
A. (nepodepsaný příspěvek, Národní listy 25. 9. 1907): „Magnificence Sauer. 

Rektor německé univerzity v Praze, jeden z nejpolitičtějších profesorů německé 

‚Karolo-Ferdinandey‘, který krátce před dosednutím na kurulské křeslo univerzitní 

proslavil se výrokem, že úlohou německé univerzity jest dobýti Prahu Němcům co 

nejdříve, dal opětně o sobě věděti. Předevčírem skládal poslanecký slib na sněmu 

království českého a nepřistoupil  k žádné z německých stran sněmu za člena. Na 

pozvání, jež ho došlo od dra. Eppingera jménem klubu německo-pokrokové strany, 

odvětil slavnostním přípisem, že podle jeho mínění rektor univerzity, který jest 

členem sněmu jen dočasně, má státi mimo všechny strany. Na události není sice 

znatelna žádná senzace, ale její pozadí jest pro poměry na německé univerzitě velmi 

poučné. Odmítnutí německoliberálního pozvání ze strany rektora Sauera nazývá 

Prager Tagblatt ‚první smutnou kapitolou nejnovější politické komedie‘ německé a 

projevuje Jeho Magificenci nepokrytě mínění německého kasina. Dva mladí ‚staří 

pánové‘, tj. neaktivní členové buršáckých spolků, jeden konceptní praktikant u jistého 

zemského úřadu, druhý pak advokátní kandidát, zvykli prý mysleti za většinu 

antisemitských (odtud vítr věje!) studentů, dostavili se v úterý do zems. sněmu 

k rektoru Sauerovi a tu předložili mu písemnost (Boh. Dí ‚uzavřené psaní‘) se žádostí 

všech antisemitských studentských korporací, aby rektor přistoupil k nějaké 

německonacionální poslanecké skupině za člena. A pan rektor následkem tohoto 

zakročení sdělil všem německým stranám, že nepřistoupí k žádné. Prag. Tagblatt 

komentuje událost žaluplnými vzdechy. U lidu (?) oblíbený rektor nepokládá prý 

žádnou stranu za dosti důstojnou, aby jej uvítala jakožto člena anebo aspoň hosta. To 

je prý to nejsmutnější, hořekuje P. T. a volá k rektoru německé univerzity: ‚Vaše 

Magnificence! Přiznejte barvu! Přistupte ke straně kteréhosi Karla Heřmana Wolfa, 

podrobte se vůdcovství takového Ira. Nevíme, ve kterém táboru nachází se většina 

nacionálního studenstva. Ale přestupte k nějaké straně a uspořte nám zahanbující 

divadlo rektora, jenž zahanbuje své předchůdce svou ‹bezestranností›‘. – Jaký hněv 

tají se za těmito řádky, jimiž si orgán kasina tropí šašky z oblíbené Magnificence, lze 

vycítiti. Před prázdninami býval málem zvolen za rektora německé univerzity žid a 

dnes stojí v jejím čele stydlivý antisemita! Antisemitismus je dnes pánem německé 

univerzity, rektor poslouchá aspoň na půl jeho komanda.“ 

 

B. (Arne Novák; Lidové noviny 11. 10. 1925): „Profesor Sauer odchází . Dneškem 

dosahuje sedmdesáti let a podle čs. univerzitního zákona odchází do penze profesor 



německé univerzity v Praze a jeden z předních jejich učitelů August Sauer . Rodák 

z Nového Města ve Vídni věnoval se germanistice a byl z předních žáků literárně-

historické školy Schererovy; v jejích tradicích zabýval se horlivě klasickou dobou 

německé literatury a ještě důkladněji písemnictvím rakouským; jako životopisec a 

vydavatel Grillparzera se stal obecně známým. V poslední době svého působení, 

z něhož plných 40 let připadá na Prahu, spojoval se zdarem národopisně-

kmenoslovná studia s literárně-historickým bádáním a dal tu mnoho plodných 

podnětů, jež však rozvili teprve jeho žáci, z nichž přední, vynikající literární dějepisec 

freiburský Josef Nadler, je prý vyhlédnut za Sauerova univerzitního nástupce. I tyto 

vědecké snahy Sauerovy souvisí s jeho význačným německo-nacionálním 

přesvědčením, k němuž pražské prostředí strhlo někdejšího vyznavače klasické 

humanity výmarské. Svůj nesnášenlivý nacionalismus, jenž křivdí národnostem 

jiným, projevil Sauer zvláště jako rektor pražské německé univerzity, kdy vystoupil 

jako odpůrce požadavku druhé univerzity české a dokazoval, že Karlova univerzita 

česká je Rakouskem hýčkána; dostalo se mu tehdy odpovědi od prof. Golla a Srdínky. 

August Sauer, duch pilný a badavý, ač docela bez jiskry vědecké geniality, se 

v soukromí naprosto lišil od svého zavilého působení kulturně-politického, jež vnášel 

i do německé Společnosti věd a umění v Praze, kterou se zdarem řídil; byl to muž 

milý, tichý, konciliantní, kterého poměry strhly na falešnou kolej. Mezi jeho 

vědeckými žáky tento jeho politický směr má mnohem méně stoupenců, než by si 

nacionální tisk přál, a jistě důležitá katedra Augusta Sauera, doprovázená výtečným 

seminářem, bude obsazena mužem, který by o německé humanitní kultuře nejen 

přednášel, ale ji také v životě uplatňoval.“ 

 


