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Úvodem
Introduction. Another volume of the forum of epigraphic and sepulchral studies
brings contributions from the 12th international session on the issue of sepul-
chral monuments Justorum autem animae in manu dei sunt, which took place
in Prague on 31 October – 1 November 2013 and 13th international session on
the issue of sepulchral monuments O mors, quam amara est memoria tua, which
took place in Prague on 30 October – 31 October 2014, which are supplemented
with other texts from the area of closely connected disciplines in real practice –
sepulchral research and medieval and modern epigraphy. Contribution of the
widest chronological, thematic, disciplinary and methodological scope and con-
tributions of renowned Czech and foreign researchers along with a selection of
quality papers by researchers of the rising generation are consciously juxta-
posed. It is the only way to overcome the undesired tendency toward narrow
specialization in favour of the idea of the gradual building of an interdisciplinary
methodological and factual basis for further research.

Keywords: proceedings, sepulchral monuments, art history, history,
epigraphy, interdisciplinarity, methodology, Central Europe, 

12th–20th centuries

Řada Epigraphica & Sepulcralia vznikla jako publikační platforma pravidel-
ných zasedání k problematice sepulkrálních památek. Tyto mezinárodní kon-
ference se každoročně konají od roku 2000 a brzy se zapsaly do povědomí české
i evropské odborné veřejnosti. Většinou dvoudenní zasedání jsou zaměřená na
téma sepulkrálních památek jako hmotných artefaktů sepulkrální kultury a umě-
ní v tradičním slova smyslu, s věcným či metodickým vztahem ke středoevrop-
ské, primárně pak české problematice. Nevyhýbají se ovšem ani tématům, která
šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly.
Důraz je kladen na charakter interdisciplinárního, interregionálního a interin-
stitucionálního odborného setkání. O úspěchu takto postavené koncepce svědčí
nejenom vysoká úroveň a stálý zájem kvalitních referujících z celé střední Evro -
py, nýbrž i každoročně početné auditorium. Svým zaměřením, dlouhou tradicí
a krátkou periodicitou jsou zasedání unikátní nejenom v českém, nýbrž i ce-
loevropském kontextu.

zvyšující se popularita zasedání a z toho rezultující počet kvalitních vystou-
pení vedl k neustálému nárůstu rozsahu jednotlivých svazků a zároveň sílil zá-
jem badatelské veřejnosti i o disciplinární publikační možnosti nad rámec zmí-
něných zasedání. Tento fakt vyústil v roce 2011 v rozhodnutí přeměnit řadu
Epigraphica & Sepulcralia v obecnější fórum epigrafických a sepulkrálních
studií s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvi-
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sejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky
s tím, že pozornost začala být věnována i příspěvkům epigrafickým z jiné než
primárně sepulkrální oblasti. Konferenční příspěvky nadále tvoří jádro jednot-
livých svazků, jsou však doplňovány i dalšími souvisejími texty, umožňujícími
komplementárnější pojetí tématu. Řada Epigraphica & Sepulcralia vědomě ved -
le sebe staví statě různého chronologického, tematického, disciplinárního a meto -
dického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů
společně s hodnotnými příspěvky badatelů nastupující generace a s výběrovými
příspěvky regionálního bádání. Pouze tak lze překonat nežádoucí tendenci
k úzké specializaci ve prospěch ideje postupného budování interdisciplinární
metodické a faktografické báze dalšího bádání.

V předkládané publikaci nalezneme referáty z 12. zasedání k problematice se-
pulkrálních památek Justorum autem animae in manu dei sunt v Praze 31. říj-
na – 1. listopadu 2013 a ze 13. zasedání O mors, quam amara est memoria tua
v Praze 30.–31. října 2014, doplněné dalšími texty výše uvedeného vymezení.

Jiří Roháček

Jiří Roháček
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