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ÚVOD 

 

Předkládaná práce přibližuje současný stav národnostní menšiny sedmihradských Sasů 

v Rumunsku. Klade si za cíl uvést téma dějin a kultury sedmihradských Sasů, v širším 

pohledu rumunských Němců, do českého prostředí. Všímá si konstruování etnické 

identity, vyjednávání skupinové legitimizace a vztahu konkrétních aktérů sociálních 

procesů k vlastní skupině a k majoritě. Při sledování kultury sedmihradských Sasů je 

nutné brát v potaz jejich lokace v transnacionálním prostoru, vztah k sedmihradskému 

historickému prostředí a sledovat formulování fenoménu domova. Je důležité poukázat 

na historicko-politický vývoj, jenž má zejména v rámci moderních dějin 20. století 

formativní charakter pro dnešní situaci sledovaného společenství. S událostmi 

moderních dějin souvisí migrační jevy a problém života v diasporickém prostředí. Ke 

zmíněným fenoménům se váže problematika vztahu menšiny s majoritou, ať už 

v Sedmihradsku nebo například v Německu. 

 Pro pochopení a promýšlení současné situace sedmihradských Sasů je nezbytné 

poukázat na menšinové spolky a organizace deklarující cíle v podobě oživení a udržení 

jazyka, kultury a tradic s aktivní veřejnou snahou o sebe – identifikaci jednotlivců a 

přihlášení se k etnické identitě společenství. Revitalizační aktivity jsou pojímány jako 

procesy související s diskursivními charakteristikami etnicity a etnické mobilizace. 

Bližší zaměření výzkumu se týká především deskripce a promýšlení situace 

sedmihradských Sasů v domácím sedmihradském prostředí, zejména v rámci 

venkovských lokalit jádrové oblasti saského osídlení – tzv. Altlandu. Nepočetnost 

saského osídlení znamená pro mnohé aktéry zápas o sebezáchovu saské kultury 

v Sedmihradsku. V této souvislosti je nutné odkázat na koncepty transnacionalismu a 

nadnárodních sociálních sítí, v jejichž kontextech sedmihradští Sasové provádějí své 

aktivity etnomobilizace na různých úrovních společnosti.  

 Práce o sedmihradských Sasech má etnologický charakter. Jádrové kapitoly 

byly zpracovány na základě dlouhodobých terénních výzkumů, jež byly vedeny 

s cílem porozumět etnickým procesům, modelům chování aktérů, jejich vztahu k celku 

společnosti a komplexním jevům, ovlivňujícím proměnlivý charakter celé 

problematiky.  
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Zachycení a promýšlení sociálních skutečností je podloženo teoretickými 

východisky, na která odkazuje úvodní kapitola s epistemologickými souvislostmi a 

základními koncepty práce. Dále je popsána podoba a průběh výzkumu, včetně 

analýzy metod a technik bádání s analýzou pramenů. V jádru teoretických úvah stojí 

myšlenka, podpořená desítkami etnografických interview a pozorování, o aktivním a 

konstruktivním chování členů společenství v sociálním kontextu vzhledem 

k celkovému obrazu etnické identity společenství. Aktérské chování jedinců má 

význam pro celkový obraz etnicity, jako entity fluidní a proměnlivé s diskursivním 

charakterem. Jednotliví nositelé etnicity se představují v rámci sociálních polí a habitů, 

jejichž podoby jsou kontextuálně podmíněné. 

 

SKLADBA PRÁCE A CHARAKTER VÝZKUMU 

 

První kapitola podává souhrnný přehled německojazyčných národnostních menšin 

v Rumunsku a jejich historického vývoje. Popsané skupiny vystupují spolu se 

sedmihradskými Sasy při vyjednávání svých menšinových požadavků se státem pod 

označením rumunští Němci. Následuje příběh etnogeneze a historického vývoje 

sedmihradských Sasů s důrazem na moderní dějiny, jež měly určující význam pro 

současnou podobu zkoumaného společenství. Jádrové kapitoly se na základě terénních 

výzkumů věnují konceptům etnické re-identifikace, problematice migrace a 

transnacionalismu nebo mezigeneračním vztahům. Významné jsou též stati o 

politických rámcích a aktérství revitalizačních aktivit založené na konceptu rámování 

(framing), které umožňují formulování a prosazování politických cílů společenství. 

Fenomény vztahu minority a majority či vyjednávání etnické identity v rámci 

jinoetnického prostředí souvisí s klíčovými pojmy fluidity, etnické hybridity a hranic. 

Závěrečné kapitoly se věnují vztahu sedmihradských Sasů ke skupinové paměti a 

narativním vyprávěním osobních příběhů jednotlivých aktérů. Paměť je v této 

souvislosti chápána jako společensky podmíněná entita, jež objektivizuje a 

kontextualizuje minulost. Závěr práce shrnuje teoretická východiska a promýšlí 

hranice revitalizačních snah.           
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Na počátku byly v souvislosti se sedmihradskými Sasy stanoveny vstupní 

hypotézy. Sedmihradští Sasové byli v jejich rámci považováni za homogenní skupinu, 

žijící v mezietnickém napětí s majoritními Rumuny, tísnící se v ohrožení kolem svých 

opevněných kostelů. Etnická identita byla v případě sedmihradských Sasů uvažována 

jako statická kategorie s poměrně snadnou deskripcí. Panovalo též přesvědčení o 

nevyhnutelném zániku této národnostní menšiny.  

Během prvního terénního výzkumu byly tyto vstupní hypotézy zásadně 

narušeny. Bylo nutné je redefinovat. Nové pojetí si vyžádalo strukturální pohled na 

zkoumanou skupinu. Bylo nezbytné odložit představu o vnitřní jednotě a statičnosti 

saské společnosti. Kategorie etnicity se začala jevit jako aktérská a fluidní. Díky 

změně přístupu zmizely v mé představě zřetelné kontury společnosti. Sledované téma 

se projevilo jako nekonečně proměnlivé a těžko uchopitelné. Generační rozdíly a různé 

životní příběhy ovlivňovaly různost akcentů a pohledů uvnitř skupiny. Vědomí 

blízkého konce rozhodně nebylo (alespoň ne jednoznačně) členy společenství vnímáno 

jako zásadní problém aktérů revitalizačních snah a nositelů etnických procesů. 

Z úvodních hypotéz se potvrzovala snad jen myšlenka o svázanosti sedmihradských 

Sasů se svým historickým příběhem a důsledné trvání na své historické výlučnosti a 

významnosti v rámci sedmihradského regionu. 

Z narušení vstupní představy a následného zmatení vykrystalizovala nová 

témata a výzkumné otázky. Bylo nutné se znovu zeptat, kdo jsou dnes sedmihradští 

Sasové a jak se sebe-vymezují. Korekci pohledu si žádal též jejich vztah k majoritě. 

Pozornost si žádaly akcenty historických událostí, které dle sedmihradských Sasů 

nejvíce ovlivnily jejich současný stav. Další výzkumná otázka se ptala, kdo je 

nositelem a reprezentantem etnické identity a případně, jak je determinován vnější 

obraz společenství jednotlivými aktéry, spolky, politiky nebo saskou evangelickou 

církví. Jednou z klíčových otázek se stalo téma cesty saské společnosti k postupné 

asimilaci nebo opačným směrem k novému etnickému vymezení, redefinování 

skupinové identity a její revitalizaci. V rámci problematiky transnacionalismu se jevil 

zajímavým problém vztahů a pohybu emigrantů a těch, kteří v Sedmihradsku zůstali. 

V neposlední řadě byla hledána emoční rovina problému, tedy postižení vnitřních 

motivací, sebehodnocení a vnímání případného konce saského příběhu. To bylo možné 
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popsat na základě dlouhodobých a opakovaných pobytů a získání důvěry mezi 

sedmihradskými Sasy. 

Terénní výzkum byl omezen na sedmihradské Sasy, žijící stále ve svých 

historických lokalitách v Sedmihradsku. Byly konkretizovány venkovské obce 

s posledními významnějšími zbytky saského osídlení a jejich kulturní relikty. 

Navzdory tomuto omezení se projevoval fluidní a proměnlivý rozměr tématu 

s různými verzemi jednotlivých aktérů v odlišných kontextech. První badatelská 

návštěva v roce 2011 byla zaměřena na obecnou problematiku etnicity 

sedmihradských Sasů a jejich rozlišovacích znaků. Byly použity dotazníky v němčině i 

v rumunštině, jež byly osobně distribuovány. Při vyplňování dotazníků informátory 

jim byly následně kladeny doplňující otázky, takže se místy výzkumný proces změnil 

v polostrukturovaný rozhovor. Další výzkumný pobyt v roce 2013 byl zacílen na téma 

mezigeneračních vztahů. Dotazníkové výzkumy byly postupně nahrazovány různými 

typy rozhovorů a také dlouhodobým pozorováním. Terénní výzkum v roce 2014 si 

kladl za cíl postihnout problematiku migrace a v roce 2015 se výzkumné otázky týkaly 

fenoménů paměti a politické reprezentace. Kromě studia písemných materiálů opět 

dominovaly rozhovory s informátory a zúčastněná pozorování.  

 

DÍLČÍ ZÁVĚRY 

 

V souvislosti se sedmihradskými Sasy a jejich historickým příběhem je nutno 

zdůraznit instrumentální charakter dějin pro službu přítomnosti a sebepotvrzení 

etnické skupiny v dnešním celospolečenském diskursu. Práce s minulostí řízená 

přítomnými motivacemi produkuje obraz, který obsahuje specifické rysy a hodnoty 

společenství, vytyčuje etnické hranice a slouží potřebám současnosti. Historický 

příběh sedmihradských Sasů je vyprávěn z jejich pohledu. Má samozřejmě subjektivní 

charakter. Obsahuje všechny zásadní komponenty pro konstituci stabilního etnického 

společenství – teorii původu, centra, zlatého věku nebo teorii útlaku a marginalizace. 

Na druhou stranu je potřebné zdůraznit, že současný stav společnosti sedmihradských 

Sasů je determinován a určen historickými sociálními procesy a událostmi, které 
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spoluvytvořily svět dneška. Sedmihradští Sasové jsou svojí historií a klíčovými 

epochami silně zaujati a díky ní konstituují svou skupinovou identitu. 

Etnická skupina sedmihradských Sasů byla v druhé polovině 20. století 

vystavena silným migračním vlivům, které znamenaly její značné početní oslabení a 

dovedly ji na pokraj zániku. Oslabování počtu sedmihradských Sasů v sedmihradském 

prostoru se podařilo kolem roku 2000 stabilizovat. Nový stav s sebou ovšem přináší 

nutnost nalézt pro historicky významnou a respektovanou, ovšem velmi oslabenou, 

etnickou skupinu místo a redefinovat její roli v transnacionálním způsobu existence. 

Před saskými politiky a intelektuály nastal úkol přeformulovat skupinové cíle a 

identitní strategie. Obranné mechanismy vůči asimilačním tendencím vytváří 

především jejich etnická identita. Sedmihradští Sasové se tradičně vymezovali 

historicky, jazykově, nábožensky, kulturně a teritoriálně. Vypjatý politický 

nacionalismus posledních dvou století ohrožoval jejich svébytnost především 

přitažlivostí německého politického nacionalismu, který většinu skupiny vyvedl 

z domovského sedmihradského prostoru do německého státu.  

Tradičně uzavřená společnost sedmihradských Sasů vědoma si vlastní početní 

slabosti se v současnosti otevírá rumunské majoritní společnosti. Projevy saské etnické 

identity jsou velmi přitažlivé a „in“ pro nesaskou většinovou společnost. Členy dříve 

výlučně saské evangelické církve v Sedmihradsku se stávají mladí Rumuni. Na 

menšinových německých školách vyučují rumunští učitelé. Na těchto renomovaných 

školách převažují rumunští žáci, pro které znalost německého jazyka znamená přímější 

cestu a snadnější adaptaci při zamýšlené emigraci do německého jazykového prostoru. 

Politickou formaci rumunských Němců DFDR, úspěšnou především v Sedmihradsku, 

volí z 98 % rumunští voliči. V saských folklórních tanečních skupinách účinkují mladí 

Rumuni a Romové.  

Pro mnohé příslušníky saských elit je největším problémem, kromě ekonomické 

přitažlivosti Německa, změna skupinové mentality. Rozpad tradičních forem saské 

pospolitosti, jako například fenoménu sousedské odpovědnosti (Nachbarschaft) ve 

prospěch moderního individualismu, s sebou přinesl i zánik tradičního saského 

sebepojetí a konec svázanosti sedmihradských Sasů s tradiční kulturou jako celkem. 

Dalším problémem je rozlomení pouta mezi Sasy a jejich sedmihradským domovem.  
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Etnická identita sedmihradských Sasů a její projevy vykazují značnou stabilitu a 

přitažlivost pro nesaské majoritní obyvatelstvo. Lze říci, že formy a projevy tradiční 

saské kultury jsou v současné době naplňovány novým nesaským obsahem. Tento 

trend schvalují i mnozí saští politikové a intelektuálové, kteří chápou jako svůj hlavní 

úkol vytvořit podmínky pro přijetí nových členů do saské pospolitosti a ukázat saskou 

identitu, těsně svázanou se sedmihradským prostorem, jako přitažlivou a lákavou pro 

nové příchozí, ať z rumunské majoritní společnosti, nebo z německého jazykového 

prostoru v zahraničí. V tomto duchu se má vytvářet nová etnická identita kultury 

sedmihradských Sasů.      

Z terénních výzkumů je patrné, že fluidní charakter etnické identity, jenž je 

vyjednáván v každodenních interakcích, stanovuje nové hranice a vztahy s majoritní 

společností. Mezi sedmihradskými Sasy panují mnohé neshody v odpovědi na otázku, 

zda ještě vůbec existuje nebo čím se vyznačuje saská kultura. Jeden krajní pól zastává 

stanovisko, že o Sasech a jejich kultuře už nelze mluvit, protože neexistuje. Opačný 

pól tvrdí, že na postavení Sasů v posledních dekádách se nic nezměnilo. Mezi oběma 

extrémy zaznívají opatrné názory o nových podobách saské kultury, nejistých 

výhledech směrem do budoucna a potřebě moderního vymezení saské společnosti 

v transnacionálním způsobu existence.   

Migrační vlny od 70. let do 90. let 20. století zásadně poznamenaly podobu a 

charakter saského osídlení Sedmihradska a určily kvalitativně novou podobu saské 

kultury doma v Sedmihradsku i v diaspoře na Západě. Sedmihradští Sasové v emigraci 

vytvořili rozsáhlou síť vazeb, kontaktů a institucí, která má zásadní význam jak pro 

život sedmihradských Sasů v emigraci, tak pro udržování kontaktů s domovskými 

vesnickými či městskými lokalitami a jejich zbylými saskými obyvateli. V rámci této 

sítě dochází v transnacionálním prostoru k výměně informací, darů i financí. 

Sedmihradští Sasové v diaspoře se pokouší různými způsoby ovlivňovat život na 

druhé straně přeshraniční sociální sítě. Pohyb lidí, zboží i informací je však 

oboustranný.   

S otázkou migrace úzce souvisí též generační problém. Přes úsilí mnoha rodin 

předat i v emigraci svým potomkům skrze vyprávěnou mytologii povědomí o jejich 

etnickém původu většina mladých Sasů v emigraci ztrácí zájem o tradice a udržování 
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zvyků i o používání saského dialektu v prostředí saské komunity. Necítí též vazby na 

původní sedmihradský domov, který zažili jen v raném věku nebo jsou už narozeni a 

vychováni v prostředí západní globalizované kultury. Zánik kultury sedmihradských 

Sasů na obou stranách pomyslné sítě se jeví z tohoto pohledu jako pravděpodobný ve 

střednědobém horizontu. 

V saských rodinách se nevyskytuje napětí způsobené odklonem mladých lidí od 

saské kultury a jejich nedostatečné aktivitě ve prospěch pospolitosti. Všichni 

informátoři z řad starší generace se shodli v nesmyslnosti tlaku a nucení mladých 

k většímu angažování na saských aktivitách. Tradování a přenos kulturního odkazu 

z generace na generaci byl narušen už koncem 20. století. Důsledky vzniku této 

mezigenerační trhliny se v současné době stále prohlubují. Pro mentalitu dnešní mladé 

generace je typické individualistické myšlení, které ostře kontrastuje s dřívějším 

kolektivním pojímáním a sdílením saské kultury. Pro mladou generaci klesá význam 

identifikace se saskou kulturou. Zůstává jen znalost němčiny.  

Minoritní postavení, klesající počet dětí a mladých lidí i zpřetrhání vazeb mezi 

generacemi přibližuje mladé Sasy majoritní rumunské společnosti. V každodenním 

životě jsou nuceni používat rumunský jazyk. S mladými Rumuny je pojí stejné 

problémy, směřování a životní cíle. Ekonomické faktory je vedou k myšlenkám na 

odchod do velkých měst či k vystěhovalectví na Západ. Ve smíšených rodinách se děti 

ve větší míře přimykají k rumunské kultuře.  

Mezi sedmihradskými Sasy a majoritním rumunským, v menší míře romským 

obyvatelstvem, neexistuje v současné době žádné znatelné mezietnické napětí nebo 

latentní etnický konflikt. Rumuni starší a střední generace deklarují sounáležitost se 

saskou kulturou více než příslušníci mladší rumunské generace. Mají potřebu 

narušovat etnické hranice a vyjadřovat svůj pozitivní postoj k druhé straně. Mluví o 

klidném společném soužití, vzpomínají na společné dětské hry a mezietnické 

interakce. 

Sedmihradští Sasové mají potřebu dávat najevo odstup od rumunské majority a 

poukazují častěji na rozdíly než na shody v rámci svého etnického vymezení. 

Vzájemné soužití má ovšem symbiotický charakter s prostupnými etnickými 

hranicemi a je postižitelné termínem „otevřená etnicita“. Vstupní výzkumná teze o 
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jasně vymezených etnických hranicích a bariérách, kterou doplňovala představa o 

protikladnosti vztahů a postojů sedmihradských Sasů a Rumunů se ukázala jako 

neprokázaná a byla zamítnuta. Staleté adaptační mechanismy a zkušenosti s životem 

v jinoetnickém prostředí vedou sedmihradské Sasy v nové situaci života v 

transnacionálním prostoru mimo sedmihradský prostor k proměně vlastní identity a 

k přizpůsobení se novým postdiasporickým podmínkám. V prostředí saských 

intelektuálů a revitalizačních aktivistů dominuje názor, že zachování kultury 

sedmihradských Sasů v Sedmihradsku je možno jen prostřednictvím úzkých vztahů 

s rumunskou majoritou.    

Společným jmenovatelem pro spolkové aktivity sedmihradských Sasů ve 

veřejném prostoru je jejich zájem na revitalizaci společenství. Veřejné projevy 

sedmihradských Sasů v etnickém diskursu však mají charakter otevřený směrem 

k majoritě, znaky tolerance a schopnost plurality pohledů. Revitalizační aktivity se 

odehrávají na obou stranách pomyslné transnacionální spojnice. Provázanost 

sedmihradského domova a diasporického prostředí a společných revitalizačních aktivit 

má určující význam pro současnou podobu saského nadnárodního společenství. Lze 

mluvit o etnických mobilizačních aktivitách, aktivitách paměťových i sociálních. Ač 

revitalizační struktury a jejich konstrukce stojí na pevných základech, je 

v sedmihradském prostoru problém s jejich obsazeností sedmihradskými Sasy. Díky 

artikulovanému názoru, že „není pro koho“ revitalizovat, jsou otevírány etnické 

hranice etnických institucí. Přetváří se charakter celého společenství. Etnické 

vymezení na půdorysu jednoty krve, historie a tradic má být nahrazeno otevřením a 

přijetím vlivu nových elementů.  

Politické a jiné elity z řad sedmihradských Sasů vyjednávají s majoritou 

situační legitimitu etnických hranic a nové významy jejich skupinové identity. 

Rumunský stát jim v současné době ponechává dostatek svobod pro další etnický 

vývoj a menšinový život. V multikulturní atmosféře Evropy neexistuje žádná 

rumunským státem řízená asimilační či segregační politika. Situace sedmihradských 

Sasů je ovlivňována dichotomií mezi komunitarismem a liberalismem. Politické a 

kulturní aktivity, jdoucí směrem k semknutí kolektivu díky společným slavnostem, 

udržování jazyka a menšinovému školství, se dostávají díky značným turbulencím 
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způsobeným modernizačními trendy, migrací a výzvám globálního kapitalistického 

hospodářství a otevřeného trhu práce do konfliktu s tradičním obrazem 

sedmihradských Sasů, coby velmi soudržné a uzavřené etnické skupiny. Moderní 

liberální postoje, které zdůrazňují supraetnické  společenské postoje a právo jedince na 

individuální svobodu a rovnost, nutí sedmihradské Sasy čelit novým výzvám života 

v otevřeném globalizovaném a transnacionálním světě.  

V globálním ovzduší plném ekonomicky motivovaných výzev a všudypřítomné 

migrace musí političtí představitelé sedmihradských Sasů znovu formulovat svůj 

etnický program a politiku identity. V ní je obsažen apriorní rozpor mezi rovností a 

svobodným rozhodnutím a reflexivně vyjadřovanou kulturní odlišností. Politika identit 

formulovaná saskými elitami není vyhrocená. Zní spíše smířlivě až rezignovaně. 

Sedmihradští Sasové jsou společností se silným historickým příběhem, který je 

tradován expertní cestou za pomoci sdělovacích prostředků a odborné literatury nebo 

laickými hlasy orálním způsobem. Sedmihradští Sasové jsou dobře obeznámeni a silně 

spjati se svým dějinným vyprávěním. Do velké kulturní paměti společenství zasahují 

jednotliví členové etnické skupiny a obohacují dějiny o své vzpomínky ustavované 

v rámcích komunikativní paměti. Velký dějinný příběh i narativní vklad své paměti 

sedmihradští Sasové rádi tradují. Znova se přesvědčují o důležitosti přenosu svého 

pojetí etnické historie. Transferem kolektivních zkušeností rekonstruují opakovaně 

svou etnickou identitu jako tzv. „společenství paměti“.  

Díky přijetí badatele nativními informátory bylo možno díky opakovaným 

polostrukturovaným rozhovorům a sběru písemných dokumentů dosáhnout sestavení 

životních příběhů dvou sedmihradských Sasů. V obou životních příbězích lze nalézt 

tzv. epifanie, tedy signifikantní momenty v jedincově životě, které určují chronologii 

příběhu. Díky biografické metodě dochází k zalidnění obrazu společnosti konkrétními 

osobami s osudy signifikantními pro obraz společnosti jako celku. Dochází k prolínání 

mikrohistorické roviny s velkými dějinnými událostmi. Historie je viděna z pozice 

konkrétního aktéra, který může být chápán v procesu narace jako tlumočník, ne nositel 

historie. 
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SHRNUTÍ 

 

Etnické skupiny navzdory svým proklamacím o společném původu v mytologických 

dobách prapočátku a neměnném charakteru jsou entity existující v čase. Jako takové 

jsou vystaveny nekonstantním vývojovým liniím, vedoucím jak k obdobím rozkvětu a 

stability, tak k dobám nejistot a transformací. Proměnlivost a vývojové nestability je 

mohou dovést k akulturačním a asimilačním trendům nebo k času zániku.  

 V úvodu této práce jsem si vytyčil vstupní tezi o nevyhnutelném zániku kultury 

sedmihradských Sasů. Postupem času s přibývajícím množstvím rozhovorů se členy a 

aktéry etnické skupiny sedmihradských Sasů se odpověď stále více problematizovala. 

Na jednom pólu názorového spektra lze najít názor tvrdící, že sedmihradští Sasové už 

neexistují. Tento tradicionalistický názor se opírá o současnou realitu sedmihradského 

venkova, kde došlo během poslední vlny vystěhování k zásadnímu přelomu a proměně 

podoby vesnic i společenských struktur. Při porovnání s charakterem vesnic do 80. let 

20. století se pamětníci nemohou ubránit značné skepsi. Na druhém pólu lze zobecnit 

výrok, že konec saské kultury rozhodně nehrozí, ale je potřeba se smířit s postupnou 

proměnou a novou sebeidentifikací sedmihradských Sasů, která se vyznačuje přijetím 

vnějších vlivů. Transnacionální moment, ve kterém se etnická skupina nachází, 

znamená nové prvky a trendy, například propojení sedmihradských Sasů 

v domovském prostředí s členy a organizacemi sedmihradských Sasů v diaspoře. 

Různost výpovědí a názorů, týkající se emického pohledu sedmihradských Sasů na 

vlastní etnicitu znamená, že je třeba odmítnout jinou vstupní tezi o homogenitě, 

statičnosti a snadné deskripci etnické menšiny. Je třeba přijmout tezi Pierra 

Bourdieua, charakterizující kategorii etnicity jako aktérskou a vyjednávanou svými 

nositeli ve sféře každodennosti. Aktérský charakter, fluidnost etnicity a nejasné 

kontury etnických hranic souzní s koncepty etnické identity Thomase Hylanda 

Eriksena. Díky kontextuální a konstruktivistické povaze etnicity je třeba opustit tezi o 

jejím možném popisu jako nehybného a neměnného kulturního fenoménu.  

 Hlavním problémem sedmihradských Sasů v době modernizace a nacionalizace 

byl jejich relativně malý početní stav. Konec jejich privilegovaného postavení 

v sedmihradském prostoru byl zapříčiněn nemožností konkurovat velkým 
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nacionalistickým hnutí Maďarů a později Rumunů. Příklon k myšlence účasti na 

velkoněmeckém politickém projektu dodneška hodnotí mnozí sedmihradští Sasové 

jako chybný. V současném globalizovaném světě, kdy většina sedmihradských Sasů 

žije mimo Sedmihradsko, došlo transnacionálně žijícími sedmihradskými Sasy k přijetí 

několikeré etnické identity. Komplikovaný je charakter vztahu k vlastní identitě u 

sedmihradských Sasů v diaspoře: Rumunsko (stará vlast) – Německo (staronová vlast) 

– Sedmihradsko (domov). Nejednoznačnost vede ke znásobení etnických 

charakteristik. Mnohé proměnné se promítají do neustálého dialektického stavu, který 

se projevuje v jazykovém diskursu (rumunština – němčina – saský dialekt), 

v kmitavém transnacionálním pohybu vnějším světem mezi diasporou a „starým 

domovem“ i komplikovanými psychologickými stavy smutku, odcizení nebo ztracení.  
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