
I Kateřina Jíšová: Testamenty novoměstských měšt'anů v pozdním středověku, disertační 

práce FF UK, Praha 2008., 289 s., 17 il. 

Autorka si jako téma práce zvolila oblast velmi frekventovanou zahraničním bádáním; ani 

český výzkum nepřešel testamenty bez povšimnutí. Dosavadní zpracování však byla 

regionálně či tématicky výrazně omezená. Tak došlo k tomu, že testamenty z jednoho 

z pražských měst - tedy z dominantního městského centra v zemi- nebyly dosud 

komplexněji probádány, byť posloužily jako pramen speciálněji zaměřených studií

především pokud šlo o různé projevy religiozity novoměstských obyvatel. Na ceně přidává 

tomuto souboru pramenů i to, že soudobé testamenty ze Starého Města pražského jsou 

dochovány velmi neúplně; zánik dvou městských knih v roce 1945 (AHMP, rkp. 2119. 8) 

nelze nahradit ani využitím topografické edice J. Teigeho (Základy starého místopisu 

pražského), neboť editor zpracoval zhruba jen třetinu rozlohy města, byť testamenty jako 

zdroj místopisných údajů využil. 

Práci autorka rozčlenila vcelku standardním a praktickým způsobem do sedmi kapitol. 

Poněkud matoucí je předsunutý Úvod - pod tímto označení se skrývá přehled dosavadního 

českého i zahraničního bádání, přehled dochování testamentů v českých a moravských 

městech, stručná charakteristika testamentární praxe na Novém Městě pražském, informace o 

autorčině digitálním zpracování pramenů i náznak otázek a problémů, které jsou jednak 

spojeny se zpracováním a interpretací tohoto typu pramene, jednak lze k jejich zodpovězení 

tento typ pramene využít. 

Následuje popisná kapitola, věnovaná rukopisům AHMP 2096, 2094 a 2095, knihám 

testamentů, které jsou pramenným základem disertace. Autorka si všímá i písařů, působících 

ve sledovaném období v novoměstské kanceláři . Zjištění, že testamenty se týkají zhruba 

sedminy obyvatel Nového Města, naznačuje limity jejich využitelnosti. 

Kapitola o testamentámí praxi na Novém Městě pražském začíná proklamací pevně určených 

pravidel a neměnnosti, která měla být pro tuto oblast charakteristická. Autorka poté 

konkrétněji sleduje jednak obecnější zásady, především na základě Praxis cancellariae 

novoměstského písaře Prokopa a právní příručky Brikcího z Licska, jednak formulář 

novoměstských testamentů. 

Nejrozsáhlejší částí je téměř stostránková kapitola, věnovaná projevům zbožnosti tak, jak je 

lze v testamentech zachytit. Jde o ovelmi podrobné sledování dílčího tématu; zvláštní 

pozornost se soustřeďuje na vztah k očistci- víru v očistec se autorce podařilo v několika 

případech zaznamenat, na specialní projevy smýšlení pod jednou či pod obojí včetně již 
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starším bádáním zachyceného fenoménu zbožných odkazů katolickým i utrakvistickým 

kostelům, resp . klášterům. V subkapitolce "Projevy ženské zbožnosti" se skrývá především 

informace o ženských odkazech komunitám bekyň. Detailnost této části práce umožňuje 

samostatně sledovat vztah ke klášterům i kleriků...m v převážně utrakvistickém městě, ke 

korporacím, i ke školám. Samostatný oddíl je věnován výskytu knih. Do značné míry 

související je následující oddíl, zabývající se špitály a různými formami charitativních odkazů 

novoměstských obyvatel. 

Sociální rozvrstvení testátorů sleduje autorka podstatně stručněji. Jde o badatelsky velmi 

obtížný problém - na jedné straně tento testamenty poskytují nejúplnější vhled do majetkové 

situace jednotlivců, na druhé straně zde historik naráží na řadu interpretačních obtíží, 

především v momentě, kdy se popis odkazovaného majetku pokusí převést na sociální 

zařazení dotyčného obyvatele. Autorka ovšem konstatuje, že tato tématická oblast není 

hlavním prostorem jejího badatelského zájmu. Zcela se rozhodla ze zpracování vyloučit 

sledování rodinných a příbuzenských struktur. Doplnila zato práci kapitolou o smrti, umírání, 

pohr'bech a hr'bitovech v představách pražských měšťanů. 

Po tomto poněkud popisném přehledu nechť následuje část věnovaná připomínkám, 

podnětům pro diskusi a hodnocení. Na určitou nepřehlednost "Úvodu" bylo již upozorněno. 

Jasné vymezení otázek, které si autorka klade, a oddělení přehledu bádání, stejně jako 

přehledu dochovaných pramenů, do zvláštních kapitol, by bylo na místě . Autorka sice využívá 

některé postupy diplomatiky, avšak větší důslednost by neškodila- jestliže si je např. 

vědoma, že existovaly testamenty ve formě listiny, není vhodné prakticky ztotožnit 

dochované testamenty s dochovanými knihami testamentů. V Soběslavi, jejíž materiál zná 

(edice M. Hradilové), mají testamenty listinnou formu, a je to jediný případ, který K. Jíšová 

uvádí. Stejně však mají listinnou formu testamenty např. v Českých Budějovicích, kde je 

dochován ze sledovaného období velmi rozsáhlý soubor. Demonstrovat právě na testamentech 

přechod od listiny k zápisu úřední knihy není nejvhodnější- ostatně např. ve Stříbře 

existovala obojí forma testamentů vedle sebe, aniž by zápisy v knize byly s testamenty 

textově identické. 

U popisu a rozboru tří novoměstských knih poněkud překvapí, že autorka využila Tomkových 

údajů o písařích, ale neuvádí vcelku nic o písařských rukou v dotyčných knihách. Ve srovnání 

s dalšími dochovanými knihami NMP v této době by úvahy o početnosti městské kanceláře 

bylo možno opřít o pevnější základ. 

Líčení testamentární praxe a právního rámce pořizování testamentů především na základě 

Praxis cancellariae a Brikcího z Licska je v daném kontextu vhodné. Autorce se podařilo 
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zachytit např. daleko silnější faktické postavení žen, než by se na základě zmíněných pramenů 

dalo předpokládat. Zajímavé by bylo skutečné postavení odsouzených- nenachází se 

v novoměstských knihách případ testátora, který byl sťat? Pohled do dalších svazků CIM 

ukazuje, že dědické právo bylo v českých městech zřejmě poněkud variabilnější, než se na 

základě dvou velkých právních okruhů předpokládá. 

Největší pozornost věnovala autorka využití testamentů jako pramene pro religiozitu 

novoměstských obyvatel. Nepřehledná situace utrakvistického města, kdy však nelze celé 

zpracovávané období považovat za homogenní- byl jistě rozdíl ve vzájemném vymezení 

utrakvismu a "podjednou" v době nedlouho po dohodě v Basileji, v době, kdy po zrušení 

kompaktát se utrakvisté ocitají mimo rámec katolické církve, i v 1. polovině 16. století, kdy se 

rozdíly mezi katolíky a částí utrakvistů stávají výraznějšími, v zemi působí Jednota bratrská, 

pronikají luteránské vlivy, vyžaduje velmi detailní sledování. Autorka zde nalezla řadu 

zajímavých dokladů. Kapitolka o ženské zbožnosti by kromě bekyň mohla sledovat ženské 

zbožné odkazy poněkud deailněji; Tomek neníjediným zdrojem informací o pražských 

bekyních - za pozornost by stály i práce A. Císařové-Kolářové. 

Také sledování majetkových poměrů a sociálního postavení testátorů přináší zajímavé detaily; 

čtenář je však musí poněkud hledat; bez významu není ani sledování pozic radních a 

šestipánů, úvahy o možných machinacích s testamenty na základě postavení v radě. Nové 

Město pražské nemá dochovány z této doby samostatné knihy měšťanských práv, jednotlivě 

jsou však přijetí nových měšťanů rozptýlena v manuálech. 

Stručný závěr je více shrnutím obsahu než- alespoň hypotetickou- odpovědí na otázky. 

Práce K. Jíšové zpracovává rozsáhlý a významný soubor pramenů. Přínosná zjištění jsou však 

spíše rozptýlena v poněkud nepřehledném textu (chyby, zvl. v interpunkci, lze přičíst časové 

tísni a stresu při závěrečném zpracování), obecně historické školení autorky naráží na své 

meze v okamžiku, kdy by další informaci přinesl detailnější paleografický či diplomatický 

přístup . 

Lze předpokládat, že se autorka k uvedému vY.iádří v diskusi, a práci tedy doporučuji 

k obhajobě. 

Doc. PhDr. Hana Pátková, PhD. 
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