
Templáři v zemích českých králů (2. díl)

Titul navazuje na úspěšnou publikaci věnovanou působení teplářského řádu v Čechách. Nyní se autoři podrobně věnují aktivitám
templářů na Moravě, ve Slezsku, Lužici i v Rakousích. Kniha podrobně mapuje moravské lokality, v nichž templáři působili a
přináši bohatou obrazovou dokumentaci toho, co z aktivit templářského řádu můžeme obdivovat i dnes. Mnoho desítek lokalit -
mezi nimi Templštejn, Čejkovice, Brno a řada dalších měst a obcí - se dočkává encyklopedického zpracování a hodnocení. Je
podivuhodné, jak tato tradice, byť mnohdy postavená pouze na pověstech a bájích, stále přetrvává nejen u nás, ale i v celé
Evropě. Jak se vlastně vepsali do historie zemí Koruny české templáři a jakou hodnotu z hlediska historie má to množství odkazů
v dobových listinách, kronikách i textech pověstí u nás? Na tuto otázku se snaží hledat odpověď kniha Templáři v zemích českých
králů.

Publikace upoutá pozornost čtenářů zajímajících se o nedostatečně prozkoumané, mnohdy tzv. „tajemné” kapitoly starších
českých dějin, k nimž působení templářského řádu a jeho dramatické osudy bezpochyby patří, a tuto pozornost si jistě udrží svým
živým jazykem a téměř „napínavým” způsobem, jímž autor líčí postup studia nejrůznějších pramenů a úvahy, jimiž dospívá ke
svým závěrům. Tím kniha splňuje nároky, které se běžně kladou na populárně naučná díla. Zároveň však takto zaujatému čtenáři
poskytne velké množství informací, rámec podobných publikací v mnoha ohledech překračující.

Kniha obsahuje i nejpřínosnější část nazvanou autorem „Seznam všech míst, která kdy byla v souvislosti s templáři zmíněna”, s
podtitulem, že jde o jakousi (opět komentovanou) inventuru celkem 247 lokalit spojovaných s templáři v historických zemích
Koruny české. Seznam je velmi přehledný, nápaditý, originální, s exaktním přístupem k rozboru pramenů, což jistě ocení každý
čtenář i případný zájemce o další studium.

Cenné jsou také přehledné seznamy sídel řádu, velmistrů a dalších hodnostářů i chronologický přehled dějin řádu a zejména
potom rozsáhlý (400 položek čítající) soupis literatury a pramenů.

Na 160 celobarevných stránkách s desítkami kreseb a fotografií najdete námět i pro vlastní badatelské úsilí, pokud vás slavný i
temný osud templářů zajímá.

(součástí souboru e-pub nejsou ilustrační fotografie)
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