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       Toruń, dnia 28 kwietnia 2014 r. 

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Radzimiński 

Instytut Historii i Archiwistyki UMK 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej Martiny Mařikovej pt. „Společná 

pokladna” pražské metropolitní kapituly v 2. polovinĕ 14. a na počátku 15 

stolecí”. 

 

  Rozprawa doktorska Martiny Mařikovej została poświęcona 

mechanizmom zarządzania częścią wspólnych dochodów uzyskiwanych przez 

kapitułę katedralną św. Vita w Pradze w późniejszym średniowieczu. Chodzi 

mianowicie o dochody, które pochodziły z tzw. dóbr stołowych kapituły. Praca 

oparta na świetnie zachowanych źródłach znakomicie wpisuje się w szeroki, 

europejski nurt badań nad kapitułami katedralnymi tej epoki. Stanowi niezwykle 

cenny wkład zarówno do badań o charakterze społecznym, ale przede 

wszystkim odnoszących się do działalności ekonomicznej korporacji 

kanonickich. Na tle dawniejszej i współczesnej historiografii europejskiej jest 

też pracą w pełni nowatorską, zarówno z punktu widzenia wykorzystania źródeł, 

w tym zwłaszcza zachowanych rachunków kapitulnych z lat 1358-1419, ale 

także z racji przyjętej, bardzo ciekawej, koncepcji opracowania.  

 Praca składa się ze wstępu, czterech obszernych rozdziałów, wykazu 

źródeł i literatury, edycji wspomnianych rachunków kapitulnych, sporządzonego 

do edycji indeksu osób i miejscowości, a także bardzo interesujących i 

pracowicie sporządzonych tabel, obrazujących różne zjawiska ekonomiczne i 

społeczne. We wstępie Autorka przedstawiła zakres podjętych badań, na który 

złożyło się: opracowanie ustroju kapituły w Pradze i zasad administracji jej 
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majątkiem, szczegółowa analiza źródłoznawcza rachunków kapitulnych oraz 

zasady kształtowania się oraz zarządzania  dochodami płynącymi z dóbr 

stołowych kapituły praskiej.  

 W krótkim rozdziale drugim zatytułowanym „Nástin dosavadního 

bádání” został opracowany zarys dotychczasowych badań nad dwoma 

zagadnieniami: majątkiem stołecznych kapituł katedralnych w średniowiecznej 

Europie oraz kapitułami czeskimi i morawskimi w wiekach średnich. W tym 

pierwszym podrozdziale Autorka omówiła bogatą europejską literaturę 

przedmiotu poświęconą kapitułom katedralnym w średniowiecznej Europie. 

Wykazała równocześnie znakomitą orientację w tym zakresie. W drugim 

podrozdziale dokonany został przegląd dotychczasowych badań nad kapitułami 

katedralnymi w Czechach i na Słowacji. Bardzo ważnym, wprowadzającym do 

problematyki dysertacji, jest rozdział trzeci zatytułowany „Pražska metropolitní 

kapitula v dobĕ předhusitské”. Został on podzielony na dwa podrozdziały. W 

pierwszym Martina Mažikova pokazała rolę i znaczenie praskiej kapituły 

katedralnej w okresie przedhusyckim. Na podstawie przede wszystkim bogatej 

literatury przedmiotu zarysowała między innymi genezę praskiej kapituły 

katedralnej, jej rolę jako centrum rozwoju intelektualnego, działalność publiczną 

prałatów i kanoników,  sytuację kapituły po okresie wojen husyckich. W drugiej 

części omawianego podrozdziału Autorka przedstawiła zagadnienia 

ekonomiczne związane z funkcjonowaniem praskiej kapituły katedralnej. 

Przyznać trzeba, że zasady i proces kształtowania się samodzielnego majątku 

praskiej kapituły katedralej był zbliżony do tego, co działo się w wielu 

europejskich kapitułach katedralnych. Również kategorie tego majątku, niekiedy 

różnie określane w źródłach, były zbliżone w poszczególnych korporacjach. 

Jedną z kilku kategorii majątku kapitulnego były właśnie dobra stołowe - 

dochody z niego płynące były zarządzanie  wspólnie przez kapitułę praską. To 

właśnie analiza tych dochodów oraz zasady ich wydatkowania stanowią 



3 
 

zasadniczą cześć recenzowanej rozprawy doktorskiej. We wspomnianym 

trzecim rozdziale Autorka przedstawiła ponadto genezę majątku kapitulnego, 

który - podobnie jak w wielu europejskich kapitułach katedralnych - 

początkowo był wydzielony z dóbr biskupich. Omówiła ponadto różne składniki 

majątku kapitulnego, jak np. prebendy kanonickie wraz ze sposobami 

zarządzania nimi, oboedientiae (villae prestimoniales) oraz wspomniane już 

dobra stołowe. W tym ostatnim przypadku scharakteryzowała ponadto rodzaje i 

wysokości dochodów płynących do wspólnej kasy kapituły katedralnej w 

Pradze. 

 Rozdział czwarty dysertacji Martiny Mařikovej został zatytułowany 

„Prameny”. Autorka przedstawiła w nim różne typy źródeł, które posłużyły jej 

do badań nad zagdnieniem dochodów płynących z dóbr stołowych kapituły 

katedralnej w Pradze w późniejszym średniowieczu. Najwięcej uwagi, co 

zrozumiałe, poświęciła zachowanym i dotychczas niepublikowanym, 

rachunkowym rejestrom kapituły praskiej z okresu przedhusyckiego. W bardzo 

jasny sposób przedstawiła ich zawartość treściową, opis archiwalny, sposób 

datowania, używane w zapisach rachunkowych różne rodzaje pieniądza. W 

bardzo przekonywujący sposób Doktorantka omówiła zasady prowadzenia 

wspomnianych rachunków, ale przede wszystkim technikę poszczególnych 

zapisów. Recenzowany rozdział wskazuje na znakomite opanowanie przez 

Martinę Mažikovą warsztatu historycznego, w tym przede wszystkim 

źródłoznawczego. Słowa uznania należą się też Autorce za bardzo cenną edycję 

wspomnianych rachunków kapituły praskiej, do której pracowicie opracowała 

wpomniane już dwa indeksy: osobowy i miejscowy. 

 Najobszerniejszy i najważniejszy z punktu widzenia rozprawy doktorskiej 

piąty rozdział został zatytułowany „Společná pokladna pražské metropolitní 

kapituly” (s. 91-189). Autorka na podstawie bardzo szczegółowej analizy 

wspomnianych rachunków określiła źródła i wielkosci przychodów, 
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składających się na  wspólną kasę praskiej kapituły oraz źródła i wielkości 

wydatków. Szczegółowo omówiła dochody płynące z prepozytury, z obediencji, 

z tyńskiego folwarku, z anniwersarzy, kopalni srebra w Kutnej Horze oraz 

innych źródeł. Autorka w sposób jasny, z pomocą poglądowych tabel, 

przedstawiła różne zjawiska ekonomiczne i społeczne. Dla przykładu tabela 

zamieszczona na stronie 115 prezentuje różne grupy społeczne, np. prałatów, 

kanoników, władców, szlachtę, mieszczan, za których były odprawiane 

anniwersaria. Ukazuje ponadto liczby anniwersariów, które były fundowane 

przez krewnych i powinowatych. W drugiej części rozdziału została 

zamieszczona równie szczegółowa analiza wydatków kapitulnych, pokazująca w 

jaki sposób, w jakim czasie i na jakie potrzeby były przekazywane pieniądze ze 

wszpólnej kasy kapituły praskiej. Jednym z najważniejszych celów było 

zachęcenie duchowieństwa do rezydencji przy katedrze oraz sprawowania 

liturgii godzin oraz liturgii mszy św. Wnioski, które płyną z badań wskazują, że 

rzeczywiście w drugiej połowie lat 90-tych XIV w. liczba rezydujących 

kanoników przy praskiej katedrze osiągnęła niezwykle wysoki poziom ok. 70 %. 

Był to procent znacznie większy, niż np. w polskich, czy anielskich kapitułach 

katedralnych, co porównawczo pokazała Autorka w tabelach na stronach 185 i 

187. Podsumowując dotychczasowe uwagi należy stwierdzić, że Doktorantce 

udało się pokazać w pracy zarządzanie różnymi typami posiadłości kapitulnych i 

porównać to z sytuacją w kapitułach katedralnych angielskich, niemieckich  i 

polskich. Ponadto przedstawiła ona formy i wielkość uposażenia różnych grup 

kleru katedralnego, a także ukazala zależności między wielkością dochodów a 

liczbą kanoników rezydujących. 

 Rozprawę kończy podsumowanie oraz wykazy źródeł i obszernej 

literatury przedmiotu. Jak już wspomniałem załącznikiem są - po raz pierwszy 

wydane drukiem - rachunki kapituły praskiej oraz ponad 40 tabel prezentujących 
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różne zjawiska ekonomiczne i społeczne. Publikacja źródłowa wystawia bardzo 

dobre świadectwo Martinie Mažikovej jako edytorce źródeł historycznych. 

 Podsumowując swoją recenzję stwierdzam, że rozprawa doktorska 

Martiny Mažikovej jest bardzo dojrzałą pracą z zakresu mediewistyki. Autorka 

wykazała się w niej bardzo dobrym warsztatem historycznym, a także 

edytorskim. Posiada ona ponadto spore umiejętności analityczne i znaczącą 

znajomość europejskiej historiografii w zakresie przedstawionych w pracy 

zagadnień. Jest dla mnie zatem sprawą oczywistą, że rozprawę doktorską 

Martiny Mařikovej w pełni rekomenduję do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego i do obrony. 


