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Posudek vedoucího práce 

 

Polabští Slované nepatří k frekventovaným tématům českého bádání, naposledy se vybranými 

problémy z jejich historie zabýval před víc než půlstoletím Hynek Bulín, poté to jsou víceméně 

jednotliviny. Proto překvapil, ale zároveň potěšil zájem Jana Tomáška, který se polabským 

Slovanům věnuje od bakalářského a magisterského studia. Nyní předkládá souborný výsledek 

svého snažení. 

 Vymezení tématu není snadné a přímočaré, tak jako sám termín „polabští Slované“, pod 

nímž se obvykle rozumí „kmenové svazy“ Obodritů, Veletů/Luticů a Srbů. O jejich tvář se 

v čase a prostoru od začátků kritického dějepisectví pokouší německá a polská literatura, pro 

něž to je součást národních dějin. Na řešení otázek spojených se Slovany „v Polabí“ se přitom 

účastní více oborů a podoborů, vedle historie zejména archeologie, dílem filologie, etnografie, 

dějiny osídlení, historická topografie a případně další, takže téma má transdisciplinární 

charakter. Práce, která se pohybuje v úseku od 6. do 13. století, nechce přitom být „dějinami“ 

ať svazů či jednotlivých kmenů, ať polabského Slovanstva jako celku. Má ambici představit 

tento výsek slovanského etnika na jeho cestě nejen ke středověkému natio, ale potažmo i 

k útvaru, který zveme raný či středověký stát, aniž by se oba pojmy naplnily. I časová osa má 

samozřejmě svůj význam, Jan Tomášek však klade důraz na zlomové úseky, přesněji řečeno na 

momenty, které vnášely pohyb, změnu, novou kvalitu. Zvolená metodika s důrazem na snahu 

uchopit téma v jeho komplexnosti jsou patrné z úvodních pasáží, odkud je také zřejmá i 

filozofie celého pojednání, opřená o starší i novější úvahy jednak o trojí Germánii, jednak o 

„barbarské Evropě“ (Schlesinger, Modzelewski).  

 Cíle a záměry předkládané disertace se dají odvodit z osnovy. Dominují v ní čtyři 

tematické okruhy, většinou s dalším větvením. Jak ukazuje bibliografická příloha, opřel se Jan 

Tomášek jak o škálu dobových pramenů, tak o bohatou literaturu, v níž převažují německé a 
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polské tituly. Přirozeně, neboť regiony Luticů, Obodritů i Srbů se rozkládaly na 

východoněmeckém území, do politického a kulturního kontaktu však vcházely nejen se „Sasy“, 

nýbrž i s piastovským Polskem, Dánskem, v některých raných úsecích s Čechami. 

 Práce jako celek svědčí o snaze klást si nové otázky a předložit ucelenou představu o 

„anatomii kmenové společnosti polabských Slovanů“ (tak zní i název druhé kapitoly). Jan 

Tomášek se hned v první kapitole vyrovnává s periodizací jejich dějin. Možná měly tyto pasáže 

celý text až završit, neboť předjímají závěry načerpané v dalším pokračování. Nechme to 

stranou, je to spíš technická záležitost, v každém případě se pokusil o koncepční pohled, který 

přirozeně leccos akceptuje ze stávajících modelů. Nicméně snahou komparativně a na základě 

nových poznatků nabídnout jiný pohled na genezi Veletů/Luticů, Obodritů i srbských kmenů, 

mj. postihnout jejich společné i rozdílné vývojové rysy, dává uchazeč impuls k případným 

diskusím. Zároveň si uvědomuje limity objektivního poznání, spočívajícího na sděleních a 

pramenech vnější provenience (francké a východofrancké anály. Widukind z Corvey, Adam 

Brémský, Helmold z Bosau, Dětmar Merseburský, později i polský Gallus Anonymus).  

 Odtud se vinou některé další otazníky. I názvy kmenů, které se odštěpily od původních 

„velkokmenů“ Veletů či Obodritů, známe přirozeně jen z vnějších zdrojů, navíc se váhá, zda 

Havolané/Stodorané (zřejmý je jejich spíš jednorázový vztah i k českým dějinám) skutečně 

patřili k lutickému svazu. Co považuji za podstatné, to je rozvíjení teze o časovém překryvu 

kmenového i státního zřízení, jejich koexistence. Má to svou váhu při studiu boleslavovských 

Čech, třebaže si toho všimla již dřívější literatura. Nevím však, zda jsou na místě paralely 

s Afrikou, se všudypřítomnou otázkou, zda měly společnosti polabských Slovanů šanci ke 

svébytnému přežití. Takové srovnávání totiž vyžaduje hlubší analytický vhled, zejména 

kvalifikované přibrání etnografie. 

 I výraz „kmenový stát“, k němuž přes svou „transformaci“ měli dospět Obodrité, 

nevyjadřuje přesně a všeobsažně to, v co se jejich zřízení za staletí vyvinulo. Zdaleka to není 

jen uchazečův problém, kdy se stáváme zajatci slovních konstruktů, jejichž náplň si 

ozřejmujeme až dodatečně (viz nedávné diskuse o státu, raném státu, apod.). 

 Neomylně se dostáváme k pojmu „kmen“. V Tomáškově práci se neustále vrací, 

užitečné by však bylo preciznější rozvedení, jak ho disertant chápe. Výkladových alternativ je 

totiž celá řada. Obloukem se vracíme k tak řečeným „českým kmenům“, precizovaným 

Rudolfem Turkem, odmítnutým Dušanem Třeštíkem, a co s tím? Bylo to společenství quasi 

pokrevní, které se posléze rozmělnilo v jakousi teritoriální sounáležitost, označovanou třeba 
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podle „hradu“? Pod vlivem argumentů Dušana Třeštíka dnešní bádání okolo kmenů přešlapuje. 

Pokud bychom přijali Třeštíkův jediný „kmen Čechů/Bohemanů“, co potom s tříští kmenů a 

(doslova) trpasličích kmeníčků mezi Labem a Odrou, jak je známe z obvyklých rekonstrukcí? 

Obojí vzájemně souvisí, kmenové „názvy“ jak z Čech (tzv. popis hranic pražského biskupství), 

tak z Polabí známe povýtce z pramenů vnější provenience. Reinhard Wenskus, který se již před 

lety pokusil vnést více jasu do názvů z tzv. popisu hranic, se snažil prokázat, že jejich podoba 

zachycená k roku 1086 se slila z více zdrojů, kromě jiného se v některých otiskla správní 

organizace Čech 11. století. Nedá se s něčím podobným počítat i ve slovanském Polabí, nadto 

s přihlédnutím k vcelku pochopitelnému tápaní (obvykle) saských zpravodajů, jak lid usedlý na 

jistém území vůbec nazvat a rozčlenit? Nechybí ani skepse, zda se dá o kmenové struktuře 

vůbec hovořit (Przemysław Urbańczyk). 

 Slovanské osídlení mezi Labem a Odrou, jeho politické uspořádání a proces jeho 

akulturace patří k velkým tématům, na jejichž řešení se podílejí celé badatelské generace. Ani 

dnešní, byť rozmazaný obraz by nebyl možný bez jejich přičinění. Jistě, Jan Tomášek se snaží 

svůj obraz předestírat hlavně na základě aktuálních studií, neměly by však ˗ byť jen odkazem ˗ 

zapadnout ani práce, které dávaly fundamenty dnešnímu poznání. Jedinkrát se v poznámkách 

mihne Henryk Łowmiański, autor mnohadílných Počátků Polska, zasahujících celé západní 

Slovanstvo (včetně speciálního VI. dílu o náboženství), ne o mnoho lépe dopadl Gerard Labuda, 

další velká postava slovanské historiografie. Jen okrajově se vzpomenou někteří představitelé 

východoněmecké archeologie, třebaže jejich dílo poznamenalo ideologické zkreslování. Věcný 

přínos však zůstává. 

 Někde pozor na zaměňování křestního jména za příjmení, jako se nepozorností stalo u 

Winfrieda Eberharda, naštěstí není prohřešků takového druhu snad více. Občas se vloudily jiné 

drobné nepřesnosti, jako na s. 81, kde se píše o bojích polského Měška s českým Boleslavem 

II. v roce 1004, které ve skutečnosti proběhly dříve (Boleslav II. zemřel v únoru 999). Snad 

ještě noticku k nastolení Břetislava II. (1092) a jeho výzvě k vymýcení pohanských reliktů. O 

této řeči se již navršilo více interpretací, podle mého soudu šlo o deklarativní státoprávní 

promluvu, kterou víceméně v nějaké podobě pronášel každý instalovaný kníže jako pars pro 

toto ji Kosmas vztáhl k svému oblíbenci Břetislavovi. 

 Disertant pracuje se Schématy (celkem 10), ke škodě věci se však někdy nedá přehledně 

rozlišit, co je jeho vlastní konstrukce a kde přebráno z jiného zdroje (autorství disertanta 

poznamenáno jen o č. 10). Schémata mají usnadnit optickou orientaci v průběžném 
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komparování Srbů, Obodritů a Veletů/Luticů, nadto je text prokládán i několika přehledovými 

tabulkami.  

 Tyto drobnosti nic neubírají na závěru, že práce Jana Tomáška se řadí ke zdařilým. Již 

obsah naznačí, do jaké šíře se jeho text rozběhl, včetně exkurzů o christianizaci, o povaze 

knížecí moci, kmenových kultech i o vyznění svébytné historie slovanského lidu v Polabí a jeho 

postupné akulturaci. Nechybějí novodobé reflexe, jinými slovy jak osudy polabských Slovanů 

rezonovaly třeba i v českém prostředí. Práce má všechny řádné náležitosti, soupis pramenů a 

použité odborné literatury, v závěru jsou připojeny obrazové přílohy.  

 Proto rád doporučuji disertaci Jana Tomáška Tři kmenové svazy polabských Slovanů ˗ 

analýza vývoje slovanského etnika mezi Labem, Odrou a Krušnými horami ve středověku 

k úspěšnému obhájení s návrhem: prospěl. 

 

Praha, 23.11.2021 

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.  

 

 


