Informace o sborníku:
Sborník z konference „Blahoslavený Jindřich Librarius O.P. a jeho význam pro současnost“ byl vydán
jako dvojčíslo čtvrtletníku Via Lucis – Památky včera a dnes, který se věnuje památkám a ochraně
kulturních hodnot a vydává jej Památková komora České republiky. Sborník uspořádali JUDr. Jan
Kotous a Mgr. Zuzana Thomová.
Kniha obsahuje 11 odborných příspěvků, Slovo úvodem a Slovo k zahájení konference, která proběhla
28. ledna 2020, a kterou zahájil Dominik kardinál Duka. Konferenci moderoval JUDr. Jan Kotous.
Příspěvky ve sborníku jsou rozdělené na tři tématické okruhy – filosofie českých dějin 13. století a
archeologie a výzkumy mendikantských řádů. Další témata se zabývají archeologickými výzkumy na
území města Českých Budějovic. Poslední blok článků se věnuje osobnosti Jindřicha Libraria
pohledem legend a skutečnosti a průzkumu jeho ostatků.
První příspěvek je z pera doc. PhDr. Vratislava Vaníčka, který se věnoval sakralizaci české státnosti
s podtitulem Společnost a stát přemyslovských Čech v identifikační síti idejí, symbolů a rituálů v 9. –
13. století. Podle doc. Vaníčka se procesy sakralizace naší státnosti rozvíjí v několika rovinách –
v horizontální rovině zemské a vertikální královské za významné úlohy světců. Příspěvek doc. Vaníčka
je rozdělen na několik podkapitol – na Úvod navazuje část s názvem Svatováclavská identifikace české
státnosti v 10. – 12. století, v časové posloupnosti pak kapitola s názvem Idea království a
modernizační vývoj ve 13. století. V Závěru se autor již v obecné rovině zabývá duchovní koherencí ve
starších českých dějinách. Tento příspěvek obsahuje velmi rozsáhlý a podrobný poznámkový aparát.
Dalším článkem ve sborníku je text Prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., z Archeologického ústavu
Akademie věd ČR s názvem Nové poznatky o českých středověkých mendikantských konventech.
Tyto řády, především dominikáni a minorité, které rozšiřovaly v nově vzniklých městech vzdělanost,
řemeslo a obchod, se významnou měrou podílely na procesu zakládání měst v době Přemysla
Otakara II. a příspěvek Prof. Sommera se věnuje novým poznatkům z archeologických výzkumů
těchto konventů, včetně nejnovějšího archeologického výzkumu v místech dominikánského kláštera
v Sezimově Ústí, kde byly archeologické práce dokončeny teprve v minulém roce.
Následující příspěvek ve sborníku od PhDr. Daniela Kováře nás již přenese do královského města
Českých Budějovic a k osobě Jindřicha zvaného Librarius, prvního převora dominikánského konventu
v Českých Budějovicích. Text s názvem První převor dominikánského kláštera v Českých Budějovicích
– legenda a skutečnost, se snaží odlišit svědectví archivních pramenů a literatury o osobnosti P.
Jindřicha Libraria. Součástí příspěvku je i neověřený opis tabule zesnulých z dominikánského kláštera
v Českých Budějovicích, kde je jméno prvního převora uvedeno.
Článek Mgr. Juraje Thomy, který v letech 1995 – 2002 působil jako archeolog Jihočeského muzea, s
názvem Archeologické výzkumy v areálu klášterního kostela Obětování Panny Marie v Českých
Budějovicích, v časové posloupnosti od roku 1993 až do současnosti zpracovává většinou autorem
vedené archeologické výzkumy klášterního kostela a konventu, včetně středověkého pohřebiště,
které se zde nacházelo.
Poslední texty jsou věnované průzkumu ostatků – Mgr. Zuzana Thomová seznamuje čtenáře s historii
archeologického výzkumu ostatků Jindřicha Libraria, Jiří Šindelář s použitými metodami
nedestruktivního archeologického průzkumu niky, kde byly ostatky Jindřicha Libraria uloženy. PhDr.
Daniel Kovář ve svém dalším příspěvku popisuje již samotný nález archiválií. Příspěvek
archeozooložky Ing. Lenky Kovačikové, Ph.D. s názvem Zvířecí kosti z relikviáře Jindřicha Libraria
v Českých Budějovicích velmi podrobně seznamuje čtenáře s jejich zpracováním a uvádí i druhové
zastoupení jednotlivých zvířat. Mgr. Erika Průchová zpracovala ve sborníku antropologický rozbor

lidských kosterních pozůstatků z relikviáře a Mgr. Tereza Šálková popsala radiokarbonové datování
jednotlivých nálezů od textilního materiálu, přes zvířecí kosti až po lidské ostatky.
Knihu uzavírá rozhovor s P.Dr. Zdeňkem Marešem Th.D., děkanem českobudějovické Katedrální
kapituly, který celou akci výzkumu ze strany církevních míst organizoval, a který je duchovním
správcem města České Budějovice.
Sborník má 192 stran, obrazovou část a vydala jej Academia Economia, s. r. o., šéfredaktorem byl Dr.
Václav Liška.
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