
Posudek doktorské práce 

 
Autor práce: Mgr. Tomáš Drs 

Název práce: Současná situace kultury sedmihradských Sasů v Rumunsku 
 
Místo a rok vypracování: Praha, Ústav etnologie FF UK 2016. 
 

Cílem práce je popsat historii sedmihradských Sasů, zaměřit se na jejich a význačná 
specifika, jejich identitu a současné postavení. Ústřední výzkumná otázka se ptá na možnosti 
jejich přežití v minoritním postavení a aktivity směřující k etnické revitalizaci. V práci si autor 
všímá též vyjednávání skupinové identity a její legitimizaci. Hovoří v této souvislosti o politice 
identit. 

Po poněkud nepřehledném úvodu autor rozvíjí poutavou naraci o svém vstupu do terénu 
a vztahu ke zkoumané skupině, popisuje svoji terénní práci a hodnotí výchozí prameny a 
literaturu. Jeho kritické hodnocení pramenů je bohužel zbytečně obecné. Podle mého názoru 
mohl spíše představit klíčová díla, o něž se opírá, než aby pouze konstatoval, že pracoval 
s knihami o historii sedmihradských Sasů, internetovými zdroji a dalšími psanými dokumenty. 

Konkrétnější je rozprava o teoretickém ukotvení doktorské práce. Soustřeďuje se 
zejména na konceptualizaci života studované menšiny z hlediska problematiky etnicity a 
nacionalismu. Autor si tak vytváří odpovídající platformu ke studiu té části lidských identit, 
která směřuje vně rodiny ke společenskému životu a meziskupinovým vztahům. Tento postup 
je legitimní. Za efektivní pro zkoumání sedmihradských Sasů považuji, že se autor při 
teoretické rozpravě pokouší překonat diskontinuální chápání nacionalismu jako produktu 
industrializace a kapitalistických vztahů, jak ho známe z děl klasických modernistů nebo 
sociálních konstruktivistů. Společenské aktivity a instituce konceptualizuje též teorií jednání 
Pierra Bourdieu a v teoretické části též představuje specifický primordiální přístup k etnicitě 
Anthonyho Smithe.  

Určitým limitem teoretické části práce je, že se zbytečně soustřeďuje na etnicitu a 
nacionalismus jako na klíčové prvky identity sedmihradských Sasů. Postrádám zde otázku, do 
jaké míry se v případě této skupiny vůbec jedná o nacionalismus, který autoři jako Gellner, 
Hroch nebo Anderson studovali, neboť všichni jmenovaní chápali nacionalismus jako typ 
solidarity ústící do snahy vybudovat národní stát. Naopak v prostředí nedozrálého kapitalismu 
a v roli menšiny by možná bylo spíše na místě sledovat daleko podrobněji možnosti 
teoretického ukotvení takového typu vazeb v konceptech lokálního patriotismu, krajanské 
solidarity, diasporického chování, nebo nostalgického chování. 

V dalších kapitolách se autor věnuje žánru, který nejlépe ovládá, historickému popisu. 
Přehledně představuje jednotlivé skupiny Němců v Rumunsku a líčí historii sedmihradských 
Sasů. Jejich současné postavení v Rumunsku charakterizuje jako mezietnickou symbiózu a 
stigmatizovanou identitu, kdy jsou znaky vlastní skupiny vědomě potlačovány. Zároveň však 
poukazuje na fluiditu identity a její mnohovrstevný charakter. Jeho charakteristika 
předpokládaných atributů etnicity, jakými jsou jazyk, náboženství, svátky a slavnosti a 



kolektivní paměť nebo historie, ústí do současného vědomí, že tyto prvky identity zanikají a je 
třeba je revitalizovat. Jak autor správně určil, důležitou úlohu zde hraje vztah k migraci, 
k Německu a k dalším destinacím, v nichž nyní většina sedmihradských Sasů a jejich potomků 
žije a kde také často revitalizuje svůj vztah k místům původu. Bylo však zřejmě z hlediska 
rozsahu práce neúnosné, aby se autor revitalizačním snahám ze zahraničí věnoval podrobněji. 
Význam při revitalizačních aktivitách získává též otázka společenské paměti a orální historie, 
jíž autor věnuje v práci velkou pozornost stejně, jako politickým aktivitám sedmihradských 
Sasů, které jsou v současné době významné a nejsou zaměřeny úzce etnicky. 

Autor se ve své práci pokusil zachytit otázku mezietnického soužití a téma revitalizace 
v její mnohovrstevnatosti a rozmanitosti. Jeho práce nepostrádá důslednost a faktografickou 
přesnost. Její silnou stránkou je popis. Propojení teoretických konceptů s výsledky studia se 
někdy vytrácí. V práci zaznamenáme relativně málo etnografie, málo terénních situací. Autor 
ve svém pojednání zaujímá spíše objektivizující pozici. Aktérům naslouchá, ale téměř 
nepozoruje. Nezachycuje sociální akce, ale jejich interpretace. Velká část práce se snaží čtenáři 
vylíčit, jak se věci mají a nikoli, co se během pobytu v terénu ve sledovaných lokalitách 
odehrávalo. Práce je tudíž poněkud vzdálena aktérům a jejich každodennosti. Spíše bych 
předpokládal, že ji napsal historik než etnolog. 

Bez ohledu na toto konstatování však autor má o problematice velký přehled a předložil 
významné dílo, které by si zasloužilo též publikování. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 


