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Trojice kvalifikačních prací Mgr. Jana Tomáška skládá pozoruhodnou sérii, kterou zahájila 

jeho práce bakalářská Vztahy raně středověkých Čech a veletského kmenového svazu v letech 

805–1035 (FF UK 2011), následovala práce diplomová Obodritský státotvorný proces ve 

středoevropské dimenzi (789–1178), po nichž nyní předkládá práci disertační. Už jen názvy 

samy o sobě svědčí o postupném rozšiřování poznávacího přístupu. Nahlédneme-li do 

seznamů literatury, naše výchozí pozorování ještě zásadně utvrdíme, disertační práce totiž 

zachází s bohatým a bezpochyby reprezentativním výběrem literatury, a to s chvályhodným 

důrazem na aktuální medievistický diskurs, jehož povaha je dnes vskutku internacionální. 

Připomeňme ještě, že k vytváření badatelských opor Janu Tomáškovi neobyčejně napomohly 

pobyty v GWZO a na univerzitě v Lipsku. 

 Raně středověké dějiny Slovanů mezi Labem a Odrou nemají (s výjimkou Lužických 

Srbů) přímé dědice a vcelku přirozeně se staly pomyslným plátnem, na něž sousední národní 

komunity promítaly svoje interpretační konstrukty. Záběr Jana Tomáška je i v tomto ohledu 

široký, dojde na Jána Kollára a Ludovíta Štúra, kritického posouzení není ušetřen ani Ludvík 

Kuba. Jestliže toto romantické dědictví dnes už s poznáváním raně středověkých dějin nemá 

relevantní souvislost, zasluhuje pozornost poznávací pohyb ve druhé polovině 20. století, 

jemuž vděčíme za řadu opor, s nimiž běžně zacházíme. Jan Tomášek právem zdůrazňuje 

přínos Wolfganga Fritze (Germania slavica) a Waltera Schlesingera (teorie Ostsiedlung). 

Rezervovaně se staví k přínosu Joachima Herrmanna a několika dalších badatelů, které tak či 

onak až do roku 1989 spojovala vypjatá ideologie východoněmeckého režimu. O jejich až 

stěží uvěřitelné indoktrinaci nemůže být sporu, zůstaneme-li u terénních výzkumů a řady z 

publikací, vytvořili základ, který například v české archeologii (z hlediska informačního 



přínosu) neměl obdobu. Ani medievistice se zkrátka nevyhýbají paradoxy a předchozí 

poznámka na okraj se jen pokouší o objasnění dnes už naštěstí sotva srozumitelné situace. 

Zopakujme ještě, že hlavní pozornost Jana Tomáška se soustřeďuje na aktuální stav bádání a 

jemu příslušnou literaturu.  

 K dějinám Polabských Slovanů lze přistupovat z různých úhlů. Novějšímu 

německému bádání se stal vlastní princip Germania Slavica, zaměřený na proces začlenění 

území mezi Labem a Odrou do německého prostředí. Jan Tomášek se programově 

soustřeďuje na vnitřní dějiny daného území, širším souvislostem se nevyhýbá, ani to nelze, o 

koncentraci jeho zájmu ale není pochyb. V tomto ohledu z české badatelské tradice zvlášť 

připomíná právního historika Hynka Bulína (1908–1996), jehož hlavní práce pocházejí z 50. 

let 20. století.  Hned na začátek disertační práce umístil Jan Tomášek periodizaci 

poznávaného dějinného období. Toto řešení může působit překvapivě, neboť periodizace má 

podstatu interpretační (jinak neuchopitelný běh času nahrazuje významovou strukturou), 

vysvětlení asi souvisí s návazností disertace Jana Tomáška na jeho předchozí práce.  

Hlavní pozornost posuzované disertace se soustřeďuje na problematiku vnitřního 

vývoje kmenových svazů Obodritů a Veletů/Luticů. Po stabilizaci hraniční zóny mezi říší a 

slovanskými územími, k níž došlo v době Karla Velikého (tehdejší limes sorabicus), začala 

doba ingerence říše do slovanských sociálních systémů. Důsledky této ingerence brzdily či 

blokovaly rozvoj těchto systémů a postupně vedly ke „zmrazení“ etatizačních procesů. Této 

problematice se Jan Tomášek samozřejmě věnuje, podle názoru oponenta by ale zasluhovala 

soustředěnější pozornost. Důkladně se zabývá postavením „knížat a králů“ a přesvědčivě 

charakterizuje jejich společenské postavení, obdobný zájem by zasluhovala i moc kmenových 

shromáždění, kterou se nikdy nepodařilo zlomit. Důsledky této skutečnosti se opět podílely na 

„zmrazení“ etatizace. Jan Tomášek si při interpretaci sociálního systému Polabských Slovanů 

pomáhá srovnáním s africkými příklady, sousedstvím franské a otonské říše však 

prostupovaly naprosto odlišné mocenské silokřivky.  Klíčovou otázkou bylo, podaří-li se 

„kmenový systém“ rozbít a vybudovat centrální instituce raného státu. Výchozí uspořádání 

dokázalo úspěšně odolávat vnějším útokům, nemělo ostatně mocenský systém s jednou 

hlavou, který by útočník mohl porazit, a tím daný sociální celek ovládnout. Dlouhodobou 

stabilitu by ale zajistil jedině raný stát, který se v evropských souvislostech neobešel bez 

spojitosti s křesťanstvím a s jeho univerzální povahou. U Polabských Slovanů tento proces 

sice započal, přes opakované pokusy ale vždy ztroskotal. Z textů našich zpravodajů (např. 

z Helmoldovy kroniky) lze odvodil, že k příčinám kolapsu patřil nedostatek elity světské i 

církevní, která by se aktivně identifikovala s raným etatizačním procesem. 



Rozsáhlou a spletitou problematiku dějin Polabských Slovanů nemohla disertační 

práce, která zároveň vstupuje do aktuální problematiky poznávání raně středověkých 

sociálních systémů, v úplnosti pokrýt. Z českého pohledu na soustavnou pozornost čeká 

komparace etatizačních procesů u Polabských Slovanů s etatizací v Čechách. Součástí této 

pozornosti se určitě dříve či později stane znovuotevření naší diskuse o kmenech a 

„kmenech“. Postrádáme přiměřenou a obecně srozumitelnou terminologii, ale podstatu jevu 

spatřujeme v rozdělení větších celků do víceméně rovnocenných segmentů, ovládaných 

elitou, která vzájemnou konkurencí a střetáváním směřovala ke kvalitativně nové integraci. 

Uvažovaný druh sociálního rozdělení se u Polabských Slovanů výrazně rozvinul, proces 

uvažované integrace ale už nenastal.  

Na okraj „kmenové problematiky“ můžeme zmínit oprávněně rezervovaný postoj Jana 

Tomáška k archeologickým možnostem identifikace kmenů (a k její etnické interpretaci 

vůbec); v tomto ohledu se pro něj důležitou oporou stala monografie Sebastiana Brathera. 

Rezervovaný postoj zaujímá Jan Tomášek i k neustále oživovaným konstruktům slavistiky 

přisuzujícím starým Slovanům jednotný náboženský systém. Opírá se mj. o starší kritickou 

studii Hanse-Dietricha Kahla a konkrétní podobu tradičního náboženství pokládá za součást 

„kmenové“ identity, což plně odpovídá našim dobovým informátorům, např. Helmoldově 

Kronice Slovanů. Vstřícně naopak zmiňuje slavistickou interpretaci korutanského 

nastolovacího rituálu, jehož původ by měl spočívat „v praslovanském období“. Oponent může 

jen dodat, že tvrzení, které se neopírá o argumentaci nelze přijmout ani vyvrátit. 

* 

Disertace Jana Tomáška Tři kmenové svazy polabských Slovanů ˗ analýza vývoje 

slovanského etnika mezi Labem, Odrou a Krušnými horami ve středověku je náročně pojatým 

dílem, které je radost číst. Předešlé diskusní poznámky jsou spojeny s nadějí, že k dosavadní 

třídílné sérii prací Jana Tomáška přibude ještě další část. Poznávání dějin Polabských 

Slovanů, se stalo medievistickou laboratoří, z níž by se kvalifikovaný zájem vycházející 

z českého prostředí neměl vytratit. 

Disertaci Jana Tomáška Tři kmenové svazy polabských Slovanů ˗ analýza vývoje 

slovanského etnika mezi Labem, Odrou a Krušnými horami ve středověku jednoznačně a bez 

výhrad doporučuji k obhajobě. 
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