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Úvod
Farní kroniky, známé též jako pamětní knihy nebo libri memorabilium, sloužily
v rámci české katolické církevní správy již od konce 17., avšak ve větší míře až od 2.
poloviny 18. století k zaznamenání údajů či událostí rozličného druhu,1 neboť navzdory
pokusům o určitou formalizaci jejich obsahu ze strany vládních kruhů závisel obsah
povětšinou na samotných autorech, tedy farářích, lokalistech, popřípadě jiných členech
katolického kléru.2 Tento typ pramenů byl v minulosti českou historiografií povětšinou
odsunut na okraj badatelského zkoumání, teprve v posledních dvou dekádách lze hovořit
o určité renesanci zájmu co se dějin církevní správy týče, farní kroniky nevyjímaje.
Předmětem zkoumání této práce jsou dvě pamětní knihy farnosti Římov, jež se
v současnosti nachází ve fondu Farní úřad Římov ve Státním okresním archivu České
Budějovice. První farní kronika započala svou existenci roku 1786, jelikož byla téhož
roku zřízena samostatná římovská lokalie .3 Ačkoliv časové rozmezí kroniky dle evidence
českobudějovického archivu počíná rokem 1648, jedná se pouze o nejstarší zmíněné
datum v zápiscích, nikoliv o samotný počátek kronikářských záznamů. Původní pamětní
kniha byla vedena až do roku 1912, posléze místní farní správa zavedla novou kroniku, 4
jež byla využívána do roku 1920. V pořadí třetí knižní dílo římovských farářů z let 19201937 není předmětem této práce kvůli možným problémům s údaji stále žijících osob.5
Tato soutěžní práce primárně nezohledňuje samotný obsah textů pamětních knih,
protože se jejich okruh témat prakticky ztotožňuje s jinými, již zpracovanými farními
kronikami, které byly předmětem zájmu několika kvalifikačních prací.6 Předkládaná
práce navíc příliš nerozebírá zápisky duchovních správců týkající se oprav a renovací
Václav PUBAL, Kroniky a kronikáři, Praha 1972, s. 13-14.
Jana OPPELTOVÁ – Věra SLAVÍKOVÁ, Poklady farních archivů – 2. Pamětní knihy farností,
Informace královéhradecké diecéze 18, 2008, č. 2.
3
SOkA České Budějovice, Farní úřad Římov, inv. č. 1, sign. Ia1, kniha 1, Pamětní kniha kostela a fary
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kostela a římovské křížové cesty, jelikož právě tyto části pamětní kroniky byly jako jediné
již podrobněji využity pro potřeby několika publikací7 a jedné bakalářské práce.8 Hlavním
úkolem práce je podrobněji zkoumat systém vedení kroniky u jednotlivých autorů jak po
formální, tak i obsahové stránce. Z formálního hlediska je u každého zapisovatele
zohledněn individuální způsob členění kroniky na určité kapitoly či tematické okruhy,
pozornost je rovněž věnována použitému jazyku i písmu. Po obsahové stránce práce
komparativně analyzuje individuální zápisky, tedy především to, co jednotliví faráři do
kronik zahrnuli a co oproti svým kolegům opomenuli. Dalším úkolem je snaha vysledovat
osobnostní rysy autorů kroniky a jejich charakter, studovat jejich názory na různorodé
události a určit potenciální čtenářskou obec římovských farních kronik. Zastřešujícím
cílem této práce je také zároveň stanovit, do jaké míry byly římovské farní kroniky
normativním pramenem nebo ego-dokumentem.

1. Historie farnosti Římov od 17. století
Římov byl od svého založení ve 13. století majetkem několika méně významných
šlechtických rodin.9 Vůbec nejdéle držel římovský statek rod Hlavatců, který ho získal na
počátku 15. století, nicméně jeho působení bylo ukončeno zapojením rodinných
příslušníků do českého stavovského povstání roku 1618, které v konečném důsledku
vedlo k úplné konfiskaci movitého i nemovitého majetku, včetně Římova, v roce 1622.10
Kompletní římovský statek i s okolními vesnicemi byl posléze prodán císařem
Ferdinandem II. knížeti Janu Oldřichu Eggenbergovi. Držitel krumlovského panství
nicméně svůj nový majetek dlouho nevyužíval, hned roku 1626 byl Římov darován
krumlovské koleji jezuitského řádu, jež oblast spravovala po následujících 150 let.11
Římovu se dostalo větší vnitrostátní pozornosti až po vzniku jeho nejznámější
pamětihodnosti, tzv. loretánské kaple a pozdější křížové cesty.12 O vznik nového poutního
místo v Římově se ve větší míře zasloužil jezuita Jan Gurre roku 1648.13 Pražský
arcibiskup Arnošt z Harrachu 20. července 1648 vydal potvrzovací listinu pro zahájení

Nejvíce potřeb římovských farních kronik využili Emanuel DROBIL, Římov, poutní místo v jižních
Čechách, Praha 1903, a Daniel KOVÁŘ, Římov, historie obce a poutního místa, Římov 1998.
8
Anna HULCOVÁ, Barokní poutní místo Římov, České Budějovice 2011 (= bakalářská práce na
Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích).
9
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11
E. DROBIL, s. 24, 27.
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Jiří MIKULEC, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013, s. 179-190.
13
E. DROBIL, Římov, s. 49.
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stavby lorety, jež dosáhla své finální podoby o deset let později.14 Po smrti Gurreho
započala konstrukce křížové cesty, která byla dokončena až v průběhu 18. století.15
Absence adekvátního chrámu však brzy začala budit vlnu nevole, především kvůli
nemožnosti vést bohoslužby v uzavřených prostorách v případě nevlídného počasí. Za
finančního přispění rodu Eggenbergů nakonec v roce 1672 započala stavba kostela sv.
Ducha, který byl dokončen o patnáct let později.16
Navzdory vysoké návštěvnosti římovských poutí nepůsobil v samotném Římově
až do konce 17. století delegovaný kněz, který by měl pravidelně na starosti místní
populaci. Teprve po přispění krumlovského jezuity Jana Malovce došlo ke stabilizaci
situace, jelikož roku 1694 odkázal 5000 zlatých na účely zaopatřování dvou etnicky
českých kněží.17 Tento krok nicméně vyvolal rozpory ohledně církevních pravomocí
mezi jezuity a velešínskou farností, pod kterou Římov až do konce 18. století patřil.18
Posledním podstatným krokem jezuitské samosprávy bylo zřízení konečné
podoby křížové cesty v roce 1762.19 Po zrušení jezuitského řádu byl jeho majetek
konfiskován státem, což se přímo týkalo i samotného Římova, jenž byl okamžitě dán do
správy nově vzniklého Studijního fondu.20 Vzhledem k významnému postavení Římova
jakožto poutního místa fond od začátku plánoval udělit obci status nezávislé farnosti, ale
kvůli administrativním průtahům byla záležitost odložena. Teprve roku 1786 došlo ke
zřízení lokalie, jejímž prvním správcem se stal bývalý jezuita Kašpar Haudt.21 Poslední
zaznamenáníhodná změna týkající se historie římovského kostela se uskutečnila v 19.
století, neboť byla roku 1857 původní lokalie povýšena na samostatnou faru.22

2. Vnější kritika farních kronik
Pamětní knihy z farnosti Římov z let 1786-1920 jsou v současné době uloženy ve
Státním okresním archivu České Budějovice, konkrétně ve fondu Farní úřad Římov.
Správci římovské lokalie a pozdější fary sepsali v uvedeném období celkem dvě pamětní
knihy. První z nich započala svou existenci spolu se vznikem samostatné lokalie roku

Jindřich ŠÁMAL, Římov, Praha 1942, s. 3.
E. DROBIL, Římov, s. 72.
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J. ŠÁMAL, Římov, s. 6.
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J. ŠÁMAL, Římov, s. 6.
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E. DROBIL, Římov, s. 51.
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D. KOVÁŘ, Římov, s. 24.
20
E. DROBIL, Římov, s. 27.
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Tamtéž, s. 30.
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J. ŠÁMAL, Římov, s. 6.
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1786, ačkoliv přesné datum prvotních zápisků není možné s přesností určit, ale pouze
odhadovat.23 Množství duchovních vedlo kroniku až do roku 1912, kdy došlo ke zřízení
následující knihy, která byla vedena pouhých osm let, tedy do roku 1920.24

2. 1. První pamětní kniha (1786-1912)
Původní farní kronika římovské farnosti má rozměry 32 x 21,5 x 6 cm. Vazba
pamětní knihy je tvořena poměrně tenkou vrstvou kůže, jež po uplynulých staletích
působí již značně opotřebovaným dojmem. Na horní polovině přední strany vazby je
umístěn štítek, který vybledlým latinským humanistickým písmem oznamuje případnému
čtenáři, že jím držená kniha se vskutku nazývá „Liber memorabilium“. Po nadpisu
následuje krátký odstavec, zahrnující nastiňující obsah farní kroniky, spolu s uvedením
místa vzniku, tedy římovské farnosti, respektive lokalie. Zadní strana vazby má prakticky
totožný vzhled, neobsahuje však žádný štítek s písemnými informacemi.
Psací látka je zastoupena běžným nelinkovaným papírem, který vlivem času
poskytnul knize poněkud archaický vzhled, což se projevuje především všude přítomným
zežloutnutím stránek. Celý vnitřek kroniky je nicméně uspokojivě zachován, jelikož
naprostá většina listů není žádným jiným markantním způsobem poškozena.
Co se jazyka a písma textu týče, římovští lokalisté a faráři střídavě využívali
latinu, němčinu i češtinu. V prvních přibližně dvaceti letech existence farní kroniky
převládala prakticky výlučně latina, psaná vcelku úhledným humanistickým písmem,
takřka výhradně v kurzivní podobě. Německý jazyk stál v popředí zájmu pisatelů mezi
lety 1810-1830, kdy převažovala novogotická kurzíva, která v porovnání s latinskými
texty působí méně reprezentativněji. Ve zbývajícím období oba zmíněné jazyky v textech
prakticky vymizely na úkor češtiny, latina a němčina se nadále objevuje pouze okrajově.
Zápisy psané českým jazykem mělo původně rovněž novogotickou podobu, nicméně od
čtyřicátých let 19. století je patrný postupný přechod na písmo humanistické.
Citace stránek první římovské farní kroniky jsou v předkládané práci poněkud
komplikovanější, neboť jsou tvořeny kombinací původního a zcela nového číslování
stran. Několik stran na počátku knihy nebylo původním číslováním totiž vůbec
zohledněno, pro potřeby citací těchto stran je v předložené práci užito vlastního číslování,
které začíná právě těmito původně neoznačenými stranami. V případech, kdy byly strany
již řádně očíslovány autory knihy, je v citacích použito nejprve vlastní číslování,
23
24

SOkA České Budějovice, FÚ Římov, Pamětní kniha (1648-1909).
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vyhotovené pro potřeby práce, teprve poté následují čísla stran podle původní paginace,
jež jsou vždy oddělena lomítkem. Pokud nebyly strany kroniky původně označeny čísly,
v citacích předkládané práce se objevuje pouze nový vlastní způsob číslování stránek.
Celkový počet stránek se podle původní paginace zastavil na čísle 300, kdežto novější
stránkování dosáhlo čísla 150. Poměrně velká odchylka mezi oběma ciframi je způsobena
tím, že prvotní číslování reflektovalo asi 160 prázdných stran uprostřed kroniky. Autoři
farní kroniky se rovněž dopustili chyby v původním číslováni. Po straně 300 nejsou
číslovány jednotlivé strany, ale celé listy. Po listu 303 sice faráři opět zavedli číslování
jednotlivých stran, nicméně nově započali číslem 104, poslední dvě strany nejsou
označeny vůbec. Citace jsou v těchto případech vedeny podle výše uvedeného způsobu.

2. 2. Druhá pamětní kniha (1912-1920)
Mladší římovská farní kronika má rozměry 34 x 21,5 x 3 cm. Druhá pamětní kniha
má už poněkud ustálenější podobu, pramenící v prvé řadě z té skutečnosti, že byla po
veškerou dobu svého trvání spravována jediným farníkem. Tehdejší farář Jaroslav Paulus
se rozhodl upotřebit běžnou úřední knihu popsal všech 200 dostupných stran. Přední
strana vazby kroniku pojmenovává „Farní kniha farního kostela v Římově“ a uvádí datum
zavedení knihy, tedy rok 1913, ačkoliv prvotní zápisky byli učiněny již roku 1912.
Co se psací látky týče, jedná se o běžný linkovaný papír, který sice vlivem oxidace
podlehl částečnému zežloutnutí, nicméně jednotlivé stránky nevykazují žádné jiné
zřetelné vady. Všechny popsané strany jsou oproti první farní kronice řádně číslovány.
Druhá římovská pamětní kniha prakticky neobsahuje žádné německy či latinsky psané
části, výsadním jazykem tudíž zůstává čeština.

3. Kategorizace obsahu farních kronik
Původní pamětní kniha římovské fary byla samotnými duchovními správci tříděna
relativně koherentním způsobem, který byl však zvolen až v pozdější fázi její existence.
První tři lokalisté kroniku žádným způsobem nečlenili, ale pouze souvisle vedli zápisky
v rámci jediné kapitoly. Teprve v pořadí čtvrtý lokalista Dominik Wirth roku 1810 knize
poskytl potřebné členění, jelikož se stal autorem úvodního seznamu kapitol, jenž připsal
na stránku na samém úvodu knihy.25 Pomocí něj byla kronika oficiálně dělena na šest
kapitol (latinsky Pars I-VI), které byly dále děleny na tematické podkapitoly. 26
25
26

SOkA České Budějovice, FÚ Římov, Pamětní kniha (1648-1909), s. 2.
Viz Příloha č. 3 v seznamu příloh předkládané práce.
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Členění zavedené třetím lokalistou mělo dle všeho sloužit až jeho následovníkům
jako nástin možného budoucího obsahu kroniky, neboť on sám případných výhod nových
kapitol povětšinou dále nevyužil. Stanovené členění navíc většina pozdějších farářů příliš
nerespektovala, především co se podkapitol týče, tudíž může potenciální čtenář hledající
informace o farních pozemcích najít požadované údaje nejen ve čtvrté kapitole, kde by
dle uvedeného obsahu měly být výhradně přítomny, ale ojediněle i v rámci první a druhé
části. 27 Druhá pamětní kniha oproti své předchůdkyni nezahrnuje vůbec žádný obsahový
seznam, protože byla spravována jediným farářem, který bezvýhradně upřednostňoval
chronologický zápis událostí bez komplikovanějšího rozlišování dílčích témat.
Při bližším zkoumání jednotlivých kapitol je více než patrné, že se většina autorů
určitým tématům věnovala pravidelně, ačkoliv je zpravidla nijak formálně
nekategorizovala pomocí dalších nadpisů či podkapitol. Zdaleka nejběžněji byly tříděny
zápisky v rámci první kapitoly, nejčastěji na určité tematické kategorie, kupříkladu na
záležitosti sekulárního a církevního charakteru. Tato klasifikace se však týká pouze první
a částečně čtvrté kapitoly, zápisy v ostatních částech se řídily stanoveným dělením podle
původního seznamu kapitol.

3. 1. Pars I
První kapitola původní římovské farní kroniky je, co se rozsahu týče, vůbec
nejobsáhlejší, dohromady sestává z 86 stran, tudíž představuje plnou třetinu celé knihy.
Jedná se rovněž o jedinou kapitolu knihy, na které se sice nerovným, ale přesto určitým
dílem podíleli všichni římovští lokalisté a faráři, kteří mezi lety 1786 a 1912 využili
možnosti pořízení jakýchkoliv zápisů v pamětní knize. Majoritní část obsahu je tvořena
záznamy po sobě jdoucích události v jednotlivých letech, jež byly po většinu času dále
děleny určitým způsobem, který byl však ryze vlastní každému individuálnímu
zapisovateli, žádný předem doporučený způsob vedení letopisných zápisů se v kronice
nevyskytuje, kvůli čemuž je iniciační kapitola obsahově zdaleka nejpestřejší. Obsah první
kapitoly byl povětšinou zřetelně či pomyslně členěn na záležitosti církevního nebo
světského charakteru, které byly dále rozváděny na kratší úseky. Nejčastěji zapisovatelé
reflektovali církevní28 i sekulární29 události v českých zemích i zahraničí, připomínali
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historii poutního místa,30 upozorňovali na tehdejší výkyvy počasí či probíhající sklizeň v
obci,31 popřípadě lamentovali nad rozšířenou kriminalitou v Římově.32

3. 2. Pars II
Druhá kapitola je obsahově znatelně skromnější, dohromady zahrnuje pouhých
pět stran, především z toho důvodu, že je tematicky velmi úzce zaměřena. Úvod druhé
kapitoly možného čtenáře poněkud mylně informuje o tom, že Římov odnepaměti patřil
do vlastnictví rodu Rožmberků, nicméně správně spojuje jeho původ s činností
krumlovských jezuitů. Majoritní část textu se skládá z útržkovitých informací o
římovském statku, především co se vzdálenosti od významných jihočeských center týče,
posléze se však věnuje i všem osadám a vesnicím, které byly se vznikem samostatné
lokalie k Římovu přiděleny. Podané informace jsou poněkud kusé, vesměs referují o
počtu domů a obyvatel zmíněných vesnic k roku 1811.33

3. 3. Pars III
Třetí kapitola se zabývá výhradně záležitostmi kostelními, především tedy bližším
vnějším i vnitřním popisem poutního areálu včetně přilehlého okolí. Rozsah oddílu
dosahuje necelých šesti stran a je rovněž pozdějšího data než ostatní kapitoly, všechny
výpisky byly sepsány až v průběhu třicátých let 19. století. Majoritní prostor byl vyhrazen
důkladnému popisu památek ve formě obrazů, kapliček a křížů, které byly v římovském
okolí rozesety i mimo křížovou cestu a měly být dle nařízení zemského zřízení roku 1837
popsány a odeslány státní správě. Opis zprávy tvoří podstatnou část třetí kapitoly.34

3. 4. Pars IV
Čtvrtá kapitola je, co se rozsahu týče, druhá nejobsáhlejší, dosahuje počtu 43 stran.
Avšak tematicky není natolik rozmanitá jako první oddíl, jelikož se věnuje především
ubytování faráře v průběhu staletí, zmiňuje i další farní pozemky a opakované spory o ně
s majiteli statku, ale především velmi podrobně připomíná jednotlivé opravy, které byly
v Římově v areálu kostela či křížové cestě učiněny. Čtvrtá část mimo jiné dále sloužila
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k dokumentaci výdajů na renovace nebo k poněkud sarkastickým poznámkám farářů
ohledně štědrosti místních obyvatel.35

3. 5. Pars V a VI
Poslední dvě kapitoly, které se měly zabývat školními a chudinskými záležitostmi,
nejsou v kronice z neznámých důvodů vůbec zahrnuty, ačkoli úvodní obsah slibuje jejich
přítomnost, v knize však nelze nalézt ani jejich nadpisy, po čtvrté kapitole následují pouze
nepopsané listy. Záležitosti římovské školy jsou nicméně obsaženy v samostatné knize
vedené farní správou od roku 1820,36 stejně je tomu v případě chudinských záležitosti,
jež byly samostatně evidovány od roku 1815.37

4. Analýza autorů knih dle kronikářských záznamů
4. 1. Kašpar Haudt (1775-1797)
Prvním římovským lokalistou a zároveň zakladatelem nejstarší farní kroniky byl
člen Tovaryšstva Ježíšova Kašpar Haudt, který přicestoval do Římova roku 1775, aby
zastával pozici kněze-misionáře po zesnulém Františku Fenzlovi.38 Zmíněná funkce byla
ustanovena testamentem již připomínaného Jana Malovce a rovněž deklarovala, že
v Římově mají být přítomni dohromady dva kněží, tudíž Haudtovi asistoval ještě Karel
Brettschneider.39 Ten byl však za Haudtova působení roku 1783 převelen do luštěnické
farnosti v litoměřické diecézi, což už nemělo za následek doplnění dalšího kněze do
Římova, jelikož bylo přechozí párování definitivně zrušeno.40 Samotný Haudt byl
nicméně zanedlouho povýšen, protože se ze Římova roku 1786 stala samostatná lokalie,
což rovněž vedlo k založení původní farní kroniky.41 Podrobnější životopisná data o
Haudtově životě nejsou v pamětní knize přítomna, sám pouze přiznával svou příslušnost
k jezuitskému řádu, kterému se však blíže nevěnoval.42
Kašpar Haudt započal svou práci na farní kronice relativně krátkým, ale slohově
vyšperkovaným textem, jenž měl sloužit jako předmluva k budoucím čtenářům.43 Nutno
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zmínit, že za jediné potenciální čtenáře považoval výhradně své následovníky ve funkci
římovského lokalisty, jelikož se v textu obracel přímo k nim, tudíž jím zavedená farní
kronika neměla původně sloužit žádnému širšímu publiku.44 Jako primární důvod zřízení
pamětní knihy uvedl potřebu zaznamenat záslužné činy svých předchůdců, kteří se
významně podíleli na přetvoření Římova v poutní místo s širokým přesahem vlivu. Jím
sepsaný souhrn událostí měl sloužit jako jakési zrcadlo či příklad hodný následováni pro
budoucí lokalisty. Úvodní část posléze obsahuje zmínky o potenciálním budoucím
obsahu kroniky, nadále měly být zahrnuty i záznamy týkající se fundací nebo dalších
záležitostí kostela, vyskytnout se měly i souvislé letopisecké zprávy, jež však ještě nebyly
v době Haudtovy činnosti nikterak započaty.45
Ačkoliv Haudt nastínil možná témata farní kroniky, sám upotřebil jen necelých
dvanáct stran v souvislé řadě, především pro potřeby shrnutí dějin římovského poutního
místa. Vyjma připomínané předmluvy zaměřoval hlavní pozornost na dílo budovatele
římovské lorety Jana Guereho.46 Nezanedbatelné místo bylo rovněž vyhrazeno osobě
kněze Jana Malovce, primárně v souvislosti s již zmíněnou nadací ve prospěch dvou
česky hovořících kněží.47 V obou případech Haudt předkládal informace, které se
nikterak neliší od těch, co byly v úvodních kapitolách této práce již zmíněny. Podstatný
důraz byl kladen na zaznamenání mnohatisícových vln poutníků, které se do Římova od
konce 17. století pravidelně hrnuly.48 Své následovníky lokalista informoval i o změně
držby římovského statku v době ustanovení lokálního náboženského fondu.49 V kronice
lze nalézt také relativně strohý popis konstituce římovského kostela v samostatnou
lokalii.50 V závěrů svých výpisků lokalista uvádí jména fundátorů, jejich konkrétní
fundaci i dny, kdy za ně měly být slouženy mše.51 Vyhradil tím prostor pro své nástupce,
kteří v zápisech fundací pokračovali, než došlo k zavedení knihy fundací roku 1829.52
Text, který byl napsán výhradně latinským humanistickým písmem zdobného
charakteru, neobsahuje vyjma uvedení jména žádnou formu identifikace autora.
Problematická je i otázka datace, nejmladší zaznamenanou událostí je vznik lokalie roku
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1786, písemné záznamy musely být tedy učiněny po této události, přesné datum však
nelze určit.
Souhrnem lze říci, že kronikářské záznamy první římovského lokalisty měly
v prvé řadě za úkol stanovit úkoly pro jeho následovníky a sepsat dosavadní historii
poutního místa. Oproti pozdějším zápisům jsou nejstarší údaje poněkud strohé, osobnost
duchovního správce se vyjma předmluvy ke čtenáři v textu prakticky nijak neprojevuje.

4. 2. Matouš Veselý (1797-1801)
Matouš Veselý zastával pozici římovského lokalisty od června roku 1797 do
svého odchodu na faru v Dolanech u západočeských Klatov v roce 1801, kde po třech
měsících zemřel.53 Veselý sám sebe v textu popisoval jako zemským původem Čecha,
narozeného v Bavorově u Prachatic, dříve působícího po dva roky jako osobní kaplan ve
Stráži.54 Veselý rovněž učinil zmínku o Haudtově příslušnosti k jezuitskému řádu a
připomněl, že svým uvedením do funkce se stal vůbec prvním římovským světským
knězem, téhož postavení byli i všichni následující římovští duchovní správci.55
Relativně krátká doba Veselého oficia měla za následek pouze minimální využití
kronikářských zápisků, během čtyř let stihl popsat necelých šest stran, z nichž se čtyři
týkaly věcí kostelních a zbylé dvě záležitostí fundačních. Stejně jako jeho předchůdce ani
on nezapočal se psaním letopisných záznamů. O poznání větší pozornost však Veselý
věnoval neutěšenému stavu kostela.56 Místní svatostánek postrádal potřebné náležitosti,
mezi něž patřila především chybějící sakristie, na potřebu její výstavby tudíž Veselý
vyhlásil sbírku.57. Stavba byla dokončena ještě v roce Veselého uvedení do funkce.58
Římovský lokalista zaznamenal i pozdější sbírky na renovaci oltáře roku 1798 a opravu
varhan roku 1800.59 Poslední sbírkou zároveň končily i veškeré Veselého záznamy.
Jazykem Veselého poznámek byla výhradně latina, napsaná okrasným a dobře
čitelným písmem se zdobenými počátečními písmeny. Co se identifikace autora týče,
Veselý se po vzoru Haudta pouze představil jako autor textu v úvodní pasáži svých
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zápisků, novinkou za jeho působení však bylo uvádění podrobnější datace, jelikož
lokalista uvedl jak datum svého příchodu, tak i data všech zmíněných oprav na kostele.
Římovská farní kronika byla v době Matouše Veselého de facto úřední knihou,
sloužící prakticky výhradně pro účely zaznamenání fundací a renovací kostelních prostor.
Vzhledem k tomu, že lokalistovy záznamy neobsahují jakékoliv další informace jiného
rázu, tvoří Veselého záznamy kvůli neexistujícím osobním poznámkám jednu
z badatelsky nejhůře uchopitelných kapitol původní římovské pamětní knihy. Obsah však
odpovídá jak krátké době oficia, tak i cílovému obecenstvu, které mělo být opět výhradně
tvořeno římovskými lokalisty.60

4. 3. Dominik Wirth (1810-1816)
Nástupcem Matouše Veselého byl ustanoven Stanislav Rytý, jenž pozici
římovského lokalisty působil od roku 1801 až do své smrti v roce 1810.61 Ačkoliv zde
působil o poznání delší dobu než jeho předchůdce, z neznámých důvodů v kronice
nezanechal žádné písemné záznamy. Událostem, které se odehrály za Rytého oficia, se
nicméně věnoval následující římovský lokalista Dominik Wirth.62
Čtvrtý římovský lokalista zaznamenal Rytého životopisné údaje, měl být zemskou
příslušností Čech, narozený v Praze, celkem patnáct údajně let figuroval jako fundační
kaplan v novohradském vikariátu.63 Vůbec poprvé lze v římovské pamětní knize narazit
na hodnocení bývalých duchovních správců, neboť Dominik Wirth svého předchůdce
popsal jako muže dobrého srdce, veselé duše a bystré mysli.64
Kompletní Rytého správu Wirth shrnul na pouhých dvou stranách, text je členěn
na čtyři části, každá z nich se zabývala jednou, povětšinou nepříznivou události, která se
za Rytého administrace uskutečnila. Komplikace se týkaly nezvratně poškozeného
vodovodu,65 kostelní zahrady, kterou z neuvedených důvodů nemohl lokalista využívat
v plném rozsahu,66 katastrofální stavu kostelní střechy a lorety67 a vynuceného puncování
kostelních předmětů na umoření státního dluhu v průběhu napoleonských válek.68
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Ačkoliv Rytý nikterak možností farní kroniky nevyužil, pozdější souhrn jeho
působení sepsaný Dominikem Wirthem představuje průlom v kronikářských zápiscích,
jelikož se zde vůbec poprvé objevily údaje o tehdy ještě aktuálních událostech světského
charakteru, nikoliv jen dříve tradiční shrnutí dávné historie či renovací kostelních prostor.
Avšak znatelnější osobité znaky se v textu objevily až ve vlastních Wirthových zápisech.
Po Rytého smrti na konci ledna roku 1810 bylo místo lokalisty dočasně
uprázdněné, následujících šest měsíců spravoval lokalii jako dočasný administrátor
Placidus Jedlička, kooperátor ze Střížova z místního vyšebrodského kláštera.69 Působení
Jedličky později opět shrnul Wirth dvěma relativně krátkými odstavci, jejich obsah se
povětšinou věnoval dalším nuceným konfiskacím kostelního majetku.70
V pořadí čtvrtý římovský lokalista Dominik Wirth byl do funkce jmenován 27.
května 1810, v době, kdy mu, jak sám zmiňuje, bylo teprve 28 let.71 Jako všichni jeho
předchůdci se i Wirth na počátku svých zápisků krátce představil, sám sebe popsal jako
zemskou působností Čecha původem z Klatov, kde dříve působil u místního
náboženského fondu jako kooperátor.72 Navzdory tomu, že zastával funkci římovského
lokalisty pouhých šest let, právě jeho správa měla ze všech dřívějších i pozdějších kněží
zdaleka největší vliv na formální podobu knihy. Jak již bylo řečeno, byl to právě Wirth,
který již nadále nevyužíval poněkud omezených možností jedné souvislé kapitoly, neboť
pro potřeby následujících lokalistů přidal další tři oddíly, kterým v kronice vyhradil místo
pomocí nadpisů a prázdných listů. Sám se nicméně soustředil v prvé řadě na první úsek,
ačkoliv byl jeho dílem i kompletní obsah druhé kapitoly a počátek kapitoly čtvrté. 73
Duchovní správce v rámci první kapitoly pokračoval v jím již zavedeném trendu,
který započal při shrnutí událostí za působení jeho předchůdce. Prvotní strana Wirthových
zápisků nebyla nikterak graficky členěna, obsahuje již uvedené životopisné informace
doplněné průběhem řešení početných starostí římovské lokalie, především v souvislosti s
nedostatkem liturgických předmětů, neblahého stavu kostela, ambitů a kapliček křížové
cesty, které jeho předchůdci nemohli nebo nestihli adekvátně vyřešit.74 Následující
záznam obrací pozornost na záležitosti fundací, jimž již nebyl věnován prostor na předem
vyhrazených stránkách v úvodu knihy, ale nově byly postupně začleňovány do textu první
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kapitoly.75 Na úplný závěr téže stránky Wirth vůbec poprvé v knize informoval o
církevních záležitostech mimo samotný Římov, jelikož jednou větou oznámil úmrtí
tehdejšího pražského arcibiskupa Viléma Florentina Salm-Salma.76
Dalšího roku nastal jiný průlom, vůbec poprvé se římovský lokalista odhodlal
k zapisování letopisných zpráv. Wirth si své zbylé poznámky v první kapitole vedl vždy
podle jednotlivých let, které pokaždé označil v horní části strany, čímž započal trend,
v němž v určité podobě pokračovali všichni následující faráři. Roku 1812 byly zápisky
přelomově děleny na záležitosti církevní a politické, k těmto dvěma oddílům následně
roku 1813 přibyly i záležitosti ekonomické, zabývající se v prvé řadě úrodou a počasím.
Co se zaznamenaných zahraničních událostí světského charakteru týče, Wirth
reflektoval výhradně evropské události, vzhledem k době vzniku zápisů tudíž logicky
zdokumentoval především průběh pozdějších fází napoleonských válek.77 Události na
domácí politické či ekonomické scéně Wirth prakticky nebral na vědomí, pouze jedinkrát
upoutalo jeho pozornost nařízení o ukončení tisku bankocetlí.78
V církevních záležitostech Wirth v prvé řadě reflektoval papežovu nelehkou
situaci a nemožnost obsazovat uprázdněná biskupství či arcibiskupství kvůli internaci,
což se dotklo církevních úřadů v Linci i Praze.79 V domácím prostředí zaměřoval Wirth
svou

pozornost

na

úmrtí

význačných

osob

z církevní

hierarchie,

včetně

českobudějovického biskupa, doudlebského vikáře či velešínského faráře.80 Poměrně
značný zájem byl rovněž logicky soustředěn na poutě v Římově,81 v podobném duchu
Wirth podrobně popsal několik svátků, které se v obci těšily nejvyšší úctě.82 Ojediněle
byly rovněž zdokumentovány opravy a renovace poutního místa.83
Počasí a úroda zemědělských plodin představovala třetí tematickou kategorii,
kterou Wirth pravidelně do farní kroniky začleňoval. V případě sklizně lokalista
zahrnoval ceny vybraných potravin a to, jestli byla jejich úroda dostatečná či nikoliv.84
Záznamy o počasí se vesměs omezovaly na plochá konstatování míry tepla a vlhka.85
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Dominik Wirth jakožto první římovský duchovní správce využil potřeb jak
latinského, tak i německého jazyka, právě jeho texty nejvíce podlehly již zmiňovanému
vyblednutí, což v současnosti poněkud ztěžuje jejich čitelnost. V případě první kapitoly
byla latina výhradně využita až do roku 1812, kdy po latinsky psaných záznamech
církevních událostí následovaly z neznámého důvodu již pouze německy vedené zprávy.
Ačkoliv byl okruh zájmů Dominika Wirtha o poznání bohatší než v případě jeho
předchůdců, následující římovští lokalisté a faráři dokázali jím načrtnutých kategorií
využít ještě zdaleka lépe než jejich původní stvořitel. Oproti předchůdcům lze však
postřehnout určitou míru sebezapojení se do života římovského statku, jelikož Wirth do
kroniky pravidelně zahrnoval i informace o počasí či úrodě, které se týkaly především
místních sedláků, což může implikovat větší míru souznění s místním obyvatelstvem.
Co se celkového charakteru textu týče, informace byly vesměs podány strohým,
faktografickým stylem bez osobitějších poznámek. Wirthovi nepochybně patří velké
uznání za to, co za tak krátké funkční období zvládl učinit, tedy přetvoření původního
shrnutí římovské historie v plnohodnotnou farní kroniku, nicméně vyznění většiny
zápisků stále odpovídá statutu jakési úřední knihy bez většího osobní zaujetí či zájmu
autora. To však mohlo opět souviset s tím, že Wirthovy zápisky měly nejspíš opět sloužit
jen jeho nástupcům, ačkoliv tento fakt v textu nikde nezdůrazňuje, zároveň však nikde
nenaznačuje, že by vše své zápisky zamýšlel i pro širší čtenářskou obec. Celkově vyznění
Wirthových textů tudíž navzdory rozmanitějšímu obsahu i nadále vyvolává dojem sice
barvitější, ale stále ještě typické úřední knihy bez osobitějšího autorského přínosu.

4. 4. Václav Klas (1816-1828)
Wirthovým nástupcem se po jeho odchodu roku 1816 stal Václav Klas.
V obligátním úvodním představení, nacházejícím se však až ve čtvrté kapitole, sám sebe
popsal jako zemským původem Čecha narozeného ve Strakonicích.86 V Římově zastával
pozici pátého lokalisty až do roku 1828, kdy byl jmenován farářem ve Zhoři, kde ještě
téhož roku zemřel, o čemž čtenáře informoval následující lokalista Jan Marhal.87 Římov
nebyl Klasovým prvním obročím, už dříve dle svých vlastních slov působil krátce jako
lokalista v Bukovsku.88 Ačkoliv v Římově strávil téměř dvojnásobek času oproti
Wirthovi, možností farní kroniky využíval jen s velkou rezervou.
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Členění na každoroční letopisné záznamy zůstalo v rámci první kapitoly po jeho
předchůdci zachováno. Okruh zájmů zůstal však poněkud omezen, Klas zaznamenal
údaje týkající se nového lokalistova bytu, protože se za jeho působení odehrálo
nedobrovolné stěhování z původních prostor římovského zámku, kde místní duchovní
správci sídlili od samotného založení lokalie. 89 Klas s touto změnou nesouhlasil, ale
přičiněním biskupské konzistoře, která uznala byt za dostatečně vhodný, se nakonec
podvolil.90 K této záležitosti měl ještě přiložit protokoly, které by objasňovaly podmínky
nového bydlení, ty však nakonec nebyly do kronik začleněny vůbec, k velké nelibosti
Klasových nástupců, jichž se celá záležitost později osobně dotkla.91
Klasovy záznamy byly sepsány výhradě německy, s uhlazenějším a pečlivějším
písmem než jeho předchůdce. Společně s Veselého zápisky představují nejméně
upotřebitelné části původní farní kroniky, jelikož ani v tomto případě neučinil Klas žádné
pokusy obsah pamětní knihy dále rozvíjet po vzoru svého předchůdce. Kronika tedy za
jeho působení znovu působí nejvíce jako úřední kniha bez osobitějších poznámek. Svým
nástupcům, pro které byl text nejspíše určen, ačkoliv nebyl v tomto ohledu opět nijak
konkrétní, tudíž odkázal jen negativní záležitosti týkající se jejich vlastního bydlení.

4. 5. Jan Marchal (1828-1867)
Pátým římovský lokalistou byl 9. června 1828 jmenován Jan Marchal, jenž neměl
jako první duchovní správce potřebu uvádět zemskou příslušnost, nicméně jako místo
svého narození jmenuje Římovu blízký Velešín, kde měl v minulosti rovněž osm let
působit jako fundační kaplan.92 Marchal pozici římovského lokalisty zastával dlouhých
39 let, protože však byl v pozdějších letech své správy zdravotně indisponovaný,
poněvadž trpěl dnou,93 měl v průběhu padesátých let k dispozici dva osobní kaplany,
Romana Voříška a Karla Mullera,94 kteří se nicméně na kronikářských záznamech
nikterak nepodíleli a ani nebyli v pamětní knize byť jen jedinkrát jmenováni.
Vedení římovské kroniky zažilo po poněkud nezáživném období Václava Klase
opětovnou renesanci, jelikož Marchal následoval příkladu Dominika Wirtha a dokonce
ho v mnoha ohledech překonal. Jakožto první římovský lokalista dokázal umně využít
příležitostí nabízených množstvím dostupných a v době jeho nástupu stále prakticky
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nevyužitých kapitol. Ačkoliv stále věnoval největší pozornost obsahu první částí, Marchal
sepsal rovněž veškerý obsah třetího oddílu a nově využíval čtvrté kapitoly pro potřeby
zaznamenání oprav na kostele a přilehlém poutním areálu včetně křížové cesty.
V rámci první kapitoly Marchal zapsal vůbec poslední fundaci, načež roku 1829
zavedl již zmíněnou knihu fundací.95 V kronice se nadále objevují pouze záznamy o
dobrovolných darech.96 Zápisy první kapitoly byly znovu vedeny chronologicky po
jednotlivých letech, nebyly však povětšinou dále členěny na další podkapitoly. Marchal
se znovu po vzoru Dominika Witha pokusil od roku 1830 zavést dělení na věci politické
a církevní, to však trvalo pouhé dva roky, načež další texty tvořily vždy jeden celistvý
celoroční záznam. Až do počátku padesátých let byly kronikářské záznamy relativně
hojné a obsahově pestré, posléze však nejspíše vinou zmíněného chatrného zdraví došlo
k viditelnému útlumu, načež se roku 1856 Marchal odmlčel úplně a až do své smrti
v zápisech do první kapitoly nepokračoval.
Značná část pozornosti byly v první kapitole věnována zahraničním událostem, ve
kterých lze zcela očividně vysledovat Marchalovy postoje a názory. Především
opakovaně vítal úspěchy ruských a francouzských armád v boji proti tureckým97 a
alžírským98 protivníkům.99 Římovskému lokalistovi na srdci ležely především osudy
křesťanských národů na Balkáně, kterým opakovaně přál osvobození ruskými vojsky
z jha tureckého sultána.100 Navzdory uvedené podpoře Ruska však v případě polského
povstání roku 1830 viditelně upřednostňoval bližší katolickou stranu konfliktu.101 Určitou
měrou Marchal reflektoval i marginálnější události v dalších evropských zemích,
kupříkladu zdokumentoval portugalskou občanskou válku na konci dvacátých let,102
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okolnosti vzniku samostatné Belgie103 a Řecka,104 mor v Irsku,105 popřípadě svržení vlády
Karla X.106 či korunovaci Napoleona III. na francouzského císaře.107 Zdroj zmíněných
zahraničních událostí nelze s přesností určit, nicméně v záležitostech ohledně úrody
Marchal citoval nejmenované českobudějovické noviny,108 tudíž lze předpokládat, že i
ostatní informace pocházejí právě z dobových periodik.
Záležitostem vnitrostátní politiky, mimo zmínek o smrti císaře Františka I. a
následné korunovaci Ferdinanda V.,109 nebyl naopak vyhrazen prakticky žádný prostor,
důvodem mohla být určitá obava o vlastní bezpečnost v případě kritiky vládních kruhů,
protože protivládní záznamy neměly být ve farních kronikách pochopitelně vůbec
obsaženy.110 Častěji však byly Marchalem reflektovány okolnosti kulturního vzestupu
českého národa, v nichž se lokalista sice projevoval jako obrozenecký vlastenec.111
V souvislosti se Římovem Marchal zdokumentoval jeho přeměnu v samostatnou obci
roku 1850 i následné místní volby, kdy se lokalista dokonce stal členem obecního
výboru.112 Informace o evropských revolucích roku 1848 kompletně chybí.
Co se událostí v církevní sféře týče, těm nebyl na rozdíl od světského prostředí
věnován takový prostor, vyjma obligátních záznamů o úmrtích a zvoleních papežů.113
Mimo nich sledoval Marchal především události v Paříži, kde v průběhu třicátých let
povstala sekta simonistů,114 jež římovský lokalista tituloval slovem „pakáž“.115 Zmínka
o poutích v Římově byla za jeho působení učiněna pouze v jediném případě, kdy roku
1830 Marchal konstatoval mrzkou účast kvůli deštivému počasí.116
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Co se úrody, počasí a živelných katastrof týče, podané informace nikterak výrazně
nevybočovaly od záznamů předchozích zapisovatelů, znovu lze tudíž v pamětní knize
nalézt informace o cenách potravin,117 rovněž se v kronice vyskytují popisy výkyvů
počasí.118 V rámci první kapitoly rovněž farář zohlednil svou spolupráci na kostelních
opravách s prachatickým malířem Felixem Faberem, jehož činnost byla v souvislosti se
Římovem již podrobněji zdokumentována v samostatné bakalářské práci.119 Za
Marchalovy správy byl dále vybílen kostel, což jako jednu z mála renovací otevřené
kladně hodnotil, ačkoliv zároveň konstatoval, že „bylo s tím tahání příliš mnoho“.120
Období Marchalovy administrace bylo pevně spojeno s osobou majitele statku
Josefa Spatziera, jejich vzájemné vztahy jsou v kronikářských zápiscích opakovaně
postřehnutelné. Nejvýraznější problémy s majitelem statku nastal roku 1840, kdy
domkářka Jindrová odkázala celkem 200 zlatých na potřeby kostela.121 Spatzier, který byl
však správcem celého dědictví, se nakonec rozhodl faráři poskytnout pouze polovinu
z celkové sumy, zbytek statkářovi zůstal „bohužel v rukou“.122 Vyjma předchozího
povzdechu však není v žádném dalším případě v kronice přítomna jakákoli kritika vůči
statkářovi, naopak v okamžiku jeho smrti roku 1844 lokalista smířlivě konstatoval, že
Spatzier „mnoho Římov zkrášlil, ale sám sobě uškodil“,123 čímž narážel na zadlužení
zesnulého majitele. Určitý ambivalentní vztah měl Marchal i s místními sedláky, když
roku 1835 plánoval oplocení zahrady, aby byla chráněna od „škod lidu zlomyslného“.124
Marchalova nedůvěra v místní obyvatelstvo je ostatně postřehnutelná i v popisu
neúspěšného pokusu místního chalupníka vykrást pokladnici na dary poutníků.125
Marchal se jako první z autorů kroniky vrátil k poznámkám svých předchůdců.
Na první straně úvodní kapitoly přidal opravnou poznámku k tvrzení Kašpara Haudta, že
se stavbou lorety bylo započato až roku 1670,126 jelikož Marchal nalezl v místním archivu
majitele statku originál arcibiskupského rozhodnutí o stavbě lorety z 20. července 1648,
které následně do knihy přepsal.127 Dále se lokalista vrátil i k zápiskům Václava Klase,
kde čtvrtý římovský lokalista poměrně cynicky komentoval Klasův nákup lampy za 100
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zlatých slovy „není radno jednati věci ku kostelu, když je drahý chléb“, což doplnil
poněkud hrdou připomínkou, že on sám lampu pořídil za pouhých 40 zlatých.128
Co se čtvrté kapitoly týče, za Marchalova působení nabyla úctyhodného rozsahu,
neboť se duchovní správce věnoval podrobnějšímu popisu kostela, jednotlivým výdajům
při opravách, ale i finančním a materiálním darům majitelů statku či náhodných
beneficiátů. Marchal se povětšinou omezil na strohý, ale důkladný popis oprav. Jako
jeden z mála zapisovatelů zaměřil svou pozornost i na záležitosti farní zahrady s ohledem
na pěstované plodiny, například se opakovaně pochlubil úrodou křenu.129 Marchal byl
rovněž autorem třetí kapitoly, jejíž obsah odpovídá popisu v minulé kapitole této práce.
Marchal byl prvním z římovských lokalistů, který se rozhodl psát do kroniky
česky, ale využíval i latinu a němčinu. Až do roku 1833 v českých zápisech používal
novogotický kurent, nicméně od následujícího roku byly zápisky vedeny výhradně
humanistickou kurzívou. Česky psané záznamy jsou v těchto dvou etapách paleograficky
odlišné, není tudíž jisté, jestli byl ve všech případech písařem přímo Marchal, nebo
některý z jeho kaplanů, podstatné však je, že obsah i celkové vyznění zápisků se změnou
písma nemění, tudíž s největší pravděpodobností pochází od stejné osoby.
Čtvrtý římovský duchovní správce byl dle všeho prvním zapisovatelem, který
kroniku nebral jen jako určitou povinnost, ale věnoval se jí podrobněji i ve svém volném
čase. Právě v jeho zápiscích se poprvé autor kroniky projevuje jako výrazná osobnost,
která se nezajímá jen o místní záležitosti, ale i o události celoevropského rozsahu. Jakožto
první římovský lokalista Marchal soustředil svou pozornost i na činnost svých
předchůdců. První římovský farář sice v textu nespecifikuje, komu je kniha určena,
nicméně rozpětí jeho zájmů je v porovnání s prvními lokalisty nesrovnatelné, ačkoliv
z neznámých důvodu naprosto opomenul zmínit prakticky nejdůležitější událost své
správy, tedy povýšení lokalie na samostatnou faru. Vzhledem k tomu, že Marchal místní
obyvatele neměl příliš v oblibě, jak v textech opakovaně naznačoval, je pravděpodobné,
že kniha měla i nadále sloužit potřebám duchovních správců farnosti, pouze byla za jeho
působení doplněna informacemi, které farář pokládal za zaznamenáníhodné pro
celoevropské úsilí křesťanské víry. Právě kvůli patrným osobnostním rysům představují
Marchalovy zápisky předěl či můstek mezi úřední knihou a ryzím ego-dokumentem.
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4. 6. Eduard Böhm (1867-1884)
V pořadí druhým římovským farářem byl na počátku června roku 1867 jmenován
Böhm, který se v kronice již nepředstavoval standartním způsobem, ale o poznání
skromněji. Ke své osobě pouze uvedl, že byl v minulosti kaplanem v Českých
Budějovicích, odkud byl převelen na římovskou faru, kde následně působil až do své
smrti roku 1884.130 Na rozdíl od svých předchůdců Böhm prakticky kompletně opomenul
zaznamenat jakékoliv údaje do první kapitoly farní kroniky, v níž nepopsal ani jednu
celou stranu. Vyjma zmíněného úvodu v ní po svém příchodu podrobil kritice farní byt,
jehož stav shledává smutným.131
Co však Böhm oproti dřívějším pisatelům zanedbal v rámci první kapitoly, o to
více se rozepsal ve čtvrtém úseku, kde se ponejprv věnoval osobnosti Jana Marchala,
kterého zahrnul veskrze kladným hodnocením. Bývalý farář byl dle Böhmových
poznámek skromným, šetrným a zbožným člověkem, jenž měl na paměti především
starost o blaho a prospěch svých svěřenců. Hned vzápětí však v Böhmově textu následuje
kritika předchůdce kvůli zmíněnému farnímu bytu, o nějž se údajně „pranic nestaral“.132
Další záznamy byly v rámci čtvrté kapitoly vždy vedeny chronologicky podle
jednotlivých let, které byla vždy uváděny na okrajích jednotlivých stránek. Po úvodní
prohlídce všech farních pozemků farář vyzdvihl Marchalovo úsilí v otázce renovací
celého poutního areálu, ale přeci jen shledal, že potřebné práce je stále dost.133 Ještě téhož
roku 1867 tudíž opravil čtvrtou kapli U pusté vsi, na renovaci dalších však neměl potřebné
finance, vyjádřil tak pouze přání, aby se k nutným renovacím mohl opět vrátit příští
rok.134 V dalších letech skutečně přikročil k opravě vybraných kapliček, mimo jiné
dokázal na střeše rozsáhlé, v pořadí šesté kaple křížové cesty zbudovat „prostorný, ale
poněkud nízký pokoj“ pro potřeby faráře.135 Böhmovým největším dílem byl však nákup
nového oltáře, pořízený u známého specialisty Schönbrunna v Českém Krumlově.136
Böhmovým koníčkem po vzoru Marchala byla i práce na farní zahradě, kde
postupně vysázel broskvoně, vinnou révu, rybízové keře i hrušně.137 Právě vysázené
stromy farář zamýšlel jako své primární dědictví budoucím generacím farářů, tedy jako
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„dobrou a sladkou památku, memento mei“.138 Následující pokolení římovských obyvatel
nejspíše neměla mít právo užívat plody Böhmovy práce, jelikož tehdejší Římované
údajně neváhali ze zahrady svého duchovního pastýře zcizit celé rostliny.139
Jazykem výpisků druhého římovského faráře byla výhradně čeština, psaná
úhledným humanistickým kurzivním písmem. Böhmovy záznamy jsou charakteristické
svými podrobnými popisy událostí, čímž se však příliš nelišil od svého předchůdce.
Záležitostem v zahraničí či církevní sféře nevěnoval vůbec žádnou pozornost, jelikož
valná většina zápisků reflektovala primární cíl Böhmovy administrace, tedy postupnou
renovaci poutního areálu, na kterou však povětšinou scházely potřebné finance.
Osobitější poznámky i marginální glosy jsou přítomné už od úvodního popisu farního
bytu, avšak popis a průběh oprav byl většinou veden ryze faktograficky za účelem
záznamu vydaných prostředků, nicméně výsledek reparací byl patřičně dokumentován a
kladně či negativně hodnocen. Navzdory patrnějšímu osobnímu zaujetí autora byla
kronika za časů Böhma stále prakticky vedena jako jakási úřední kniha určená v prvé řadě
pro pečlivé záznamy kostelních oprav, jež měly nejspíše znovu sloužit jen příštím
farářům, neboť širší čtenářská obec nebyla v textu nikterak jmenována ani naznačena.

4. 7. Šimon Haláček (1884-1912)
Po Böhmově úmrtí roku 1884 byl na pozici stálého faráře českobudějovickou
konzistoří doporučen Šimon Haláček, toho času působící jako kaplan v nedalekém
Kamenném Újezdu, který funkci následně zastával až do své smrti roku 1912.140 Nejdříve
však kvůli stále platnému patronátnímu právu musela s jeho dosazením souhlasit i
majitelka statku Josefína Lorenzová, čímž započal krátce trvající konflikt.141 Patronka
údajně nechtěla nového faráře dle Haláčkových slov přijmout, protože se jí jeho jméno
zdálo příliš tschechisch, byla nicméně nucena s jeho jmenováním souhlasit, jelikož nebyli
k dispozici žádní jiní vhodní zájemci.142 Tento relativně malicherný boj odstartoval sérii
sporů mezi třetím římovským farářem a majitelkou statku, čemuž duchovní správce
věnoval značnou část prostoru první kapitoly. Ještě předtím však Haláček zdokumentoval
okolnosti svého příchodu na římovskou faru, které popsal notně vypravěčským stylem za
použití přímé řeči i s patrným emočním zaujetím.143
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V rámci první kapitoly Haláček po vzoru Böhma vůbec nezačlenil zahraniční či
vnitrostátní události vyjma povšechných zmínek o smrti císařovny Alžběty144 či
obligátních

upozornění

na

změny

na

pozici

pražského

arcibiskupa145

i

českobudějovického biskupa.146 Farář komentáři podrobil i výsledek komunálních voleb,
kdy se podle všeho poněkud nevybíravě opřel o nově zvolené členy obecního
představenstva, avšak nadcházející farář Josef Paulus tento segment zcenzuroval
přilepením papíru přes kontroverzní text. Haláčkův nástupce v tomto ohledu posléze na
téže straně doplnil vlastní názor, že byl v tomto případě římovský farář vůči dotčeným
mužům nespravedlivý.147 Naprostá většina zápisků z první kapitoly však i nadále
dokumentovala již zmíněné problémy s patronkou. Nejzávaznější konflikt vypukl poté,
co Lorenzová předložila Haláčkovi listinu z roku 1862, která dle farářova výkladu
konstatovala, že se římovští faráři přestěhováním do domu držitele statku zřekli práv na
jiné obydlí a stali se v konečném důsledku majitelčinými „podruhy“. Haláčkův popis
posléze končil poznámkou: „To to s tou farou v Římově pěkně dopadlo!!!“148 Dalším
ohniskem konfliktu mezi Haláčkem a patronkou byla již několikrát probíraná farní
zahrada, kterou dle faráře hodlala statkářka převzít do výhradního užívání.149 Haláček
nicméně objevil listinu z roku 1797, která potvrzovala vlastnictví zahrady římovským
duchovním správcem.150 Otázka zahrady, jejímž hlavním problémem měl být fakt, že
nebyla po roce 1848 farářem vykoupena, se dostala až k soudu, který za Haláčkova života
nevynesl rozhodující ortel, tudíž farář celý konflikt uzavřel dovětkem, že problém
odkazuje svému nástupci, „ať také zví, co jest to s panem patronem se soudit“.151
Čtvrtou kapitolu započal Haláček shrnutím éry předchozího faráře, v tomto
ohledu především vyzdvihoval Böhmovu stavitelskou a opravářskou činnost, ačkoliv byl
údajně mezi lidem pomlouván za to, že se o nic nestaral.152 Podobný nevděk od místních
obyvatel Haláček očekával už od samotného úvodu svých zápisků ve čtvrtém oddílu,
v němž opět reflektoval především průběh opravných prací, primárně v souvislosti
s kapličkami, které měly být během poutí opakovaně poškozovány „lidem kramářským“ i
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samotnými poutníky.153 Římovský farář podroboval kritice i místní obyvatelstvo, které
dle farářova úsudku povětšinou dostatečně finančně nepodporovalo opravné práce, což
Haláček glosoval poněkud ironickými,154 popřípadě až rezignovanými poznámkami.155
Haláčkovy texty byly vedeny především v českém jazyce, němčinu či latinu
upotřebil pouze v případě přepisování soudních rozhodnutí či starých listin. Kurzivní
písmo je oproti Böhmovi poněkud méně úhledné, což je nejvíce patrné při popisu emočně
vypjatých situací. Oproti předchozím farářům byla nicméně značná část Haláčkových
textů pečlivě podepsána a ojediněle i přesně datována.
Kronikářské záznamy Šimona Haláčka se evidentně odlišují od výpisků
učiněných předchozími římovskými duchovními správci. Hlavním důvodem toho rozdílu
byla nepochybně Haláčkova bouřlivá povaha, která je v jeho textech zcela neskrývaná.
Vůbec poprvé lze v textu některého z autorů narazit na určitou míru xenofobie,
v Haláčkových textech se totiž objevují narážky namířené proti lidem německého
původu.156 Čtvrtý římovský farář byl dle dostupných záznamů člověkem konfliktním,
tvrdohlavým i mírně arogantním, především ve vztahu k místním obyvatelům, jimiž
celkem očividně pro jejich domnělou skoupost pohrdal. Zmíněné osobnostní rysy jsou
v zápiscích snadno odhalitelné, neboť byly Haláčkovy texty povětšinou psány značně
zaujatým způsobem, nesčetněkrát i s využitím již zmíněných poznámek. Ačkoliv měli i
Haláčkovi předchůdci určité problémy s majiteli statku, nikdy se je na stránkách kroniky
neodvážili otevřeně kritizovat takovým způsobem jako právě Haláček. Emočně
zabarvený způsob vedení pamětní knihy, která měla opět dle všeho opět sloužit výhradně
jeho nástupcům, za Haláčkovy éry tedy vůbec poprvé připomíná spíše svébytný egodokument nežli poněkud odtažitou úřední knihu předchozích farářů a lokalistů.

4. 8. Jaroslav Paulus (1912-1920)
Autor druhá pamětní kronika římovské farnosti počíná své zápisky krátkým
textem, sepsaným 12. března 1912, v němž Paulus čtenáře obeznámil s osobnostmi, které
téhož roku zastávaly nejvyšší úřední funkce nejen v samotném Římově, ale i v rámci
rakouské monarchie, české církevní hierarchie i papežského stolce.157 V samotném úvodu
knihy vyhradil Paulus prostor pro „statistickou tabulku osady Římovské“, v níž až do roku
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1921 každý rok dokumentoval počet narozených, zemřelých a oddaných v rámci obce,
spolu s celkovým počtem obyvatel a jejich konfesijní příslušností.158 Prvotní část druhé
římovské pamětní knihy duchovní správce následně vyhradil pro souhrn éry svého
předchůdce a podrobnější popis průběhu svého příchodu do Římova. Farář Haláček byl v
rozsáhlém textu veskrze chválen jako osobnost, která byla místním lidem oblíbena a jež
se dále zasloužila o potřebné opravy lokálních památek.159
Své vlastní osobě farář nevěnoval v kronice prakticky žádný prostor, z úvodních
výpisků lze pouze vyčíst, že byl Paulus po nespecifikovanou dobu osobním kaplanem
v Pelhřimově a dříve stejnou funkci zastával i v Jistebnici.160 Následující část textu
v úvodu knihy nežli farní kroniku připomíná povídkový slohový útvar, jelikož je
prostoupena množstvím přímé řeči, dialogy a opakujícími se emočními výlevy. Paulus
čtenáře informoval prostřednictvím deníkového záznamu o průběhu dne, kdy obdržel
telegram, jenž mu oznamoval nařízení obsadit místo římovského faráře.161 Značnou
pozornost v kontextu svého odchodu z Pelhřimova Paulus zaměřoval na své rodiče,
protože se v době přijetí telegramu nacházel v místě jejich bydliště v Jindřichově
Hradci.162 Údaje o rodinných příslušnících římovských duchovních správců nebyly
v rámci římovských pamětní knih ojedinělé, avšak teprve v Paulusových záznamech lze
postřehnout bližší vztah k vlastní matce i otci, jelikož v pozdějším přípisku dokonce
reflektoval zlatou svatbu svých rodičů a připojil k němu jejich společnou fotografii.163
První úkol, který Paulus zdědil po svém předchůdci, se týkal otázky vlastnictví
farní zahrady. Nový farář se však oproti svému předchůdci nechystal pouštět do dalších
sporů s patronkou, situace byla nicméně vyřešena i bez Paulusova přičinění, jelikož
s vlastnictvím a výhradním užíváním zahrady pouze majitelkou římovského zámečku
souhlasil i českobudějovický biskup Jan Hůlka, farář Paulus se tudíž rozhodnutí podvolil,
ačkoliv nevylučoval, že by mohl některý z jeho nástupců spor znovu otevřít.164 Poněkud
zarážející byl však v této souvislosti Paulusův vztah k samotné patronce, kterou i přes
uvedené úskalí nikterak nekritizoval, naopak oceňoval její charakter kvůli jejím
předchozím finančním darům ve prospěch farnosti.165
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Po úvodních stranách znovu následuje obvyklá forma textu typická i pro
předchozí farní kroniku, tedy chronologicky vedené letopisné záznamy. Jelikož druhá
pamětní kronika postrádala členění výpisků na určité kapitoly po vzoru předchozích
zapisovatelů, farář Paulus povětšinou shrnul jednotlivé roky své administrace do
celistvého textu. Tematický okruh zájmů se nejvíce podobal zápisům Jana Marchala,
neboť farář Paulus na stránkách kroniky rovněž prokázal místy erudovaný zájem o
události z cizích zemí, ale neopomenul zařadit i informace týkající se samotného Římova.
Co se zahraničních událostí sekulárního charakteru týče, až do počátku první
světové války vyhradil Paulus zdaleka nejvíce prostoru reflexi balkánských válek.
V těchto pasážích zjevně nadržoval jihoslovanským národům, neboť se opakovaně
projevoval jako podporovatel slovanské vzájemnosti.166 Když se však v roce 1913
obrátila většina balkánských států proti Bulharsku, římovský farář odsuzoval prolévání
krve mezi křesťanskými národy.167 Paulus se nicméně na rozdíl od svých předchůdců
neomezil jen na události ze starého kontinentu, ojediněle upozorňoval i na novinky
z Ameriky nebo Asie.168 Nereflektoval však jen záležitosti politické, jelikož do kroniky
pravidelně začleňoval informace ohledně nových technologických pokroků, včetně
zmínek o letadlech169 či zkáze Titaniku.170
Domácí politice farář v předválečných letech přílišnou pozornost nevěnoval,
učinil jedinou zmínku o zemských volbách na Moravě roku 1913, především v souvislosti
se špatným výsledkem katolických stran.171 V církevní sféře pravidelně zaznamenával
obligátní údaje o obsazení papežského stolce,172 blíže se nicméně zaměřil na osobnost Pia
X., když podrobnější zprávou vyvracel informace o špatném zdravotním stavu Svatého
Otce.173 V časech světového konfliktu Paulus rovněž upozorňoval na mírové aktivity
papeže Benedikta XV., ale opět pouze prostřednictvím novinového článku.174
Čtvrtý římovský farář již nevyhrazoval tolik prostoru záležitostem úrody, 175 ceny
jednotlivých plodin rovněž nebyly již pravidelně zdokumentovány. Značnou pozornost
každopádně věnoval lokálnímu počasí, nejen jeho výkyvům, ale i přesným teplotním
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údajům, které zaznamenal jako vůbec první římovský farář.176 Meteorologii jako vědu
nicméně pokládal za neschopnou adekvátně objasnit příčinu teplotních výkyvů. 177 Farář
ostře kritizoval zavedení letního času roku 1916,178 samotnou změnu neváhal označit za
„znásilňování přírody“.179 Paulus se okrajově zajímal i o astronomii180 či chronologii.181
Poutním slavnostem Paulus logicky věnoval patřičný prostor, kromě obligátního
uvedení počtu účastníků zpravidla reflektoval stav počasí, chválil asistenci kněží
z okolních farností při bohoslužbách nebo upozorňoval na příchod poutníků
z odlehlejších oblastí Čech.182 Záznamy oprav na poutním místě zahrnovaly především
jejich cenu, další hodnocení nicméně farář k renovacím nepřipojoval. 183
Jakožto místní duchovní pastýř kladl Paulus značný důraz na výchovu místních
dětí, nejvíce ho v této souvislosti trápilo pracovní vytížení jejich otců, kteří většinu roku
trávili v zahraničí kvůli lepším výdělkům, čímž však zanedbávali výchovu svých
potomků.184 Farář rovněž upozorňoval i na neduh alkoholismu.185
V kronikářských záznamech faráře Pauluse je opakovaně postřehnutelný
z dnešního pohledu poněkud negativní prvek: antisemitismus. Ačkoliv nebyla xenofobie
vůči židovskému etniku na přelomu 19. a 20. století ve středoevropském prostředí
nikterak vzácným jevem, a to ani v rámci katolického kléru, 186 přece jen míra nenávisti
vůči této etnoreligiozní menšině působí v Paulusových textech až přehnaným dojmem.
Nejčastěji farář zmiňoval vůbec nejběžnější předsudek vůči židům, tedy jejich údajnou
posedlost financemi. Právě židé měli dle Pauluse stát za zpronevěřeným peněz
Svatováclavské záložny, kterou spolufinancovali běžní věřící i katoličtí duchovní v rámci
českých zemí, římovský farář nicméně považoval za úhlavní viníky celé aféry „židovské
a nekřesťanské psy“.187 Za vyvraždění ruské carské rodiny měli být rovněž odpovědni
židé,188 stejně jako za rituální vraždu dvanáctiletého chlapce v Kyjevě roku 1913.189

Tamtéž, s. 40, 58, 87-88, 111, 132, 169, 174, 191.
Tamtéž, s. 34.
178
Tamtéž, s. 88-89. Letní čas byl v Rakousku-Uhersku zaveden 30. října 1916, viz Marie BLÁHOVÁ,
Historická chronologie, Praha 2001, s. 300-302, 500.
179
SOkA České Budějovice, FÚ Římov, Pamětní kniha (1912-1920), s. 88-89.
180
Tamtéž, s. 88.
181
Tamtéž, s. 28.
182
Tamtéž, s. 35, 39, 55, 58, 68-69, 73, 89, 111, 173, 191, 193.
183
Tamtéž, s. 120-125, 177-181.
184
Tamtéž, s. 85.
185
Tamtéž, s. 45-46.
186
Michal FRANKL, „Emancipace od Židů“, Praha 2007, s. 111-151.
187
SOkA České Budějovice, FÚ Římov, Pamětní kniha (1912-1920), s. 12.
188
Tamtéž, s. 165.
189
Tamtéž, s. 45.
176
177

26

Antisemitské poznámky nezmizely ani po vzniku československého státu, druhou vládu
tzv. rudozelené koalice Paulus kritizoval kvůli přítomnosti dvou židovských ministrů.190
Paulusovými ideologickými nepřáteli nebyli však jen židé, ale od samého počátku
i „socialisté, agrárníci, obecněji řečeno lidé mizerných kvalit mravních“.191
V předválečných časech upozornil i na hrozbu šíření německého protestantismu
v českých zemích.192 Za další protivníky farář označoval také zednářské hnutí, které mělo
prostřednictvím „zednářskoprotestantských našeptávačů“ přesvědčit Rumunsko, aby se
v průběhu druhé balkánské války obrátilo proti Bulharsku,193 zároveň měli jeho
příslušníci rozpoutat první světovou válku194 a vraždit kněze v Portugalsku.195
Druhá pamětní kniha římovské farnosti je unikátní i v tom, že očividně nebyla
odkázána pouze dalším farářům, jako tomu bývalo v případě první farní kroniky, neboť
farář dle náznaků předpokládal širší čtenářskou obec. První zmínku tohoto typu učinil při
popisu učitelské rodiny Šimečků, kdy připsal poznámku: „Snad bude zajímati čtenáře po
sto letech, jak zbožný tu byl kdysi učitel“.196 O pár stránek později Paulus vyjádřil přání,
aby místní učitel před přestavbou fary načrtnul její tehdejší podobu, aby společně
„zachovali potomkům, jak vypadala škola a fara, kam chodívali jejich dědové“.197
Ráz druhé římovské pamětní knihy nabral od propuknutí první světové války
poněkud odlišnou cestu. Farář opakovaně vyjádřil svoji nechuť blíže popisovat průběh
bojů,198 tudíž se více zaměřoval na emotivní popisy průběhu mobilizace v Římově199
nebo neradostný průběh církevních svátků.200 Samotným revolučním událostem a
okolnostem vzniku samostatného československého státu Paulus překvapivě nevěnoval
přehršel pozornosti, potenciálním čtenářům pouze nabídl seznam novinových článků,
z nichž některé začlenil přímo do kroniky.201 Převážně ateistický charakter některých
představitelů nového státu Paulusovi ztrpčil jeho nadšení ze samostatnosti českého
národa, jelikož československá vláda následně zrušila výuku náboženství ve školách,
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proti čemuž sepisoval Paulus v Římově hojně podporované petice.202 Zápisky čtvrtého
římovského faráře končí sepisováním padlých římovských odvedenců.203
Smrt předchozího faráře Šimona Haláčka roku 1912 znamenala v dějinách
římovské farní kroniky významný posun. S nově vedenou knihou Jaroslava Pauluse přišla
nejen změna formátu a členění, ale i samotné sebereprezentace faráře. Paulus jako první
z římovských duchovních správců využíval dobových novinových článků pro
dokumentaci událostí, které sice nechtěl podrobněji rozebírat, ale zároveň cítil potřebu o
nich učinit záznam. Zmíněné novinky implikují, že se změnil i smysl farní kroniky, nově
připomíná spíše osobní deník s množstvím emočně zabarvených záznamů.
Jaroslava Pauluse lze kvůli množství osobitých záznamů považovat za
nejkomplikovanějšího římovského faráře ze zkoumaného vzorku. Jakožto katolický kněz
zastával značně rigidní a konzervativní postoje, obracel se především proti liberálům,
socialistům, ale i protestantům. Jeho patrná nenávist vůči těmto skupinám není
v dostupných zápiscích jakkoli racionálně vysvětlena. Paulusův vztah vůči německému
etniku také nebyl jednoznačný. Jednoznačně sice odsuzoval protislovanskou rétoriků
některých politiků Rakouska-Uherska, ale vřele vítal rakouské i české Němce v období
poutí. Vůči československému státu měl rovněž ambivalentní vztah, jakožto vlastenec
vítal jeho existenci, obával ve však ateistických kroků nových představitelů země.
Shrnutím lze říci, že Paulusovy kronikářské zápisky více představují prakticky
plnohodnotný ego-dokument nežli spíše typickou úřední knihu jeho předchůdců.
Charakteristická odtažitost a formálnost naprosté většiny záznamů předchozích farářů
byla nahrazena svérázným prezentováním vlastních názorů k rozličným tématům. Pokud
tedy bylo cílem této práce zkoumat především osobní zaujetí jednotlivých farářů
v kronikářských zápiscích nežli jejich samotný obsah, představují Paulusovy záznamy
badatelsky jednoznačně nejlépe uchopitelný segment.

Závěr
Forma i obsah římovských pamětních knih prodělaly během necelých 130 let
výrazné změny. Původní zápisky, učiněné v průběhu 80. a 90. let 18. století prvotním
lokalistou Kašparem Haudtem, měly za úkol především zdokumentovat dosavadní
historii poutního místa pro budoucí generace Haudtových následovníků, aktuální události
jeho doby nebyly do kroniky vůbec začleněny. Ve zcela odlišném duchu pokračoval
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následující duchovní správce Matouš Veselý, který takřka veškerou svou pozornost
věnoval zušlechťování prostor místního kostela sv. Ducha, avšak kvůli prakticky
zanedbatelné době svého oficia již jiných témat v rámci farní kroniky neupotřebil.
Teprve v pořadí čtvrtý římovský lokalista Dominik Wirth podstatně rozšířil
tematický okruh kronikářských záznamů, neboť zohledňoval jak zprávy celoevropského,
tak i čistě lokálního významu, které rovněž jako první lokalista vedl chronologicky a
letopisně. Pamětní knize navíc opatřil dříve chybějící seznam kapitol, které však posléze
v samotné kronice povětšinou jen nastínil a šířeji nevyužíval. Následující lokalista Václav
Klas již natolik tvůrčí nebyl, navzdory dlouhé době působení místní kroniku poměrně
zanedbával a využíval ji zpravidla jen pro dokumentaci oprav či reflexi svého nového
bydlení. Šestý římovský lokalista a zároveň první farář Jan Marchal s místní farní
kronikou pracoval ze všech zkoumaných duchovních v rámci původní pamětní knihy
zdaleka nejhojněji, jím sepsané texty jsou taktéž obsahově nejpestřejší. Záznamy Jana
Marchala jsou nicméně natolik poutavé primárně z toho důvodu, že právě v jeho textech
lze poprvé postřehnout osobitější rysy a vlastní názory na reflektované události.
První tři římovští lokalisté vedli farní kroniku značně formálním až odtažitým
způsobem, což se zákonitě podepsalo na jejich zápiscích, kde prakticky nelze vysledovat
jakékoliv svébytné glosy nebo osobní zaujetí dotyčných autorů. Dominik Wirth již
projevoval vlastní úsudek o poznání zřetelněji, nicméně svébytné připomínky byly i v
jeho textech stále ještě relativně vzácné. Teprve Jana Marchala lze pomocí kronikářských
záznamů hodnotit jako svébytný charakter, neboť se zcela otevřeně profiloval nejen jako
katolické víře nesmírně oddaná postava, opakovaně vyzdvihující úspěchy křesťanských
armád v bojích proti těm muslimským, ale i jakožto vlastenec obrozeneckého typu,
doufající v lepší postavení českého národa v rámci habsburského soustátí. Mimo to první
římovský farář projevil i citelný a rovněž přelomový zájem o texty svých předchůdců,
které neváhal svérázně doplňovat i faktograficky opravovat. Marchalův nástupce Eduard
Böhm již natolik renesanční osobností nebyl, protože valnou část svého působení věnoval
dokumentaci restauračních prací na poutním areálu, nicméně právě jeho funkční doba
avizovala postupný obrat od čistě formálních zápisků k textům takřka až deníkového
charakteru. Prakticky literární forma zápisků se v Böhmových textech projevila zejména
v důkladném hodnocení osobnosti a díle jeho předchůdce, avšak povětšinou zůstalo jen u
nepatrných náznaků možného celkového potenciálu. Právě možnosti využít farní kroniku
jakožto svérázný ego-dokument se naplno rozhodl využít třetí římovský farář Šimon
Haláček, jenž již bez okolků neváhal prezentovat své emoce a postoje či názory vůči
29

místním obyvatelům i majitelce římovského statku, což nebylo v zápiscích jeho
předchůdců zdaleka obvyklé. Právě jeho výbušná osobnost měla naprosto očividný vliv
na celkový charakter textů, který se u předchozích duchovních správců takto zřetelně
neprojevoval. Úzkou profilací zájmů posledního autora první římovské kroniky byl
uzavřen pomyslný kruh, neboť svou tematickou omezeností Haláček nepřímo navázal na
prvnotní zápisky Kašpara Haudta. Zdánlivá podobnost je ovšem pouze formálního rázu,
jelikož samotný obsah původní farní kroniky na jejím konci připomíná spíše svébytný
ego-dokument nežli dřívější odtažitou knihu takřka úředního charakteru.
Osamocený autor druhé pamětní knihy Jaroslav Paulus pojal svou kronikářskou
povinnost od počátku zcela odlišně. Co se tematických okruhů týče, čtvrtý římovský farář
navázal svým dílem na Dominika Wirtha i Jana Marchala, nicméně své „vzory“ překonal
podrobnou dokumentací událostí nejen z Evropy, ale prakticky z celého světa.
Samotnému Římovu Paulus věnoval taktéž patřičný zájem, na rozdíl od svých dvou
zmíněných předchůdců však o poznání lépe vycházel se svými duchovními svěřenci.
Paulusovým nejpodstatnějším výsledkem nicméně zůstává fakt, že právě v době jeho
oficia došlo ke kompletní změně formy pamětní knihy. Farář prakticky pokládal místní
kroniku za vlastní deník, což v historii římovské fary nemělo obdoby. Do kroniky neváhal
opakovaně začleňovat i záležitosti, které by potenciální čtenář u farní kroniky nejspíše
neočekával, mezi nejvýraznější patřily v tomto ohledu periodické zmínky o vlastních
rodičích, ačkoliv nijak nesouvisely s výkonem jeho funkce nebo poutním areálem.
V dostupných zápiscích se Paulus projevoval jako nejsložitější osobnost ze všech
studovaných duchovních správců. V kronikářských záznamech vystupoval nejen jako
starostlivý duchovní pastýř a zjevný český vlastenec, ale rovněž jako zjevný antisemita a
bigotní katolík, silně odmítající cokoliv židovského, protestantského a levicového.
Zmíněné osobností rysy a názory ve svých nikterak neskrýval. Vzhledem k erudovanému
okruhu zájmů a častým narážkám mohl své zápisky, hojně doplněné novinovými články,
vytvářet cíleně pro edukativní potřeby příštích generací římovských obyvatel, nejen tedy
pro nadcházející duchovní správce, kterým své výpisky více či méně otevřeně odkazovali
všichni Paulusovi předchůdci. Paulusovy kronikářské záznamy jako celek patří mezi ty
badatelsky vůbec nejcennější, protože právě na nich lze nejlépe prokázat, jaký průlom
v průběhu více než sto let vedení obou římovských farních kronik nastal, když se
z původní, takřka úřední knihy, určené po většinou k zaznamenání oprav a událostí
místního rázu, postupně stal de facto svérázný ego-dokument, sloužící alespoň do určité
míry i pro prezentaci autorských postojů a názorů na témata celosvětového významu.
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Autor zápisů

Doba působení

Funkce

Jazyk zápisů

Kašpar Haudt

1775-1797

Lokalista

latina

Matouš Veselý

1797-1801

Lokalista

latina

Dominik Wirth

1810-1816

Lokalista

latina, němčina

Václav Klas

1816-1828

Lokalista

němčina

Jan Marchal

1828-1867

Lokalista, Farář

čeština, latina,
němčina

Eduard Böhm

1867-1884

Farář

čeština

Šimon Haláček

1884-1912

Farář

čeština

Příloha č. 15: Přehled autorů první římovské pamětní knihy.

Autor zápisů

Doba působení

Funkce

Jazyk zápisů

Jaroslav Paulus

1912-1920

Farář

čeština

Příloha č. 16: Přehled autorů druhé římovské pamětní knihy.

47

Autoři zápisů a počet stran v jednotlivých kapitolách (podle nového číslování)

Kapitola

Kašpar Haudt Matouš Veselý
Pars I

Pars II

4–16

16–21

Dominik Wirth

Václav Klas

Jan Marchal

Eduard Böhm

Šimon Haláček

22–40

41–45

48–74

74

75–87

133–144

144–150

89–93

98–103

Pars III

Pars IV

106–115

115–120

120–133

Příloha č. 17: Stránkový rozsah zápisů autorů první římovské pamětní knihy.

Resumé

Soutěžní práce Pamětní knihy fary Římov z let 1786 – 1920 si klade za cíl
zdokumentovat celkový vývoj dvou farních kronik zmíněné jihočeské farnosti
v uvedeném období. Primárním záměrem je podrobit detailnímu zkoumání konkrétní
způsoby vedení pamětních knih u jednotlivých autorů. Práce je rozdělena na šest kapitol.
Úvodní část nastiňuje vytyčené cíle práce. Druhý oddíl reflektuje historii římovské lokálie
a pozdější farnosti. Vnější kritika obou pramenů je předmětem třetího úseku předkládané
práce, čtvrtá kapitola se následně zabývá tematickou kategorizací obsahu farních kronik.
V pořadí pátá část představuje samotné jádro předkládané práce, jelikož blíže zkoumá
jednotlivé autory pamětních knih a jejich kronikářskou činnost. Poslední kapitola shrnuje
nabyté poznatky. V samotném závěru práce je obsaženo několik tabulek a také
obrazových příloh, jež slouží jako ukázka vybraných segmentů pamětních knih.

