichsteinio Olomucensi, Sbigneo Pragensi, Benedicto Caminensi, eandem praeposituram
per complures annos diversis temporibus in subsidium tantum modo reliquisse; unde si hoc
concessere, quando de ipsius ecclesiae praeposituralis damno potius quam bono agebatur, a
fortiori, ubi de proprio eiusdem incremento et exaltatione agitur, poterit Sua Majestas
consentire.

Quartum: De persona episcopanda seu in primum episcopum Lithomericensem nominanda.
Omissis hic, quae pertinent ad qualitates promovendi ad episcopatum, utpote super
quibus spectabit ad sedem Apostolicam ordinare processum consuetum et sistendo in prima
hac nominatione subjecti promovendi (quae prima nominatio quoad omnes novos episcopatus
futuros in Bohemia fuit concessa Ferdinando 2do gloriosae memoriae), e illa in S. Majestatis
arbitrio esse supponitur. Et videtur:
10 Quod rationibus S. Majestatis undequaque expediet, ad exemplum parentis sui glor.
memoriae non expectare, donec tota episcopatus et capituli fundatio cum accessoriis sint in
promptu, sed ad bonum, ut aiunt, computum, de praesenti statim et scripto erga
Eminentissimum archiepiscopum (suo postea tempore formaliter praesentandum summo
Pontifici) destinet neque expectare, dum hoc ipsi a Romana curia quasi ex gratia ultro
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offeratur. Proderit enim saltem praeoccupativus modus hic intentioni Suae Majestatis quoad
jus patronatus.
20 Videtur, quod facilitatio totius dispositionis novi huius episcopatus futuri, ex
hypothesi Lithomericii et in collegiata regia S. Stephani, omnino suadeat suae Majestati
eligendum fore ipsum dictae ecclesia modernum praepositum. Attento, quod si alius
nominabitur, (praeterquam quod modernus praepositus, cuius praedecessor Kotwa fuerat a
Ferdinando 2do nominatus, utique tamquam principalis praelatus et caput dictae ecclesiae suae
cathedranda enotaretur oe ipso de disparitate meritorum saltem, si non deterius), non
reperiretur pro ipso residentia nec modus ex praepositura aliena ei ad tempus subsidiandi in
ceterisque omnibus accessoriis maior difficultas et dato, quod ex redditibus salis non posset,
sicut non potest, de nova residentia episcopali novisque redditibus prospici, nihil videretur
incipiendum, sed forte expectandum, donec vacaret praepositura; denique omnia
difficultarentur

absque

opere

pretio,

cum

alias

modernus

praepositus

videatur

sufficientissimus, ex illustri famila erga Serenissimam domum Austriacam bene merita,
doctus, exemplaris, populo Litomericensi (quod iuxta canones refert) gratus et notus, uti et
ecclesiasticis in illa parte districtuum, practicus quoad usum iurisdictionis episcopalis, utpote
olim Archiepiscopi moderni officialis et vicarius generalis et cui ipse Eminentissimus bona
conscientia portionem gregis suae absque ullius invidia cedere et concedere possit.

Quintum: De residentia episcopi.
Si Sua Majestas modernum praepositum nominabit, facile erit conficere, ut
praeposituralis residentia seu habitatio honestissima, utique in cuius fabricam praesentit (?)
expendisse de proprio, fiat episcopalis deinceps. Domus autem decani capituli etiam satis
honesta, fiat praepositualis et domus canonici fiat decanalis; canonicis autem serviant aedes
aliae coëmendae in vicinia aut aedificandae. Imo in promptu pro centum florenis habetur una
sufficiens ad manum, quam pius senex quidam ultro et scripto offert et dedicat ad huiusmodi
finem.

Sextum: De capitulo cathedrali.
Supponitur, capitulum sufficiens fore saltem pro tempore, si constet praepositi uno,
decano et quattuor canonicis; nam vix ecclesia Pragensis metropolitana pluribus effectivis
constat. Quibus, si vicaristae duo addantur, poterit transire. Atqui ex veteri fundatione iam
provisum est satis pro praeposito, decano et uno canonico.

157

Item poterit absque nova expensa parochus seu decanus curatus civitatis coassumi in
numerum canonicorum, exemplo Olomucensi, ubi parochus ad Divum Mauritium regulariter
canonicus est quoque capituli. Ecce duo canonicis gratis, ultra praepositum et decanum.
Item modernus praepositus significavit Eminentissimo esse Lithomericii piam personam
et habilem, qui ultro patrimonium totum suum in fundationem unius canonicatus ibidem offert
ecclesiae praedictae St. Stephani et huius praebendae jus patronatus suae Majestati relinquere.
Sive autem hoc succedat sive non, omnimode ex cassa salis supplebitur tertius et quartus
canonicus cum 400 flo renis reddituum pro unoquoque, nisi aliunde media se offerant.
Item praepositus et decanus dictae ecclesiae ex fundationibus antiquis capituli procurant
pari expensa musicam, uti et necessitates ecclesiae reliquae, puta cerae, olei, ornamentorum
sericorum, lectorum et similium, certas jam ibidem habent fundationes.
Sacellanum item unum tenetur praepositus alere, alterum decanus cum aedituo, quibus
suo tempore unus alterve accedet vicarius.

Septimum: De jure collativo, item electivo.
Cum antehac S. Majestas habuerit collationem omnium beneficiorum capituli ecclesiae
praedictae Sti Stephani, non est dubium, quin, sicuti eadem antiquae regiae fundationis
beneficia remanebunt salva, ita et ius patronatus regium illibatum respectu eorundem.
Quoad autem beneficia seu praebendas de novo ibidem fundandas et ipsum episcopatum
ex pecuniis cassae salis ecclesiae, cum sit negotium cum sede Apostolica iuxta Suae
Majestatis rationes et intentionem (de quibus nondum se apus Eminentissimum declaravit,)
communicandum, hic idcirco non videtur discurrendum, sed praesumendum, quod dicta sedes
Suae Majestati studebit dare omnem satisfactionem possibilem.
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9. Císařské jmenování probošta Schleinitze biskupem v Litoměřicích. 1647, 11. prosince.
(FEA Praha, opis)

Von der Röm. Kay. auch zu Ungarn und Böheimb Königl Maytt unsers allergdsten
Herrn wegen dem Hochgwurdigen Fürsten Herrn Herrn Adalberten, der heil. Kirche Priestern
Cardlen von Harrach als Ertzbischofen allhie zu Prag anzudeuten, Allerhöchste besagte Ihr.
Kay. Mtt hätten Jhro sein gehorsamst Vortragen wegen neuer Anricht und Bestellung eines
Bistum zu Leitmeriz umständig vorbringen nnd referiren lassen. Dahero den Inhalt wohl und
gnädig vernommen, ließen auch Ihro solchen seinen gehorsamst Vorschlag in Kay. und
Köngl. Gnaden wohlgefallen und hätte darauf sich gdst resolviret, daß nunmero Ihr Eminenz
dieses neuen Bistum Fundation wirkhlich ancaminiren möchten. Zu welchen Ende dann Ihr
Maytt den würdigen und wohlgebornen Herrn Maximilian Rudolfen von Schleiniz, Canonicen
zu Prag und Probsten zu Leutmeriz, gdst denominiren und bennenen thuen; auch weiters
wollen und wohl zufrieden sein, daß seinen Vorschlag gemäß allda des Bischofs Wohnung
des Probsten Haus sein und er benebenst die Propstei auf zehen Jahr innenhaben und
genießen, nach verfließung aber dieser Zeit Ihr. Kay. Maytt. zu dero gdsten fernern Bestellung
lediglich resigniren; des Dechans Haus hinfüro des Propsten, des Canonici des Dechants
Wohnung sein, pro canonicis aber andere Häuser erkauft, der Dechant oder Stadtpfarrherr zu
einen Canonico angenommen und den übrigen Canonico, so von dem Stift S. Stephani nicht
versorgt werden können, item die zwey Vicarii aus der geistl. Salzkassa, der Canonicus zu
400 fl jährlichen Einkommens, die Vicaristen aber wie gebräuchlich, versorget, die Music,
Kirchenornat, Wachs und andere Notwendigkeiten aus den alten Stifftungs Entraden der
Kirchen zu St. Stephan versehen werden sollen.
Das Jus Patronatus et nominandi den Bischof, Propsten, Dechand und Canonicen aber
behalten Ihr Maytt Ihro freie ohne alles Beding bevor, gleich wie sie vorhin bei obgedachter
Kirchen S. Stephan auch dessen von Ihren Vorfahren Ihme allzeit befuegt gewest.
Das Jus Patronatus auf Ihr Maytt Königl. Herrschaften und den Städten in diesen zu den
neuen Bistum gewidmeten Kreisen überlassen Ihr Mtt Ihr Eminenz nochmal, doch auf Ihro
gdstes Wohlgfallen, nicht zweiflende, es werde von Ihr päpstlichen Heiligkeit dieses alles
genehm gehalten und in Geringsten nicht difficultiret werden. Wie dan auch Ihr Kayl. Maytt,
was die Kreise betrifft, so diesem neuen Bischofen interim assigniret werden sollen, Ihr
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Eminenz Vorschlagen gdst belieben und wollen, wan Ihr Eminenz in spiritualibus destwegen
Verordnung thuen werden, zu gleich als König und Herr ratione territorii juris durch patenta
und Befehl ab die Kreisen Hauptleuten solches gdst publiciren und verordnen lassen, so mehr
Höchsterwendt Ihr Kay. Maytt Ihrer Eminenz zu fernern Nachricht zu völliger Vollziehung
alles dessen zu intimirengdst befehlen und verbleiben deroselben mit Kayl. und Königl.
Gnaden allzeit zu gethan und wohlgewogen.

Decretum per Imperatoriam Regiamque
Maiestatem in Consilio Boemico
Pragae, die 11. Decembris 1647.

Georg von Martiniz
Albrecht von Kolowrat

L. S.

160

10. Dopis probošta Schleinitze kardinálu de Lugo. 1648.
(FEA. cassa salis I., kopie v zemském archivu v Praze.)
Obsah: Prosba o podporu potvrzení Schleinitze biskupem litoměřickým.
Eminentissime ac Revme Dne Dne Colendme.
Quam Effuse ac animitus gratulatus sim, quando inaudivi Eminentiam Vestram
doctrinae ac illustrium erga ecclesiam Dei meritorum intuitu ad dignitatem Cardinalatus fuisse
promotam, explicare certe satis non possum, idque vel ea quoque de causa, quod recordabar,
cum olim Romano in Collegio studiis operam darem, singulari quadam benevolentia me ab
eadem fuisse complexum, sperans exinde eventurum, ut, quem olim ea ratione expertus
fuissem Patrem, nunc quoque sacra in purpura Patronum nanciscerer. Et auxit quoque
postmodum mirifice eam in me laetitiam Eminentissimus dominus meus Cardinalis ab
Harrach, cum me occasione conclavis postremi existens Romae Eminentiae Vestrae nomine
verbis humanissimis per litteras salutavit veteremque erga me afectum benigne contestatus
est. Continui ego vero me a scribendo hactenus et a referendis benignitati tantae debitis
gratiis, tum exiguitatis meae adversus amplitudinem eam honoris conscius, tum praepeditus
quoque ferme semper iis ipsis calamitatum iniuriis, quae patriam hanc tot iam annos publicae
etiam afflixerunt. Cum autem proxime elapsis diebus tum commendatione supradicti
Eminentissimi Cardinalis ab Harach, tum (quantum intelligere potui) ipsiusmet Maiestatis
Caesareae singulari ac propensa voluntate totiusque consilii eius assensu Litomericencis
ecclesiae in cathedralem nunc convertendae (cuius praepositum infulatum decennio iam
integro egi,) nominatus fuissem episcopus, cogitavi statim, comitti a me citra notam aliquam
ulterius haudquaquam iam posse, si vel excitatus ab ea quoque veluti benignitatis tantae
sinum pauculis hisce non accederem studiumque atque abservantiam meam beneficiis iam
olim obstrictam Eminentiae Vestrae non explicarem. Quod dum facio purpuramque illam
veneratione summa deosculor, illud etiam ab eademmet me confido impetraturum, ut, si quid
mei causa apud Apostolicam Sedem pro consecutione episcopalis dignitatis curandam ulterius
fuerit, in eo Eminentia Vestra authoritatem atque studium suum deesse minime patiatur; in
quo pro eo desiderio, quod in me est, patriam hance meam qua possum, pastorali vigilantia
atque zelo iuvandi non parum me obligabit. Cum quibus Eminentiae Vestrae omnem vicissim
felicitatem ex animo a Deo apprecor ac maneo.
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E. V. Revdmae
etc.
11. Posudek litoměřické kolegiátní kapituly ve prospěch jmenovaného biskupa
Schleinitze.537
(FEA. Praha, opis)

„Uplynulo již více než šestnáct let od té doby, co bylo ve shodě s blahoslaveným
papežem Urbanem VIII., císařem Ferdinandem II. a Vaší Eminencí rozhodnuto povýšit náš
kapitulní kostel sv. Štěpána zde v Litoměřicích na katedrálu. Tito však zemřeli, zemřel i
Kotva, kdysi probošt tohoto kostela - vyhlédnutý již coby první biskup plánované katedrály aniž by tento plán byl realizován.
Zdá se, jakoby se lid ve svém očekávání zklamal, dokonce jako by tento podnik u těch,
kterým se zřízení nových biskupství vůbec nelíbí, došel posměchu, což znamená i určitou
potupu pro naši kapitulu.
Radostnou naději nám ale nabízí velká horlivost jeho svatosti papeže Innocence X.
jakož i našeho nejmilostivějšího císaře a krále Ferdinanda III., kteří toto prospěšné dílo
nenechají usnout, stejně jako císařské jmenování našeho nynějšího probošta Maximiliána
Rudolfa svobodného pána Schleinitze, kteréžto získal před rokem; určitou jistotu nám rovněž
nabízí i zakoupení panství Stvolínky, které by mělo být určeno pro zřízení biskupství,
pokračující obnova kapitulních statků, vylepšování budovy proboštství určené za biskupskou
rezidenci, a konečně i souhlas tohoto města a okolních obyvatel, kteří na vlastní popud a do
jednoho nazývají probošta svým biskupem; hlas lidu je však hlasem Božím.
Co je však v této situaci a náladě lidu důvodem zdržení, kdy je tak pomalu plněno
všeobecné očekávání ba potřeba? Jak jsme slyšeli, nezačalo se ani s průzkumem ohledně
stavu tohoto kostela a vlastností nynějšího biskupa; nebo se snad čeká, až odtáhnou Švédové,
aby se pak dílo dokončilo?
Je však naší povinností ve vší úctě Vaší Eminenci jako zástupci Krista hlásit, že pokud
toto má ospravedlnit zdržení díla, mohli bychom to tak přijmout, kdybychom neviděli na
vlastní oči, jak během tohoto nepochopitelného zdržení v Litoměřickém kraji každý den
ubývá katolíků, naproti tomu přibývá bludů a falešných proroků. Tento špatný stav nevyřeší
nic jiného, než co možná nejrychlejší dosazení biskupa; když už je tento jednou znám, tak
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Adresováno Harrachovi; věrně přeloženo z latinského originálu.
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podle našeho pevného přesvědčení povzbudí upadající odvahu i přes nebezpečí, které stále
ještě hrozí ze strany Švédů. Přesto však ponecháváme toto naše přesvědčení poníženě
k rozvážení V. E., neřkuli J. Sv. papeži.
Není tomu dlouho, co jsme se ovšem dozvěděli, že nejen senát tohoto města ve jménu
svém i ve jménu občanů, ale také úředníci Litoměřického kraje - z vlastního popudu nebo
mnohem spíše díky Božímu vedení - jsou naplněni opravdovou touhou podpořit veřejné blaho
a zabránit zlu; ve vzájemné shodě adresovali v dopise V. E. naléhavou prosbu o urychlení
tohto díla, z vlastní vůle, ale s rozvahou a svědomitostí vydali svědectví o vlastnostech
jmenovaného probošta a zapřísahali současně V. E., aby nechala dopravit jejich svědectví a
dobrozdání až na stupně papežského trůnu, aby tak každé přezkoumávání538 bylo ve večném
městě co nejrychleji završeno.
Proto jsme se – beztoho, abychom se dovolili výše jmenovaného a za biskupa již
jmenovaného pana probošta – na kapitulním zasedání po důkladném zvážení a poradě usnesli
poskytnout V. E. a Jejím prostřednictvím i Jeho Svatosti papeži Innocenci X. i naše mínění a
naše svědectví o osobě, životě a mravech jmenovaného pana probošta, aby nic nevzbudilo
dojem, že se navzdory hlasu našeho svědomí nechceme připojit k požadavkům senátu tohoto
města, jeho přáním směřujícím ke cti Boží a podpoře katolické víry.“
Po slavnostním úvodu následují místopřísežné odpovědi na oněch dvanáct otázek, které
jsou předkládány při procesu k dosažení papežské konfirmace biskupa; odpovědi litoměřické
kapituly byly následující:
1. „Všichni známe jmenovaného pána M. R. svobodného pána Schleinitze, probošta
litoměřického, již mnoho let, někteří více, někteří méně let; známe ho, neboť se s ním již
dlouho setkáváme v Litoměřicích, v Praze i na jiných místech. Dokonce si myslíme, že jeho
osoba je sotva kterému duchovnímu v tomto kraji neznáma; nikdo z nás s ním není nijak
zpřízněn, ať už pokrevním příbuzenstvím nebo švagrovstvím nebo na něm jinak závislý.
Pouze natolik, nakolik je on hlavou a představeným tohoto kostela; je zcela vyloučeno, aby on
o nás nebo někdo z nás smýšlel o něm nepřátelsky.
2. Co se týče jeho původu, odpovídáme takto: mezi našimi současníky, s nimiž jsme
dosud měli co do činění je všeobecně známo, že se narodil v Čechách na hradě Varnsdorfu539
z řádného manželství; neboť nemanželsští potomci v tomto království nedědí obyčejně
majetek svých rodičů, jak je tomu u něho i jeho bratrů.

538
539

tj. proces shromažďování informací o biskupovi.
Slova „in arce Warensdorfensi“ jsou Schleinitzem vlastnoručně dopsána na okraji, zřejmě později.
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3. Nejenže pochází z katolických a všeobecně vážených rodičů, ale také ze starobylého
šlechtického rodu, který je již dlouho usazen v Čechách.
4. Co se týče jeho přesného stáří, to vyplývá z přesného záznamu o narození; ostatně
sotva mu může být méně než čtyřicet let.540
5. Nepochybujeme o tom, že obdržel všechna svěcení a je již asi dvacet let knězem;
zcela přesně to vyjeví jeho doklady o ordinaci.
6. Již asi dvanáct let zastává u nás v Litoměřicích úřad probošta. Předtím byl téměř
stejný počet let farářem a řádným děkanem v různých kostelích, jak je to všeobecně známo;
proto je bezpochyby dobře obeznámen se všemi církevními funkcemi spojenými s těmito
úřady a beneficii, stejně jako s praxí spojenou s dosaženým svěcením.
7. Poznali jsme v něm skrze bezúhonný život, dobré a příkladné mravy, dokonalý život
a dobrou pověst výtečného kněze; nic jiného jsme o něm nikdy, ani vzdáleně, neslyšeli nebo
nepoznali.
8. Dosvědčujeme, že je váženým, zkušeným a schopným knězem; proto byl Vaší
Eminencí povýšen na oficiála a generálního vikáře a poté od císaře povolán do tohoto
proboštství jako zvláště vhodný a ctěný.
9. Prohlašujeme, že nejen my, ale i Vaše Eminence a dokonce celá pražská arcidiecéze
je s ohledem na jeho tříletou činnost v oficialátu pevně přesvědčena, že je v plné míře zběhlý
v tom, co je potřebné k tomu, aby ostaní poučoval; kromě toho zná pražský oficiál všechny
katolické kostely v zemi. Zda usiluje nebo již dosáhl akademické hodnosti v kanonickém
právu nebo teologii, nevíme.541 To nám ani dalším duchovním naší doby není známo; to tu
však není podstatné. Pokud takové hodnosti dosáhl, máme za to, že toto v Čechách takovému
rodu bezpříkladně připadá. (?)
10. Již z toho, co bylo právě výše řečeno je zřejmé, že zaujímá církevní úřady, osvědčil
se v duchovní službě i vedení církve díky zběhlosti, chytrosti a bezúhonnosti. Byl by
v oficialátu – a to mohu jako děkan a senior dosvědčit542 - díky své zběhlosti, chytrosti a
bezúhonnosti zůstal déle, kdyby císař nevyžadoval, aby okamžitě obsadil proboštství. Je
ostatně známo, že v době svého oficialátu s největší zálibou ve spravedlnosti a chytrosti na
vlastní nebezpečí zastupoval právo církve, když mezi pražským arcibiskupem a univerzitou
vypukly spory, což dosvědčuje Vaše Eminence sama.
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Schleinitz se narodil r. 1605; bylo mu tedy tehdy (květene 1649) 44 let.
Podle canon canonicorum byl doktorem teologie (Archiv pražské metropolitní kapituly).
542
Děkanem byl tehdy Daniel Hesselius (1647 – 1661).
541
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11. Není nám ani v nejmenším známo, že by vyvolal spory týkající se pravé víry, mravů
nebo učení nebo tu byla následkem nějakého duchovního či tělesného prohřešku nějaká
kanonická překážka bránící získání biskupské důstojnosti. Naopak je dokonce nápadné,
s jakou touhou náš lid a obyvatelstvo celého okolí požaduje povýšení jmenovaného probošta
na biskupa.
12. A konečně dosvědčujeme, že nikoho nepovažujeme za tak schopného a váženého
pro řízení diecéze a převzetí biskupského úřadu, není vhodnějšího biskupa pro litoměřickou
katedrálu. Neboť rozhlédneme-li se mezi klérem v celých Čechách, nemůžeme dát naše
osvědčení jinému muži. Zastával doposud všechny církevní úřady, s výjimkou biskupského,
jedinečným způsobem, je zběhlý v církevních záležitostech, je znám všem obyvatelům díky
svému mírnému a vznešenému jednání; zná jazyk všech – země, církve, zbožných institucí a
skoro všech kněží; zná také přesně úkryt, v němž se ukrývá svůdce i svedení. Je rovněž
v užších i širších kruzích znám jako prozíravý správce časných statků, i k dobru naší
kapituly“.
Závěrečná slova tohoto pamětihodného svědectví znějí: „Ostatně se můžeme spolehnout
na znalost a zkušenost V. E. samotné; chtěli jsme se však prostě a správně omezit na
otázky,543 abychom nevzbudili dojem, že chceme našeho kandidáta přehnaně vyzdvihovat;
neboť při tomto svědectví jsme mysleli nejen na našeho císaře a krále, který ho jmenoval, ale
před Bohem, který nebere ohled na osoby skládáme toto svědectví tak, jak to cítíme.
Pokud by V. E. chtěla upotřebit toto svědectví i před Apoštolským stolcem, zakládá se
na úplné pravdě. Pokud by V. E. další zdržení, která odporují spáse duše a názoru našeho
duchovního stavu ochtěla dstranit a konečně vyplnit přání císařovo, tento lid, který je
následkem nynějších válečných časů již téměř vyčerpán, by skrze dosazení biskupa byl
konečně utěšen.“

Dáno v Litoměřicích etc.

543

Otázky, které se vyskytují v kanonickém procesu (vybraného) biskupa.
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12. Žádost kardinála Harracha císaři Ferdinandu III. 1649, 5. července.
(AMKU. fasc. 115)
Obsah: Aby císař poslal do Říma Schleinitzovu prezentaci a skrze dvorskou kancelář v dopise
nechal podrobně doložit své nároky na patronátní právo.

Allerdurchleuchtigster Römischer Kayser, zu Hungern und Böheimb Khönig etc.

Allergnedigster Herr Herr. Ich solle E. K. M. gehorsambist errindern, waß massen die
Fundation des neuen Bistumb zu Leitmericz durch Erkhauffung der Herrschaft Drumb und
Reservirung mit dero allergnedigisten Consens auf 10 jahre der probsteilichen Gefell allda für
den designirten Bischoffen so weit gebracht worden, daß, obwoll für die 2 oder 3 neue
Canonicos, so dem Capitel, welches schon in esse, de novo adiungirt werden sollen, auß
Mangel beraiter Mittl (in Considerirung der Salzgeffell (die) ietzt gering und von den jenigen
76.000 fl., welche darvon E. K. M. dargestrekht worden, das Capital zur Zeit nicht zuerhalten,
ja von den letzten hergelihenen 40.000 fl. gar khein Interesse schon etliche Jahre wider alle
dißfahls ertheilte unterschidliche Befelch und Anweisungen erhebt werden khünen,) de
presenti noch nichts würkhliches zu stabiliren gewesen, gleichwohl der Episcopatus selbsten
gleich, nach deme die Schweden das Landt geraumet, wohl erhebt werden möchte und solches
ausser anderen Nuzbahrkheiten zu Erhaltung und besseren Fortpflanzung der Religion in
selbsten mit den Unkatolischen angränzenden Kraißen villeicht auch die völlige Aggiustirung
der übrigen Notturfften viel beschleinigen khünte. Gebe E. K. M. unterthänigst diese Notitia,
damit dero belieben wolle sich wegen der ordentlichen Praesentation deß sonsten schon durch
ein Decret darzu denominirten Probsten zu Leimerizc Freyherrn v. Schleinicz weiter effective
zu resolviren, weil man sonsten auch zu Rom nicht übel intentionirt ist, das Werk zu völligen
Standt zu befördern. Ich habe zwar von dortenhero noch khein Resolution, daß sie E. K. M.
das Jus Patronatus dieser Bistumber gestendig wären, versih mich doch, daß sie sich dißfahls
schon untereinander vergleichen werden, und im Fahl E. K. M. zu solcher würklicher
Praesentation schreitten wollen, so wäre nicht uneben, mir und dero Abgesandten zu Rom
durch dero böhmische Hoff Canzley allerhandt Motiven und rationes in Favor dero
supponirten zustehenden Jurispatronatus suggeriren zu lassen, damit auff allen Fahl, wan
166

etwan was weiter daran zu Rom difficultirt werden möchte, solche hingegen gehalten und E.
K. M. Intention desto leichter erhalten werden khünte.

Mich hiemit und das ganze Werkh zu dero beharlichen Kayl Gnaden und Protection
unterthenigst emfelend

Ewer Kays. May
Allerunderthenigist gehorsamster Kaplan
E. Cardl. v. Harach.
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13. Žádost Harracha císaři Ferdinandu III. 1649, 27. října.
(Opis v AMKU, fasc. 115, 31 Litoměřice)

Allerdurchleuchtigster etc.
Allergnädigister Herr Herr

Weil hoffentlich der Frieden endlich einmal und in Kurzen beständig geschlossen und
stabilirt werden muß und die Erektion des Bistum zu Leitmericz Gott Lob also avanziret, daß
es, obwohl nicht in aller völliger Perfektion, jedoch, so viel ein Bischof allda anlangt, de facto
schon zustande leichtlich gebracht werden kann und wegen etlicher wenig Manchamenten an
der zahl der Canonicorum allda, welche nach und nach ersetzt werden khünen, das Werk
selbsten nicht zurück zu halten ist, also gelanget an E. K. M. mein unterthenigste Erinnerung,
weil sie schon einmal den Probsten zu Leitmericz Maximilian Rudolfen Freyherrn von
Schleinicz darzu allergdst denominiret, ob dero belieben wollte, die ordentliche Präsentation
in Conformitet an ihr Pabstl. Heiligkheit weiter außfertigen und durch dero Ambasciatoren zu
Rom die Expedition der päbstlichen Bullen darüber sollizitieren zu lassen; under dessen der
Prozeß gemacht und die Expedition von Rom erhalten wird, solle der Überrest diesseits zu
völliger Stabilierung gedachten Bistumbs auch vollends embsigist befürdert werden und E. K.
M. den gusto haben, die Religion durch diese neue propugnaculum in dero Erbkönigreich
Böheimb und an den Meisen- und Laußnizschen Granizen mehres versichert zu sehen, und
Gott wird dero Regierung in Befürderung seiner Ehre immer weiter segnen, wormit ich mich
zu beharrlichen Kaiserl. Gnaden und Hulden unterthenigst empfehlen thue

Ewer Kais. Mt.
allerunterthenigst gehorsambster
Kaplan

E. Kardl. v. Harrach.
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14. Prezentace biskupa Schleinitze odeslaná císařem Ferdinandem III. papeži Innocenci
X. Vídeň, 18. prosince 1649.
(Opis v AMKU Vídeň)

Beatissimo in Christo Patri Domino Innocentio Decimo, Divina providentia S. Rom. ac
Universalis Ecclesiae Summo Pontifici, Domino Reverendissimo Ferdinandus Tertius (plen
titul.) post officiosam commendationem filialis nostrae observantiae perpetuae felicitatis
continuum incrementum.

Beatissime in Christo Pater, Domine Reverendissime!
Sanctitatem Vestram latere non putamus, quatenus inter etiam Beatissimum Patrem et
Reverendissimum quondam Pontificem Summum Urbanum Octavum beatae recordationis
nec non antecessorem in Sacro Romano Imperio regnis et provinciis nostris hereditariis et
patrem nostrum desideratissimum Ferdinandum II. Imperatorem Augustum piae memoriae uti
Regem Bohemiae per utriusque deputatos super bonis ecclesiasticis, quae antehac in dicto
regno nostro hereditario Bohemiae in manus saeculares per multas alienationes ab uno in
alios possessores devenerunt, ad evitandas dispendiosas et inextricabiles lites ac perpensis et
repetitis consiliis et deliberationibus ratione certae quotae de reditibus salis in perpetuum pro
spontanea compensatione illorum bonorum ecclesiasticorum aliisque piis effectibus in
instrumento transactionis in genere et in specie insinuatis exsolvendae anno 1630 fuerit
conventum.
Quia vero etiam tunc visum fuit, ut inter alia praesertim ex dictis reditibus tractu
temporis in praememorato nostro regno hereditario ad divini nominis maiorem laudem et
gloriam, exaltationem et augmentum sanctae catholicae ecclesiae et ad propagationem
eiusdem fidei quatuor episcopatus erigi debeant; et nos talia quo citius eo melius exsequi
desiderantes ad primum episcopatum in oppido nostro Lithomericensi in confinibus Saxoniae
et Lusatiae, ubi haeresis maxime olim invaluit, erigendum non modo Maximilianum
Rudolfum liberum baronem de Schleinitz, praepositum ecclesiae Litomericensis, quae ab
antiquo illic collegiata fuit et adhuc est, virum ex nobili familia natum et ob eximias animi sui
dotes, doctrinam, comitatem, vitae morumque honestatem hac promotione plane dignum
Reverrendissimo et Eminentissimo in Christo Patri Domino Ernesto Adalberto S. R. E.
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Presbytero Cardinali ab Harrach, Archiepiscopo Pragensi, amico et Principi nostro fidelissimo
(quemadmodum supra memoratus parens noster desideratissimus gloriosae mamoriae ad
primam statim intentionem episcopatuum erigendorum in simili pro omnibus tunc quatuor
fundandis fecerat et ipso facto personas ad eos denominaverat, quae interim omnes ex hac vita
emigrarunt,) denominavimus. Verum etiam eiusdem iam memorati Cardinalis ope et consilio
ad bona tam stabilia quam alia necessaria pro mensa episcopili et quorundam canonicorum
procuranda ita serio concurrimus, ut fundationi et erectioni episcopatus ibidem principium
commode poni posse sufficienter constet.
Quapropter Vestrae Sanctitati hisce nostris non solum pium desiderium nostrum ratione
erectionis episcopatuum illorum explicare verum etiam in Dei Omnipotentis nomine eundem
Maximilianum Rudolphum de Schleinitz praepositum praesentare voluimus, quem pro
sufficienter praesentato haberi cupientes Vestram Sanctitatem filiali observantia requirimus,
ut et piam intentionem nostram in erigenfo hocce episcopatu debitis et necessariis privilegiis,
exemptionibus et immunatatibus collaudare et roborare nominatumque praepositum vel
procuratorem eius legitimum de dicto noviter erecto episcopatu Lithomericensi iuribus et
pertinentiis suis universis investire et canonice, ut moris est, instituere ac confirmare haud
dedignetur.
Sanctitatem Vestram de reliquo Deo et Ecclesiae suae diutissime salvam et incolumem
vivere ex animo comprecantes.

Viennae, die 18. Dec. 1649.
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15. Prosba probošta Schleinitze císaři o inkorporaci proboštství. 7. března 1654.
(Originál v AMKU; opis v GHH).

Allerdurchleuchtigster, Großmechtigster, Unüberwindlichster Römischer Kayser, auch zu
Hungarn und Beheimb König.

Allergnedigster Herr Herr. Eß geruhem Ewer Kays. Mt. sich allergd. zu entsinnen, waß
gestallt dieselbige mich zu dem neu fundirten Bistumb zu Leutmericz vor etlichen Jahren
denominiren hernacher auch der Romanae Curiae in Kays. und Kögl. Gnaden praesentiren
haben wollen.
Wann dann die seithero erhobene juris conferendi Strittigkeit auf Interposition des Herrn
Cardinalis von Harrach, Erzbischoffens zu Prage, dahin entlich gediehen ist und Ihre Päbst.
Heiligkeit sich so weit erkläret hat, daß, daferne Ew. Kayl. Mt. allergd. ruhig sein wolten, der
mensae episcopali bei dem Bistumb zu Leitmericz dieselbige Probstey, wie nicht weniger
denen noch drey anderen designirten Bistümbern in Böheimb die vornembsten ecclesias und
beneficia parochialia deren bewusten dreyen Städte zu incorporiren, sie hingegen von ihrer
Praetension abweichen undt Ewer Kayl. Mayt. daß ermelte jus conferend, cediren und
einraumen wolte. Unangesehen nun daß E. Kays. Mayt. Ihren Königl. Statthaltern umb ihr
Guttachten deßhalben allergd. geschrieben haben, die Sache sich demnach verweilen thut; ja
auch eingenommenen Bericht nach pro parte supradictarum reliquarum trium civitatum und
anderer auch, welche manhierüber vernehmen hat wollen, allerhand difficultationes und
Einstreuungen sich ergeben wollen, hindurch dieses so hochseliges und dem gantzen Lande
zu besonderem geistlichen Nutzen gereichendes Bistumer Werk, bevorab aber das ermelte
Leitmericzer Bistum, mit dessen Fundation und Praesentation es schon also weit kommen ist,
nur noch länger verschoben und prorogiret werden möchte, da es doch von denen anderen
dißfahls nicht dependiret, also habe ich derenthalben vor gutt angesehen, zu Beschleinigung
und Facilitirung dieses von Ewer Kaysl. Mayt. mir allergd. conferirten Leutmericzer
Bistumbs deroselben ein Mittel allerunterthenigst vorzuschlagen, wodurch Ewer Kayl. Mt. in
die bemelte, von Ihrer Päbstl. Heiligkeit begehrte Incorporation meiner Propstey desto
unbedenklicher allergd. einwilligen und deroselben hirmit gratificiren möchte.
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Undt ist demnach hirinnen dieses mein allerunterthenigstes Anerbitten, daß, dafern Ewer
Kayl. Mayt. neben der bischöflichen Dignitet zu Leutmericz auch daß praepositurae
beneficium atque titulum ja noch conserviret und erhalten allegn. haben wolten, (wiewohl,
weil der Bischoff dem praeposito in primatu et gubernatione capituli anitzo succediret,
hingegen der decanus die spiritualia ecclesiae versiehet und administriret, in Italia auch und
anderßwo bei dergleichen mittelmessigen ecclesiis cathedralibus und welche Metropoles nicht
sein, mehrentheils keine praepositurae zu finden sein, sondern der episcopus allein neben
einem decano oder archipresbytero und etlichen canonicis daß capitulum formiret und die
Kirche versiehet, solches vielleicht nicht so hochnöthig sein möchte) gegen E Kayl. Mayt ich
mich meo ac successorum meorum nomine allerunterthenigst obligiren wolte, daß ich nach
Verflißung 8 oder 10 zu vorhin schon allergd. verwilligten Jahren a die adeptae
confirmationis (inmitler Zeit ich daß Bistumb noch besser anrichten und die proventus
desselben, massen mit Reparirung deren annoch ruinirten Wirtschfftsgebäuden wie auch
Anrichtung neuer Mayerhöfe und Adjungirung noch mehrer Felder und Weingarten von mir
teglich beschiehet, melioriren und verbessern wolte) alle Jahr ein gewisses Stück Geldes, zum
Exempel ein 1000 fl. oder dergleichen, darvon folgends eine neue Praepositur geziemendes
Einkommens fundiret undt gestifftet werden könte, zu dero Kögl. Prager Landtaffel legen und
depositiren, innmittelst auch nichtsdestoweniger einen sacellanum oder vicarium, welcher deß
praepositi officia atque munia biß zu Aufrichtung einer neuen Probstey neben denen andern
canonicis bey der Kirchen vertretten und exequiren helffen solte, (wie bißhero beschehen),
halten und alimentiren wolte, welcher etlicher Jahre mora der Verzögerung dann auch E.
Kayl. Mayt. umb desto weniger bedenklich sein und vorfallen kan, dieweil auch bey den
vorigen Zeiten, alß die böhmischen Könige die mehrgemelte Praepositur, eß sey ihren eignen
curialibus oder auch anderen absentibus personis conferirt haben, offt in 50, 60, ja auch
hundert Jahren kein würklich residens praepositus allda gewest ist, sondern desselbigen Stelle
und Officia per sacellanos oder vicarios bei der Kirche ersetzet und vertretten haben müssen
werden, massen geschehen ist, als praepositi Litomericenses gewesen sein Joannes Faber,
episcopus zugleich Viennensis undt Kaysers Ferdinandi I. Beichtvater und Hoff Prediger;
Caspar Longus, zugleich episcopus Neostadiensis, hernachert Wratislaviensis; Marcus Baro a
Kitlicz, decanus zugleich cathedralis ecclesiae Wratislaviensis; Franciscus a Ditrichstein,
Pabst Clementis Octavi zugleich würklicher Cammerer, hernach Cardinal und Bischoff zu
Olmütz; Sbigneus Berka, Thumb Probst zugleich zu Regenspurg und Freisingen, hernacher
Erz Bischoff zu Prag; Jacobus Chimarreus, Kaysers Rudolphi zugleich vornehmbster Hoff
Capellan und Eleemosynarius und andere noch viel mehr.
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Undt gelanget diesem noch an E. Kayl. und Kögl. Mayt. mein allerunterthenigstes,
demüthigstes Bitten, dieselbe geruhen gegen diese also von mir allerunterthenigst gethane
Anerbittung in die von Ihrer päbst. Heiligkeit obbemelter massen begehrte Incorpocation
meiner Probstey in daß mehr gedachte mir conferirte Leutmericzer Bistumb, (ohne welcher
Incorporation dann auch sonsten in der Wahrheit, dieweil daß Gutt Drumb vor sich alleine
darzu nicht erkleklich, auch wegen täglich vorfallenden Nothurfften von der Residenz
alzuweit abgelegen ist, auch kein andreß also wohl gelegenes allda in der Nähe zu finden ist,
keine Stabilitet und Consistenz haben würde) unangesehen deren noch übrigen dreyen
designirten

böhmischen

Bistümber

annoch

hinterstelligen

Manutenirung

allergd.

einzuwilligen und derenthalben dem obwohlgedachten Cardinal von Harrach zu weiterer der
Sachen zu Rom Beförderung allergd. avertiren zu lassen, darmit dieses so nothwendige Werk
dermahlen einst seinen Fortgang gewinnen, ich der von Ewerer Gnade würklich habhafft
werden und genießen, wie nicht weniger etlichen villeicht Nachdenkens bei der Welt wegen
so lang suspendirter meiner Confirmation entübrigt sein und entgehen könne.
Zu allergd. gewährigen Kayl. und Königl. Resolution mich demüthigst befehlend und
verbleibendt hierunter

E. Kays. und Kögl. Mayt.

allerunterthenigst und
treuschuldigst obligirter

Capellan und Unterthaner.
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16. Posudek Litoměřické kolegiátní kapituly týkající se inkorporace proboštství. 1654.
(AMKU. Opis v LA Praha)
10 Zue genugsamber Stabilir und Aufrichtung des Bistumbs zue Leuttmeriz halten wir darvor,
erstlich, daß, wann die Probstey zu Leuttmeriz neben dem Gueth Drumb der mensae
episcopali incorporiret werden solte, der Bischoff daselbst nach Qualität seines Standes (seine
Spesen waß moderirendt und in Acht nehmendt) ein genug ehrliches Außkommen von beiden
solchen Güettern haben könte, nemblich das Guett Drumb per ein 4000 fl., die Probstey über
ein 2000 fl. nach jeziger Zeiten Beschaffenheit gewießes und unfehlbares abgezogenen
Einkommens ein Jahr dem andern zue Hülffe ungefehr computando; auf viel höhers sie dann
der Zeit nicht gezogen werden können.
20 Daß so ged. Incorporation der ermelten Probstey zur Aufrichtung solches Pistumbs
nicht allein dienlich und förderlich, sondern auch in Ermanglung eines andern dergleichen
dem Bistumb eben so wohl gelegenes Guetts und Mittels von Nöth zue achten sey; denn
dieweilen das in Gebürg situirte Guett Drumb von der Statt leuttmeriz drey Meilen Weges
abgelegen ist, über dieses daß es, wie angedeutet ist worden, zur Sustentation eines Bischoffs
vor sich selbsten zue gering und zue unerklöcklich ist, würde der Bischoff, wann er die
Probstey zur Hülffe nicht hete, seine altägliche alimentationes und Lebensmittel besonderes in
Winters Zeit, da die Straßen offt wegen großen Schnees oder auch sonsten unpracticirlich
sein, gar beschwerlich darvon allemahl haben und bekommen können, zue geschweigen, daß,
dieweil die Underthaner des Guetts Drumb insgemein ganz geringen Ackherbaw haben und
sich meistentheils mit Hoppen und andern Landfuhren erhalten und ernehren müeßen, wann
amn sie noch überdieß zue continuirlichen Hoffuhren nacher Leitmeritz treiben und
anspannen wolte, sie bey ihren kleinen und geringen Güettern gar beschwerlich Hauß halten
und verbleiben würden können; dahingegen, wann die Probstey dem Bistumb incorporirt und
einverleibet werden solte, ob dieselbe schon von nicht besonders großen Gebiett und territorii
ist, sintemahl sie in dreyen Dorffschaften alleinbestehen thuett, sieweil sie aber der
bischofflichen Residenz so ganz wohl na der Hand istm darbey auch etliche feine und zue
einer bischofflichen Taffel wohl dienliche regalia in sich hat und mit Leuthen und anderen
täglichen Hauß und Kuechel Notturfften dem Bischoff fluechs verhülflich und dienlich sein
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kann, als wehre denen ob angezogenen Difficultäten wegen Weitte und Unerkliklichkeit des
Guetts Drumb darmit gar wohl remedirt und abgeholffen.
30 So hlaten wir darvor gleichwohl auch zum dritten, daß der jetzige praesentirte
Bischoff bey der ihme von Ihrer Kay. Mtt. bey Occasion seiner Nomination beschehenen
Begnadung derer 10 Jahre freyes Genußes der Probstey zue Leuttmeriz neben dem Guett
Drumb zue Hüelff hernach seiner Bischofflichen Taffel in alle Weg zu erhalten und zum
wenigsten biß zue Außgang solcher Zeit mit keiner anderen Pension nicht zu belegen oder zue
oneriren wehre, zuemahl er von ermelter Probstey wegen dem alten Gebrauch nach, wie noch
biß dato allzeit geschehen ist, einen vicarium oder sacellanum noch ferner halten kann,
welcher die divina officia anstatt des Probsten in der Kirchen verrichten und vertretten könne,
auß Ursach, dieweilen nit alleine, wie oben gemeldet, solche beyde Güetter aniezo über 6000
fl. gewißen abgezogenen Einkommens nicht viel höher zu achten, darum dan die annoch
wehrende Contributiones und Trankhsteuer auch noch etwas benmben und abkhürzen thuen,
sondern auch dieweil ohn beyderseits Orthen an Wirthschafft und Residenzien nich wenig zue
repariren und zue verbeßern noch alleweil täglich vorfällt und auch die initia und die Anfänge
selbst so gedachter Dignität und derer genugsambe erfordenrn und noch wegnehmben
werden.
40 Was nun aber zum viertten die Ihrer Kay. Mtt., proponirte und vorgeschlagene sieben
Mittel544, wormit neben dem soged. Bistumb gleichwohl auch die Probstey daselbst und
derselben uralter titulus conserviret und erhalten werden möchte und inspecie, waß die erste
proponirte Form betreffen und anlangen thuett, nemblich das die jezige Thumbdechantey, wie
sie anizo ist, sambt ihren Güttern und Einkommen in eine Probstey künfftig verwandlet und
permutiret, hingegen aber der seinoratus oder ältere canonicatus in dem decanatum
wiederumb verändert und transmutirt werden möchte, mit dießem darbey Zuesaz, daß der
Bischoff künfftig verbunden sein solte, eine Pension von 300 fl. dem neuen praeposito pro
meliori ejusdem sustentatione jährlich von seinen Guetern zu liefern, darvon halten wir, daß
solcher erster vorgeschlagener modus zwar vor sich selbsten nicht unpracticirlich oder
unthuenlich währe, sintemahl die ermelte Thumbdechantei an Weingartten und andern
liegenden Gründen auch Underthanen noch zimblichermaßen fundiret, daß also neben einer
dergleich Pension und jährlichen subsidio von 300 fl. ein neuer praepositus bey einer zuemahl
mittelmeßigen Cathedral Kirche, als diese zue Leuttmeriz sein wirdt, noch zimblich
außkommen und sich kümmerlich erhalten würde können; jedoch ist darbey auch dieses zue

544

Tj. Harrachem navrhovaných sedm způsobů inkorporace proboštství. Viz § 28.
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consideriren, daß man hingegen wiederumb auf solchen Fall auch dem decanatum aufs Neue
dotiren und melioriren würde müeßen; sintemahlen der ged. senioratus ader ältere canonicatus
dieses capituli, als welcher an liegenden Gründten nichts nicht sondern nur alleine an
Weinzehenden und Äckherzinsen etwas hat und sich jährlichen kaumb auf ein 300 fl. mit
allen seinen Einkommen belaufen kann, gar zue schwach und unerklecklich währe; darzue
dann auch diese kombt, daß es villeucht dem Bistumb beschwerlich und onerosum vorfallen
würde, wenn es mit solcher immerwehrender Pension (zuemahlen die Zeitten und Jähre offt
ungleich sein) beleget und graviret werden solte, und müeste zum wenigsten auf solche Maaß
und Weiße geschehen, daß dem Bischoff frey und offen darbey stehen solte, solche jährliche
Pension nach seiner ersten gueten Gelegenheit mit einen dergleichen Capital, welches so ged.
Pension außtragen möchte, hinwiederumb auszueleschen und von dem Bistumb abzuetragen.
50 Was dem andern proponirten modum anlangen thuet, daß nemblich der Probst zue
seiner vorigen und alten Praepositur nach Endung und Außgang der obged. 10 Jahre, welche
dem jezigen praesentirten Bischoff von Ihrer kay. Mtt indulgirt sein worden, hinwiederumb
kommendt und gelangendt schuldig und verbunden sein solte, dem Bischoff alle Jahr eine
Pension von 1000 fl. zue reichen und zue liefern, darvon halten wir, daß solches bey jezigen
nunmehr Zuestande dieses Königreiches fast unpracticirlich und unmöglich sey; dan über daß,
daß so ged. Probstey jährlichen ein Großes auf dem Bau derer Weingartten keine Abnehmung
oder Abgang fast nit mehr haben wollenm sintemahl des Volks in dem Lande nunmehr zue
wenig ist und die angränzenden Meißner ihren notturfftigen Wein WAchs schon selbsten jezo
habenm wie nit weniger, daß der ganze Weinzehendt, , welcher von dem probstichen
Weingebürge alljährlich fallen thuet, von Alters hero nicht ihme, dem Probsten, sondern dem
seniori oder ältern canonico des Stiffts vor seinen Underhalt zue Theile wirdt und zuekommen
thuet, so ist eben auch die übrige Witschafft so ged. Probstey also mäßig und von solcher
Condition, daß sie so ged. Pension über die Alimentation des Probsten selbst gar nicht
abstatten oder ertragen würde können; darbey denn auch noch dieses zue consideriren kombt,
daß in alle Weege dem Bischof neben Drumb alleine eine Pension bloß von 1000 fl. gar
schwerlich erklecklichen würde, sintemahl, wie oben gemeldet ist worden, so ged. Gutt
Drumb attentis circumstantiis et contingentiis omnibus vor über 4000 fl. gewießes und
abgezogenes Einkommens aniezo nicht geachtet werden kann.
60 Daß dritte vorgeschlagene Mittel, nementlich, daß der Bischoff die Praepositur
zuegleich haltend und geniesendt, innerhalb 20 Jahren Friest vacante interea beneficio
verbunden und obligirt sein solte, von seinen gesambten Einkommen ein Capital von 15000
fl. zue samblen und auf die Seitten zuelegen, darvon hernacher ein Guett erkauffet und darmit
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eine neue Praepositur gestifftet und aufgerichtet werden möchte, darvon halten wir, daß
solcher modus under denen sieben proponirten und vorgeschlagenen noch der schleunigste
und unvorwirthiste währe und demnach zue hoffen, daß in so langer Zeit und Frist mediante
pacis beneficio die Güetter des Bischoffs ein mehrers als jezo austragen würden, als könte
man in alle Weege auf solchen Vorchlag fueßen und sich fundiren, mittlerweile, wann
zuemahl der Bischoff noch hinfort ferner continuirte, einen vicarium oder sacellanum von
ermelter Probstey wegen zuehalten, welcher die divina officia vor dieselben neben denen
andern canonicis verrichten und vertretten thette, würde man darmit gleichwohl auch den
Mangel oder defectum eines würklich anweßenden Praepositi in also lenger oder ja auch noch
lengerer Zeit desto leichter erdulden und ertragen können, sintemahlen es auch schon vor
diesen vor gar vielen undenklichen Jahren der Brauch gewest, daß die praepositi nur einen
vicarium oder sacellanum bey der Kirche haltendt, gar selten locales und in residentia
anwesendt gewest seindt, in demem die geweste Könige in Böhemb solche Praelatur
mehrentheils Ihren Hoffleuthen oder aber andern, in höhern Würden bestehenden subjectis
per modum subsidii ertheilet und verliehen haben; dahero dann allererst von Carolo IV.
hernacher der decanatus daselbst gestifftet und aufgerichtet ist worden, damit die absentia
praepositorum desto leichter geduldet und toleriret werden könnte; zue welches Vorschlages
desto mehrer Beschleunigung dann auch dahin villeicht getrachtet werden könnte und
versuchet, ob nicht der Weil auß dieser geistl. Saltzcassa ein Stukh Geldes, nemblich etwa ein
10000 fl., auf einmahl hergeschoßen und vorgestreckt werden könten mit Verbindung des
Bischoffes, daß er solche summa nach Außgang derer bewuesten indulgirten 10 Jahren mit
1000 fl. jährlichen der ded. Cassa wiederumb ersezen und restituiren solte, wormit der anfang
zu solcher neuen Fundation mit Erkaufung eines absonderlichen Guettes je eher je beßer
gemachet werden könte; oder aber, dieweilen ohne daß pro Fundatione aliquot canonicatuum,
vicariatuum et musicae pro nova ecclesia cathedrali noch ain Guett nothwendig erkauffet
wirdt müeßen werden, könte vielleicht ein so wohl conditionirtes und qualificirtes erkauffet
werden, worauß gleichwohl auch der Probst selbsten ein 1200 fl. ungefähr jährlichen fluechs
erheben eund bekommen könte und könte auch gleichwohl noch der Bischof verbunden sein
und verbleiben, der Cassa zue seiner Zeit einem gewießen Ersez und Restitution von dem
Seinigen hinwiederumb zuethuen.
70 Das vierte proponirte Mittel, welches auf eine Division oder Zertheilung der Probstey
zwichen dem Probsten und dem Bischoffen außlaufen thuet, ist unsers Erachtens gar nit
thunlich und practicirlich; den dieweil solches beneficium nicht besonders groß und
weithläufig ist und nur bloß in dreyen Dorffschafften bestehen thuet, als würde sowohl dem
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Bischoffe als auch dem Probst mit einen so geringen Theile kein besonders subsidium ,
welches vor einen jedweden erklecklich sein möchte, darmit nicht geschehen oder geschaffet
werden können, zuemahlen dieweil auch das Weingebürge den Zehenden zue der Probstey
nicht gieb und der eigene Weinwachß gar offt mangelhafftig oder aber der Wein selbsten von
ganz kleiner Abnehmung ist.
80 Das fünfte vorgeschlagene Mittel, daß nemblich der Bischoff die Probstey nutzendt
und haltendt, dem Probst so lang 1000 fl. jährlichen hierauß geben solte, biß er ihme von
seinen Mittlen ein Guett, welches eben auch 1000 fl. jährlichen eintrüege, nicht erkauffet
würde haben, ist unsers Erachtens wegen jeziger BEschaffenheit der so ged. Probstey und
deroselben bahren Einkommen grosser Ungewißheit eben nicht thunlich und practicirlich.
90 Und der gleichen endlich ist auch von denen letzten zweyen vorgeschlagenen modis
eder Mittlen zue sagen, daß entweder der Probst dem Bischoff oder vice versa, der Bischoff
dem Probsten einen gewießen wehrenden Zinß von 1200 fl. von ermelter Probstey
Einkommen aufzuerichten und zue fundiren schuldig sein solte, welches obangedeuter
Ursachen halber eben auch gar langsamb zue gehen und beschwerlich zue Werkh zue richten
sein würde; und soviel von dem Bistumb zue Leuttmeriz.
Was aber die fundation und Aufrichtung derer noch übrigen dreyen Bistumber, als zue
Königkraz, Pilßen und Budweiß und dem darbey gethanen und proponirten Vorschlag
anlangen thuet, diweilen diselben praetendirten und gesuechten icorporationes so ged. Stätte
beneficiorum curatorum von keiner so hohen Importanz nicht sein, auch dem geschehenen
Vorschlag nach weder sie, die Stätte, mit höheren stipendiis vor ihre Geistliche darbey nicht
nagestrenget oder graviret werden dürfften und in alle Wege ohne derselben weitern
Ungelegenheiten die cura animarum bey ihnen von einen auß denen künfftigen capitularibus
wie zuvor verrichtet und versehen, ja wohl auch die zwey Stätte in specie als Pilßen und
Budweiß bey ihren vorigen jure collaturae noch erhalten und conservirt werden könten, als
siehet man hierinnen zue einiger Difficultation oder Bedenkhen keine einige so grosse Ursach
nicht und könte wohl diese Incorporationssach bey denen obangedeuten Vorschlags Mittlen
als ihren Stätten allerdings unpraejudicirlichen zue desto mehrern Beschleunigung dieses so
ganz heilsamben Werkhs der Fundation der ged. Bistumber unsers wenigen Erachtens
allerdings beruhen und bewendten.
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17. Harrachův list císaři Ferdinandu III. Řím, 1. května 1655.
(V c. k. Dvorském a státním archivu ve Vídni : Corresp. Romana fasc. 58 ab a 1655)

P. T.
Den vergangenen Montag ist in der Congregation de propaganda die Materi der Neuen
Bistumber in Böheimb vorkommen und auf wenigst, so viel das Leutmerische betrifft, weil E.
Kayl. Mt. de suo die Probsteyen alda darin incorporiren laßen und es also ex parte dotiren, in
dero favor undt daß E. Kayl. Mt. die Praesentation in perpetuum zu passiren decretirt worden.
BEruhet nur noch, daß eben dießes in einer andern Congregation coram Sanctmo aufs neue
stabilirt werde, undt wird man hernach gleich zu der würklichen Erection schreiten, und
weilen ohne daßder presertirte Probst von Schleinitz in wenig tagen alhier sein wirdt, auch
alles übriges desto leichter zu Stand gerichtet und vielleicht gleich dahier noch consecrirt
werden künnen. Sorge nur, es retardire unß, daß sein Praesentation, welche lengst allhero
eingeschickt worden, dahier verlegt undt sich nit finden will, daß also eines Duplicati under
einem frichen dato leichtlich vonnöthen sein wirdt.
Über die übrigen dray Bistumber ist noch kein endliche Resolution genohmen worden,
weil etliche Cardinales starkh darwieder opponirt undt vermeinet, wo E. K. M. zue ieem
Bistumb zu nominiren frey stehen solle, sie die Wahl haben möge, und hat sich der Cardinal
Palloto forte gemacht, er getrauete ihm solches, wan wan er E. K. M. selbsten zuesprechen
künndte, dero gar leichtlich eizureden. Ich hoffe aber, in einer andern Session sollen auch
diese Opinianten von den Partialen E. K. M. überstimmet und die Materi, vollents in dero
favor, doch nur tamquam ex gratia, determiniret werden. Und haltet iedermann für rathsamb,
E. Kayl. Mt. sollen immerfort, qualitercumque Ihr Päbstl. Heyl. acconsentiren wolle, alles
annehmen, weil deren praetensis iuribus darumben nichts darmitt benohmen würdt.
Eß hat zwar auch die Materei der Caarolina herfür kommen sollen, ist aber die Zeith
dißmahl darzue zu khurtz worden. Viel ziehen gar scharff an, daß man ohne Begrüessung der
Congregation darmit so absolute disponirt hat und wolten gern qualche sentimento darüber
weisen. Ich merkhe aber Ihre Päbstl. Heyl. dißfahls moderatius disponirt und wan nur ein
modus, die Reputation der Congregation etlicher maßen zu salviren und wie die Lecturas in
einem ganzen Königreich nicht so gar ganz allein denen P. P. Societatis einzuraumen, zu
ersinnen, so dörffte im Übrig alles zue Ew. Kayl. Mt. Satisfaction leichtlich auslaufen.“ etc.
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18. Schleinitz Harrachovi. Řím, 12. června 1655.
Obsah: Prekonizace litoměřického kostela, návštěvy kardinálů, poezie, různé novinky z Říma.

Hochwürdigst, Hochgeborener First!
Gnädigster Herr!
Es seind meine Sachen durch guten Fleiß des Herren Auditoris dahin gebracht worden,
daß die Präconisation meiner Kirche auf iezo kommenden Montag gewiß zu hoffen ist. Der
Cardinal Colonna kombtt zu dem Consistorio gewiß herein und wenn er auch schon nicht
kommen wäre, hette demnach auf solchen Fall sein Auditor einen andern Proponenten
bestellen wollen.
Daß Memorial der Proposition, welches ein Extract des processus ist, hatt der Giovanni
selbst als von einer meiner Kirchen zimblich umbstendlich aufgesezet, dan sich der Orsucci
darein nicht gefunden hatte. Jezo wird es von alle Cardinälle a parte copyret, damitt zu dem
Consistorio alles fertig sein könne. Zwar hatt der Notarius in dem processu aus Eyl zimbliche
Fähler begangenm welche aber von dem Giovanni nicht attendiret, sondern in dem extractu
durch ihn ersetzet sein werden, welches gar nicht schaden soll, weil wir den processum
selbsten in den Henden behalten; in specie under andern hatt er die geschehene Cession des
circui Litomericensis genzlich darinnen ausgelaßen, deren aber der Giovanni selbsten genug
kündig ist; dahero von ihm solche in dem extractu expresse eingebracht ist worden, wie dan
auch die Presentation selbsten, deren Original wir auch gleichwohl wiederum in Henden
haben.
Ich werde dem Cardinal Colonna bei deßen Ankunfft flux aufwartten und ihme E. E.
viglietto presentiren; und nach geschehener Preconization werde ich gleichwohl auch flux auf
dem habito bedacht sein und die Cardinales anfangen zue visitiren, damitt ich umb den halben
Julium ungefehr wiederumb zum Abreisen, wils Gott, mit allen fertig sein könne. Jetzo
verferttige ich ettliche compositiones in lode del Papa, welche ich ihm in einen Biechel
vermittelst einer kurzen dedicatoria vor meiner Abreisen gedenke zu presentiren; will
hernacher E: E: schon alles, wenn es gedrucket wird sein, gleichwohl auch communiciren.
GEstern ist das examen aliquot episcoporum vor dem Pabst gehalten worden, in specie
eines Cesarini per la chiesa di Montepeloso, deren Kirchen gleichwohl auch bei dem ersten
consistorio proconiziret dörften werden.
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Dieser Pabst machet schon gewiße disposiciones per la futura promocione di alcuno
delli suoi und wie man muettmaßet, des Vescovo di Montalcino, suo nipote; dan außer, daß er
durch den Monsre Scotti daß palzzo die Montalto allhier in Rom wie auch deßen vigna a
Frascati a gran prezzo einkaufen läßet, ingleichen auch mit Aufnehmung vieler Diener eine
absonderliche Corte schon formiret, so redet man auch stark, er tractire eine Heirath mit einer
Tochter des principe Borghese. Solche maneggi dörften denen Jesuitern nicht allerdings
gafallen, welche vermeinet gehabt, die Nepotes dieses papatus selbsten zue sein und dörfte
also ihre Hofnung gleich wie mitt dem Papa Clemente ausschlagen, welchem sie auch a
nepotismo lang abgehalten, in Meinung selbstem zue regiren, hernnacher aber mitt ihme stark
cozziret und großen Handel und Wiederwillen gehabt haben.545
Der arme Graff Slavata hatt eben den Tag, wie wir auf Castelnuovo sein, mitt seinen
Cammerdiener, welcher mitt ihm anstatt des Haubtmanns Graffen dahin reitten hatt sollen, ein
Unglick gehabtt, in deme derselbige neben anderen Cameraten nachmittang in dem Tiber
badend darinnen ersoffen ist; soll ain Magister von Trbsch gebürtig, gewest sein.
Wir seind eben noch denselbigen Tag glücklich wiederumb nacher Haus gekommne,
auff dem Weg aber mitt denen Mulen dermaßen stark fortt gejaget, daß sich beide hindere
Reder von großer Hize und Collision angezindet haben, welches ist vor diesen nie gesehen
und haben beide dei der Tiber genug zu thuen gehabtt, daß wir die Brunst leschen und
forkommen haben können.
Ich bin noch Gottlob sambtt den meinigen gesund. Die Hize continuiret anoch und will
noch täglich zue nehmen. Gestern hatt es angefangen ettwas zu sprizen und heitt ist es auch
ettwas gewölkicht, aber ohne weitteren Effect und verbleibet sehr geschwül.
Gott gebe, daß E. E. fein gesund und gl¨cklich fortkommen, wie ich denn hoffen will;
werde deßen GEwißheitt mit Verlangen gewerttig sein. Hiermitt mich zue beharrlicher Gnade
gehorsambst befehlende, ich verbleiben thue

E. E.
treu obligirtester Knecht und Creatur lebnszeit
M. H. von Schleinitz

Rom, den 12. Junii
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Schleinitz se tu a tam otřel o jezuity; nebyl však jejich nepřítelem. Řádu si cenil, jeho zásluh a zvláště misijní
činnosti, měl mezi nimi dobré přátele atd. Tenkrát velká nedorozumění vyvolal spor o univerzitu. (Viz Krásl: a.
a. O.)
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Schleinitz Harrachovi. Řím, 19. června 1655.
Obsah: Těžkosti při prekonizaci, kardinál Colonna, návštěvy kardinálů, různé zprávy.

Hochwürdigist Hochgeborner First, Gnädigister Herr!
Es werden E. E. ein mein Schreiben zue Bologna emfangen haben. Hiermitt berichte ich
sie, daß die Preconizacion meiner Leittmerizer Kirche bei dem vergangenen Consistorio
durch den Cardinal Colonna jedoch mitt hartter MÜhe, fort noch erfolget ist. Der Cardinal
kam auf dem Sonntag gar ser spatt von Marino. Herr Orsucci warttet ihm flux auf und
bestimbtte mitt ihm die Preconizacion aller dreyen Kirchen, vermeinende, daß schon alles gar
wohl bestellet wäre worden. Montags früh, als ich ihm aufwarttete, kunte ich keine Audienz
nicht haben, damitt ich ihm E. E. biglietto einhendigen könte, under dem Vorwande, der
Cardinal wäre stracco.546 Ueber eine Weile, als der Cardinal schon heraus alla Carozza gehen
wolte, kombt sein Auditor heraus zue uns sagende, der Cardinal wolle meine Kirche nicht
preconiziren, es wäre mitt ihm darvon noch nichts abgered worden. Da erschrack der Orsucci
und asslatirte ihm neben mir an, bittende, er wolte es ja nicht underlaßen, weil ich selbsten in
persona alla Corte wäre. Da bedachte er sich wiederumb und namb daß Memorial wieder zue
sich sagend, er wolte mit dem Pabst zuvor daraus reden. Da sezte ich mich zue ihm neben
andren 3 Monsignori in die Carozza und fuhren mitt ihm nacher palazzo, ohne aber daß er
mihr einiges Wortt wetter sagete. Gleichwohl aber hatt ich ihm E. E. viglietto schon
eingehendiget, welches er allererst in consistorio hernacher mag überlesen haben. Basta aber,
die Preconizacion ist hernacher erfolget und im Hinausgehen sagte er dem Orsucci, che
haveva fatto il servicio a tutti. Sein Langes außen Bleiben und daß mann ihm nicht zuevor
waß außfirlich berichten hatt können, mag wohl dieses ein ganz neue Kirche wäre und
dubitirend vielleicht, ob er solche auch recht genug nach allen circumsatnciis so in der Eyl
proponiren würde können, weil daß Memorial zimblich lang wahr und ettliche ungewenliche
terminos in sich begreiffen thate. Jetzo erwartte ich nun deß kommenden consistorii, darzue
ich mihr dem habito albereitt machen laße, in Willens, neben andren 3 oder 4 Bischoffen das
Rocchetto von dem pabst nach Gewohnheitt zue empfangen und mich hernacher auch
consecriren zu laßen, damit ich hernacher zue Haus ein Mahl ohne weittren Sorgen leben

546

unaven
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könte, wie wohl mihr nichts liebers in der Weltt gewest wäre, als daß ich diese Ehre und
Gedechtnus von E. E. Henden alhier empfangen hette können. Mittler Weile anticipire ich
meine visitas und hatt mihr seithero gelungen, die Cardinales Lapponi, Hassia und Barberino
zue visitiren; werde mitt denen andern vornembsten, so besonders alhiero residiren,
gleichwohl auch weitter continuiren, damitt ich hernacher flux nach der Consecracion con la
bendizione del Papa repatriiren köne. Emfange genug freindliche Accoglienzen, besonderß
von Hrßan. Dem Cardinal Barberino hab ich mitt Gelegenheitt die große Gefahr des
Pauznischen Capittels sub illis haereticis representiret, in Fall daß solches außer der
Inspection des nächsten Bischoffs als Leittmeritz lenger verbleiben solte; dan die Nuncii
endlich, so in der Mitte, können deßelben Incolumitet und Conservacion nicht recht
abwartten, welches er ad notam genommen. Diesen Morgen besuche ich dem Cardinal
Collona per renderli grazie della preconizacione fatta e pregarlo della proposizione anche
futura.
Neues ist alhier wenig. Aus dem Cardinal von Hrßan hab ich vernehmen können, daß er
daß Bistumb Breßl ettwas mag adocchiret haben. Aus dem Barberino aber hab ich merken
können, daß man nicht zue wieder währe oder auch schon gedenket, solches dem Arciduca in
Fiandra gleichwohl auch zue conferiren, welches dan die Jesuiter promoviren werden, damitt
sie padroni verbleiben. Der Cardinal Este ist wegg. Antonio hatt die Reise in Franckreich
wieder eingestellet; iedoch saget mann, daß er a Genova per suo spallo fra tanto reisen werde,
dortt vielleicht endlichere Risposten aus Frankreich zue erwartten. Der Zattino gibt hier vor,
er wolle sein beneficium parochiale zue Sobotka infuliren lassen; hab ihm gesaget, es würde
endlich in Böhmen ein iedweder parochus eine mitram haben wollen und würden also die
infulae vilesciren und ser wohlfeil werden; saget auch, er wolle zue Königraz eine Praepositur
vor dem Herren Caramuel fundiren, welches auch vielleicht wohl geschehen möchte, wan
deßelben Theologia alhiero bastante sein wolte, dem Graff Coloredo sein Intent zue
procuriren. Von diesen wird mihr geschrieben, es sei die schwedische Armatur in der
Wahrheitt wieder Moßkau in favor die Polonia angesehen; jedoch wollen sie auch zuvor
Hamburg ingelosiren und wegen des praetendirten Turmmes mitt solcher Statt eines werden,
welches Zeitt beßer geben wird.
Ich befinde mich sammbt den Meinigen noch Gott lob gar wohl auff. Herr Barsotti ristet
sich schon wegg; hatt mihr eine kleine Cassetta vor E. E. und eine andre kleinre vor dem
Graff Trauttson mitt zue nehmen überantworttet. Auf seinen titulum episcopalem vergisset er
noch nicht; verhoffet immer, es werden ihme E. E. beim Keiser ettwan einen noch zue Wegen
bringen; wolte ihme meines Theiles wohl gern consoliret sehen; er hatt mihr auch von einer
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Donation von 1000 scudi waß gesaget per le sue fabriche, damitt er endlich anstatt des
ermelten tituli sich beshlagen laßen dörffte; ich schreibe hier alles zue E. E. Nachricht alein.
Hiermitt befehle ich mich gehorsambst zue deroselben gewönlichen favor und
wischende glickseligste Ankunfft zue Wien verbleibe ich allezeitt
E. E.
treu obligirtester Knecht und Creatur
M. Rud. Schleinitz
Rom, den 19. Juniis 1655.

PS. Der Cardinal Colonna ist waß capricciolo mitt seinen Audienzen; es waren neben
mihr zwey andere Bischoffe, welche zur Audienz bestellet wahren, und als wir eine Weile
aufgewarttet hatten, ließ er uns sagen, er hette sich retiriret, mieste nach Mittaag alla
congregacione de riti. Haben also wieder ungehöret abziehen müßen; so ahtt er es gestern dem
Graffen von Wirtemberg auch fast gethan. Nun erwartte ich von seinen deittschen Secretari
avisiret zue werden, wan es wohl sein wirde können, daß ich möchte vorkommen; besorge,
die Consecracion von ihm schwärlich zue erlangen; jedoch saget mihr der Secretari, daß E. E.
Reccomandacion in dem biglietto ganz kräfftig seij; darvon ich mich sehr bedanken thue.
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20. Zakládací listina litoměřického biskupství. Řím, 3. července 1655.
(Originál v LBA; opisy v LKA)

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam!
Primitiva illa Ecclesia in angulari petra a Salvatore Nostro Jesu Christo fundata,
apostolorum praeconiis elata, martyrumque sanguine consecrata et aucta, ubi primum
adjuvante domino per orbem tarrarum lacertos suos movere coepit, provide attendens,
quantum oneris humeris impositum haberet, quot oves pascere, quot custodire, ad quot etiam
remotissima loca oculos conjicere oporteret, dicino quodam consilio parochias instituit,
dioeceses distinxit, EPiscopos creavit, Metropolitanos praefecit, ut tamquam viva corporis
membra capiti obsequentia, cuncta secundum ejus voluntatem salubriter in Domino
dirigerentur.
Unde sicut alii Romani Pontifices, praedecessores Nostri, suo tempore omni studio
curarunt, ut fides orthodoxa ubique praedicata propagaretur et errantes oves diabolica fraude
et haeretica pravitate correptae ad ovile et veri luminis agnitionem reducerentur ac pervigiles
eorum saluti pastores assisterent; ita nos, prout temporum aut locorum qualitas suadet,
dignum, quin potius debitum arbitramur, novas Episcopales sedes et ecclesias plantare,
praecipue dum catholicam fidem profitentium regum vota id anxie expostcunt, ut per
hujusmodi novas plantationes popularium augeatur

devotio, divinus cultus floreat et

animarum salus subsequatur locaque insignia dignioribus titulis et condignis favoribus
illustrentur.
Sane cum diocesis Pragensis in regno Bohemico sita, longa, lata et diffusa sit et in ea
tot oppida, tot loca a civitate et ecclesia Pragensi remota, ut ad illa ob eorum distantiam
difficilis pateat aditus et ipse Archiepiscopus Pragensis omnem dioecesin ipsam, quae finibus
regni Bohemici demum terminatur, ea diligentia, qua pars est, visitare caeteraquae Pontificalia
officia exercere ac singulorum dioecesanorum vultum, ut expedit, inspicere non possit, unde
confusio rerum ecclesiasticarum non sine animarum offensione et periculo nasci soleat; Nos
attendentes, quod inter alia oppidum Litomericense, quod fluvius Albis alluit, circuitus ad
minimum quatuor miliarium totiusque circuli Litomericensis caput, antiquitate celebre,
moenibus cinctum, coeli clementia salubre, fertilitate agri abundans, aedificiorum ornamentis
conspicuum, mercimoniis opulentum, cleri et populi multitudine ac nobilitate insigne existat,
ac in ejus pomeriis, ecclesia collegiata Sancto Stephano protomartyri dicata sit elegantis
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structurae, in qua adsunt duae dignitates, praepositura, usu mitrae et baculi insignita, habens
in annuo censu tria millia circiter florenorum illarum partium, et decanatus ac nonnulli
canonici et sacrarium bene instructum, in quo sanctorum reliquiae decenter asservantur, adeo
ut oppidum ipsum Litomericense civitatis et collegiata ecclesia praedicta cathedralis nomine,
titulo et praerogativa merito decorari possit idque non solum Venerabilis frater noster
Ernestus Adalbertus Cardinalis ab Harrach, ad praesens Archiepiscopus Pragensis, verum
etiam carissimus in Christo filius noster Ferdinandus, tertius Romanorum et Bohemiae Rex in
Imperatorem electus, summopere desiderent, imo pro hoc nobis suas supplices porrexerint, ex
praemissis et aliis rationalibus causis, habita super his cum Venerabilibus fratribus Nostris
Sanctae Romanae Eclesiae Cardinalium de Propaganda Fide, oppidum praedictum
Litomericense cum toto ejus circulo et ecclesiis parochialibus aliisque in eo sitis oppidis,
terminis, territoriis, castris, villis et locis nec non clero, populo, personis ac monasteriis,
ecclesiis ac piis locis ac beneficiis ecclesiasticis cum cura et sine cura, saecularibus et
quorumvis ordinum regularibus ab eadem diocesi Pragensinec non omnia et singula, fructus,
reditus, proventus, decimas, jura, obventiones et emolumenta, quae Archiepiscopus Pragensis
pro tempore existens in oppidis, terris, castris, villis et locis, clero, populo et personis ac
monasteriis et beneficiis perdictis, etiam ratione visitationis et legis dioecesanae percipere
consuevit, ab Archiepiscopali mensa accedente ad hoc expresso consensu et desiderio, ut
praefertur, dicti Ernesti Adalberti, Archiepiscopi et Cardinalis, Apostolica auctoritate tenore
praesentium perpetuo separamus et dismembramus ac ab omni jurisdictione, superioritate,
correctione, dominio, visitatione et potestate pro tempore existentis Archiepiscopi Pragensis
illiusque Vicarii et Officialis ac solutione decimarum, primitiarum et quorumcunque aliorum
jurium eidem Archiepiscopo ac dilectis filiis capitulo Pragensi per clerum, populum et
personas hujusmodi, ratione subjectionis, jurisdictionis, superioritatis, visitationis et legis
dioecesanae debitorum, ita ut de cetero Archiepiscopus Pragensis pro tempore existens nullam
jurisdictionem in oppida, terminos, territoria castra, villas et loca nec non clerum, populum,
personas ac monasteria, ecclesias, beneficia et pia loca hujusmodi comprehensa, quaecunque,
quotcunque, qualiacunque sint, quae antea ad illius collationem seu quamvis aliam
dispositionem quomodolibet pertinebant, habeat minusque beneficia hujusmodi ecclesiastica
conferre, seu fructus, reditus, proventus, jura, obventiones et emolumenta per eum in oppidis,
terris, villis, castris et locis praedictis, de his, quae ad illum ratione jurisdictionis, visitationis
et legis dioecesanae hujusmodi pertinent, se intromittere nullatenus possit, Auctoritate et
tenore praemissis penitus de consensu praedicto eximimus et liberamus atque ad
Omnipotentis Dei laudem et gloriam et Beatae Mariae semper Virginis et Sancti Stephani
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Protomartyris totiusque curiae coelestis honorem et animarum salutem ipsum oppidum
Litomericense in civitatem et praefatam collegiatam ecclesiam in Cathedralem sum eadem
Sancti Stephani Protomartyris invocatione pro uno episcopo Litomericensi nuncupando, qui
ecclesiae Litomericensi praesit et jurisdictonem episcopalem omniaque et singula, quae
ordinis, jurisdictionis et alterius muneris episcopalis sunt, habeat et exerceat, de simili
consensu et eisdem auctoritate et tenore erigimus et instituimus ac Litomericium pro civitate
et alia oppida, terminos, territoria castra et villas et praedia nec non clerum, populum et
personas hujusmodi pro clero, vasallis, populo et personis civitatis et dioecesis Litomericensis
auctoritate et tenore praemissis concedimus et assignamus.
In super mensae episcopali dictae ecclesiae Litomericensis pro ejus dote dominium, ab
eadem congregatione de Propaganda Fide praedicta hujus eroctionis efficiendae gratia tribus
et quinquaginta florenorum bohemicorum millibus in illis partibus nuper emptum et praefatam
praeposituram, quae de jure patronatus dicti Ferdinandi, tanquam Bohemiae regis et in dicta
collegiata ecclesia dignitas principalis exsistit et ad praesens certo modo, quem praesentibus
haberi volumus pro expresso, vacat, quamque de consensu ejusdem Ferdinandi Regis
auctoritate et tenore praemissis omnino supprimimus et extinguimus omnesque tam
praepositurae hujusmodi sic suppressae quam dominii ut praefertur empti, fructus, reditus,
proventus, Apostolica auctoritate ac tenore similibus perpetuo unimus, applicamus et
appropriamus, concedimus et assignamus, ipsamque ecclesiam Litomericensem pro tempore
existenti Archiepiscopo Pragensi Metropolitico jure submittimus et illi uti Suffraganeam
subesse volumus ac mandamus.
Et in super eidum Ferdinando Regi ejusdem successoribus pro tempore existentibus
Bohemiae Regibus, ipsis tamen et regno hujusmodi in puritate orthodoxae fidei et sincera erga
Romanum Pontificem pro tempore existentem et Sedem Apostolicam devotione persistentibus
ius nominandi personam idoneam ad dictam cathedralem ecclesiam perpetuis futuris
temporibus, dum pro tempore vacabit, etiam hac prima vice Nobis et pro existenti Romano
Pontifici de simili consilio auctoritate et tenore paribus similiter perpetuo concedimus,
impertimur et assignamus, decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super his a
quocunque, quavis auctoritate scienter vel ignoranter cintigerit attentari, non obstantibus
concilii Lateranensis novissime celebrati uniones perpetuas nisi in casibus a jure permissis
fieri prohibentis ac Nostris et cancellariae Apostolicae regulis, per quas dudum inter alia
voluimus, quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum
annuum valorem tam beneficii uniti quam alterius, cui illud uniri peteretur, ac quod uniones
committantur ad partes vocatis interesse habentibus et quibusvis aliis constitutionibus et
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ordinationibus Apostolicis nec non dictarum ecclesiarum etiam juramento, confirmatione
Apostolica vel quavis firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoqoe,
indultis et litteris Apostolicis iis earumque praesulibus, capitulis seu personis sub
quibuscunque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis
aliisque efficacioribuset insolitis clusulis irritationibuset aliis decretis in genere vel in specie,
etiam motu proprio et cosistorialiter et alias contra praemissa quomodo libet concessis,
confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi alias pro illorum suifficienti derogatione de
illis eorumque totis tenoribuss specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad
verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, aut quaevis alia
expessio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi ac
si de verbo ad verbum nihil penitus ommisso, et forma in illis tradita, observata inserti
forenteisdem praesentibus pro plene, et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in
suo robore permansuris, hac vice duntaxat harum serie specialiter et expresse motu Nostro
pari derogamus contrariis quibuscunque.
Nulli ergo omnio hominum liceat hanc paginam Nostrae separationis, dismembrationis,
exemptionis, liberationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, suppresiones,
conjuctionis, unionis, applicationis, appropriationis, submissionis, voluntatis, mandati,
impartitionis, decreti et derogationis infringere vel ei ausu temerario cantraire. Si quis autem
hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Apostolorum Petri
et Pauli se noverit incursurum.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno incarnationis Dominicae millesimo
sexcentesimo quinquagesimo quinto, tertio mensis Julii, Pontificatus Nostri anno primo.

L. S. plumbei
Alexand. Pap. VII.
J. Card. Prodatarius

G. Gualterius
Visa de Curia P. Ciampinus.
Registrata in Secretaria Brevium.
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21. Konfirmační bula prvního litoměřického biskupa Maximiliana Rudolfa barona
Schleinitze. Řím, 5. července 1655.
(Opis v LKA)

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecto Filio Maximiliano Rudolfo a Schleinitz,
Electo Litomericensi Episcopo, Salutem et Apostolicam benedictionem!

Regimini universalis Ecclesiae, quamquam insufficientibus meritis disponente Domino
Praesidentes, de universis orbis ecclesiis earumque pastoribus pro illarum statu salubriter
dirigendo solliciti, quantum Nobis ex alto conceditur, cogitamus; sed illa propensius cura nos
urget, ut ecclesiis ipsis, quae vacationis incomodis subiacere noscuntur, ne in spiritualibus et
temporalibus detrimenta sustineant, de salubri remedio, prout ipsarum ecclesiarum necessitas
et temporum qualitates exposcunt, per Apostolicae Sedis providentiam succurratur. Sane
eclesia Litomericensis, quam Nos hodie in cathedralem sub invocatione Sancti Stephani
Proto- Martyris de Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalium consilio, Apostolica auctoritate ereximus et instituimus, a primaeva illius
erectione et institutione hujusmodi pastoris solatio destituta, Nos ad provisionem eiusdem
ecclesiae celerem et felicem ne illa longae vacationis exponatur incommodis, paternis et
sollicitis studiis intendentes, post deliberationem, quam de praeficiendo eidem ecclesiae
personam utilem ac etiam fructuosam cum eisdem fratribus Nostris habuimus diligentem,
demum ad Te, de elgitimo matrimonio et catholicis parentibus procreatum, in quadragesimo
et ultra Tuae aetatis anno et a pluribus annis in sacro presbyteratus ordine constitutum
fidemque catholicam juxta articulos jam pridem a Sede Apostolica propositos expresse
professum, quemque Charissimus in Christo Filius Noster Ferdinandus, ROmanorum Rex in
Imperatorem Electus, qui etiam Bohemiae Rex existit, cui Nos hodie suisque successoribus
pro tempore existentibus Bohemiae Regibus, ipsis tamen et regno hujusmodi in puritate
catholicae fidei et sincera erga Romanorum Pontificem pro tempore existentem et Sedem
Apostolicam devotione persistentibus, ius nominandi personam idoneam ad dictam ecclesiam
et etiam hac prima vice et deinceps, quoties illam perpetuis futuris temporibus vacare
contigerit, de universali consilio consensimus et assignavimus, prout in Nostris desuper
confectis litteris plenius continetur, Nobis quo ad hoc per suas litteras nominavit et cui apud
Nos de vitae munditie, honestate morum, providentia spiritualium, temporalium
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circumspecione aliisque multiplicum virtutum donis fide digna testimonia perhibentur,
direximus oculos Nostrae mentis. Quibus omnibus debita meditatine pensatis, Te a quibusvis
excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et
poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet
innodatus exsistis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes
et absolutum fore censentes ecclesiae Litomericensi praefatae de persona Tua Nobis et iisdem
fratribus ob Tuorum exigentiam meritorum accepta, de fratrum eorundem consilio ac ex voto
congregationis eorundem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium de Propaganda Fide
Apostolica auctoritate providemus, Teque illi in Episcopum praeficimus et pastorem, curam et
administrationem ipsius ecclesiae Litomericensis Tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie
committendo, firma spe fiduciaque concepti, quod gratia Tibi assistente divina, praefata
ecclesia Litomericensis studio et industria Tuis utiliter et prospere dirigetur ac grata in eisdem
spiritualibus et spiritualibus suscipiet incrementa.
Iugum igitur Domini Tuis impositum humeris prompta devotione suscipiens curam et
administrationem praefatas sic exercere studens solliciter, fideliter et prudenter, quod ecclesia
ipsa Litomericensis gubernatori provido et fructuoso administratori gaudeat se commisam
Tuque praeter aeternae retributionis praemium, Nostram et dictae Sedis benedictionem et
gratiam exinde uberius conxequi merearis.
Rogamus quoque et hortamur attente eundem Ferdinandum Regem ac Venerabilem
Fratrem Nostrum Ernestum Adalbertum, Archiepiscopum Pragensem, Sacrae Romanae
Ecclesiae Cardinalem ab Harrach nuncupatum, cui Nos hodie et pro tempore exsistentibus
Archiepiscopis

Pragensibus

praefatam

ecclesiam

Litomericensem

Metropolico

jure

subjecimus, eidem Archiepiscopo per Apostolica scripta mandantes, quatenus Te et praefatam
ecclesiam Litomericensem suffraganeam suam habens Pro Nostra et dictae Sedis reverentia
propensius commendatas, in ampliandis et consequendis juribus Vestris sic vos benigni
favoris auxilio prosequantur, quod Tu eorum fultus praesidio in commiso Tibi curae pastoralis
officio, possis Deo propitio prosperari ac eidem Ferdinando Regi adeo perennis vitae
praemium et a Nobis condigna proveniat actio gratiarum, ipseque Archiepiscopus proinde
divinam misericordiam ac Nostram et dictae Sedis benedictionem et gratiam exinde uberius
consequi mereatur.
Quocirca dilectis filiis, capitulo et vasallis ac clero et populo civitatis et dioeceseos
Litomericensis per Apostolica scripta mandamus, quatenus capitulum Venerabile Nostrum
Tibi obedientiam et reverentiam congruentes, ac clerus Te pro Nostra et dictae Sedis
reverentia benigne recipientes et honorifice pertractantes Tua salubria monita et mandata
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suscipiant, humiliter et efficaciter adimplere procurent, populus vero Te tanquam patrem et
pastorem animarum suarum devote suscipientes et debita honorificentia pertractantes Tuis
monitis salubribus humiliter intendant, ita, quod Tu in eis devotionis filios, et ipsi in Te per
consequens patrem benevolum invenisse gaudeatis.
Vasalli autem praefati Te debita honorificentia persequentes Tibi fidelitatem solitam et
consueta servitia ac jura Tibi ab eis debita integre exhibere studeant, alioquin sententiam sive
poenam, quam rite tuleris sive statueris, in rebelles ratam habebimus et faciemus Auctore
Domino usque ad satisfactionem condignam iuviolabiliter observari.
Nos enim ad ea, quae in Tuae commoditatis augmentum cedere valeant, favorabiliter
intendentes, Tibi ut a quocunque malueris catholico antistite gratiam et communionem dictae
Sedis habente, accitis et in hoc Tibi assistentibus duobus vel tribus aliis catholicis
Archiepiscopis vel episcopis, similes gratiam et communionem habentibus munus
consecrationis recipere libere valeas ac eidem antistiti, ut recepto prius a Te Nostro et
Romanae Ecclesiae nomine fidelitatis debitae solito juramento, juxta formam, quam sub bulla
Nostra mittimus introclusam, munus ipsum Tibi impendere licite possit, facultatem
concedimus per praesentes. Volumus autem et dicta auctoritate statuimus atque decernimus,
quod nisi recepto a Te per ipsum antistitem juramento hujusmodi idem antistes munus ipsum
Tibi impendere et Tu illud suscipere praesumpseriis, idem antistes a Pontificalis officii
exercito et tam ipse quam Tu a regimine at administratione tam spiritualium quam
temporalium ecclesiarum vestrari suspensi sitis eo ipso. Praeterea etiam volumus, quod
juramenti hujusmodi, quod praestabis, formam Nobis de verbo ad verbum per Taus patentes
litteras Tuo sigillo munitas per proprium nuntium quantocius destinare procures, quodque per
haec praefato Archiepiscopo Pragensi, cui dicta ecclesia Metropolico jure, ut praefertur
subesse dignoscitur, nullum in posterum praejudicium generetur.
Datum Romae apus Sanctam Mariam
Majorem Anno Incarnationis Dominicae
millesimo sexcentisimo quinqagesimo
quinto, tertio Nonas Julii,
Pontificatus Nostri anno primo

L. Sigilli
plumbei
A. Papae VII.
J. Cardinalis Prodatarius.
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Visa de curia P. Ciampinus.
G. Gualterius.Registrata in Secretaria Brevium.
22. Schleinitz Harrachovi. Řím, 10. července 1655.
Obsah: Nastávající biskupské svěcení, zprávy o prekonizaci, biskupská přísaha, návštěvy u
kardinálů, různé zprávy, plán cesty.

Hochwürdigist, Hochgeborner Fürst, Gnädigister Herr!
Hiermitt berichte ich gehorsambst, daß ich vor acht Tagen hero nu mehr in habito bin
und daß Rocchetto von Ihrer päbstlichen Heiligkeit neben drei andern Bischoffen empfangen
habe; morgen, wills Gott, werde ich al Giesu von dem Cardinal Brancacci neben denen
ermelten dreien auch consecriret und hernacher zugleich al solito tractiret werden.
Der Cardinal Colonna hatt mihr gesaget, es hette meine letzte Proposicion wegen so
vieler Umbstende von einer neuen Kirche in consistorio gar lang gewehret; jedoch were sie
con plauso des Pabsten und des ganzen collegii angehöret und passiret worden, darzue denn
die von mihr geschehnen Visiten derer Cardinales, welche mich schon gekennet, nicht wenig
geholfen haben; und er Colonna hatt mihr hernacher auch schon viel bessere Accoglienzen
gethan, als im Anfang, ob er sich zwar wegen der Consecracion per li grandi caldi mitt mihr
höchlichen excusiret hatt. Per la ricompensa della fatta preconizacione e propositione hatt er
mich gebetten, ihme nur in E. E. gracia allezeitt zue erhalten, welches ich auch zue thun
versprochen habe und gesaget, es wirden ihm E. E. mitt einem absonderlichen Brieffel darvor
gedancket haben.
Der Cardinal Brancacci desgleichen consecriret mich gar gerne wegen E. E: und hatt
mihr laßen sagen, er diene E. E. und auch mihr gar gerne und setzte es ihm vor eine Ehre, daß
er mich consecriren könne; hab ihm auch gesget, es würden diese gracia E. E. umb ihm mitt
einem Danckbrieffel erkennen.
Der Cardinal Orsino desgleichen, als ich daß juramentum episcopi bei ihm als zur Zeitt
primo Diacono ablegte, sagte mihr, er hette meine Sache, wenn er gewollt hette, bei dem
neilichen Consistorio impediren und wegen des puncti novae erectionis noch auf ein andres
Consistorium hinaus noch weitter verschieben können; aber wegen E. E. habe er es nicht thun
wollen; darvor ich mich bedancket und gesaget, ich wolte E. E: darvor mitt Schreiben parte
geben.
Die Visiten des sacri collegii gehen überaus schwär her, jedoch werde ich die Cardinales
de propaganda und auch des Concilii, so anwesend sein, albereitt alle besuchet haben, mitt in
der Wahrheitr zimblicher guetter Accoglienz von allen, besonders aber des jungen Medici,
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Azzolino und Castagnosi und in summa eines von dem andern. Sie verwundern sich alle della
francezza del mio parlar Italiano und sagen, ich wäre compito, bilden ihnen auch Anfangs ein,
ich sei ettwan ein Italiano und nicht ein Behm oder ein Deittscher, bis ich sie hernacher
berichten thue; können auch nicht capiren, daß ich also prattico delle historie e delle cose
d´Italia bin. Der Cardinal de Medici und der von Hrßan hetten under andern gerne gesehen,
ich wäre diesen Sommer alhier geblieben; aber ich habe meine impedimenta mit Maniren
vorgewendet.
Montags, wills Gott, fange ich an, meine letzte Audienz per la benedizione bei dem
Pabst zue sollicitiren, darumb ich dan allbereitt dem Monsignor Buonvisi selbsten gebetten
habe; hoffe, darmitt nicht aufgehalten zue werden und reise hernacher immediate wiederumb
fortt, so ettwan gegen den Donnerstag oder Freitag, daß ist, den 16. oder 17. dies, meinen
Weg nacher Florenz, Bologna, Insprugg und Salzburg nehmende, directe auf Leittmeriz und
vielleicht durch Rettschitz, daferne E. E. dortten sein möchten.
Meine Gratulacion, welche ich vor dem Pabsten alhier drucken hab laßen, kan ich E. E.
bei dieser Post noch nicht communiciren; soll aber mitt der nechsten folgen.
Es würden mich E. E. hoch obligiren, wen dieselbe sich resolviren wolten, denen
obgedachten dreien Cardinalen, als Colonna, Brancacci und Orsino, mit dem ehesten per le
grazie e favori a intuito di V. E. alla persona mia qui fatti ein kurzes Ringraziamento oder
Danckbrieffel zue thun, hiermitt sie dann nur desto mehr ermelten ihrer allen Affection
captiren würden, weil sie ohne deß alle, die ich nur besuchet habe, deroselben in der
Wahrheitt gar wohl affectioniret sein und sie in sehr guetter stima haben.
Neues Sonderliches ist ganz nichts. Es continuiret la ggran bonta e integrita di questo
Papa, welcher sich rund erkleret soll haben, dem Nepotismum, die Venalitet der Benefizien
und die Arrichirung derer Seinigen ganzlich abzustellen, in deme er saget, daß er in Germania
nur auf diese ermelten drei punkta denen Kezern nicht habe wißen zue anttworten; man
erwarttet auch alhiero derer Königin von Schweden mitt Hoffnung ihrer Conversion. Die
Hollender haben zu Amsterdamb eine Lobschrifft zue Ehren dieses Pabsten in Druck lassen
ausgehen, welche alhier herumb gehet; in somma la virtu anche da nemici si stima.
Ich hoffe, es werden E. E. inmittelst mitt guetten contento zue Wien ankommen sein,
deren ich hiermitt den Rock küeße und verbleibe neben gewöhnlicher gehorsambsten
Empfehlung in dero Gnade

E. E.
Rom, den 10. Julii
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1655
getreu obligirster Knecht und Creatur, weil ich lebe, MRud. von Schleinitz
23. Schleinitz Harrachovi. Bologna, 23. července 1655.
Obsah: Příjezd do Boloni, zprávy o audienci u papeže, vzájemné dary, básně pro papeže, další
zprávy.

Hochwürdigist, Hochgeborner First, Gnädigister Herr!
Hiermitt berichte ich E. E. gehorsambst, daß ich gleich diese Stunde gar mitt guettem
kielen Wetter alhier in Bologna von Rom wiederumb ankommen bin, nach deme ich von Ihrer
Päbstlichen Heilikeitt mitt gar guetten contento dimittiret, mit vieren dero Medalien aus
eigener Hand, wie auch mitt 2000 Indulgencien und endlich mitt einer Facultet in scriptis, auf
drei Jahr in articulo mortis zue benediciren und indulgentias plenarias zue ertheilen, welches
sie mihr motu proprio als einen neuen Bischoff concediret haben, regaliret bin worden;
hierauf mich der von Firstenberg in meinen Quartier visitiret und mihr seine carozza bis
nacher ponte molle mittgeben hatt wollen, bittende mich, daß ich ihm in E. E. gracia erhalten
helffen wolte. Die vornembsten Cardinales habe ich auch alle besuchet, bis in die 24., under
welchen der Cardinal Brancacci, welcher mich consecriret und hierauf neben vieren andren
stattlich tractiret hatt, mich vor meinen Abreisen mitt eiener seidenen gestickten Schachtel
voller köstlichen Öhl und mantechen regaliren hatt wollen, nachdem ich auch ihme
hinwiedrumb mitt einen ser wohl laborirten crocifisso d´avorio, welcher mich in Rom 50
scuta gestanden hatt und ihme sehr lieb gewest ist, per mia memoria beschenket habe. Die
Cardinales Medici und Heßen neben ettlichen andern hetten mich gerne lenger hier gesehen;
aber andere haben mihr daß contrarium gerathen, denen ich und vielmehr meinen eigenen
Verlangen gefolget habe. Daß Biechel ettlich wenig meiner compositionum haben von mihr
Ihre Heilikeitt gar gnädig angenommen und weil sie auch in solchen studiis, wie mihr der
Cardinal Brancacci gewießen hatt, sehr erfahren sein, werden sie es ohne Zweiffel gelesen
und vielleicht beliebet haben; deßen copiam ich in Willens bin, E. E. von Linz aus zue
communiciren, neben Überschickung dererjenigen zweien Kästlein, welche mihr Herr
Barsotti zue Rom eingeanttworttet hat.
Morgen, will es Gott, reise ich fortt nacher Verona, Trento und Salzburg, hoffende, so
umb dem halben Augusti zue Hause wiederumb zue sein.
Herr Orsucci wird underdeßen meine Schreiben in E. E. piego includiren, welche ich
bitte, dem Herrn Suffraganeo alle mahl zue incaminiren mitt Andeittung, solche zue behalten,
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bis

ich

dieselben

abholen

möchte

laßen

durch

einen

gewönlichen

Prägrischen

Correspondenten.
Alhier vernehme ich den unvorsehenen Tod Donna Olimpia, welcher mich umb desto
mehr wundern thuet, weil ich zue Viterbo neilich, allda sie distanz (?) wahr, von Ihrer
Krankheitt nichts nicht vernommen habe. Man spargiret auch hier viel von der Franzosen
großen Macht in Italia und daß sie nu mehr ohne einigen Wiederstand sino alle porte di
Milano gestreiffet sollen haben. Ich will aber hoffen, nehmen sie keine piazza di
consideracione nicht wegg, es werde sie die scarseggo delli viveri nach Gebrauch in Italia
bald dissipiren und matt machen.
Hiermitt befehle ich mich zue gewöhnlicher Gnad und mit herzlichen Verlangen,
deroselben bald die Hende zue kießen, verbleibe ich Lebenszeitt
E. E.
getreu obligirtester Knecht
und Creatur:
Maximilian Herr von Scheiniz,
Bischoff zue Leittmeriz.
Bologna, den 23. Julii
1655.
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24. Schleinitz Harrachovi. Linec, 9. srpna 1655.
Obsah: Příjezd do Lince, dary pro Harracha, básně.

Hochwürdigist Hochgeborner First, Gnädigisterr Herr!
Von Bologna aus habe ich E. E. berichtet, waßgestalt, nach dem ich daß meiste
Collegium zu Rom besuchet und von dem Cardinal Brancacci consecriret, hierauff von dem
Pabst gar freindlich von danen wiederumb dimittiret bin worden. Jetzo avisire ich, daß ich
gestern vor Abendes gar glücklich allhier in Linz bin ankommen und gleich diese Stunde
wiederumb aufsize, meinen Weg nacher Prag und Leitmeriz nehmend, und zwar mitt
Verlangen; dan es endlich daheimb am besten ist.
Bei dieser Gelegenheit schicke ich E. E. diejenigen zwey Kostlein, welche Herr Barsotti
zu rom an dieselbige mittgeben und recommendiret hatt; adiungire auch ein Par exemplaria
meiner wenigen composicionum, welche ich zu Rom vor die lange Weile in der Eyl
aufgesezet und dem Pabst praesentiret habe, so derselben eben auch vor ein passatempo
dienen möchten.
Mehres weiß nicht, ob es noch Zeitt sey, bis ich mich nicht ein wenig zu Haus
eingerichtet möchte haben, von Ihro Mayestett zu begeren, die competirende Befehle an die
Statthalter zu ertheilen, damitt der Leittmerizer Kreiß als meine neue mihr cedirte Dioces in
spiritualibus an mich gewießen möchte werden; laße solches E. E. zu bedenken und nach
Empfehlung meiner in dero beharrliche Gnade verbleibe ich Lebenszeitt
getreu obligirtester Knecht
und Creatur:
Maximilian Herr von Schleiniz,
Bischoff zu Leittmeriz
Linz, den 9. Augusti
1655.
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25. Schleinitz Harrachovi. Litoměřice, 20. srpna 1655.
Obsah: Návrat do Litoměřic, oznámení kléru o novém biskupovi, instalace, smrt Albrechta
z Valdštejna, uchazeči o nové proboštství, požár v Křešicích, politické zprávy.

Hochwürdigist, Hochgeborner First, Gnädigister Herr!
Gleich als ich anfangen will, deisen Brieff zue schreiben und E. E. gehorsamblich parte
zue geben von meinen guetten arrivo nacher Leittmeriz, compariret mihr von Prag dero
Schreiben aus Wien von 11. dies. Ist mihr herzlich leid, daß mich die Capuciner zue Wels des
so nahen ihren Aufruchs halber nicht eigentlicher berichten haben können; dan ich sonsten
von Linz aus bei dem ordinair Poten nacher Wien weder geschrieben noch die bewußten zwei
Kästlein sambt meine Composcions Bagatellen deroselben zugeschicket hette, sondern were
selbsten der Pott gewest und zu Retschitz aufgewartett; ich habe aber in alle Wege dem
Postverwaltter darbei geschrieben und gebotten, solche Sachen alle in Fall Abwesenheitt E. E.
nachzueschicken, welches er hoffentlich getan wird haben.
Jetze erfreie ich mich vn Herzen, daß ich E. E. noch gesund und wiederumb in Böhmen
weiß. Gott gebe, daß sie bald glücklich nacher Prag anlangen, alda ich ihro verlange zue
dienen; dan ich mich auch meines regiminis noch mitt nichten nicht annehme, bis ich zuevor
mit deroselben in einen und in dem andern nicht conferiret, auch die Sache denen vicariis
foraneis von deroselben notificiret und die dieselbe sambtt ihren Undergebenen parochis an
mich gewiesen worden sein werden; hernacher ich auch allererst gedenke, iuxta tenorem
ceremonialis episcoporum, jedoch mutandis quibusdam mutatis, einen ettwas solemniorem
ingressum pro prima vice in diese Statt mitt diesen clero und Bürgern zue halten und hierauf
die erste Missam publicam Pontificalem zue celebriren, zue welcher mihr gleich auch der
Pabst an jezo eine indulgenciam plenariam pro omnibus eam audientibus zueschicken hatt
wollen; gedenke, es dörffte sich etwann solcher actus pro festo Sancti Martini Episcopi
veweilen und mitt demselbigen also mein regimen episcopale einen Anfang nehmen;
inmittelst ich mich umb ein par taugliche ministros, als secretarium und dergleichen
umbschauen thue.
Der Tod des guetten Graff Albrechten von Walstein hatt mich nicht wenig traurig
gemacht, zumahl als ich zue Prag vernommen habe, er hette nur meiner mitt Verlangen alle
Zeitt erwartett; were intentioniret gewest, mitt seinen Erbtheile dieser Kirche und seiner neuen
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Probstei wohl zu helffen und hierauf eine Reise nacher Jerusalem vorzunehmen, welche aber
in das himblische Jerusalem verwandlet ist worden. Gott gebe ihm die ewige Ruhe!
Sonst berichte ich confidenter, daß mich Herr Graf Ferdinand Slawata umb mein
Patrocinium vor seinen Brudern, Graffen Leopold, zue Prag albereitt ersuchen habe laßen,
dem ich auch, aus Ursach insonderheitt, daß mihr sein Herr Großvatter zue dieser jezigen
Probstei treilich geholffen hatt, nicht zue weider hab sein wollen und ihm rathen laßen, er
solte vor alles seinen recursum eben auch zu E. E. nnd zue Kaiserlichen Maiestett nehmen,
welches, ob es schon geschehen sei, ich nicht wißen kann; in alle Wegen aber, wollen E. E.
hierzue vor andern ihren Herrn Weihbischoff helffen, will ich mich derohalben gerne
submittiren und es geschehen laßen. Sonst, dieweil die ermelte Probstei diesen episcopatui
ganz in solidum et absque ulla plane excepcione incorporiret ist worden, als hete ein neuer
Probst de presenti ganz nichts zue genießen. Ich werde aber a proximo festo sancti Georgii,
geliebt es Gott, incipiendo, mitt Erlegung derer ersten 5000 fl. die neie Fundacion
unfählbarlich forttsetzen und hernacher nach lautt meiner Obligacion mitt dem übrigen von
Jahren zue Jahren continuiren; in mittler Zeitt auch mitt Rath E. E., wan sie zue Prag sein
werden, die Taxirung der alten Probstei vorgenommen werden und praecediren wirde könne.
Endlich erhole ich mich ettwas wegen meiner Spesen, welche ich auf die
Regenspurgische, Wienerische und Römische Reise, pro Stabilimento huius episcopatus
ausgeleget habe, so sich über 6000 fl. belauffen.
In Übrigen habe ich derweil auch zue Hause ein Unglück gehabtt, dan mihr aus
Verwahrlosung eines Pauern über die ausgestandene große Waßerschaden mein bestes Dorf
Krzeschicz mehr denn halb abgebronnen und daruntter der arme Haubttmann Graff, welchem
ich in alle Wege zu seinen Gebeide wiederumb helffen muß.
Ich bedancke mich gar hoch wegen des überschickten plico des Herren Orsucci. Wann
ich dörffte meine Antwortten an ihm nur wegen Sicherheitt E. E. manches Mahl zueschicken,
(dan meiner böhmischen Brieff, als ich zue Rom wahr, ein guetter Theil verloren ist worden,)
geschehete mihr eine große Gnade. daß die Donna Olimpia wiederumb lebendig sei worden,
ist mihr was neues; und in genero seitthero ich E. E. foglietti nicht mehr godire, so weiß ich
fast nichts mehr, waß in der Welt geschicht. Der König von Polen, läßet er nur sein Preißen
und die Superioritet von Curland und Liffland fahren, so dörffte er wohl noch ein Königel
(sic) bleiben. Es will in summa Brandenburg und Curland der Polnischen als Catholischen
Superioritet loßwerden, welches der Zweck dieses Krieges ist; mihr ist aber nur leid, daß
unsere arme Religion von Tag zu Tag angustiora iura bekombbt; und die Littau dörffte dem
Moßkowitter auch zue theile werden. Vor die Spanier sehe ich eben auch so wohl in Italia als
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in Niederlande einen elenden Zustand; hetten sie nur zeittlichFriede gemacht und ettwan
Artois fahren laßen. Paciencia! Ich befehle mich, zue E. E: allezeit beharrlichen Gnade und
verbleibe eben auch allezeitt
E. E.
treu obligirtester Knecht und Creatur,
Leittmeriz, den 20. Augusti
1656
M. Herr von Schleiniz,
Bischoff zu leittmeriz.

Ps. Ich höre, der obriste Burgaff hette gerne dem jungen Graff Swettly (?) zue dieser neuen
Probstei recomandiret; weil er es aber vielleicht nicht zue endern weiß und keinen andern
Nationalen nicht gerne siehet, als promoviret er einen Neutralen; ich, wie ich geschrieben
habe, accomodire mich in allen willigist E. E. eignen gusto und movire nichts Neues.
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26. Schleinitz císaři Ferdinandu III. 7. října 1655.
(Knížecí arcibiskupský archiv Praha)
Obsah: Zpráva o konfirmaci a biskupské konsekraci, prosba o odpovídající instrukce
místodržícím a představitelům kraje.

Allerdurchleuchtigster etc.
Allergnädigister Herr Herr. Es zweifelt mir nicht, es werde durch Ihre Eminenz dem
Herrn Cardinalen von Harrach Ewer Kayl. Mayt. albereit beigebracht sein worden, waß
gestaldt ich uaf deroselben renovirte allergnädigiste Praesentation (davor ich nochmals
unterthänigist Dank sage,) von dem gegenwärtigen Pabst Alexandro VII. nach auß deßelben
eigenen Händen empfangenen bischofflichen Rocchet zu diesen neuen Leitmetzer Bistumb
würklich bestettiget und confirmiret sei worden. Hierauf, da nun nichts anders ermanglet, alß
daß ich nach Aussage der episcopalis agendae meinen solemnioren ingressum in diese zu
meiner Residenz deputirte Statt Leittmeriz und folgents in die ecclesiam cathedralem mit
gewöhnlichen ceremoniis processionaliter halte und verrichte, auch hierovon an des
episcopalis regiminis mich würklich unterfange und anmaße, wann dan hierzu vor alles
notwendig, daß von Ewer Kayl. Mayt. an diese ihre Königl. Statthalter eine Insinuation von
solcher von mihr erlangten neuer Dignität allergnädigist ergehe, hiermit ich von denenselben,
wie auch folgends von denen Hauptleuthen dieses Leuttmerizer Kreises vor einen Bischoff
hinfortan erkönnet und respectiret werden möchte, alß stelle ich hiermitt zu deroselben
allergnädigist Gelieben, ob sie auf solche von mir gethane unterthenigste Erinnerung
dergleichen erforderte Insinuation an die wohlgedachten Ihre Stathalter auß dero Hoffkanzlei
außfertigen und expediren zu lassen, ihro allergnädigist belieben möchte, zu dero beharrlichen
Kaiserl. grazia etc.
Leuttmeriz, 7. Oktober 1655.
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27. Dřívější državy a příjmy litoměřického proboštství, zaznamenané městskou radou
v Litoměřicích v listopadu 1655.547

(Téměř doslova převzaté z kopie z hraběcího domácího archivu Harrachů)

Zur Probstei in Leitmeritz gehörten zunächst vier Dörfer: Krzeschitz, Trzebautitz,
Saubernitz, Lestina sowie ein Teil des Dorfes Zahořan.
1. Krzeschitz. Das Dorf zählt 13 „bespannte“ Bauern und 9 Häusler (Chaluppner); die
Bauern haben alle Bau- und Ackerfuhren, die Häusler die vorlommenden Tagarbeiten zu
besorgen, sind aber nicht verpflichtet, Botschften auf eien Meile Weges ohne besonderes
Entgeld zu übernehmen.
An Abgaben hat das Dorf alljährlich 42 Schock zu entrichten; davon erhält der
Kanonikus alljährlich 20 Schock zu seiner Präbende; die übrigen 22 Schock = 25 Gulden 40
Kreuzer bleiben dem Probst. Außerdem hat dieser Ort alljährlich 24 Hühner und 2 Schock 48
Stück Eier der Propstei zu liefern. Ferner befindet sich daselbst ein freier Schank, in welchem
jährlich 40 Faß Bier, jedes zu 4 Eimer gerechnet, ausgeschenkt werden; endlich eine
Fleichbank, welche der Propstei von den geschlachteten Rindern die Zungen zu liefern hat, im
Jahre etwa zwei Steine.548
2 Trzebautitz; es zählt sieben „bespannte“ Bauern und sechs Häusler; die ersteren
besorgen alle Bau- und Ackerfuhren, die Häusler die Tagarbeiten, sind aber nicht verpflichtet,
ohne Entgelt die Residenz des Propstes zu reinigen und sauber zu halten. Das Dorf zinst an
Geld järlich 8 Schock 26 Groschen 2 Den. oder 10 fl. 4 Kr. Daselbst befindet sich eine
Schankwirtschaft, in welcher jährlich 20 Faß Bier zu 4 Eimern ausgeschenkt werden; endlich
eine Fleichbank, welche der Propstei von den geschlachteten Rindern die Zungen abzulifern
hat; dies beträgt im Jahre etwa einen Gulden.
3. Saubernitz; es zählt zehn „bespannte“ Bauern un 22 Häusler; die letzteren sind aber
nicht verplichtet, ohne besondere Entlohnung das Dürr- und anderes Holz zu beschaffen. Das
Dorf zinst jährlich 15 Sch. 16 Gr. oder 17 fl. 48 Kr. Von den Rodeländern zinst es 24 Sch. 59
Gr. oder 29 fl. 8 Kr. 5 D. Die vier Mühlenbesitzer zinsen 5 Sch. oder 5 fl. 50 Kr. Einige
Häusler, die abgesondert vom Dorfe auf dem Berge Hummel wohnen, zinsen 1 Sch. 24 Gr.
oder 1 fl. 38 Kr. Dann liefert das Dorf jährlich 2 Sch. 23 St. Eier und 23 Hühner. Schnittertage
hat es 11 ½ . Ferner ist daselbst ein freier Schank, in welchem jährlich 60 Faß Bier zu 4 Eimer
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geschenkt werden. Das Dorf hat auch eine Anzahl von „Büschen“, in welchen zwar kein
Bauholz, wohl aber Brennholz zu finden ist; davon kann, abgesehen von dem Dürrholz für
das Bräuhaus und einigem Brennholz für die Obrigkeit,549 noch für etwa 12 fl. Holz verkauft
werden.550 Aus dem Forellenbache des Ortes können der Obrigkeit Gerichte Forellen wie
auch Krebse gereicht werden. Wild ist, abgesehen von einigen Hasen, nicht vorhanden.
4. Lestina; es zählt 6 „bespannte“ Bauern und 4 Häusler; letztere sind jedoch nicht
verplichtet, ohne Entgeld Dörr- oder anderes Holz zu besorgen. Das Dorf zinst jährlich 7
Schock 52 Gr. oder 9 fl. 10 Kr. 1 D.; von den Rödelandern 17 Sch. 59 Gr., oder 20 fl. 58 Kr.;
ferner zinsen vier Mühlenwirte für ihre kleinen Mühlen 4 Sch. oder 4 fl. 40 Kr. H¨hner
werden 12 Stück, von Eiern 1 Sch. 12 St. geliefert; Schnittertage hat es sechs. In der Schänke
des Ortes werden im Jahre etwa zwölf Faß zu vier Eimern ausgeschänkt.
5. Ein Teil von Zahořan; er zählt 3 „bespannte“ Bauern und einen Häusler, zinst jährlich
8 Schock 32 Gr., oder 9 fl. 57 Kr. Die freie Schänke verbraucht jährlich 20 Faß zu vier
Eimern.
Außer dem gehören der Propstei:
1. In der „Fischerei“: 24 an der Elbe gelegene Fischerchaluppen, welche teils von
Fischern, teils von Handwerkern bewohnt sind; sie sind schuldig, auf den Obrigkeit gehörigen
Pokratitzer Weinbergen je einen Tag im Jahre zu „hantiren“. Dann liefern drei von ihnen
jedes halbe jahr je einen Hlaben Lachs; vier von ihnen alle Jahr je 8 Gr. oder 9 fl. 20 Kr. Alle
insgesamt zinsen jährlich 25 Gr. oder 29 fl. 1 D. Von Hühnern liefern sie 23 St., von Eiern 3
Sch. 50 Stück. Es befindet sich daselbst auch ein freier Schank, aber wegen der Nähe der
Stadt und der niedrigen Weinpreise kann fast gar kein Bier angebracht werden, höchstens
zehn Faß zu vier Eimern. Als Schank- und Faßgeld von dem Weine der Untertanen kommen
jährlich etwa 100 fl. ein.
2. In Ober-Rzepsch, das zur Dechantei gehört, besitzt der Propst sechs kleine
Chaluppen, deren Bewohner der Obrigkeit gegen Bezahlung das Getreide dreschen; sie zinsen
3 Sch. 44 Gr. 3 D., oder 4 fl. 21 Kr. 5 D.
3 In Pokratitz gehört der Propstei ein Ansäßiger, welcher keine andere „Dienstbarkeit“
besitzt, als daß er über den der Obrigkeit daselbst gehörigen Weinberg die Aufsicht führt,
damit die Arbeiten im Laufe des Jahres geziemend und rechtzeitig besorgt werden. Er zahlt
anstatt des Erbzinses den „Weinern“ der Probstei alljährlich den Arbeitslohn, etwa 5 Schock
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oder 5 fl. 50 Kr.; ebenso ist er verpflichtet, den Wein aus dem genannten Weinberge gegen
Bezahlung in die Residenz zu führen.
4. Zur Propstei gehört stiftungsgemäß ein Weinberg bei dem Dorfe Pokratitz, den die
Obrigkeit auf ihre eigenen Kosten bestellen läßt; er liefert jährlich etwa 24 Faß Wein.
5. In dem zur Dechantei gehörigen Dorfe Ober-Rzepsch besitzt die Propstei einen
Meierhof mit etwa 140 Strich Sommer- und Wintersaat; dabei können 12 Milchkühe und 100
Stück Schafe gehalten werden. Der dazugehörige kleine Wald („Büschel“) dient bloß für das
dort wohnhafte „Gesindel“.
6. Zum Dorfe Trzebautitz gehört auch eine Mühle, von welcher der Müller alljährlich an
Korn 40 Strich, an Geld für die „Schweinmastung“ 12 Sch. oder 14 fl. zu zinsen hat.
7. Hopfengärten sind zwei vorhanden, der eine in trzebautitz, der andere bei
Oberrzepsch, zusammen etwa 30 Strich.
8. Bei den zwei letzgennanten Dörfen befinden sich auch einige Obstgärten, von
welchen man im Jahre etwa 8 fl. lösen kann.
9. Kammerzins. Gegenwärtig zinst die Herrschaft Libochowitz alljährlich der Propstei
für das Dorf Slatina, das ihr unter Kaiser Rudulf II. genommen und der erwähnten Herrschaft
zugesprochen worden, 140 fl.
10. Von Zollgefällen hat der Propst neben den Kapitularen jährlich ungefähr 50 fl.
11. An Weinzins bezieht der Propst vom „Gebirge“ Pirnay alljährlich 5 fl. 53 Kr. 3 D.
12. Von dem Weinberge, genannt der „Weiße Berg“, erhält der Propst jährlich ein Faß
Wein.
13. Zur Propstei gehört ferner ein Bräuhaus in dem Dorfe Trzebautitz, etwa eine Stunde
von der Stadt entfernt; dieses liefert in die oben genannten vier oder fünf Schankhäuser das
Bier; früher trug es etwas ein; aber gegenwärtig, wo der Wein sehr bilig, das Volk arm und an
Zahl gering ist, trägt es fast gar keinen Nutzen, besonders da man fast das ganze Bräuholz,
den Malz und die Gefäße mit barem Gelde kaufen muß.
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28. Harrach císaři Ferdinandu III. Praha, 3 prosince 1655.
(AMKU. Vídeň, Fasc. 115. Opis v LA)

Obsah: Harrach podává císaři zprávu, že Schleinitzově instalaci nestojí nic v cestě; že ohledně
založení biskupství v Hradci Králové kupuje statek; že kapitula tamtéž bude kvůli nedostatku
prostředů muset ještě počkat.

Aller. Großm. Unüberw. Röm. Kayser, auch zu Hung. und Böh. König.
Allergnädigster Herr Herr. Auf Ewer Kay. Mtt. allergnedigsten Befehlch haben mir dero
Königliche Herrn Statthalter in Böheimb mit mehrern communiciret, waß sowohl wegen
Installirung deßen in das neulichst erigirte Bistumb Leutmeritz nunmehro von Ihrer Päbst.
Heyligkheit auf die von Ewer Kay. Mtt. beschehene Praesentation confirmirten Bischoffen
Maximilian Rudolff Freyherrn von Schleinitz alß würkicher Auf- und Einrichtung, auch deß
andern Bistumbs zu Königgrätz, so dan zu Erhebung der newen Probstey zu Leutmeritz Ewer
Kay. Mtt. an sie umb Information und Conferirung mit mir allergnädigst gelangen laßen.
Deme nun zu gehorsamister Folg hab ich in Unterthänigkheit soviel zu erinnern.
Was die Installirung deß neuen Bischoffen zu Leutmeritz anlanget, demnach mit
nechsten die bulla seiner Cinfirmation von Rom auß erwartet wirdt, die Dioeces schon in esse
und er de facto in possessione der bischofflichen und Probstey Guettern ist, hielte ich
gehorsamist darvor, daß es khein weitere Cermonien zu seiner Installirung bederffe, alß daß
von Ewer Kay. Mtt. Königl. Statthalterey auß der Statt Leutmeritz und Haubtleuthen selbigen
Crayses intimirt würde, waß maßen mit Ewer Kay. Mtt. allergnedigsten Consens solch neues
Bistumb neulichst erigirt und auf dero Königliche Praesentation gedachter Herr Schleinitz zu
einem Bischoffen daselbsten von Ihrer Päbstl. Heiligkeit confirmirt worden, ich ihme auch
mit Consens meines Thumbcapitels selbigen Craiß zu einer Diveces und freyen Verwaltung in
dem Geistlichen abgetreten, jedoch die gewöhnliche Superioritet eines Metropolitani über ihn
alß novum episcopum diocesanum reservirend; sollen deswegen ihn hinführo pro episcopo
illius circuli erkennen und respectiren, auch von den Inwohnern deß Crayses erkennen undt
respectiren machen, bey den Appertinentien seines Bistumbs schützen, auch sonsten in
executione seiner bischöfflichen Functionen in allen treulichst befürdern. Deßgleichen will
ich dem clero deß Crayses intimiren und selbigen hinführo mit dem Gehorsamb und
Dependenz intra latitudinem reservationis superius insinuatae an gedachten Bischoffen
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weisen. Nach diesem mechte er secundum Pontificale Romanum seinen Possess nach aigenen
Belieben, wan es ihme zum gelegensten sein würdt, frey nehmen und seine geistliche
Jurisdiction zu exerciren anfangen khünnen; dieses gleichwohl alles nicht eher, alß biß er
bullam Pontificiam, deren man täglich gewertig ist, der Königl. Statthalterei und mir
aufgewießen haben wirdt.
Die Einrichtung des andern neuen Bistumb zu Königgrätz betreffendt, ist de facto noch
daß Geringeste nichts darzue, weder pro mensa episcopali, weder pro collegiata erkaufft
worden. Auch die Difficultet, daß Ewer Kay. Mtt. waß de proprio darzue geben oder
incorporiren sollen, damit dero daß jus patronatus, wie zu Leitmeritz, passiret werde, nicht
superirt. Wan aber Ewer Kay. Mtt. die Collatur selbigen Archidiaconatus zuestehet, so khünte
villecht durch Inkorporirung selbiges geringen Einkhommens und beneficii Ihr. Päbst. Heilkt
ad exemplum fundationis Litomericensis auch da Ewer Kayl. Mtt. leichtlich daß jus
patronatus zu concediren persuadirt werden. Im Übrigen stehe ich in einen Kauf eines Guetes,
welches ich pro mensa illius episcopi destiniret, in Hofnung, wan es etwas beßer eingerichtet
wirdt, daß es in zwei oder drei Jahren schon zu seiner quota sufficiens sein mechte. Daß
Capitel wirdt noch mehr Jahr anstehen müßen, weil die Paarschafft zu solcher weiterer
Fundation so bald nicht einkhommen wirdt. Es ist zwar ein Concept herumbgegangen, daß
man pro tempore einen Bischoffen nur 2000 fl. zu seiner Unterhaltung geben khünte und die
Mittel zu Außhaltung vier Caplanen loco canonicatuum subministriren und also dem Bistumb
ein Anfang machen, biß successive sowohl die Portion suae mensae episcopalis alß daß
Einkhomen pro Cathedrali recht gäntzlich erhebt und fundirt werden mechten. Aber ich stehe
noch im Zweifel, utrum expediat, bei dieser Kirchen anderst zu procediren alß bei Leutmeritz
und ob dem Werk viel geholffen mit dieser unvollkommenen Anticipation

und nicht

vielleicht rühmblicher, ansehnlicher und nutzlicher, noch eine Zeit mit der Fundation innen zu
halten, damit sie hernach gleich auf einmal volbracht und bestendig erhebt werden möge.
Waß die newe Thumbprostei zu Leitmeriz anlanget, wirdt dißfahlß nach deme zu Wien
mit der böhmischen Hoffkanzlei verglichenem modo procedirt werden mueßen; und die Sach
aufs schleinigste zu befürderen, wirdt mir der neue Bischoff daß Urbarium der alten Probstey
zu senden, der Statthalterey zu communiciren, welche darüber ein Taxa von der Buchalterey
formiren laßen mechte, auf welche er seine Contrataxa vorbringen khönte. Hernach khönten
die Statthalterei und ich ex aequo et bono determiniren, waß er zu Fundirung der newen
Probstei herzu schießen schuldig sein solte; selbige Summa nun würde er obligiret sein den
Vergleich nach, daß erste wie auf das andere Jahr zu 5000 fl. jedes mahls und hernach zu
1000 fl. jährlich darzu geben, und darumben müste entweder wieder waß von liegenden
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Güttern erkhaufft oder daß Geldt an sichere Orth auf Interesse außgeliehen werden. Wirdt
also daß Einkhomen die erste jahr nicht sonderlich groß sein; doch werden Ewer Kay. Mtt. do
baldt man nur die Taxa der alten Probstei verglichen, daß beneficium schon jemanden nach
dero Belieben frei conferiren khünen. So ich gehorsamist zu erinnern etc.

Ewer Kay. Mtt. allerunderthenigst gehorsamster Caplan E. Card. v. Harrach.

Actum Prag, den 3. Dezember 1655.
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29. Ferdinand III. českým místodržícím v záležitosti týkající se biskupství litoměřického
a Hradeckého a obsazení litoměřického proboštství. 20. ledna 1656.
(AMKU. Opis)

Ferdinand der dritte etc.
Liebe Getreue etc. Maßen Uns Ihr sowohl wegen des Bisthumbs zue Leitmeritz und
Aufrichtung der neuen Probstei daselbsten alß auch der umb solche Probstei anhaltenden
Personen halber, wie nit weniger wegen der nunmehr angelangten päpstlichen Bullen über
obgedachtes Bisthumb berichtsweiß undtethänigst gelangen lassen und neben des Cardinals
von Harrach (p. t.) in einem und dem andern gehorsambst guetachtlich eingerathen, dasselbe
haben Wir auß Euren beeden Schreiben vom 15. Decembris nächsthin, und 12 Diß ausführlich
gdst verstanden. Sovil nun erstermelte päbstliche Bulle anlangt, noch dem dieselbe alberaith
ankhomben, auch sonsten weiter nichts verhinderliches obhanden, der Bischoff zu Leitmeritz
auch bei uns deßwegen demütigst angehalten, alß werdet Ihr denselben eingerathenermassen
mit dem nächsten in erstberührtes Bistumb zue installiren und dadurch die Stabilir- und
Einrichtung desselben zue befördern haben.
Die Probstei betreffend, nach dem deren Aufrichtung von unß in Aequivalente gdst.
resolviret worden und nun an deme beruehen thuet, daß erwehnter Bischoff zue Leitmeritz
dieselbe der von sich gegebenen Obligation gemäß wirkhlich erbauen und in gebührenden
Stand bringen solle, so haben wir Euch seine Obligation hiebeiligendt überschickhen und,
damit sowoll jetzig als khunfftiger Zeit wissendt und kundbar sey, daß die bisherige Probstey
zue mehr berührtem Leitmeritz quo ad ipsum beneficium nicht supprimiret, sondern bloß
habitatio et fundi praepositurales dem aldortigen Bisthumb einverleibet, hingegen aber aines
und das andere von dem jetzigem Bischof in eodem ipso valore von neuem gestiftet worden,
Euch dahero gdst. befehlen wollen, obbesagte außgehändigte Originalobligation sambt der
päbstlichen Bullen unserer König. Landtafel daselbsten einverleiben zue lassen.
Was diejenigen anlanget, welche umb Conferirung ihnen dar also zur Vacantz
kombenden Probstei anhalten thuen, erachten Wir auch selbsten der Notturft zue sein, daß
(von Euch eingerathener massen) vorhero dißfalß die völlige Richtigkhait gepflogen und
alßdan erst die Ersetzung resolviret werden möge. Derowegen so werdet Ihr nach beschehener
Taxirung der Probstei Guetter (alles wie euer und ged. Cardinal von Harrach p. t. Bericht
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enthalten), wemb selbige auß denen Praetendenten zue conferirn sein möchte, uns alstdan
guetächtlich gehorsambst einzuerathen haben.
Im Übrigen und gleichwie wir der gdsten Zuversicht seindt, daß zu des resolvirten
Bistumbs zu Königräz Facilitirung die Mitl sich nach und nach ohne unsern Endtgelt der
Aufhebung selbigen beneficii nach dem Exempl des Leitmerizischen Bistumbs eraignen
werden, also befehlen Wir Euch hiemit gdst, daß Ihr diese Sach mit offterwehnten Cardinal p.
t. in reiffe Erwegung ziehet und unß dan, ob etwa dieses Bisthumbs Aufrichtung nach dem
Exempl dessen zue Leitmeritz oder wie es sonst am füglichsten beschehen möchte, Euer
sambtliches Guetachten förderlichst einschikhet; an diesem volziehet Ihr gehorsambist unsern
gdsten Willen und Meinung.
Wien, den 20 Januar Ao. 1656.
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30. Listina, v níž se Harrach vzdává jurisdikce nad litoměřickým krajem ve prospěch
biskupa Schleinitze. (Odstupovací listina).
Vystavena 12. ledna, zveřejněna 6. března 1656.

(Kopie v LA)

Nos Ernestus Divina miseratione S. R. E. tit. s. Praxedis Presbyter Cardinalis ab Harrach,
Archiepiscopus Pragensis, Princeps, Legatus natus, inclitae Boemiae Regni Primas et Sacrae
Regiaeque Majestatis Intimus et actualis Consiliarius nec non ordinis Crucigerorum cum
rubea stella per Bohemiam, Moraviam, Silesiam et Poloniam supremus ac generalis magister
etc.
Universis et singulis regni hujus et archidioecesis nostrae Pragensis praelatis,
archidiaconis, decanis, parochis, administratoribus et curam animarum gerentibus, etiam
religiosis et eorum superioribus cleroque universo non secus ac omnibus aliis, cujuscunque ii
status, dignitatis, gradus et praeminentiae fuerint, salutem precamur in Domino sempiternam
notumque facimus, quod, postquam Sanctissimus Dominus Noster Alexander Papa hujus
nominis Septimus in sublimitate solii et fastigii sui Divino quodam consilio et dispositione
constitutus, possibili observatione et imitatione praedecessorum suorum Romanorum
Pontificum in propagatione fidei orthodoxae, reducendis errantibus ovibus ad veri luminis
agnitionem ac pervigilibus iisdem praeficiendis pastoribus vestigia pro singularis muneris sibi
a Deo impositi debite adimplendi ardore ingressus fuisset, officio et vocationi suae deesse
prorsus noluerit, quin, prout temporum et locorum suadere videtur qualitas, ipse quoque ad
efficax primaevae in angulari petra a salvatore nostro Jesu Christo fundatae ecclesiae
exemplum et accedentia potentium, catholicamque fidem constanter profitentium regum vota
tantum novis episcopalium sedium erectionibus, ecclesiarum plantationibuset episcoporum ac
pastorum praefectionibus procuraret emolumenti, unde populorum devotio augeri, Divinus
cultus florere et animarum exoptabilis ac aeterna salus subsequi lacoque insignia dignioribus
titulis et condignis favoribus possint illustrari.
In quo pientissimo tituloque Sanctitatis profecto condecorando opere, cum praelibatam
Suam Sanctitatem non tantum augustissimus, potentissimus atque invictissimus Princeps ac
Dominus, Dominus Ferdinandus Tertius Romanorum et Boemiae rex in imperatorem electus
Dominus noster Clementissimus ita considerarit, verum etiam anxiae preces nostrae (qui tam
longae, latae et nimium dissitae Archidioecesi nostrae ac tot in ea oppidis et locis a civitate
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Pragensi et Metropolitana nostra ecclesia remotis, pro muneris nostri exigentia satisfacere,
eandem qua par est diligentia visitare caeteraque Pontificalia officia exercere, ne dum
singularum Archidioecoesanorum vultus ut expedit commode inspicere non possumus, merito
tamen, ne fors interveniente ejus modi locorum distantia rerum ecclesiasticarum confusio cum
gravi animarum offensione et periculo nascatur, subveremur) eo rationabiliterinduxerint, quod
saepe memorata Sua Sanctitas praecisis iam magno cum labore graviter et profunde in hoc
Boemiae regno irradicatae haereticae pravitatis sat copiosis surculis ad eorundam radicitus
haereseos luem at animas diabolica fraude correptas ad veri luminis agnitionem reducendas ex
praemissis zelo videlicet propio ferventissimae sacrae Caesarae Regiaequae Majestatis
desiderio et nostris instantissimisprecibus aliisque causis rationabilibus, habita cum
venerabilibus fratribus Sanctae Romanae ecclesiae Cardinalibus matura deliberatione, de
illorum consilio et Apostolicae potestatis plenitudine, non secus ac ex voto eorundem S. R.
ecclesiae Cardinalium de propaganda fide clementissime dignata fuerit, non solum ecclesiam
collegiatam sancto Stephano protomartyri dicatam et in regia civitate Litomericensi sitam per
suppressionem praepositurae ibidem nomine, titulo et praerogativa cathedralis ecclesiae
decorare, eam a mensa nostra Archiepiscopali perpetuo separare et dismembrare ac ab omni
jurisdictione nostra eximere, Nobis tamen successoribusque nostris futuris Archiepiscopis
Pragensibus, iure metropolitico submittere et uti suffraganeam subjicere sed etiam concesso
Suae Majestati Ferdinando regi ejusque succesoribus pro tempore existentibus Boemiae
regibus, ipsis tantum et regno hujusmodi in puritate orthodoxae fidei et sincera erga sanctam
sedem Apostolicam devotione persistentibus iure nominandi idoneam personam ac dictam
cathedralem ecclesiam, perpetuis futuris temporibus dum pro tempore vacabit, etiam hac
prima vice eidem ecclesiae cathedrali de subjecto idoneo benigne providere et desuper ad
nominationem Suae Regiae Majestatis Illustrissimum ac Reverendissimum Dominum
Maximilianum Rudolphum a Schleinitz in pastorem et episcopum confirmare cum speciali et
expresso mandato eidem sic nominato et confirmato episcopo oppidum seu civitatem
praedictam Litomericensem cum toto circulo seu districtu, ecclesiis parochialibus aliisque in
eo sitis oppidis, terminis et territoriis, clero, populo et monasteriis eorundem ecclesiis ac piis
locis et beneficiis eccleiasticis, prout singula fusius in diplomate seu bulla Pontificia desuper
specialiter confecta continentur cum iurisdictione dioecesana et plenaria administratione, tam
spiritualium quam temporalium modo, via, forma, et ordine consuetis extradendi et
consignandi.
Cujus paternam curam et tam liberaliter pro demonstrato zelo, declarato Suae Caesarae
Regiaeque Majestatis desiderio, ipsissimaque interpositarum precum nostrarum efficacia ac
210

felici assequendo exitu impensam sollicitudinem, cum ex debito absequii, muneris exigentia
et negotii summa graviique necessitate lubentes promptaque devotione veneremur et
desideratae executioni singula sine cunctatione mandare teneamur, ideo benignissimis Suae
Sanctitatis mandatis et pientissimae Sacrae Caesarae Regiaeque Majestatis intentioni
insistentes, praecensitis omnibus maxime, quorum interest, aut in futurum interesse poterit,
notificamus, quod superius memorato Domino Maximiliano Rudolpho a Schleinitz electo,
nominato et confirmato episcopo Litomericensi, pro nominatione et debita executione
litterarum Apostolicarum in forma consueta et stylo curiae Ramanae confectarum ac
conscriptarum nobis ad effectum exequendi cum debito respectu observantia et reservata
submissione exhibitarum, non tantum civitatem dictam, sed etiam totum circulum cum
ecclesiis parochialibus aliisque in eo sitis oppidis, terminis, et territoriis, universo clero,
monasteriis eorundem ecclesiis, beneficiis ecclesiasticis, fructibus, redditibus, proventibus,
iuribus, obventionibus, et emolumentis, executione iurisdictionis episcopalis, aliisque
praerogativis in litteris Apostolicis in longum expressis et specialiter denominatis pro nunc
futurisque perpetuis temporibus resignaverimus, transcripserimus et deoccupaverimus, prout
praesentium tenore resignamus, credimus, transcribimus, et deoccupamus, universo districtus
seu circuli clero, quocunque titulo nobis hactenus subjecto, praecipue, vero vicariis nostris
foraneis, archidiaconis, decanis, parochis, administratoribus et sacellanis (quos a iuramento
nobis tam ratione officii, quam beneficii debitaeque obedientiae et fidelitatis aut alias
praestito, absolvimus ipsosque a iurisdictione nostra eximimus) ultimate praecipientes,
personas vero ordinis quarumcunque religionum in districtu hoc existentium paterne
requirentes, ut frequentius repetitum dominum Maximilianum Rudolphum a Schleinitz pro
suo vero et legitimo episcopo recognoscant, suscipiant et admittant, debitum ei honorem
deferant et oficium praestent, nec non eundem in iis, quae secundum Deum ad ipsum et
iurisdictionem ejus spectare dignoscentur, fideliter et diligenter adiuvent, quemadmodum
Nobis tanquam episcopo suo praestare tenebantur, neque eum in executione officii seu
jurisdictionis suae quoquomodo impediant aut impedire permittant sub poena et censuris
ecclesiasticis ipsaque indignatione Dei omnipotentis ac beatorum Apostolorum ejus Petri et
Pauli in litteris Apostolicis clarius expressis. Quia vero in eodem hactenus quidem circulo seu
districtu, post hac autem episcopatu Litomericensi parochia nostra Swecensis non secus ac
una alia ad capitulum nostrum Metropolitanum in Kozlen spectans comprehenditur et nos tam
ex parte nostrae Swecensi Nobis quam ex parte Kozlensis capitulo nostro Metropolitano
quoad ius patronatus et iurisdictionem non minus spiritualem quam temperalem quidpiam hac
cessione et transcriptione nostra praejudicatum velimus, proinde praecensitas duas ecclesias
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cum omnibus ad easdem ab antiquo spectantibus pertinentiis et ratione subjectionis,
iurisdictionis, superioritatis, visitationis et legis doecesanae ab eodem episcopo Litomericensi
eximimus et sub inviolata antiqua iurisdictione nostra in omnibus et per omnia sicuti et
universaliter quaecunque per bullas Pontificias, canones et concilium Tridentinum
Metropolitanis quoad appellationem et alias reservantur, et ita quidem reservatas declaramus,
ne quidpiam vel minimi praejudicii sub quocunque clorato praetextu, tam ex parte earundem
ecclesiarum quam devotionis aliorumque iurium praerogativarum iurisdictionem nostram
Metropolicam quomodocunque concernentium ab ipso episcopo ejusque vicario seu capitulo
Litomericensi Nobis successoribusque nostris imposterum generetur; quinimo eidem episcopo
commissus et ab hinc subjectus clerus solitum subsidium pro seminario nostro
Archiepiscopali tam diu, donec saltem idemmet episcopus Litomericensis seminarium
proprium juxta mentem concilii Tridentini non erexerit, quovis semestri in cancellaria nostra
Archiepiscopali ad manus cancellarii nostri vel alterius, cui id muneris a nobis concreditum
fuerit, exacte et irrefragabiliter infuturum semper teneantur et ad deponendum obligati
existant.
In quorum omnium indubitatam fidem roburque perpetuo valiturum patentes hasce
Nostras manu propia subscriptas majoris sigilli Nostri Archiepiscopalis appressione fecimus
consolidari. Quae datae sunt Pragae in residentia Nostra Archiepiscopali die 12. Januarii
Anno 1656.

L.S.
Cardinalis ab Harrach m. p.
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31. Schleinitz Harrachovi. 19. února 1656.
Obsah: Instalace, ocenění proboštství, seminární daň.

Hochwürdigist, Hochgeborner First, Gnädigister Herr.
Ich bedanke mich gegen E. E. wegen Communicirung des kaiserlichen Schreibens;
befinde aber gleichwohl darinnen nicht, daß ihnen Statthaltern befohlen sein solte, mich mitt
der Insinuation oder Anweisung an mich der Temporalität, welches man per errorem
Installiren darinnen heißet, bis zue vollbrachter Intabulation der Bullen, aufziehen solte.
Der ermälte terminus des Installirens ist mihr aber hingegen nicht wenig nachdenklich
und dörffte hinfiro ein praejudicium sowohl des Pabsten seiner Authoritet als auch der
dignitati episcopali ipsi mitt sich bringen und importiren. Episcopi enim proprie non
installantur, verum deducente proprio suo clero tantum intrant et igrediuntur; neque agnoscunt
ius cathedrale sive stalli sui ab ullo alio praeter quam ab ipsomet Papa, qui ipsosmet
confirmat.
Ein anders ist die Insinuation oder Anweisung an einen neuen Bischoff, so der geist- als
welttlichen subiciendorum, welche ich alleine vom Kaiser begeret habe und keine Installation
nicht und welche sowohl schriftlich per patentes als auch mündlich per personalem
commissionem verrichtet kann werden, sintemahl es alles eines ist. Hätte mich der Pabst
proprie installiret wollen haben, so hette er ja die Commission in den bullis jemanden
aufgetragen; so aber hatt er es nur bey dem gemeinen ingressu gelaßen und competiret also
solche niemanden nicht, weder jure ordinario noch delegato, viel weniger noch aber einen
superiori seculari sive laico; dahero gewiß wohl zu beachten ist, damitt nicht ettwan ein bößes
oder nachtheiliges Exempl mitt dergleichen vermeinten Installationen deren Bischoffen
eingefihret werde; und ich gedenke schon auf etwan ein Mittel, wie vielleicht diese beide
distincti actus, der Anweisung nemblich an mich und des ordinarii episcopalis ingressus,
unvermerket von einander separiret und diversis temporibus gehalten mögen werden, damitt
der ermelte mein Ingressus nicht eine speciem einer Installation oder Einsezung durch die
Kreishaupttleitte habe, gleich als wie sie pflegen die Haupttleitte auf die Gietter einzusetzen,
welches dieser Dignitet von keiner sondern Reputation nicht wäre. Ich muß ohne daß den
ermelten meinen Ingressum propter processionem sub divo et apertis capitibus (cum
salutationibus tam magistratus huius quam harum religionum) faciendam ad aliud aliquod
mitius et commodius tempus differiren; inmittelst können die commissarii ihren actum
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notificacionis sive insinuacionis alhier bey diesen Magistrat und Bißtumbs Beambtten schon a
parte verrichten, durch den Kreiß aber nur per patentes abensolcher Gestalt, wie es E. E. auch
selbsten quoad spiritualitatem zue verrichten vermeinen; wollen sie aber noch darieber pro tali
tantum notificationis actu jemanden aus der Geistlikeitt denen Kreißhaupttleitten adjungiren,
so stehet es bei dero gnödigen Belieben.
Aus dem ermehlten kaiserlichen Schreiben vernehme ich eben auch, daß man denen
Leittmerizer Bischoffen auch die Aufbauung einer andern probstischen Residenz aufbirden
thue. hab mich wohl dazue in meiner Obligation in specie et ad parten gar nicht obligiret; sehe
auch nicht, wie dieser Bischoff darzue mitt Recht komme, daß er gleich alles thuen und ein
confundator dieses Bistumbs von den Seinigen sein solle. Besorge, ich werde nach meinen
Tod einen Schlechten Dank oder Lob von meinen successoribus einmal bekommen, daß ich
daß Bistumbs also ser oneriren habe laßen; dan auch noch der Doxanische und Leippische
Zins darzue kommen. Sehe also, daß die alte probstische Residenz gleichwohl auch neben
fundis und Giettern mitt taxiret und von denen verschriebenen Geldern eine neue Probstey
gebauet wirde müßen werden, darein ich mich aber nicht immiscire. Wan ich das Geld erlege,
mag hernacher bauen, wer da will. Graff Kurz hatt mihr zue Wien dieses alles wohl prfeceiet.
Paciencia! Ich hab gehoffet und mich verlaßen, es wirde immer guett bleiben; so aber
gerathen mihr alle sambt unsern armen Unterthanen in die eißerste Armuett von Tag zue Tag
mehr, daß es gewiß nur ein Mittleiden mehr ist, manchen armen Mann, der sich nicht mehr
zue kleiden vermag, anzuesehen.
Herr Hißerle ist dieser Tage bey mihr gewest; hatt Befehl gehabtt von dem Herren
Burgraffen, sich mitt mihr wegen seiner Commission der Anweißung zu underreden; hatt
mich gefraget, ob er dem Adel des ganzen Kreißes zue solchen actu convociren solte; hab ihm
gesaget, es duckete mich ungelegen und unnötig zue sein; were genug, wan er diesen
Magistrat an mich anweise, das übrige könte per patentes nach E. E. Exempek verrichtet
werden, hierauf er sich auf weitere Insruction berueffen hatt. Er sagte mihr auch, er würde
selbst die alte Probstey anstatt des von Pötting taxiren, welches ich gerne vernommen, mehrer
Schleinikeitt halber, sintemahl er dieser wenig fundorum schon kündig und auch in deren
taxacionibus selbst wohl erfahren ist.
Ich bitte E. E., vergeßen nicht, in dero Cessionspatent dem modum exigendi deß
subsidium dero seminarii von mihr vorhin gebettener weiße immutiren zue laßen; den so
gestalter modus hette fortt eine speciem alicuius reservatae dependentiae sive iurisdictionis
erga dioecesis istius parochos praeter mentem et tenorem bullae. Genug ist, daß ich ratione
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eiusdem subsidii mitt E. E. schon einig bin und solches durch meine Leitte deroselben alzeitt
willfährigst zuestellen will laßen.
Ich bedanke mich gar hoch des mir überschickten Befehles an die Kreißhaupttleitte
halber; bitte aber zuegleich umb perdono der gegebenen molestia und gebrauchten Künheitt
halber. Habe sonst meinen Doctor Zabeln, welcher inmittelst widerkommen wahr, albereit
befohlen gehabtt, dem gesagten Befehl zue sollicitiren; will es gegen E. E. wieder in andern
verdienen.
Hiermitt befehle ich mich gehorsambst zu beharrlicher Gnade und verbleibe allzeit

E. E.
treu obligirtester Knecht und
Creatur
M. R. B. zue leittmeriz.
Leittmeriz, den 19. Feber
1656.

Ps. Ich habe mich weitter besinnet, daß in alle Wege die Anweisung an mich derer spiritualim
und auch temporalium diese Bistumbs dem actum ipsum ingressus mei vorgehen und
precediren muß, damitt ich zue solchen actu ingressus die citandos citiren und alles der Gebür
nach disponiren könne; das also hierdurch die species secularis installationis salviret wird
können werden. Bitte E. E., daferne es von Nöten sein möchte, hierinnen dem Herren
Burgraffen zue capacitiren, inmittels ich mitt dem Herrn Hiserle communiciren daraus will,
damitt sie sich mit ihrer Commission oder Anweisung an mich auch extra actum mei
ingressus nicht saumen, maßen ich dan bey diesen Poten ihme Herren Hiserle schreibe und
bitte, daß er mit E. E. diesfalles conferiren und abreden wolle.
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32. Místodržitelská zpráva císaři týkající se nového proboštství v Litoměřicích. Praha,
21. března 1656.
(FEA. Kopie v LA Praha)

Alledurchl. Großm. Unüberw. Röm. Kaiser, auch zu Hung. und Böh. König etc.
Allergnädigster Herr. Aus Ewer Kaiser und König. Mtt. de dato Wien den zwanzigsten
jüngst erschienen Monatstags Januarii an Unß abgangenen allergnädigisten Schreiben haben
Wir allerunterthänigst vernommen, was gestalt Sie die wegen des Bistumb zu Leitmeritz von
Rom angelnagte bäpstliche Bullen, wie auch die wegen Erbawung der Probstei alda von dem
Bischoffen gegebene uns in originali überschickhte Obligation dero König. Landttafel
einzuverleiben, ihnen Bischoffen zu installiren und dadurch die Stabilir- und Einrichtung des
Bisthumbs zu Königgrätz die Sache mit deroselben geheimben Rath, Herrn Ernst Adalberten
Cardinalen von Harrach Erzbischoffen zu Prag, zu erwegen undt Ihro unser samentliches
Guetachten fürderlichst einzuschicken allergnädigst anbefohlen. Hierauf berichten Ewer
Kaiser und König. Mtt. wir allerunterthänigst, daß wir deme in ienem und dem andern
allergehorsambst nachkommen und sowohl diese Bullen als obangeregte Obligation der
König. Landtafel zu inseriren, nicht weniger mehr erwehnten Bischoffen zu installiren, Inhalt
der Beilag. B denen Haubtleuthen des Leitmeritzer Creises Commission aufgetragen und
zugleich selben der Probstei Gutter zu taxiren mit gegeben, auch wegen Erigirung des
Bisthumbs zu Leitmeritz551 mit gedachten Herrn Cardinal (Lit. C.) communiciret. Was
Meynung derselbige hiebei ist und sonsten bei diesem Werck in einem und andern erinnert,
geruhen Ewer Kaiser. und König. Mtt. ob der Beylag D mit mehrern allergnädigist zu
ersehen. Bey welcher der Sachen Beschaffenheit wir nicht wißen, wie hieraus zu kommen,
undt thuet uns fast ein Scrupl machen, wann durch Verschweigung einiger Circumtanz, ohne
welche Euer Mtt. die Praesentation nicht wäre verstattet worden, solche Concession wehre
ausgewürket, zumahlen mir Obristen Burggrafen a parte wohl bewust, daß eben in dieser
Materi auf Euer Mt. allegnädigsten Specialbefehl mein Bruder seeliger, dero gewester Böh.
Canzler, damals ad partem in Sonderheit die Lit. E. copialiter bey gelegte, von Euer Mtt. unß
Anno sechzehn hundert drei und fünfzig übersandte Schreiben gewechslet und in dieser in das
jus Regium einlaufender delikaten Materi unß zu vertieffen bedencklich fallet; derowegen und
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weilen wir Euer Kaiser und König. Mtt. vor diesem den sieben und zwanzigsten Junii des
Schzehnhundert vier und fünffzigsten Jahres allerunterthänigst geschrieben, daß uns nicht
zustehet, dem Contractum salis, welcher basis und fundamentum dieses Wercks ist, zu
interpretiren, sondern dießfahls denen beiderseits höchsten Principaln deßen Ausdeuttung
allein reservirter verbleibet, als wißen wir bei diesen von dem Herrn Cardinal alhier
angezogenen Bedencken unsers Orths nichts zu erregen, sondern atellen es alles Euer Mtt.
allergnädigsten Verordnung und Resolution allergehorsambst anheimb deroselben zu
beharrlichen

Kaiser.

und

Königlichen

Gnaden

uns

beynebenst

allerunterthänigist

empfehlende.

Geben auf dero König. Prager Schloß den 15. Martii Anno 1656.

Euer Kaiser. und König. Mtt.
allerunterthänigst gehorsambiste
treue Diener und Unterthanen
G. Martinitz etc.
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33. Johann Friedrich hrabě Valsštejn císaři Leopoldu I. Praha, 21. října 1677.
(Knížecí arcibiskupský archiv Praha)

Obsah: Podání informací o platbách biskupa M. R. Schleinitze, návrh na prozatímní upuštění
od zřízení nového proboštství a použití peněžních prostředků na vylepšení litoměřické
kapituly.

Allergnädigster Kayser König und Herr.
Was maßen ehr teils und bevor Euer Mayt. in puncto erectionis oder Stabilirung der
alten Pröbstey zu Leütmeritz sich eines weithern gnädigst resolviren, über die in copia mir
communicirte Verschreibung des verstorbenen Bischoffen zu obgedachtem Leütmeritz, ob
selbiger in allen ein Genüge geschehen, oder ob und wann es ratione Quanti davon
abkommen, mich nochmahlens zu vernehmen allergnädigst anbefohlen, habe ich aus einem
von der Königl. Statthalterey auß Böheimb untern 9. Septembris außgefertigten Schreiben mit
mehreren vernohmen.
Nun habe ich Euere Mayt. Allergnädigisten Befehl zufolge meinen ferneren
gründtlichen Bericht zu erstatten, alle in Händen habende documenta fleißig abermalens
durchsehen und ersehe:
Erstlichen, daß, obzwar per bullam Pontificiam erectionis die alte Pröbstey zu
Leütmeritz völlig suprimiret und die darzu gehörigen Gütter dem neuen Bisthumb
incorporiret, der erste denominirte Bischoff Maximilian Rudolf von Schleinitz durch eine
particular Personal Verschreibung ohne Wißen des Römischen Stuhl Ao. 1654 gegen Ihro
Mayt. sich dahin verbunden, dieselbe also incorporirte Gütter in pretio nach und nach zu
ersetzen, zu welchem Ende solche Gütter durch gewiße von Ihro Kayl. König. Mayt. deputirte
Commissarien haben geschätzet und taxiret werden sollen.
Daß pro 20 vigore huius personalis contractus et obligationis der gemählte Bischoff
gleich nach erlangter Confirmation von Rom 5000 fl. und in einem Jahr darauf accepta
possesseione episcopatus wieder andere 5000 fl. Par zu erlegen sich obligiret und verbunden.
Daß pro 30 er sich und (inquantum potuit,) seine successores noch ferners verbunden,
alle Jahr darauf 1000 fl. auß den bischöfflichen Einkünfften zu erlegen und solches so lang,
bis die summa, vor welche die sambtliche Probsteyliche Gründe geschätzet und taxiret
worden, völlig erlegt und abgestattet sein würden.
218

Nun finde ich zwar kein instrumentum, aus welchem die gemählte Taxa der
Probsteygütter klar zu ersehen währe; ist aber aus dem letzten Guttachten meines Vorfahrers
Matäi Ferdinandi,552 datirten zu Retschitz den 12. Julii Ao 1674, abzunehmen, daß die gantze
Summa auf 20.000 fl. gestiegen, dem auch sich conformiret ein gewißes lateinishces
allegatum des mehrgedachten Maximilian Bischoffen zu Leutmeritz: modus brevier atque
facilior, in welchem allegato die Repartition auf 20.000 nach und nach ausgesetzet wird.
Supponiret also, daß der fundus oder das Capital zu Restaurirung gewählter alter Pröbstey auf
20.000 fl. determiniret sey worden.
So findet sich aber pro 40 nit, daß gemelter Bischoff Maximilian ein mehrers abgestattet
als die erste 5000 fl., welche vom Cardinal von Harrach seel. erstlich beym Graf Maximilian
von Martinitz und hernacher beym Hanß Friedrich Grafen von Trautmannsdorf mit denen
mittlerzeit eingebrachten Interessen auf 6000 fl. Capital gelegt und bis dato bey ihme
verblieben.
Diesem nach ist klar zu schlüßen, daß erwehnter Bischoff Maximilian vermög seyner
Personal-Verschreibung nicht allein die andere 5000 fl., sondern auch die übrigen 10.000 fl.
schuldig verblieben; sintemahl nach Inhalt der Obligation er im Jahre 1656 die andere 5000 fl.
und von a. 1657 anzureiten, die übrigen 10.000 fl. a. 1667 hätte völlig abgeführet haben
sollen. Daß aber solches nicht geschehen, erhellet aus dießem ganz klar, daß er ohnegefehr ein
Jahr vor seinem Tot bey Ewer Mayt. in Ansehung der großen anderwertigen praestirten
Melioration und erigirter doppelter Fundation umb Nachsehung derjenigen 5000 fl., welche er
a. 1656 erlegen sollen, untertänigst einkommen, auch damahls eine allergnädigste Vertröstung
erhalten, ehe aber und bevor Ewre Mayt. allergnädigste Resolution erfolget, mit Tot
abgangen.
Daraus Ewre Mayt. gnädigst ersehen, daß secundum literam obligationis zu procediren,
offt gedachter Maximilian von Schleinitz 15.000 fl. völlig schuldig verblieben. Sehe auch
nicht, wie das onus solvendi auf den successorem könnte gezogen werden, weilen er erstlich
sine interventione Sedis Apostolicae kein onus seinem successori wohl aufbürden können und
überdiß er seiner aigenen Obligation zufolge die ganze summa längst a. 1667 hette erleget
haben sollen, sich aber nicht findetm daß er im Geringsten über die erste 5000 fl. was
abgestattet habe.
Hingegen pro 50 muß man gestehen, daß er in denen zwanzig Jahren, so er ongefähr
seiner Kirchen vorgestanden, selbst mit rümlicher Sparsamkeit gelebet und nicht allein seyne
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bischöffliche Einkünften sondern auch seyn Patrimonium zu Stabilirung dieses Bisthumbs
würklich angewendet; immaßen notorium ist, daß er nit allein die Landtgütter merklich
melioriret, die ansehentliche Thumb Kirche und ettliche canonicales residentias aufgebauet
und über die 60.000 fl. daran appliciret, sondern auch zwey rümliche fundationes bey
gedachter Thumbkirch (daran ich in meinem ersten, unterm dato den 20. Januarii 1677 an die
Königl. Statthalterei abgegebenen Guttachten mit mehrern gedacht,) auf ewig gestiftet und
dahero (wie aus seinem an Ewre Mayt. letztlich eingeraichten Memorial zu sehen) die
gnädigste Machsehung der a. 1654 von sich gegebenen Obligation gäntzlich gehoffet.
Wann aber pro 60 aus dem letzten rescripto vom 25. Augusti dises 1677. Jahr wohl
abzunehmen, daß Ewre Mayt. gnädigste Intention dahin ziehlet, damit eine Pröbstey zu
Leutmeritz wiederumb zu Standt gebracht werde, alß wird zu diesem Endt Ewre Mayt.
gehorsambist representiret, daß secundum vigorem iuris der Bischoff Maximilian vermög
seyner person. Obligation 15.000 fl. schuldig verblieben, indeme er nit mehr als 5000 fl.
würklich abgeführet und dahero seyne Substanz nach seinem Todt darumben haften sollte.
Weilen aber allem eingenohmenen Bericht nach nichts mehr vorhanden, als was er
zuvor der Kirche zum Besten pro fundatione unius canonicatus et conservatione fabricae
würklich appliciret, könnte zwar de rigore iuris solche beyde fundationes cassiret und ad
erectionem praepositurae reduciret werden, cum ante omnes fundationes debeat deduci aes
alienum; ist aber darbey zu beobachten, daß, wann solcher Canonicat aufgehoben werden
sollte, der jetzige Bischoff,553 der ohne diß propter penuriam ministrorum et beneficiatorum
sich beklaget, noch ad peiorem statum reduciret würde. Und wann die anderte Fundacion, so
auf die conservationem fabricae ecclesiae gewidmet, angefochten werden sollte, würden Eure
Mayt. als Gnädigster Patronus umb eine andere zu stiften, unfehlbar behelliget werden
müssen. Folget also gleichsamb nothwendig, daß pro nunc auf keine andere Mittel Reflexion
zu machen als auf die 6000 fl. Capital, welche bey dem Grafen Hanß Friedrich von
Trautmannsdorf sich befinden und die aufgelaufenen Interessen, welche mit der summa
capitali gerechnet ungefehr auf 13000 fl. sich belaufen.
Wäre also meine unmaßgebige, unterthänigste Meinung, daß dieselbe Interessen ehist
eingefordert und sambt dem übrigen Capital entweder ad census perpetuas oder aber in
stabilibus fundis investirt und ad fundationem praebendae praepositalis darmit ein Anfang
gemacht werden sollte.
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Weilen aber solches Capital zu würklicher Stabilirung einer infulirten Dignität bey
weithem nicht erklecklich et considerata moderni status exigentia die Probstey nit so nöthig
als die andern Prebenden, welche dem Bischoff in pontificalium functionibus gar nothwendig
seindt, könnte vielleicht pro temperamento vorgeschlagen werden: Daß die von gedachter
summa der 13000 fl. fallende fructus zertheilt und ein Theil denen jezigen canonicis iuris
patronatus Regii bis auf gnädigste fernere Verordnung zu ettwelcher Beyhülff ihrer geringen
Präbenden vergönnet, die übrige fructus aber, zu mahlen jeziger Bischoff sich ohnediß propter
penuriam canonicorum, qui eidem assistant, sich beklaget, vor einen neuen Beneficiaten
appliciret würden, welcher in qualitate simplicis canonici de praebenda praepositali seine
Sustentation hette, bis etwan durch andere Schickung Gottes und Besserung der zeit andere
Mittel vorfallen möchten, die Pröbstey wiederumb völlig aufzurichten.

Im übrigen remittire mich auf mein voriges, den 20. Januarii dies 1677 Jahrs
eingeraichtes Gutachten und zu Eure Mayt. allergnädigster Protection mich gehorsambist
empfehlendt
Eure Kayl. undt Königl. Mayt. etc.
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