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I. Úvod 

a) Dosavadní literatura k tématu 

Karel Sabina je známý hlavně jako autor libreta k opeře „Prodaná nevěsta“ pro B. Sme- 

tanu a konfident rakouské policie. 

Široké i hluboké poznání Sabinova života a díla se snaží přinést odborná literatura. Při- 

spět k tomu u tématu jeho filozofických a náboženských i sociálních a politických názorů  

chce předkládaná publikace. Čtenáře v knize snad zvláště zaujme jak v 60. letech 19. století  

spojí svou práci pro policii s podáními doporučení vládních opatření v zájmu našeho národa. 

Věc je zajímavá nejen vyjádřenými politickými pohledy, ale i lidským aspektem - snahou 

obhajovat, prospět svému zeti a dalším našim lidem, hlavně kteří se zúčastnili tzv. Pouti do  

Ruska v r. 1867. Podobně zvláštní pozornost k sobě mohou obrátit i některé další Sabinovy  

názory z šedesátých a sedmdesátých let, rovněž obraz jeho plánu na budoucí transformaci,  

racionalizaci společnosti i něco z filosofických pohledů.  

Má práce doplněním nebo kritickým přepracováním navazuje na literaturu dosavadní. 

Z celé rozsáhlé literatury o Sabinovi se mi ovšem jedná o určité práce a pasáže se vztahem  

k tématu knihy. Patrně nejstarším historiografickým příspěvkem mj. i k mé tematice jsou  

místa z knihy „Naši mužové“ od J. E. Sojky, v její sabinovské části zpracované jistě se 

Sabinovou účastí čteme: „Působením svým objevil smýšlení rozhodného demokrata.“
1
 Vy- 

zdvižen je i jeho názor, že v Praze v říjnu 1848 třeba zabránit každému násilnému výbuchu  

a zvláště pak, že „vychází z té zásady, že marné jsou veškeré politické převraty, poněvadž  

nestačí, veškerá spása leží v obratech sociálních.“
2
 

T. J. Jiroušek ve svých „Dějinách sociálních hnutí v zemích Koruny české“ hodnotí Sabi - 

nův „Tábor“ jako první původní sociálně demokratický spis, „Duchovný komunismus“ jako 

jiný socialistický spis oceňovaný sociálními demokraty na tehdejší dobu jako spis výtečný.  

Jiroušek, nejdříve sociální demokrat, později katolický sociální pracovník, soudí, že Sabina  

sociálním demokratismem posiloval u nás protinárodní dělnické hnutí.
3
 Opomíjí při tom 

Sabinovy výhrady k bez výjimečnému přihlašování se k Internacionále, pokud nejsou dříve  

prosazeny základní národní postuláty. 

V Jirouškově „Karel Sabina, jeho působení a pád“ i „Sabinismus, barákovství, pokrokář- 

ství a národní dělnictvo“ hlavně s odvoláním na Sabinův leták „Řeč proslovená generálem  

jezuitů“ se tvrdí, že Sabina byl jako spisovatel jedním, ano prvním z těch, kdož vedli národ  

v náruč nevěry, materialismu a liberalismu a že svým zednářským radika lismem posilnil 

u nás probouzející se sociálně demokratické hnutí. Kritika v Sabinově protijezuitském letá - 

ku z r. 1847 je však obrácena proti určitým postojům některých členů katolické církve v ná - 

rodnostní, sociální a politické problematice, nehlásá ateismus a materialismus. V šedesá- 

tých a sedmdesátých letech se Sabina snaží spojovat lidi s různými filosofickými a nábožen - 

skými názory v úsilí za národní, politické a sociální ideály, vyhýbat se při tom kulturnímu  

1 SOJKA, J. E. Naši mužové. Praha, 1862. s. 812. 

SOJKA, J. E. Naši mužové. Praha, 1862. s. 822 - 23. 

' JIROUŠEK, T. J. Dějiny sociálního hnutí v zemích Koruny české od r. 1840-1900,1. Praha, 1900. kapitola XIII. 
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I. Úvod 

proticírkevnímu boji, což se mu vždy nedaří. O Husovi při jeho oslavě  6. 9. 1869 zdůraznil: 

„My nepřihlížíme k tomu, zdali byl reformátor v dogmatech, on reformuje myšlenky, srdce  

a duše lidské.“ Sabina podtrhává humanitní zásady.  

J. Arbes v „Záhadných povahách“ při zmínce o subjektivnosti Sabinovy poesie se dotýká  

vlivu Svedenborgova mysticismu. Důležité je Arbesovo konstatování, že „my aspoň v žád- 

ném spisu jeho nepostřehli jakékoli posunutí etických principů.“ S ohledem na Sabinovo  

mládí chápe jeho původní pohled a přístup k tajným spolkům s republikánskou tenden- 

cí. Sabinovy starší politické názory, zejména v letech 1848-9 odmítá hodnotit bez zřetele 

k tehdejší dobové atmosféře. Na základě řeči, pronesené Sabinou v říjnu 1848 na pražském  

Zofíně popírá u něho revolucionářství z instinktu, tedy bez rozumové úvahy; výtka, která 

stíhala jeho i Friče. Sabinu jako publicistu a politika v letech šedesátých řadí k stoupencům  

nejkrajnější oposice. 

U Masaryka v díle „K. Havlíček“
4
 najdeme o Sabinovi spíše jen zmínky. Sabinu v 1.1848-49 

charakterizuje jako snílka a bouřliváka, což je zvlášť výstižné pro účast na spiknutí s repub- 

likánskými a socialistickými cíli v květnu 1849. Ostatně vyhlídky i jen na prosazení demo- 

kratických zásad volebního systému byly tehdy malé či nepatrné. Masaryk vytýká Sabinovi  

nejasnost formulací stejně jako K. H. Borovský, jehož dílu se věnuje. Pokud má Masaryk  

u Sabiny na mysli anarchismus jako sociálně politický směr, zaslouží si takové konstatování  

aspoň určité rozvedení, poukaz jen na tendenci k anarchismu.  

V literárněhistorických pracích o K.Sabinovi napsaných od počátku 20. století po dne- 

šek se setkáváme spíš jen s místy k mé tematice. M. Marten v úvodu k Sabinově „Lyrice“  

se zmiňuje o vztahu Sabinovy poezie k panteismu. Někdy může o tento vztah jít při ne- 

možnosti určit přesně významnost jeho zastávání, většinou ale o vztah k teismu a v duchu 

romantického kolísání i k filosofické skepsi. O. Králík ve knize „Demystifikovat Máchu“  

si všímá souvislosti Sabinovy romantické poesie, jejího mysticismu s dávnou domácí my- 

tologií, jak je interpretována a vlastně domýšlena v době před Dobrovským. Podle Králí- 

ka Sabina ve snaze ponárodnit zednáře zmiňuje ve svém románu „Na poušti“ Obručníky  

„To je zřejmá rádoby samorostlá obdoba en-cyklo-pedistů,“ píše Králík.
5
 Románoví „Ob- 

ručníci“ se hlásili ale k bratrstvu „Obruče a kladiva“, které mělo iniciovat ve 14. století  

stavbu kaple Božího těla stávající na Dobytčím trhu (dnešním Karlově náměstí v Praze).  

F. Vodička v „Doslovu“ k výboru kritických a literárně historických statí pod názvem „Sa - 

bina. O literatuře“ vysoce hodnotí revoluční a demokratické tendence, které ukládal naší  

literatuře své doby a sám je uplatňoval. Výstižně charakterizovány - je rozděluje do tří 

vývojových období: revolučně romantické před lety 1848-9. V těchto letech pak revolučně 

demokratické spojující ideál svobody se sociálními požadavky lidu. V třetím následujícím  

nerezignuje na ideje svobody pro lid, přičemž těžiště zájmu národa i lidu vidí v demo- 

kratizaci vzdělanosti, věd a umění. Povahu vývoje Sabinova světového názoru v hlavních  

rysech, eklektický moment postihuje R. Grebeníčková v doslovech k Sabinovým románům  

4 MASARYK, T. G. Karel Havlíček. Snahy a tužby politického probuzeni. Praha, 1896. 
5 KRÁLÍK, O. Demystifikovat Máchu. Ostrava, 1969. s. 137. 
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I. Úvod 

„Synové světla“ (Rok vydání 1953) a „Jen tři léta“ (Rok vydání 1956). Vliv Fichta a Hege- 

lovy filosofie na Sabinovo dílo podrobně probírá M. Charypar.
6
 Pojetí praktické filosofie, 

etiky, etického realismu u Sabiny je nastíněno na základě jeho beletrie. Sabinovské filoso- 

fické tematice se věnoval K. Kosík v úvodu a komentáři „Antologie“
7
. Na základě Sabinovy 

stati o mysticismu v Muzejníku charakterizuje jeho filosoficko-náboženský názor jako ide- 

alisticky chápaný panteismus, jakkoli se Sabina v této stati hlásí k teismu: „Bůh a příroda 

věčně sice od sebe odloučeni, přece k sobě připoutáni jsou svazkem lásky pronikající je.“
8
 

Otázka případného předstírání Sabinou teistického stanoviska z vnějších důvodů není po - 

stavena a zdůvodňována. 

Sabinovy politické a sociální názory probírá Kosík v hrubých rysech společného programu 

a společných názorů našich radikálních demokratů. Vcelku oceňuje jejich stanovisko v národ - 

nostních otázkách, vytýká jim, že ale včas na jaře r. 1848 nevytyčili důrazně vedle požadavku  

zrušení roboty i požadavek parcelace velkostatkářské půdy, že by to -jak soudí- neohrozilo žá- 

doucí jednotu rolnictva. O postoji radikální demokracie k proletariátu a pracujícímu lidu Ko - 

sík píše, že nerozpoznala v proletariátu dějinného činitele povolaného nastolit socialistickou 

společnost.
9
 Připojuji zde alespoň, že Sabina v r. 1848 hovoří o dvojím proletariátu, jednu část  

zřejmě podporuje a druhou kritizuje pro pokusy prosadit sociální komunistické utopie. K so - 

cialistickým silám řadí i další složky pracujících. S odvoláním na jisté současné společenské 

skutečnosti také některé teorie uvažují nyní o možnosti realizace nové společnosti, zaintereso - 

váni na tom nejen dělnictva, ale širokých vrstev pracujících. Předpokládány jsou odpovídající  

cesty a prostředky i samotný cíl, povaha nové socialistické společnosti. Rysy této společnosti  

u dnešních sociálních kritiků najdeme zčásti i v tušeních, představách Sabiny.  

Sabinův hluboký ideový obraz podává J. Pešková v knize „Utopický socialismus v Če- 

chách v XIX. století“. Věnuje se otázce Hegelova vlivu na základ a pojetí radikální politiky 

u něho, jeho odporu k „hrubému komunismu“, požadavku společenské vědy jako výcho- 

diska nejen pro politickou praxi, ale i tvorbu humanistických perspektiv v revoluční době  

1848 - 9. Sám se pokouším rozvést otázku vlivů na Sabinu, jeho kritiky komunismu a pojetí  

socialismu, jaké mu bylo tehdy blízké. V 60. letech 19. století podle Peškové již Sabina není  

na ideologických pozicích revoluční demokracie, lidových mas, což myslím, neplatí při  

nejmenším jednoznačně. Skutečně dospěl, jak píše autorka, k přesvědčení, že k socialistic - 

ké revoluci poměry nedozrály. K jejímu závěru, že se pokouší o syntézu Comtovy filosofie,  

Careyovy politické ekonomie, Proudhonova maloburžoazního socialismu připojuji, že do  

syntézy Sabina zařadil i Careyovu sociologii, ale hlavně i práce Blanca vedle dalších. Vý - 

sledkem syntézy dějinné perspektivy a Sabinovy životní perspektivy nejsou jen perspektivy  

zlepšení státu quo, nikoliv socialistická revoluce „a rakouská státní mašinerie“. 

6 CHARYPAR, M. Karel Sabina: „Epigon" a tvůrce. Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání. Praha, 

2010. s. 213-219. 
7 Antologie z dějin československé filosofie I. Praha, 1963. 560 s. 
8 SABINA, K. Procházky v oboru mystiky. Časopis českého muzea, 1867, s. 491. 

9 KOSlK, K. „Místo a význam radikálních demokratů v dějinách pokrokové české politiky a ideologie“. In Čeští  

radikální demokraté. Praha, 1953. 
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I. Úvod 

Podle mne Sabina i přes negativa konfidentství, právě naznačená slovy o „rakouské státní 

mašinérií“, neopouští socialistický ideál, vidí jej podobně jako ideál republiky uskutečnitel - 

ný ale až ve vzdálené budoucnosti, což ostatně J. Pešková připouští. Před tím jako možná  

a žádoucí spatřuje Sabina dílčí sociální opatření, reformy, (utváření sociálního státu), které 

nestaví proti velké revoluční změně. Při všem počítá se společenským tlakem lidí práce.  

Podstatným rysem nové společnosti, socialismu, je družstevní, ne státní vlastnictví. To nut - 

no zvláště podtrhnout. 

Z historiků se jako první až ve 20. století vyjádřil k Sabinovu sociálnímu a politickému  

myšlení Z. Nejedlý. Sabina je charakterizován jako „radikální demokrat, revolucionář, kte- 

rý především chtěl zvrátit, co zde bylo.“ V dějinách českého dělnického hnutí mu náleží  

„Místo ne bezvýznamné, byl si vědom, že zvrat nikdo nemůže dokázati lépe než dělnická  

třída.“
10

 Takto vidí Nejedlý Sabinovu brožuru „Duchovný komunismus.“ Jeho periodikum  

„Tábor“ naproti tomu „lze nazvati prvním českým listem socialistickým.“
11

 

Historici jako Pfaff
12

 a již dříve Tobolka
13

, Čejchan
14

 a Volf
15

 hovoří výstižně o .vlivu 

francouzského socialismu na Sabinu. Pokud je toto obecné konstatování konkretizováno  

jménem Fouriera, pak s takto charakterizovaným vlivem nelze souhlasit. 

J. Novotný zdůrazňuje, že ve srovnání s B. Bolzanem Sabinovi chybělo hlubší filosofic- 

ké zamyšlení nad problémy soudobé společnosti i to, že spojoval těsně sociálně politické  

perspektivy s řešením národního života a hnutí.
16

 Je ale skutečností, že se Sabina o hlubší 

myšlenkové ukotvení svých námětů a návrhů neprofesionálně snaží a využívá např. z Bolza- 

na jeho „slovanskou ideji“, důležitost Slovanstva při realizaci sociálních ideálů. I při úzkém  

spojení s národním kontextem mají jeho uvažování někdy obecnější závažnost.  

Opakovaně se k Sabinovu světovému názoru, hlavně sociálním a politickým názorům  

hlouběji vrací J.Vozka.
17

 V Sabinově myšlenkovém vývoji rozeznává tři epochy: Sabina  

liberální demokrat mazziniovského ražení. Dodejme hned, že u Mazziniho významné místo  

zaujímá družstevní myšlenka. 2. Socializující demokrat typu L. Bianca. S největší prav- 

děpodobností od něho převzal sice myšlenku o důležitosti všeobecného volebního práva  

pro přestavbu společnosti, pro společenské změny stejně jako výkupu bank a některých  

strategických hospodářských podniků, jejichž okruh Sabina pak rozšířil. Podporoval stejně  

jako Blanc družstevnictví, jejich podporu státem, odmítal ale nebo omezoval státní regulaci  

družstev. Hledal pomoc pro družstva, jejich zakládání i mimo stát. Zde bral Sabina podněty  

odjinud. Jen s uvedenými omezeními lze přijmout Vozkovu charakteristiku druhé etapy.  

10 NEJEDLÝ, Z. Předmluva. In Sabina K., Duchovný komunismus. Praha, 1928. 
11 NEJEDLÝ, Z. Předmluva. In Sabina K., Duchovný komunismus. Praha, 1928. 
12 PFAFF, I. Historické kořeny reformního hnutí v české společnosti. Köln, 1988. 

13 TOBOLKA, Z. Případ Karla Sabiny. In Sborník věnovaný dějinám dělnického hnutí a socialismu I. Praha, 

1921. s. 47-59. 
14 VOLF, J. K případu Sabinovu. In Sborník věnovaný dějinám dělnického hnutí a socialismu III. Praha, 1922. s. 

28 - 34. 
15 ČEJCHAN, V. Bakunin v Čechách. Praha, 1928. 
16 NOVOTNÝ, J. Češtíutopisté devatenáctého století. Praha, 1982. s. 200 - 203. 
17 VOZKA, J. Karel Sabina o vývoji solečnosti k socialismu. In Karel Sabina, Sociální studie. Praha, 1950, s. 39 — 40 
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I. Úvod 

Sabina epochy „Duchovného komunismu“, kdy „přeceňoval sílu osvěty.“ Spíše to u něho  

byla jen odpověď na momentální situaci, kde vedle pedagogické cesty, hlavně vzdělávání  

dospělých, v návaznosti na ní hovoří též o morálním nátlaku. V „Duchovném komunismu“ 

je i zmínka o možné hrozbě sociální revoluce, na níž třeba reformou reagovat. Později v jiné  

situaci je to jím doplněno o ekonomický boj dělnictva a v budoucnosti při demokratickém  

zřízení ve shodě s ním politickou cestou jeho využívání. V delším časovém horizontu ne- 

vylučoval ale zcela ani násilnou cestu velké společenské proměny na široké mezinárodní  

bázi. 

Sabina si nebyl pevně jist, soudí Vozka, kterou cestou se bude bráti další vývoj, což je pa - 

trno z jeho rozpačitého hlediska k současným sporům mezi liberálními ekonomisty. Vozka  

zde naráží na Sabinův vztah k dílu Careyho, který věří, že vhodnou pedagogickou cestou  

přijme společnost jeho reformní ideje a uskuteční je. Jak jsem prve zmínil, Sabina v duchu  

svých obecných názorů se přiklonil k myšlence regulace stávajícího ekonomického řádu  

i pak k majetkovým zásahům, a to podmíněným též politickým i dalším tlakem ze strany  

dělnictva a dalších sociálních složek. 

Filosoficko-historickými aspekty Sabinových „Husitů“, brožury o Husovi i „Děje husi- 

tů...“, jejich tendencí se zabývá J. ŠtaiF. Husovo pojetí u Sabiny postihuje jeho nadčasový  

ideál českého vlastence a aktualizační paralelu mezi husitstvím a stávajícím republikán- 

stvím v „Dějích husitů...“ napsaných s velkým Sabinovým autorským podílem. Uskuteč- 

něním táborského programu republikánského ražení by stanuly Cechy v čele historického  

pokroku v Evropě dávno před Velkou francouzskou revolucí. Možno dodat, že i jen náběh  

k tomu řadí náš národ podle Sabiny vycházejícího z Blanca na čestné místo v obecných 

dějinách. 

Stručné zachycení či spíše zmínky o Sabinových filosofických a náboženských i povšech- 

né údaje o politických a společenských názorech najdeme v práci K. Kazbundy „Sabina.  

Neuzavřený případ policejního konfidenta“. Editor M. Kučera v doslovu „Co zůstane vždy 

nedořečené“, (s. 493) Kazbundovy knihy to postihuje slovy: „vyšel mu nakonec portrét  

konfidenta.“ Oceňuji zde jakkoliv nerozvedenou charakteristiku Sabinova ideálu sociální  

republiky. K možnosti národní revoluce u nás, kterou Kazbunda připouští pro dobu zhruba  

krátce po Sabinově návratu z vězení, jen to, že u nás tehdy nebyl nikdo, snad jen Frič, který  

by o tom vážně uvažoval. Situace v přístupu k národní revoluci se začala měnit o několik  

let později. 

18
 ŠTAIF, J. Historici, dějiny a společnost, Část I. Praha, 1997 s 104-5 

15 



16 



I. Úvod 

b) Sabina-osobnost, život, dílo 

Tato část o Sabinově osobnosti, životě a díle chce být uvedením k četbě následujících  

oddílů. Kvůli kontextu zde zmíním i něco z jinde uváděného a rozváděného i některé málo 

známé nebo neznámé údaje, i když jde třeba jen o zajímavý detail.  

Karel Jan Sabina se narodil 29. prosince 1813 v Praze. Tento matriční údaj farního úřadu  

při kostele sv. Haštala na Starém městě vyvrací někdy jiné zmiňované  dny nebo dokon- 

ce roky Sabinova narození. (Rodný dům č.p. 784-1, Haštalské náměstí 7, Řásnovka 2 byl  

v r. 1965 zbořen a nahrazen replikou.) 

Pokřtěn byl tehdy oblíbeným jménem Karel Boromejský následující den po narození  

30. prosince. Jeho matka je v němčině vedené matrice jmenována Josepha Sabin, dcera ze- 

snulého direktora jménem Anton Sabin z Gruschowitz. Otec uveden není. Jedním z kmotrů  

byl zvoník A. Smetana, jehož syn proslul jako filosof. B. Zmek hledal marně na Krušovicku  

(Krušovice u Rakovníka), kam bývá původ matčina otce eventuelně i její situován, nějaký  

údaj o nich. O Gruschowitz z matriky vyslovil domněnku, nejde-li o polské lokality podobné- 

ho jména. 
19

 Dotazy na polských místech se mi, žel, nepodařilo něco v tomto směru zjistit.  

Otázku, zdali J. Sabinová a Jan K. Sabina, u nichž Karel Sabina vyrůstal, byli jeho praví  

rodiče, zodpovídá K. Kazbunda tak, že J. Sabinová byla jistě jeho skutečnou matkou a Jan  

K. Sabina, její strýc a pak snad manžel, pravděpodobně pravý otec.
20

 Není bez zajímavosti, 

že jedné Sabinovy románové postavy Svobodína, inspirované F. E. Velcem, se ujímá jeho  

strýc, aby mu nahradil rodiče. Při tom reálně tomu tak u Velce nebylo. V románě je vyvráce- 

na i domněnka, že tento strýc byl vlastně Svobodínovým otcem.
21

 Kazbunda problematizuje 

pověst šířenou samotným K. Sabinou, např. v části mu věnované knihy „Naši mužové“ od  

J. E. Sojky jistě se Sabinovým spoluautorstvím, že jeho otec byl polský šlechtic J.
22

 Ně- 

kdy Sabina toto J. dešifruje jako Jablonski. Postavu s tímto jménem nechá i vystoupit ve 

své historické próze z předhusitské doby.
23

 K. Krejčí v knize „Praha legend a skutečnosti“ 

nadhazuje, že Sabinovým otcem, aristokratem mohl být hrabě Buquoy. Píše: „V Poštovské  

ulici (dnes ul. Karoliny Světlé) nedaleko domu v ulici Jezuitské (dnes Karlově), kde Sabi- 

na údajně přišel na svět, měl Buquoy jakousi intimní přítelkyni
24

 K. Sabina se ale narodil 

na zmíněné pražské Řásnovce a hlavně tyto návštěvy v Jezuitské ulici se podle Krejčího  

měly konat někdy po začátku činnosti Měšťanské besedy. Ta začala v r. 1846 a J. Sabinová  

zemřela v předchozím roce. Romantickou historii o Sabinově původu zaznamenal zeť V. Vá - 

vry-Haštalského J. Schiebl. Podle něj byla Sabinova dcera Sína, když přijela s manželem  

z ciziny do Prahy, přivedena po smrti otcově k jistému bohatému Pražanovi, který jí řekl, 

že je vlastně nemanželským Sabinovým otcem. Nabízel jí, aby zůstala u něho, že z ní udělá  

19 ZMEK, B. O Sabinovi jinak než dosud, Praha, vl.nákl. 1971, s. 75. 
20 KAZBUNDA, K. Sabina. Praha, 2006. s. 16. 
21 Král Ferdinand V.-l, Praha, 1875. s. 170. 
22 SOJKA, J. E. Naši mužové'. Praha, 1862. s. 807 
23 SABINA, K. Setkám na Karlově Týně. Praha, 1844. s. 94. 
24 KREJČÍ, K. Praha legend a skutečnosti. Praha, 1967. s. 289 - 290. 
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I. Úvod 

dědičku celého svého jmění jaksi za pokání, že ponechal syna v nouzi. Proti tomu se kate- 

goricky postavil Sínin manžel E. Vávra a věc padla.
25

 

J. Sabinová pracovala jako pradlena a posluhovačka. J. Sabina býval domovníkem, v létě  

pracoval také jako zedník a v zimě byl zaměstnán v tabákové továrně v pražské Jindřišské 

ulici, kde je nyní budova hlavní pošty. 

Normální školu vychodil K. Sabina v r. 1824 na Malé Straně. Ve zmíněném roce začí- 

ná studovat na staroměstském gymnáziu v Klementinu; po krátkém bydlení v Křížovnické  

ulici zakotvují Sabinovi v uváděné Jezuitské (Karlově) ulici. Gymnázium, tehdy šestitřídní,  

absolvoval Sabina teprve v r. 1831; v páté třídě propadl totiž z řečtiny a třídu musel opako - 

vat. V této době se stal jeho profesorem J. Jungmann, který ho získal pro zájem o českou 

literaturu. Počínaje rokem 1831 studuje na tzv. filosofii o dvou třídách, přípravě na vlastní  

vysokoškolské studium. Název „filosofie“ souvisel s tím, že v prvním ročníku byla studij - 

ním předmětem teoretická a v druhém ročníku praktická (morální) filosofie. 

Během studia na filosofii a již na gymnáziu Sabina pro sebe objevuje a obdivuje některá  

aktuálně i již dříve vydaná díla české literatury; Čelakovský, Kollár, Rukopisy a také díla  

cizích literatur. V r. 1835 začíná sám publikovat. Následujícího roku ho zájem o literaturu 

vede k opuštění studia práv. Zajímavé je, že sebe ve stylizované podobě ve vlastním románu  

nechává právnická studia dokončit. Ve skutečnosti ale v této době přispívá do řady perio- 

dik, hlavně Tylových „Květů“, „České včely“, „Vesny“, „Vlastimila“, „Dennice“ a dalších. 

Zhruba do počátku čtyřicátých let v nich otiskuje poesii, z malé části překladovou; výběr  

z poesie mu vychází i knižně. V „Květech“ publikuje také řadu povídek a novel, jako je  

„Poutník,“ „Obrazy a květy snů“, „Adéla“, „Hesperidky“; něco i samostatně („Hrobník“, 

výbory povídek „Obrazy z XIV. A XV. věku“). 

V „Květech“ a „Vlastimilu“ Sabina zveřejnil i stati literárně kritické mj. o díle V. Nejed- 

lého, F. Rubeše, J. K. Tyla, P. Chocholouška, J. E. Vocela; také předmluvu ke spisům K. H. 

Máchy a v Muzejníku stať o mystice, romantice a bájení.  

Publikuje nejen v češtině, ale i v němčině v Praze vycházejícím časopise „Ost und West“, 

dále v „Österreichisches Morgenblatt“, „Humorist“, „Ungar“, „Nürnberger Correspondent“, 

„Augsburger Allgemeine Zeitung“, „Grenzboten“ aj. Krátce koncem r. 1838 a počátkem r. 

1839 pracoval redakčně ve Vídni v „Adler. Welt- und Nationalkronik“. V těchto titulech 

publikuje hlavně o domácí literatuře a kulturním dění, tak v „Ost und West“ „Beiträge 

zur Geschichte der neuböhmischen Literatur“ (Příspěvky k dějinám novočeské literatury), 

„Theaterberichte aus Prag“ (Divadelní zprávy z Prahy), „Theaterberichte aus der Slovakei“ 

(Divadelní zprávy ze Slovenska), „Entgegnung“ („Odpověď“, ostrá reakce na protičeský 

útok) aj. 

Vyšly mu též „Bilder des XIV. und XV. Jahrhunderts.“ (Obrazy XIV. a XV. století). 

Zatímco do asi poloviny 40. let byl Sabina ve své tvorbě romantikem, později se u něho  

začíná ozývat realismus vedle romantických momentů. U Sabinova romantického období 

25 BĚLOHLÁVEK, M. Karel Sabina. In Zpravodaj pro přátele rodopisu a heraldiky při městském archivu. Plzeň, 
1969. s. 43 - 49. 
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I. Úvod 

v jeho poesii odborná literatura konstatovala podněty, vliv zvláště Byrona, Moora, Novali - 

se, mladoněmců. Sabinově poesii se tehdy dostalo rozporného přijetí. Romantik V. Nebeský  

ji oceňuje, kněz K. A. Vinařický pro jejího ducha „temnosti, pláče a skřípění zubů“ kritizu - 

je.
26

 Pro zajímavost zmiňuji i, že Vinařický Sabinu na odškodněnou pozval k pobytu na svou 

faru, podobně i páter Daneš. M. Marten v r. 1921 ho hodnotil jako básníka významného  

i vedle K. H. Máchy. 

Na rozdíl od pozdějších dob byl ze Sabinovy prosy současníky vysoce ceněn „Hrob - 

ník“, novela ovlivněná Hugovým „Hanem z Islandu“ a dalšími díly frenetické prosy. M. 

Charypar nedávno ocenil „Hesperidky“. Sabinovy historické povídky byly částí soudobé  

čtenářské veřejnosti přijaty kladně, záporně např. K H. Borovským a některými studenty.  

Z práce literárně-odbomé je dosud většinou příznivě hodnocen „Úvod povahopisný“ 

k 1. dílu Máchových spisů, který v čase vydání posílil odpor vůči Sabinovi ze strany vy- 

znávající klasickou literární školu. Tylem byla kritizována zase Sabinova činnost v redakci  

Gross-Hoffingerova protislovanského „Adleru“. Sabina sám vzpomíná, že do něho přispěl 

v proslovanském duchu. Sabinou v „Ost und West“ otištěná stať „Entgegnung“ (Odpověď)  

přinesla Sabinovi jeden z vícera úředních zákroků proti němu, jako třeba za „Adler“.  

Sabina v době před březnem 1848 napsal i brožury „Jan Hus  z Husince“ a „ Napoleon Bu- 

onaparte“ (první vyšla z cenzurních důvodů v zahraničí, druhá r. 1848 doma) a pracoval i na  

„Dějinách husitů s zvláštním vzhledem na Jana Žižku“, o nichž byla řeč na jiném místě.  

Z jeho další činnosti týkající se národního hnutí to byla práce ve stolních společnostech,  

herecké vystupování v pražském Kajetánském divadle i podíl na pořádání prvního české - 

ho bálu v Praze. Tehdy prý způsobil rozruch tvrzením, že účastníci bálu budou podrobeni  

zkoušce z češtiny. 

Je také domácím učitelem; z jeho zaměstnavatelů v této funkci jsou známi baron Steiger  

a textilní podnikatel Portheim. Sabina uvažuje o pokračování ve vysokoškolském studiu  

a profesi pedagoga s možností vlasteneckého působení.  

Hlavním a většinou výhradním zdrojem Sabinovy obživy je literární, resp. publikační 

práce, v tom představuje u nás výjimku. Někdy si patrně pomáhá pochybnými manévry  

a drobnými podvůdky. Ty prováděné jednou z jeho románových postav označuje Sabina  

jako humbugy.
27

 

V jeho životě se projevuje lehkomyslnost, také v otázkách morální povahy. Lehkomysl- 

nost obhajuje jako pomáhající v záslužné, obtížné a někdy i riskantní práci, při bídě, která  

podle svědectví současníků byla až otřesná. O lehkomyslnosti najdeme v Sabinově díle  

např. tato slova o románové postavě s autobiografickými rysy: „Téměř každý tvořící umělec,  

každý odvážlivý bojovník, každý podnikavý člověk vůbec má něco lehké mysli, kteráž ně- 

kdy více přispěje k provedení úmyslů jeho než i nejrozumnější kombinace.“
28

 Sotva možno 

pochybovat, že se týkají samotného Sabiny. 

26 VINAŘICKÝ, K. A. Časopis českého muzea, 1841, sv. 2. s. 235-8. 
27 Král Ferdinand V. Praha, 1875. s. 1390. 
28 SABINA, K. Na poušti, 4. Praha, 1909. s. 69. 
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I. Úvod 

Zvláštní místo v Sabinově životě a činnosti s nárokem na odvahu a obětavost zaujímají re- 

voluční roky 1848 a 1849. Sabina naváže na jinde probíranou spolupráci ve společnosti „Re - 

peal“ a ještě dřívější v kroužku Lešanovského kolem polského povstání v r. 1831. Z bouřlivé  

doby revolučních let připomenu zde alespoň Sabinovo vystoupení na památném lidovém 

shromáždění v pražských Svatováclavských lázních 11. března 1848, jeho další projevy  

a především působení v novinách, ve spolku „Lípa slovanská“ i ozbrojeném sboru „Svor - 

nost“, vše neseno duchem sílícího radikálního demokratismu. Pro výzvy k pomoci venkova  

pražským bojovníkům na barikádách v červnu 1848 strávil asi dvanáct týdnů ve vazbě.  

V dubnu 1849 uzavírá sňatek s J. Schonauerovou, s níž má již dvouletou dceru Eufrosinu  

(Sinu) a jednoročního syna Aloise. V téže době se podílí na spiknutí za sociální republiku 

inspirovaného Bakuninem. Během příprav jsou spiklenci, mezi nimi Sabina 10. května za - 

tčeni. Po delším vyšetřování je v květnu 1852 odsouzen k smrti. Trest, milostí změněný na  

osmnáctiletý žalář, si odpykává v olomoucké pevnosti u brány sv. Kateřiny. Po amnestiích je  

Sabina v květnu 1857 propuštěn z vězení, kde se věnoval i literární tvorbě. Po návratu z ža - 

láře típí spolu s rodinou velkou nouzí. Musel podepsat závazek, že bez policejního svolení  

nebude nic publikovat; za jeho překročení byl potrestán třídenním vězením. Dosáhnout po- 

licejního povolení bylo při tom obtížné. Pomáhá si lichvářskými půjčkami a i zmiňovanými  

humbugy. Pohled okolí na něho je proto i jako na propuštěného vězně negativní. Skutečné  

pomoci se mu v jeho situaci dostalo asi jen od J. V. Friče. Okolo tehdejšího Fricova sňatku  

zfabuloval Sabina, že tři ctitelky losovaly, která bude Fricovou ženou. V Týnském kostele  

získala vítězný los nastávající choti J. V. Friče A. Ullmannová. Takových fabulací o sobě 

i věcech někdy vážných měl Sabina vytvořit víc; některým snad začal věřit, že jsou pravdivé.  

Pomoc ze strany Fricovy přestala v srpnu 1858, kdy byl úřady vyvezen do Sedmihradska.  

Sabina proto uvažuje o vystěhování do Spojených států nebo doma o přijetí práce na dráze. 

V románovém obrazu svého života do Ameriky odjíždí a z děje mizí.
29

 Ve skutečnosti svou 

životní dráhu literáta nemění. Hlavní roli zde hrál jistě vztah k tvorbě. Obtíže s vydáváním  

časopisu „Jasoň“, s kterým Sabina spolupracoval, byly snad pověstnou poslední kapkou 

vedoucí k osudnému rozhodnutí. Tím je vstup do policejních služeb jako konfident s krycím  

jménem Roman. (Toto jméno jako krycí je v dalších dobách užíváno i jinými konfidenty.)  

Jeho měsíční odměna činila do r. 1865 100 zlatých, kdy je pro „vlažnost zpráv“ snížena na 

polovinu. Od roku 1866 je honorován za jednotlivé zprávy.  

Ve svém prohlášení policii na počátku práce konfidenta Sabina napsal: „oddal jsem se  

neplodnému idealismu, jehož důsledky mne později vedly k republikánsko-socialistickým 

názorům, o jejichž uplatnění v Čechách jsem roku 1849 usiloval... Snahy demokratické  

strany se mi staly už před několika léty lhostejné, ba i protivné troufalým požadavkem, že  

se člověk musí obětovat za nejasnou, skutečnosti se příčící ideu, která u nás neodpovídá 

dokonce ani přesvědčení lidu. Poněvadž mám manželku a děti, cítím v sobě vyšší závazek  

povinnosti, než abych nechal svou rodinu zbytečně zajít.“
30

 

29 Král Ferdinand V.- III. Praha, 1875. s. 1523. 
30 KAZBUNDA, K. Sabina. Neuzavřený případ policejního konfidenta. Praha 2006, s. 250-1. 
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I. Úvod 

Je nemožné určit, zda či jakou roli tu hrála Sabinova lehkomyslná inklinace k dobrodruž - 

ství vedle sociálních a myšlenkových momentů. 

Důvody a okolnosti takového rozhodnutí najdeme u jedné z postav Sabinova románu, 

jehož dotisk vyšel s názvem „Sturmvögel der Revolution in Österreich vor dem März“, 

(český překlad pod titulem „1848. Předbřeznoví bouřliváci v Rakousku.) Románový hrdi - 

na, chudý, někdy hladovějící malíř Theofil, horující pro volnost a rovnost „sleduje v poli- 

tice spíše vlastní pud.“ Zapojí se do příprav polského povstání v Haliči v r. 1846, stává se 

tak „revolucionářem z instinktu“. Z polské strany se mu ale materiální pomoci nedostane.  

Theofil si později začíná uvědomovat kontroverzní a negativní stránky připravované akce,  

nehumánnost zamýšlených prostředků. 

V Theofilově názorovém vývoji se projevil i rozhovor s rakouským plukovníkem, posta - 

vou inspirovanou snad tehdy podplukovníkem L. Benedekem, jemuž se dostalo u veřejnosti  

pověsti liberála. Důstojník řekne, že „sociální bojovníci a přívrženci násilného převratu si  

mají uvědomit, že narazí jednak na státní moc, která systém ohlupující lid hájí, jednak na  

hloupost a nevzdělanost lidu,“ „vědou a uměním lze také lidstvu dobýti svobody.“
31

 O mož- 

nosti bojovat uměním bude jednou po svém odhalení psát Sabina ve své „Obraně“. Malíř  

pak informuje plukovníka o tom, jak má začít povstání. Theofil posléze „cítil, že se octl  

v divém proudu, z něhož nelze již uniknout. Ani si neuvědomoval již, že ocitá se na cestě, 

která jeho vnitřnímu svobodomyslnému přesvědčení se příčila.“ 
32

 A podá úřadům další 

informace mající zabránit zbytečnému krveprolití. 

Jiná místa Sabinovy pozdní beletrie přinášejí poukazy na jistou pozitivní úlohu někte - 

rých vyšších i nižších představitelů vládnoucího režimu, jako u postavy policisty Kombeka  

(patrně volná stylizace R. Sulzbecka, který ho získával pro důvěrnou spolupráci s policií.)  

Kornbek se ve svém úředním jednání sympaticky snaží respektovat dějinnou tendenci k po- 

kroku. Pozitivní úlohu zmiňuje Sabina rovněž u F. Stadiona, jenž v době Mettemichově,  

který o Stadionovi prohlásil, že patří k šroubkům státního stroje příliš rychle se otáčejícím,  

prosadil leccos dobrého. Je příznačné, že v r. 1849 Sabina o Stadionovi soudil jinak. Do- 

mníval se snad Sabina nebo snažil se přesvědčit sebe o tom, že sám i rodina zabezpečeni  

policejními odměnami bude literárně působit v zájmu národa, pokroku, při tom neškodit  

a dokonce trochu i pomáhat svými zprávami, materiály pro policii? K poslední domněnce 

může vést zvláště nepovšimnuté Sabinovo konfidentské expozé pro vysoká místa z r. 1867 

s doporučeními v zájmu národa, o kterém více dále.  

Z jeho zpráv známe pouze malou část; další zprávy byly skartovány nebo dosud neobjeve- 

ny. Tematiku zpráv určovala zpravidla policie. Týkaly se politické situace, jednotlivých osob  

a událostí, a to nejen neuvážených spikleneckých činů, o nichž Sabina psal v úvodním pro - 

hlášení pro policii; těch prakticky ne. Pro ilustraci témat uvádím následující: O postoj i našich 

politiků k účasti v říšské radě v r. 1861, jejich vztahu k eventuální reformě Bundu (německého  

Spolku), jehož součástí byly i naše země (r. 1863), o politických stranách u nás, F. L. Riegro- 

31 SABINA, K. 1848. Předbřeznoví bouřliváci v Rakousku, II-1, Praha, 1927. s. 151. 
32 SABINA, K. 1848. Předbřeznoví bouřliváci v Rakousku, II-1, Praha, 1927. s. 183. 
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vi, B. Němcové, J. Nerudovi, mladém bouřliváku Huttarovi, vícekrát o J. V. Fricovi, mj. jeho  

úmyslu připravit a rozšířit u nás brožuru k získání sympatií pro maďarské povstání (r. 1860); 

(v tomto roce Sabina v dopise Fricovi zdůrazňuje, jak si jsou oba blízcí). Mimochodem, proč  

k realizaci tohoto Fricova záměru nedošlo, nám vysvětluje jeho korespondence. Frič se totiž  

nedočkal dalšího setkání s Košutem, kde chtěl věc projednat; myšlenka povstání ve spolupráci  

s Italy byla tehdy opuštěna. Zprávy se týkaly pomoci našich lidí polskému povstání v ruském  

záboru Polska v r. 1863, Sabinova zetě E.Vávry, různých zahraničních návštěvníků v Praze,  

Sabinovy cesty do Itálie a oslav jeho narozenin dělnictvem. Policii Sabina odevzdal kore- 

spondenci od zetě adresované manželce, tedy Sabinově dceři, ohledně cesty našich politiků  

a kulturních pracovníků do Ruska v r. 1867, které se E. Vávra zúčastnil. Informace o této cestě 

si Sabina před tím od něho vyžádal s tím, že je použije pro „Kölnische Zeitung“. 

Z politického kontextu pouti do Ruska a patrně jako reakce na zmíněnou odevzdanou ko- 

respondenci vychází uvedené Sabinovo expozé vládním místům podrobně probírané v pří- 

slušné části knihy. Sabinou doporučované kroky státu ve prospěch našeho národa a země  

odůvodňuje mimo jiné organizovaností a pevným odhodláním našich lidí bránit národní  

zájem i souvisejícím nebezpečím pro stát a jeho celistvost. Tak psal Sabina v červenci 1867, 

tedy ještě před manifestačním uvítáním návratu korunovačních klenotů z Vídně do Prahy  

a před érou lidových táborů s jejich atmosférou odhodlání. Při tom ve svém „Duchovném  

komunismu“, pravda již v r. 1861 a v beletrii ze sedmdesátých let se vyjadřuje jinak. V dia- 

logu postav románu „Morana“ napsal: „Nevšímáte si velkolepé organisace, jejíž středištěm  

jest nyní Praha. Politický náš ústroj vyměřen jest do nejmenších částí, pracuje co nejzdárně - 

ji a dovede nás k cíli.“ Druhá postava, jejímž názorům Sabina přikládá velkou důležitost, na  

to reaguje: „Co jste mi posud sdělil, jsou články naší víry, ale pouhá víra o těchto věcech ne- 

rozhodne. V politickém onom ústrojí jsou mnohá kolečka již polámána a nikdo je nedovede  

opraviti. Velebíte taktiku vůdcův, ale pravý soud o ní pronést může teprv budoucnost.“
33

 

Navozuje to otázku nadhozenou u příčin, okolností, Sabinova vstupu do policejních služeb;  

nemělo snad nadsazování, vyzdvihování národní síly, s kterým se setkáváme i v jiných ma - 

teriálech pro policii od něho příznivě ovlivnit vládní postupy vůči nám a našim požadavkům  

i bez přímých doporučení jako v expozé? Ostatně to mohl Sabina předpokládat, i kdyby snad  

o žádnou nadsázku nešlo, ale jen pouhé konstatování skutečnosti. Domníval se, že zprávy, jak 

je formuloval, mohou najít příznivou odezvu hlavně i zásluhou určité části státního aparátu?  

Expozé je i obhajobou našich lidí, účastníků pouti do Ruska, mezi nimi i svého zetě, ale  

nejen jich, když např. uvádí, že ze zoufalství vzešlé proruské postoje se šíří živelně, instink- 

tivně, ne záměrnou propagandou. Podobně lze uvažovat, soudit o jiných zprávách, jiných  

jejich místech a opomíjení, vynechání v nich jistých skutečností. Zprávy, jak už zmíněno,  

policie někdy sama označila jako vlažné. 

Při otázce mravního i politického hodnocení Sabinovy konfidentské práce nelze zapo- 

mínat, že nečerpaly jen z veřejných zdrojů, pramenů, jak bývá někdy na Sabinovu obranu  

uváděno. 

33 Morana, Praha, 1874. s. 336. 
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Co se týče trestního postihu osob, o jejichž činnosti Sabina policii informoval, víme, že  

ji zpravil o práci V. Zrůsta na vytvoření české legie, která by bojovala po boku polských  

povstalců v ruském záboru Polska v r. 1863 a též o Zrůstově odjezdu z Prahy do Krakova.  

Zde byl Zrůst zatčen snad v Kříšťanově bytě a odsouzen za nábor do cizího vojska k dvou- 

apůlletému vězení, což bylo zkráceno najeden rok.  

Sabina se později ve své „Obraně“ snažil hájit tím, že neznal a nemohl policii udat Zrůs - 

lovu polskou adresu. Problémem je i vina za postih bratří Žulinských a našeho Baráka. 

Při celkovém posuzování škodlivosti Sabinou podaných situačních zpráv je, myslím, tře- 

ba se vyhnout krajnosti označení jako bezvýznamné, jak o „několika politicko-sociálních 

pojednáních pro policii“ od Sabiny získaných Grégrem, napsal Arbes - a přísným odsud- 

kem. Blíže mají vcelku k první krajnosti. Podobně je tomu i se zprávami o jiných tématech.  

Pokus o celkový přesný pohled naráží na neznalost veškerého relevantního materiálu, všech  

Sabinových i dalších zpráv a dokumentů, dalších souvislostí. 

V kontextu se Sabinovým důvěrným zpravodajstvím pro policii se uvažuje o jeho podro- 

bení se positivitě a poklesu hodnoty literární tvorby.  

Pokusme se odpovědět, zdali Sabinův život a dílo po roce 1859, kdy vstoupil do policej - 

ních služeb, to potvrzuje. 

Od návratu z vězení r. 1857 do r. 1872, kdy došlo k odhalení jeho konfidentství, mu sa - 

mostatně nebo v časopisech a novinách vycházejí mj. následující romány a povídky; u ně- 

kterých připojuji poznámku, hlavně k jejich tendenci a jak  hodnotí, hodnotila jejich literární 

kvalitu odborná literatura nebo veřejnost: „Blouznění“ (v r. 1857) se sympatickým vylíče- 

ním židovského světa, „Sokově“ („Hodovští“, 1857) „Hedvika“ (r. 1858), „Dunin Vlast“  

(r. 1858), „Pan strýc“ (r. 1859), „Matka a syn“ (r. 1859, z románu „Na poušti“), „Záhuba 

Vršovců“ (r. 1860) opírající se o Hankovu práci z r. 1824, která vyzdvihovala vlastenec - 

tví tohoto rodu, což Sabina doplňuje zdůrazněním jeho sociálního cítění, „Jen tři léta“ (r.  

1860), „Hyacint“ (r. 1862) je jméno hlavního hrdiny, jenž přes své katolictví se připojuje  

k stavovskému povstání r. 1618, aby hájil náboženskou svobodu a práva země, „Věčný  

ženich“ (1858-1863), humorná kritika různých negativních stránek, včetně spekulativní fi- 

losofie, „Synové světla“ (pod titulem „Na poušti“ r. 1859 jako část v periodiku „Jasoň“;  

Jasoň = Phoebus). 

S realitou je v románě konfrontován učenec, přední člen osvícenského spolku typu Ilu- 

minátů, zednářů navazujícího na tradici „Obručníků“ z dob Karla IV. (pro název sdružení 

mohli být Sabinovi inspirací „Rytíři světla“.) Tato postava, postižená náměsíčnictvím jako  

dobový filosof Baader, je pro své názory úřady umístěn do blázince. Odráží to historický  

obrat státu od blahovolného postoje k podobným spolkům k persekučnímu. Postava učence 

poskytuje Sabinovi příležitost ke kritice určitých stránek vědy a filosofie i překonaných  

cest k pokroku. S těžkými životními překážkami zápasí i mladý entuziast zastávající ve své  

počínající literární tvorbě nevděčně nový romantický směr. Další románová postava blízká 

smýšlením evropským revolucionářům po příchodu z ciziny do Čech poznává, že podmínky  

zde odkazují na jiné formy práce s cílem dosažitelným ve vzdálené budoucnosti. Vystupuje  
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zde i policejní konfident kryjící svou činnost jako kdysi pruský špion Schottky prací na 

knize o Praze. Román končí vyzdvižením shromáždění ve Svatováclavských lázních 11.  

března 1848. Román „Hroby živoucích“ (pod tímto titulem vyšel r. 1864 v „Boleslavanu“),  

knižně pak s názvem „Oživené hroby“ přináší konfrontaci utopických revolučních představ 

sdílených po r. 1849 několika vězni, Italy a Maďarem s „realistickými“ názory Vídeňáka  

uvězněného pro hospodské výroky, podle něhož vše vyřeší chemie vynálezem levné stravy  

třeba i bez svobod. S nimi uvězněný Slav (Sabina) se diskusí vcelku neúčastní. Prohodí, že  

naši vůdcové mohou dojít k cíli jen štěstím a časem.
34

 Vyjadřuje také důvěru v mladou ge- 

neraci při usilování o takový cíl. Tento román je dnes umělecky vysoce ceněn. Následující  

prací je „Poslední z Hasenburků“ (1865). 

Pod značkou A. B. mu vychází na stránkách vládního „Pražského deníku“ v r. 1866  

román „Ruesswurm“. Deník redigoval beletrista J. Svátek, a byl mu proto po jistou dobu  

připisován; Svátek v téže době zde otiskl svůj román „Poslední Vršovec“. „Ruesswurma“ 

líčícího životní osudy titulní postavy císařského generála rudolfínské doby s pozadím kon - 

fliktů „italské“ strany a jejích protivníků příznivě hodnotí ve své nedávné, už zmiňované  

knize „Karel Sabina: „Epigon“ a tvůrce“ M. Charypar. Na okraj své spolupráce s oficiálním 

tiskem vůbec jednou Sabina řekne, že nechce být frázovitým hrdinou, nýbrž mu leží na  

srdci jen vzdělání lidu a kultura pro lid. 

V periodiku „Dělník“ Sabinovi vycházeli r. 1868 „Dělníci“; román zůstal nedokončen.  

Řada dalších věcí ať rozepsaných nebo dokončených byla ztracena; např. román „Ve- 

veřice (Veveří) čili poslední doby Templářů na Moravě.“ Práce na něm snad souvisela se  

Sabinovým libretem opery „Templáři na Moravě“. 

Po svém odhalení jako konfident v r. 1872 pokračuje Sabina v tvorbě románů i krat- 

ších literárních útvarů románovým titulem „Morana čili svět a jeho nicoty“ vydaným r.  

1874 pod pseudonymem A. Želinský. Hlavní postava vysokých morálních zásad Karmel  

poznamenaná vlivem po r. 1854 ceněné Schopenhauerovy filosofie před smrtí shrne své 

světonázorové krédo slovy: „Blahoslavení jsou jen oni, kteří tak dlouho v světle vědění  

kráčejí, pokud tma věčnosti je nepohltí.“
35

 Okolí, kraji se snaží prospět zvláště význam- 

ně také jistý bankéř a podnikatel, nehledící prvořadě na momentální zisk a dále místní 

lékař. Sympatické postavy románu jsou konfrontovány s výrazně negativními figurami  

a přírodní katastrofou. V posledním se nechal Sabina inspirovat povodní v Čechách,  

která začala 20. května 1872. Také tento román ocenil M. Charypar. Dalším románem 

je anonymně vyšlý a Charyparem rovněž oceněný „Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho  

doba“, (1875). „Moranu“ i „Krále Ferdinanda“ vydalo Hynkovo nakladatelství, které  

vyslalo k čtenářům i Rufferův román „Zrádce národa“
36

 o zrádném Lapinovi (Sabinovi). 

O přípravě tohoto románu se zmiňuje i Sabinova „Obrana“; Riiffer byl sám policejním  

důvěrníkem. 

34 SABINA, K. Oživené hroby, Praha 1908, s. 78. 
35 Morana čili svět a jeho nicoty. Praha, 1874. s. 626. 
36 RÚFFER, E.,Zrádce národa ", I.,II.,III. Praha, 1872 - 4. 

24 



I. Úvod 

U Hynka vychází r. 1876 pak Sabinovi pod pseudonymem L. Blass též román „Kaiser 

Ferdinand der Gütige und die Revolution vom Jahre 1848,“ jeho dotisk byl přejmenován 

na „Sturmvögel der Revolution in Österreich vor dem März“. Český překlad V. Vitingera 

s názvem „1848. Předbřeznoví revoluční bouřliváci v Rakousku“ vydán až v r. 1927. 

Oba historické romány se odehrávají v zásadě od třicátých do konce čtyřicátých let 19.  

století. První byl ještě stručně doveden až k úmrtí excísaře Ferdinanda v Praze r. 1875, aby 

se tak komerčně využilo, že vychází právě krátce po císařově smrti. Romány zachycují  

různé významné a zajímavé události v monarchii, v případě prvního i mimo ni. Spojuje je  

tendence vyzdvihující evoluční politické postupy a litující, že „lidstvo ještě nedospělo tak 

daleko, aby dovedlo snésti štěstí bez závrati a neštěstím, aby se nedalo zlomit.“
37

 V bouřli- 

vých dobách nikdo nepomýšlí na zdokonalení duševní anebo hmotné práce. 

V rukopisu jsou dochovány „Vergessene Geschichten aus dem Zeitalter der Gegenreforma- 

tion“ (Zapomenuté historie z věku protireformace). Pohřešovány jsou mj. rukopisy románů  

„Bauer und Edelmann. Roman aus der Zeit des polnischen Aufstandes vom Jahre 1846 von 

einem Zeitgenossen“, (Sedlák a šlechtic. Román z času polského povstání v r. 1846 od sou- 

časníka) a „Der letzte Abt von Sedletz“ (Poslední opat sedlcký). V tomto románu byl zřejmě 

zpracován dramatický život posledního opata v Sedlci u K. Hory X. Freisaufa, který pro špatné  

hospodaření s klášterním majetkem ujel do Německa, kde konvertoval k luteránství. Při snaze  

o návrat umírá a je pohřben v Hamburku. Neprokazatelný je rukopis románu „Milada.“
38

 

Sabina je rovněž autorem v 60. letech třinácti operních libret; z nich klasickými nebo  

známými se staly „Braniboři v Čechách“ a „Prodaná nevěsta“ pro B. Smetanu, „V studni“  

a „Zítek“ pro V. Blodka, „Bukovin“ Z. Fibicha, „Starý ženich“ K. Bendla, „Templáři na  

Moravě“ K. Šebora. Ze Sabinova pera jsou i texty operety „Koleda“ a „Vir“. M.Brod, E. E. 

Kisch a další autoři vidí v příběhu Jeníkově z „Prodané nevěsty“ skrytou Sabinovu obranu,  

že neprodal národ. 

Z divadelních her od něho připomenu alespoň ty, které dosáhly většího či menšího úspě- 

chu: „Inzerát“, „Šašek Jiřího z Poděbrad“, „Černá růže“. 

Co se týče bohaté odborné a memoárové literatury i populárněvědní, příručkové, uvádím  

z ní objemný „Dějepis literatury československé staré a střední doby“ (1866), kritizovaný  

pro nenaplnění metodických zásad, které by z bibliografického soupisu učinilo skutečné  

dějiny. Dále „Kronika války prusko-italsko-rakouské“ (1868), „Duchovný komunismus“  

(1861), „Pavel Josef Šafařík“, „Václav Stach a jeho doba“, „Das Theater und das Drama in 

Böhmen bis zum Anfänge des XIX. Jahrhunderts“ pod pseudonymem L. Blass. Toto i dnes 

ceněné dílo vyšlo česky jako „Počátky českého divadla“ teprve v r. 1940. Z řady knižních  

předmluv, časopiseckých a almanachových statí jako důležité připomínám např.: „Upomín- 

ka na K. H. Máchu“ (vyšlo v almanachu „Máj“), „Listy literární“, „Slovo o románu vůbec  

a českém zvláště“, „Josef Jaroslav Kalina“, „Novelistika a romanopisectví české doby no- 

vější“, „Počátkové novějšího českého básnictví“. 

37 1848. Předbřeznoví revoluční bouřliváci v Rakousku. Praha, 1927. s. 564. 
38 ZMEK, B. Sabina málo známý. Praha, b.u.r., s.9. 
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Ani tím vším není vyčerpána, ostatně jen výběrově, stručně probíraná veškerá Sabinova  

literární činnost od návratu z žaláře. Nepotvrzuje se teze o poklesu hodnoty této práce po  

vstupu do policejních služeb. M. Chyrypar to nedávno vyvrátil. „Káru pomáhal tlačit,“ jak 

sám říkal i osvětou, hlavně mezi dělnictvem, prací v orgánech kulturních i politických spol - 

ků a hnutí („Umělecké besedy“, „Hlaholu“, „Demokratického spolku“, výboru pro pořádání  

táborů lidu); o počátek tohoto důležitého hnutí a jeho rozvoj má značnou zásluhu. Zvláště  

posledně uvedená Sabinova činnost, myslím, vyvrací jeho předpokládané podřízení positi - 

vitě po r. 1859. V r. 1870 se objevuje podezření, že Sabina je autorem pamfletických statí ve  

vídeňském tisku namířených hlavně proti staročechům. Drobná kritika v nich na Sabinovu  

adresu byla brána jako manévr k odvrácení pozornosti od autora; tím je ale K. V. Šembe- 

ra. Brzy je tu proti Sabinovi podezření nové. Ve „Vaterlandu“, listu aristokracie, nepřímo  

Sabinu označí jako autora důvěrných zpráv pro policii proti fričovské skupině mládeže,  

souzené právě mj. za přípravu atentátu na místodržitele generála Kollera. Podezření vůči  

Sabinovi jako policejnímu konfidentovi sdílela již tehdy řada lidí, jako Frič, Skrejšovský,  

F. V. Jeřábek r. 1869
39

, dále Erben. Kalousek byl autorem „sabinovské“ stati do „Vater- 

landu“. Podezření bylo odstraněno nebo oslabeno odsouzením šéfredaktora „Vaterlandu“,  

žalovaného Sabinou. Jako svědci, že nepřímé tvrzení v tomto listě se může týkat pouze  

Sabiny, vystoupili u vídeňského soudu V. Hálek, J. Barák, G. Švagrovský, K. V. Šembera.  

Sabina ale přišel o pravidelnou spolupráci s „Národními listy“ jako již dříve se staročeským  

tiskem Skrejšovského. 

30. července 1872 dochází k usvědčení Sabiny z konfidentství J. Grégrem a dalšími, tzv. 

národním soudem. Stalo se tak v „Modrém“ salónku bytu dr. K. Kučery. (Část objektu se  

salónkem na rohu Vodičkovy ulice a Jámy se r. 1927 zřítila.) 

Usvědčujícím materiálem byla Sabinou vlastnoručně napsaná konfidentská zpráva ze 

září 1861. Týkala se dopisu, který od přátel obdržel v Praze studující Bulhar V. D. Stojanov  

ohledně srbské podpory předpokládanému bulharskému povstání proti Turkům. Podle J.  

Arbesa, který ji charakterizoval jako jedinou závažnou ze všech získaných Grégrem; „ná- 

rodní“ soud měl proti Sabinovi i situační zprávy, jež Arbes označuje jako víceméně povrch - 

ní, povšechné bez zvláštní důležitosti.
40

 Při jednání „soudu“ opakoval J. Grégr i podezření,  

že Sabina udal policii připravovatele atentátu na místodržitele Kollera. „Soudci“ Sabinovi 

slíbili, že pokud se do osmi dnů vystěhuje z Čech nebude o jeho konfidentství veřejnost  

informována. 

Sabina za finanční podpory Grégra resp. „soudců“ odjel do Saska. O Sabinově případu  

ale tisk přesto informoval, nejprve dle zjištění B. Zmeka vídeňský, po něm pak noviny v Če- 

chách; nepodepsanou notickou „Národní listy“
41

 Začala tisková kampaň proti K. Sabinovi; 

uváděny jsou záležitosti, které měl policii udat; jde ovšem o dohady. Označen je za zrádce  

národa. 

39 DURYCH, V. Z Českého ráje. Kolín, 1892. s. 158. 
40 ARBES, J. Záhadné povahy. Praha, 1941. s. 114. 
41 ZMEK, B. Omyly a fakta o zveřejnění konfidentství. Praha, b.u.r. s. 10. 
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Takové označování nebylo v této době výjimečné. V roce 1870 byl zrádcem národa pro- 

hlášen J. V. Frič, také například moravský Crha.  

Později v době vyostřených sporů mezi staro- a mladočechy během pokusu o jejich pře- 

konání se uvažuje o prohlášení zrádcem národa Skrejšovského a Sladkovského. Národní  

zrádcování zesměšnil J. Hašek povídkou „Zrádce národa v Chotěboři.“ 

Vládní tisk píše o středověkém fémovém soudu, pruský zase, že je povinností občana  

konfidentské služby konat, pokud je o ně státem požádán.  

Sabina zatím o svém odhalení a odjezdu informoval policii, která mu do Saska zaslala  

finanční podporu 450 zlatých. Proti „soudcům“ je zahájeno vyšetřování pro zločin veřejné - 

ho násilí spáchaném na Sabinovi, když ho přinutili opustit Čechy; věc je posléze soudem  

zastavena. 

Policie pátrá po zloději spisů. Z krádeže podezřívá svého bývalého zaměstnance R. Ul- 

Iricha, známého mezi mladočeskými novináři. Existují dohady, že za věcí mohl stát jiný  

konfident, snad F. Kopp. 

J. Grégr vyslovil při svém vyšetřování, že policie sama zařídila Sabinovo prozrazení.  

Dodejme, že v zájmu diskreditace národního hnutí. K. Krejčí uvažoval, že tak snad učinila,  

aby přerušila spojení mezi dělnickými a politickými silami z jiných sociálních složek, které  

prostředkoval Sabina.
42

 

Ten vydává v češtině i němčině „Obranu“ zůstávající bez pozitivního ohlasu a vrací se 

do Čech. Pohybuje se pak v Praze v přestrojení, za večera. Redakci „Slovana“ musil ihned  

po konání soudu opustit. Jako odpovědný redaktor je v srpnu 1872 pro zveřejnění dvou po - 

buřujících materiálů v době jeho funkce v listu odsouzen k měsíčnímu trestu vězení, který 

si v r. 1873 odpykal. 

Po delší těžké nemoci zažívacího traktu v chudobě umírá 9. listopadu 1977. B. Zmek  

vyvrátil obvykle tradovaný údaj o jen malém počtu účastníků  pohřbu; ve skutečnosti se ho 

zúčastnilo hodně dělníků a studenti. Na pohřbu pronesl řeč J. S. Kaňka, někdejší člen ile- 

gální fričovské skupiny mládeže a v roce 1878 spoluzakladatel naší sociálně demokratické  

strany. Na Sabinovu obranu na pohřbu řekl, že Sabina neměl žádnou účast v aféře přípravy  

atentátu na místodržitele barona Kollera ani v letákové akci a nikoho v tomto směru nesvá- 

děl, což bylo připisováno k hlavním Sabinovým proviněním
43

 

42 KREJČÍ, K. Kapitoly o Jakubu Arbesovi. Praha, 1955. s. 40 - 41. 

43 ZMEK, B. Legendy a skutečnost o pohřbu. In Sabina málo známý. Praha, b.u.r. s. 5. 
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II. Filozofické a náboženské názory 

Hlavním zdrojem pro poznávání Sabinových filosofických a náboženských názorů od  

poloviny třicátých let skoro do poloviny let čtyřicátých je jeho poesie. Určitou výhodu  

představuje to, že jak výstižně napsal literární vědec M. Marten v předmluvě k Sabinově  

„Lyrice“ - „poetická krása jeho poesie tkví v soustředěném pohledu ducha převahou medi- 

tativního vracejícího se k myšlence jako vlastní dominantě svého vzniku; Sabina zhušťuje 

dojmy v reflexi.“
44

 Jistou oporu pro zvládnutí tematiky může poskytnout i jeho prosa, po- 

vídky z té doby. 

Výrazným, charakteristickým rysem Sabinových básní publikovaných počínaje r. 1835  

je mysticismus. Právě zřetel na místo, jaké mystika v Sabinově díle zaujímala zvláště v le- 

tech 1835-6, ve srovnání s malým počtem jejích ohlasů u Máchy, vedl O. Králíka dokonce  

k hypotéze, že tyto mystické verše Máchovy pocházejí ve skutečnosti z pera Sabiny. Ten  

jako pořadatel literární pozůstalosti K. H. Máchy je do ní měl zařadit.
45

 Hypotéza byla ale 

vyvrácena.
46

 

Sabinova poesie je plná touhy po nadsmyslnu. Její částečné uspokojení a příslib naplnění  

přinášejí vize mystického charakteru blaženého života na některé z hvězd nebo nad nimi:  

„Vesele stoupat ode hvězdy k hvězdě a v moři nebeském k blahosti procitnout.“ Takový  

je cíl nadzemských poutí ve viděních. Sabina napíše: „nadezemskou v sobě cítím moc“
47

 

a „Krásné vidím světy, vznešené nad země, ohlasy nebeské zalétají ke mně.“
48

 Vize někdy 

ve spánku nás odkazují k Erbenově vzpomínce z té doby, jak velký zájem o sny a jejich 

interpretaci Sabina měl. Je to potvrzením, že verše takového druhu nejsou jen literární sty- 

lizací. 

Jaké filosofické, náboženské, teologické výklady byly u Sabiny v blízkosti zážitků,  

za nimiž mělo stát mystické světlo? Důležitá v tomto směru jsou slova ze Sabinovy stati  

o K. H. Máchovi „Uvod povahopisný“ z r. 1845, kde píše, že se Mácha neodvážil nebez - 

pečného záletu na perutích metafyzického zkoumání do nadhvězdných říší, do onoho ráje  

zvelebených mravů, ku chrámu původního světla.
49

 A hned dále, že Máchovi byl blízký 

Goethe, ne Schiller. 

Schiller byl blízký Sabinovi. Četba jeho díla Sabinou zmiňovaná ho posilovala v teismu,  

kdežto Goethe zastával panteismus. Schiller sám stál pod vlivem Reinholda vycházejícího 

zase z Rembolda a Jacobiho. Tohoto, podle Hegela nejromantičtějšího filosofa zprostředko- 

vala Sabinovi školská výuka filosofie profesora Exnera, který hovoříval i o Kantovi; výkla - 

dy o Kantovi byly povoleny v monarchii po r. 1827. Zde je asi podnět k Sabinovu výroku 

o důkladném, ale trochu zastaralém Kantovi.
50

 Jacobi svým učením usiloval zbavit Kantův 

teismus nejistého základu v praktickém rozumu. 

44 MARTEN, M. (Úvod) In Karel Sabina, Lyrika. Praha, 1920, s. 10. 
45 KRÁLlK, O. Demystifikovat Máchu. Ostrava, 1969, s. 124 a další. 
46 VAŠÁK, P. Metody určování autorství. Praha, 1980. 
47 SABINA, K. Vybrané spisy 1. Praha, 1911. s. 19. 
48 SABINA, K. Vybrané spisy l. Praha, 1911. s. 52. 
49 SABINA, K. Vybrané spisy 11. Praha, 1912. s. 8. 
50 SABINA, K. Vybrané spisy III. Praha, 1912. s. 126-7. 
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Působit na Sabinu mohl i Arbesem zmiňovaný mystik Svedenborg, také J. Bohme a St.  

Martin. Potvrzení vlivu posledního z nich na Sabinu, který u nás ovlivnil i F. Palackého 

možno snad vidět v pozdější Sabinově stati o mysticismu. Teoretickým zdrojem pro Sabinu  

hyla i světelná teologie, k níž se hlásil u nás tak tehdy oblíbený Herder se svým členstvím  

v řádu Iluminátů zastávající právě iradiační, resp. iluminační teorie, podobně tak J. A. Ko- 

menský s colegiem lucis. Zde je možno se jen s nejistotou odvolat na vystupování podob - 

ných sdružení v pozdější Sabinově beletrii. Sabinovu vyjadřování o těchto tématech mohl  

bránit ohled na mysticismus citlivou cenzuru. Podobně je tomu s možným ohlasem u něho 

dobově oblíbených směrů platonismu a neoplatonismu prostupující ostatně dobovou filoso- 

lii i starší barokní mystiku světla. 

Nadpřirozené světlo přivádí ke svému zdroji, Bohu. V této souvislosti se nabízelo sym- 

bolizovat boha jako slunce. Připomenu zde Sabinovy verše: „Nadzemská moc tam žije, an  

pravda se v posledním slunci kryje.“
51

 Poslední slunce, Bůh, bývá Sabinou označován slo- 

vem Světovid. Toto slovo, jeho obsah, Sabina spojuje s výrazem „vidina světa“. Ten najde- 

me v jeho próze „Poutník“: „Tu prosila hlasem žalujícím věčnou vidinu světa o zachování  

Ivé.“ V Riegrově naučném slovníku je vyložena jako světová idea. Jak jsme právě viděli,  

Síibina ji chápe teisticky. Podle Králíka třeba hledat původ, souvislost Sabinova termínu  

i pojmu „Světovid“, spojovat ho s praslovanským Svantovítem, svátým světlem, bohem  

slunce, nejvyšším božstvem Slovanů. Králík uvádí, že již Dobrovský odmítl podobné spe- 

kulování o hlubokém významu pohanského božstva.
52

 

Na rozdíl od osvícensky střízlivého Dobrovského Sabina, romantik, podobně jako tře- 

ba Slovák P. Z. Kellner-Hostinský vysoce cenil národní mytologii, národní tradice vůbec.  

1’ozději spolu s Liblinským chtěl na jejich základě budovat filosofii, na základě lidových  

přísloví praktickou. 

Skutečností je, že Svantovít byl tehdy u nás chápán jako božstvo našich předků. Dokazu- 

je to plán Sabinovi blízkého Máchy na divadelní hru „Bratrovrah“ o Boleslavovi. Fakticky  

však Svantovíta, Svaroha uctívali severní Slované. Kult boha slunce byl ostatně přítomen 

v předlouhé řadě etnik a bylo mu dřívější vědou dáváno bezkonkurenčně prvé místo co do  

důležitosti. 

Platon nazval ideál dobra sluncem. Panteistické a polyteistické koncepce slunce, boha  

jsou, jak jsem již naznačil, Sabinou měněny v monoteismus. Tak jako se s tím setkáváme 

1 1  Danta Alighieriho v posledním zpěvu „Božské komedie“ (Bůh=slunce). Sabina sám ve své  

pozdější už zmiňované stati o mysticismu píše o snad teistickém chápání světla Peršany.  

Jak řečeno, Světovid (ví, vidí vše), poslední slunce je pro Sabinu osobním Bohem vedle 

něhož v jeho poesii vystupuje slunce, které není sluncem posledním, ale fyzické slunce  

mající i duchovní moment. Tak v Sabinově básni „Přírody sen“ Světovid, toto slunce podro - 

bené osudu umírá a předává svou duchovní sílu různým složkám přírody i člověku. Vše 

se dál rozvíjí získanou silou a objevuje se i nové slunce; v člověku procitá duch. Marten  

51 SABINA, K. Vybrané spisy I. Praha, 1911. s. 83. 
52 KRÁLÍK, O. Demystifikovat Máchu. Ostrava, 1969. s. 136. 
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soudí o této básni, že se v ní mysticky vystupňovaná láska k přírodě rozpíná v mocnou  

filosofickou koncepci, přibližuje se vidinám Slowackého. Ve zmínce o procitání, probuzení  

ducha u člověka může jít o vliv Novalise, celkové romantické i poloromantické Hegelovy 

filosofie. 

O přítomnosti duchovního momentu u člověka Sabinovy verše říkají „Jen duch se vzná - 

šel můj na nebesa, však každý prášek mého tělesa zde na květ pohozen. Ač zvyklého jsem  

žití pozbýval, že v nové roucho duch se přestrojil.“
53

 V básni nehovoří Sabina o lidské duši, 

jen o duchu. Takové rozlišení, rozdělení nalezneme v jeho stati o mysticismu, kde uvažuje,  

že duch snad prostředkuje u člověka mezi tělem a duší. Stať umožňuje nám i udělat pokus  

o celkovější nastínění Sabinovy kosmologie i určení některých jejích filosofických zdrojů.  

Bůh (poslední slunce) svěřil důležitou roli ve světě a jeho vývoji, tvorstva ústřednímu slun - 

ci přírody, které dává vzniknout řadě sluncí. Působení jednoho z nich sehrálo významnou  

úlohu při vzniku organického života. Ve stati se při tom odvolává na Schellinga a odpovídá  

to v jistém ohledu dnešnímu vědeckému poznání. Na Sabinovu koncepci kosmologických  

ontologických otázek měl jistě rovněž vliv Novalis a Krause. Oduševnění nebeských těles  

spojených láskou připomíná Novalise, Krause zase spiritualizací všeho a patrně i panenteis- 

mem usilujícím překonat rozpor mezi teismem a panteismem. Je otázka, zdali jde u Sabiny  

vždy jen o panteistickou tendenci (Odraz Novalisova vyššího hvězdného člověka Astralise  

je patrný v báchorce o zbloudilých hvězdách, viz Sabinův román „Na poušti“). 

U Sabinova chápání gnoseologické problematiky třeba hned zdůraznit zvláštní roli, jakou  

má podle něho cit, intuice. Mluví o tom jeho verše „K hvězdnaté proč výšině hledíš? Več - 

nost-li tam vyzkoumati mníš? Pohlédni ve vlastní srdce své, věčné hvězdy spatříš citlivé.“  

A dále o zdroji duchovního blaha člověka z poznání „Či v zkoumání blaženosti hledáš? Ne - 

podá ti věda, co želáš. Zavři, zavři knihy surové, v srdci, v přírodě zří blaho své!“
54

 Jestliže 

prve měl na mysli popisnou vědu, z básně publikované v r. 1840 dozvídáme se zase „Tmou  

sklíčenému věda světlo podá.“
55

 A že věda zřejmě využitím rozumu, intuice a fantasie při- 

nese poznání později než je tomu v případě hledání pravdy za  mystického momentu.
56

 

Pravda je svou povahou krásná tak jako příroda. Úspěšným při jejím postihování může  

být umělec, básník. Sabina o tom: „Takto příroda a básník příbuznými jsou si tvory. Kde  

jejich tamť i moje písně a slzy mé se zrodily.“
57

 Znovu zde narážíme na ohlas romantické 

filosofie Schellinga a Novalise. Pro obě musí být pravda krásnou a umělec vedle filosofa,  

vědce má schopnost pravdu poznávat, k ní se přibližovat. 

U Schellinga nazírání, intuice a fantazie spolu s rozumem jsou faktory poznání. Také ale 

mystický moment, jak ukazuje W. Beierwaltes ve své práci „Platonismus a idealismus“.  

Podle Novalise ne rozum, ale mravní cit je základní tvořivou schopností, svobodou, vlastně  

53 SABINA, K. Vybrané spisy I. Praha, 1911. s. 43. 
54 SABINA, K. Vybrané spisy I. Praha, 1911. s. 156. 
55 SABINA, K. Vybrané spisyI. Praha, 1911. s. 123. 
56 SABINA, K. Vybrané spisy I. Praha, 1911. s. 174. 
57 SABINA, K. Vybrané spisy I. Praha, 1911. s. 128. 
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božským v nás. Ten plní fundamentální úlohu pří hledání návrhu světa, který je v našem  

nitru. K Novalisovi se Sabina hlásí básní „Kvítek“ připomínající Novalisův „Modrý květ“.  

V období končícím prvními čtyřicátými léty 19. století Sabina nezastával však vždy ná- 

zory, o nichž byla řeč. Přestával důvěřovat jejich oporám. Na několika málo místech jeho  

díla z tehdejší doby se setkáváme s názory výrazně jinými. Zachytíme je v Sabinově poesii,  

verších: 

„z nadzemských krajů všech 

Mně hřbitovní do srdce vane dech 

Jen prach ty hvězdy? 

...Nade mnou prázdný, bezkonečný strop, 

Pode mnou chladný, věčně tmavý hrob.“
58

 

Vysvětlení základu kolísání, rozpolcenosti u romantického mystika, básníka a literáta,  

jakým byl Sabina lze snad hledat v pohledu O. Spanna, že ne dobrodružnost, beztvarost  

a subjektivnost jsou vlastními znaky romantické poesie, ale filosofický pocit hádankovitosti  

bytí, rozpolcenosti mezi skepsí a mystikou je podstatným.  

V roce 1847 vycházejí Sabinovy stati umožňující doplnit, upřesnit a osvětlit jeho starší  

I i losofické a náboženské názory a především postihnout jejich vývoj. 

Je to v prvé řadě několikrát uváděná stať v „Muzejníku“ pod názvem „Procházky v oboru  

mystiky, romantiky a bájení“. Sabina v ní stručně probírá vývoj lidského poznání. Zprvu se  

mělo opírat o cit, ať už mysticky „rozjařený“, jak píše, nebo nikoli, a o fantazii, propojování  

obojího. K nim se připojil rozum. Patrně s oporou St. Martina podle stati člověk dospěl  

prvotně k čistému pojmu stvořitele. Později vinou spekulace, náruživosti (ta stojí u Sabi - 

ny v opozici vůči citu), ctižádosti a svéhlavosti opouští toto prvotní náboženské poznání.  

Vzniká a dále se rozvíjejí panteismus, polyteismus a materialismus. Sabina upozorňuje na  

geografické ovlivnění mystiky. 

K otázce panteismu ve stati také píše „Starší mudrcové pouze na své zkoumání omezeni 

a vyššího zjevení neúčastni [byli] toho mínění, že Bůh a příroda jest jedno a to samo.“
59

 Pro- 

li tomu zde staví, že „Bůh a příroda věčně sice od sebe odloučeni, předce k sobě připoutání  

jsou svazkem lásky pronikající je.“
60

 

V odrazu tehdejší krize filosofie, o níž píše jinde - Sabina lituje, že „novější učenci, právě 

li, jenž vědomostmi dosaženými na vyšší stupeň poznání postoupili, pud citu méně uznávají,  

a síly své rozmanitě rozptýlené na pozorování a zkoumání oné jednosti nenapínají, v níž se stře- 

dí vše vědění. Naproti tomu zase jiní méně nadaní a zkušení, zvědouce že vše v jedné celosti se  

spojuje a způsob téhož spojování se a na sebe působení jen na polo pochopujíce, co jinak rozu - 

,s SABINA, K. Vybrané spisy I. Praha, 1911. s. 49. 

” SABINA, K. Procházky v oboru mystiky, romantiky a bájeni. In Časopis Českého muzea. 1847. s. 486. 

“ SABINA, K. Procházky v oboru mystiky, romantiky a bájení. In Časopis Českého muzea. 1847. sv. I, s. 490. 
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mem pochopiti nemohou, pochopují citem zbožnosti a tušení.“
61

 K citu, intuici uvádí Sabina, 

že z „toužení a tušení svrchovaného blaženství a svrchované dokonalosti, z nichž jediných se  

zrodila pravá, věčná svoboda a láska“
62

. O mystice nyní soudí, že „skutečné vědomosti neroz- 

množí,“ ale „obrazotvornost se obohacuje a smyje ze sebe špínu pouze hmotných interesů“
63

 

S mystikou a bájemi úzce spojuje mystickou romantiku. Naznačí existenci romantiky ne- 

mystické, dále se věci nevěnuje. Nemystická romantika je patrně spojena s fantazií a citem 

„mysticky nerozjařeným.“ 

Řešení krize filosofie a vědy, poznávání vůbec spatřuje nově v užívání empirického po- 

znání, dále rozumu, ale i intuice a fantazie v poznávacím procesu, jako u nás např. J. E.  

Purkyně, a neopomíjet filosofické poznání jednoty přírody. Vyzdvihuje v tomto ohledu dílo 

Humboldtovo. Dodejme hned, že ten sám postrádal u sebe v „Kosmu“ dostatečný empirický  

základ. K poznání uvedené jednoty může podle Sabiny pomoci zvláště rozvoj chemie a jak  

píše ideálních sil elektřiny a magnetismu. Věnovat pozornost by se měla i výsledkům tako- 

vých předchůdců vědních oborů, jako byla alchymie. Třeba usilovat o filosofii jednotlivých  

oborů, skupin, významnou pak pro nejobecnější filosofická bádání.  

Ve stati staví Sabina otázku antropologickou: „Kde končí se hmota a počíná duch v člo- 

věku?“ Na jejíž zodpovídání se váže veškeré další poznání a veškeré poměry lidské, vyplý - 

vající „nadání i povinnosti naše.“
64

 

Otázky hranic hmoty a ducha, obtížnosti vymezení jejich sil a schopností se Sabina dotý- 

ká v recenzi na Vocelův „Labyrint slávy“ otištěné v „Květech“ v r. 1847. Zmiňuje námitku  

„osvíceného naturalisty“ vůči recenzované básni, „že příroda právě jest základem a jeviš - 

těm duševních snažení a mrtvé hmoty že vskutku žádné není, jakož i žádné pravdy mimo 

přírodu, poněvadž žádné opravdivosti.“
65

 

„Osvícený naturalismus“ je vlastně zbožštěním hmoty. Ať již z vnitřních anebo vnějších  

důvodů, ohledu na cenzuru Sabina jen dodává, že na toto pole se dále nepustíme domejš - 

lejíce se, že Vocel přírodě věčná práva a nevyzpytovaný posud život neodjímá. K etickým,  

morálním dopadům takového pojetí hmoty napíše, že je třeba znát vyšší poměry přírody  

a z nich v jednání vycházet, nekořit se jejím nižším silám a žádostem.  

Prakticky v téže době jako tato Sabinova recenze a jeho stať o mystice vychází v perio- 

diku „Ost und West“
66

 stať na okraj Gablerova příspěvku do známé diskuse o filosofii v Če- 

chách probíhající u nás v prvních čtyřicátých letech. F. Čupr ji s otazníkem připisuje K. Sa - 

binovi a zařazuje do sborníku „Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Bohmen“,  

jehož je Čupr pořadatelem. Stať v časopise „Ost und West“, do něhož Sabina poměrně často  

přispíval, vykazuje názorové podobnosti se Sabinovou statí o Šafaříkovi z pozdější doby  

i  jinými místy jeho díla. 

61 SABINA, K. Procházky v oboru mystiky, romantiky a bájení. In Časopis Českého muzea. 1847. s. 569. 
62 SABINA, K. Procházky v oboru mystiky, romantiky a bájení. In Časopis Českého muzea. 1847. s. 315. 
63 SABINA, K. Procházky v oboru mystiky, romantiky a bájení. In Časopis Českého muzea. 1847. s. 321. 
64 SABINA, K. Procházky v oboru mystiky, romantiky a bájení. In Časopis Českého muzea. 1847. s. 583. 
65 SABINA, K. O literatuře, Praha, 1953. s. 52. 

“ Ost und West, 1847, roč. XI, č. 47. 
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Autor souhlasí s Gablerem varujícím krajany před mylnými cestami filosofie a připomíná  

nedávný vývoj filosofie v Německu. Tam nejnovější filosofické směry prohlašují dřívější za  

překonané a hlásají potřebu rozpustit všechny stávající formy filosofických věd a umožnit  

lak jinou cestou získat ztracené pole. Významná je připomínka, aby se Gabler vyvaroval  

vylít s vaničkou i dítě. 

V letech 1848-9 se Sabina výslovně hlásí k podnětům empirika Bacona Verulamského,  

kleré uložil ve svém „Organonu“, z něhož Sabina cituje. Vyzdvihuje, že všechny vědy se  

nyní uchylují nebo mají uchýlit k jednomu středu, že vlastní jak popisnou tak i spekulativní  

část. Zdůrazněna je tak filosofická stránka vědních oborů; vyhledávají vlastní základ, příči - 

ny a důsledky, hledí na působení. Setkávají se s praktickým životem. Právě požadavek služ - 

by praxi hraje důležitou roli při vzniku nových nauk (neologické vědy). Má zde patrně na  

mysli i socialistiku, o níž hovoří jinde. „Věda jako základ poznání a stopa  pravdy, osvětluje 

naše účely, poukazuje na prostředky k jejich dosažení. Jako slunce paprsky nejrozmanitěj - 

šich vědomostí ze sebe vysílá všemi směry.“
67

 Tak přijímá Sabina dobové teze o uskutečně- 

ni filosofie a vědy, cesty k překonání jejich krize.  

Během Sabinova věznění i po jeho návratu z olomoucké pevnosti, když začíná znovu  

publikovat, pokračuje to, co nazval v „Ost und West“ jako rozpuštění filosofie.  

Právě v roce 1857, kdy opouští vězení, vychází Drbalova brožura „Verfall der Philoso- 

phie“ („Rozpad filosofie“), jak věc označuje Drbal a probírá hlavně gnoseologické a meto- 

dologické příčiny toho. V nástupní přednášce na vídeňské univerzitě, ústřední vysoké škole  

a první filosofické katedře monarchie, nový její profesor filosofie herbartovec Zimmermann 

řekl, že před filosofií stojí úkol, přestat musí jen nazírání věd i filosofie. Naráží na Schellinga,  

který nakonec takový intuitivní přístup ve své filosofii opustil - i jen empiričnost, popisnost 

speciálních věd. Bylo to v r. 1861, kdy Sabinovi vychází  jeho „Duchovný komunismus“ do- 

týkající se rovněž úkolů ústřední vědy, filosofie a věd souvisejících s jejich novým pojetím.  

V „Duchovném komunismu“ Sabina opakuje a zdůrazňuje, že svou minulost věda „více  

kriticky než pragmaticky pojímá a se značuje nezvratnou vírou v úplný svůj převrat, ve 

stoupení své do života a následkem toho i v reformaci společenských poměrů.“  

Je potřeba, pokračuje, aby „všeobecně na nových základných ideách se ustanovila a aby  

si z rozpadlých a přežitých soustav nové a trvalé obdoby vydobyla.“
68

 

Všechny vědy jsou články ústřední vědy, filosofie. Hledají ucelení a spojení. Sabina za - 

stává indukci i dedukci. V tom zvláštní úlohu hrají obecné, teoretické části jednotlivých  

vědních oborů, které zas přejímají podněty z nejobecnější filosofické teorie. Opět hájí úlohu 

rozumu i fantazie v procesu poznání. Jak napsal ve stati o Kalinovi, fantazie nesmí být třeš - 

ti vá. Problematiku dále nerozpracovává. Proces poznání je bez konce a má vzestupný ráz.  

Ve své práci literárněkritické, literárněhistorické, odborné vůbec Sabina zmiňuje a snaží 

se uplatnit uvedené metodické zásady. Setkáme se u něho i se zásadou všeobecné souvis - 

losti jevů, stejnoměrného vývoje celku i částí, spirálovým charakterem vývoje, řešením ne- 

1,7 SABINA, K. Příspěvek k poznáni přítomnosti. In Tábor, 1849. s. 37-41. 

“ SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 130. 
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poměru protiv; takto označuje rozpory protikladů. Tyto metodické, dialektické zásady mají  

objektivní základ ve zkoumané skutečnosti, jejich aplikace se musejí vyhýbat spekulování.  

Projevuje se tu vliv hegelismu, ať již přímý nebo spíše zprostředkovaný Krausem respektive  

Leonhardim a Štorchem s jejich vztahem k empirickému poznání.  

Filosofie posledně jmenovaných byla Sabinovi blízká z řady příčin; vedle právě zmíně- 

ného - vztahem k společenské praxi, morálce a národním momentem, vztahem ke Komen- 

skému. Připomínám zde později i inicitivy Leonhardiho vyučujícího na Karlově univerzitě  

a jím konaný mírový kongres, který měl sbližovat pohledy filosofů a náboženských myslite- 

lů. Vztahem ke konkrétní realitě, střízlivostí a postojem k praxi bylo Sabinovi blízké vysoké  

hodnocení historické vědy Štorchem. Blízký je mu Krause a jeho žáci i teismem a pojetím  

vztahu filosofie, vědění a náboženství. Podle Štorcha jsou vzdělání a náboženství dvě líce  

jednoho života, jedna s druhou prospívá a hyne. Základem filosofie a vědění je Štorchovi  

nábožnost. 

K podstatě skutečnosti, povaze ideální nebo materiální a sporu o tom Sabina v „Duchovném  

komunismu“ napíše, že „spor tento posud žádoucího vyrovnání nedošel jinde nežli v nábožen - 

stvích.“
69

 Všimnu si nejdříve slova „žádoucího“. Slovo nesouvisí s filosofickým dualismem  

v náboženství, teologii. Víme, že Sabina ve svých přednáškách řadil náboženství k idealismu 

a s výhradou nejistoty jeho autorství se ve stati „Pravdy“ vyjádřil o filosofickém dualismu  

vyhýbavě, spíše odmítavě. Slova „posud“ a „žádoucí“ v citátu z „Duchovného komunismu“  

odkazují ne k argumentům ontologickým, ale morálním a touze po eschatologickém vyústění 

života jednotlivých lidí i vírou v jeho naplnění, jak čteme na jiném místě brožury.
70

 

Štorch v pojednání o Komenském napsal, že stál na rozhraní dvou vzájemně nepřátel - 

ských věků náboženského a rozumujícího ducha. Nedosáhl jejich smíření a Štorch pochy- 

buje, že by bylo dosažitelné i v 19. století. Komenský jako filosof, píše Štorch, si váží  

rozumu a uchyluje se k náboženství srdce a činu.  

Sabina vyznával racionální náboženství obsahem, ne základním zdůvodněním. Nejprve  

nejasně, pak otevřeně, popře Kristovo božství. O náboženstvích prohlásí v r. 1868, že mají  

sociálně politické základy a k čemu se starat o kánony, přihlížet k dogmatům: „Naším dog - 

matem je: Nečiň jinému, co sám nechceš, aby ti činil.“
71

 

Před smrtí se však Sabina nechal zaopatřit svátostí nemocných. Můžeme se jen dohado- 

vat, zdali šlo o konformní gesto, ohled na konvenci, projev návratu k víře nebo výraz názoru  

o blízkosti teologie i konfesijní víry zastávané lidem a náboženské filosofie inteligence; tak  

o tom psal v souvislosti s J. Husem ve svém „Dějepisu literatury československé“
72

, blízkos- 

ti, která jako u Štorcha se jednou stane jednotou, splynutím.  

Sabinův postoj k jím zastávanému idealismu, jak jej chápe, dokládá mj. i jeho výrok, že  

postrádá výzkum spiritismu idealistickou psychologií. Odsuzuje materialisty a racionalisty 

69 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 21. 
70 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 77. 
71 SABINA, K. Řeč na Husově oslavě v Praze 6. září 1869. 
72 SABINA, K. Dějepis literatury československé staré a střední doby. Praha, 1866. s. 449. 
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v uvozovkách za apriorně odmítavý přístup ke spiritismu a jeho zkoumání. Sabina, jak uká - 

zala R. Grebeníčková, neopustil plně ani v této době mysticismus a kladl ho vedle jiných 

cest poznání, což bylo pro něho typické. Kolísal i k skepsi a materialismu.  

1'ilosofické, náboženské názory měly řadu projevů, důsledků, teoretických i praktických.  

Sabina kritizuje subjektivní idealismus Berkeleyho, morální nihilismus Stirnerův, přehnané 

.spekulace, „filosofii jednající o větrných pojmech místo reálných věcech.“ Psal, že jsou  

vzdáleny zdravé slovanské povaze, patrně jako ohlas filosofické diskuze u nás ve čtyřicá - 

tých letech 19. století. Odmítal ale také nefilosofičnost, prakticismus. U Herbarta oceňoval  

jeho střízlivost. Jako zajímavost zde zmiňuji, že ve své „Moraně“, beletrii, reflektuje Her - 

hartův výklad o „lidské“ bytosti bez duše a o dvou duších jednoho lidského jedince, druhé  

hlásané románovým filosofem již v „Na poušti“. Francouzskou filosofii v extenzích Umě- 

lecké besedy chválil pro její smysl pro pokrok. 

V etických otázkách vystupoval ve jménu dobového idealrealismu proti hrubému mate- 

rialismu a pragmatismu na jedné straně i proti romantickému přehnanému upřednostňování 

ideálních hodnot bez ohledu na realitu, její poznání na straně druhé.  

Sabinovi šlo o vyvážené sledování materiálních a ideálních zájmů bez pouhého indivi - 

dualismu, bez individuálního nebo jiného sobectví s přihlížením k danostem osobním a po- 

měrům přírodním i historickým, bez nepromyšleného podléhání zvykům a bez šosáctví. Za - 

slával toleranci vycházející z principu, ne lhostejnosti. Principem byl humanismus, ať již se  

opíral o náboženství, filosofii, třeba i o filosofii Schopenhauera nebo Feuerbacha. Na základě 

tohoto principu chtěl lidi sjednocovat v zájmu cílů, hodnot, které humanismu odpovídaly,  

byly s ním v souladu - idejí svobody, rovnosti, blaha duchovního i hmotného celé společnosti  

i každého jedince. Dospívá k vyvažování kolektivismu a individualismu. 
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III. Společenské a politické názory. Obecné pohledy 

O společnosti, jejím vývoji, obecné historii se Sabina poprvé vyjadřuje ve stati „Procház - 

ky v oboru mystiky, romantiky a bájení“ publikované v „Muzejníku“ v r. 1847. V této práci 

s uvedenou tematikou najdeme jen několik poznámek, míst k tématu našemu.  

Původem historie, píše Sabina, je myslící člověk se svobodnou vůlí, ne člověk jen jed- 

nající. Myšlení osvobozuje člověčství v člověku. Sabina tu ovšem má na mysli nejprve 

člověka jednajícího podobně jako zvířata s jeho koloběhem života. S odkazem najiná místa  

statě o mystice, z níž vycházím, možno mluvit nejdříve o myšlení srdcem, myšlení citovém,  

které se pak propojí s fantazií a posléze nastupuje myšlení rozumové. 

Obsahem historie, která vystřídala životní koloběh, jsou podle Sabiny poměry osob, ro- 

din a států k času a prostoru. Hlavní v poměrech jsou pak interesy lidstva tvořící se i měnící  

vlivem vyšší mocnosti, idejí. Jejím výrazem je myšlenka, na níž je založeno vychování  

člověka.
73

 Idea zde má metafyzický charakter. Patrný je zde ohlas Hegela. Uvidíme, jak se  

její obsah u Sabiny dále vyvíjel. 

V materiálech publikovaných Sabinou v novinách v revolučních letech 1848-9 brzy po 

zveřejnění stati v „Muzejníku“ i sborníku „Tábor“ se hlásí k pokrokové dějinné úloze učení  

o lidské přirozenosti, k přirozeným právům odhalovaných rozumem - i úloze ducha času. 

Zmiňuje a odvolává se na známý naučný slovník liberálů Rottecka a Welckera.
74

 

Zatímco Rotteck operoval s lidskou přirozeností a z ní vyplývajícími právy, Welcker  

zdůrazňoval ducha času, v němž obecná myšlenka lidských práv je modifikována, konkre- 

tizována faktory historickými, geografickými. Příroda sama uzpůsobuje základy budoucího  

lidstva, jíž pak poměry časové a místní k vývinu uvádějí.
75

 Duch času má povahu u Sabiny 

vyšší moci, při zachování svobody lidské vůle. Napíše „Národy neopustí ducha času a ten  

neopustí je.“
76

 Otvírá se možnost urychlování či zpomalování realizace dějinných tendencí. 

V „Táboru“ v r. 1849 čteme také „Duch času není papírový větrník.“ Později o duchu času  

řekne, že je to několik stávajících myšlenkových směrů, z nichž jeden je hlavní.  

Sabina v „Táboru“ popírá rozhodující roli náhody kritikou známé Holbachovy myš lenky 

jak „někdy knížecí milenka, tvrdá stolice panovníka vyvolají velké změny v Evropě.“
77

 To 

však neznamená, že náhodě nepřisuzuje dokonce význačnou úlohu.  

Vedle posledně již zmíněných dějinných činitelů se odvolává i na Boha a na Nemesis.  

Myslím, že možno shrnout; dějinné faktory počínaje idejí, o nichž byla řeč, jsou spjaty  

s prosazováním vyššího všeobecného cíle a zájmu, proti zájmům a cílům jednotlivců a díl - 

čích skupin. 

V revolučních letech 1848-9 se Sabina přihlašuje k socialistice, která mu je vědou o spo- 

lečnosti pomáhající poznávat a pochopit dějinné tendence a jejich vyústění. Požaduje překo- 

nání jednotlivých socialistických škol, výslovně uvádí Saint-Simonovu a Fourierovu. Blíz- 

73 SABINA, K. Procházky v oboru mystiky, romantiky a bájeni. In Časopis českého muzea 1847, sv.l, s.312. 
74 SABINA, K. Slova o politickém vzděláni. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 182. 
75 SABINA, K. Na poušti. Praha, 1908. s. 36. 
76 SABINA, K. Tábor, 1849. s. 46 - 7. 
77 SABINA, K. Tábor, 1849. s. 47. 
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ké socialistice, ne-li totožné jsou Sabinovy teorie odhalující specifičnost společenského,  

jeho základní důležitost.
78

 To v Sabinově době bylo již někdy označováno jako socialismus.  

Sabina tu má v tomto ohledu na mysli zvláště práci Fergusonovu „History of Civil Society“  

(Dějiny občanské společnosti) a levé hegelovce. Cílem civilizovaných společností podle  

1'ergusona je rozvíjet dovednosti a spravovat se zákony.  

Občanská společnost, národy jsou primárně povolány k řešení problémů společnosti, 

prosazování ideje, dějinné tendence proti stávajícímu státu. V duchu liberalismu stát do 

značné míry ani nepotřebují. 

Snad vlivem pravých socialistů věnuje Sabina pozornost tomu, jak se zrychluje nebo  

zpomaluje společenský pokrok, když vedle ideálních hodnot je usilováno či neusilováno  

i o hodnoty materiální. Ideální je jednota obou snah, pokud je vše v celospolečenském zá - 

jinu. Sabina sám přiznává, jak romanticky dříve materiální nedoceňoval.  

V duchu L. Bórna a levých hegelovců se snaží blíže postihnout a charakterizovat rozpory  

a vývojové síly dějinných období. Sabina napíše, že každá doba se musí posuzovat z dvo- 

jího hlediska: l)Co jest sama o sobě a 2) Jako přechod k velkým činům budoucnosti, „jsou  

dvojí síly, jedny dávají době ráz, druhé sahají do budoucnosti.“
79

 Uvádí, že někdy do velmi 

vzdálené budoucnosti. Odmítnuto je tak positivistické přitakání momentálnímu stavu.  

Oboje síly spolu bojují a projevují se svými skutky. Podle toho lze tyto síly hodnotit.  

Nelze je plně změřit, dokud se zcela neprojeví. Třeba je zkoušet. Síly se užíváním cvičí  

ii cvičením rozmnožují. Nic není nemožné, čeho „zárodky se v času chovají,“ pokud síly  

časové vývin tohoto dostatečně podporují. Protože časové síly stojí proti sobě, je zapotřebí  

zkoumat, zdali odpor nebo podpora těch či oněch převažuje.  

Jednou ze sil připravujících a podporujících pokrok je věda, zvláště novodobá. O křes - 

ťanství soudí, že na počátku svého působení znamenalo obrovskou revoluci v sociálním  

životě, později opustilo své vznešené účele, odkazuje na posmrtný život a klade pouta lid- 

ského ducha. 

V Sabinově současnosti síly státu quo představují podle něho hlavně byrokracie, vojsko  

stávajícího státu, vládní tisk a aristokracie operující historickými právy, podle Sabiny zvy- 

ky. Kritérium kvality státního fungování a ustrojení má být, jak hlásají oficiální autority,  

jeho komplikovanost, což Sabina vícekrát kritizuje. Je si vědom i síly peněz boháčů slou- 

žících stávajícímu. Podporovatelem starého - jak už naznačuje ve své husitské tetralogii 

podporovateli stávajícího, starého jsou lidé vzděláním i morálkou inferiomí, lůza ducha,  

k níž řadí třeba vysokou šlechtu. Patří k ní i lůza v obvyklém smyslu. Takováto lůza ducha je  

analogií později Sabinou užívaného termínu duchovního proletariátu. Na druhé straně staví 

zmiňovanou vědu, společnost, národy, pokud usilují o nové, o liberalismus.  

Z otázek politické strategie a taktiky probírá Sabina cestu výchovou a vzděláním obec - 

ným a politickým, vyšším i cestu morálního nebo hmotného nátlaku. Pokud prostor pro 

výchovu a vzdělání neexistuje nebo se blíží nule, nutno přikročit k demonstraci i s rizikem,  

™ SABINA, K. Životní otázky. „Noviny Lípy slovanské.“ 3. 3. 1849. 

” SABINA, K. Příspěvek k poznání přítomnosti. In Čeští radikální demokrati. Praha, 1953. s. 261 a násl. 
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že nebude lidem podpořena a dojde k neúspěchu pokrokových sil. Pro demonstraci je nutno  

volit vhodnou dobu, kdy na lid působí „dav času.“
80

 Dodejme, že demonstrace s hrozbou 

užití násilí, aniž by se použilo, tedy ne morální nátlak byly zprvu s úspěchem použity v r.  

1848. Psal o nich jako něčem tehdy typickém F. Schuselka. Může to sloužit, myslím, jako  

kritérium k odlišení vůdců těchto demonstrací, označením jich jako radikálních demokratů 

proti revoluční násilí užívajícím a nejen jím hrozícím revolučním demokratům. Radikál- 

ní demokraté, Sabina, nehovoří o nutnosti svržení dosavadních představitelů státní moci,  

s výjimkou Metternicha. Takovýto postup připomíná Sabinou uváděnou myšlenku Saint-Si- 

mona o vládě moudrých prováděné rukama stávajících vládců. Později zdůrazňuje potřebu  

výměny byrokratického aparátu dosavadního státu.  

Obecně Sabina vyzvedává, že úlohu vůdců nelze přeceňovat na úkor uvědomění lidu.  

Vícekrát se vrací k zásadě hlásané - jak sám píše - Ledru-Rollinem a Mazzinirrt, že lid je 

třeba udržovat vůdci v napětí a vzrušení. 

Bylo řečeno, podle Sabiny, že síly nového, změny, žádaly liberalismus. Je na čase uvést,  

že ho někdy chápe široce, zahrnuje do něho demokratismus a liberalismus tentokrát v už- 

ším slova smyslu, tedy bez demokratismu. Myšlenka demokracie nesmí být odtrhávána od  

myšlenky svobody, Sabina se staví proti totalitnímu demokratismu, diktatuře ve jménu lidu.  

Staví se rovněž proti odtrhávání obecné svobody od svobody národní. 

V revolučním období let 1848-9 požaduje konstituční monarchii, zrušení poddanství, de- 

mokraticky volené parlamenty, omezení zákonodárné moci panovníka, jeho jen suspensiv- 

ní, odkladné veto u navrhovaných zákonů. To mu nebylo ideálem,  ale republika, jak ukazují 

plány spiklenců r. 1849, k nimž Sabina patřil a měl připravit návrh republikánské ústavy.  

V sociální oblasti tehdy stále hájil zrušení roboty bez platby ze strany rolnictva, řešení  

mzdových otázek, pracovní doby, otázky nezaměstnanosti s pomocí státu, ale hlavně samo- 

správných orgánů a veřejnosti. Blízko stál v tom Sabinovi Kampelík a K. H. Borovský. 

Sabinovi šlo o celkovou transformaci společnosti ve společnost rovných příležitostí, „ob- 

lažení všechněch skrze všechny.“
81

 Podle Friče a Bakunina byl Sabina tehdy socialista. 

Frič zmiňuje, že Sabinovy socialistické názory byly velmi podobné názorům Sladkovské - 

ho. Ty známe ale z trochu pozdější doby z jeho spisku „Über den Urgrund alles Übels in 

der menschlichen Gesellschaft“ (O prapříčině veškerého zla v lidské společnosti), který 

napsal ve vězení pro státní autority ve snaze získat je pro sociální přeměny. Sladkovský  

ve spisku navrhuje zakládat s pomocí státního úvěru výrobní družstva dělníky z menších  

i větších podniků, vždy jedno pro daný obor a dané místo; vedoucími u nich by se mohli 

stát dosavadní soukromí vlastníci podniků. Družstva měla pomoci nejen družstevníkům, ale  

nepřímo i dělnictvu, které by zůstalo v soukromých podnicích. To by v případě nezlepšení  

svého postavení zaměstnavateli přešlo rovněž do družstev. Sladkovský vycházel nejspíše 

z Proudhona a L. Bianca. Od Haštalského víme, že se tehdy o učení obou hodně diskutova- 

lo; o Blancovi se v Repealu hovořilo již dlouho. Diskusí se jistě účastnil také Sabina.  

80 SABINA, K. Slovo o politickém vzdělání. In Radikální demokraté. Praha, 1953. s. 181. 
81 SABINA, K. Životní otázky. In Radikální demokraté. Praha, 1953. s. 239. 
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Z. Fricovy zmínky o velké podobnosti názorů na socialismus u Sladkovského a Sabiny 

lze vyvodit, že i Sabina zastával samosprávný, družstevní princip v socialismu, vždyť to byl  

hlavní rys Sladkovského koncepce. U Sabiny najdeme vyjádření dokládající, že se uchy- 

luji- k tezi zastávané Proudhonem, že nová společnost je záležitostí jen ekonomické teorie 

ii ekonomiky společnosti, ne politiky a státu. Je to v dobách politicky nepříznivých, jako  

lomu bylo v říjnu 1848. 

Sabina nebyl anarchisticky zásadně proti státní pomoci při zakládání družstev, naplňo- 

viiní práva na práci. Stačí zde vzpomenout jeho vyzvedávání Condorcetova požadavku roz- 

šíření kreditu na chudobnější třídy a zřízení všeobecných spořitelen pod dohledem a za  

podpory státu, oceňování chartismu.
82

 Jistě byl proti regulaci družstev státem, jak to hlásal  

llhinc v díle „Organizace práce“ a jiní. Nasvědčují tomu, myslím, slova ze Sabinovy stati  

o Ililancovi v červenci 1848: „Jakkoliv jest socialista, bojuje přece pro despotismus stát - 

ního svrchovaného panovnictví a soustředění.“
83

 Podobně o Blancovi také A. H. Springer. 

Jislě byl Sabina proti etatismu, neefektivnosti národních dílen, o nichž se tehdy všeobecně  

soudilo, že za nimi ve Francii stojí právě L. Blanc (Blancovských družstev vzniklo tehdy 

|ťii několik). Viděl v nich tendenci nebo přímo projev jedné z forem komunismu. Tento „ko- 

munismus národních dílen“ a ještě ostřeji ikarský a Babeufův jako utopické odmítal v „Tá - 

boru“ v r. 1849. Komunistické utopie vyjadřovaly podle Sabiny nespravedlivé sobecké dílčí  

skupinové zájmy podobně jako tomu bylo mutatis mutandis v případě myšlenek hájících 

skupinový zájem bohatých, mocných. Sabina odsuzuje obohacování na úkor dělnictva i ni - 

Oení řemesel fabrikací, útisk malého obchodníka velkým. „Řemeslo má zlaté dno. Naproti  

lomu vyšší průmysl jest nebezpečná hra.Průmysl vyšší nesmí však ničiti a pohltiti nižší.“
84

 

Pokud vyjdeme z toho, že Sladkovský již delší dobu před napsáním „Über den Urgrund 

alles Übels in der menschlichen Gesellschaft“ věřil v možnost pomoci dělnictvu v zakládání  

družstev úvěrem ze strany stávajícího státu, možno vyslovit hypotézu, že Sabina tuto víru ne- 

sdílel a soudil, že takovouto pomoc poskytne jen stát demokratický. Jeden z rozdílů mezi po - 

hledem Sabiny a Sladkovského mohla být víra, důvěra v existující stát a roli zde státu vůbec.  

Po odhalení spiknutí r. 1849, jehož se Sabina účastnil a byl zatčen, při výslechu doznal,  

že v případě úspěchu měla být půda velkostatků rozdělena mezi rolníky.  

Radikální sociální opatření by se v kratším nebo delším časovém horizontu jistě neomezila na 

zásah proti velkostatkům, velkostatkářům a na daně a nucené půjčky uvalené na bo- 

haté. A nešlo by nejspíše jako v Blancově díle „Organizace práce“ jen o vyvlastnění bank,  

železnic a dolů výkupem nebo dokonce na rozdíl od ní dokonce bez výkupu jako výcho- 

disko k dalším sociálním opatřením v oblasti družstev, ale patrně vyvedení ze soukromých  

rukou velkých podniků ve větším rozsahu. 

Dostáváme se tak nyní k tomu, jak se Sabina vyjadřoval k obecné sociální a politické  

problematice po svém návratu z vězem. 

’’ SABINA, K. Cesty oprav. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s.259 

SABINA, K. Louis Blanc. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 187. 
1,4 SABINA, K. Dojmy. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s.202-203. 
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Rozvinutí nebo konkretizaci dříve vysloveného o základní povaze vývoje společnosti,  

jeho faktorů, cest a stadií i perspektiv přináší práce „Duchovný komunismus“ z r. 1861.  

Zde píše o zákonitém spirálovitém vývoji společnosti. Společnost se nepohybuje ani 

v kruhu ani nesměřuje k úpadku, ale přes dočasnou stagnaci i regres směrem vzhůru. Tento  

Sabinův pohled, ovlivněný jistě Hegelem nebo jeho žáky se uplatňuje a přechází v pojetí  

společenských zákonitostí nějako železných zákonů, ale spolu zápasících tendencí. V sedm- 

desátých letech napíše: „Pletichy diplomatů, tajnosti spiknutí, jed a dýka příliš často buď  

přerušily, buď urychlily běh historie, takže se o pevných zákonech jejích jen s rezervou mlu- 

viti dá.“
85

 V dějinách hraje podle něho roli náhoda, která již ale nemá objektivní charakter. 

Dějinství je podle Sabiny proces civilizační. Osudy listva nezávisí však jen na vydobyt  

tých poznatcích, ale i na přírodních poměrech. 

Vedle těchto dějinných faktorů připomíná v „Duchovném komunismu“ i metáfyzické 

činitele - osud a ekonomii světa. Souvisí to s náboženskou odpovědí v zmiňované brožuře  

na otázku, je-li podstata světa ideální nebo materiální. 

Výsledkem působení dějinných faktorů je pro Sabinu zákonité kvalitativní i kvantitativní  

přibývání vzdělanosti s jejími důsledky. Ku všeobecnému postupuje tak, aby obsahem svým 

se zmocnila všech poznání a rozšířeností všech lidí. S ohledem na dané lidské schopnosti  

by měl Sabina svou koncepci spíše nazvat duchovným socialismem. Sabina hledá cesty jak  

působení této tendence urychlit, hlavně cesty a prostředky vzdělávání a výchovy, zejména  

dospělých. Zjišťuje především překážky a omezení vzdělávacího procesu. Jako takové uvá - 

dí nedostatečnou duševní pružnost, nízkost rozumu, duševní lenost, zvyk, bídu spojenou 

s nedostatkem potřebného času pro vzdělávání, zlou vůli, politickou nesvobodu s přímými  

zásahy. 

Problém pro vzdělávání představuje i samotný princip práce, totiž její základní dělba na  

fyzickou a duchovní. Bez vlastní duševní práce nemůže fyzicky pracující dojít ke vzdě- 

lání. Sabina napíše: „Podivnou a nepřirozenou jakousi logikou oddělila se práce hmotná  

od duchovné, takže jako dvé protiv se k sobě měly.“
86

 Základní formy práce nevymezuje 

obvyklým způsobem, např. administrativní práci řadí k hmotné. Kategorii práce duchovní 

nechápe z hlediska bezprostředního ekonomického výnosu, dává sem práci vynaloženou na  

studium. Stavi se proti snižování, podceňování tělesné práce, za přechod bez ostychu k ní,  

ocitne-li se dosud duchovně pracující v materiální tísni. 

Dopady, uplatňování vzdělanosti narážejí na stejné překážky jako samotné vzdělávání  

a výchova. Jak uvidíme později, podmínky vzdělávání a jeho uplatnění nejsou takto u Sa - 

biny vyčerpány. 

Výsledky uplatněného vzdělání, vzdělanosti jsou závislé na její povaze. Nízká nebo 

formální vzdělanost založená na nízkém rozumu vedou dle Sabiny k fatalismu, surovosti  

a nejčastěji sobectví. Svou roli hrají i pudy. Oktrojovaná vzdělanost zase k duchovní stag- 

naci a fanatismu. V oktrojování vzdělanosti se často angažují ve svém zájmu představitele 

85 SABINA, K. Literární rozhledy. In Vybrané spisy Karla Sabiny III. s. 432. 
86 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s.52. 
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státu. Z toho Sabina odvozuje pravý význam a místo dynasticky pojatých dějin v celkovém 

historickém zobrazení, přeceňování, ale i podceňování důležitosti politických dějin vůbec.  

I postupu vzdělanosti se bránilo: „Oslepování zastávali už někteří ideologové, majíce za to,  

že vše, co jest to, i rozumné jest.“
87

 Naráží tu na Hegela. 

Na druhé straně postupující věda, umění, technika přinášené vyšším rozumem znamenají  

vyšší vzdělanost. Vyšší a nižší rozum, s kterými Sabina operuje, jsou kategoriemi německé  

klasické filosofie: Důsledkem, uplatněním vyšší vzdělanosti je pokrok, racionalizace spole- 

čenské skutečnosti. Sabina stejně jako leví hegelovci soudí, že skutečnost není racionální,  

ale máji být. „Svoboda odhaluje roušky pravdy a nové uznává heslo. Vše, co jest to, má  

liýti rozumné.“
88

 

Nové objevy, umělecké obrazy nepřinášejí skupiny, masy, ale vynikající jedinci, osob- 

nosti. Tento Sabinův pohled je nejspíše přímo poplatný dílu B. Bauera, který zas vycházel  

z I 
;
ichta. Výklad některých levých hegelovců o duchovní elitě versus mase nalezl u Sabiny  

patrně odraz v kategoriích duchovní aristokracie a duchovní proletariát. Slovo duchovní  

proletariát neznamená pro Sabinu inteligenci nalézající se v bídě, jak je tento výraz obvyk - 

le chápán. K duchovní aristokracii řadí vedle duchovních tvůrců i lidi zasloužilé o šíření 

a uplatňování nových myšlenek. Duchovní proletariát se staví proti nové, vyšší vzdělanosti  

ii souvisejícímu pokroku, je nositelem negativních historických tendencí.  

Taková byla u Sabiny jedna struktura společnosti. Ta souvisela, byla do značné míry pod- 

řízena sociální, politické, s důrazem na sociální, struktuře založené podle něho na podmanění  

i i  využívání duševně i tělesně pracujících silnými, kteří se věnovali pouze válčení a lovu; jde  

o hlavní strukturu feudální společnosti u nás v době jejího vzniku vysvětlenou Sabinou, jak 

právě uvedeno. Tato společnost, její struktura v mnohém trvá, přežívá podle něho do jeho  

současnosti. Rozhodující pro její vývoj je ale obrácený vztah, tedy působení idejí a duchovní  

aristokracie vyjadřující celospolečenský zájem na danou sociopolitickou strukturu. Oporou 

musí být při tom hluboká znalost společnosti. Vznik státu omezil sice boje  ve společnosti, 

nepřinesl ale svobodu a rovnost. K mocným vládnoucím jeho doby patří podleSabiny mimo 

aristokracie, bankéřů, velcí kapitalisté, hlavy států a vysoká byrokracie stavovských a nede- 

mokratických států; tito se většinou vzájemně podporují. U vzniku bohatství velkých kapita - 

listů a bankéřů sami své podniky neřídících, sehrály úlohu privilegia udělovaná jim státem.  

O sociální, respektive sociálněpolitické struktuře své současnosti ocituje Sabina od H.  

H. Beckera: „Jsou teď tři třídy občanstva, třída pracující, jež v sobě zahrnuje větší část lidu,  

třída prostřední a pak vyšší. Mezi těmi třída vyšší má moc, prostřední chce požíva ti svobody 

a nejnižší či pracující se odbývá mzdou a má jistou cenu, která jednou stoupá, jindy zase  

klesá. Tato třída jest vlastně lidské zboží a ceny nejisté.“
89

 

V pozdější beletrii píše o mistrech a nádenících využívaných mocnými. Zde předpoklá - 

dám se Sabina dotýká u velkopodnikatelů nejen vztahu k jejich zaměstnancům, ale i toho,  

“7 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 58-9. 

“8 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 59. 
M SABINA, K. Sociální studie. Praha, 1950. s. 174. 
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že vlastníci velkých podniků využívají na trhu silného postavení vůči mistrům, majitelům  

menších podniků a jejich zaměstnancům. 

Vcelku možno snad říci, že společnost u Sabiny charakterizuje především základní roz - 

por mezi velkými mocnými a ostatními členy společnosti. Zvláště jeho důsledky postiho- 

vané různé lidové vrstvy bez volebního práva mohou se stát hlavní silou zápasu o celospo - 

lečenské ideje a zájmy. 

Na socioprofesní skupině důstojnictva ukazuje, jak se společenské skupiny, stavy, kasty 

v praxi řídí svou vlastní morálkou, která je vzdálena morálnímu kodexu.  

Dotkli jsme se feudální společenské struktury a jejího vývoje v Sabinově pojetí, které je  

u něho odrazem pro koncepci budoucnosti sociální. Podívejme se teď, jak vůbec chápal sta- 

dia společenského vývoje. Vcelku předpokládá tři taková stadia: Patriarchální komunismus,  

feudalismus a budoucí socialismus. O komunismu v budoucnosti nepíše. U feudalismu ak - 

centuje zprostředkující ráz mezi prvním a třetím. Možno hovořit o hegelovské triádě. 

Zhruba do počátku šedesátých let ale Sabina za přirozený u nás měl přímý příchod od  

komunismu k socialismu. Vycházel z idealizovaného obrazu slovanského dávnověku, který  

konfrontoval s Hegelovým obrazem zcela barbarské společnosti předcházející společnost 

pána a raba i z toho, že feudalismus byl u nás německým importem.  

Sabina věnuje značnou pozornost duchovním základům nové, vyšší civilizace, společ - 

nosti socialismu. Zdůrazňuje v tomto ohledu překonávání scholasticismu, dílo myslitelů 

husitské doby, Chelčického (zásady života jednoty bratrské se měly stát životním principem  

celé společnosti), práci anglických a francouzských deistů a osvícenců dále rozvíjené, myš - 

lenky rovnosti, volnosti a bratrství, různé sociální utopie. 

Zdůrazňuje, že svoboda je naplněná rovnost. Rovnost, volnost, duchovní a materiální  

blaho všech spolu propojené jsou ideou, celospolečenským zájmem socialistické společ - 

nosti. Jsou základem, podstatou nové vzdělanosti a společnosti.  

Rozpracování ideje, cest a prostředků uskutečnění socialismu s ohledem na dané poměry,  

zvláště způsob odstranění sociálních problémů je úkolem sociální vědy. „Sociální evangeli - 

um má přinést společenská věda. Duch sám svoboden jen svobodu uznává a sám spořádán  

v sobě logickými zákony, směřuje na zavedení takového řádu společnosti.“
90

 Sociální věda 

opraví a rozpracuje už vyslovené plány společenské reformy, socialistické teorie. Sabina  

opakuje, co vyslovil v letech 1848-9, že sociologie překoná, odstraní existenci jednotlivých  

socialistických škol, jejich někdy fantastické rysy, využije pravdivé, střízlivé podněty eko- 

nomické vědy rozdělené rovněž do škol a nehájící často celospolečenský zájem, ale interesy  

jednotlivců a jednotlivých skupin. 

V mnohém sociální věda naváže na stávající socialistické teorie. Opakuje tu dobový po- 

hled na sociologii jako nestranickou vůči třídním zájmům oddělující část společenského  

ideálu realizovatelného v souladu s přírodou, přirozeností od utopie stojící proti zákonům  

společnosti a překonávající rozpor individualismu a kolektivismu, ekonomismu a socialis- 

mu, slaďující různé dílčí zájmy. ______________________________________________________  
90 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 99, 115. 
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Kriticky probírá některé socialistické směry a školy. O saint-simonismu soudí, že svou 

samostatnost již právem ztratil. Jako „odlivku“ saint-simonismu v pojetí Bazarda, Chartona 

a Transona zavrhuje proto i lassallismus. Je jisté, že Lassallův směr odmítal pro etatistický  

moment; Lassalle spíše ale než ze saint-simonismu vycházel z L. Blanca. 

V našem prostředí se k lassallismu kladně stavělo dělnictvo, brzy po dělnictvu v zahrani - 

čí, s výhradami i J. Grégr. Z Grégrovy korespondence s Arbesem z r. 1873 vysvítá sympatie  

obou k Proudhonovi. V Německu to byl křesťanský sociální myslitel a pracovník biskup  

Ketteler. 

Po jistou dobu sdílel takové sympatie k Lassallovi i Bismarckův poradce L. Bucher,  

0 němž bude řeč v souvislosti s naším J. V. Fricem. Blízko k němu měla řada radikálních,  

revolučních emigrantů, která vyjádřila svůj postoj k Lassallovu dílu i manifestační účastí  

na jeho pohřbu. 

Sabina probírá a hodnotí rovněž práce Careyho, Američana, který od ekonomické vědy  

přešel k pokusu o sociální vědu, hlavně sociologii ekonomického života a formulování re- 

formních plánů. Carey byl u nás předmětem sympatizujícího zájmu některých mladočechů,  

kleří znalosti o jeho díle získávali spíše z Heldovy knihy o Careym než přímo od něho. Ten - 

to zájem, stejně jako Sabinův, byl určován právě Careyho snahou formulovat „na základě 

společenských zákonů návrhy oprav společnosti a zjišťovat překážky pokroku i prostředky,  

jimiž by se daly oslabit nebo dokonce odstranit.”
91

 

Carey si uvědomuje, že lišící se zájmy vládnoucích, zákonodárců, kapitalistů, zeměděl - 

ců, dělníků aj. brání jim ve studiu jeho reformních plánů a jich uskutečnění. Věří ale, že  

|im udávané důvody je přece dovedou ke studiu těchto plánů a jejich uskutečnění. Sabina  

oceňuje ve značné míře Careyho návrhy. Je si, což třeba zdůraznit, vědom, že různé soci- 

ální skupiny jsou různě připravené, ochotné poznávat a přijmout za své Careyho myšlenky  

a myšlenky sociálních reforem vůbec.
92

 V souladu se svým pohledem, že nikdy jedna idea  

neovládla a sotva někdy ovládne celou společnost Sabinazdůrazňuje, žepřesvědčování 

ve prospěch reforem samo stačit nebude. Předpokládá  potřebu nátlaku, moci při přijímání 

a uplatňování odpovídajících kroků. 

Při své přednášce v Umělecké besedě o možných sociálních opatřeních ve prospěch in- 

teligence vyzvedl s oceněním myšlenky Proudhona. I když obraz budoucí společnosti, cest 

1 prostředků k jejímu dosažení přinese podle Sabiny sociální věda až později, pokusím se  zde 

naznačit, jak si v některých rysech, obecných představách, i když třeba s pochybnostmi,  

luto společnost představoval. 

Politicky zůstává Sabinovým ideálem republika, vyplývá to z jeho beletrie. Nejprve ale  

o jeho postojích k vybraným aktuálním sociálním problémům dělnictva, délce pracovní  

doby a mzdové otázce. Sabina podporuje zápasy dělníků za zkrácení pracovní doby i zvý - 

šení mezd. O mzdě napsal: “Mzda se prostě vykládá jako náhrada za práci. Vskutku jest  

ona podílem v zisku a z toho vlastně vyplývá často se objevující nepoměr, že podíl dělníků  

SABINA, K. Sociální studie. Praha, 1950. s. 172. 

''' SABINA, K. Sociální studie. Praha, 1950. s. 170-2. 
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jest příliš malý vedle podílu podnikatelů, čili kapitálu.”
93

 Vyzývá při tom k solidaritě a dává 

dokonce za vzor selské bouře robotníků, které ačkoli poraženy, přinesly přesto zlepšení.  

Větší význam družstevního hnutí dělnictva přikládá na rozdíl od našeho Chleboráda  

a dalších teprve budoucnosti až při odpovídající výši mezd. U výrobních družstev dělnictva  

vyzdvihuje, že „prospěšnou produkci spolu s prospěchem producentů podporuje a podporu- 

je ji ponejvíce tam, kde kapitál a producent nepracuje pro třetího - pouhého to konzumenta 

- totiž kapitalistu.“ Takovýto postoj k družstevnictví Sabina zastával, jak v dobovém kon- 

textu uvedeno, nejméně již od r. 1848 a nebyl výsledkem pozdějšího vlivu Chleborádova. 

Řešení otázky „práva na práci, zajištění svobody vyučování, svobody svědomí, osobnosti  

a vlastnictví,” by, jak Sabina uvažuje ve svých důsledcích přineslo všeobecné volební právo.  

Připomene to řečené okolo Careyho díla. Možno snad říci, že se tak měla realizovat zásada 

o společenském základu práva, práva odpovídajícího celospolečenskému zájmu. Ze státu  

(polo)absolutistického, pána společnosti by se stal jejím sluhou. Došlo by k rozvoji dosaže- 

ných sociálních reformních opatření a přistoupení k dalším. V tom, významu všeobecného 

hlasovacího práva, je Sabinův názor blízký Blancovi, Ledru-Rollinovi a jiným a byl jimi 

asi ovlivněn. Při naplňování práva na práci a přechodu k nové společnosti měl dle Blanca  

stát všeobecného hlasovacího práva sehrát velkou roli pomocí úvěry družstevnímu hnutí,  

ale provádět i jeho regulaci, jak už bylo zmíněno. V posledním měl Sabina nadále dle všeho  

velké výhrady stejně jako k regulaci ekonomického života státem v saint-simonismu. 

Družstva měla pomoci nejen dělnictvu, ale i jak soudil mj. A. Scháffle, budoucí rakouský  

ministr, především středním vrstvám, jejich dolní či zvláště nejnižší části, což bylo jistě  

blízké i Sabinovi. V tom směru byly propagovány plány Schulze-Delitsche. Měly pomoci 

před jejich proletarizací, kterou Scháffle nepovažoval za neodvratnou na rozdíl od Marxe,  

s nímž o tom vedl polemiku. Scháffle rovněž zastával myšlenku všeobecného hlasovacího  

práva.
94

 

U Sabiny se setkáváme se zmínkou o velké změně společnosti. Určitou odpověď na otáz - 

ku, co tím měl na mysli, napovídá snad odbornou literaturou nepovšimnutý pasus z před- 

mluvy jeho románu „Dělníci“ (z. r. 1867-8) vycházející na stránkách periodika „Dělník“: 

„společnost spíše nahradí zkráceným jednotlivcům újmu nežli tito by s to byli nahradit ji  

zkrácení společnosti.“ Jde nejspíše, jak vysvitá z jiných míst Sabinova díla o vyvedení vel - 

kých podniků výkupem ze soukromých rukou ve vzdálené budoucnosti. Zásah se má týkat  

majitelů, kteří sami své podniky neřídí; připomíná to poněkud Sabinovy výroky ko lem ru- 

šení roboty a výkupu z ní. Opírá se asi o Locka i další autory s jejich zásadou, že základem  

vlastnictví je práce. Vzhledem k Sabinovu odmítání etatismu a vyzvědání družstev by vy- 

koupené podniky přešly do participačního vlastnictví zaměstnanců. Nic dalšího nelze říci. 

Takový přechod majetku odpovídal aktuálnímu myšlení levých proudhonistů, kteří chtěli  

vlastně realizovat, co vyslovil Proudhon v r. 1848, žepodobná opatření protivlastníkům 

velkých podniků by urychlila příchod nové společnosti. Nenáhodou jsou ve „Slovanu“ 

53 SABINA, K. Sociální studie. Praha, 1950. s. 144. 
54 SCHÁFFLE, A.: Zméhoiití. Praha, 1911. s. 179, 181, 184. 
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v době, kdy byl Sabina jeho hlavním redaktorem, vyjadřovány sympatie k uvedenému smě- 

ru. Sám se patrně klonil k názoru, že rozhodný rozvoj družstev zakládaných lidem s jeho  

dělnickým jádrem nastane teprve při velké změně. O dalším společenském vývoji u Sabiny  

nelze spolehlivě nic uvést. 

Jako spravedlivou zásadu odměňování shledává Sabina odměnu podle vykonané práce, 

aniž by ji dále konkretizoval. 

Sabina byl pro svobodu podnikání, svobodný trh s tím, že svoboda osobní je podřízena  

svobodě občanské, z které první vychází. Pokud by svoboda osob na trhu měla působit proti  

svobodě občanstva, je nutno osobní svobodu omezit.
95

 

Srovnejme nyní uvedené Sabinovy obecné pohledy a úvahy týkající se řešení sociální  

otázky, prostředků a cest k tomu vedoucích se stručným nástinem této tematiky v dnešních  

sociálních teoriích, pokud vycházejí z tendence společenského vývoje k socialismu. 

Tyto teorie navazující zčásti na myslitele, jež ovlivnili Sabinu a jsou založené v jistém  

ohledu na podobném pojetí dnešní společenské skutečnosti a té, jak ji viděl Sabina a jeho  

vzory. Na jedné straně soukromé banky, ekonomické monopoly, na druhé straně ostatní  

společnost, nyní bráno z mezinárodního hlediska nebo s větším důrazem na něj.  

Jako princip nové společnosti je jimi vyzvedávána přímá demokracie v mikro- i mak- 

roekonomické oblasti. Takovéto teorie podtrhují rozvoj družstev, podnikové samosprávy,  

participativní vlastnictví, které by se mělo stát převládajícím. Státu zůstává určité místo při  

správě nebo regulaci určitých podniků, bank a i jinak v sociální i ekonomické oblasti. To  

spojuje nebo názorově sbližuje klasické radikální levicové strany a hnutí, poté, co opustily 

prvořadý význam státního vlastnictví za socialismu, s proudy křesťanů. Vedle ekonomické  

cesty k dosažení žádoucího postavení zmíněných forem vlastnictví se v nich nezapomíná na  

prosazování odpovídající legislativy (akciové zákonodárství aj.). Uváděn je někdy i výkup  

obřích soukromých podniků. 

Nacházíme různé interpretace spravedlivého principu odměňování podle práce. Vedle  

kritéria složitosti práce apod. je formulována i zásada čistého úsilí při práci zrcadlící větší 

pracovitost jedince, ne jeho talent a vrozené schopnosti.  

Trh má být ponechán bud' bez omezení, nebo má podléhat plánování uplatňovanému  

hlavně ekonomickými nástroji. V případě existence konkurenčního prostředí reguluje stát  

velikost a kapacitu kooperativ a limituje tak vznik nerovností v jejich soutěži. Zastupová - 

na je některými teoriemi i myšlenka, že racionální celospolečenská kalkulace může zcela  

nahradit trh. 

Celkově je patrná určitá shoda, soulad mezi těmito teoriemi a názory Sabinovými. Sabi- 

novo pojetí socialismu jako společnosti svobody s významným místem kooperativ zaslu- 

huje ocenění. 

Při svých obecných vyjádřeních ke společnosti a jejímu vývoji má Sabina na mysli jak  

společnost státní, tak i národy. O těch píše hlavně v „Duchovném komunismu“. V duchu 

Herderově zatímco stát je společností umělou, národ je u Sabiny společností přirozenou.  

Politické kázáni. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 296. 
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Národ je pro něho organismus, úd světotěla, se svéráznou povahou, jazykem, kulturou,  

dějinami, politickými, sociálními a hospodářskými zájmy. Povaha národa úzce souvisí se  

zvláštním duchem, geniem národa. Z národní specifiky vyplývá nenahraditelnost ztráty  

v případě zániku národa, „s ním zanikne ustředěný jeden kruh duchovných sil“
96

 s jeho 

přínosem pro lidstvo. 

Sabina se snaží řešit zákonitosti, podmínky zániku, ale i vzniku a vývoje národa. S od- 

voláním na dějiny konstatuje, že není příkladu, aby národ, v němž  žijí vzpomínky na minu- 

lost, tradice, jenž si je vědom své bytnosti, má předpoklady se dále rozvíjet, se dobrovolně  

poddal národu jinému. Pokud by v každém členu národa bylo odhodlání bránit národní věc,  

je možné takový národ zničit jen velkou brutální silou. Když takové odhodlání k obraně 

národa neexistuje, může dojít k smrti národa, i když jeho nepřítel používá pouze jemnějších  

prostředků. 

Aby potřebnou mravní sílu skutečně měl, je potřebná osvěta. Národ je tak připraven  

k obraně vůči jiným národům, proti historické stagnaci a regresu a k postupu vpřed, jímž  

není šíření území na úkor souseda. Taková morální sílaje raison d’être národa. Jako u Sabiny 

nalezneme to vyslovené u dalších národních myslitelů F. Palackého a T. G. Masaryka. 

Sabina odmítá řešit otázku, často nadhazovanou zvláště v letech 1848-9 v souvislosti 

s některými slovanskými národy, jejich obrozením - „zdali by pokrok a blahobyt lidstva  

a běh civilizací všeobecné se byl urychlil, aneb zadržoval bez onoho všeliké národnosti  

pohltivšího procesu.“
97

 

96 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s.27. 
57 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 27. 
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IV. Názory na sociálně politickou problematiku jednotlivých období 

a) Léta před r. 1848 

V Sabinově literární tvorbě, jeho próze a poezii z 30. a 40. let 19. století i tvorbě pozdější,  

hlavně beletrii vztahující se zpětně k těmto létům najdeme podklad spíše k jen povšechněj - 

ším a hypotetickým odpovědím na otázky, jaké byly Sabinovy názory na sociální a politické 

otázky dané doby. Podobně je tomu, když se o rekonstrukci těchto názorů pokoušíme na  

základě Sabinovy životní praxe. Obtíž představuje dobový tlak, zvláště cenzury a beletrijní  

charakter některých materiálů. 

Jde o čas metternichovského absolutismu. Při snaze o jen nejstručnější charakteristiku 

lohoto období, zejména v naší zemi, možno říci, že šlo o udržení ze strany státu v zásadě  

neměnnosti prakticky ve všech oblastech. Zastaven nebo alespoň zpomalen měl být složitý  

proces přeměny starých feudálně stavovských struktur v moderní občanskou společnost  

i související formování novodobých národů. 

Režim postupoval proti liberalismu, demokratismu a nacionalismu. „Duch byl upoután;  

všechen duch, i politický, umělecký i vědecký i společenský. Jediným světlem byl Metter- 

nich.“
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 Brzdit se snažil stát procesy industrializace a urbanizace. Vždyť uplatnění nových  

vynálezů táhlo či mohlo táhnout s sebou i změny v myšlení... opravy v malém mohly vésti  

k opravám ve velkém. První železný most, první železná dráha, nějaká velkolepá stavba způ- 

sobila už revoluci v obecném mínění. Všechno bylo řemeslem a všech řemesel cechmistrem  

byl státní kancléř [Metternich].“
99

 V kulturní oblasti, školství Rakouska byl pronásledován 

lilosofický materialismus, náboženský racionalismus nebo mysticismus. Sabina o školství,  

vzdělávání a výchově napíše: „Pokud ne k státní službě...vědění, jež jinam vedlo, považo- 

valo se za zbytečné, ne-li škodlivé.“
100

 Oficiálně byla vyzvedávána biedermeierovsky láska 

k rodině, odevzdanost v Boží vůli a ovšem láska k panovníkovi, otci všech poddaných. Kle- 

py nebo zprávy o různých neštěstích odvracely v tisku pozornost od podstatnějších věcí.  

Sabinova poezie i próza se obrací plná úcty k velké národní minulosti, jejím postavám;  

z dávnověku je to kněžna Libuše, ze středověku Karel IV., nejprve jen v náznaku husitství.  

V poezii se Sabina snaží vyjadřovat i ideál obecné svobody a vychovávat k němu: „Touha  

po osvícené říši...k budoucnosti zalétává jarmo zvyků neuznává.“
101

 V básni o r. 1835 vyslo- 

vující zklamání nad tím, co tento rok přinesl, je zašifrována nesplněná naděje na politický  

obrat k lepšímu, hlavně zrušení cenzury, spojovaná s tehdejším úmrtím císaře Františka  

I. a nástupem na trůn Ferdinanda V. Nebýt zmínek o takovýchto nadějích, sdílených jím 

a jeho okolím, v pozdější Sabinově próze, sotva bychom dnes ke zmíněné interpretaci básně  

došli. 

U básně „K vzdáleným“ je tendence svobody zřejmá. Vyzdvihování takovýchto jmen  

jako Lamartine, Hugo vyneslo Sabinovi konflikt s úřady a potíže censorovi Zimmerman- 

SABINA, K. Na poušti. 4. Praha, 1909. s. 85. 

” Morana. Praha 1874, s.126. 
1110 Morana. Praha 1874, s.126. 
101 SABINA, K. Vybrané spisy I Praha, 1911. s. 15. 
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novi, že báseň pustil k otištění; musela být z časopisu „Květy“ vytrhávána. K osobnostem  

z básně se Sabina později v „Upomínce na K. H. Máchu“ v r. 1858 vrací slovy: „na západní  

a v střední Evropě se osvědčila neznámá předtím literární plodnost a živost, která stavíc 

vady společnosti lidské v nápadné světlo, směřovala k základním opravám.“
102

 Sabinou jsou 

jmenováni Byron, Shelley, V. Hugo, Heine, Mickiewicz, Puškin.  

Přihlášení se k ideálu obecné i národní svobody a spiklenecké cestě jejich prosazení  

dokazuje snad i pasus ze Sabinovy povídky „Obrazy a květy snů“, zmínka o mladé Čechii.  

Úřady v tom viděly sympatie k Mazziniho „Mladé Evropě“ s jejími národními odbory. Pří- 

značná je i tematika spiklenců a jejich zrádce v jiné Sabinově povídce „Poutník“, kde jeden  

z jejích hrdinů bojuje sám se sebou, aby překonal uzavření do svého nitra a kladně odpo- 

věděl na výzvu ke vstupu do sdružení spiklenců. V jeho próze zazní též jako ohlas poměrů  

u nás, že je zatím možné usilovat jen o lepší, novou literární a uměleckou tvorbu. Sabina 

se zajímá o zahraniční „závadné publikace“, jejich šíření, opisování. Jmenovitě publikace  

„Komet“ a „Planet“ emigranta Herloše. Pro něho snad Sabina i něco napsal v jinde zmiňo- 

vaném kroužku Lešanovského pomáhajícím polským uprchlíkům po nezdařeném povstání 

v ruském záboru Polska v r. 1831, aniž by vzbudilo u nás povstání větší ohlas. S odvoláním  

na Sabinovu beletrii myšlenku na ilegální práci asi na čas opustil. Vrátil se snad k ní znovu,  

když po smrti císaře Františka nedošlo k žádné politické změně, zvláště zrušení cenzury, 

jak někteří očekávali. Sabina byl účastníkem schůzky v zahradě nad restaurací v Pštrossce  

z iniciativy F. Kampelíka se záměrem založit tajnou společnost. V jeho próze z pozdější  

doby se i dozvídáme o různých plánech v tomto duchu v téže době, jako zorganizovat prů- 

vod, který by v čase korunovace Ferdinanda na českého krále v r. 1836 předal panovníkovi  

manifestačně petici za konstituční zřízení. Místo toho nebo mimo to při této příležitosti  

chtěl F. Kampelík připravit almanach českých spisovatelů spojený s peticí. 

V románu „Král Ferdinand V.“ je rovněž nespolehlivá zmínka o záměru založit v r. 1836  

tajnou politickou společnost z lidí scházejících se u měšťana Roháče (Hornera), k nimž pat - 

řil i Sabina; o Hornerových kontaktech se Sabinou víme ze Sabinových vzpomínek. Horner 

umírá v r. 1842, románový Roháč teprve 1875. Jen z toho je patrná problematičnost romá- 

nového zdroje, pramene. Románový Sabina stylizovaně vystupuje jako Václav; výjimečně  

je uvedeno i ironicky znějící přímení Cimbálek. Pro ztotožnění Václava C. se Sabinou ho- 

voří mj„ že podle románu je tento Václav autorem letáku „Držená řeč od jenerála Jezuitů“.  

I odborná literatura přešla postupně od Arnolda jako jeho autora přes společné autorství  

Amold-Sabina k Arnoldovi jako vydavateli a Sabinovi jako jedinému autorovi uvedenému 

tak ostatně i v Riegrově naučném slovníku. 

Myšlenka tajné společnosti je lidmi u Roháče (Hornera) rychle opuštěna. Václav v romá - 

nu říká: „Myslel jsem, že by takovým spolkem bůh ví co provésti se dalo, avšak uznal jsem, 

že by podobné podniknutí celou naší národní věc v nebezpečí uvedlo.“
103

 

Lidé okolo Roháče (Hornera), Sabina uvidí, že nezbývá než využívat zatím všech mož- 

102 SABINA, K. Vybrané spisy II. Praha, 1912. s.l 14. 
103 Král Ferdinand V. Praha, 1875. s.236 a násl. 
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ností pro vlasteneckou výchovu a vzdělávání, pokračovat v tom a vytvářet předpoklady pro  

pozdější výchovu politickou. 

Sabina se tím v životě řídil. Pomáhal zakládat a zakládal vlastenecké stolní a čtenářské 

společnosti, zajišťoval mezi nimi kontakt. Jak píše ve „Ferdinandovi“ - první kmenová spo- 

lečnost se směrem vlasteneckým, apoštolující po hospodách mezi Pražany - byla v kavár- 

ničce starého Nekvasila v Havelské ulici. K jejím předním členům patřil Michal Mácha,  

bratr K. H. Máchy, rolník Matějovský, měšťan Hof.
104

 Zmiňuje i společnost „U Otakara“, 

kterou v souvislosti se Sabinou připomíná J. Arbes.
105

 

V r. 1838 se Sabina pokusil o propagaci liberalismu ve vídeňském periodiku „Adler. 

Welt-und Nationalkronik“ vrchního redaktora Gross-Hoffingera, který nakonec hledal pro 

sobe východisko z existenčních potíží v důvěrné službě policii. Podle vlastních Sabinových  

slov zveřejnil sám v „Adleru“ i něco příznivého o Slovanstvu. Redakční spolupráce s proti- 

slovanským „Adlerem“ vyvolala na adresu Sabiny kritiku Tylovu.  

Následujícího roku rázně odpověděl Sabina na jistý protičeský útok v časopise „Ost und  

West“. V něm propaguje naší a slovanskou literaturu podobně jako v jiných cizojazyčných 

periodikách. V zájmu politické osvěty naléhal na J. N. Neuberga, aby Muzeum resp. Matice  

vydaly některý vybraný spis s příslušnou tendencí.
106

 

Ve čtyřicátých letech 19. století, jejich druhé polovině rozvíjí u nás svou činnost Měš - 

ťanská beseda, působí Průmyslová jednota. Vedle a spolu s pokrokem hospodářského a kul - 

lurního života se jeví zájem o politickou problematiku. O slovo se hlásí stavovská opozice  

proti absolutismu a centralismu. 

Sabina tehdy píše román z předhusitské a husitské doby, který po obtížích s cenzurou 

vychází rozdrobený v povídky a není ukončen. Autorovi nejde jen o přihlášení k určité  

historické tradici, ale prostřednictvím beletrie se vyjádřit k požadavku své doby a cestě  

jeho prosazení, kterým je řádné zastoupení měst i venkova ve sněmu cestou podání petice 

veřejnosti panovníkovi nebo předložení mu k podpisu odpovídajícího sněmovního návrhu  

zákona. 

V případě druhé varianty, jak je patrné zvláště z později vydaného Sabinova románu  

„1848. Předbřeznoví revoluční bouřliváci v Rakousku“ předpokládal, že takový návrh bu- 

dou ve sněmu prosazovat a snad prosadí opozičníci, šlechtici Brand (=Wurmbrand), který  

v roce 1848 naše radikály, Sabinu zklame, Duquoi (=Buquoi), Lamberg, V. Deym aj. V roz - 

poru s fakty k nim v románu přiřazuje i hraběte Schimera. Z toho, že o něm ve své beletrii  

píše jako o autorovi spisu „Die Zukunft Boehmens“, poznáváme, že má totiž ve skutečnosti  

na mysli zchudlého hraběte F. L. Schirndinga. Při přípravě spisu pomáhal Schirndingovi  

Sabina a získal jej pro austroslavistickou koncepci. Je otázkou, zdali Schirndingova tehdejší  

práce na brožurách se sociální tematikou určených k vydání v Německu s mírnější než ra - 

kouskou cenzurou Sabinu naopak neobohatila o poznání myšlenek St. Simona, Owena aj.,  

"u Král Ferdinand V. Praha, 1875. s. 1271. 
1115 ARBES, J. Záhadné povahy. Praha, 1941. s. 15. 

io6 ŠTĚTINOVÁ, D. Rytíři země české. Praha, 2001. s. 170. 
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kterým Schimding věnoval pozornost. Není bez zajímavosti, že Schimding po konfliktech 

s policií kvůli svým ilegálním brožurám v bídě a nemoci hledá pro sebe východisko v na- 

bídce důvěrné práce pro ní.
107

 Materiální situace se obrátila k dobrému teprve Schirndingo- 

vu synovi, když po smrti tety zdědil mníšecké panství. 

Sabina nepomáhal jen jiným při spisování ilegálních publikací a statí, ale sám je psal.  

Mimo už uvedený leták proti Jezuitům a Liguriánům, hlavním ideovým oporám Metter- 

nichova režimu - přispíval do Kurandova periodika „Grenzboten“ a byl autorem brožur 

0 Janu Husovi a Napoleonovi. V husovské brožuře podtrhává Husovo morální působení  

na „sprostý a chudý lid“: „Chrániti jej od zoufalství a nespokojenosti, v něžto by padnouti  

musel, kdyby s to byl rozvážiti, proč on právě chudým a trpícím,  proč jiný bohatým a po- 

žívajícím býti má na světě.“ Lid sotva dosáhne moci - smýšlel Hus. Věřil, že by mladými 

lidmi lepší doba pro Čechy nastat mohla. Snad toto naznačuje i Sabinovy tehdejší politické  

nálady a pohledy na existující situaci. Brožura o Napoleonovi odsuzuje jeho protirevoluční 

vystoupení v r. 1799. Velký autorský podíl měl i na publikaci „Děje husitů...“ vyzdvihující  

ideál republiky; autorsky spolupracoval na ní též Arnold, který ji vydal až v r. 1848.  

Příprava a vydání publikací souvisely se Sabinovou prací v Repealu. Navenek byl Repeal  

jen jednou ze stolních společností. Jak Sabina připomíná, neměl stanovy, nevede protokoly,  

aby se vyhnul problémům s policií. V poslední době před březnem roku 1848 užíval k se- 

tkáním s širší účastí místnosti hostince „U zlaté váhy“ na pražském havelském trhu a tajnou  

místnost ve stejném domě, tzv. č. 1 (č. 2 byla zmíněná veřejná místnost), kde se setkávali  

vedoucí Repealu a lidé vybraní k důvěrným jednáním. Repeal usiloval stát se vedoucí praž - 

skou společností obracející nebo prohlubující pozornost jiných společností o politiku. Sabi - 

na vzpomíná na spor repealistů s J. K. Tylem, který zastával pouze vlasteneckou výchovu,  

politická je prý předčasná.
108

 Obojí prováděl Sabina a ostatní z Repealu právě brožurami 

1 osobně. V knize „Král Ferdinand V.“ je zmiňováno, že se Repeal zasloužil i o vydání bro- 

žury „Slovo v čas“
109

 věnované cílům české jazykové politiky. Žádá oddělení české dvorské  

kanceláře od rakouské a spojení s haličskou. Arnoldův plán vydávat ilegální periodikum 

„Zakázané listy“
110

 se neuskutečnil. 

Recenzí Vocelova „Labyrintu...“ Sabina naznačil, že výchova vše nevyřeší. Na mysli  

měl ekonomické povznesení přinášející jisté sebevědomí a nezávislost, vedle toho i tlak na  

institucionální opatření.
111

 

V Repealu se vedly diskuze k tématům sociálním, politickým, filosofickým i nábožen- 

ským. Vycházely hlavně z myšlenek Borna, Rugeho, Heineho, L. Blanca, ekonomů Blan- 

quiho a Sismondiho. Ze Sabinovy beletrie lze vyvodit, že vedle naplňování zásady osvětou  

k svobodě diskutoval a uvažoval Repeal obráceně i o zásadě „Svobodou k osvětě“ a posléze  

107 MALÝ, Z. - MALÁ, J. Dělnické bouře v Čechách r. 1844 a soudobé brožury. In Česká bibliografie, sv. 5. s. 159-191. 
108 Král Ferdinand V. Praha, 1875. s. 1270-1. 
109 Král Ferdinand V. Praha, 1875. s. 1294. 

""Král Ferdinand V. Praha, 1875. s. 1276. 
111 SABINA, K. Labyrint slávy odJ. Eraz. Vocela. In Karel Sabina: O literatuře, s. 50-3. 

56 



IV. Názory na sociálně politickou problematiku jednotlivých období 

se jí i řídil. Jak píše J. Malý v knize „Naše národní obrození“ repealisté uvažovali využít,  

dokonce vyprovokovat bouře z ekonomických příčin; prostý lid, soudili, lze uvést do pohy- 

bu jen takto a bouří pak využít k jiným, vyšším cílům. O sociální neklid se postarala neú - 

roda a zavádění techniky, strojů do průmyslu. Tím se již dostáváme na práh r. 1848. Pokud  

lze soudit z pozdější Sabinovy beletrie i on asi zastával myšlenku využít živelných lidových  

bouří k vyšším cílům. Napsal: „Ruchu a hřmotu přibývalo od chvíle k chvíli, a bylo už 

tenkráte [v r. 1819] v Praze lidí, kteří tohoto rozkvašení použiti zamýšleli i k jiným, pod- 

statnějším účelům.“
112

 

112 Král Ferdinand V. Praha, 1875, s. 283. 
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b) Revoluce 1848 - 9 

Ve svém anonymně vydaném románu „Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba“ Sabina  

nadšeně vzpomíná na silvestrovskou slavnost roku 1847 v Praze na Žofíně, kdy v jedné síni  

Rup (=Ruppert) k členům Repealu zvolal: „Doufám pevně, že to poslední jest  Sylvestr na 

půdě nevolné, ba vidím v duchu, že od dneška za rok v této hodině bude Rakousko již jiné  

a že v těchto síních sejdeme se již jako svobodní občané svobodné Čechie.“
ll3

Z Ruppertovy 

iniciativy - dle Sabiny - se v silvestrovské zábavě setkalo asi šedesát pražských vlasteneckých 

společností v celkovém počtu 5000 členů; došlo k jejich úzkému spojení .Přicházely zprávy  

„vždy hlučnější a nebezpečnější z Itálie a pak Francie,“ ale i z Vídně „o rozvoji ducha svobody  

vůbec, ale též zvláště mysli a sebevědomí národního mezi tamějšími Slovany.“
114

 

Takovýto „rozvoj mysli“ se týkal i Pražanů, hlavně členů Repealu, až padlo rozhodnutí přejít  

od dosavadních diskusí k činu. Repealisté stojí před otázkou, jakou formu akce zvolit a jak se  

k tomu širší veřejnost a úřady u nás postaví. Chvíli se - píše Sabina - uvažovalo, zřejmě podle 

Irancouzů, o banketu. Zvítězila myšlenka lidového shromáždění, jež by schválilo obsah petice  

panovníkovi, českému králi.
115

 Samotné podávání žádosti k trůnu trestné nebylo, ale schůze,  

její jednání a manifestační podpora obsahu petice.U Sabiny ani jinde nenajdeme zprávy o de- 

tailech jeho tehdejších názorů i činnosti k probírané tematice. Potvrzuje se jen jeho rozhodnutí  

člověka s pokrokovými názory kladně se k věci postavit a podílet se na přípravách. O Sabi- 

nově podílu při přípravě shromáždění, a to velkém, hovoří Gabler.Sabina v často citovaném  

románu „Král Ferdinand“ připomíná, kdy do schůze Repealu přizvaný P. Fastr je seznámen F.  

I lavlíčkem jako spolkovým předsedou s pevně rozhodnutým plánem na schůzi lidu a vyzván, 

aby ji vedl. V letácích propagujících shromáždění ho hájí slova, že je zákonné, protože nutné.  

K případnému Sabinovu (spolu)autorství letáků mohu zmínit následující. Ve své beletrii Sabina  

později napíše k nutnosti změny Mettemichova systému, a tedy též akcí, které k tomu směřují,  

že tento systém dlouholetým bezplatným zaměstnáváním mladých úředníků znemožňoval uza - 

vírání sňatků a ničil život celé jedné vrstvy obyvatel („vadný státní systém též pohlavní lásce  

překáží a rozumný převrat jeho se stal nejen potřebou, ale přímo nutností.“).Podle brožury „Die  

Bewegungen“
116

 měl Sabina řečí otevřít jednání ve Svatováclavských lázních. Trojan ho ale  

přesvědčil, aby úkol přenechal Gablerovi, který nepatřil k Repealu. Dodejme, že v pozadí toho 

byl Ruppert, který Gablerovi vzhledem k jeho podílu na přípravách důvěřoval. Gabler se sice  

posadil na galerii s předními organizátory, projev však žádný nepřednesl. Po přečtení a pro - 

jednání návrhu petice i volbě petičního výboru Trojan schůzi  krátce zakončil. Kolem závěru 

schůze následuje hádka Fastra a dalších s Trojanem. Na to přednesl Sabina projev, který prý  

lid očekával.Podle Toužimského řekl Sabina jen: „Přátelé a občané! Dnešním dnem, smazal  

se sebe český národ onu hanbu, jež na něm lpěla od neblahé pohromy na Bílé hoře.“ V dalším 

113 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1325. 
II Král Ferdinand V. Dobrotivý, .vv. III. Praha. 1875. s. 1328. 

115 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1341. 
116 Die Bewegungen in Prag in Marz 1848 (Hnutí v Praze v březnu 1848). Praha, 1848. 20 s. 
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mu měl Trojan zabránit.
117

 Helfert píše o Sabinově rozsáhlé řeči ve prospěch socialismu. Patrně  

právě na základě Helferta nebo Springra uvádí Masaryk, že Sabina podrobně a s důrazem řečnil  

o socialismu. Údaj o delší řeči a její významné socialistické pasáži má dle všeho původ v Sabi - 

nově řeči v říjnu 1848 a jejím ztotožnění s řečí březnovou ve Svatováclavských lázních.Sabinův 

projev z 11. 3. 1848 je (či má být) citován ve zmiňované brožuře „Die Bewegungen in Prag im  

Marz 1848“. Autorská šifra K. S. Brožura je K. Kosíkem a dalšími připisována K. Sabinovi. Ke  

Kosíkem uváděnému zdůvodnění Sabinova autorství slohem připojuji v brožuře vyzdvihovaný 

princip „lid je třeba udržovat v povzbuzení a napětí,“ který Sabina v letech 1848 - 9 vícekrát 

opakuje, někdy s odvoláním na Mazziniho a Ledru-Rollina.Shrneme-li obsah řeči, zdůrazňuje 

velkým počtem účastníků reprezentativnost shromáždění i aktivní podíl najednání. Oblíbeným 

stylistickým obratem Sabiny o „rozervání závoje“ vyzdvihuje morální, uvědomovací i přímo  

politický význam akce vyjadřující jistě, co chtějí celé Čechy. V dobovém duchu je řeč o vyrov- 

návání se Evropě. Vyzdvihuje k zastávání hesla „nepřetržitého pokroku“, což se později stane 

součástí programu „Slovanské lípy“. 

Ve Fricových „Vzpomínkách“ čteme: „krátké, ale jadrné proslovení Sabinovo přítomné tak  

dojalo, že mnozí si v slzách v náruč klesli a vřele ruce tisknuli.“
118

 

Vřelé hodnocení shromáždění je patrné ze závěru Sabinova románu „Synové světla“ („Na  

poušti“) i ve „Vzpomínce na 11. březen 1848“ v Barákově „Svobodě“. Sabina počátkem 70.  

let napíše, že spíše než na císařský diplom z 8. dubna 1848 bychom se měli odvolávat na to, 

co odsouhlasil lid ve Svatováclavských lázních. Vidí v tom usnesení lidového parlamentu. Na  

mysli má zvláště společný sněm a administrativu českých zemí.Z brožury „Die Bewegungen“  

je možné s výhradou nejistoty Sabinova autorství rekonstruovat jeho názory na dění až do od- 

jezdu první petiční delegace z Prahy; líčením odjezdu brožura končí. Odsouzeny jsou manévry  

pražského purkmistra Míillera proti podpisování petice, o nichž Sabina píše i ve „Svobodě“  

a v beletrii. Hlavní pozornost je věnována redakci jednotlivých požadavků petice dr. Pinkasem, 

kterému tento úkol svěřil petiční výbor zvolený shromážděním v lázních. Jmenovitě je kriti - 

zováno vypuštění požadavku zrušení patrimoniálních soudů, zkrácení vojenské služby na čtyři  

roky a zejména zrušení roboty; místo posledního zněla Pinkasova formulace, aby se „učinily 

dokonalé, času přiměřené opravy v poměrech selských.“ 

O příčinách přeformulace některých požadavků ze Svatováclavských lázní a vypuštění ji - 

ných se v brožuře píše, že „v nerespektování vůle lidu mnozí viděli períidnost, já pouze báz- 

livost a ohled s obavami z možného špatného výsledku podniku. Ti, kdož takto uvažovali, si  

měli uvědomit, že samotné sestavení petice bylo dostatečným důvodem k postihu ze strany  

úřadů. Pomoc pro sebe měli hledat ne v dělání ústupků, ale v opoře lidu, který jim ji poskytne  

tím spíše, čím důsledněji budou vyjadřovat jeho přání.“ Brožura vysvětluje, že obavy souvisely  

s faktem, že zpráva o zrušení cenzury a příslibu konstituce panovníkem po vídeňských demon- 

stracích došla do Prahy až 14. března. Připomínám, že text petice musel být zpracován ihned,  

aby podpisování mohlo začít co nejdříve. Podpis Sabinův je na str. 132 přílohy petice.  

117 TOUŽIMSKÝ, J. J. Na úsvitě nové doby. Praha, 1848. s. 66. 
118 FRIČ, J. V. Do třiceti let. I. odd. Praha. s. 262. 
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V následujících dnech své názory Sabina vyjádřil vstupem do „Svornosti“, jednoho z teh- 

dy povolených ozbrojených sborů. O „Svornosti“, kde dosáhl důstojnické hodnosti, napsal 

v „Králi Ferdinandovi“, že „celé Čechy kladly všecku naději v rozhodnost a ráznost „Svomos - 

ti“, ozbrojeného sboru rázu vesměs demokratického a jako jediný takový sbor tehdy s výhrad - 

ním českým velením.“
119

 

Proti narušování jednoty českého a německého obyvatelstva Čech, jednoty osvědčené na  

schůzi ve Svatováclavských lázních i ze strany tisku, podpisuje prohlášení spisovatelů obou  

národností i další proklamaci na obranu svobody slova. Spisovatelé v ní vyjadřují důvěru, že  

jsou s to sami zodpovědně nakládat s touto svobodou. Nedávný tiskový zákon odsuzují jen  

stručně, protože zásluhou vídeňské demonstrace krátce předtím padl.S napětím se čeká, píše  

ve „Ferdinandovi“, zdali budou povoleny články petice, zvláště „týkající se národnosti, ústavy 

a státoprávního postavení Čech v říši rakouské.“ Vyřízení, vzpomíná, neuspokojilo nikoho; re - 

presentace na sněmu má ovšem být zvětšena, ale bude i po zvětšení tak četná jako representace  

šlechty? O representaci lidu selského neučiněna ani zmínka.
120

 

Na žofínské schůzi lidu bylo proto rozhodnuto vypracovat a podat co nejdříve Jeho králov- 

ské milosti novou žádost. Na Žofíně bylo též hovořeno o prý připravovaném okleštění darova - 

ných svobod a o stahování vojska kolem Prahy.
121

 Následující demonstrace ozbrojených sborů 

prosadila vydání několika tisíc ručnic a příslib, že i střeliva.  

Kabinetní list císařův ze 7. dubna 1848, vyřízení druhé petice, komentuje Sabina 12. dubna  

v periodiku „Včela“ jako její redaktor. Redaktorem polovládních „Pražských novin“ i jejich 

přílohy „Včely“ se stal 5. dubna. Dokument zakotvující určitou samostatnost Čech v rámci  

monarchie kladně hodnotí. Probírá okolnosti vydání kabinetního listu. „Posléze se podařilo  

překonat působení hlasů, korespondence z jistého pražského obchodnického domu tvrdící, že 

žádosti naše nejsou výroky národu českého, ale strany Čechomanů. Nepříznivě psaly i nejvýše  

postavené osoby z Čech.“
122

 Oboje hodnotí Sabina jako zradu české vlasti a českého náro- 

da. V zásadě šlo o další výraz hnutí našich Němců ve prospěch stávajícího uspořádání česko-ně- 

meckých vztahů a v druhém případě vyjádření šlechticů hájících úlohu existujícího zemského  

sněmu a šlechty v něm při přípravě nového zemského zřízení.Zásluhu o uspokojivý výsledek  

jednání okolo druhé petice Sabina připisuje „českému králi, našim drahým krajanům hrab.  

Kolowratovi, svob. p. Pillersdorfovi, p. Klecanskému, p. hrab. Lažanskému a hlavně našim  

poslancům.“ 

V Sabinově historické beletrii z pozdější doby najdeme slova, že kabinetní list je „neslaný,  

nemastný“ a Kampelík připomene kritiku, jaké se mu dostalo hned od vídeňských Slovanů.
123

 

Zdá se, že jim byl málo demokratický. Co bylo přesně předmětem kritiky? Ustanovení, že nový  

český sněm se měl skládat jak z demokraticky volených zástupců národa, tak i nevolených čle- 

119 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. 111. Praha, 1875. s. 1385. 

120 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1356. 
121 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1356. 
122 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1357. 
123 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1357. 
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nů dosavadního stavovského sněmu? Otázka řešení jednoty českých zemí? Chybí ustanovení,  

že říšský sněm má být obesílán zemským sněmem?Jinak tehdy Sabina v novinách publikuje  

obecnější statě o svobodě, osvětě, vyzývá v nich k bourání předsudků a nepravých náhledů,  

„třeba ostříhat všechny copy v středu našem i krutým a hrdým aristokratům tvrdou mysl vyrvat  

z hlav.“ Kritizuje „vědy a umění, zvláště dějepis vede k nicotě, ne ke svobodě.“ Podobně školy  

i domácí výchova. Třeba poznat práva, nové povinnosti a své síly. Velkou úlohu při tom svěřuje  

Sabina, spisovatel, v duchu našich tradic, literatuře.
124

 

Podnětem k publicistice s konkrétní tematikou bylo dubnové pozvání F. Palackého k účasti  

najednání frankfurtského předparlamentu při budování moderního jednotného německého stá - 

tu, jehož součástí měly být i naše země.Palackého odmítnutí účasti ve jménu austroslavismu,  

naší resp. slovanské ochrany rakouskou říší před Německem i Ruskem, Sabina podpořil.Ve  

Včele z 29. dubna se Sabina zamýšlí nad poučením z našich národních dějin o významu slo- 

vanství, slovanské vzájemnosti zvláště v novější době.Tento význam ještě vzrůstá  potom, „co 

v národním výboru [jehož členem od počátku Sabina byl], v oné předehře budoucího našeho  

sněmu, projevilo se mínění, že pouta, jež nás potud k Německu vázala, se přetrhala.“Stať odráží  

vypjatou atmosféru okolo současného odmítnutí naší účasti ve  Frankfurtu při jednání s němec- 

kou delegací a hledání opory ve Slovanstvu.V květnu 1848 se ostře vyslovuje proti účasti ve  

volbách poslanců do frankfurtského parlamentu konaných v Cechách.  

Po krátkých přípravách je 5. května rozhodnuto svolat do Prahy Slovanský sjezd. Téhož dne 

se koná i ustavující schůze spolku „Slovanská lípa“, o níž podrobnou zprávu z pera Knedlhan - 

se-Liblinského přinesly Sabinovy „Pražské noviny“. Členem prozatímního výboru zvoleného  

na této schůzi Sabina nebyl. Na první členské schůzi 17. května je zvolen členem „velkého vý- 

boru“. Předním úkolem spolku sloužícího propagaci i praktickému prosazování ideje slovanské  

vzájemnosti byla příprava sjezdu svolaného na konec května. Vedle angažování v národnostní  

problematice měl spolek hájit konstituční zásady a jejich nejširší vývoj v hranicích říše.K po- 

slednímu obrátila zvláštní pozornost 25. dubna 1848 vyhlášená oktrojovaná ústava pro všechny  

neuherské země ignorující částečně kabinetní list ze 7. dubna. Oktrojování ústavy porušilo  

rovněž březnový slib panovníka, že o ústavě budou jednat zástupci jednotlivých zemských sně- 

mů.V Sabinově často zde zmiňovaném románu „Ferdinand V. Dobrotivý“ k tomu říká Kampa  

(= Kampelík): „ústava, kterou pan Kolowrat vypracoval, se udržeti nemůže. My v tom mnoho 

nespravíme, ale Vídeňáci se o to silně zasazují.“ 

Václav z „Ferdinanda“, vlastně stylizovaný Sabina, nereaguje na řečené, poukáže jen na to,  

že „se tam pozdvihla nyní německá strana, od které nám nemnoho přízně očekávati jest.“
125

Ví- 

deňané se opravdu zasadili o pád ústavy. V květnu ozbrojenými demonstracemi (sturmpeticemi)  

dosáhli, že nová ústava měla vzejít z jednání jednokomorového sněmu zvoleného na širokém  

volebním právu. Císař opouští tehdy Vídeň a sílí tendence proti demokratickému vývoji.Na  

stránkách Sabinových novin z 21. května 1848 k tomu nalezneme slova: „Protestujeme proti  

jakémukoli násilí, kteréž by se snad bylo milovanému králi našemu státi mohlo.“ Tyto noviny  

m Včela, 5.4. 1848 
125 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1358. 
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přitom podporují výsledky demonstrací a „pokud se drží v mezích konstitučních na nejširších  

základech, docela nás nemrzí.“ Odmítnuta je akce ve prospěch ústavy z 25. dubna.  

Vídeňské události vedly u nás k projevu diferenciace politiků - ke konání akcí proti účasti 

nevolených poslanců, jak tomu bylo ve starém sněmu i ve sněmu, který se měl sejít - jednou 

politickou skupinou.Sabinovy noviny byly jediné, které o těchto akcích, lidových manifesta- 

cích a petici 4000 občanů z 26. 5. 1848 informovaly. Způsobem informování se Sabina připo- 

jil ke Sladkovskému a Ruppertovi hovořícím k lidu na manifestacích. Požadavek na složení  

sněmu jen ze zvolených poslanců měl podpořit i lidový průvod z Krolmusovy bohoslužby na 

líílé hoře 5. června 1848.Při řešení robotních otázek se Sabina odvolával na dřívější rozhodnutí  

vlády o odstranění roboty v Haliči za náhradu poskytnutou státem. S poukazem na husitské  

tradice se vyslovil o lidovém tlaku na feudály při svatojiřské pouti na Řípu i konstituční slav- 

nosti u Orlíku 6. ó.Tehdy již v Praze probíhal Slovanský sjezd, který Sabina uvítal a stal se jeho  

účastníkem jako člen československé sekce. Podle výpovědi po svatodušních bouřích vyšetřo - 

vaného Turanského se měl Sabina účastnit i tajných schůzek sjezdových účastníků.Sjezd sice  

zastával ideu austroslavismu, pokrokovou monarchii založenou na federativním principu hájící  

její Slovany před německou a maďarskou hegemonií. Vůči sílící snaze o roztržení monarchie 

na západní část, připojenou pak k německému národnímu státu a východní, Uhry s maďarskou  

nadvládou, zazněly i hlasy volající po soustátí složeném ze slovanských zemí říše, že třeba na  

prvním místě hájit sebe, ne monarchii. V takovémto duchu hovořil L. Štúr, podobně Bakunin. 

V zhledem k tomu, jak se Sabina vyjadřoval k problematice rozpadu monarchie na podzim roku  

1848 i později, možno soudit, že takto uvažoval už dříve v době konání sjezdu, tedy jako Štúr.  

V počátkem června místodržitelem L. Thunem ustavené vládní radě pro Čechy Sabina vidí 

a oceňuje projev zemské autonomie.Jako komisař pro volby do sněmu opouští Sabina 11. červ- 

na 1848 Prahu a má v Sopotnici u Ústí nad Orlicí řeč. Prohlásí zde, že sedláci, když přestali  

robotovat, nejen že nemají za to šlechtě platit, nýbrž ještě sami mají dostat od vrchnosti náhra- 

du. Znamená to, že dosavadními platbami výkup z roboty přeplatili. Podobně hovořil již 16. 5.  

v Tutlekách. Sabinův podněcující výrok má analogii v pozdějších slovech slezského poslance  

říšského sněmu Bittnera stejně jako K. Marxe. „Mezi sedlákem a šlechticem,“ řekl dále Sabi - 

na, „nebude rozdílu. Zdá se, že nyní se šlechta spojí s vojskem k potlačení lidu. Každý má být  

pohotově k obraně a včas potřeby se ozbrojiti.“ Takto mluvil i v Častolovicích, také že v Praze 

se co nejdříve něco strhne, jelikož Windischgrátz dal vyvézti děla na Vyšehrad.
126

 

Sabinova slova odrážela zprávu získanou repealisty o tajné schůzce některých aristokratů se  

zemským vojenským velitelem knížetem A. Windischgrátzem s reakční pověstí a vývoj situace 

v Praze.Podle Sabinovy historické prózy, románu, na nějž se často odvolávám, se schůzky  

zúčastnil mj. hrabě Brand (= Wurmbrand) a kníže L. (Lobkovic), v jehož paláci se konala.  

Hovořit se tu mělo o vyprovokování bouří a jejich potlačení v zájmu aristokracie, jejího po- 

stavení ve sněmu.
127

 Vedle Tyrolska se měla i z Čech stát bašta reakce.Generál Windischgrátz  

svými rozkazy i odmítnutím požadavků studentské legie zvyšuje napětí v Praze. Sabina píše,  

126 BAJEROVÁ, A. Svatodušní bouře v Praze r. 1848. Praha, 1920. s. 220 - 1. 
127 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1406 a násl. 
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jak provokatéři ve službách aristokratů a jiní sloužící Maďarům vedli  rozcházející se ze mše 

sbratření pražského lidu před Windischgrátzovo sídlo, kde je strhli k výkřikům proti generálovi.  

Následný zákrok vojska vedl k barikádovým bojům. Maďaři měli sledovat hlavně přerušení  

probíhajícího Slovanského sjezdu a obrácení veškeré pozornosti rakouské vlády na Čechy a je- 

jich slovanské smýšlení v zájmu připravované velké revoluce v Uhrách.
128

 

12. června 1848, v první den bojů, řečnil Sabina v uniformě setníka ozbrojeného sboru  

„Svornost“ na choceňském nádraží a potom v Přestavlkách.  Řekl, že to mělo v Praze vypuk- 

nout o dva dny později.
129

 Dodejme, že se totiž měla do té doby vrátit do Prahy značná část stu- 

dentstva. Z Přestavlk spěchal Sabina do Prahy.V Praze se podle své brožury „Obrana“ zúčastnil  

přímo boje na barikádách.
130

 V románu „Ferdinand“, s. 1439, stejně jako rakouský generál  

Wallmoden, charakterizuje zprvu situaci vojska jako velmi nepříznivou; v obklíčení, bariká- 

dami mu hrozilo vyhladovění. Až vítězně znějí proklamace barikádníků z 14. června 1848,  

zvláště jedna. A. Denis soudí, že autorem některé byl K. Sabina. Ten jakékoliv autorství popírá  

a připisuje je studentům. Podobně Frič s výhradou té s největšími požadavky, kterou dle něho  

musel napsat provokatér.Situace se pro barikádníky postupně zhoršuje, zvláště co v noc i ze 14. 

na 15. červen vojáci opustili prakticky město na pravém břehu Vltavy a z druhého břehu začali  

vyklizenou část Prahy odstřelovat dělostřelectvem. Sabina udává, že naděje v pomoc venkova  

i působení maďarských agentů vedly k odmítání smírčích snah příchozí komise z Vídně. V be- 

letrii z pozdní doby není u něho nic o tom, jak se důstojnictvo stavělo proti komisí prosazova - 

nému nahrazení Windischgratze ve funkci. V románu posléze Václav (Sabina) usoudí, že , jak  

bylo [vojsko] na kopcích, mělo se upustit od všeho.“ Nehovoří o tradované poradě v Klemen- 

tinu 16. června odpoledne s účastí Friče, představitele studentů a Sabiny, který ještě tehdy radil  

pokračovat v boji. Spoléhal Sabina stále na pomoc venkova a výsledek Sladkovského cesty do  

Vídně k získání podpory, hlavně u tamního radikálního bezpečnostního výboru? Cesta měla  

přispět k připravovanému vládnímu odvolání generála Windischgratze v zájmu ukončení bojů  

v Praze. Rychlá zpráva o pražské kapitulaci, vítězství vojska, změnila situaci.U Sabiny se také  

dočteme, jak neslavně dopadl plán herce Šimanovského zaútočit na dělostřelce umístěné na  

Karlově mostě, o Sabinově podílu na obraně barikády ve Staroměstské mostecké věži. Odtud  

měl Sabina spolu s Ruppertem a F. Havlíčkem odejít do „Váhy“, sídla Repealu. Tato trojice 

pak pomáhá v péči o zraněné. Na přísný rozkaz městské rady a po opětovném dělostřeleckém  

bombardování Praha kapituluje.Při vší kritice na adresu různých momentů svatodušních bouří  

podobně jako Frič konstatuje ve své historické beletrii i Sabina, že „učinili jsme alespoň zase 

jednu vážnou zkušenost... a přesvědčili jsme se, že obyvatelstvo pražské není tak zbabělé,  

jak se mnozí lidé o něm snad domýšleli.“
131

 Sabina se snaží dále ukázat, že pražská kapitula- 

ce neznamenala obrat k reakčnímu vývoji v monarchii; ten přinesly teprve říjnové události r. 

1848 ve Vídni. Tak o tom soudí i část historiografie.Ke svolání českého sněmu by došlo hned  

128 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1424. 
129 BAJEROVÁ, A. Svatodušní bouře v Praze r. 1848. Plzeň, 1920. 
130 SABINA, K. Obrana proti lhářům a utrhačům. In Na poušti IV. Praha, 1908. s. 160. 
131 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1441 a násl. 
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příštím rokem, ne-li dříve. Sabina reaguje tak na nekonání zasedání českého zemského sněmu  

v červnu, které bouře zavinily stejně jako rozpuštění Národního výboru. Ne svatodušní bouře,  

ale vídeňský říjen znamenal nebezpečí pro říši.
132

 

Sabina, Arnold i Sladkovský kritizují Kampelíka za uspořádání mše sbratření. Sabina ve 

„Ferdinandovi“ píše, že stačilo stvrdit sbratření dělnictva a studentů setkáním jejich předsta - 

vitelů.
133

 Zřejmě má na mysli, že by se tak zabránilo událostem před vojenským velitelstvím,  

sídlem A. Windischgrátze, které vedly k barikádovým bojům. O Kampelíkovi je v této souvis- 

losti zmíněno, že se ujal dělnictva, které považuje za nejvydatnější armádu svobody. Sabina  

i Arnold vzpomínají, že po svatodušních svátcích a návratu do Prahy mnoha studentů, kteří 

odjeli s úředním povolením zdarma do Vídně, měla být podle dřívější myšlenky Arnolda ve  

Svatováclavských lázních, dle Sabiny pod širým nebem, konána schůze lidu. Nejspíše by se  

jednalo o schválení petice k vládě za odvolání generála Windischgrátze. O takovéto žádosti 

uvažoval i Sladkovský.Postupem času, s propuštěním zatčených v souvislosti se svatodušními  

bouřemi, se šíří obhajování jejich živelného počátku proti verzi generála Windischgrátze o ši - 

roce rozvětveném spiknutí jako příčině pražských bojů. Windischgrátz sice prohlásil, že nešlo 

o boj Čechů s Němci, jak se často tvrdilo, ale že zachránil pro císaře provincii v návaznosti na  

pověsti o slovanském či českém separatismu a že také šlo o boj proti komunismu. Obhajoby  

vyslovují pražské ženy, „Slovanská lípa“ i naši poslanci na říšském sněmu; proti naší účasti 

v něm na protest vůči vídeňskému centralismu se vyslovil jen K. B. Štorch.O těchto věcech se  

dočítáme i v Sabinově historické próze a českém tisku, mj. v radikálním „Pražském večerním  

listu“, do něhož začíná Sabina významně přispívat. Ztratil totiž tiskovou tribunu v „Pražských  

novinách“ (ne ve „Včele“) a byl mimoto od 26. 6. do 16. 9. ve vazbě. Vyšetřován byl v sou- 

vislosti s výzvami k pomoci venkova během svatodušních bouří.K. Kosík soudí, že autorem 

nebo spoluautorem „Programového prohlášení“ radikálních demokratů zveřejněného 30. září  

1848 v „Pražském večerním listě“ byl K. Sabina. Prohlášení, doklad politického oživení po  

potlačení bouří, proklamuje rozhodné činy, odvážný postup vpřed. Na mysli tu má autor, resp. 

autoři, i urychlení práce říšského sněmu. Hlásá ne narovnání s nepřáteli práv národa a svobody,  

ale jejich drcení. Přihlašuje se k demokratickému principu nejen hlavou, ale i srdcem, proti  

zastáncům všech výsad, proti boháčům za chudinu, za právo na práci. Štěstí nižších tříd nelze 

dosáhnout jen cestou pedagogickou. Závěr stati „Kdo nechceš s námi být, buď si proti nám“  

podtrhuje také pokračující proces diferenciace na radikálně demokratickou a národně liberál - 

ní stranu u nás. Představiteli první jsou Arnold, Sladkovský a Sabina, druhé Palacký, Rieger,  

lirauner a K. H. Borovský.V září 1848 se pozornost dvora (císař se vrátil z Tyrolska do Vídně),  

politiků i veřejnosti soustředila na otázku roboty a poddanství, jejich zrušení a podmínek toho. 

Potom také na otázku Uher, jejich postavení v monarchii.  

První otázka, výrazně zásluhou většiny našich poslanců v říšském sněmu, byla rozhodnuta  

ve prospěch zrušení za náhradu rolníky a státem. (Sabina se říšským poslancem nestal ani poz - 

ději při doplňovacích volbách.) 

132 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. lil. Praha, 1875. s. 1485 - 6. 
133 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1438. 
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Druhou otázku se rozhoduje dvůr i vláda řešit omezením práv, která byla Uhrám poskytnuta 

a změnou politiky k Chorvatům; nyní podporuje jejich boj s Maďary. Maďaři hledají pomoc  

u říšského sněmu představujícího západní část monarchie, k němuž posílají svoji delegaci.  

Pramenem pro poznání Sabinových názorů na tyto i bezprostředně následující události jsou  

vedle statí v tisku, hlavně „Pražském večerním listě“ i jeho pozdější beletrie. V případě statí  

není však vždy jisté Sabinovo autorství.O A. Bachovi, původně radikálním politikovi a od červ- 

na 1848 ministrovi, Sabina ve „Ferdinandovi“ napíše, že poznal nereálnost maďarských snah  

po samostatném postavení Uher pro tehdejší dobu a v souladu s tím jednal.
134

 Není jasné, zdali 

Sabina kritizoval již tehdy odmítnutí říšským sněmem jednat s maďarskou delegací, za nímž 

stál Rieger a další naši poslanci. Soudě podle Sojkových „Našich mužů“ napsaných s autor - 

ským podílem Sabinovým to prakticky jistě kritizoval počátkem šedesátých let.6. října 1848 ve  

Vídni propuká v souvislostí s vysláním částí vídeňské posádky proti Maďarům povstání. Hněv 

se obrací proti ministru války Latourovi, který je davem zabit a směřuje i proti našim poslan- 

cům. Většina z nich Vídeň opouští. 

Sněm pokračuje v jednání a snaží se prostředkovat mezi povstalci a dvorem. Císař, dvůr 

i vláda, až na ministra financí Krause, z Vídně odešli. Zprvu všichni naši politikové hledí na  

vídeňské události pouze prismatem nacionálním jako na projev zmiňovaného boje za roztr - 

žení říše na západní část s našimi zeměmi, mající splynout s novým Německem, a východní 

maďarizované Uhry.V „Pražském večerním listě“ čteme: „Vláda bránila Slovany, sama však  

nesoustředila na svou obranu dost vojska.“ Proti názoru německých radikálů, že nám jde jen  

o národní práva, prohlašuje Sabina, že nám jde o oboje, obecnou svobodu i svobodu, práva 

národní. V tom je právě mezi námi rozdíl. Kritizuje diktaturu a teror povstalců. Vůdci povstání  

oklamali lid. Vedle nacionalismu vytýká povstání i komunistické tendence („Proletariát, děl - 

nictvo je dvojí“).
135

 

„Spokojeni jsme nyní s federací rakouskou. Rozpadne-li se Rakousko a vlast v nebezpečen- 

ství padne, povoláme vás.“
136

 Naznačena je potřeba boje jak proti nepřátelským národním hnu- 

tím tak i proti reakci.Našim poslancům Sabina vytýká, že se nevrátili do říšského sněmu, kt erý 

opustili, když pominulo největší nebezpečí. Havlíčka dokonce kritizuje za jeho útěk z Vídně.  

Poslanci se nemají řídit podle rozumu dvou, tří z nich. To se zřejmě týká Riegra, Palackého  

a Havlíčka. S takovouto kritikou našich politických vůdců a jejich slepým následováním se 

budeme u Sabiny setkávat často.26. října na velké schůzi lidu v sále Zofina Sabina pronese,  

že vůči hrozící reakci nelze s ohledem na dopad červnových událostí hledat východisko jiné  

než v upevnění národní kázně a řádném vyzbrojení národní gardy. Vyzývá k zakládání spolků, 

rozvoji občanské společnosti a hluboké společenské reformě, socialismu v širokém smyslu;  

také již ve stati „Hlídka“ v Pražském večerním listě 24.10.1848. Sabina upozorňuje, že někteří  

němečtí politici, jako poslanec z Čech Lohner, opouštějí pozice směřující k rozbití říše, reagují  

tak na vývoj situace.Po těžkém bombardování Vídně a pouličních bojích je povstání vojskem  

134 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1483. 
135 Pražský večerní list, 9. a 12. 10. 1848. 
136Pražský večerní list, 13. 10. 1848. 
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pod velením A. Windisehgratze potlačeno. Sabina odsuzuje, že řada hlavních představitelů,  

mezi nimi i poslanec frankfurtského parlamentu L. Blum, byla popravena. Napíše: „násilnictví 

vídeňského proletariátu, povstalců, vystřídalo násilnictví vojenské.“
137

 Stejně jako jiní předpo- 

kládal mylně ostrou reakci Němců, frankfurtského parlamentu a na ni ruskou odpověď. Poráž - 

ku Vídně nevidí zprvu jako definitivní porážku demokratických sil říše, a to ani v její západní  

části. 

Srovnáme-li Sabinovy pohledy na vídeňské říjnové povstání a související momenty s ná- 

zory jiných, shledáváme, že jako první u nás upozornil na nebezpečí kontrarevoluce student 

Kleinert, který proto vyzýval ke spojenectví s Vídní. K. Havlíček Borovský přikládal tehdy  

malý, pokud vůbec, význam tomuto nebezpečí. Souhlasil s tvrdými vojenskými postupy proti  

vídeňským povstalcům, včetně trestu smrti pro Bluma a další. Zastával názor, že vídeňský 

sněm měl ihned na začátku říjnových bouří přerušit svá jednání a být přeložen jinam. O pře- 

ložení sněmu pak naši liberální politikové usilují, chtějí tak zabránit jeho případnému rozpuš - 

tční.Jinak než naši přední politikové postupovali členové pražské městské rady, kteří usilovali 

o smírné nebo mírné, bez persekucí, ukončení povstání a odsuzovali pak nejvyšší tresty pro  

jeho protagonisty. Peticemi u dvora se snažili bránit nástupu reakce, což třeba ocenit. Tento  

postup podporoval i Sabina. Vzešel ostatně z lidového shromáždění 26. října s jeho účastí, 

o čemž byla řeč.Když se s dlouhým časovým odstupem Sabina vrací k hodnocení vídeňského  

října r. 1848, napíše, že na počátku francouzské revoluce Francouzové na Martově poli slavili  

svobodu a bratrství všech národů, Vídeňané svolávali i neněmecké národy Rakouska ve jménu  

velkého Německa pod německou trikoloru.
138

 Jednu z románových postav nechá během říj- 

nových vídeňských událostí říci, že nejlépe by bylo Čechy a Slovany vyvézt na Sibiř.
139

 Soudí 

posléze, že tyto události skutečně zavinily obrat ve vývoji negativním směrem. Neopomene  

upozornit na pověsti z léta 1848, že Windischgrátz má v úmyslu táhnout proti Vídni, i když  

je tam teď klidno.
140

 To přinejmenším relativizuje, zmenšuje vinu radikálů za vídeňský říjen 

s jeho důsledky.Právě s ohledem na něj dal císař přerušit jednání sněmu ve Vídni a přeložil  

ho do Kroměříže, kde 22. listopadu 1848 obnovil činnost. V politickém zákulisí probíhají  

horečná jednání o dalším postupu. V historickém románu Sabina napsal, že Windischgrátz již 

před dobytím Vídně pomýšlel na vytvoření nové vlády, která by zabránila rozpadu říše, v čele  

s jeho zetěm, knížetem Schwarzenbergem, vlády železných rukou místo k lidu povolných  

ministrů, jako byl Doblhoff, Kraus a Wessenberg.
141

 Vláda nastoupila svůj úřad prohlášením 

premiéra, že bude stát v čele pokroku, prohlášení, jež později Sabina vícekrát s kritikou při - 

pomínal. V románu najdeme i odraz tehdy šířené pověsti, že Windischgrátz opustil reakční  

postoj, jak o tom píše i R. Sak v riegrovské monografii, jako by šlo Windischgrátzovi vlastně  

jen o udržení integrity říše.
142

 

117 Král Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1501. 
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Císař Ferdinand nevzal ani jednu ze svobod, zdůrazňoval Sabina. Dodejme hned, že Win- 

dischgratz i další osobnosti chtěli jiné dokumenty a nestáli o plnění slibů daných tímto císa - 

řem. Bylo zapotřebí nahradit ho jinou, vhodnější osobou a začali v tomto směru jednat. Zatím 

ale císař Ferdinand nadále zastával svůj úřad, sídlil nyní v Olomouci, kam se z Vídně uchýlil.  

Zde také přijal koncem října 1848 i petici moravských domkářů a čeledínů, žádajících pro  

sebe půdu ze selských statků. Sabina to kritizuje slovy: „Zhrozili jsme se zaslechnouce o peti- 

ci, jakou moravští domkáři k císaři žádali... Venkovský proletariát zamejšlí na jakési rozděle - 

ní půdy, městský očekává podíl, který se mu dostati má z majetnosti měšťáků majících.“ Toto  

Sabinovo stanovisko je někdy shledáváno jako u něho překvapivé, rozporné s jeho jinými ná- 

zory. Zde bych chtěl na vysvětlenou jen uvést, že se tvrdě stavěl pouze k nepracujícím velkým  

boháčům, které tehdy viděl hlavně ve feudálech a finanční aristokracii.2. prosince 1848 došlo  

k připravované změně na rakouském trůnu. Ferdinand abdikoval ve prospěch svého synovce,  

který přijal panovnické jméno František Josef I. Jestliže na změnu panovníka nahlížel nejprve  

K. Havlíček optimisticky a nebyl sám, pak skutečnost brzy ukázala, že nebezpečí reakce trvá 

a spíše zesílilo.29. prosince na sjezdu sekcí (místních organizací) spolku „Lípa slovanská“,  

konaném v pražském Konviktu, Sabina řekl: „Jsme obklopeni zradou a nenávistí... Chceme  

osvětu a oblažení všech slovanských kmenů... Cestou osvěty ke  svobodě dovést národ.“ V du- 

chu A. Smetany zaznělo v Sabinově řeči také: „Budoucnost slovanská má sociální význam,  

společenství bude diktovat Slovanstvo národům. K tomu chceme zachovat život konstituční.“  

Sabina kritizuje na sjezdu znovu pomalost práce říšského sněmu a vyzývá k jejímu urychle- 

ní. 

Počátkem roku 1849 dochází k ostrému konfliktu mezi sněmem a vládou ohledně zásad- 

ního článku ústavy, suverenity lidu. Konkrétně šlo o to, zdali bude ústavou císaři u návrhu  

zákonů přiznáno suspensivní (odkladné) veto v souladu se svrchovaností lidu, nebo s ní  

nesouladné veto absolutní (definitivní zamítnutí). Rieger přednese skvělou řeč ve prospěch  

ústavního článku o lidové suverenitě, svrchovanosti, přijatou nadšeně jak radikální levicí  

tak i pravicí sněmovny, k níž náleží většina našich poslanců. S ohledem na stanovisko  

vlády a hrozbu rozpuštění sněmu hlasuje z pravice pro později jen Rieger a levice, pravi - 

ce a provládní černo-žlutý střed sněmu ho nechávají padnout. Sabina ostře kritizuje ten- 

to postup, popření suverenity lidu. „Svrchovanost národu jest zopravdění rovnosti, jakož  

opravdivá rovnost teprve jest uskutečněním svobody. Neuznání svrchovanosti národu vede  

k absolutismu... Svrchovanost lidu se neprosadila ne proto, že by v teorii se neuznala, ale  

pouze proto, poněvadž nynější síla lidu nestačí, aby on pravomocnost svou hájiti mohl pro- 

ti ministerstvu. Stadion však právě jest toho mínění, že uznání svrchovanosti národů vede  

k republice - my zase odpovídáme, že neuznání vede k absolutismu.“
143

 

Sabina v prvních lednových číslech „Novin Lípy slovanské“ odsuzuje „vyzdvižení de- 

mokratických spolků, předkládání časopisů místním úřadům, vyzdvižení studentské legie,  

census v národní obraně a ustanovování důstojníků od vlády,“ jak to přinesla tehdejší vládní  

opatření. Stejně tak se staví k návrhu obecního řádu pocházejícího od ministra Stadiona.  

143 Noviny Lípy slovanské, 10. 1. 1849. 
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K. H. Borovský kritizoval tehdy Sabinu, že předkládal „Noviny Lípy slovanské“ úřadům 

k odsouhlasení ještě před stanovenými termíny. Ve svých novinách vyhlašuje Havlíček,  

klerý již není říšským poslancem, opoziční postoj vůči vládě.  

K otázce základních občanských práv, o jejichž začlenění do návrhu ústavy sněm právě jed- 

ná, Sabina soudí, že „rovnost všech před zákony jest heslem nevývratným nynějšího pokroku.“  

Zavrhuje šlechtické tituly, „kde přesvědčeni jsme, že [šlechta bude] lidu jen v cestě státi, jakož  

mu až dosud stávala.“ Píše, že lid si zasluhuje za své oběti víc než proměny a snad i opravy 

v administrativě.
144

 

V lednu 1849 se Sabina také odhodlal v „Novinách Lípy slovanské“ otisknout první Baku- 

ninovo provolám k Slovanům, překlad jeho „Aufruf an die Slawen“, které vyšlo v prosinci pře- 

dešlého roku. Bakunin v něm vyzýval skoncovat s Rakouskem i carským Ruskem. Právě příslib  

revoluční vlny v Rusku měl být novým podnětem k boji. Spojence viděl Bakunin i v německých  

demokratech, jimž je potřeba podat přátelskou ruku. S odkazem na slovanskou velkodušnost  

vybídl rakouské Slovany rovněž k podpoře Maďarů v zájmu boje za federaci, která by vbrzku  

sloučila všechny slovanské národy.Na okraj Bakuninova provolání Sabina publikoval své po- 

známky k němu v č. 4 „Novin Lípy slovanské“, že zčásti co Bakunin vyjadřuje, „to samé uznává 

celý vzdělaný svět za dobré.“ Jinak jeho republikánství „jest právě fantastičnost politiky, kde čas  

II místnost poukazuje., jen šílence do republikánských vln hnáti, jen nerozumce k obávám se jich 

vésti může.“ Dále Sabina odmítá „buditi soucit pro Maďary, kde vojna proti nim se končí a do  

patřičných mezí poukázání leží v interesu celého Slovanstva a v interesu našem.“ V poznámkách  

o Němcích soudil, že nám nejsou nebezpeční, když byla demokratická strana ubita ve Frank- 

furtu, Berlíně i Vídni; je možno udržovat s nimi spolek a přátelství. Otištění provolání má podle  

Sabiny sloužit pravému poznání a vybroušení politického rozumu. Jako lživé znepokojování  

občanů našimi nepřáteli odsuzuje hrožení povstáním, obležením, přípravami politické demon- 

strace. Byl si přitom vědom možnosti reakční hry v případě porážky Maďarů a Italů.  

Sabinovy poznámky ho, myslím, neměly pouze chránit před represí ze strany státu, ale byly 

odrazem autorovy nejistoty o reálnosti Bakuninových plánů.Proti zveřejnění Bakuninova ma - 

teriálu se ozvaly nejprve úřední „Pražské noviny“, později Palacký a Havlíček. Mezi Havlíč - 

kem a Sabinou probíhá koncem ledna polemika, rozpory se prohlubují.  

10. února v Novinách Lípy slovanské shrne Sabina vývoj za poslední rok hlavně u nás takto:  

„Jakož jsme spěli kupředu od března k říjnu, tak kráčíme zpátky k březnu a snad ještě před bře - 

zen.“ Vyjádří pak myšlenku, ke které se bude vracet také ve své beletrii. Nebezpečí je v tom, že 

si občanstvo bude přát pokoj a pořádek pro všecko na světě, ba i svobodu samu za tyto prodá.  

Příčinou je mimo jiné únava z politického dění. Sabina ale věří, utěšuje se tím, že ochabnutí  

národů je dočasné a s obětavostí a odvahou, která zpátečníkům chybí, se proti nim postaví.  

Vyslovuje se také proti dalším volbám do Frankfurtu rozeštvávajícím národy.  

Na druhý den, co vyšla právě vzpomenutá stať, je zveřejněna se Sabinovou účastí připravená  

adresa spolku „Slovanská lípa“ říšskému sněmu s provoláním k veřejnosti, aby podpisy adresu  

podpořila a vyjádřila tak sněmu důvěru. 

144 Noviny Lípy slovanské, 2. 1. 1849. 
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Podlomit tuto důvěru veřejnosti se snažili vládní novináři hlásající, že sněm je vlastně bez 

ní. Novináři jsou podle Sabiny vedle vojska druhou baštou vlády; Sabina odsuzuje dopis říš - 

ského sněmu vojsku v Itálii.Přes podporu veřejnosti, u nás adresa „Slovanské lípy“ získala  

52 595 podpisů, je říšský sněm 7. března 1849 rozehnán vojskem a vyhlášena oktrojovaná 

ústava.V následujících dnech na stránkách „Novin Lípy slovanské“ Sabina stručně probírá ně - 

které články oktrojírky, kterými se výrazně liší od ustanovení v návrhu ústavy kroměřížské.  

Podle oktrojované ústavy zůstaly zachovány šlechtické tituly, což problematizuje ústavní člá- 

nek o rovnosti všech občanů před zákonem, demokratické spolky zrušeny, úředníci nesmí býl  

členy politických spolků, spolčovací právo omezeno v době války a nepokojů, cenzura sice  

zrušena, bude ale vydán zákon proti zneužívání tisku možná horší než cenzura. V ústavě zakot - 

veno právo stěhovati se a přenášet svůj majetek, které může být nebezpečné pro některé národy  

monarchie bez jakékoliv autonomie. V ústavě sice i prohlášena svoboda průmyslu, řemesel 

a obchodu, jež, jak uvedeno, bude ale regulována zákonem.Sabina shrnuje, že „leží nesmírná  

mezera mezi základními právy, jakéž ponavrhl a o nichž rokoval sněm říšský, a mezi těmi, jež  

nyní se nám skutečně dostaly.“ Sabinovi na rozdíl od K. Havlíčka, který byl pro „tupící kritiku“ ! 

ústavy souzen, nepřivodila kritika pro tón, který zvolil, žádný úřední postih.  

Represi ze strany státní moci přineslo Sabinovi zveřejnění pobuřující proklamace, kterou  

vydala Societá per 1’alleanza Italo-Slava (Společnost pro italsko-slovanské spojenectví) a psaní 

o francouzském radikálním politikovi Ledru-Rollinovi. Pozornost „italsko-slovanské“ prokla- 

maci v tisku u nás věnoval také P. Chocholoušek.Přibližně v téže době je ze Sabinovy iniciativy  

konána schůze „Slovanské lípy“ k výročí shromáždění lidu ve Svatováclavských lázních 11.  

El. 1848. Na schůzi přednesl řeč s důrazem na co nejužší spojem lidu v ponechaných mezích  

a na úkol budit v něm myšlenku. „Tu udusiti nemůže žádný a byť nám obmezili tisk, máme  

slova a jazyk.“ 

Při resumování vývoje za poslední rok hodnotí optimisticky rostoucí lidové uvědomění,  

oktrojírka probudila lid. Ten nám porozumí, i když k němu nebudeme moci hovořit jasně - 

a nepodlehne snadno vlivu vládního tisku. Nepřítelem ale není jen vláda, ale i „liberalisté“. 

Zmiňuje se na jedné straně nyní o dlouhé, pokojné cestě k opravám. Naznačuje však i perspek - 

tivu bouřlivou. Ať tak či onak, uklidňuje sebe i své posluchače a varuje protivníky poukazem na  

Nemesis a ducha světa.K charakteristice tehdejších politických nálad zde připomínám úvahu 

Riegra a dalších dát se v dané situaci zvolit do německého sněmu ve Frankfurtu jako jediné  

tribuny.Březnem roku 1849 skončilo Sabinovo působení v „Novinách Lípy slovanské“, posled - 

ní příspěvek z jeho pera vyšel v nich ještě na počátku dubna. Opustit je musel hlavně pro svůj  

radikální demokratismus. 

Sabinovým publikačním nástrojem se stává periodický sborník „Tábor. Jiskry časové“, který  

poprvé vyšel během dubna 1849. „Tábor“ přinášel k sociálně-politické tematice spíše materi- 

ály obecnějšího a obecného charakteru. Na tomto místě je třeba věnovat pozornost stati o L.  

Košutovi ve 4. oddílu sborníku „Nástiny životopisné“. Připomenuty jsou Košutovy projevy  

o možném odtržení Uher od habsburské říše - stať byla napsána před 14. dubnem 1849, kdy 

odtržení bylo proklamováno - a o ideálu republikánského zřízení v Uhrách. Z následující stati  

70 



IV. Názory na sociálně politickou problematiku jednotlivých období 

<»Poláku Dembiňském, jmenováném Košutem do vedení maďarského vojska - i o Dembiňského 

vlasteneckém prohlášení vysvítá měnící se Sabinův postoj ke Košutovi a Maďarům. Stačí si tu  

připomenout, jak třeba psal o potřebě porážky Maďarů v lednu 1849 na okraji zveřejněného  

llnkuninova provolání. 

V posledním oddílu „Tábora“ o politických stranách slibuje, že v příštím svazku podrobně  

probere stranu absolutistů, stranu sobectví a také stranu „liberalistů“, „stranu marnosti“. Chápe  

lim marnivost, kdy pochvala a přízeň mocných hraje důležitou roli. Jak se Sabina díval na stra - 

nu „liberalistů“, vinu za politický vývoj, kterou jí připisuje, je patrné ze slov, že ve slibované  

'.luli ukáže, „kterak politika zrádců jedněch, jež revoluce zničiti měla, chytře se probrala a pro- 

plel la politikou zrádců druhých, jež revoluce z nicoty povýšila a kteří na výši své tak špatně se 

drtfeli. To se stalo tím, že revoluce byla neúplná.“
145

 V stati i jinde zdůrazňuje, že radikálové  

olevřeli prostor pro politické kariéry liberálů, ale i nejednotu radikálů.  

Svůj slib, podat stať o politických stranách, Sabina splnit nemohl. Další druhý svazek „Tábo- 

i n", který měl vyjít v polovině května 1849, nevyšel. Sabina byl v noci z 9. na 10. květen zatčen  

pro podezření z účasti na spiknutí, přípravě povstání.  

Později počátkem šedesátých let v Sojkově knize „Naši mužové“, napsané za Sabinovy spo- 

lupráce, je naznačeno, že politika „liberalistů“, také našich, neochota k spojenectví s demokra - 

ty. nutila k hledání takových prostředků politického boje jako spiklenci zjara 1849. Připomenu  

nu lomto místě ještě, že před květnem 1849 ztrácí Sabina jindy pro něj platné přesvědčení, že  

konečný cíl strany radikálně demokratické i strany národně liberální je totožný. Druhé liberální  

•.Haně vytýká Sabina neznalost socialismu, perspektivy společenského pokroku a nedostatek  

lásky k lidu.
146

 

Ze Sabinových slov cítíme obhajobu proti výrokům Havlíčka a dalších, že radikalismus  

ii dokonce spiklenectví pomáhaly reakci. Ve statích z r. 1849 i pozdější tvorby poznáme alespoň  

v náznaku, co prožívali spiklenci, co prožíval Sabina v posledních týdnech před zatčením. Bylo 

10 kolísání mezi vírou v úspěch povstání i nevírou v to, pochybnosti, argumenty pro a proti,  

obavy. 

Jedním z argumentů proti úspěchu byla pravděpodobná neexistence pevného odhodlání  

11 uvědomění, aby se lidé připojili a vytrvali v povstání. To bylo tlumočeno iniciátorovi akce 

M. 

Ilakuninovi. Bakunin to vyvracel s odvoláním na instinkt lidu. Ve prospěch Bakunina zdál se 

svědčit odpor k vojenským rekrutýrkám, totiž proti únavě z politických zápasů, touze po klidu  

za každou cenu, upadání do pasivity. 

U radikálů existovaly obavy, že v případě neúspěchu dojde ke stále hlubší demoralizaci lidu,  

protože po zatčení u nás jen mála uvědomělých nebude nikdo, kdo by se proti demoralizaci sta - 

věl.Sabinovy pochybnosti a váhání ve vztahu ke spiknutí se podepsaly na jeho tehdejší životní 

praxi, neochotě k cestě za Bakuninem do Německa. V příklonu k Bakuninovu plánu sehrál  

u Sabiny i dalších Bakuninův poukaz na čest naší demokratické strany, na morální povinnost  

vzájemné pomoci demokratů různých národů, účasti na široce mezinárodně založené revoluci  
"'SABINA, K. Tábor. 1849. s. 48. 

„Životníotázky", Noviny Lípy slovanské, 3. 3. 1849. 
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s cílem odrazit postup reakce a vytvořit federaci slovanských republik spojených s republikou 

maďarskou a posléze federaci evropských republik. 

Bakunin ujišťoval, když nebude u nás dosaženo vítězství, že i dočasné vázání ozbrojených sil  

vlády v Praze, v Čechách a následný ústup povstalců směrem k Polsku má důležitost a pomůže 

revolučním silám jinde, zvláště Polákům a Maďarům v jejich boji s intervencí carské armády.  

Bezprostředně si měla pomáhat povstání u nás a povstání v Sasku. K silám Německa, Polska, 

Maďarska a Čech přiřazoval Bakunin zejména síly ruské. Sabina ostatně sám psal o perspektivě 

revoluce v Rusku.
147

 Před tím hledal útěchu před carským zásahem do monarchie v napjatých  

vztazích rusko-tureckých. Na plánech ozbrojených akcí se nepodílel, to bylo doménou českých  

a německých studentů, Friče. Neznáme spolehlivě, jak byl Sabina do spiknutí zapojen, ani  

s jakou funkcí se pro něho po vypuknutí povstání a jeho dalším vývoji počítalo.Sabina zastával  

myšlenku vytvoření národního výboru. Ten by zajistil širší podporu povstání a působil proti  

momentu diktatury. Z toho lze snad usuzovat, že opatření zamyšlená proti liberálním vůdcům  

s veřejnou autoritou by měla jen omezený charakter. Sabina sám tvrdí, že připravoval ústavu  

české republiky. Romanticky a nepřesvědčivě uvádí, že text s návrhem ústavy měl u sebe  v oka- 

mžiku zatčení, což nebylo nijak potvrzeno. Jistě nepodporoval jen návrat k návrhu kroměřížské  

ústavy jako tehdy mnozí.Sabina a ostatní zatčení byli zprvu při výsleších ochotni pouze doznat  

diskuse, nanejvýš přípravu ozbrojené demonstrace (sturmpetice) proti carské vojenské pomo- 

ci Rakousku. Později pod nátlakem některých výpovědí spoluobviněných přípravu povstání  

a další plány. Při vyšetřování Sabina uvedl, že počítal s rozdělováním šlechtické půdy mezi  

rolníky a přímým využitím takového majetku pro povstání.
148

 Svoji roli v této věci sehrály myš- 

lenky, s kterými se setkáváme ve „Zpovědi“ Bakunina. Ten označoval Sabinu jako socialistu.  

(Spiklenci, kteří přiznali záměr majetkových zásahů, se snažili hájit tím, že mělo jít o výkup.)  

Zmínky o bezprostředních plánech spiklenců v ekonomické a sociální oblasti se najdou i v Sa- 

binově beletrii. V odrazu těchto plánů, myslím, jistý student, románová postava „Oživených  

hrobů“, se zmiňuje o kontribuci na židy. O nucených půjčkách a určitých daních bohatých jako 

opatřeních v případě úspěchu spiknutí se dozvídáme z vyšetřovacích materiálů zatčených spik - 

lenců. Vyšetřování měl vystřídat soud a ortel, dlouhodobý žalář nebo smrt.  

147 SABINA, K. Jak jest s Ruskem. In Občanské noviny, 5. 5. 1849. 
148 TRAUB, H. Květnové spiknutí v Čechách roku 1848. Praha, 1929. s. 76. 
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c) Doba po revoluci 1848 - 9 

Léta 1849 - 1851 jsou časem oktrojováné říšské ústavy, vyhlášené, ale nerealizova- 

né, stejně jako nerealizovaných ústav jednotlivých zemí. V r. 1852 zrušena tato formálně  

platná ústava říše a proklamovány tzv. organické zásady jejího řízení. K orgánům podle  

těchto zásad náležela již dříve zřízená říšská rada jako císařův poradní orgán a měly to  

hýl, ale ani nadále nesvolávané zemské sněmy. Pracovala jen značně omezená samosprá- 

vu na úrovni obcí, která však po celou dobu tzv. Bachova absolutismu nebyla ve volbách  

obnovována. Správu státu na různých stupních prováděla nyní kvalitněji byrokracie, která  

nahradila administrativu vykonávanou dříve na jednotlivých panstvích.Správní systém již  

nebránil širšímu využívání nové techniky. Nové předpisy přispívají rozvoji kapitalistické  

ekonomiky volné soutěže, zřizují se obchodní a živnostenské komory. V čase klidu nastalý 

ekonomický rozvoj umožnil v určitých úsecích Bachovy éry růst životní úrovně i dolních  

vrstev. „Lidi dole hodují a ohryzávají kosti zabitého liberalismu,“ napsal Sabina v „Ožive- 

ných hrobech“.
149

 Naráží tu a nejen zde na důsledky zčásti zbytečného zanedbávání běžného 

hospodářského života v bouřlivých letech 1848 - 9.Národnostní politika státu byla obráce- 

na proti tendencím jednotlivých národů úsilím o vytvoření jednotného rakouského národa,  

ttť již připouštěla vedle němčiny větší nebo menší jazyková a kulturní práva jednotlivých 

etnik monarchie.Sabina zmiňuje zlepšení, zvláště ve správní oblasti, což neovlivňuje jeho  

ostrou kritiku vládní politiky. Píše, že situace za Bacha byla ještě horší než za Mettemi - 

cha.
150

 Na mysli má patrně slábnutí potlačovatelské funkce starého absolutistického státu 

před r. 1848, mj. i zásluhou vedoucího politika F. Kolowrata, některých projevů občanské  

aktivity, sdružování - to Sabina přímo jmenuje; vše konfrontováno s bachovským režimem  

omezování tisku, veřejné činnosti. Předběžná cenzura domácích tisků byla sice s ohledem  

na německé státy, jejich tiskové poměry k udržení prestiže Rakouska v Německu zrušena.  

1’řípadný zákaz teprve po vytištění (před distribucí) způsoboval ale nakladatelům značné  

ztráty, vyvolával jejich zvýšenou opatrnost a obavy v ediční práci. Podobně např. širší pří- 

stup ke z hlediska státu kontroverzní, problematické literatuře ve veřejných knihovnách  

nebyl zakázán, zájemci o takovéto publikace byli ale policií sledováni a šikanováni.Sabina  

ve své tvorbě, zvláště v „Duchovném komunismu“, kritizuje - jakmile to poměry dovolily 

chování našich lidí, zvláště za Bacha. Odmítá nesprávně chápaný realismus, sledování  

osobních a sobeckých - obvykle krátkodobých - materiálních zájmů. Zavrhuje představu, 

že vědy, technika a související materiální blahobyt i pohodlí znamenají vše. Kritizuje šo- 

sáctví, zbabělost, přehnanou opatrnost. Když nebylo možné pod Bachovým útlakem něco  

aktivně podnikat proti vládnoucímu režimu, nemusel být Bach aspoň jmenován čestným 

občanem řady našich měst; dodávám, bylo jen málo těch, kdo věc nepodpořili nebo se  

postavili přímo proti ní jako F. Palacký. Sabina připomíná možnost být alespoň politicky  

pasivní. Využívat se mělo každého prostoru, který zůstal pro práci ve prospěch národa na  

149 SABINA, K. Oživené hroby. Praha, 1908. s. 129. 
150 Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1546. 
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nepolitickém poli; Sabina tu má na mysli hesla režimu o postupném pokroku.  Národ měl 

být obohacován o nové kulturní hodnoty, užíváním nových uměleckých forem a postupů  

veřejnost připravována na přijímání nového i v jiných oblastech. Sabinovi byl proto blízký  

sborník mladých autorů „Máj“ v r. 1858, na němž se ze starších spisovatelů vedle B. Něm- 

cové autorsky podílel. Snahy tohoto druhu se setkaly s odporem „starovlastenců“ J. Malého,  

V. V. Tomka a J. Jirečka. Vcelku Sabina soudí, že při Bachovi „lid klesl na otroky, úřednictvo  

na poslušný slepý stroj, učitelové na podlé hlasatele a zastupitele lží a nepravostí, měšťané 

na nevolníky a literatura na děvku.“
151

 

Zřejmě jako ohlas zkušeností, hlavně kolem spiknutí r. 1849, na němž se podílel, jeho  

potlačení, napíše na adresu emigrace různých národů v Londýně, jejich plánu evropské re- 

voluce s republikánským a socialistickým programem, ve své pozdní beletrii: „že emigranti  

budou dávno mrtví, až se tyto cíle uskuteční, ať již bez násilné revoluce nebo s ní.“
152

 Stej- 

nou kritikou vyznívají Sabinovy „Oživené hroby“, „doba děje na počátku padesátých let.“
153

 

V téže době 6.5. 1852 napsal „doktor revoluce“ K. Marx v dopise B. Engelsovi: „Je si třeba  

přát, aby všechny vůdce, kteří chtějí věc [povstání] vést, pochytali a postříleli.“  

K problematice revoluce se Sabina během času vrací vícekrát. Při úvaze o Velké fran- 

couzské revoluci, nalezneme u něho později výčitku, že si její vůdcové nepřipravili lid;  

připomíná reakční povstání ve Vandée,
154

 protirevoluční Napoleonův převrat. Proti tomu už  

dříve stavěl politické uvědomění Američanů, jak se projevilo v průběhu i trvalém vyústění 

jejich revoluce. U haličského povstání v r. 1846 odsuzuje jak utopičnost a nehumánní mo- 

ment v plánech Poláků tak i nehumánní vystoupení rusínských rolníků proti polské šlechtě,  

jejich „komunistické tendence“. V případě revoluce v monarchii během let 1848 - 9, hlavně 

říjnového povstání ve Vídni, zdůrazňuje důležitost otázky vztahů mezi národy, přístupu k ní  

i nízké uvědomění lidu řídícího se více náladami, instinkty, nejasným míněním než hlubo- 

kým přesvědčením.
155

 Proti podobným akcím u nás hovoří Sabinovi holubicí, pobělohor- 

ským útlakem zkorumpovaná povaha českého národa.  

Finanční náklady, které si vyžádala ozbrojená neutralita habsburské říše v době kolem  

Krymské války, zasadily její ekonomické situaci těžkou ránu. Neutralitou přišla monarchie 

0 dobré vztahy k Rusku. Další ránu jí uštědřila v r. 1859 válka vedená proti Sardinii a Fran - 

cii Napoleona III., který vyhlásil podporu národní ideji. Pařížská emigrace, Maďar L. Košut  

1 patrně náš J. V. Frič chtěli s válkou spojit revoluční boj proti Rakousku. Z přeběhlých 

rakouských vojáků zamýšlí vytvořit legie, což se Maďarům podařilo; výsadek na dalmat - 

ském pobřeží měl přispět k povstání v říši.Cílem pařížské emigrace byla národní nezávislost  

utlačovaných etnik, státní federace národů na základě jejich svobodného rozhodnutí. Neu- 

silovala o radikální sociální přeměnu ani republikánské zřízení, ale konstituční monarchii.  

151 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 93. 

>52 Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1524. 
153 SABINA, K. Oživené hroby. Praha, 1908. s. 10. 
154 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 45. 
155 SABINA, K. Oživené hroby. Praha, 1908. s. 86. 
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Nakolik možno vyjít z pozdějších dokladů, chtěla trůny obsazovat kandidáty, kteří by jí  

slejně jako obecné politické plány mohly získat sympatie velmocí. Napoleon III. ji však  

v r. 1859 zklamal rychlým uzavřením míru s Rakouskem.Porážka Rakouska ve válce proti  

Francii a Sardinii, zmíněné finanční obtíže státu přiměly císaře Františka Josefa I. nejprve  

jen ke kosmetickým úpravám režimu. Císařův poradní orgán, říšská rada, byl rozšířen  

a přiznána mu zákonodárná iniciativa ve finančních otázkách; do rady se ale nedostal ani  

jeden představitel českého měšťanstva.U nás tyto úpravy z března 1860 neuspokojily ani  

politiky, ani politicky aktivní veřejnost, představovanou skoro výhradně studující mláde- 

ži. Ta po demonstraci při oslavách 100. výročí narození F. Schillera v r. 1859 demonstruj e 

znovu v květnu 1860; významný podíl při tom má J. Barák. Když jej policie oslovila, aby  

ji důvěrně informoval o přáních občanstva, odmítl. Rieger v létě r. 1860 podal císaři petici  

za povolení českého nezávislého politického deníku a další požadavky; měl  velké potíže 

se sehnáním i jen několika podpisů pod ní. Rieger to komentoval, že nesháněl větší pod- 

poru, aby věc rychle postupovala a nevyvolala zbytečný rozruch. Někdy se hovoří v této  

souvislosti o nízkém, neuspokojivém stavu politického vědomí dospělé populace. Sabina 

zase později napsal o tehdejší situaci: „Zápal, jakým kdysi náš Repeal oplýval, nenachází  

se už nikde.“
156

 Neexistuje organizovanost, spojení stolních společností s centrem, jakým  

byl Repeal. Dodávám, že ho nahradit nemohla radikální společnost scházející se v hostin- 

i  i u Pěkného. Veřejné vědomí se začíná ke konci roku 1860 příznivě měnit. Roli sehrála  

ekonomická situace související s dovršením liberalizace živností, která nastalými kompli- 

kacemi zprvu vyvolala nespokojenost. Významně zapůsobilo 20. října 1860 vydání císa- 

řova neodvolatelného diplomu o ústavě. Ústava vycházela vstříc aristokracii jednotlivých  

zemí zastávající historická zemská práva. Měla ale rovněž silný unitaristický i dualistický  

rys. Ústava byla počátkem následujícího roku přepracována v zájmu německo-rakouské 

buržoazie a byrokracie. 

Ve prospěch centralismu ústavy i vládní politiky se argumentuje Francií jako příkla - 

dem. Je poukazováno na to, jak její departamentalizace, centralizace, potlačení etnických  

skupin měla napomáhat a napomáhala liberalizaci, pokroku země. Nejméně od let 1848 

9 se hlásal názor, že je třeba potlačit, odnárodnit nekulturní, nehistorické, vývoje k vyšší  

kultuře neschopné národy ve jménu pokroku lidstva.V brožuře „Duchovný komunismus“  

z roku 1861 Sabina konstatuje, že „postavení naše přítomné v politickém světě nynějším ani  

uznání ani ocenění pravého nedosahuje,“
157

 a polemizuje s „francouzskou“ argumentací. 

Věnuje pozornost dějinám Francie a ukazuje, že proces centralizace ve Francii začal již za  

Karla Velikého v 9. století a že zde různé kmeny svými politickými a společenskými zájmy  

sjednoceny mohly touhu po vyšší kultuře uspokojit jen přijetím společného, jim blízkého  

jazyka, francouzštiny. Jako jiní i Sabina soudí, že kdyby došlo v dávné minulost i k vytvo- 

ření velké slovanské říše, nastal by v ní obdobný vývoj jako ve Francii.Zřejmě s myšlenkou  

na náš vztah k Němcům napsal v „Duchovném komunismu“, že tam, kde vedle sebe žijí  

156 Ferdinand V. Dobrotivý, sv. III. Praha, 1875. s. 1520. 
157 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 22. 

75 



IV. Názory na sociálně politickou problematiku jednotlivých období 

dvě národní osobnosti s rozdílným jazykem, povahou i dějinami, je jejich spojení a spolu- 

žití myslitelné jedině na základě rovnoprávnosti garantující svobodný národní vývoj obou. 

Podtrhává historičnost našeho národa, jeho schopnost kulturního vývoje.  

Nové poměry otevřely přece dveře pro politickou a veřejnou činnost. Více prostoru se do - 

stává práci osvětové a kulturní, který Sabina využívá a v „Duchovném komunismu“ v sou- 

ladu s tezí brožury o základním významu rozvoje poznání a jeho šíření chce proto pomoci  

urychlit tento proces, což je ostatně smyslem knížky vůbec. Stručně formuluje úkoly pro  

národní občanskou společnost. Je to přirozeně rozvíjení národní literatury, nakladatelské 

a knihkupecké činnosti, zakládání obecních knihoven (nemohou být nahrazeny knihovnami  

školními), rozvoj školství vedle škol státních. Posledním má na mysli zvláště zřízení lidové  

university přístupné pro všechny; přednášel by, „kdo se schopným uzná a důvěry vydoby- 

de.“Dále vytyčuje úkol ustavit středisko věd, myšlenku J. E. Purkyně, hlásanou jím od r.  

1861 v „Živě“. Naše věda by se měla zbavovat, oprošťovat od eklekticismu, formalismu, po- 

vrchnosti, „strannosti“, pedantství.Sabina v tomto i politické oblasti předpokládá významné  

uplatnění zvláště mladých, z nichž někteří první politické zkušenosti získali již v bouřlivých  

letech 1848 - 9; o objektivní obraz těchto roků Sabina usiluje.  

V prvních měsících r. 1861 jsou vypsány a uskutečněny volby do zemských sněmů. Podle  

ústavy pak jejich prostřednictvím mají být provedeny volby do říšské rady. Naši zemští po- 

slanci stojí před otázkou obeslat říšskou radu nebo na protest proti nepříznivému vymezení  

zemských práv ústavou do rady nejít stejně jako Maďaři.Na základě Sabinových informací pro 

policii si nyní všimnu jeho pohledů a hodnocení tehdejší české politiky v kontextu situace, jak  

ji sám viděl.Většina našich zemských poslanců včetně několika demokratů byla pro obeslání.  

Proti byl Palacký a Rieger kolísal. Zásahem kardinála Schwarzenberga oba svůj postoj opustili  

ve prospěch kladného; trhlina mezi poslanci byla odstraněna. Zásluhou poslanců - demokratů 

bylo přijato ohražení „proti vší újmě, která by mohla vzejít ze stávající ústavy starým právům 

země České.“ Zdá se, že charakteristiku demokrat užívá tehdy Sabina častěji než v pozdější  

době. Jak již ukázal K. Kazbunda, Sabinovo vyzvihování Riegrovy kolísavosti a nedůslednosti,  

stejně jako přecenění zásluh o ohrazení poslanecké levice, bylo důsledkem zpráv, které od ní 

získal. Sabina se mýlil v odhadu, že Riegrova popularita kolísavým postojem utrpí.K dokres - 

lení politických názorů zmiňuji v literatuře opomíjenou skupinu, která byla jak proti vstupu do  

říšské rady tak i zemského sněmu. Národní listy o tom 8. března 1868 napíší: „Dlužno říci, že 

se mezi námi nalezlo r. 1861 několik „křiklounů“ (teď by se řeklo „obmezených hlav“), kteří  

důrazně radili k tomu, aby se ani do sněmu, ani do říšské rady nechodilo.“Přijetí kladného  

stanoviska Palackým a Riegrem odpovídá jejich názoru, že Češi nebudou následovat Maďary  

na cestě k revoluci. Případná spolupráce s nimi se tehdy i později odmítala nebo jen opatrně  

sledovalo její navázání, což ovšem záviselo i na druhé straně. To odpovídá oběma politiky 

zastávanému austroslavismu i skepsi, že by něco mohlo v případě rozpadu Rakouska zachránit  

Čechy před pohlcením Německem. O eventualitě rozpadu psal nedlouho předtím Rieger.  

Přibližně ve stejné době Sabina v „Duchovném komunismu“ (práce vyšla v létě 1861) se 

vyslovuje na okraj možného rozpadu a snad rozdělení turecké říše mezi velmoci, že anexe  
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se nepovede „při organismech zdravých a k odporu hotových... Švýcary, Belgie, Dánsko 

II jiné stojí na příklad, že malí národové se velikým vyrovnali, ba je převýšiti mohou mravní  

svou silou.“
158

 Z celkového zaměření brožury je patrné, že k mravní síle má být vychováván  

náš národ, a to i proto, aby za určitých okolností tuto sílu užil ve prospěch samostatnosti 

našeho státu. Takto vyznívá - jak brzy uvidíme - Sabinova „fričovská“ stať z následujícího  

roku. J. V. Frič v dopise otci již 21. 8. 1860 napsal: „rozpadnutí se Rakouska, alespoň v hla - 

vách Evropy, skoro již fait accompli - neozveme-li se včas, udělají s námi páni diplomati 

prezent komukoliv.“S odvoláním na Sabinovu pozdější policejní relaci z 21. 11. 1866, č.  

258 g.R, její parafrází, nastíním nejdříve, jak asi viděl a hodnotil problematiku politických  

skupin, stavu v naší zemi v letech 1861 - 3. Sabina zdůrazňuje, že v národně-politických 

otázkách panuje u nás jednota. Majoritu v poslaneckém klubu a celé zemi představují fe- 

deralisté. Programem je nedělitelnost Rakouska, uznání historických práv korunních zemí,  

lederalizace a generální zemské sněmy. Tyto se staví jako otázka budoucnosti, až Morava  

i i  Slezsko národně zesílí tak, že na tuto myšlenku dobrovolně přistoupí. Menšinu mezi fe- 

deralisty představují postupně sílící demokraté. V klubu jich není mnoho, lépe jsou na tom  

mimo něj. Vliv na jejich posilování mělo Fricovo periodikum „Čech“. 

V čele národní federalistické strany stojí Palacký, Brauner a na prvním místě Rieger,  

za nímž jde většina českého národa mající malé pochopení vyšších otázek. Pokud podnět  

vyjde z užšího výboru českých poslanců nebo i jen od jednoho z předních členů, je jed- 

nomyslnost při hlasování jistá. Často tak hlasují i Češi z vládní strany, pokud se hlasování  

nezdrží. Postoj této vládní strany se jinak může opírat pouze o vliv a moc vlády, její volební  

úspěch je nahodilý. 

Také mezi našimi Němci platí na prvním místě národní zájem. Jsou Velkoněmci nebo  

Vclkorakušany; mezi druhými centralisté, dualisté a autonomisté. Velkoněmci si přejí roz - 

plynutí Rakouska v Německu. Velká část centralistů se vlastně hlásí k této  straně, zamlčuje 

lo ale z oportunismu. Bývalá demokratická strana, jež měla svého času spojení na českou  

demokracii, již neexistuje. Dodejme, že ze zbylých jedinců této strany je to Dr. K. Zimmer.  

Na českém zemském sněmu nebylo v letech 1861 - 3 dosaženo žádného úspěchu v národní 

problematice. Podobně ani na Moravě. Zasedání českého sněmu 1861 - 1863 přineslo roz- 

pory mezi našimi poslanci v otázkách týkajících se šlechty. Neúspěšní jsme byli i na říšské  

radě, kterou v r. 1863 opouštíme.7. 3. 1862 vychází Sabinovi v „Obecních listech“ oceněná  

pak povšechnější stať „Jaký jest nynější stav politický v Evropě a čeho lze očekávati od něho  

ve prospěch Rakouska?“ 

Sabina charakterizuje dobu rozpory mezi starým a novým řádem, zájmy obecnými a stát - 

ními, starými právy a novými názory, zakořeněnými míněními a novými přesvědčeními.  

Nepředpojatému lze odhalit v historii její směr, snahu časového ducha. Nynější stav politiky  

v Evropě není založen pouze na kombinacích provedených přítomnými politiky, ale hlavně  

na dějinné nutnosti, na zřídlech současného sociálního života.Novým myšlenkám lze vy- 

dobýt průchodu i částečného uplatnění, pokud staletých „ještě silných a vzniku schopných  

158 SABINA, K. Duchovný komunismus. Praha, 1928. s. 51. 
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kořenův hojnost v zemi leží,“ nemohou však ovládnout celý politický prostor. Na adresu  

revolucionářů jsou uvedena Sabinova slova: „nešťastná to politika, která chce více, nežli  

právě může, a nečeká, až plné moci nabude.“ Proti lidské svévoli stojí zákon přirozenstva.  

Do této doby a situace spadá i Sabinova publikační činnost pro Friče v emigraci, o níž  

bude nyní řeč. Z Fricových pamětí víme, že k ní patřily jisté brožury.
159

 Fričovský badatel 

O. Šimáček se domnívá, že brožura nebo jedna z brožur seznamovala s našimi národními  

dějinami a snahami.
160

 Mimo to napsal Sabina pro něho stať „Mnoho povolaných, málo  

vyvolených“ přinášející pohled na politické dění let 1861 - 2. Původně měla vyjít v pe- 

riodiku „Svoboda všeslovanská“, kterou k vydávání připravoval Frič spolu s Bakuninem.  

Podle zprávy ve „Slavii“ 21. 11. 1862, periodiku amerických Čechů vycházejícím v Racine  

ve Wisconsinu ve Spojených státech, vydalo pražské místodržitelství 8. 10. 1862 cirkulář  

určený pohraničním celním úřadům, aby časopis „Svobodu“ a jeho přepravu přes rakouské  

hranice sledovaly - i když nevyšlo dosud ani jediné číslo - zjištěné exempláře zabavovaly 

a o tom, jakož i co při tom pozorovaly, neprodleně a bezprostředně podávaly zprávu.V cir - 

kuláři se také uvádělo, že J. Frič se zamýšlí v něm postavit na čistě demokratické stanovisko  

a vystupovati proti národní straně Riegra a Braunera. Spisovatel Karel Sabina byl prý A.  

Strakou, bratrem trestaného G. Straky, [pro spiknutí v r. 1849] vyzván, aby J. Fricovi do 

„Svobody“ články podával, na což onen slíbil podati něco o spolku „Svatobor“.
161

 

Na cirkulář odpověděl J. V. Frič v „Národních listech“ 26. října 1862, kde vyvrací, že  

hodlá vystupovat proti národní straně a že byl kdokoliv kýmkoliv vybízen k dopisování. 

Konstatuje, že je trochu předčasné zatracovat a konfiskovat věc, o které se ještě neví, jaká  

bude, jak dopadne a zdali vůbec bude. 

Skutečností je, že Frič dosud v „Čechovi“, pokud v r. 1861 v Ženevě vycházel, ani jinde  

proti straně kolem Riegra nevystoupil, s Riegrem jednal o finanční pomoci i na „Svobodě“.  

Nevystupoval celkem ani proti naší historické šlechtě hájící české státní právo. Vystupoval  

proti tezi o nezbytnosti a trvalosti Rakouska a vyzval k přípravě na jeho rozpad. Sabinova  

stať, která měla ve „Svobodě“ vyjít, ale, jak uvidíme, v příliš smířlivém duchu napsána ne- 

byla a „Svatoboru“ se netýkala. 

Vinou Bakunina a snad i jiných příčin byl plán vydávat „Svobodu“ ke konci roku 1862  

opuštěn a Frič poslal Sabinovu stať právě do „Slavie“, kde vyšla 13. února 1863.Ostře kri- 

tizuje Sabina ve stati „Mnoho povolaných, málo vyvolených“
162

 rakouskou vládu za její 

pokračování v Bachově programu germanizující centralizace pod pláštíkem konstituce.  

O jakou konstituci jde v praxi, je ukázáno na slabosti a zbabělosti sněmů.Stát vysokými 

daněmi ožebračuje široké vrstvy (až polovina příjmů padne na daně) v zájmu „všelijakých  

zbytečných subjektů, jimž by slušelo pracovati, ne však lenošiti z tisíce ročních důchodů.“  

Tímto i dalšími přípisy z Fricova pera je stať ještě vyostřována. Východiskem z těžké životní  

159Paměti J. V. Friče, část 1. IV. svazku. Praha 1887. s. 495. 

'“FRIČ, J. V. Spisy I. Praha, 1956. s.513. 
161 FRIČ, J. V. Spisy I. Praha, 1956. s. 507 - 8. 
162 SABINA, K. Mnoho povolaných, málo vyvolených. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 279 - 282. 
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NÍluace obyvatel je často vystěhovalectví.Vláda směřuje vstříc propasti, rozpadu monarchie,  

listě v reminiscenci na rok 1849 Sabina napíše: „tušíme, že pak sotva se podaří mastičká- 

řům našim slepiti znovu velkou Austrii.“
163

 Hlavně se však stať soustřeďuje na kritiku našich 

politiků. Na sněmech nedosáhli ničeho. Při malém počtu našich poslanců postrádá tím spíše  

|cjich rázné vystoupení, bezohlednou energii. Nejsme připraveni na nic, na všechny even- 

tuality, tou je i rozpad monarchie. „Snad příliš brzy, za půl roku, to bude potřeba.“ Nabízí  

se otázka: jaký kontext tohoto rozpadu měl zde Sabina na mysli? Byly nebo patřily k němu  

chystající se události v Polsku? S úvahami o blížící se eventualitě rozpadu habsburské říše  

n s výzvami k přípravě na to se setkáváme u něho vícekrát; staly se součástí Sabinova po - 

lil ického uvažování. Přípravu mělo podle něho doma zabezpečovat rázné politické vedení 

li výchova lidu. V zahraničí zřejmě J. V. Frič. V Sabinově expozé z r. 1867 se píše o po - 

dobných jednáních k uzavření dohod platných až po reálném rozpadu monarchie. Tak se  

o to později snažila memoranda podávaná ruským místům J. Vaclíkem v zastoupení našeho 

staročeského vedení po zkušenostech z r. 1866.Frič vpiskem otevřeně odmítá austroslavis - 

mus: „Slabochové učinili vynález, že nemožné se nám udržeti v proudu hnutí světového  

jnko samostatný národ, kdyby Rakousko se rozpadlo. My však chováme přesvědčení, že 

nové státní kombinace se utvoří, v nichž budeme čestnější zaujímati místo, nežli jaké nyní  

zaujímáme.“ Myslel zde Frič na svobodném základě vytvořenou (kon)federaci s Poláky  

ii dalšími slovanskými národy střední Evropy, ale i s Rumuny, jak s tím vystoupí později? 

Patrně ano, vždyť právě uprostřed roku 1862 takovýto plán oznámil, vyhlásil L. Košut.  

lakový byl dle Friče zcela jistě pak hlavní moment řešení geopolitické otázky postavení  

našich zemí. Vzpomeneme-li na prve uvedený citát z „Duchovného komunismu“ Sabiny, 

pak jeho autor počítal se samostatným českým státem. Vedle tohoto rozdílu v Sabinově  

n Fricově pohledu je další v zákonité nutnosti rozpadu monarchie a v našem způsobu účas - 

ti při tom.Přípravu budoucnosti vůbec spojuje Sabina s radikální politikou, její program 

třeba vpravit do mysli lidu. „Politika, jaká na zásadách panujících u polovičáků, jichž jest  

většina, se zakládá, nemá beztoho nižádné budoucnosti. Program radikální politiky nehle- 

dí pouze k otázkám politickým, ale více sociálním.“
164

 Soudě podle „Oživených hrobů“ 

by jinak musila polovičákům pomoci mimořádně příznivá náhoda. Listy naše „uváznuvše  

v prstech jakés takés prostřednické politiky,“ se nevěnují takovýmto věcem, místo toho zby- 

tečně podrobně probírají všechny politické prohry. Veškerá jednání vládní mají osvětlovat  

jen stručnými sarkasmy.Sabinova stať má vcelku programový charakter. Staví se proti libe- 

ralismu a konservatismu nebo kolísání mezi nimi, přináší změnu v linii oproti „Čechovi“.  

Jako v letech 1848 - 9 se v ní hlásí k důslednému demokratismu svázanému s programem 

sociálním a ovšem čistě národními cíli. Stejné přihlášení najdeme i v knize Sojky „Naši mu- 

žové“, části věnované K. Sabinovi a pocházející z jeho pera nebojím alespoň ovlivněné.
165

 

Prakticky se ho snaží naplňovat ve své tehdejší tvorbě (viz stať „Politické kázání“ a hlavně  

163 SABINA, K. Mnoho povolaných, mdlo vyvolených. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 280. 
164 SABINA, K. Mnoho povolaných, málo vyvolených. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 280. 
165 SOJKA, J. E. Naši mužové. Praha, 1863. s. 822 - 3. 
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zmiňovaný „Duchovný komunismus“). Názorově blízký mu byl tehdy jistě J. Neruda. Další  

jména uvedu v souvislosti s pozdější dobou, která pro to přinese doklady.Co se týče cest  

a prostředků dosahování programových cílů, poznali jsme, že Sabina jasně odmítl násilí  

k prosazování ideálů republiky a socialismu (ve své současnosti i blízké budoucnosti abso- 

lutně). Odvolává se na zkušenost z r. 1849 a následujících let. K. Kazbunda s tím souhlasí.  

Soudí ale, že národní revoluci by lid podpořil a není nereálná, jak Sabina naznačuje.
166

 Ne 

zcela jasně Sabina tuto nereálnost zdůvodňuje různými zmínkami o naší národní povaze 

pokažené pobělohorskou dobou, o holubicí (holubí) povaze, jak zmíněno. Odtud i obrov- 

ský význam osvěty, pro niž je dostatečný prostor. Z toho Sabinovi vyplývá časem takový  

počet lidí osvětou ovlivněných, že svým morálním tlakem prosadí stanovený cíl bez obětí 

a úskalí, které by souvisely s nastoupením ilegálních a násilných cest. Tak by byl dosažen  

národní ideál v podobě federalizace říše. Ideál ve formě samostatného národního státu vidí  

dosažitelný rozpadem monarchie, k čemuž bychom ze své strany přispěli jen přirozenou 

absencí nadšení v boji za její udržení, záchranu. Předpokládá to ovšem zase i odpovídající  

výchovu a politickou, programovou práci. V probírané stati se k tomuto Sabinovu pojetí při - 

pojuje i Frič. Jak jsme poznali z uvedené Fricovy činnosti za války Rakouska proti Sardinii 

a Francii v r. 1859 s využitím politiky Napoleona III. podporující národní myšlenku chtěl  

užít i ilegální cestu (legie v Itálii). Tak tomu bylo u Friče také v pozdější době.  

Další příležitost k politické žurnalistice, tentokrát doma, dostal Sabina v r. 1863 v perio- 

diku „Pravda“. Ta po vydání mírnějšího tiskového zákona koncem roku 1862 vycházela  

jako politický list od června do října 1863, nejprve v Praze, pak krátce v M. Boleslavi,  

kraji radikálního knížete R. Thurn-Taxise. Blízko k „Pravdě“ měl J. V. Frič a později právě 

i radikální demokrat Thurn-Taxis.Sabina po svém odhalení jako tajný spolupracovník po- 

licie v „Obraně“ napíše: „Byl jsem tenkrát zaměstnán spisováním hojných a rozmanitých  

článků do časopisu „Pravda““. 
l67

„Pravda“ přinášela vedle politického materiálu i literární  

a divadelní recenze, drobné historické zprávy, přetisky starých listin; rovněž úřední akta.  

Je pravděpodobné, že Sabina do „Pravdy“ přispěl věcmi z literární a divadelní historie,  

oblasti jeho zájmu, snad i recenzí filosofické literatury a jistě i něčím politickým. Při všem  

narážíme na otázku autorství. S pravděpodobností hraničící s jistotou je ze Sabinova pera  

recenze na brožuru V. Skřivana „Polské povstání a Čechové“
168

. Recenze vyšla v září tohoto 

roku v „Pravdě“ na str. 460 - 468.
169

 Vedle stylu svědčí pro Sabinu jako autora i okolnost, že  

v následujícím čísle „Pravdy“ vychází o téže brožuře bezpečně Fricova stať „Několik slov  

p. Vilému Skřivanovi“, a tím je prakticky vyloučen Frič jako jinak dosti pravděpodobný 

autor první recenze. Sabinovo autorství předpokládal i K. Kosík.V recenzi se zdůrazňuje,  

že Skřivan vystupuje jako zastávatel „oné samospasitelné víry, která pod záštitou svornosti  

a sjednocení hlásá otroctví a poddanství a ve zmatku ponětí, jaké o svobodě a národnosti 

166 KAZBUNDA, K. Sabina. Praha, 2006. s. 253 a násl. 
167 SABINA, K. Obrana proti lhářům a utrhačům. In „Na poušti“ IV. Praha, 1908. s. 195. 
168 Praha, vl. nákl. 1863, 32 s. 
169 přetištěna v: Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 497 - 508. 
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projevuje, politické, literární i sociální poměry naše by na ono bídné a omezené stanovisko  

ii vedla, jímž pokročilý rozum opovrhuje a na které toliko krátkozrakost několika partyzánů 

imtokracie by národ český připravovati chtěla.“
170

 

Citátem s kritikou našich předních politiků - autokratů kolem polské otázky v „Pravdě“  

navazuje Sabina (?) na demokratický program ve stati ze „Slavie“ a staví se po bok Fricovi,  

který v „Pravdě“, listu „Boleslavan“, hlavně statí „Našim vůdcům“, přispěl k vývoji struk- 

111 race politických sil u nás, formování politických skupin. Ve zmíněné „skřivanovské“ stati  

v „Pravdě“ Frič právě polemizoval se Skřivanovou kritikou vlastní stati „Našim vůdcům“. 

Sabina (?) v recenzi Skřivanovy brožury komentuje slova, že „v „Pravdě“ lži píší a rozšiřují  

ii národ náš v rozličné strany rozdrobiti usilují.“ Recenze přiznává, „na něco takového jsme  

pomýšleli, ale lži nepsali.“
171

 Staví se proti Skřivanovu nabádání k dodržování disciplíny 

strany tím, že „máme disciplínu vlastní směřující k základní a zásadní organizaci národa,  

ne takovou, aby jeden nebo dva neb tři rozkazovali a druzí poslouchali.“ S podobnými slo - 

vy se setkáváme u Sabiny mnohokrát, také v jeho beletrii.K možnosti dosáhnout polských 

cílů, nepraktičnosti programu, jak soudí Skřivan, uvádí recenzent, že je to opravdu program  

budoucnosti a v přítomnosti je možná jen jeho částečná realizace. Tu nevylučuje stejně  

jako pomoc velmocí, které snad zasáhnou do polského kontextu z jiné prvotní příčiny. Plný  

úspěch dosáhnou Poláci až v souvislosti s povstáním v Rusku. „Podobně je tomu i u jiných  

národů, tak u Italů od Cavourova úspěchu při sjednocení Itálie zbývá ještě dlouhá cesta  

k uskutečnění Mazziniho ideálu a i u nás uplyne doba, než dosáhneme federalizace.“
172

 

V recenzi se hovoří o národech s holubicí povahou a jejich negativním vztahem k povstání,  

k prostředku, k jakému se uchýlili Poláci. Sotva možno pochybovat, že k těmto národům  

s holubicí povahou byli řazeni i Češi. 

Oproti stati, která vyšla počátkem roku ve „Slavii“, není zde náznak možnosti rozpadu  

rakouské monarchie, řeč je o její federalizaci ve vzdálené budoucnosti. Dá se spekulovat, že  

spíše pesimistické vyznění perspektivy polského povstání s možností případného částečného 

úspěchu podle recenze má snad základ v tom, že někteří demokraté a snad i Sabina v době,  

kdy psal stať pro „Slavii“, věřili, že na jaře 1863 dojde současně k povstání v Polsku a Rusku,  

a to spolu s dalšími faktory povede k radikálním pozitivním změnám na širokém teritoriu,  

v lom i habsburské monarchii. Snad mělo jít o Bakuninův plán na zničení carské, habsburské  

i turecké říše ve spolupráci s Italy, obsažený v jeho dopise Garibaldimu z 10. května 1862.  

Bakunin předpokládal rakouský útok na Itálii a konečné vytvoření federace osvobozených  

slovanských národů (bez Ruska), Maďarů a Rumunů. V Polsku se ale ruským úřadům odvo - 

dy do vojska podařilo vytvořit situaci vedoucí k propuknutí povstání v lednu 1863, dříve, než  

mohlo dojít k na jaře předvídanému výbuchu nespokojenosti ruských rolníků v důsledku na  

tuto dobu připadajících dopadů změn po zrušeném nevolnictví. V Rusku ale nedošlo k vět - 

ším rolnickým bouřím a postup velmocí bez důrazu nedosáhl od Ruska pro Poláky ničeho.  

170 Polské povstání a Čechové. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 498. 
171 Polské povstání a Čechové. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 507. 
172 Polské povstání a Čechové. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 499. 
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V létě r. 1863 obrátil k sobě pozornost na čas návrh reformy německého Spolku (Bundu)  

připravovaný Rakouskem pro setkání hlav členských států. Návrh vypracovaný s význam- 

nou účastí J. Froebla, jemuž v r. 1848 hrozila smrt za účast na vídeňských říjnových událos- 

tech, předpokládal vytvoření německého parlamentu.Podle Sabinovy policejní relace z 24.  

8. 1863 založené zčásti na denním tisku uvažovali lidé kolem „Národních listů“ (mladočeši)  

o možnosti účasti v parlamentu, pokud by poslance do něho nevysílaly zemské sněmy, ale 

byli by voleni přímo. Slibovali si tak, což zasluhuje pozornosti i pro jiné podobné kontexty,  

posílení federalistických, proticentralistických tendencí. Zcela proti byla skupina Riegrova  

(staročeši). Dodávám, že stejně tak J. V. Frič. V. Žáček píše, že kdyby velkoněmecké řešení  

reformy Bundu, posílení centralismu v tomto pojetí reálně hrozilo, chtěli Frič a Riiffer zve - 

řejnit promemoria ve prospěch maloněmecké koncepce. Frič v Paříži dostal  k tomu podnět 

od Riegra.
173

 Zdali Sabina počítal s reálností reformy a jaký vlastní názor na postup v přípa - 

dě kladné odpovědi si vytvořil, neznáme.Krátce souběžně s „Pravdou“ a pak sám pokračuje  

„Boleslavan“ v kritice národních vůdců, kterým vytýká nejen jejich postoje vůči polskému 

povstání proti ruské nadvládě, ale i jejich sbližování s naší historickou šlechtou, přechod od  

liberalismu ke konservatismu, „zastávání politiky zájmů namísto politiky idejí.“  

„Pravda“ a „Boleslavan“ se snaží vyprovokovat soupeře, aby přiznáním otevřeného sta- 

noviska obrátili na sebe odpovědnost za rozklad národní jednoty. V ideálním případě se - 

skupit potom za sebou národ s výjimkou vůdců.Kritizovaní vůdcové vytýkají „Národním  

listům“, že se za ně nepostavily; nejprve zůstaly neutrální a pak se začaly stavět proti nim.  

Rieger s Palackým nakonec nevyužijí pro sebe jako tribunu klerikální „Pozor“, jak se zprvu  

zdálo, ale zakládají pro sebe „Národ“. Kolem něho se začínají seskupovat tzv. staroče- 

ši a okolo „Národních listů“ mladočeši.Sabina v již zmiňované relaci pro policii z konce  

roku 1866 charakterizuje první jako konservativní federalisty. Kloní se ke konservativním  

politickým zásadám a usilují o sjednocení se stranou šlechty a klerikální stranou, jak ve  

sněmu tak i mimo něj. Program není úplně pevný. Sociálně vzato, skládá se tato skupina  

ze zámožných Čechů, vlasteneckých statkářů, bohatších sedláků, děkanů, farářů, předních  

vědců, středoškolských pedagogů. 

Má v rukách hlavní národní instituce - Muzeum, Matici a Svatobor. Její tiskový orgán 

„Národ“ není dobře veden, což hraje roli v poklesu její podpory v politických otázkách  

mimonárodních, hlavně ve městech. Autokratický postup v tisku v národních otázkách (pe- 

simismus v otázce výstavby Národního divadla) ji rovněž připravil o některé příznivce. Na 

Moravě v Riegrově duchu píše „Moravská orlice“ s Pražákem a Brandlem.  

K druhé politické straně, skupině kolem bratří Grégrů a Sladkovského, řadí Sabina Skrej - 

šovského s lidmi okolo novin „Politik“. Skrejšovský ctižádostivě aspiruje na vůdce strany. 

Sociálně je složena z menšího měšťanstva ve venkovských městech, sedláků, nižšího du- 

chovenstva, učitelstva. Úspěch strany souvisí s dobře vedenými a velmi rozšířenými „Ná - 

rodními listy“. Tuto skupinu označuje Sabina jako pokrokově federalistickou. Ve zprávě 

není nic o roli „Pravdy“ a „Boleslavana“ v utváření politických skupin u nás.Vraťme se nyní  

173 ŽÁČEK, V. K případu K. Sabiny. In Časopis Národního musea 1936, s. 73 - 93. 
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k problematice zformování demokratické strany. Pro zamýšlenou demokratickou stranu ke  

konci roku 1863 připravil J. V. Fric „Manifest demokracie české“ a současně i statuta ile- 

gální revoluční organizace „Dědiců“. O ní psal Frič G. Klapkoví, jednomu z představitelů 

revoluční maďarské emigrace a dohodl se v Heidelbergu v prosinci 1863 na statutech s R.  

Thurnem-Taxisem.Jednání na přelomu let 1863 - 4 o spojení skupiny kolem bratří Grégrů,  

„Národních listů“, s lidmi okolo Frice a Thurn-Taxise, „Boleslavana“, nevedla k cíli.Ná- 

sledný vývoj komentoval Sabina v probírané zprávě pro policii, že jeden proces utváření  

politických stran, národně-konservativní s „Národem“ a národně-progresivní s „Národními 

listy“, měl v zápětí počátek strany čistě demokratické s „Boleslavanem“ jako svou tribunou. 

Na tvorbě „Boleslavana“ se Sabina nepodílel, otiskl v něm pouze na pokračování svůj ro- 

mán „Hroby živoucích“, knižně pak vydaný pod titulem „Oživené hroby“. Existují náznaky,  

;,c byl o spolupráci s „Boleslavanem“ žádán. V. Frič bratrovi J. V. Fricovi v prosinci roku 

1863 napsal, že spolupracovníci „Pravdy“ po jejím zániku přešli buď do „Boleslavana“  

nebo „Národních listů“; Sabina nepřešel tam, ani tam. Ze strany „Národních listů“ patrně  

zájem o trvalou spolupráci Sabiny tehdy nebyl.Můžeme se jen dohadovat, jaké byly Sabi- 

novy důvody odmítnutí pravidelné spolupráce s „Boleslavanem“ s jemu blízkým ideovým  

profilem. Snad tímto důvodem nebo jedním z nich bylo vědomí, že na práci s periodikem  

se bude pravděpodobně napojovat práce ilegální, že se bude opakovat situace s „Pravdou“. 

Všimněme si zde proto slov z jeho „Obrany“ po odhalení konfidentství: „následkem toho  

| práce v „Pravdě“] jsem zasvěcen byl do ... věcí... Věděl jsem o zásilkách zbraní a peněz,  

znal jsem valně lidí, kteří do polské války odchází. Též činnosti jiného ještě střediště na  

venku jsem byl účasten.“
174

 

Sabinova dcera Eufrosina vyšívala jednu ze stuh na korouhev připravované české  

dobrovolnické legie na pomoc polským povstalcům v ruském záboru. Organizátorem 

legie byl mladý nadšenec V. Zrůst, o jehož činnosti Sabina policii informoval; dochází  

k Zrůstově postihu. Chtěl se Sabina napříště vyhnout obtížnému odmítání podílu na ta - 

kové činnosti s možným postihem pro sebe, z čehož se patrně dalo vykoupit policejním 

zpravodajstvím o věci? Připomínám, že konfident měl mít pro zapojení do nezákonné  

práce povolení od policie. Po letech řekne Hálek, že práce pro Poláky byla poslední Sa - 

binovou ilegální činností. Podpora povstalců, nejen v tisku, ale různými jinými formami, 

vycházela u nás z různých ideových motivů. Poskytovali ji lidé jako Frič, Barák, Tonner,  

laké však kněz Štulc. Státní represe nepostihovala jen pomoc polskému povstání, ale  

i různé tiskové delikty a manifestace, mj. J. Grégra, lidi kolem Thurn-Taxise a samot- 

ného knížete, kterého zasáhly i ekonomické potíže. Při propuštění R. Thurn-Taxise a J. 

Grégra došlo k demonstracím sympatizantů; Sabina byl jistým policejním důvěrníkem  

udán pro účast na „grégrovské“.Na pomoc svému povstání vystoupili Poláci s plánem, 

podle něhož na jaře 1864 mělo dojít k maďarskému a jihoslovanskému povstání proti  

Rakousku, které by válečně podpořila Itálie. O protirakouském vystoupení s Maďary  

tehdy uvažoval italský král, proti bylo celé jeho okolí. Povstání v Čechách a následná 
174 SABINA, K. Obrana proti lhářům a utrhačům. In Na poušti IV. Praha, 1908. s. 195 - 6. 
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exekuce Bundu při tom měla vyvolat francouzskou intervenci.V létě roku 1864 přestává  

vycházet „Boleslavan“, což představuje silný úder pro demokratickou skupinu okolo  

Thurn-Taxise. Podle Sabinovy již mnou užité relace pokračují demokrati mající blízko  

k socialismu sociální propagandou. 

Polské povstání je ke konci roku 1864 udušeno, a tím definitivně s ním spojované naděje 

na pomoc Francie, pohyb národů v zájmu pokroku. Naděje sdílené Fricem a jemu nejbližší - 

mi, ale snad i Grégrem. Na čas ustávají Fricovy pokusy o protirakouské vystoupení.V roce  

1864 probíhá též válka Rakouska a Pruska proti Dánsku. Motivem je postup dánské koruny 

vůči části dánského království s většinou německého obyvatelstva. K padlým války nazý - 

vané Šlesvicko-holštýnská patří i naši lidé v rakouských uniformách, jako třeba bratr spi- 

sovatele G. Pflegra-Moravského.Na zasedání českého zemského sněmu v tomto roce, který 

přijme návrh zákona o rozdělení gymnasií v zemi podle vyučovacího jazyka, se stejně jako  

v roce předchozím projevují rozpory mezi „stranou“ Riegra (staročechy) a „stranou“ bratří  

Grégrů a Sladkovského (mladočechy). 

Sněmovní zasedání r. 1865 přineslo získání části aristokracie kolísající dosud mezi  

provládní skupinou šlechty a šlechtickou stranou hájící historické právo Čech. Tvoří se  

tak sněmovní většina schvalující návrh nového, pro nás příznivějšího volebního zákona  

i normy o národních právech na Karlově universitě.Pád centralistické, nám nepřátelské vlá - 

dy Schmerlingovy a nástup nové Belcrediho v létě r. 1865 se zdá slibovat positivní obrat  

v otázce postavení našich zemí v říši; platnost Schmerlingovy ústavy je pozastavena . Obě 

česká politická křídla se sbližují a žádají federalizaci říše s odpovídajícím místem gene- 

rálního sněmu našich zemí, potlačení centralistického i dualistického momentu ústavního  

zřízení. V druhé věci nebyl Belcredi ochoten zatím vyhovět. Jeho plán pentarchie, rozdělení 

monarchie do pěti rovnoprávných částí, se vztahoval realizací k vzdálenější budoucnosti.  

V tom s ním byla zajedno i hlava naší historické šlechty J. Clam-Martinic. Dříve než váž- 

ná jednání vlády s našimi politiky probíhají jednání s Maďary; jsou ale neúspěšná.Vládní 

centrum počítalo, že kladný výsledek jednání s Maďary bude i přípravou státu na hrozící  

válečný konflikt s Pruskem; k jednání s námi nedošlo vůbec. Tehdy vláda začne naopak  

vidět v blízké vítězné válce zajištění výhodné pozice pro další jednání. 

Naši politikové a veřejnost na jaře 1866 s ohledem na dávnou historickou zkušenost prus - 

ké anexe Slezska a Kladska i očekávanou příznivou politickou perspektivu pro české země,  

kterou chtějí ještě posílit, podporují vládní politiku. E. Grégr prohlásil, že „každý pravý 

Sokol, až vlast zavolá, hotov bude složiti život svůj na oltář vlasti“; nabízeno je vytvoření  

ozbrojeného sboru Sokola. Další nabídky tohoto druhu přicházejí z dalších míst. F. L. Rie- 

ger opětovně předkládá vládě návrhy na vytvoření dobrovolnických jednotek pro týlovou 

službu, které by tak uvolnily pro službu v poli další armádní oddíly. Všechny tyto nabídky  

a návrhy jsou úřady odmítány. Vedle důvodu zbytečnosti a nepraktičnosti se v tom odráží  

určitá nedůvěra z úřední strany. Jejím dokladem je i fakt, že v téže době hrozící válkou praž- 

ský policejní ředitel Straub umisťuje v řadách Sokola svého konfidenta, bývalého důstojní - 

ka. A vývoj událostí k válce skutečně vedl.Dosti rozsáhlý pramen pro poznání Sabinových  
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názorů a pohledů na rakousko-pruský válečný konflikt v r. 1866 i související problematiku  

představuje jeho „Kronika války prusko-italsko-rakouské. Prostonárodní vylíčení událostí  

na bojišti severním a jižním v roce 1866“; Sabina totiž alespoň částečně překračuje žánr  

kroniky a ukazuje i hodnotí krátce zdroje, příčiny a podmínky propuknutí války, jejího prů - 

běhu i prvních důsledků, hlavně pro nás. Líčením cesty císaře Františka Josefa I. do Čech na 

přelomu října a listopadu 1866 se kniha uzavírá.Kronika se opírá hlavně o soudobý domácí  

i zahraniční tisk, mj. přílohy novin „Politik“, který Sabina někdy komentuje, většinou jen  

z. něho vybírá bez vlastního komentáře, přebírá jeho hodnocení. Vcelku se příznivě liší od 

soudobé české brožury „Válka s Prusy roku 1866 a příčiny její.“
175

 

Předhistorii války vidí ovšem v založení Bundu, spolku států „vlastního“ Německa i zá - 

padní části habsburské říše včetně našich zemí Vídeňským kongresem r. 1815 a v Bundu  

pak v soupeření Rakouska s Pruskem. Otevření prostoru k jejich větším třenicím okolo  

místa v Bundu spatřuje v revoluci r. 1848 a později politice Napoleona III. proklamující  

národnost jako vedoucí ideu evropské politiky. Sabina nezapomene připomenout už dřívější 

narušení zásad Vídeňského kongresu vytvořením belgického a řeckého království, přivtěle- 

ním Krakovska k Rakousku a korekturou francouzsko-italské hranice ve prospěch Francie.  

Prusko vyhlašovalo, že „jako mocný německý stát vzdělaností, blahobytem a mocí svou 

jest s to uskutečniti po mnoha staletích želanou sjednocenost Německa“
176

 a jemu náleží 

vedoucí postavení ve Spolku. Sjednocení bylo podle Sabiny ale jen „nalíčeným heslem“, za  

nímž se skrývala výbojnost pruského státu. V této souvislosti jako zastánce národní i obec- 

né svobody zmiňuje potlačování Poláku v Poznaňsku i postup pruské vlády proti vlastním  

německým občanům.Bezprostředním podnětem války se stala otázka dalšího osudu Šles - 

vicka a Holštýnska. Sabina v souladu s přáním obyvatel by rád federalisticky viděl řešení 

v novém spolkovém státu pod vládou prince Augustenburga, jak to Rakousko podporovalo.  

Prusko naopak usilovalo o podřízení a pak otevřenou anexi Šlesvicka a Holštýnska. Z prus - 

ké strany byl na zasedání rady německého Spolku podán návrh spolkové reformy, vyloučení  

Rakouska, tedy i naších zemí, z něho a s pruským předsednictvím Spolku, maloněmecké  

řešení. Spor nabyl tak rázu „všeobecnějšího, více tendenčního a ostřejšího.“
177

 Tak komen- 

luje Sabina pruské spojování německé národní ideje se státními a dynastickými interesy.  

Nepřejde bez připomenutí svobodomyslný charakter některých bodů návrhu na spolkovou  

reformu, jde zřejmě o všeobecné volební právo do německého parlamentu, který však ne- 

vyvolal zvláštní dojem u veřejnosti. Za návrhem totiž stál neliberální Bismarck. Na stranu 

Pruska se postavila Itálie chtějící získat Benátsko dosud patřící k Rakousku. Ve srovnání  

s Pruskem, píše Sabina, „idea národnosti v Itálii se téměř v plné své ryzosti leskne.“
178

 

Uvádí v literatuře někdy opomíjený motiv zostřování rakousko-italského napětí, uložení 

Rakouskem vysoké nucené půjčky Benátsku.Francie neúspěšně navrhla svolání mírového  

175 Praha, Pospíšil 1867 
176 SABINA, K. Kronika války. Praha, 1868. s. 1. 
177 SABINA, K. Kronika války. Praha, 1868. s. 4. 
178 SABINA, K. Kronika války. Praha, 1868. s. 2. 
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kongresu. Dále rostoucí napětí vede k propuknutí války. V „Kronice“ je autorem podtržena  

německost císařova válečného manifestu, jeho slova o válce [německých] bratrů s bratry - 

i stejný charakter psaní vládního tisku.U válečných cílů Rakouska Sabina naznačuje Čechy  

obávané posílení německého rázu monarchie. K tomu zde připojuji alespoň literaturou opo- 

míjená tehdejší slova premiéra Belcrediho k moravskému politikovi Pražákovi, že by se po 

válce měla celá rakouská říše stát součástí Bundu.
179

 

Zklamáni by tak byli naši lidé, politikové jako Neruda, Skrejšovský, naši aristokrati, kteří  

v případě vítězství Rakouska ve válce se naopak vyslovili pro jeho vystoupení z Bundu. 

V době tendencí k národním státům možnost realizace někdejšího Schwarzenbergova plá - 

nu, o němž hovořil Belcredi s Pražákem - a udržení v případě jeho uskutečnění představuje  

velký problém. Zdali by vydrželo takové sjednocení střední Evropy proti snahám Němců,  

kterým byl málo německý a jiným národům monarchie příliš německý, až do doby s jinými  

názory, přístupy bez nacionalismu. Někteří autoři označují habsburskou říši a její politiku  

vcelku jako nadnárodní, která v této době osudově musila ve válce r. 1866 podlehnout poli- 

tice nacionalistické, jako se to již stalo ve válečném konfliktu se Sardinií a Francií r. 1859.  

Sabinovo hodnocení pruských válečných cílů je založeno na národních zájmech Němců  

v maloněmeckém pojetí, Čechů, dalších národů, které chápe jako propojení čistě národních  

postulátů s obecně politickými a sociálními. Odráží se v něm obava z pruské dobyvačnosti  

a hegemonismu vůči německým i dalším státům a zemím, spojeného mimo to s protilibe- 

rálním kursem rozhodujících míst v Prusku. Bismarck skutečně nevyloučil větší nebo menší 

anexi našeho území.Bez uvedení zdroje napíše Sabina: „Jak se později proslýchalo, saská  

vláda si vymínila, aby Sasko se nestalo bojištěm z příčin, o nichž zde rozhovořiti se nelze,  

upuštěno bylo od držení Saska a Prusům volný přístup do něho ponechán.“
180

 

Je zajímavé, že s tímto tvrzením se setkáme i v„Pláči Koruny české“.Naše

 severní 

průsmyky nebyly k odražení nepřítele využity a bojištěm se stalo našeúzemí; již dříve 

došlo k válečným operacím na jihu v Itálii.U rakouských porážek, porážky v hlavní bitvě  

u Sadové (Hradce Králové), stály podle Sabiny „ničemnost celého dosavadního rakouského  

systému jak správního, tak i vojenského“, „systém protekce a germanisace dusily samo- 

statnost a nadšení rodící se z uvědomění vlasteneckého a z hrdosti národů.“
181

 O udatnosti 

vojska nepochybuje, konstatuje ale nedostatečný počet schopných důstojníků, také meze  

schopností generála Benedeka v čele a postrádá vybavenost „přiměřenou novější zbraní“.  

Posledním má jistě na mysli pušku zadovku. V šedesátých, ústavních letech měla hlavní  

vinu na tom ale říšská rada s jejím škrtáním vojenských položek státního rozpočtu. Prodej  

starší výzbroje do Spojených států amerických za války Severu proti Jihu ziskem z toho 

pokryl jen náklady na modernizaci rakouského dělostřelectva; peníze na alespoň částečné  

uvažované přezbrojení trochu lepší puškou typu Lindner se nenašly. V předústavním obdo- 

bí monarchie byly viníkem odmítnutí lepší zbraně, pušky našeho vynálezce Kmky apod., 
179 PRAŽÁK, A. Paměti a listář, I. Praha, 1927. s. 51. 
180 SABINA, K. Kronika války. Praha, 1868. s. 9. 
181 SABINA, K. Kronika války. Praha, 1868. s. 54 - 5. 
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vojenská místa a byrokracie.Pruské vojsko obsazuje Čechy. Při líčení ozbrojeného odporu  

obyvatelstva proti pruskému plenění na Náchodsku přeceňuje Sabina možnosti domobrany  

při obraně země, pokud by byla zřízena.V Praze opuštěné mezitím rakouským vojskem,  

policií a spravované samosprávou panoval i při mimořádné situaci vyvolávající hospodářské  

obtíže klid a pořádek. „Přáli bychom, aby moment ten nezůstal nepovšimnut na místech  

rozhodujících,“ k tomu Sabina.
182

Hlavní pruské síly zamířily po hradecké bitvě na Vídeň.  

K tomuto postupu poznamenává Sabina, „že někteří soudili na pouhou válečnou demonstra- 

ci a že vtrhnou do Uher, aby tam ohrozili poslední posici rakouskou.“ A na okraj maďarské  

reakce po vydání císařského manifestu [z 10. 7. 1866] k národům Uher, že „Uhersko z ne - 

snází rakouských těžiti mínilo.“ 

Zmínkou o možném plánu Prusů na vpád do Uher i z poznámky, že „panovalo též mínění,  

že Italiáni s druhé strany sáhnou přece na jižní Tyrolsko aneb i do jižních Uher vpadnou,“ se  

Sabina dotýká pruského plánu „Stoss in Herz“ (Rána do srdce). 

Víru v realizaci tohoto plánu na setkání pruské a italské armády u Vídně a povstání v Uh- 

rách zastával pruský vyslanec v Itálii Usedom a dlouho pruský diplomat Bemhardi, který  

se snažil Itálii pro tento plán získat.
183

 Z memoárového díla tehdejšího italského premiéra 

I a Marmory „Un po‘ piu luce“
184

 (Trochu více světla) poznáváme, že s plánem, který by 

souvisel s podporou uherského povstání, nepočítal a dřívější plán proniknout Tyrolskem  

i uskutečnit setkání italského vojska s pruským u Lince sice přijal, předpoklady pro jeho re- 

alizaci ale Italové nezajistili. Sbor pod velením Garibaldiho prakticky sám nemohl úspěšně  

obsadit ani Tyroly a mamě se o to snažil. Teprve po pádu La Marmorovy vlády a nastoupení  

Ricasolovy byl uprostřed července 1866 přijat italským králem podporovaný plán postupu 

Italů na sever proti proudu Isonza (Soči). Přesunuté sem hlavní síly Garibaldiho a maďarské  

legie v Itálii postupující na pravém boku Italů měly pomoci povstání v Uhrách. Realizaci  

plánu zabránil vývoj událostí, hlavně mezinárodně politických. Prusové na realizaci své  

části plánu „Rána do srdce“ resignovali s ohledem na politiku Francie a šířící se choleru  

v jejich vojsku.Bez vlastního komentáře, tentokrát s uvedením zdroje vídeňských listů, ne- 

opomene Sabina opakovat soud o předchozí situaci: „Rakousko nebylo ještě nikdy v tak  

nebezpečném postavení jako tehdá.“
185

 Svou roli hrály i obavy z možného útoku Rumunska 

s panovníkem z téhož hohenzollernského rodu jako pruský král, stále trvající ruská neutra - 

lita a to, že prusko-italské spojenectví pod patronací Napoleona III. využije národních snah  

v Rakousku, zejména revoluci uherskou. 

Takovéto pohledy přeceňovaly italskou podporu těchto snah a ještě více Napoleonovu.  

Francie byla proti dalšímu postupu Prusů. Pokus revoluční uherské strany, o němž Sabi- 

na píše v souvislosti s vpádem prusko-italské legie [tento název reflektuje pruský i italský 

182 SABINA, K. Kronika války prusko-italsko-rakouské. Praha, 1868. s. 138. 
183 BERNHARDI, T. Der Krieg 1866 gegen Oesterreich und seine unmittelbaren Folgen (Válka r. 1866 proti 

Rakousku a její bezprostřední důsledky). Leipzig, 1897. 
184 LA MARMORA, A. Etwas mehr Licht. (Trochu více světla.) Mainz, 1873. s. 330, 334. 
185 SABINA, K. Kroniky války prusko-italsko-rakouské. Praha, 1868. s. 72. 
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podíl na vzniku útvaru složeného většinou z Prusy zajatých rakouských vojáků maďarské  

národnosti] pod velením Klapky a Tiirra do Uher k vyvolání povstání, je Sabinou výstiž- 

ně zhodnocen slovy: „byl episodou ve válce této a nijakž se vydařiti nemohl. Podniknutí  

se rozpadlo bez pevných a promyšlených základů. Maďaři se ho poměrně nedostatečně  

účastnili a Slováci k němu měli nechuť a nedůvěru.“
186

Obavy vídeňského tisku, že nepřítel 

využije pro sebe proti Rakousku snah jeho národů, reprodukované Sabinou v „Kronice“, se  

skutečně netýkaly jen Maďarů.Krátce před vypuknutím války přijíždí z Paříže do Berlína  

J. V. Fric a jedná s L. Bucherem, Bismarckovým poradcem. Toto jednání zprostředkoval 

nám už známý G. Klapka, pozdější velitel pruské (podle Sabiny prusko-italské) legie slo- 

žené z Maďarů, s kterým se Frič znal nejpozději od r. 1863. Bucherovi, blízkému poradci  

Bismarcka, odevzdal Frič promemoria a projednal s ním obsah proklamace k našim lidem, 

kterou Prusko vydá po vstupu svého vojska na českou půdu. V proklamaci skutečně u nás  

šířené po 10. červenci 1866 je uvedeno, že v případě pruského vítězství ve válce „pak by  

snad Čechům a Moravanům vyskytlo se opět okamžení, ve kterém by svůj osud volně roz- 

hodnout mohli“; v německém textu proklamace „vaše národní přání stejně jako Uhři mohli  

uskutečnit.“ Z Fricových materiálů víme, že její text neodpovídá přesně jeho představám  

a jednáním s Bucherem, vcelku s ním byl ale spokojen.
187

 Bismarck o proklamaci řekl, že 

bezprostředně sledovala lepší vztahy českého obyvatelstva a pruského vojska v zájmu jeho  

zásobování. V delší perspektivě směřovala k získání spojence v případě komplikací prus - 

kého tažení, hlavně ze strany Francie. Sabina zřejmě vzhledem k ohlasu u nás, kterého se 

jí dostalo, v „Kronice“ napíše, že nebyla tak nebezpečná.Vysvětlení toho najdeme v knize  

rovněž. „Události byly sledovány s podivnou smíšeninou citů. Pruský politický program  

odpovídal všem poctivým Čechům, kteří nesouhlasili s posavadní německou politikou ra- 

kouskou a nepřáli dalšímu trvání a zdaru frankfurtskému Bundestagu (Spolkové radě).“ Ale  

„Čechové stáli při vládě a všemožně, nejprv z povinnosti a úcty k dávnému svazku, jenž  

Čechy k Rakouské říši poutá, a pak proto, že vítězstvím Prusů ještě horšího nadíti se bylo  

pro národnost českou.“
188

 Takový byl pohled a postoj i „poctivého Čecha“ Sabiny, k odů- 

vodnění se ještě vrátím.Za této atmosféry v našem prostředí přijíždí do Prahy 8. července  

1866 obsazené Prusy J. V. Frič a snaží se získávat podporu pro svou myšlenku nezávislé,  

neutrální česko-moravské monarchie. Později mělo dojít k jejímu svazku se samostatnými  

Uhry. Nejprve o tom jedná se Sladkovským a Grégrem, lidmi kolem významných „Národ- 

ních listů“. Ti jej odmítli - jak píše K. Tůma v biografii J. Grégra - ze zásadních důvodů 

nedůvěry k Prusku, které by dříve nebo později samostatnost česko-moravského státu likvi- 

dovalo, pokud neexistují garance jeho nezávislosti a neutrality ze strany velmocí Francie  

a Ruska. (U K. Klostermanna v jeho knize „Na útěku“
189

 najdeme vyslovenou i obavu z ne- 

bezpečí pro takový stát ze strany Rakouska, ovšem pokud by nebylo významně oslabeno.)  

186 SABINA, K. Kroniky války prusko-italsko-rakouské. Praha, 1868. s. 75. 
187 FRIČ, J. V. V dopisech a denících. Praha, 1955. s 148. 
188 SABINA, K. Kroniky války prusko-italsko-rakouské. Praha, 1868. s. 13. 
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Frič pak koncipuje dopis - žádost „rudému“ princi Jérómovi, příbuznému Napoleona III., 

aby Francie nedovolila spojení českých zemí s Německem.  

Z mladočeské strany zazněl i argument, který známe od Nerudy, že Rakousko se svou  

pověstnou „schlamperei“ je nám z národního hlediska méně nebezpečné než dobře zor- 

ganizovaný a fungující pruský stát.V Sabinově zprávě pro policii z listopadu č. 69 g.R,  

předložené 21. 11. 1866 policejním radou F. Jawurkem presidiu ministerstva policie a mís - 

iodržitelství, je to formulováno takto: „Vůči pruské téměř zcela německé moci, která by 

inteligencí a organismem každému národnímu snažení poskytla až příliš citelnou převahu,  

se mohli Češi chovat zcela pasivně a vyčkávat.“ Ve zprávě je nová detailní informace.  

Mladočeši se také postavili proti a zmařili svolání velkého lidového shromáždění k pro- 

diskutování a stanovení národního programu pro jisté možné případy nejprve proto, že by  

si to Prusové mohli snadno vyložit ve svůj prospěch, čímž by časem slovanský živel v Če - 

chách mohl být snadno ohrožen. Jako iniciátoři shromáždění  jsou jmenováni „exaltados“ 

Karel a Václav Fricové, Barák, Žižka a Payer. Na tomto místě zprávy ani někde jinde není  

řeč o česko-moravském státě.Tůma v monografii o J. Grégrovi píše i o rytířskosti vůči  

Rakousku osvědčené při jednání s J. V. Fricem.
190

 Uvažovány bývají někdy i pragmatické 

Grégrovy ohledy na nepříznivý osud svých zaměstnanců v případě neúspěchu „fričov- 

ského“ angažování.Ve Fricově korespondenci ani jiných dokumentech nenajdeme nic, co  

by svědčilo ve prospěch jednání se staročechy, spíše naopak. V „Kronice“ jsou zmíněna 

Riegrova slova, „žel že i při všem tom Praha a Čechy se podezřívají ze sympatií s Prusy,  

ač rozličných pokušení k tomu se naskytlo.“K pověstem patří to, co napsal J. Holeček  

v „Peru“, že Skrejšovský se svou osobitou pozicí zvláštního staročecha, informovaný Fri- 

cem, uspořádal poradu za účasti F. Palackého, F. L. Riegra a J. Grégra. Skrejšovský byl prý  

na ní „profričovský“ a k němu se klonil ještě F. Palacký. Dodejme, že Holeček předpokládá  

Skrejšovského jako spoluautora „Pláče“ a že po Skrejšovském pátrali Prusové, což mohlo 

být ale krycím manévrem. 

Od pověstí a dohadů se vraťme k faktům. Podporu J. V. Frič získal u svého bratra Karla,  

A. Kotíka, F. Vinklera, A. Šimka, zvláště pak u knížete R. Thurn-Taxise.Sabina ve zprávě 

pro policii napsal: „Frič byl v Praze a pak cestoval za Thurnem-Taxisem. Vyzvedl zno- 

vu myšlenku organizace demokratické strany z let 1863 - 4.“Uveďme, že při jednání na 

Thurn-Taxisově Mladoboleslavsku bylo rozhodnuto vydat brožuru chystanou A. Kotíkem  

a přepracovanou podle Fricových myšlenek. Měla získávat pro ideu samostatného, neutrál - 

ního česko-moravského království s panovníkem, kterým se měl stát bratranec italského  

krále princ Tommaso (Tomáš). „Pláč“ měl působit ve prospěch konání lidových projevů,  

manifestací, peticí, ne ozbrojeného boje za tento stát.O podporu veřejnosti, petice pro au- 

tonomní český stát spojený s Pruskem, žádal podle nechanického purkmistra V. Čerycha  

Bismarck v rozhovoru s ním bezprostředně po bitvě u Hradce Králové. A v srpnovém kon- 

taktu s R. Thurn-Taxisem v Berlíně Bismarck řekl, že nemohl pro Čechy nic udělat, když  

se mu podobné podpory nedostalo. 

190 TŮMA, K. Život dr. Julia Grégra. Praha, 1896. s. 210. 
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Úspěch v tomto směru „Pláč“ nemohl mít nejen s ohledem na popsanou atmosféru u nás,  

o níž bude řeč ještě dále, ale i proto, že začal být rozšiřován až krátce před 23. srpnem, kdy  

byl v Praze mezi Rakouskem a Pruskem podepsán mír. Kotík s dokončeným rukopisem  

„Pláče“ jel nejprve z Prahy na Mladoboleslavsko za Thurn-Taxisem k odsouhlasení rukopi- 

su a pak do Berlína za Fricem, který tam odcestoval již dříve. Zde byl tisk s jistými obtížemi  

dokončen 16. srpna a 20. srpna J. Černý distribuoval část od Friče obdrženého nákladu; 

Černý proto po odhalení byl počátkem září zatčen. V té době po Fricovi pátrala v Berlíně  

rakouská policie, její lidé, potom, co již 13. července dostal pražský policejní ředitel zprávu,  

že Frič odjel do Pruska. Pátrání v Berlíně prováděl zánovní konfident F. Kopp (krycí jméno 

Svoboda), kterému se podařilo získat asi 10. srpna korekturu „Pláče“, tu tento bývalý radi - 

kál let 1848 - 9 ukradl Fricovým druhům Mourkovi a Pštrossovi. Pátral tu i šéf konfidentů  

F. Jawurek. Na Friče pro „Pláč“ pak vydal zatykač pražský zemský soud, který 3. září 

zakázal jakoukoliv propagaci „Pláče“. 
19

'0 „Pláči“ není snad v Sabinově „Kronice“ proto 

ani zmínka. Ještě před zákazem psal o „Pláči“ J. Neruda a vyšla i karikatura s tématem  

„Pláče“.Sabinův názor na pruskou proklamaci k obyvatelstvu, Fricův plán a s ním souvi- 

sející „Pláč“ jsme z „Kroniky“ poznali. Napsal jsem, že Sabina jistě sdílel názor poctivých  

Čechů na Prusko a jeho politiku, tak jak ho v „Kronice“ charakterizoval. Určité potvrzení  

tohoto Sabinova názoru je patrné i z příležitosti, při které tehdy veřejně vystoupil. Byla to  

oslava narozenin císaře Františka Josefa I. v jejich předvečer 17. srpna 1866 v pražském  

Novoměstském divadle. Sabina působil jako dramaturg při právě ustaveném družstvu herců,  

když se divadelní správa rozpadla a herci začali vystupovat na svůj účet.Dobový tisk, žel,  

neseznamuje podrobněji s obsahem Sabinova projevu. V „Národních listech“ z 18. srpna  

na třetí straně čteme jen, že „řečník připomenul truchlé události novější doby, smutné dny 

nynější, z nichž šťastní vyváznouti můžem, rozpoutá-li se volně v prospěch celé říše síla 

naší vlasti.“ J. Barák poznamenal: „Tak upřímně jako on jsem neslyšel nikoho mluvit.“
192

 

Slova o volném rozpoutání sil naší vlasti znamenala asi odkaz na již uvedený český poli- 

tický program z r. 1865, zrušení užší říšské rady, generální sněm českých zemí, zastoupení  

ve vládě a národní rovnoprávnost, aktuálně doplněný o zrušení právních vazeb našich zemí  

k Německu. Mladočeši a demokrati jako Šimek udělali program předmětem petic okres- 

ních výborů a místních samospráv. O této kampani se snažil Frič s pomocí své manželky  

umisťovat zprávy ve francouzském tisku. Koncem července po uzavření rakousko-pruského 

příměří o našem programu a programu rakouských Slovanů jednají ve Vídni staročeši se 

zástupci Poláků a Jihoslovanů a s premiérem Belcredim. Čeští politikové postrádají pří- 

tomnost naší historické šlechty a jednání nevedou k výsledkům. Mladočeši staročechům  

vytýkají, že nezačali jednat dříve nebo jim ze své vedoucí pozice nesvěřili některá jednání 

s dalšími stranami, jako s Maďary.
193

 S Francouzi se Rieger chystal jednat, aby se postavili 

proti pruské anexi našeho území. Podle policejních zpráv chtěl Rieger a Sladkovský na rus - 

151 SlMÁČEK, O. Pravda. Pláče Koruny české. Praha, 1978. s. 91 - 2. 
192 Vzpomínky Josefa Baráka. Praha, 1904. s. 113. 
153 TŮMA, K. Život Dr. Julia Grégra. Praha, 1896. s. 202 - 3. 
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kém vyslanectví získat informace o postoji Ruska.Polemiku proti odmítání Fricova plánu 

přináší „Pamětní spis o dějích roku 1866. Vzpomínky a úvahy“ od A. Kotíka, spoluautora  

vedle J. V. Frice „Pláče“.
194

 

Protipruský argument někdejší anexe našeho Kladska a Slezska za Marie Terezie vyvrací  

Kotík poukazem, že spojení Slezska s Čechami bylo v době anexe již volné, šlo o zemi  

osídlenou téměř výhradně Němci. Protipruská nálada u nás nevycházela z reálných důvodů,  

ale rakušácké výchovy. Zapojení česko-moravského státu do Severoněmeckého spolku pod 

vedením Pruska v rozporu s maloněmeckou ideou (o tomto spojení v srpnu 1866 hovořil  

Bismarck s Thurn-Taxisem) píše Kotík, že pokud by k němu skutečně došlo, zaujímalo by 

naše království v Německu totéž postavení jako Bavorsko, samostatně se svými zákony  

spravující, postoupilo by říši jen správu záležitostí zahraničních, válečných, celních; panov- 

ník rodu savojského opírající se o Itálii a po případě i Francii „vedle národní vlády sněmu  

odpovědné, byl by více než dostatečnou zárukou vnitřní samostatnosti, vlastně samosprávy 

a nerušeného vývoje národního Čechův i Moravanův, aniž by třeba bylo se báti o národ- 

nost.“Pokusím se chvíli jen opravdu spekulativně diskutovat s právě zmíněným Kotíkovým  

pohledem.K Bismarckovým plánům s Čechami, resp. českými zeměmi, připomínám znovu 

jeho rozhovor s nechanickým purkmistrem V. Čerychem asi 4. 7. 1866 o spojení s Prus - 

kem při jejich autonomii. 8. července řekl maďarskému protirakouskému rebelovi Seherr - 

Thossovi, co se týče Čech, co máme, si ponecháme. Při zapojení česko-moravského státu 

do severoněmeckého spolku bychom sotva získali postavení Freistaatu Bayem, prosazené  

Bavorskem při jednáních v 1. 1870 - 1. Hlavně ale tak jako by se nesplnila Fricova před- 

stava neutrality našeho státu, s ohledem na nevýrazný přínos Itálie k výsledku války, tím 

spíše nemusil se ani ocitnout na českém trůně italský princ. Místo něho se naším panov- 

níkem mohl snad stát exkrál belgický při francouzském záboru Belgie nebo exkrál saský  

při pruském záboru Saska; o obojím byla tehdy řeč. V druhém případě by měli Auersper- 

gové a jejich strana ulehčeno dosavadní provádění německé politiky, tentokrát v členském  

státě Severoněmeckého spolkového státu. Narážím tu na povahu tlaků z centra Pruska, ať  

již v rámci ústavy Severoněmeckého spolku nebo mimo tento rámec. Výsledkem by spíše 

než lepší byla situace pro nás leda stejná jako dosud. J. Holeček v beletrizovaném memo- 

árovém „Peru“ píše o dřívějších pruských kontaktech s Auerspergy a saskými aristokraty  

v zájmu politiky Pruska.Prusko jako výsledek války sjednotilo pod svým vedením severní 

část Německa a dosáhlo nárůstu svého území. Ne však na úkor Rakouska, jehož teritoriální  

integrita byla zachována, vyloučeno bylo ale z Německa. Vítězstvími v bitvách i konečným  

úspěchem padl ovšem i někdy uvažovaný možný scénář revoluce proti neliberálnímu reži- 

mu Pruska.Poněkud nekriticky přejímá Sabina hodnocení výsledků války oficiálním doku- 

mentem francouzského ministerstva zahraničí, který neodráží oslabení Francie v důsledku  

války stejně jako politickou propast vytvořenou mezi ní a Pruskem.Sabina vyzdvihuje po- 

sitivnost vystoupení Rakouska z Německa pro nás a Slovany vůbec, což ale rakouští Němci  

považují za neštěstí a navzdor různým škodám, nevýhodám včetně ekonomických vyplýva- 

1,4 KOTÍK, A. Pamětní spis o dějích roku 1866. In Pláč Koruny české. Praha, 1919. s. 7 - 29. 
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jících z příslušnosti k Německu, se chtějí do něho vrátit. V „Kronice“ na závěr shrnuje, že  

měla ukázat, jak draho zaplatil náš národ za válku a jak byla moudrá politika, která kvůli  

německé otázce válku přivedla na naše území. 

Ve stejném Knappově nakladatelství vycházejí vedle „Kroniky“ i „Jezovitské melodie“,  

verše s autorským pseudonymem J. J. Polabský. Verše obsahem připomínají leták „Držená 

řeč od generála Jezuitů“. Pro to, že se pod pseudonymem skrývá jako autor K. Sabina, svědčí  

vedle uvedené podobnosti podle F. Strejčka i místo o dávném autorově boji za svobodu,  

což se nemůže týkat Stankovského, tehdy asi dvaadvacetiletého, jemuž bývají „Jezovitské 

melodie“ někdy připisovány.
195

 Sabina je ostatně uváděn jako autor v životopisném hesle  

Riegrova slovníku. Verše reagují na nedávný návrat Jezuitů do Prahy, o nichž se neprávem  

soudilo, že se budou výrazně politicky angažovat, a to v protinárodním duchu. K době bez- 

prostředně následující po válce se významně vztahuje mnou pro předchozí čas vícekrát užitá  

Sabinova zpráva pro policii z listopadu 1866 č. 256 g. P. o politických skupinách u nás.Podle  

ní Riegrova strana právě mění některé své politické náhledy a na příštím zasedání zemského 

sněmu se přiblíží straně okolo „Národních listů“. Pevná důvěra, kterou ještě před krátkou  

dobou měla v ministerstvo Belcrediho, se otřásá a chystá se na oposici vůči němu.Strana  

„Národních listů“ není tak rakouská jako Riegrova strana, drží se současné rakouské státní  

ideje jen z nutnosti a užitečnosti, shoduje se s extrémní demokracií skoro ve všech hlavních  

zásadách. Přesto s ní nechce nic mít, nezdá sejí být radno zaplést se s nepraktickými lidmi;  

takto bří Grégrové, V. Vávra. S K. Sladkovským by mohla strana činu počítat jen, pokud by  

už dosáhla úspěchů.Demokratická strana, kterou Sabina označuje také jako stranu činu, se  

připravuje na budoucnost a začíná se organizovat. Taxis hledá k tomu prostředky. Podle jeho 

vyjádření je Berlín prostředkovatelem, ne zdrojem, pramenem. Ten je třeba hledat v Itálii  

a zdá se, že prostředkujícím je princ Napoleon. Taxis a Fric peníze již dostali a ještě dosta - 

nou. Mezi organizátory strany Sabina jmenuje Václava a Vojtěcha Friče, Vyhnise, Baráka, 

Gollera, Šimka, Vodku, Hulicia, Vinklera a Šemberu jr.; Payer zasvěcen jen napůl, k pou- 

žití jako nástroj. Barák smýšlí demagogicky; tichý agitátor a organizátor. Bezesporu jeden  

z nejrozhodnějších a nejaktivnějších demokratů. (K ve zprávě uváděným neaktivním členům 

strany připsal policejní orgán F. Jawurek jméno Sabinovo a Vinklerovo.)  

Účelem je být zde pro případ nové pruské invaze jako organizovaná strana a vystoupit  

ve smyslu programu, který bude vedoucími rozdán. Demokratická strana brzy otevřeně 

vystoupí jako třetí síla vedle Riegrovy a Grégrovy, nejdříve jako volební výbor a na publi - 

cistickém poli. „Směřuje bezprostředně proti Rakousku. Nevěří, že to kdy přistoupí na fe- 

derační ideu a nevěří vůbec v možnost jeho další existence. Patří k ní nejryzejší demokrati, 

málo zámožní lidé. Mezi studenty je málo zastoupena, více mezi drobným měšťanstvem  

a malorolníky, chudšími a mladšími živnostníky. Rozhodnější a kompaktnější příslušníky  

má na Mladoboleslavsku, Jičínsku a Královéhradecku.“ 

K této části Sabinovy zprávy alespoň dodávám: o italské finanční podpoře Fricovi nebo  

Thurn-Taxisovi neexistuje nějaký doklad. Z Fricovy korespondence vysvítá, že finanční  

195 STREJČEK, F. Spolutvůrce „Prodané“ národ neprodal. M. Boleslav, 1936. s. 34. 
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pomoc mohl dostat i od Klapky; byl-li Klapkův zdroj italský, není jasné. Peníze, resp. jejich 

část, dostal či převzal od Pruska; jejich množství je udáváno různě. Část užil Frič nejprve 

v souvislosti s „Pláčem“, kdy něco poskytl domácí zdroj (Thurn-Taxis, Vodka...), pak i pro 

Baráka. Tehdy existoval plán na vydávání Barákova večerníku; Barák začal vydávat od  

ledna 1867 „Svobodu“. Kolem ní se měli demokrati organizovat. Co se týče i talské pomoci 

a iniciativy vůbec, vraťme se v čase zpět. 7. června 1866 vyzval italský král Maďara Türra, 

aby odcestoval k jednání do Berlína.
196

 Král tu navazuje na své starší záměry. TUrr, dříve 

italský generál, pak blízký spolubojovník Garibaldiho, manžel příbuzné Napoleona III., byl 

spolu s Klapkou přijat Bismarckem. V souvislosti s tím odjel do Pruska i Frič. Víme, že Frič  

měl italský pas znějící na jiné jméno. Italský premiér Ricasoli dostal prý žádost naší emi - 

grace, aby vedle již od r. 1859 v Itálii existující maďarské legie mohla zde vzniknout i legie 

česká; italská reakce - pokud byla - je neznámá. Košut vzpomíná, že za ním v této věci byl 

29. června 1866 člen českého revolučního výboru.
197

 

V této souvislosti se nabízí otázka zrodu myšlenky na kandidaturu italského prince To- 

máše na česko-moravský trůn. Je prakticky jisté, že u něho nejspíše stála maďarská revo- 

luční emigrace, s níž byl ve spojení Frič a která byla v kontaktech s Italy, „rudým“ princem  

Jérômem, Napoleonovým příbuzným, zetěm italského krále - a od r. 1862 rovněž s Pru- 

sy, jako tomu bylo v případě Tíirrově. Odpovídalo to snaze, aby Itálie v nastávající válce  

s Rakouskem vystoupila co nejofenzivněji. Vedle bratra pruského krále prince Bedřicha  

Karla, velitele jednoho pruského armádního uskupení, byl Maďary uvažován jako kandidát  

na uherský trůn právě Jérôme. Ten prostřednictvím maďarských emigrantů a v jejich zájmu 

vzkazuje 6. července 1866 Bismarckovi, aby nepřistupoval na rychlé ukončení války, že  

s tím Napoleon III. souhlasí.
198

 Jérôme podporoval národní ideje s jinou intenzitou a důsled- 

ností než francouzský císař, který v r. 1859 zklamal Italy i revoluční emigranty a zklamal je  

také v r. 1866, kdy jeho diplomacie spolu s dalšími faktory zastavila pruský postup a zajisti - 

la integritu habsburské říše.K Sabinovým slovům z konfidentské zprávy o nové další pruské  

invazi do Čech se dá uvést, že při kontaktu Thurn-Taxise s Bismarckem v r. 1866 bylo 

pruským politikem řečeno, že snad už za rok dojde znovu k prusko-rakouské válce.U so- 

ciální skladby a územního rozložení sympatizantů demokratické strany, jak to Sabina ve  

zprávě probírá, lze dodat alespoň, že „fričianů“ - jak se jim říkalo - mezi studenty s největší 

pravděpodobností skutečně nebylo mnoho. Větší počet sympatizantů na Mladoboleslavsku 

souvisel jistě s příslušností R. Thurn-Taxise do tohoto kraje, kde měl velkou autoritu po- 

dobně jako jeho známý, starosta M. Boleslavi Vodka. Na Jičínsku možno snad počítat s vli - 

vem A. Kotíka, který se tehdy z Prahy přestěhoval do N. Paky. O Královéhradecku víme, 

že na Náchodsku vznikla profričovská skupina. Frič sám měl Náchod v r. 1866 navštívit.  

Válka r. 1866, porážka Rakouska v ní, podtrhla potřebu konsolidace říše, řešení ústavních  

a mezinárodních otázek. To má přinést v r. 1867 přijetí dualismu, rozdělení monarchie na 

'',6 KIENAST, A. Die Légion Klapka. Wien, 1900. s. 70. 
1.7 KIENAST, A. Die Légion Klapka. Wien, 1900. s. 115. 
1.8 KIENAST, A. Die Légion Klapka. Wien, 1900. s. 67, 135, 112. 
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západní část spolu s našimi zeměmi pod hegemonií Němců volně spojenou s východní,  

ovládanou Maďary. Místo federalizace se nám dostává za loajalitu osvědčenou v právě mi - 

nulé době před a za války takovéto odměny.Češi na protest opouštějí zemský sněm,  zatím 

jen pro stávající zasedání roku 1867. Usilují sice i nadále o federalizaci říše, začíná se ale  

počítat s rozpadem monarchie v případě nové války s Pruskem a další její porážkou. Prusko  

že by se pak zmocnilo jedné části habsburské říše a Rusko druhé.  Válku by přinesl pokus 

0 státoprávní návrat Rakouska do Německa. Zvláštní aktuálnosti nabývají slova Palackého  

a Riegra z nedávné doby namísto austroslavismu, že jsme byli před Rakouskem a budeme  

1 po něm a hledání pomoci v panslavismu. V Grégrově deníku se zase dočteme: „Nezáleží-li 

Francouzsku nebo Rusku na tom, staneme-li se pruskými, tedy nás před tím nezachrání ani  

Rakousko ani my sami.“ 

Čeští politici, staro-, ale i mladočeského proudu, uvítali konání slovanské etnografické  

výstavy v Moskvě na jaře r. 1867 k demonstrativní návštěvě Ruska. Šli hledat ruskou pod- 

poru, ať již při eventualitě politického sblížení Ruska s Rakouskem-Uherskem nebo pro 

případ rozpadu monarchie, že Rusko nepřipustí připadnutí našich zemí k Německu.‘"Jaký  

byl Sabinův postoj k cestě našich do Ruska? Podle zpráv současníků ji přijal se sympatií až  

nadšeně, stejně jako prakticky všichni, výjimku představoval J. V. Frič skoro sám. Odpověď,  

proč tomu tak bylo u Sabiny, poznáme za chvíli z materiálu pro policii v létě r. 1867.  

Nápadný je tu názorový rozdíl Sabinův a třeba i bratří Grégrů ve srovnání s dobou pro- 

ticarského povstání Poláků v letech 1863 - 4, ale i nedávnou Sabinovou statí ve franšti- 

ně „Slovanství a panslavismus“ paradoxně současně vycházející v Paříži ve fričovském  

sborníku „La Bohéme historique, pittoresque et litteraire“ určenému západní veřejnosti.  

(Přípravy sborníku projednával Frič za svého pobytu v Čechách v roce 1866.) Proti sobě  

jsou ve stati kladeny panslavismus a slovanství. „Panslavismus má už právem příliš špa tnou 

pověst.“ Dílo literárního panslavismu nepřímo připravuje politický panslavismus v nejzazší  

budoucnosti. Připomenut je zločin carismu na Polsku a varování obsažené v úsloví „turecké  

jho je ze dřeva, ale ruské ze železa.“ „Bylo by třeba velkých změn, aby Rusko přijalo a vy- 

slovilo slovo panslavismus. Slovanství je svým charakterem civilizační, nábožensky tole- 

rantní, blízké socialismu, proticentralistické a obranné. Slovanská myšlenka nabývá jistého  

významu jen v případě skutečné nutnosti se bránit.“
200

 Tolik ke stati a nyní k dotčenému 

materiálu pro policii s výraznými rozdíly ve srovnání s ní.Je to dosud nepovšimnutý, zatím  

jediný materiál obsahující návrhy kroků, které by měl stát, vláda podniknout: „K osvětlení  

situace v Čechách od Romana“ (zpráva č. 69 g.P). Policejní rada F. Jawurek ji zaslal 7. 8. 

1867 předsednictvu vlády jako „exposé představující současnou situaci v Čechách a vyklá - 

dající na základě mnohaletých zkušeností a subjektivních názorů autora vhodné prostředky  

k odstranění sympatií k panslavismu v Rakousku a oživení důvěry české strany k vládě.“  

Autora exposé charakterizuje Jawurek v příloze jako „demokrata, který až dosud se vždy  

chápe slova za trvání Rakouska a proti určitým přehmatům slovanské strany.“  

199 ŠESTÁK, M. Pouť Cechů do Moskvy roku 1867. Praha, 1986. s. 7. 
200 SABINA, K. Slovanství a panslavismus. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 298 - 305. 
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Nejprve jsou v exposé, které dále parafrázuji a z něhož cituji, zachyceny okolnosti a situ- 

ace dále navrhovaných opatření a kroků. Během mála měsíců se mnohé změnilo. (Na tomto  

místě připomínám znovu, jak dřívější stav odrážela Sabinova stať pro Fricův sborník vydaný  

ve Francii.
201

) Panslavismus, dříve jen literární idea, se stal článkem víry. Slované v říši cítí- 

cí se oběťmi německého a maďarského principu se snaží zabezpečit si pod ochranou Ruska  

národní budoucnost. V Bukurešti vytvořený rumunsko-panslavistický ústřední výbor chce 

nejprve roznítit protiturecké povstání v Bulharsku a pak rasovou válku v Rakousku.Ruská  

politika, list Russkije Vědomosti, orgán prince Konstantina a další listy začaly od září r.  

1866 volat slovanské národy pod prapor panslavismu. Významné je to, že podle posledních  

zpráv nemá jít o západoslovanský stát před Vislou, ale království složené z Čech, Moravy,  

Slovenska, části Slezska a Lužice.„Český národ stojí solidárně za svou národností a histo- 

rickými právy... Národní organismus Čechů dospěl tak dalece, je tak promyšleně koncipo- 

ván a proveden, že ze všech překážek vychází jen posílen.“ Český národ nelze přesvědčit  

ve prospěch dualismu. „Je omyl věřit, že je namířen proti trvání, existenci Rakouska. Každá  

Ibrma kontaktu, jednání s Ruskem, do něhož se vstupuje, platí pouze pro případ  rozkousko- 

vání Rakouska, které se v Čechách předpokládá, není ale všeobecným přáním.“  

Češi jsou přesvědčeni, že Maďaři bez podpory Rakouska se nebudou moci dopouštět  

přehmatů proti Slovanům. Vedle maďarské říše není místo pro Rakousko; Deák a jeho strana  

budou odsunuti stranou. Sabina se na tomto místě odvolává na politický protislovanský pro - 

gram řady maďarských předáků, jaký Češi poznali za společného pobytu ve vězení. (Má zde  

samozřejmě na mysli především zkušenosti vlastní, o nichž kdysi referoval.) „Jsou i Maďaři 

jako Košut, kteří jsou kategoricky proti státu s maďarskou hegemonií.“  

„Češi s ohledem na to vše chtějí setrvat ve vyčkávací pozici a dále pracovat na silách  

vnitřního organismu“; postoj Sabinovi velmi blízký. Všechny politické strany u Čechů, ra- 

kousko-federalistická, ruská (Sabina tu myslí zřejmě na Jezberu a spol.) i demokratická jsou  

nyní rusko-panslavistické. Při odstraňování rozdílů mezi nimi sehrála svou roli i cesta do  

Ruska. K tomu je dohnalo zoufalství, hledání záchranné kotvy, dvojí beznaděj: 1) Rakousko 

neuzná a nepodpoří národní a historická práva jiných národů mimo Němců a Maďarů, 2)  

Hez jejich uznání se musí rozpadnout, „protože mu budou v rozhodných okamžicích chybět  

prostředky jeho udržení.“ Vládní strana je bez významu a pruskou stranu oslabily nedávné 

zprávy o politice Pruska ve Šlesvicku a Holštýnu i vůči Polákům.Vzhledem k tomu, že  

proces dualisace dospěl daleko a nechce-li se sáhnout k nebezpečné cestě absolutismu jako 

přechodu do nové éry, navrhuje Sabina dosadit nejdříve ministerstvo, které by především 

uznalo autonomii do Uher vtělených zemí a národností a totéž před Litavou: „systém, který  

na místě v obou polovinách stávajícího centralismu přijme federalismu se blížící formu  

decentralismu, zemským sněmům by byl poskytnut větší okruh působnosti, aniž by se oba 

říšské sněmy a delegace staly přebytečnými.“ Dále radí svolání českého zemského sněmu  

a podepsání zlepšeného volebního zákona přijatého na dřívějším sněmovním zasedání. Vlá - 

da ať nejprve vykoná vstřícné kroky a jednání nezahajuje; zatím by k ničemu nevedla. Ať 

201 SABINA, K. Slovanství a panslavismus. In Čeští radikální demokraté. Praha, 1953. s. 298 - 305. 
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působí také na tisk, který by měl přerušit polemiky s panslavismem. Hlavně třeba postu- 

povat rychle.Jako nejbližší kroky Sabina navrhuje vrácení korunovačních klenotů, peněžní  

dary státu na stavbu Národního divadla, spolku Svatobor, Muzeu, Matici české a jiným  

národním uměleckým institucím - vesměs Sabinovi tak blízkým - vzhledem k obtížné fi- 

nanční situaci Rakouska asi ve výši 100 000 zlatých.Dodávám, že v létě 1867 žádá policejní  

oddělení předsednictva ministerské rady o podání zpráv o rusofilské a panslavistické propa - 

gandě v Čechách, o rozporech vzniklých v české národní straně pro neúčast na národopisné  

výstavě v Moskvě. Fricův negativní postoj k ruské cestě vyjádřený v následujícím roce jako  

ostatně všechny rozpory v opozičních silách, byl oficiálními místy hodnocen positivně.  

Sabinovo expozé se dotýká Čechy předpokládaného tzv. Konstantinova plánu, podle něhož  

carův bratr Konstantin chystal pro svého syna Vjačeslava (Václava) český trůn. Podobně  

jako někteří jiní politici chtěl Sabina využít hrozby panslavismu k tlaku na vládní místa  

i dvůr. V roli vládního poradce postupoval opatrně bez furiantství, které příležitostně odsu- 

zoval. Vzpomeneme-li na jeho bouřlivou minulost z revoluční doby, evokuje nám to alespoň  

na krátko bývalé revolucionáře, nyní vládní poradce J. Froebela v Rakousku a L. Buchera 

v Prusku. Je otázkou, do jaké míry expozé souviselo se skutečností, že před tím Sabina  

odevzdal policii korespondenci od zetě E. Vávry, zaslanou manželce, tedy Sabinově dceři,  

týkající se právě cesty našich lidí do Ruska za Vávrovy účasti. Na okraj této cesty car poz- 

ději v rozhovoru s rakouským vyslancem však řekl, že Rusko nemá v úmyslu získat něco  

z území habsburské monarchie. 

V následujícím roce 1868, jeho prvních měsících, stojí naše politika, která nedosáhla žád- 

ných úspěchů, před otázkou další taktiky. Zdali pokračovat s absencí v zemském sněmu, s pa- 

sivním odporem, jak to navrhují staročeši, nebo se do něho vrátit, což zastávali mladočeši  

i Frič. Radikální demokrat Arnold byl proti návratu, zavrhoval „chlebámu“, materiální výhody  

související se sněmovní činností.Do diskuse o taktice zasáhla skupina kolem A. Švagrovského  

z Roudnice a V. Kratochvíla z Lounek, později nazývaná podřipský kanton v narážce na dáv- 

ný osvobozenecký boj Švýcarů proti Habsburkům, i snad ti, kdo chtěli obnovit spolek „Lípa 

slovanská“. Zvláštní význam má porada K. Sabiny, Podlipského, K. Tůmy, Šimka a Vinklera  

v nádražní restauraci v Dolních Beřkovicích 13. 4. 1868, kde padlo rozhodnutí přistoupit ke  

konání masových manifestací, demonstrací jako nástroji nátlaku v politickém zápasu národa. 

Je vytvořen pětičlenný výbor pro jejich pořádání, jehož se Sabina stává členem. Vezmeme-li 

toto v úvahu, jakož i jeho řečnický podíl na první manifestaci na Řípu a pozdější aktivní účast  

při dalších, nelze pochybovat o Sabinově kladném přístupu k této taktice. Jisté potvrzení 

Sabinova postoje a iniciativy v této věci lze vidět i v románu E. Ruffera „Zrádce národa“, kde  

románový zrádný Lapina (Sabina po odhalení jeho spolupráce s policií) se takto výrazně  

angažuje, ovšem jen z negativních důvodů, o čemž bude ještě řeč.Budoucí historik Goll  

označil brzy tyto manifestace tábory s odkazem na lidová shromáždění předcházející husit - 

ským válkám označovaná stejným slovem a Sabina tento název zpopularizoval.  

Na prvním táboru lidu na Řípu 10. května 1868 (ten den Sabina řečnil zde i na mani- 

festaci při odvážení odtud pamětního kamene pro Národní divadlo) orientuje svou řeč na  
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výchovu k vědomí povinností a starých i nových práv, na vzdělání politické k pevné vůli 

v zájmu snahy po svobodě. Také tu zdůrazňuje, že je to důležité jak pro dnešek tak i pro  

budoucnost. V této souvislosti navazuje tím, že v evropské politice mohou nastat veliké  

převraty, které snad zasáhnou i nás. , Abychom pak nebyli národem z milosti, nýbrž náro- 

dem z vlastní vůle.“ Sabina zde
202

 opakuje, co napsal ve stati pro Friče vyšlé ve „Slavii“  

i naznačil v „Duchovném komunismu“. Zřejmě zde má znovu na mysli možnost rozpadu  

monarchie a výchovu připravující na optimální možné využití toho pro náš národ. Je třeba,  

abychom byli subjektem, ne objektem událostí. Ve své řeči připomíná opět, že to platí i pro  

vztah politické veřejnosti a našich předáků. Aby se lidé řídili ne slepou poslušností národ- 

ních autorit, „osvěcenců, ale vlastním přesvědčením, náhledem a poznáním, pozorováním,  

četbou i toho, co píšou naši nepřátelé,“ kteří „způsobují ponížení jménu českému, jakého se  

snad žádný národ nedožil.“ Vedle vzdělání a výchovy ducha vyzdvihuje i výchovu těla.
203

 

Při zahájení sněmovního jednání v srpnu 1868 předali zde čeští poslanci radikální „De- 

klaraci“ žádající v souladu s historickým právem stejné postavení jaké mají Uhry a poté  

sněm opustili. Mladočeské vedení s poukazem na táborové hnutí se nyní připojilo k dřívěj - 

šímu stanovisku staročechů setrvat v neúčasti na zemském sněmu. Tábory jsou jako nástroj  

politického zápasu mladočechy podporovány na rozdíl od staročechů, z nichž tuto taktiku  

za svou přijal prakticky pouze Skrejšovský. 

Deklaraci nepochybně Sabina uvítal, stačí připomenout jeho vystupování na táborech.  

Tábory i český tisk jsou státními orgány potlačovány. Po dělnických táborech, kdy dochází  

ke srážkám s orgány státní moci a hrozí snad vypuknout povstání - tak o tom hovoří po- 

licejní zprávy, byl na podzim roku 1868 v Praze a okolí vyhlášen výjimečný stav. Ve své  

„Obraně“ později Sabina napíše, že výjimečnému stavu šlo předejít taktičtějším postupem  

bez furiantství naší žurnalistiky a politiky.Vývoj u nás se snažil ovlivňovat i J. V. Frič. Ná - 

strojem k tomu měla být vlastní tisková tribuna. Ke konci roku 1867 začíná Frič s přípravou  

periodika „Blaník“. Přípravy narážely na řadu překážek. Mimo jiné šlo o vyřešení vztahu  

„Blaníka“ a Fricovi blízké Barákovy „Svobody“. Buď že „Svoboda“ splyne s „Blaníkem“,  

nebo bude vycházet jako večerník. 4. března 1868 J. Lowy (Breuer) informoval Friče, že  

Thum-Taxis přemluvil Sabinu, aby redigoval večerník.
204

 Je zajímavé, že Frič nyní ani poz- 

ději se nestavěl proti blízkým kontaktům se Sabinou, ačkoliv od r. 1867 měl spolehlivé in- 

formace o Sabinově práci pro policii.
205

 Víme, že však již v r. 1860 varoval Frič svého bratra 

před Sabinovou povídavostí, aby byl proto v řeči s ním opatrný.Ve „Svobodě“ opubliko- 

val Sabina jen několik memoárových statí. A podle korespondence A.  Fricové, žijící tehdy 

v Praze manželi J. V. Fricovi do ciziny, např. 15. září 1868, se Sabinu přes všechno úsilí ke  

spolupráci s „Blaníkem“ získat nepodařilo.O důvodech tohoto odmítání ze Sabinovy strany  

se můžeme jen dohadovat. Nejspíše mohly být politické, především vztah k Rusku; známe 

202 Národní listy, 12.5. 1868. 
203 Národní listy, 12.5. 1868. 
2IU ŠIMÁČEK," O. Blaník. In Česká bibliografie, sv. 11. Praha, 1973. s. 379 - 428. 
205 RAVIK, S. Karel Sabina (portrét konfidenta). Praha, 1992. s. 124. 
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Sabinovy pohledy na tuto otázku. J. V. Friče upozornil bratr Vojtěch dopisem z 24. srpna  

1868 na obavy doma, že „Blaník“ bude vystupovat proti Rusku. „Názory našich radikalistů  

charakterizoval, že vidí jedinou alternativu: buď dostane Rusko českou korunu a s ní mo- 

hutnou hradbu proti Německu, nebo ji ovšem spořádanou a silnou podrží Rakousko.“ Snad  

sehrálo u Sabiny svou roli totéž, co bylo vysloveno o Sabinově publicistické neúčasti na  

„Boleslavanu“, totiž možné provázání publicistiky s ilegální činností a vytvoření situace jako  

v případě V. Zrůsta. Na jedné straně neochota odmítat podíl na ilegální práci nadšeně kýmsi  

zastávané, na druhé tlak o tom policii informovat s případnými personálními postihy.Frič se 

skutečně pokusí navázat na svůj záměr s ilegální organizací z r. 1863, nyní s názvem „Dědi - 

cové“. Při nejmenším s Fricovou ideovou inspirací vzniká „Jednatelství z Blaníka“, ilegální  

skupina hlavně mladých. Tato skupina pak stojí za protivládní letákovou prací, explozí před 

budovou policejního ředitelství, přípravou „atentátu“ na pomník císaře Františka I. i skuteč - 

ného atentátu na místodržitele generála Kollera. O souvislosti toho se Sabinou byla již řeč.  

Poté, co nebylo povoleno zveřejnit u nás ani inzerát na Fricův „Blaník“, bylo jeho roz- 

šiřování v habsburské monarchii zakázáno a periodikum po několika číslech zaniká. Zčásti  

ho má nahradit pak s podporou Skrejšovského vydávaná „La Correspondence Tchèque“. 

Jedním z programových momentů „Pláče“, který nalezl odraz v „Blaníku“, byl smír české  

a německé národnosti na základě svobody i to, že naše země představují soužitím dvou  

etnik zvláštní individualitu, přechod dvou civilizací. Musíme tedy potlačovat choutky nad- 

vlády a nesmíme jiné národy zastrašovat Ruskem, poslední baštou absolutismu. V politice  

je odmítán panslavismus i pangermanismus. Tyto zásady odpovídaly názorům západoev- 

ropské veřejnosti, polské emigrace a nejen té, Fricových opor a byly zřejmě namířeny proti  

možnému roztržení našich zemí na část německou a českou. Fricovým cílem byla společná  

(kon)federace slovanských národů monarchie s Maďary a Rumuny. Frič si přál i vysvobo- 

zení Poláků zpod carské moci jako Mieroslawski a Przybylski, s posledním právě jednal.  

Národy (kon)federace si samy zbudují své vnitřní řády. „Němci sobě přizpůsobí i ty částě  

německé, které dosud jsou pod jhem rakouským.“ Tento programový bod byl jistě blízký  

německému patriotismu a zdál se odpovídat i politice Pruska. Ze všeho je patrné, že Frič  

i nadále počítal s pruskou oporou, jak o ní ve zprávě pro policii z konce r. 1866 Sabina  

referoval. Zde připomínám, že v „Blaníku“ se objevuje tvrzení, že Prusko při jednání o mír  

s Rakouskem hrozilo vyhlášením našeho samostatného státu. Zatím musíme usilovat o co  

nejširší autonomii našich zemí v monarchii, získat takové postavení jako Srbové v turecké  

říši, hlásal Frič. 

Otázkou je, zda či do jaké míry Frič reflektoval politiku prince Jérôma, který nereálně 

usiloval o francouzsko-prusko-rakouské spojenectví obrácené proti Rusku. Fricovy názory 

sdílel mj. R. Thurn-Taxis a patrně i Skrejšovský, nespokojený s výsledkem ruské pouti.  

Působit mohly i pověsti, že Rusko si jako sféru vlivu vyhrazuje pouze oblasti s pravoslavím 

a azbukou. 

Názor našich „radikalistů“, jak o něm J. V. Fricovi psal bratr Vojtěch, sdílel i Rieger  

s dalšími a udržuje proto kontakty s ruskými místy. V. Vaclík jménem Riegra a Palackého  
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odevzdává v letech 1869 a 1870 memoranda adresovaná ruskému ministru zahraničí A. M. 

Gorčakovovi a V. F. Adlerbergovi, ministrovi carského dvora. Memoranda obsahují žádost,  

aby Rusko a Francie před předpokládaným válečným konfliktem francouzsko-německým 

garantovaly pro případ rozpadu habsburské monarchie samostatnost zemí České koruny 

s panovníkem z ruské dynastie.
206

 V postojích našich politiků k Rusku se projevuje názor  

občas mizející o ruské cestě k liberalismu zahájené zrušením nevolnictví.  

V memorandu, které v r. 1869 odevzdal Rieger Napoleonu III., žádá , aby Francie pod- 

pořila naše požadavky, a tím posílila habsburskou říši, svého potenciálního spojence proti  

pruskému Německu. Jiní, kdo nepatří ke staročeské skupině, hledají na západě pomoc u jim  

názorově blízkých proudů a organizací i osobností, jakou představovala mezinárodní orga- 

nizace Liga míru a svobody, ve Francii H. Rochefort.  

Sabina v projevu na táboru lidu v Lounech 26. července 1869 i následném soudním  

vyšetřování se staví proti vládní velkoněmecké, jak sám říká pangermánské, politice a vý - 

chově v tomto duchu směřující k právnímu návratu do Německa. Tato politika znamená  

válečnou srážku s Pruskem a jeho předpokládaným velkoněmectvím, rakouští Němci vy- 

chovávaní k velkoněmectví vládu zklamou, zvítězí u nich sympatie k Prusku. Zde Sabina  

reflektuje vývoj vědomí mnoha rakouských Němců po r. 1866. Proti tomu klade Sabina  

politiku a výchovu čistě rakouskou. V případě rakouských občanů s němčinou jako ma - 

teřštinou se tu vlastně dotýká problému vznikajícího národa německých Rakušanů. Vy- 

zvedává ovšem i potřebu respektování vládou ideálu našeho i dalších národů k získání tak  

spolehlivého základu státu, zvláště za války. Připomene to slova z „Kroniky“, že „germa - 

nisace dusila nadšení z uvědomění vlasteneckého.“
207

 Řeč připomene i vývody z Riegrova 

memoranda Napoleonovi III. o důležitosti našeho národa a vyřešení našich požadavků pro  

sílu monarchie jako možného spojence Francie ve válce s Pruskem a Německem. K otázce  

politického postupu v duchu Deklarace zdůrazňuje přímá jednání s císařem. Při vyšetřování 

pro podezření z úmyslu vyzývat k boji proti vládě hmotnými silami se hájí slovy: „opozice  

se provádí mravní silou národa bez zbytečných demonstrací a čekáním na jednání koruny  

s důvěrníky národa k dohodě o prostředcích smíru.“
208

 Vyzvedávání defensivního charak- 

teru našich postupů se u Sabiny v jeho publicistice i beletrii opakuje vícekrát. Jak je patrné  

z řeči v Lounech, neztratil naději na reformovatelnost monarchie, její konečnou federali - 

zaci. Vyšetřování bylo uzavřeno, aniž by vedlo k procesu a případnému odsouzení.Prosa- 

dit opuštění německé politiky vlády v neposlední řadě sledovalo ze strany našich politiků,  

Sabiny zmírnění rakousko-pruského napětí a odvrácení podobného válečného konfliktu,  

jakým byla válka r. 1866. 

Reflexi tohoto napětí lze snad najít i v Sabinově projevu na shromáždění k památce 500.  

výročí narození M. Jana Husa v září r. 1869 v Praze. (Při podobné příležitosti řečnil i v Hu - 

sinci a Kostnici.) Sabina zde hovořil nejen o potřebě přechodu od dosažené náboženské  

206 DOUBEK, V. Česká politika a Rusko (1848-1914). Praha, 2004. s. 129 - 131. 
207 SABINA, K. Kronika války. Praha, 1868. s. 55. 
208 ZMEK, B. Sabina málo známý. Praha. s. 14. 
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svobody k prosazování svobody vůbec, ale řekl i: „co bylo by nám plátno přetřepávání vše- 

lijakých kánonův. Nic. Místo nich studujme moderní kanóny.“ Tak zněla podle „Národních  

listů“ věta, o níž se později říkalo, že by jinému přinesla potíže ze strany úřadů. Myslím,  

že se v tom u Sabiny neskrývá žádná narážka na revoluci, ale dobový požadavek nahradit  

armádu milicí, který zazněl na některých táborech; také na táboru na Mužském v létě 1869  

se Sabinovou účastí.
209

 Hlavně asi narážka souvisela s přípravou lidové obrany před „prus- 

kými pangermány“. S něčím takovým jsme se setkávali před válkou v r. 1866 a setkáme se  

s tím i na podzim r. 1870, jak ještě uvidíme. 
210

Sabina na táborech nepodporoval hlavně jen 

státoprávní požadavky a změnu volebního práva. Ze Sabinovy aktivní táborové účasti se 

vztahem k sociální a ekonomické politice připomínám vystupování proti stávající fiskální  

politice ve prospěch politiky, která by zabraňovala ekonomickému vystěhovalectví od nás  

i jeho podporu daňové politiky v zájmu našich rolníků. Malínský tábor za Sabinovy účasti 

se zase vyslovil pro češtinu jako bohoslužebný jazyk a český náboženský fond, aby se stal  

majetkem národa a byly obnoveny církevní synody s právem účasti laiků. (1863 se konala  

v Praze diecézní synoda jen za účasti kněží, první od r. 1605.) 

Zvláštní místo v organizování táborů měl v létě r. 1869 spolek „Lípa slovanská“ nava - 

zující na stejnojmenný z let 1848 - 9. „Lípa slovanská“ je brzy úřady rozpuštěna a jejím  

pokračovatelem se v následujícím roce stává „Demokratický spolek“, v jehož vedení  je také 

Sabina. Význačnou roli při pořádání táborů měli i lidé blízcí J. V. Fricovi a někteří dělníci.  

Požadavkem nezasahovat do záležitostí Německa odpovídá táborové hnutí za aktivní účasti  

Skrejšovského a Thum-Taxise na jaře 1870 na mezinárodní situaci.Sílí politické napětí mezi 

Francií a Pruskem hrozící válkou s možnými dopady a souvislostmi pro habsburskou mo- 

narchii. Rakouská vláda Potockého, která v dubnu 1870 vystřídala centralistické kabinety,  

je proto ochotna k určitým ústupkům vůči nám v mezích ústavy. Chce zmírnit prohlubující 

se nespokojenost vyjadřovanou na táborech. Naše politika odmítá menší ústupky, taktika  

kritizovaná Denisem - a po nedávných zkušenostech na rozdíl od r. 1866 neprojevuje loaja- 

litu. Žádá v duchu deklarace víc a spoléhá, že neústupnost přinese ovoce.Ke konci června se  

A. Švagrovský připravující vydávání periodika „Říp“ obrátil na Sabinu jako k otcovskému  

příteli dopisem s otázkami: „Jakou politiku by měl český národ sledovat vůči Rakousku,  

vůči sousedním národům a státům? Je možná federalizační proměna Rakouska? Pokud ne,  

jak lze ajdosáhnout vymanění českého státu z područí Rakouska, b) zabezpečiti tomuto stá - 

tu samostatnou budoucnost?“
211

 Dopis Švagrovského Sabinovi známe, odevzdal ho policii.  

Jaká byla odpověď, ne. Domýšlet se o ní můžeme z dříve uvedeného.Podle historika Pfaffa 

v červenci až září 1870 sdílelo obecnou revoluční náladu i oficiální vedení české politiky;  

v Riegrově okolí se rozvíjely vážné úvahy a plány české revoluce proti Rakousku, jejichž  

209 Národní listy, 12. 8. 1869. 
210 BERÁNEK, J. Česká společnost a rakouská armáda na přelomu 60. a 70. let minulého století. In Historie 

a vojenství 1992, č. 4. s. 13. 
211 Rodinné listy Karla Sabiny. Praha, 1947. s. 42. 
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původním hlasatelem byl Riegrův důvěrný přítel, generál František Zach.
212

 Slyšet jsou 

výroky, že i poražené povstání jako v případě Maďarů r. 1849 může být přínosné. 

Pokusy odvrátit válečný konflikt ztroskotaly. Kongres Ligy míru a svobody, na který 

Sabinu zval J. V. Frič a kde měl vést českou sekci, se už ani nesešel; náklady na cestu měl  

Sabinovi hradit Švagrovský. 19. července 1870 začala válka mezi Francií Napoleona III.  

a Severoněmeckým spolkem států pod vedením Pruska, k němuž se připojily státy Německa 

jižního. Bismarck obratně vyprovokoval Francii k prvnímu kroku, vypovězení války.Čas  

aktualizoval úvahy našich politiků, jak pohlížet na velké síly evropské politiky, protagonisty  

války, Francii a Prusko, ale i habsburskou monarchii jako potenciálního spojence Francie 

a Rusko, možného spojence Pruska. Co si slibovat od jejich politiky pro nás? Odpověď  

byla obtížná. Spojenectví Ruska a Francie, po jakém naši politikové toužili, neexistovalo  

(Tjuťčevova zpráva o takové možnosti, kterou dostali, se nepotvrdila) a garance od těchto 

mocností ve prospěch českého státu pod ruskou egidou v případě rozpadu habsburské říše,  

jak to žádala Vaclíkova memoranda, nedostaly. 

Sympatie v našem národě byly rozdělené. Jedni se domnívali, že vítězná Francie vžene 

jižní Německo v náruč Rakouska, aby tak bránila sjednocení Německa. Jinak řečeno, došlo  

by v nějaké formě ke státoprávnímu znovuzapojení Rakouska do Německa. Druzí se pro  

případ vítězství Pruska-Německa obávali mohutnějšího nátlaku na monarchii ve smyslu 

protislovanském nebo spíše přičlenění Předlitavska (neuherské části) k pruskému Němec - 

ku. A. Švagrovský, představitel podřipské politické skupiny, vyzval jejím jménem veřejným  

dopisem z konce července 1870, aby obě strany sporu o tom, jaký postoj  k válčícím stranám 

zaujmout, jej zatím ukončily a definitivní rozhodnutí odložily na pozdější dobu, kdy jed- 

nání válečných soků dá podnět ke správnému řešení. Výzva odrážela v prvé řadě nejistoty  

samotného Švagrovského, který Fricova periodika finančně podporoval a udržoval s J. V. 

f nčem v Berlíně živý styk, na druhé straně se setkával s názory, o jakých byla řeč u Sa - 

biny.V září 1870 se Podřipané rozhodli ve prospěch sympatií k Francii, kde s porážkami  

l
;
rancouzů končí Napoleonovo autoritářské císařství a je vyhlášena republika. Stejně jako 

jiní doufali, že republikánský duch zvýší bojovou morálku Francouzů, přinese snad obrat  

a pak vítězství ve válce francouzské republice s určitou nadějí na její politiku, spravedlivou  

vůči všem národům. Objevují se i první zprávy o požadavku anexe Alsaska a Lotrinska Ně- 

meckem. Frič, který viděl francouzskou republiku jako nelidovou, bez perspektivy podpory  

národních snah z její strany, označil postup Podřipanů a dalších sledováním republikánské  

bludičky.22. října 1870 je v Demokratickém spolku konána porada k otázce, „má-li kteráko- 

liv moc právo rozhodnout o budoucnosti národa českého bez jeho vůle nebo dokonce proti  

ní?“, se Sabinovým úvodem. Řekl, že německý tisk a brožury jednají o české otázce z hle - 

diska velkoněmeckého, ať již s tou nebo onou formou budoucího Německa; ještě ostřeji píší  

němečtí teoretikové. (Na mysli je tu patrně W. Menzel.) O osudu Cech se rozhoduje před 

Paříží. Německo má sahat až po Maďarsko, malé národy jsou bez budoucnosti. Diplomaté  

uvažují o připojení Předlitavska buď k Velkému Německu, nebo k Jihoněmeckému spolku.  

212 PFAFF, J. Historické kořeny reformního hnutí v české společnosti. Köln, 1988. s. 90. 
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Sabina podává vlastně přehled názorů u nás, jaký jsem už zmínil. Byla přijata rezoluce,  

že žádná mocnost nemá právo rozhodovat o budoucnosti českého národa bez jeho vůle  

nebo dokonce proti ní. Odsouzení se dostalo německému popravování Francouzů bojujících  

mimo rámec pravidelné armády. Výbor spolku připravoval rezoluci s výzvou k organizová- 

ní národní domobrany pro případ ozbrojeného konfliktu s Německem.  

30. a 31. října 1870 na schůzích v Mlčechvostech u Řípu za Sabinovy účasti došlo k pro- 

hlášení J. V. Friče jako Bismarckova agenta zrádcem národa; Švagrovský měl Fricovi v Ber- 

líně prohlášení oznámit. Důvodem byly Fricovy stati přinášené Skrejšovského periodikem  

staročechů „Politik“, zatímco také jeho staročeský „Pokrok“ psal profrancouzsky. Obsah  

jednání v Mlčechvostech známe z důvěrné policejní relace snad od samotného Sabiny.
2l3

Ke 

konci roku nabírá kancléř Beust ve své politice propruský kurs, definitivně opouští úvahy  

o zapojení habsburské monarchie do války po boku Francie. Rusko proti tomu od léta pod - 

porovalo Prusko, Německo. 8. prosince podali čeští politici v čele s Palackým a Riegrem  

Beustovi promemoria žádající přeměnu monarchie ve svobodnou federaci. Vyjádřili také  

souhlas s návrhem německého sjednocení, ale i protest proti anexi francouzského Alsas - 

ka-Lotrinska Německem a omezování zájmů Ruska na čemomořském pobřeží. Pro svou  

dlouhodobou neúčast na říšské radě a zemském sněmu nemohli naši politikové vystoupit se  

svými stanovisky tam.Válka Francie s Německem končí vítězstvím Němců, francouzský - 

mi územními ztrátami a vytvořením německého císařství v čele s pruským panovníkem.  

Rakouští Němci přijímají tyto události většinou s nadšením, dokonce se ozývá volání po  

připojení Předlitavska k Německu.Za této situace nastupuje nová předlitavská vláda Hohen- 

wartova s předním úkolem dosáhnout smíru s Čechy. 

I po skončení války francouzsko-německé zůstává část pozornosti naší veřejnosti obrá- 

cena k Francii. V březnu 1871 v Paříži dochází k propuknutí boje národní gardy s vojskem  

a ustavení pařížské Komuny. Po dvou měsících je Komuna poražena. Ohlas, který vyvolala, 

trvá. Svou roli hrají při tom zvláště opatření proti jejím sympatizantům.Důležitým prame- 

nem poznání Sabinových názorů je periodikum „Slovan“, jehož vedoucím redaktorem se  

Sabina stal počátkem července 1871. Jeho redakční činnost byla ale přerušena nebo silně 

omezena vážným onemocněním, zápalem plic, na přelomu února a března 1872 a násled- 

nou rekonvalescencí do 7. července tohoto roku. U materiálů „Slovana“, kde není Sabi - 

na uveden jako autor, jsme odkazováni na všeobecný vliv, který měl z pozice vedoucího 

redaktora a hlavně na místo Sabinovy korespondence o tom, že většinu „Slovanu“ psal  

sám; ovšem s omezením pro dobu, kdy mu to zdraví nedovolovalo.Z pozice našeho zápasu  

o zemskou a obecní samosprávu je na pařížské Komuně Sabinovi blízká „snaha Pařížanů 

domoci se svátého práva na autonomii,“ osvobození z moci prefektů. Vedle demokratis- 

mu a federalismu je mu sympatická i republikánstvím, pevným hájením ideálu republiky  

u nás uskutečnitelným podle něho až ve vzdálené budoucnosti. Jakoby v reminiscenci na 

svůj úmysl obnovit hned po prvním úspěchu zamýšleného povstání v r. 1849 náš Thunem  

a Windischgratzem v předchozím roce zrušený národní výbor, potlačit tak moment diktatu- 

213 MACEK, J. Říp a jeho pokrokové tradice. Litoměřice, 1968. s. 74. 
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ry, vyzdvihuje, že kaceřovaný ústřední výbor národní gardy hned po vypuknutí bojů volby  

vypsal a moc v Paříži zvoleným předal. Vládu, která z Paříže odešla do Versailles, podezřívá 

z formálního republikanismu a ve skutečnosti skryté přípravy restaurace monarchie.
214

Sabi- 

na odmítá přehnané obviňování Komuny ze zločinů, spletení komunismu s komunalismem,  

Pařížanů s proletariátem, Internacionály s revolucí, jak to provádí versailleská vláda. V této 

souvislosti napsal, že „Internacionála nesmí se ztotožňovat s revolucí, jelikož ji nenapsala  

absolutně na svoji korouhev a mnohem raději klidným a pokojným způsobem oprav svých  

ve společnosti by se domáhala.“
215

 Podobně informoval Sabinův „Slovan“ o pronásledování 

a soudním postihu komunardů po potlačení Komuny. Sabina ostatně nevěřil v její úspěch.  

K osvětlení Sabinových pohledů na Komunu, jejich hodnocení, psaní o Komuně vůbec  

uvádím následující. Sabina nepodlehl tvrzením vycházejícím z novin „Journal de Paris“ ze 

17. 3. 1871, že podnět k povstání v Paříži měl dát v dopise svým přívržencům s detailními  

instrukcemi K. Marx z Internacionály z Londýna. Tuto novinovou zprávu inspiroval patrně  

pruský policejní důstojník z Bismarckova okolí Stieber, který před lety Marxe v Londýně 

sledoval. Ve skutečnosti se proti pařížskému povstání, záměru na něj, stavěli různí před- 

stavitelé Internacionály, teoretici i praktici dělnického hnutí, jako L. Blanc; stavěl se proti  

němu i sám K. Marx. S. Avineri věnoval této i souvisejícím otázkám hodně místa ve své  

knize „The Sociál and Political Thought of Karl Marx“ (Sociální a politické myšlení Karla  

Marxe). Podle ní v září 1870 posílá Marx Seraillera do Paříže, aby odvrátil Blanquisty  

a Jakobíny před „všemi druhy bláznovství ve jménu Internacionály... svržením Prozatímní  

vlády a zřízením pařížské Komuny.“ 

Pro srovnání Sabinova obrazu Komuny s tím, jak o ní psal ostatní tisk u nás, se pokusím  

nastínit jeho obraz, hlavně na základě „Přehledu...“ od M. Beránkové.
216

 Staročeský tisk při- 

nášel ostře negativní vyjádření o komunardech jako nástrojích Prušáků a císaře Napoleona,  

jejich rozhodně komunistických cílech inspirovaných internacionálou a ideály Proudhona.  

Skrejšovského „Politik“ soudila, že „Komuna musila padnouti, poněvadž její idea byla ne- 

jasná a k tomu reprezentována až na nepatrné výjimky muži nečestnými, jimž národ nemohl  

ani v nejmenším důvěřovati.“ Později se píše u Skrejšovského o Komuně kladně.Barákova  

„Svoboda“ a „Národní listy“ označují jako viníka občanské války ve Francii svrženého Na- 

poleona III. a francouzské promonarchické národní shromáždění. Arbes neopomněl uvést  

jako jednu z příčin Komuny i „osudný zákon o směnkách, kterýmižto se ničí malý obchod  

a průmysl a z kteréhož mohou těžiti na úkor občanstva vůbec.“ Podle „Dělníka“ z 1. dubna  

1871 se „Paříž může státi opět zdrojem novot sociálních.“ Příčinou povstání byly výše ná - 

jemného a ohromné daně, s jakými se setkáváme i u nás. Proti němu jsou ti, kdo „rozluštění  

otázky dělnické ve prospěch pravé demokracie se hrozí.“ Vládní tisk stál způsobem psaní  

o Komuně někde uprostřed mezi staročeským a ostatním naším tiskem.Ve srovnání s tím  

vším možno říci, že Sabina sice neupozorňoval dost na sociální stránku dění ve Francii jako  

214 Republika ve Francii. In Slovan, 4. 8. 1871. 
215 Soud pařížských komunalistů. In Slovan, 20. 9. 1871. 
216 BERÁNKOVÁ, M. Přehled dějin české žurnalistiky, II. díl. Praha, 1976. hlavně s. 109, 122, 123. 
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třeba Arbes, ale i tak zaujímá v celku pozoruhodné místo mezi publicisty o tomto tématu.  

Vraťme se nyní k Sabinovým názorům, pohledům na problematiku související se zápa - 

sem za naše státní právo, zemskou ústavu, práva národa, k zmíněným jednáním o vyrov- 

nání. Začátkem srpna 1871 přináší Sabinův „Slovan“ kritiku volebních principů v návrhu  

nové zemské ústavy. Jako Podřipané nyní nepožaduje ihned všeobecné hlasovací právo, ale  

příznivější zastoupení kurie měst a venkovských obcí v zemském sněmu, než jaké prosa- 

zovali staročeši. Sabina na místo kritizovaných staročeských autorit vybírajících si oddané  

pomocníky bez odpovídající kompetentnosti, autorit, podléhajících často představitelům  

naší historické šlechty, se vyslovuje pro volbu konsorcia odborníků.Při prosazování státo- 

právních a národních postulátů doporučuje „Slovan“ jednotný postup všech federalistic - 

kých i autonomistických sil Předlitavska bez ohledu, mohou-li se odvolávat na historické 

právo, či ne, v souladu s progresivním chápáním vztahu přirozeného a historického práva.  

Než o starobylé pergameny bychom se při jednáních měli opírat o to, co chtěl lid 11.3. 1848  

na shromáždění ve Svatováclavských lázních. Má zde na mysli zejména jednotu českých  

zemí.Ke vztahu probíhajícího zápasu o státní i národní práva a internacionalismu „Slovan“  

napsal: „byť i ovšem valná část uvědomělejšího dělnictva našeho s mnohými záměry In- 

ternacionály souhlasila, nemůže souhlasit se všemi, dokud práva národa a země nebudou  

zabezpečena.“ Koncem září 1871 se Sabina zúčastnil i přípravy manifestace v tomto duchu.  

Ve všem se projevuje opět podřízené postavení vůči Němcům, kteří většinou byli majiteli  

velkých podniků. 

Koncem léta 1871 bylo po delších jednáních dosaženo předběžné dohody mezi vlá - 

dou a českými politiky o tzv. fundamentálních článcích představující z naší strany značný  

ústupek proti Deklaraci. Podle nich mělo vlastně jít o jistou decentralizaci v náš prospěch  

v Předlitavsku. Jak jsme poznali, ve svém expozé také Sabina doporučoval určitou decent- 

ralizaci pro různé části Předlitavska i Zalitavska jako reálné řešení. Podle fundamentálních  

článků by Češi spolu s historickou šlechtou měli převahu v zemském zákonodárství Čech.  

Alespoň částečným výrazem jednoty našich zemí měl být společný kancléř.  Národní práva 

Čechů i Němců u nás měly zabezpečovat příslušné části norem.V korespondenci se svým  

zetěm E. Vávrou působícím v Rusku jako novinář si Sabina od vyrovnání slibuje zřízení  

slovanských kateder na vysokých školách i gymnáziích, což by mohlo zetě  zaujmout, pro- 

tože mu jako rusistovi slibovalo eventualitu takové místo získat. „Ted ale mlčíme,“ dodává  

Sabina a lituje, že taková opatrnost nebyla zachovávána při informování a probírání před- 

běžného výsledku vyjednávání už na jaře.
217

Ke zveřejněným fundamentálním článkům se 

staví „Slovan“ stále kritičtěji. Postupuje v tom obdobně jako mladočeši, kteří po našem  

návratu do zemského sněmu pro ně přesto hlasují.Fundamentálky ale padly. Podařilo se to  

spojeným silám rakousko-uherského kancléře Beusta, německo-rakouských liberálů, Ma- 

ďarů (proti tomu byl Košut a jeho sympatizanti), centralistického Ruska s ohledem na své  

Poláky, Francie sledující odpovídající direktivu z června 1871; nesplnil se předpoklad, že  

francouzská republika zaujme pro nás příznivé stanovisko, zvláště po prohlášení našich 

217 Rodinné listy Karla Sabiny. Praha, 1947. s. 55. 
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politiků z konce r. 1870 s profrancouzskou částí. V neposlední řadě zásluhu o pád funda - 

mentálek mělo Německo; Berlín, Bismarck neopustil maloněmeckou politiku a vůči hrozící  

iredentě rakouských Němců doporučoval císaři Františku Josefovi I. fundamentálky odmít - 

nout. Svoji roli hrála císařova ochota spíše se sblížit s Pruskem než Ruskem, jak o tom psal 

F. Palacký dceři v r. 1870. J. V. Frič se u Buchera v Berlíně marně snažil ovlivnit prusko - 

německou politiku v náš prospěch. Poukazoval na naši projevenou ochotu přijmout danou  

omezenou povahu řešení.
218

 

Hodnocení fundamentálek a nové ústavy Českého království shrnuje dnes literatura pod- 

tržením negativní stránky dokumentů; nepřiměřený podíl šlechty na správě království, uvol - 

nění vztahů k Moravě, koncentraci na vysokou politiku jako nástroj zajišťující postavení  

českého státu na úkor nástrojů, kterými jsou hospodářský a kulturní růst.
219

 

Když „fundamentálky“ padly, nevyjadřuje „Slovan“ podobně jako „Národní listy“ nad  

lim zvláštní lítost. Snad je v pozadí vedle nespokojenosti s obsahem i taktická úvaha, že se  

pádem fundamentálních článků otevře větší politický prostor pro mladočechy a demokraty,  

pro samotného Sabinu, jeho kandidaturu na poslance. Odmítána je jimi politika sněmovní  

pasivity. V Sabinově beletrii se to, myslím, skrývá pod odsuzováním politických experi - 

mentů.Sabina a nejen on ostatně předpokládal, že k spravedlivému řešení české státoprávní  

otázky dojde v poměrně krátké době. Ve své pozdější beletrii, titulu „Ferdinand“, vypráví  

Kampa (Kampelík) o jistém proroctví, podle něhož se korunovace na českého krále jako vý - 

raz takového vývoje uskuteční uprostřed osmdesátých let; proroctví je dávána jistá víra.
220

 

Naplnění takové prognózy vyžadovalo ale obtížnou změnu závislého postavení habsburské  

monarchie na německém císařství, spojenectví s Francií i změnu vnitřního poměru sil.Bez - 

prostředně po pádu „fundamentálek“ Rieger prohlásil, že jsme byli odraženi, ne poraženi.  

Palacký a další politici ztrácejí pak přece při nejmenším na čas veškerou naději na dosažení  

pro nás spravedlivého řešení v monarchii, pomoc vidí jedině v Rusku. Rozvíjí se  proces 

psychologického oddělování od monarchie, ztrácení rakouského vědomí.  

Zklamání z nezdaru vyrovnání mohlo u nás vést k pokusu o revoluci. Ve „Slovanu“ již od  

září publikované úvahy s nadčasovou platností o revoluci z pera A. Šťastného, výňatky z jeho 

spisku „Zákon a revoluce“, vyzývají pouze k revoluci duchovní a mravní. Jistě odpovídají  

Sabinovu pohledu, že „kvapné převraty minuly se až posud svého cíle, od času Gracchův až  

po Pařížskou komunu,“
221

 jak v této době napsal.Snad se Sabinovým odporem proti mož- 

nému vývoji k revolučnímu pokusu po pádu fundamentálek souvisí jeho odmítnutí na tajné  

poradě výboru Demokratického spolku 19. 1. 1872 Grégrova návrhu, aby Demokratický  

spolek vedli dělníci. Sabina argumentuje, že by se tak z politického spolku stal spolek se 

sociálním charakterem, pro jehož činnost dělníci nemají předpoklady. Nevíme, zdali tehdy J.  

Grégr neuvažoval přece přejít k revoluční cestě národního zápasu, jak o ní píše ve své „Dvojí  

218 SUSTA, J. Světová politika I. Praha, 1924. s. 160. 
2I‘’ Dějiny zemí koruny české II. Praha, Litomyšl 1995. s. 112. 
220 Král Ferdinand V., II. s. 570. 
221 SABINA, K. Sociální studie. Praha, 1950. s. 151. 
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cestě“, nebo mu šlo jen o to, ulehčit dělnictvu cestu k politickému spolku, o nějž usilovalo.  

V dokumentu „Dvojí cesta“ J. Grégr vedle pokojné cesty uvádí, že existuje za jistých okol - 

ností cesta druhá k dosažení národních cílů - radikální vystoupení proti státním institucím,  

zničení velkostatkářů, velké buržoasie. Mohla být ovlivněna myšlenkami Lassalla.
222

 Z Gré- 

grovy korespondence s Arbesem v r. 1873 je patrný jeho positivní vztah k proudhonismu.  

Sabinova činnost v r. 1871 spolu s redakčním kolegou ze „Slovana“ Schmidtem-Beau- 

chezem, funkcionářem Malostranské dělnické besedy, umožňuje poznat, jaký politický  

spolek dělnictva si Sabina představoval. Měl to být spolek žádající „všeobecné hlasovací  

právo, svobodu tisku a shromažďování, bezplatné vzdělávání dělnictva, zkracování pracovní  

doby a zvýšení mezd.“ U takového spolku Sabina odmítal zatím kontakty s Internacionálou,  

radikální sociální požadavky předpokládající násilnou revoluci, ideály etatismu a rovnostář - 

ství.Společenskou přeměnu spojenou s hlubokými zásahy proti velké buržoasii, s tatkářům 

viděl Sabina, jak ukazuji na jiném místě, reálnou až ve vzdálené budoucnosti. Samotné  

propracování koncepce společenské transformace přinese teprve budoucí doba.Aktuálním  

společenským změnám a nepřímo i pozdějším chce Sabina napomáhat hlavně osvětovou 

prací orientovanou na dělnictvo, ale nejen na ně. Ať již šlo o publicistickou činnost, návrhy  

v ediční oblasti, organizační práci nebo přednášky.  

Je příznačné, že vážné plicní onemocnění na konci února mu právě zabrání v chystané  

přednášce kladenským dělníkům a přeruší i veškerou jeho činnost redakční a spisovatelskou  

na více než čtyři měsíce. 

Po třech týdnech od návratu do redakce dojde k Sabinovu usvědčení z tajné spolupráce  

s policií a tentokrát definitivnímu opuštění novinářské činnosti. K následnému probírání jed- 

notlivých předpokládaných provinění v tisku zde zmiňuji jen uváděný provokační charakter  

Sabinovy práce spojené s pořádáním táborů, což ve své „Obraně“ vyvrací poukazem, že  

persekuce, která následovala, nemohla nikdy v očích vlády převážit výchovný a vzdělávací 

význam táborového hnutí.Ze Sabinovy korespondence s dcerou a zetěm do zahraničí, do- 

pisu ze 7. května 1874, je vidět, jak by rád chtěl znovu pracovat novinářsky, časopisecky.
223

 

Přispíval by do periodika, které by zeť E. Vávra založil. Vzorem by měla být „La Lanterne“ 

H. Rocheforta. Toho Rocheforta, který byl u nás mnohými obdivován pro někdejší tiskový  

boj s autoritářským režimem Napoleona III. prostřednictvím právě zmíněného titulu. Za  

Komuny působil Rochefort po jistou dobu na její podporu, ale vystoupil i proti výstřelkům,  

přehmatům, kterých se dopustila. Po jejím pádu se stal obětí persekuce. Staročeský tisk  

Rocheforta za vztah ke Komuně ostře kritizoval. 

Sabina viděl sebe i Rocheforta jako osobnosti, které okolnosti svedly do zoufalé politické 

akce, jeho v r. 1849 a Rocheforta v r. 1871. 

Dobu, kdy byl vzpomínaný Sabinův dopis příbuzným napsán, charakterizovaly u nás  

spory, které začaly okolo staročeského odmítání a mladočeského zastávání naší účasti  

222 KUČERA, M. Bratři Grégrové a mladočeši v letech zrodu moderního českého stranictví (1889 —1895). In 

Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. Praha, 1997. s. 125.  
223 Rodinné listy Karla Sabiny. Praha, 1947. s. 110. 
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IV. Názory na sociálně politickou problematiku jednotlivých období 

v zemském sněmu. Sabina píše, že jsou neplodné; sociální i kulturní otázky národa zůstá - 

vají nezodpovídány. Nový časopis by měl kárat „vzteklost obou“ a především vést „národ  

k vyšším, osvěcujícím a od obmezenosti odpoutávajícím... cílům.“
224

 Jako dříve, aniž by 

splynul s jedním z obou politických proudů - i nyní chce Sabina působit v duchu Rochefor- 

tově sociálním a demokratickém. 

224 Rodinné listy Karla Sabiny. Praha, 1947. s. 111. 
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T 

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 souvise jící 

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 prot i 

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  
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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 politických 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 centralismus  

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. 
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Resume 

When discussing, albeit briefly, Sabina’s personality, life and work as an introduction to the  

following parts of the thesis, reality is confronted with its reflection in his literary work. In this context 

possible intellectual defenses of his becoming a common informer for the police are being considered, 

together with certain implementations of related plans in the reports for the police. The reports,  

especially his exposé for the government dated 1867, Sabina’s life and literary works serve as a basis.  

Attention is paid to their artistic evaluation. The conclusion of some authors regarding Sabina’s  

submission to positivity as well as the decline in the quality of his work from the beginning of his 

common informer’s career is refused. 

In Sabina’s philosophical and theological opinions approximately from the beginning of the  

second half of the forties, various signs of Romanticism are analyzed: mystical light, especially related  

theism, his search for a certain analogy of that in the Slavic solar deity of Svetovid, veering towards  

philosophical skepticism. The then influences of philosophy are identified, especially of Novalss or  

Schelling In the upcoming years Sabina’s defense of empiricism, continued inculcation of the rational 

side but also the decline of the mystical moment, yet still a steady belief in the role of intuition and  

fantasy in cognition, is shown as a reflection of period development of philosophical as well as  

dedicated scientific methodologies. Following Sabina’s return from the prison, the influence of H. K.  

Leonhardi, K. CH. B. Kraustand our K. B. Štorch can be seen in him. Sabina endorses rational 

theology and ideal-realism in ethics. 

The main thing in historical content, relationship of people vs. time and space, are in Sabina’s  

opinion interests forming and changing under the influence of a metaphysical idea. It is expressed in  

the form of a thought on which the education of a man is based. Later in the years of 1848-9 he 

emphasizes that ideals of general liberty and equality must not be separated from each other or from 

the national idea and the same applies to ideal and material values. Sabina is against dictatorship in the  

name of the people. He also touches upon the issue of historical forces, their ratio, political tactics as 

well as the socio-economic problems. Large-scale industries must not destroy and absorb the small- 

scale industries. The ultimate goal is a republic and socialism with an important role played by 

cooperatives. He stresses non-governmental initiatives. He refuses excessive governmental control  

(dii igistne); however, he does not completely exclude the role of the state in the economic life, its help  

with the establishment of cooperatives and its help to stnall-scale entrepreneurs. He is fully against 

communism. There is a clear influence of Proudhon and Blanc. Following his return from the prison,  

he cnn see possible achievement of the ultimate goal only in a distant future. In his opinion, it will be 

preceded by a gradual transition from feudalism and an absolutistic or half-feudal state to a state with 

social legislation, universal suffrage, establishment and development of cooperatives and acquisition 

of large businesses of owners not working in them (mainly the influence of Blanc, proudhonism, or 
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left-wing proudhonism, Bakunin). A special place is held by (self-)learning and (self-)education, 

approximation of intellectual and manual work as well as people working in both areas. According to 

Sabina, the intellectual grounds of the new order are formed especially by Chelčický ‘s axioms of life 

of the Unity of the Brethren and the work of English and French supporters of the Enlightenment 

movement. Social science will surpass the schools of thought of Fourrier, Saint-Simon, Lassalle, 

various social and economic schools and the schools of thought as such, and will create a picture of a  

new society. Nation is a natural society for Sabina (Herder), a specific limb of the world-body with a 

special genius. A brief comparison of Sabina’s opinions with current theories, presuming one of the  

trends of social development being the way towards socialism, is provided.  

In the thirties, Sabina perceives the way to realization of national and general political ideals 

in secret societies apart from the impact of literature and journalism shortly towards the end of the  

reign of Emperor Francis 1 (known as Francis II, Holy Roman Emperor) and again at the beginning of 

the reign of Ferdinand I. Later, he leaves the idea of secret societies because it “would jeopardize our 

entire national matter”. Apart from the ways mentioned above he now relies on education and training  

in the national and later also political direction by table and reading clubs being established at that 

time, various social events or theatre; and in the forties also by illegal journalism. At that time Sabina  

adheres to austroslavism; however, Austria shall be reformed. In fiction he indicates that the way to 

promote fair representation of urban-rural issues in the Landtag (State Diet) will be either the adoption 

of relevant draft law by the Landtag based on the original initiative of a radical part of the Estates  

Opposition or a petition supported mainly by honest Czech tradesmen, craftsmen, and young people. 

Sabina praises the representativeness and active participation of the people in the assembly on 

11 March 1848 in Prague, Svatováclavské lázně (Spa of St. Wenceslas), which initiated revolutionary 

events in the years of 1848-9. In 1871 he still claims that we should make reference to what the 

assembled people adopted there and not to the Executive Order issued by the Emperor on 4 April 

1848, which he received quite positively at the time of its issue. In 184B he criticizes the virile form of 

representation of aristocracy in the next Czech assembly as well as the payment for abolition of 

statutory labour due by farmers. His attitude is even more intense around the Whitsun Riot, when he  

claims that it is the aristocracy who should pay to the farmers. According to him the riots were 

triggered by the instigators of aristocracy and, as his claims later, also Hungarian instigators. He 

reproaches Kampelik with the organization of the Mass of Brotherhood. The Whitsun Riots took place  

in Prague during the Slav Congress, the convocation of which to help against the politics around the 

Frankfurt Parliament and the politics of the Hungarians was supported by Sabina. As for the Vienna  

Uprising (October Revolution), firstly he evaluates it from the nationality point of view, saying that 

the “government defended the Slavs”. However, later he evaluates it also from general socio-political 

points of view. He condemns the terrorism of the rebels, and a part of Vienna proletariat also for 

supporting the idea of national workshops. Czech members of the Reichstag should have sought an 



amicable solution. He also supports the straining of every nerve and seeking a solution to social  

problems without the help of the state because there is nothing more that can be done regarding the 

situation following the suppression of June riots in our country. Following the victory of the army in  

Vienna, he condemns harsh repression. Sabina starts to think that we may be on the verge of the  

change of the progressive direction. In 1848 he criticizes various acts of the government, especially the 

octroyed constitution - and also the action of the liberal party. Now he speaks in support of the  

cooperation with German democrats and then also with the Hungarians. Immediate goals of the 

conspiracy in which he participated in the spring should have presumably included the Czech Republic, 

re-establishment of a people’s committee as a (pre-)parliament, allotment of land belonging to large 

estates to peasantry, and probably also taxes and compulsory loans of feudal plutocracy. 

Following his return from the prison, Sabina finds the moral as well as political situation in the  

Czech society under Bach’s absolutism extremely unsatisfactory. He requests political passivity  

instead of granting honorary citizenships to Bach. A way to improve is in his opinion, like under 

Mettemich, literary innovation which would prepare the people for the acceptance of the new not only 

in art. Following Bach’s fall he drafts a cultural programme of the nation and disputes, recalling the 

recent history of France as an argument for Schmerling’s Germanizing centralism. In the materials for  

the police he describes the development of political situation in Bohemia, especially of various  

political groups. In 1862, in an article for J. V. Fric, he strongly criticizes the politics of Rieger and 

others, not yet does Fric, (in fiction he criticized even Krâsa’s “Cas” (Time)) and governmental 

politics, tax burden, everything in the name of democratism with a social moment. Unlike Fric, he 

does not consider the decline of monarchy necessary from a historical point of view and he calls for a  

governmental rescue scheme. Elsewhere Sabina hints that passivity on our side will do together with  

moral, not material pressure to reach an independent Czech state. Sabina would like it not to become 

part of the (con-)federation of states as proclaimed for example by L. Kosut and accepted by J. V. Frii.  

During 1863 together they support the idea to form a political party in opposition to the existing  

leaders with their proximity to aristocracy and aversion to the then Polish revolt. Soon, Sabina 

disavows both “Staročeši” (Old Czechs or Czech National Party) and “Mladočeši” (Young Czechs or 

National Liberal Party). As for the war in 1866, he thinks that “the victory of the Prussians was much 

worse for the Czech nation than the up-to-then German politics of Austria”. FriC’s acts are connected  

with an Italian initiative according to Sabina, the mediator of which was Prince Jerome Napoleon with 

the Prussians. In his exposé for governmental posts (via the police), Sabina recommends to solve the  

situation in the monarchy following the implementation of dualism with a strong inclination to  

Russian Pan-Slavism in Bohemia (Constantine’s Plan) by decentralization approximating to federalism 

in both halves of the empire and by a donation to Czech cultural institutions amounting to ca. 100,000 

florins in the near future. Later he supports the tactics of people’s camps; however, the politics should  

be free of boastfulness. He supports socio-economical requirements of the working class, various 



 

sections of the nation and in their interest also universal suffrage, and not the establishment of another  

election curia like Kampelik. In October 1870, during the French-German war, as a member of the 

Democratic Society he opposes any eventuality of our participation in Germany. During the talks of  

Fundamental Articles in 1871 he observes the action of the Young Czechs. After the failure of the  

talks, he still thinks that the matter will be restored in several years. 


