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 Jde o důkladnou pramennou studii, jejímž přednostním záměrem byl rozbor a 

vyhodnocení 130 testamentů pražských Židů z konce 17. až poloviny 18. století, zapsaných 

v německé mutaci do specifických „knih testamentů“ Starého Města pražského. Je s podivem, 

že testamenty této pražské populace daného období zatím unikaly badatelské pozornosti, 

takže předkládaná práce, přinášející výsledky komplexního rozboru zmíněných testamentů na 

pozadí zatím známých skutečností o židovské testamentární praxi v českých zemích, je 

v tomto ohledu bezesporu zcela původní.   

 Typologický rozbor naznačil, že nešlo vždy jen o klasické testamenty, ale také 

inventáře majetku, tzv. juxty (čili právní doplňky k již platným testamentům) a kvitance. 

Následný diplomatický a obsahový rozbor se tedy odvíjí samostatně pro jednotlivé kategorie 

písemností, přičemž autor se zároveň zamýšlí nad okolnostmi vzniku těchto písemností a také 

způsoby jejich datace, v níž je povětšině také odkaz na původní dataci hebrejského originálu, 

na publikování a na následné potvrzení radou Starého Města pražského. Z obsahové stránky 

zaujaly T. Krákoru přednostně majetkové odkazy v testamentech a majetkové soupisy 

obsažené v inventářích a obecně náboženské odkazy (přitom je zřejmé, že některé uzance se 

od obecné testamentární praxe výrazně neodlišují, co přímo vybízí k následné komparaci s 

„křesťanskou“ testamentární praxí vybraného období, na což autor ostatně sám poukazuje). 

Pro lepší ilustraci skladby a obsahu zkoumaných písemností připojil autor tři ukázky 

vybraných testamentů. Přináší nejen jejich vyobrazení, ale také důkladnou transliteraci a 

komentář k jejich diplomatické i věcné stránce.  

 Vše výše řečené je tedy nesporným důkazem autorovy odborné zdatnosti. Nejen tedy, 

že dokáže náležitě pracovat s prameny v německém jazyce, ale neopomíjí ani důležité 

teologické a právní pojmy v původním jazyce pramenů, totiž hebrejštině (o jeho - spíše tušené 

– znalosti hebrejštiny vypovídá i skutečnost, že do svého výzkumu zapojil v opodstatněných 

případech i výzkum náhrobních nápisů). Zkoumané písemné prameny navíc autor zasadil do 

širšího kontextu pramenné základny k výzkumu pražské židovské populace v předmětném 

časovém období (soupisy židovského obyvatelstva, majetkové fase, konsignace židovských 

domů) a rovněž jeho znalost sekundární literatury je velmi uspokojivá, a to včetně titulů nejen 

v německém, ale rovněž v anglickém jazyce. O to více však překvapí, že ani okrajově nikde 

neuvádí, že kromě jmenovaných nečetných domácích autorů by mohl uvést ještě řadu našich 



předních badatelů, zabývajících se systematicky studiem židovské populace v našich zemích a 

většinou soustředěných ve Společnosti pro dějiny Židů v České republice (objevit by se měla 

přinejmenším jména Lenky Matušíkové, Pavla Kocmana, Ondřeje Štindla, respektive 

německého badatele Helmuta Teufla, angažujícího se výrazně ve výzkumu Źidů na Moravě a 

opomenuta by neměla být samozřejmě výrazná publikační činnost pražského Židovského 

muzea - z poslední doby především Judaica Bohemiae XLVI – Supplementum. Jedinec a 

obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848. Eds. Helmut Teufel – Pavel 

Kocman – Alexandr Putík. Židovské muzeum v Praze 2012.  Je to snad náznak, že autor v tak 

slibně započatém výzkumu již nepokračuje?  

 Přes vznesenou připomínku je ovšem zřejmé, že překládaná studie T. Krákory 

představuje jednoznačně nadprůměrnou kvalitu z úrovně studentské vědecké práce.   
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