
Resumé 

Při jen stručném probíráni Sabinovy osobnosti, života a díla jako úvodu do dalších částí práce  

je konfrontována skutečnost s její reflexí v jeho literární tvorbě. V této souvislosti jsou zvažovány 

možné myšlenkové obhajoby vstupu do služby policejního konfidenta, určité realizace s tím spojených  

záměrů ve zprávách pro policii; jako opora slouží tyto zprávy, zvláště exposé pro vládní místa z r.  

1867, Sabinův život, literární díla. Pozornost je věnována jejich uměleckému hodnocení. Odmítnut je  

závěr některých autorů o Sabinově podřízení se positivitě i poklesu kvality jeho tvorby od začátku  

konfidentství. 

V Sabinových filosofických a náboženských názorech zhruba do počátku druhé poloviny 

čtyřicátých let jsou analyzovány různé projevy romantismu: mystické světlo, s ním hlavně související  

teismus, jeho hledání jisté analogie toho ve slovanském slunečním božstvu Svantovítovi, kolísání  

k filosofické skepsi. Identifikovány jsou tehdejší vlivy filosofie, zejména Noval*se, Schellinga. 

V následujících letech jako odraz dobového vývoje filosofické i speciálně vědecké metodologie  

ukázána nyní Sabinova obhajoba empirismu, pokračující zastávání racionální stránky, ale i ústup  

mystického momentu při neopouštění role intuice a fantazie v poznání. Po Sabinově návratu z vězení  

se u něho projevuje ovlivnění H. K. Leonhardim, K. CH. B. Krausem a naším K. B. Štorchem. Sabina  

se hlásí k racionálnímu náboženství a v etice k idealrealismu.  

Hlavním v obsahu historie, poměru lidí k času a prostoru - jsou podle Sabiny interesy tvořící i 

měnící se vlivem metafyzické ideje. Jejím výrazem je myšlenka, na níž je založeno vychování  

člověka. Později vletech 1848-9 zdůrazňuje, že ideály obecné svobody a rovnosti nesmí být 

odtrhávány od sebe ani od myšlenky národní, stejně tak hodnoty ideální a materiální. Sabina je proti  

diktatuře ve jménu lidu. Dotýká se i otázky historických sil, jejich poměru, politické taktiky - i 

problematiky sociálněekonomické. Velký průmysl nesmí ničit, pohlcovat malý. Konečným cílem je  

republika a socialismus s důležitou úlohou družstev. Zdůrazňuje nestátní iniciativy. Je proti dirigismu  

státu, aniž by zcela vylučoval roli státu v ekonomickém životě, pomoc při zakládání družstev a malým  

podnikatelům. Zcela se staví proti komunismu. Zřejmý je vliv Proudhona a Blanca. Po návratu  

z vězení vidí konečný cíl realizovatelný až v daleké budoucnosti. Předcházet mu bude podle něho  

postupný přechod od feudalismu a absolutistického či polofeudálního státu k státu se sociálním 

zákonodárstvím, všeobecným rovným volebním právem, zakládáním a rozvojem družstev i výkupem  

velkých podniků v nich nepracujících vlastníků (hlavně vliv Blanca, proudhonismu resp. levého  

proudhonismu, Bakunina). Zvláštní místo má při tom (sebe) vzdělání a (sebe) výchova, sbližování 

duševní a fyzické práce i pracovníků obou oblastí. K duchovním základům nového řádu patří dle  

Sabiny zejména Chelčického principy života jednoty bratrské a dílo anglických a francouzských  

osvícenců. Společenská věda překoná směry Fourriera, Saint-Simona, Lassalla, různé sociální a  

ekonomické směry a školy vůbec, vytvoří obraz nové společnosti. Národ je pro Sabinu přirozená  

1 



společnost (Herder), specifický úd světotěla se zvláštním géniem. Provedeno je stručné srovnání 

Sabinových pohledů se současnými teoriemi předpokládajícími jako tendenci, jednu z tendencí  

společenského vývoje směřování k socialismu. 

V třicátých letech spatřuje Sabina cestu k uskutečnění národních i obecných polit ických ideálů 

vedle působení uměleckou literaturou a publicistikou krátce ke konci vlády císaře Františka I. a znovu  

na počátku vládnutí Ferdinanda I. i v tajných společnostech. Myšlenku tajných společností opouští,  

protože by to „celou naši národní věc v nebezpečí uvedlo“. Vedle prve uvedených cest spoléhá nyní  

také na vzdělávání a výchovu v národním a posléze i politickém směru zakládanými stolními a  

čtenářskými společnostmi, různými společenskými akcemi, divadlem. Ve čtyřicátých letech rovněž  

nelegální publicistikou. Sabina zastává tehdy austroslavismus, Austrie má být ale reformována. 

V beletrii naznačuje, že cestou k prosazení spravedlivého zastoupení měst i venkova v zemském  

sněmu bude buď přijetí odpovídajícího návrhu zákona sněmem z původní iniciativy radikální části 

stavovské oposice nebo petice podporovaná hlavně poctivými českými obchodníky, řemeslníky,  

mladými lidmi. 

Sabina vysoce oceňuje reprezentativnost, aktivní účast lidu na shromáždění 11. III. 1848 

v pražských Svatováclavských lázních, kterým u nás začaly převratné události let 1848-9. Ještě v r. 

1871 tvrdí, že bychom se měli odvolávat na to, co tam shromážděný lid schválil, ne na kabinetní list  

císařův z 8. IV. 1848, který v době vydání přijal jinak kladně. V r. 1848 kritizuje virilní formu  

zastoupení šlechty na příštím českém sněmu i platbu rolnictvem za zrušení roboty. Svůj přístup ještě  

vyostřuje kolem svatodušních bouří slovy, že by naopak aristokracie měla platit rolníkům. Viníky  

bouří vidí v provokatérech aristokracie a - jak tvrdí později - také maďarských. Kampelíkovi vytýká  

uspořádání mše sbratření. K svatodušním bouřím došlo v Praze během Slovanského sjezdu, jehož  

svoláni na pomoc proti politice okolo frankfurtského sněmu i politice Maďarů Sabina podporoval.  

Říjnové povstání ve Vídni hodnotí zprvu z národnostního hlediska, že „vláda bránila Slovany.“  

Vzápětí přistupuje i jeho hodnocení z obecných sociálněpolitických hledisek. Odsuzuje terorismus  

povstalců, část vídeňského proletariátu jistě pro zastávání myšlenky státních dílen. Čeští poslanci 

říšského sněmu měli usilovat o smírné řešení. Zastává též sbírání vlastních sil a snahu o řešení  

sociálních problémů bez pomoci státu i více se s ohledem na situaci po potlačení červnových bouří u  

nás dělat nedá. Po vítězství vojska ve Vídni odsuzuje tvrdé represe. Sabina začíná uvažovat, že snad  

nastává obrat k pádu pokrokového směřování. V r. 1848 kritizuje různé kroky vlády, zvláště  

oktrojování ústavy - i postup liberální strany. Hájí nyní spolupráci s německými demokraty a pak i 

s Maďary. K blízkým cílům spiknutí, jehož se na jaře účastní, měla podle něho patřit česká republika,  

obnovení národního výboru jako (před)parlamentu, parcelace velkostatků mezi rolnictvo, patrně i daně  

a nucené půjčky feudální plutokracie. 
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Po návratu z vězení shledává Sabina morální i politický stav české společnosti za Bachova  

absolutismu krajně neuspokojivý. Chce politickou pasivitu, ne udělovat Bachovi čestná občanství.  

Cestu k zlepšení stejně jako při Metternichovi vidí v literárním novátorství, které by připravovalo  

k přijímání nového nejen v umění. Po Bachově pádu formuluje kulturní program národa a polemizuje  

s odvoláváním se na nedávnou historii Francie jako argumentem pro germanizující centra lismus 

Schmerlingův. V materiálu pro policii popisuje vývoj politické situace v Čechách, hlavně různých  

politických skupin. V r. 1862 ve stati pro J. V. Friče ostře kritizuje politiku Riegera a dalších, Frič  

dosud ne (v beletrii kritizuje i Krásův „Čas“) a vládní politiku, daňovou zátěž, vše ve jménu 

demokratismu se sociálním momentem. Na rozdíl od Friče nepovažuje rozpad monarchie jako  

historicky nutný, vyzývá k přijetí vládního kursu záchrany. Jinde Sabina naznačí, že jinak postačí  

z naší strany pasivita a pak morální, ne hmotný tlak k dosažení nezávislého českého státu. Sabina by si 

přál, aby se nestal členem (kon)federace států, jakou třeba hlásal L. Košut a přijímal J. V. Frič. Během 

roku 1863 hájí spolu myšlenku zorganizovat politickou stranu obrácenou proti dosavadním vůdcům 

s jejich blízkostí k aristokracii a odporem vůči tehdejšímu polskému povstání. Sabina se brzy  

vymezuje jak proti, staročechům tak i „mladočechům“. U války r. 1866 soudí, že v ní „vítězstvím  

Prusů ještě horšího nadití se bylo pro národnost českou než z posavadní německé politiky Rakouska“. 

Postup Friče souvisí podle Sabiny s italskou iniciativou, jejím prostředkovatelem u Prusů je princ  

Jérôme Napoleon. Situaci monarchie po realizování dualismu s širokým příklonem v Čechách  

k ruskému panslavismu (Konstantinův plán) doporučuje Sabina v exposé pro vládní místa  

(prostřednictvím policie) řešit přijetím v obou polovinách říše federalismu se blížící decentralizací a  

v nejbližší době darem českým kulturním institucím ve výši asi 100 000 zlatých. Později zastává 

taktiku lidových táborů, politika má být ale bez furiantství. Podporuje sociálněekonomické požadavky  

dělnictva, různých složek lidu a v jejich zájmu i všeobecné hlasovací právo, ne zavedení další volební  

kurie jako Kampelík. V říjnu 1870 za francouzsko-německé války v řadách Demokratického spolku se  

vyslovuje proti jakékoli eventualitě našeho zapojení do Německa. Za jednání o fundamentálkách r.  

1871 sleduje mladočeský postup. Potom, co jednání ztroskotala, setrvává při názoru, že v řádu 

nemnoha let bude věc napravena. 


