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�onečně! To byla moje prvn� re-
akce, když jsem dostal do�ruky kni-
hu Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 
1945 na příkladu okresu Jeseník od�lin-
gvistky Terezy �lemensové z�Ost-
ravské univerzity. �nohokr�t jsem 
si totiž v��adě publikac� a�konferenč-
n�ch p��spěvků posteskl, že o�topo-
nymii Sudet toho v�me ve�srovn�n� 
s�ostatn�mi regiony žalostně m�lo, 
p�estože tvo�� v�ce jak t�etinu územ� 
našeho st�tu. V�české toponomastice 
to bylo relativně opom�jené téma, 
pravděpodobně v�důsledku obec-
né nacionalistické stigmatizace vše-
ho „německého“. Celkově se jedn� 
pouze o�jednotky, pop��padě n�zké 
des�tky starš�ch d�lč�ch studi�. Velice 
proto v�t�m tento nový a�komplexn� 
p��spěvek k�porozuměn� procesům, 
které se v�českém, slezském a�mo-
ravském pohranič� ud�ly po�odsunu 
německy hovo��c�ho obyvatelstva. 
Jakkoliv se Češi často r�di chlub�, že 
Česko nikdy nemělo kolonie, odsun 
českých �ěmců a�dos�dlen� Sudet si 
v�ničem nezad� s�nejambicióznějš�mi 
a�nejbrut�lnějš�mi koloni�ln�mi pro-
jekty �rancie, Velké Brit�nie či USA. 
Dramatick� populačn� proměna, 
zp�etrh�n� vazeb k�územ�, perifern� 
postaven�, jazykov� diskontinuita, to 
vše se dodnes projevuje na��adě poli-
tických, soci�ln�ch a�ekonomických 
ukazatelů, které způsobuj� odlišnost 

bývalých Sudet od�zbytku Česka. 
Bylo by tedy s�podivem, kdyby se 
tyto faktory podobně výrazně ne-
projevily i� v� toponymii bývalých 
Sudet, respektive jazyce, kterým se 
m�stn� lidé zabydleli a�st�le zabydluj� 
ve�světě. 

 �niha m� široký z�běr. Zachy-
cuje jak standardizovan� jména, 
tak jména živ� či nestandardizo-
van�, historick� i� současn�, čes-
k� i� německ�, mluven� i� psan�, 
skutečn� i� liter�rn�. V� p��loh�ch 
je pak p�ehled všech zjištěných 
jmen s� jejich histori�, etymologi� 
a�vztahovými modely. Autorka jako 
lingvistka p�in�š� systematickou 
jazykovou analýzu toponym, 
nezůst�v� však pouze u�n�. Jména 
totiž uv�d� do�širš�ho historického, 
politického, soci�ln�ho a�kulturn�ho 
kontextu a�kriticky reflektuje vliv 
dobových ud�lost� na� podobu 
zeměpisných jmen. Rovněž velmi 
podrobně popisuje a�na�konkrétn�ch 
ú�edn�ch dokumentech dokl�d� 
toponymické preference st�tn�ch 
ú�adů a�m�stn�ch obyvatel. Autorka 
čerp� jak z� archivn�ch materi�lů 
a�vlastn�ho etnografického výzkumu, 
tak ze sekund�rn� literatury a�skl�d� 
velice komplexn� obr�zek vývoje 
zeměpisných jmen na� Jesenicku 
v� kontextu historické proměny 
regionu po�vyhn�n� českých �ěmců.
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Z�pohledu etnologie, respektive 
antropologie, mě obzvl�ště zaujala 
st�tem organizovan� a�lidem hojně 
požadovan� degermanizace. �etušil 
jsem, že p�ejmenovac� kampaň byla 
podobně promyšlen�, centr�lně ��-
zen� a�důsledn� jako odsun �ěmců 
samotný. �en� to tak, že by prostou 
výměnou obyvatelstva původn� jmé-
na jaksi samovolně zanikla a�nahra-
dila je spont�nně nov�. Ano, v�ně-
kterých p��padech tomu tak později 
bylo. Ve�skutečnosti ale ministerstvo 
vnitra, Zemský n�rodn� výbor, Zem-
ský archiv v�Brně, Slezský zemský 
archiv, Vojenský zeměpisný ústav, 
okresn� n�rodn� výbory a�m�stn� n�-
rodn� výbory koordinovaly masovou 
p�ejmenovac� akci, v�jej�mž důsledku 
došlo ke�změně n�zvů stovek s�del 
a�několika tis�c geografických ob-
jektů. ��zev dokumentu vydaného 
n�zvoslovnou komis� Vojenského 
zeměpisného ústavu Osvobození po�
hraničních hor, vod a pozemkových tratí 
od cizích názvů je výmluvným svěd-
kem ducha té doby. A�nejednalo se 
pouze o�čistě německ� jména ale také 
o�česk� jména německého původu 
a�jin� jména, kter� byla n�rodnost-
ně „nevhodn�“. �a�Jesenicku byly 
p�ejmenov�ny nap��klad �rývaldov 
na�Jesen�k, Cukmantl na�Zlaté Hory, 
Serksdorf na�Uhelnou, Zighartice 
na�V�pennou, �rýdberk na�Žulovou 
atd. Z�původn�ch německých n�zvů 
se dochovalo jen 1 % m�stn�ch a�5 % 
pom�stn�ch jmen. Etnickou čistku 
n�sledovala ta toponymick�.

Aby to ale nebylo m�lo, st�tn� 
kampaň často nestačila držet krok 

s� požadavky m�stn�ch obyvatel, 
kte�� v� mnoha p��padech pova-
žovali změny za� pomalé a� nedo-
statečné. Ú�ady dost�valy tis�ce 
n�vrhů na�p�ejmenov�n� a�podobné 
množstv� st�žnost� na�již provedené 
změny, které se pak mnohdy 
i�několikr�t revidovaly. „��m lež� 
v� hlavě to, že mus�me odstranit 
z�naš� republiky všechno němectv�. 
Tedy i�to, které se aklimatisovalo tak, 
že mnohý z�n�s ho už ani nec�t�, tak, 
jako p�est�v�me c�tit na�rukou bra-
davici, kter� se tam um�stila a�vyse-
děla si tam domovské pr�vo. �evš�-
m�me si j�, ale ohyzdn� je a�zůst�v�, 
i�kdy j� p�ivykneme. Tak také je to 
s�mnoha jmény.“ Tak zněl hlas lidu 
p�elomu 40. a�50. let. Je to temn� 
str�nka naš� historie a�je dob�e, že ji 
autorka vytahuje na�světlo. Berme ji 
jako ponaučen� a�z�roveň i�p�ipome-
nut�, že jména je t�eba br�t v�žně.

Ž�dný výzkum nen� natolik 
vyčerp�vaj�c�, aby k�němu nebylo 
možné ještě něco p�idat. Autorce 
ale nemohu s�čistým svědom�m nic 
vytknout. Odvedla skvělou pr�ci 
a�prošlapala cestu dalš�m badatelům, 
kte�� se snad v�bl�zké budoucnosti 
pod�vaj� na�vývoj v�jiných č�stech 
Sudet a�ozvěny historických ud�lost� 
v�současné toponymii tohoto speci- tohoto speci-
fického územ�. �a�z�věr bych snad 
jen podotkl, že je škoda, že se autor-
ce nepoda�ilo p�esvědčit své respon-
denty německé n�rodnosti ke�sd�len� 
německých m�stn�ch a�pom�stn�ch 
jmen ve�větš� m��e. Toto topony-
mické bohatstv� je ohroženo témě� 
tot�ln�m z�nikem podobně jako bo-
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hatstv� některých mizej�c�ch jazyků 
s�pouhými des�tkami či stovkami 
mluvč�ch, i�když němčina samotn� 
m� mluvč�ch mnohokr�t v�ce. Je z�-
roveň povzbudivé, že alespoň č�st 
tohoto bohatstv� se st�le uchov�v� 
v�povědom� českých �ěmců, kte�� 
nebyli po�v�lce vys�dleni, respektive 

mezi jejich potomky, a�to v�povědo-
m� živém a�nav�c in situ, v�p��mém 
dialogu s� krajinou. �ezbýv� než 
vě�it, že neochota se o�toto bohat-
stv� podělit je pouze odrazem jisté 
nedůvěry k�většinové českojazyčné 
společnosti a�že se v�budoucnu po-že se v�budoucnu po-v�budoucnu po-
da�� tuto nedůvěru rozptýlit.
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�niha v�České republice působ�-
c�ho slovinského etnomuzikologa 
Davida Verbuče je interdisciplin�rn� 
studi� hudebn�ch ud�lost� jakožto 
nejvýraznějš�ch podob fenoménu 
DIY culture v�USA. Charakterizuj� ji 
alternativn� socioekonomické vzta-é vzta- vzta-
hy, vych�zej�c� z�principů soběstač-
nosti, reciprocity, inkluzivity a�ko-
munitn� soun�ležitosti. �onografie 
vych�z� v�p�edn� edici etnomuziko-
logických publikac� SOAS Studies in 
Music. �ěkteré čten��e může na�prv-
n� pohled p�ekvapit, že samotn� zně-
j�c� hudba zde nen� v�centru pozor-
nosti. To je však podm�něno š��kou 
spektra v� těchto kontextech pro-
vozované hudby: na�zkoumaných 
„DIY shows“ se totiž objevuje cel� 
�ada stylů a�ž�nrů z�padn� popul�rn� 
hudby od�punkových kapel, p�es 
rockovou a�experiment�ln� hudbu 
až po�tvorbu sólových p�sničk��ů. 

�ikoli konkrétn� druh hudebn�ch 
aktivit, ale specifick� m�sta, prostory, 
společenské a�ekonomické vztahy 
jsou t�m, co vymezuje americkou 
DIY culture i� jej� hudebn� ud�losti. 
Teoretické a�analytické pas�že tex-
tu se st��daj� s�etnografickými mo-
mentkami, které výmluvně dokl�daj� 
argumentaci. �niha m� důkladně 
promyšlenou strukturu, kvalitn� teo-
retické zakotven� a�vych�z� ze solidn� 
metodologie. Autor se na�z�kladě 
dlouholetého a�rozs�hlého terénn�-
ho výzkumu soust�eďuje p�edevš�m 
na�oblast z�padn�ho pob�ež� USA. 

Verbuč se op�r� o�teoretické uva-
žov�n� �evina Wehra (2012) a��ady 
dalš�ch, kte�� mapuj� historii hnut� 
DIY – do�it�yourself, nebo-li „udělej 
si s�m“, které se v�britském a�ame-
rickém kontextu objevuje již od�  
17. stolet�, ale v�současné podobě se 
posouv� do�nadindividualistické ro-� do�nadindividualistické ro- do�nadindividualistické ro-


