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Nacionalismus v Praze Průběžné výsledky

Německé básně týkající se konfliktu v Praze z německého časopis Deutscher Burschenschaftler

Metoda a materiál

Diskuze a závěry

VÝSLEDKY ODLIŠNÉ OD PŘEDCHOZÍCH KORPUSOVÝCH STUDIÍ:
• Pražské spolky se snažily prezentovat v německém buršáckém tisku, 

upozorňovat na sebe pozornost. Tak rozšiřovaly celý konflikt.

• Zejména buršácký tisk stavěl celý konflikt do širšího celoněmeckého 
strategického kontextu, jako součást odvěkého souboje Germánů a 
Slovanů.
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• Boj byl považován za násilí pro vyšší dobro, aby byla udržena 
„německá Praha“, celý konflikt je tedy dobovým pohledem 
považován za souboj o prostor, nejen o hlavní město zemí Koruny 
české, ale i o celou střední Evropu. 

• Ačkoliv se částečně říšští studenti snažili zapojovat a o problémy v 
Praze se zajímali, jak píše Harald Lönnecker, celé to pro ně bylo 
vlastně spíše divadlo, zábava, kterou ve skutečnosti příliš nebrali 
vážně.
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• Analýza tisku, příslušných archivních materiálů a výročnic
studentských spolků

• Spolky v 80. a 90. letech stále častěji nabíraly formu „Schutzvereinů“, tedy 
obranných jednot proti čechizaci (Prahy).
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• Do této pozice byli stavěni i svými protějšky přes hranice, svými rodiči a 
domovskými obcemi.
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• V Německé říši byl nacionalismus také součástí rétoriky burschenschaftů, 
v národnostně homogenním prostředí nikdy neprocházel takovou „zkouškou 
ohněm“, kterou si prodělal v Praze, proto se ve skutečnosti nestal tak 
důležitou součástí.

• Z toho důvodu docházelo k určité idealizaci ze strany říšských Němců.

• Z Čechů vytvářel německý tisk přirozené nepřítele němectví, jakési rozvraceče 
německé jednoty, kteří usilovali pouze o „zničení hohenzollernské říše“.
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• V roce 1908 došlo k účasti říšských buršáků na „bummelech“, což budilo v 
tisku velkou pozornost.

• Několikrát zazněly v Deutscher Burschenschafter výzvy k finanční i fyzické 
podpoře pražských spolků, které ale často nebyly vyslyšeny.
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VÝZKUMNÉ OTÁZKYÚVOD DO TÉMATU

Výzva pro německé studenty k absolvování semestru v Praze, Deutscher Burschenschafter, 1904, č. 1, duben.   
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• Česko-německé soupeření o 
Prahu se na počátku 20. století 
projevovalo zejména fyzickým 
napadáním německých 
spolkových studentů při jejich 
tradičních procházkách po 
pražské ulici Na Příkopě, 
zvaných „Grabenbummely“.

• Tento zvyk vyvolal v 
posledních letech Rakouska-
Uherska čtyři vlny nepokojů, 
které měly veskrze politické 
příčiny a vyvolaly hlubokou 
odezvu po celém Předlitavsku.1

• Jak byl vnímán konflikt pražských 
německých spolkových studentů v 
očích německého a rakouského 
tisku?

• Jak byl vnímán členy říšských 
spolků?

• Jak byl zařazován do kontextu 
boje proti Slovanstvu?

• Hráli nějakou roli říšští občané 
přímo při nepokojích?

Tisk
• Německé
• Deutscher Burschenschafter
• Allgemeine Zeitung

• Rakouské
• Die Wartburg
• Neue Freie Presse

Archivní materiály
• Presidium ministerstva 

vnitra (AVA Österreichisches
Staatsarchiv- příslušné 
kartony

• Presidium místodržitelství 
(Národní archiv ČR)-
příslušné kartony

Výročnice studentských spolků
• Carolina (1910 a 1930)
• Teutonia (1926)
• Austria (1926)
• Herzynia (1961)
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