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Studie o novokřtěncích - Jiří Pajer ke stažení
PDF Přední moravský habánolog Jiří Pajer
vydal v závěru roku 2006 další ze svých knih

zabývajících se problematikou habánů
nesoucí název „Studie o novokřtěncích“.

Autor vlastní dílo charakterizuje následovně:
„v předložené publikaci jsou obsaženy hlavní
výsledky mého dosavadního publikačního
úsilí, vycházející však z mnohem hlubších
výzkumných a studijních základů. Jednotlivé
příspěvky lze považovat za dílčí náčrty a

studie k vytvoření rozměrného a
mnohotvarého obrazu o novokřtěncích na

Moravě.“ Publikace obsahuje studie a články,
které autor zveřejnil v posledním desetiletí,
doplněné dvojicí studií nových. Kniha je

tématicky rozdělena na čtyři části. Úvod tvoří
stať Novokřtěnci na Moravě (Úvodní
poznámky k obsahu a metodice studia),

následuje Historická část, Archeologická část
a Materiály. Historická část přináší pohled do
života habánů na základě archivních pramenů

(Sídla novokřtěnců na jižní Moravě -
příspěvek k identifikaci a diferenciaci lokalit,
Začlenění sídel novokřtěnců v urbanistice
soudobých městeček a vesnic, Sekty

moravských novokřtěnců, Novokřtěnci v
přiznávacích listech moravské šlechty, Kolik
bylo novokřtěnců na Moravě?, Novokřtěnci a
moravská šlechta). Část archeologická, ve

které jsou studie založené na archeologickém
bádání (Výroba novokřtěnecké keramiky ve
Strachotíně, Novokřtěnci ve Staré Břeclavi –
k možnostem identifikace novokřtěneckých

fajánsí podle archeologických nálezů,
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Novokřtěnci v Ostrožské Nové Vsi – k 1000.
výročí narození Heřmana Landsfelda,
Novokřtěnci ve Vacenovicích, Výroba

novokřtěnských fajánsí na jižní Moravě –
soupis doložených lokalit, K počátkům
novokřtěneckých fajánsí v Sobotišti).

Poslední část knihy nese název Materiály
(Novokřtěnci za Bočkajova vpádu 1605.
Obecní kniha Nových Mlýnů 1583, Dvě

nejstarší novokřtěnecké fajánse z roku 1593 –
k počátkům novokřtěnecké fajánsové výroby
na Moravě, Novokřtěnecký fajánsový podnos

s aliančními erby z roku 1609,
Novokřtěnecká fajánsová miska s

architekturou z roku 1610, Novokřtěnecké
fajánse ze sbírek Arcibiskupské rezidence v
Olomouci, Hromadný nález keramiky z

areálu novokřtěneckého dvora ve
Strachotíně). Kniha je opatřena poměrně
rozsáhlým seznamem literatury. Obrazově
bohatě vybavená a graficky příjemně

ztvárněná publikace představuje ojedinělou
takto tématicky zaměřenou práci podloženou
mnohaletým systematickým bádáním autora.

Jedná se o práci dozajista přínosnou a
vskutku unikátní, na které by mělo spočinout

oko nejednoho etnologa, historika či
archeologa… David Merta
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