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Úvod 

Roku 2006 bylo konečně vydáno tiskem dílo Karla Kazbundy Sabina, 

Neuzavřený případ policejního konfidenta, které z pozůstalosti autora 

uložené v Archivu Národního muzea edičně připravil Martin Kučera. 

Kazbundovo široce pojaté dílo založené na archivních dokumentech, které 

autor, historik a archivář, získal především, když byl v letech 1921 až 1923 

pověřen prací na archivní rozluce s Rakouskem. 

Kazbunda na tomto díle zřejmě přestal pracovat v padesátých letech 

dvacátého století, kdy mu bylo zřejmé, že jeho práce nebude moci být 

vydána. V každém případě ji ukončil kapitolou, která se zabývá 

„předpoklady Sabinova odhalení" tedy tím, že roku 1861 odevzdal policii 

vlastní rukou napsaný překlad dopisu, který od přátel obdržel Bulhar 

Stojanov, s podpisem Roman. Právě tento dokument se dostal roku 1872 do 

rukou dr. Julia Grégra, který díky němu zorganizoval nad Sabinou tzv. 

národní soud. 

Doklady o Sabinově spolupráci s policií po roce 1861 snesli další 

historici, ostatně zčásti i Karel Kazbunda (když zveřejnil' z policejních 

archivů dopisy, které z Ruska psal roku 1867 Sabinův zeť Emanuel Vávra a 

které Sabina dával k dispozici policii). Zásadní prací mapující však toto 

období je studie Kazbundova posluchače a doktoranda Jaroslava Purše K 

případu Karla Sabiny (1959). 

Předmětem zájmu historiků byly především doklady Sabinova 

konlídentství. Především z řad spisovatelů, publicistů a literárních historiků 

pak vzešlo nemálo autorů, kteří se snažili Sabinův případ psychologicky 

vysvětlit, vzít Sabinu v ochranu domněnkami, že svými udáními, k nimž byl 

ostatně dohnán bídou či donucen policií, nikomu neublížil a že dokonce 

pouze policii klamal Či „vodil za nos". 
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Tak vyznívá román Vojtěcha Martínka i drama Emila Synka Dvojí 

tvář, stejně jako texty Jakuba Arbesa, Ferdinanda Strejčka, Růženy 

Grebeníčkové (v roce 1953)', či, abychom jmenovali někoho ze současníků, 

např. Evy Kantůrkové.2 

Několik bylo pokusů vysvětlit Sabinovu činnost ve službách policii lstí 

nikoli nepodobnou lsti Jeníkově z Prodané nevěsty.3 Rovněž mezi básníky 

byli někteří, kteří v Sabinovi viděli spíše oběť a oceňovali jeho poezii, jako 

například Jiří Karásek ze Lvovic či Miloš Marten. Karásek dokonce napsal, 

že nikoli Sabina zradil národ, ale národ zradil Sabinu. 

Přitom však i ti, kdo Sabinovo prokazovali těžké provinění, tak ti, kteří 

ho hájili, nikterak nezlehčovali jeho dílo. Je smutnou skutečností, že prací, 

zabývajícím se hlouběji jeho rozsáhlým dílem prozaickým, básnickým, 

literárně teoretickým a historickým je méně než těch, která se zabývají jeho 

proviněním. 

Následující práce je věnována archivním dokumentům, které dosud 

zůstávaly mimo pozornost badatelů. Jde o fond Zemského soudu trestního 

ve Státním oblastním archivu Praha, kde jsou dochovány protokoly ze 

soudního vyšetřování onoho „národního soudu" z 30. července 1872. Karel 

Sabina totiž tehdy požádal policii a soud o ochranu před' „terorismem" 

účastníků tohoto soudu. Protože průběh zmíněného národního soudu byl 

dosud znám pouze z podání Jakuba Arbesa napsaného zřejmě podle 

vzpomínek některých z jeho účastníků, stojí za to je konfrontovat se 

zjištěními soudu a autentickými výpověďmi účastníků, učiněnými krátce po 

oné události. 

Na základě těchto výpovědí, i přes jejich zdánlivé rozpory, je možné si 

učinit vcelku jasný obraz o tom, jak onen zmíněný národní soud probíhal a 

1 V předmluvě k vydání Sabinovy knihy Synové světla, Praha 1953. „Srdcervoucně 
psaná slova Sabinovy obhajoby" považovala tehdy za „hluboce pravdivá". 
2 Její text Příspěvek k Sabinovým obranám, napsaný roku 1982 a otištěný v knize Valivý čas 
proměn, Praha 1995. 
3 Například Max Brod v česky nikdy nevydané próze Die verkaufte Braut, Mnichov 1962 či 
Miroslav Ivanov v knize Historie skoro detektivní. 

6 



definitivně potvrdit, kdo vlastně byli jeho účastníky. I v tom totiž v literatuře 

panují omyly či nejistota. 

Rakouskému soudu tehdy hrála do ruky i shoda okolností - proti dr. 

Grégrovi, který byl vydavatelem Národních listů, bylo tehdy vedeno řízení 

pro dlouhodobě neplacení vyměřených inzertních kolkových poplatků a byl 

dokonce vzat do vyšetřovací vazby. 

K tomuto řízení byla připojena i Sabinova „žaloba" především proti 

Grégrovi, ale i dalším účastníkům „národního soudu". Zároveň policie 

předala soudu záležitost odcizení policejního spisu, jehož pomocí dr. Grégr 

Sabinu usvědčil s konfidentských služeb. 

Na základě těchto dosud neznámých archivních dokumentů vznikla 

následující práce, v níž by mělo být prokázáno, komu vlastně měl „národní 

soud" se Karlem Sabinou prospět a kým mohl být inspirován. 

Kromě toho byly využity rovněž dosud neznámé archivní spisy z 

fondu tajného oddělení policejního prezídia v Praze, uložené v Národním 

archivu. Zde byl nalezen spis týkající se policejního konfidenta Karla 

Johanna Kasimira (Lobese), který dává poměrně hluboce nahlédnout, jak 

dalece bylo o Karlu Sabinovi známo alespoň mezi dalšími konfidenty, že 

právě on je agentem Romanem. Práce se pokusí přispět k řešení otázky, jak 

mohlo k úniku této informace dojít. 

V závěru bude připojena edice alespoň dvou nejdůležitějších 

obsáhlých protokolů ze zmíněného fondu, a to jednak protokol s Karlem 

Sabinou, který s ním byl na žádost pražské policie zaveden ve Vídni, kam se 

tehdy Sabina uchýlil, a v němž bylo pokračováno v Praze, jednak protokol s 

JUDr. Juliem Grégrem. 

Tématem této práce však není Sabinovo literární dílo, nicméně alespoň 

okrajově se zabývá literárním ohlasem a důsledky „národního soudu" pro 

Sabinovu tvorbu. Jejím hlavním cílem je upozornit na nevyužitý archivní 

pramen a pokusit se na jeho základě doplnit část biografie stále 

„záhadného" Karla Sabiny. 
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Petardová aféra 

U direkce praskla puma, to vám byla rána, 

policajti vyletěli, pět ran , krista pána! 

A vrz, a vrz, to se nám to mašíruje, 

a vrz, a vrz, to se nám to jde! 

Sto zlatých hned vypsali, že by dali tomu, 

kdo by jim prozradil, kdo zapálil pumu. 

A vrz... 

Tu šel jeden aktuár a s ním mnoho špiclů, 

prohlíželi tratuár a našli tam pikslu. 

A vrz... 

Malostranský Jedlička, ten holomek velký, 

neuměl nic jiného, než udávat spolky. 

A vrz... 

Tašnera i Fialu, i ostatní všecky, 

sbírali po ulicích jako kluci pecky. 

A vrz... 

Odnaproti hokyně vzkřikla: To je banda, 

už zas vedou jednoho óbrkonspiranda! 

A vrz... 

Budem práva háj it i pořád víc a více, 

až se jednou dostanem v Praze do radnice. 

A vrz... 
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Budem práva hájiti stále dál a dále, 

ať se třebas octneme za to v kriminále. 

A vrz...4 

Tato „píseň lidu pražského" referovala svérázným způsobem o skutečné 

události, k níž došlo 11. června 1869 v jednu hodinu po půlnoci. Tehdy 

vybuchla ve sklepě policejního ředitelství v Poštovské ulici (dnes ulice 

Karoliny Světlé) puma, či jak se tehdy říkalo, petarda. Nezpůsobila žádnou 

vážnou škodu, spíš jen daleko slyšitelný výbuch a vyvolala události, na 

jichž konci bylo odhalení spisovatele Karla Sabiny jako policejního 

konfidenta. Paradoxem zůstane, že se nikdy neprokázalo, že by právě s 

touto petardovou aférou měl Sabina něco společného. 

Co se v těsné blízkosti postranního vchodu do pražského policejního 

ředitelství tehdy v noci stalo, popsal dosti podrobně z vlastní vzpomínky i 

formou excerpt z dobového tisku Jakub Arbes ve svém obsáhlém spisu. 

Persekuce lidu českého v letech 1869-1873.5 

„V noci z 10. na 11. června po jedné hodině s půlnoci zahřměla v 

Praze náhle nočním tichem rána, jako by vypáleno bylo uprostřed města 

bořící dělo. Cinkot skla z roztlučených oken na počátku Poštovské ulice u c. 

k. policejního ředitelství naznačil místo výbuchu. Ze všech stran spěchaly 

na to hlídky policejní, jakož i ze sna vyburcovaní občané k policejnímu 

ředitelství na Štěpánský plácek, odkudž byl plamenný blesk vyletěl a na 

dlažbě leskly se kolkolem střepy z rozbitých oken. Nikdo však nedovedl s 

určitostí udati, co bylo rány té příčinou. U přítomnosti policejního úřadníka 

i strážníků pátráno pilně a prohlížena i okna výše než obyčejně se nalézající. 

Na ramena jednoho strážníka vystupoval druhý a drže se zdi i římsy, svítil si 

4 V. Pletka-V. Karbusický: Písně lidu pražského, 1966. Podle Karla Krejčího (První revoluční 
omladina pražská, Kniha o Praze 1963, Praha 1963) složil tuto píseň ve vězení jeden z 
hlavních aktérů petardové aféry, Vilém Körber. 
5 Dodatkem k druhému vydání spisu „Pláč koruny České".V Praze 1896. 
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do rozbitých oken, pátraje, zdali odtamtud nevyšla rána. Zatím však i po 

ulici se svítilnami a v nedostatku jich i pomocí sirek hledáno po dlažbě, až 

konečně nalezeno na dlažbě několik střepů z roztržené pumy v malém 

výklenku sklepním pod čtvrtým oknem (směrem od Ferdinandovy třídy 

počítajíc), v hromadě malty zbytek luntu, jenž dosahoval až za .roh 

policejního ředitelství do Ferdinandské třídy. Po bližším ohledání nalezeno 

valně zbytků pumy roztržené a jejího náboje po ulici i zdích rozmeteného. 

Vše to sebráno a co corpus delicti na policii do presidiální kanceláře 

vrchního komisaře Javůrka odevzdáno. Policejní stráž pilně hlídala celou 

budovu c. k. ředitelstva policejního až do rána. Sotva se rozednilo, za-

počalo vyšetřování celého případu. Po důkladnějším ohledání seznáno, že 

výbuch způsoben byl granátem, jakých užívá se u vojska, a sice granátem 

šestiliberním, jehož průměr obnášel as osm palcův. Dále shledáno, že granát 

byl nabit špičatými kulemi, sekaným železem a olovem, kteréžto části 

náboje jeho nejen na ulici samé, alebrž i ve zdích a dveřích nalezeny. Vůbec 

bylo v budově c. k. policejního ředitelstva, zejména v přízemí, kde se 

nachází kancelář pro záležitosti průvodních listů, 17 tabulí v oknech, v 

protějším domě č. 339, kde jest kavárna, 14 tabulí rozdrceno. V sousedním 

domě vrazilo kus granátu do dveří vinárníka Vítkovice. Kus zůstal ve 

dveřích, kteréž v délce své rozbity, jiný střep vletěl do okna skladu a rozbil 

je. Skoda tu učiněná páčena na 10 zl. Úhrnem páčena škoda výbuchem 

granátu způsobená na 26 zl. K úrazu nepřišel nikdo. Celkem nalezeno 8 

kusů granátu samého, 6 kusů náboje a zbytek doutnáku (luntu). Oblouk 

klenutí u otvoru sklepního, kde granát dle všeho byl umístěn, neutrpěl skoro 

žádné škody, jenom malta nejbližší klenby jeho opadala. Za to utrpěly domy 

protější; především kavárna. Zajímavo bylo, že při výbuchu kus granátu 

vrazil až do třetího patra budovy policejní, pod níž granát byl vypálen. 

Jeden střep granátu vletěl z otvoru sklepního do protějšího domu č. 339-1, a 

odraziv se tu, vrazil právě do čtvrtého okna 3. poschodí, do bytu, kde bydlil 

c. k. policejní komisař Mesner, jenž zabýval se záležitostmi tiskovými.. V 
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záležitosti té zavedeno nejpřísnější vyšetřování. Časně z rána vykonána 

úřadní prohlídka v bytu bratří Korbrů. Nenalezeno však nic závadného." 6 

Později se v novinách psalo, že v době výbuchu byl nablízku 

policejního ředitelství Karel Sabina.7 To však neodpovídalo pravdě a Jakub 

Arbes ve své sabinovské studii tomu oponuje: 

„Byl-li totiž někdo v okamžiku výbuchu pumy nablízku policejního 

ředitelstva, byli jsme to my8 a přítel náš a kolega Otakar Jedlička. Vraceje se 

po redakční práci a nedlouhém oddechu kdesi v hospůdce domů, stanuli 

jsme na několik okamžiků na rohu budovy policejního ředitelstva, kde jsme 

se rozloučili. Jedlička, kterýž bydlel ve Voršilské ulici, zabočil do ulice té, 

kdežto my ubírali jsme se přímo k řetězovému mostu. Sotva jsme popošli 

asi dvě stě kroků, zablesklo se intenzivně zdánlivě před námi, načež 

následovala ohlušující rána, jako by bývalo někde na Petříně dělo 

vypáleno." 

Podstatné na těchto zprávách a svědectvích není ani tak podrobné 

vylíčení efektu petardy a škod, které způsobila, jako právě zmínka o 

domovní prohlídce u bratří Korbrů ještě téže noci nad ránem. Už z písně 

uvedené výše víme, že policie teprve v dalších dnech pátrala po pachatelích 

atentátu pomocí vypsané odměny. Arbes opakovaně udává její výši 1000 

zlatých.9 

Vyhláška, slibující zmíněnou odměnu byla vylepena až ráno 12. 

června. Přitom už předtím, přímo časně ráno 11. března šla policie zřejmě 

najisto do bytu bratří Korberů. Rovněž ještě 11. června byl zatčen strojník 

Leopold Šmíd, a policie rovněž prohledala jeho byt s odůvodněním, že 

hledá tajnou tiskárnu. A během dne 12. června, kdy teprve byly vylepovány 

6 Tamtéž., s. 73 a 74 
7 Např. Pokrok 1872, č. 223, 13. srpna, s. 4 v rubrice Denní zprávy. 
8 Arbes zde o své osobě mluví v plurálu. 
9 Vyhláška zněla: Odměna 1000 zl. r. m. dána bude k návrhu c. k. presidia místodržitelstva 
onomu, kdo podá c. k. policejnímu ředitelstvu taková dáta, na jichž základě by bylo možno 
vypátrati některého z původcův opovržení hodného zločinu, spáchaného v noci z 10. na 11. t. 
m. položením petardy k budově policejního ředitelstva pražského, aby mohl býti zaslouženě 
potrestán. V Praze dne 12. června 1869. C. k. dvorní rada a policejní ředitel Vojtěch 
Sedlaczek rytíř z Granthalu. 
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vyhlášky, byli zatčeni strojnický dělník Čeněk Körber, čalouník Otakar 

Fiala, typograf Jan Chalupa a bývalý ohňostrůjce Štětina.10 

Je známo, že jde (kromě Štětiny) právě o osoby, které byly později 

postaveny před soud a některé z nich i odsouzeny. Jenomže v prvních dnech 

jim policie nemohla nic dokázat, protože při domovních prohlídkách 

nenašla nic závažného. 

Jak je tedy možné, že policie šla na některé adresy už najisto, a to ještě 

předtím, než vypsala odměnu na dopadení? A jak to, že šla právě na adresy 

osob, jimž byla později prokázána účast na petardovou záležitostí? 

Už z této policejní rychlosti je zřejmé, že mohlo existovat nějaké udání 

ještě před atentátem. 

Události, které se odehrály ještě 11., případně 12. června, je dobré 

připomenout právě proto, že v dalších dnech následovalo bezradné policejní 

tápání, zatčení byli propuštěni, pak znovu vyslýcháni a konečně leckteří z 

nich postaveni před soud a odsouzeni. Někteří zase byli ponecháni ve 

vyšetřovací vazbě. 

Nicméně vypsaná odměna přinesla trpké ovoce zrady. Dvaadvacetiletý 

rukavičkář Václav Jedlička policii udal, co věděl. Přátelil se totiž s 

Leopoldem Šmídem a zmínil se, že u něj viděl doutnák. Také vypravoval o 

chystaném tajném časopisu Pochodeň z Blaníka a že slyšel od Chalupy, jak 

se chlubil, že to byl on, kdo vypálil petardu. Policie se rovněž dověděla o 

tajném bytě Čeňka Körbra v Kozí ulici a když tam vnikla, snažil se Körber 

uniknout oknem. Byl tam nalezen tiskařský lis a další usvědčující materiál. 

Podezření na základě toho bylo rozšířeno ještě o založení tajného spolku 

„jednatelství Blaníka". 

Konečně 31. ledna následujícího roku byl zahájeno přelíčení se šesti 

obžalovanými. 

Na to, že se vlastně kromě pár rozbitých oken vůbec nic nestalo, byly 

důsledky dalekosáhlé. Policii zjevně nejvíc vadilo,, že byla tak okázalým 

způsobem provokována a zesměšňována. 

10 c. d„ s. 74 a 75. 
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Před soudem stanuli bratři Kôrbrové11 - jedenadvacetiletý student 

Čeněk a čtyřiadvacetiletý úředník pojišťovací banky Slavie Vilém - dále 

dvacetiletý Čalouník Otakar Fiala, třiadvacetiletý typograf Jan Chalupa a 

dvaadvacetiletý student František Kolací. Kromě těchto mladíků byl 

obžalován také třiačtyřicetiletý úředník Alois Grossmann. Kladlo se jim za 

vinu odpálení pumy před budovou policejního ředitelství a všichni byli 

obžalováni pro zločin „velezrady", Čeněk Körber kromě toho pro zločiny 

uražení Veličenstva, rušení veřejného pokoje, veřejného násilí a falšování 

mince, Fiala a Chalupa rovněž pro zločin veřejného násilí. 

Státní žalobce Rapp navrhoval těžké tresty: Čeňku Körbrovi 15 roků, 

Fialovi 13 roků, Vilému Körbrovi 12 roků, Kolacímu a Grossmannovi po 16 

letech a Chalupovi 5 roků. Obhájci, především známý advokát JUDr. 

Antonín Čížek pronesli závěrečné řeči a 19. února 1870 byly vyneseny 

rozsudky: Čeněk Körber 10 let těžkého, každého čtvrt roku zostřeného 

žaláře, Otakar Fiala 6 roků těžkého žaláře, Vilém Körber 7 měsíců (nebyl 

uznán vinným zločinem velezrady, nýbrž odsouzen jen za rušení veřejného 

pokoje). Alois Grossmann, František Kolací a Jan Chalupa nebyli uznáni 

vinnými. Protože se však státní žalobce odvolal, zůstali poslední tři nadále 

ve vazbě. Teprve 7. dubna byl pouze jeden z nich, František Kolací, 

propuštěn na svobodu po složení kauce 1000 zlatých. 13. dubna c. k. vrchní 

soud rozhodl, že Kolací se odsuzuje na jeden rok, Jan Chalupa, původně 

uznán nevinným, se odsuzuje do těžkého žaláře na 3 roky. Alois Grossmann 

byl propuštěn. A konečně 16. července nej vyšší soud snížil trest u Čeňka 

Körbra na 9 let, Otakaru Fialovi potvrzeno 6 let, Aloisů Grossmannovi 

potvrzena nevinna, u Františka Kolacího byl potvrzen rozsudek vrchního 

soudu (1 rok), u Jana Chalupy byl rozsudek změněn a byl uznán nevinným. 

Za Viléma Körbra, který se už proti rozsudku první instance neodvolal, 

podal odvolání otec, ale to bylo soudem zamítnuto.12 

11 Často bylo jejich jméno psáno také ve tvaru Kerber (tak například někdy u Jakuba Arbesa). 
12 Jakub Arbes: Persekuce lidu českého, Praha 1896. 
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Ovšem v únoru následujícího roku se změnila politická situace. Dne 7. 

února 1871 bylo ve Vídni jmenováno nové ministerstvo Jeho předsedou a 

zároveň ministrem vnitra se stal Karl Sigmund hrabě Hohenwarth, přičemž 

jeho prvním činem se stala amnestie politickým provinilcům. Byli tedy 

propuštěni jak Čeněk Körber, tak Otakar Fiala, odsouzení ve zmíněném 

procesu k nejtěžším trestům, stejně tak i František Kolací.1' 

13 Tamtéž. 
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Sabina kontra Vaterland 

Vrátíme se ještě do doby, kdy soud první instance projednával případ 

petardy před policejním ředitelstvím, tedy na začátek roku 1870. Vídeňský 

časopis feudální šlechty Vaterland v čísle 34 otiskl Dopis z Prahy s datem 4. 

února 1870 a podepsaný šifrou W, jehož obsahem způsobil pravou senzaci a 

byl ihned citován a komentován českým tiskem. V českém překladu se v 

něm psalo toto: 

„Předmětem denní rozprávky v Praze jest rozsáhlý proces kerbrovský, 

jemuž se přikládá důležitost politická. Proces ten, pokud lze předvídati, 

nesmírně se protáhne; avšak již posavadní průběh jeho vyzývá k 

přemýšlení, zrovna-li jest tak nutno, aby nejapné ztřeštěnosti nezletilých lidí 

vydávány byly za nejnebezpečnější zločin státu, čím vpravdě ne- mohou 

býti v státě žádném, ani v nejrozervanějším. Dle úsudku ve vzdělaných 

kruzích o tom pronášených zasluhují mladiství obžalovaní sice trest 

příkladný, odstrašující, ale zcela jinaký, nežli jaký bývá v trestních 

zákonících na zločin velezrády ustanoven. 

Z té příčiny však vás tak záhy na toto trestní řízení neupozorňuj i. Zdáť 

se totiž, že líčení to má důležitost policejní, již nelze ani dosti oceniti, a tím 

teprve nabývá politické zajímavosti. Již z protokolárních výpovědí tajného 

policejního agenta Jedličky, který byl ve velmi důvěrných poměrech s 

fantastickými spiklenci, vychází zřejmě najevo, že úřad bezpečnosti byl 

bezpochyby o počínání jich zpraven již dávno před atentátem pumovým. 

Škoda, že není k soudním aktům připojen také protokol jiného 

udavače, kterýžto protokol při předběžném vyšetřování sloužil za tajný 

podklad k vyptávání se svědků. Kdyby byl protokol ten veřejně čten, mohl 

by dáti poslucháčstvu poučné pokynutí, pokud a v jaké míře souvisí zdejší 

(totiž pražské) výtržnosti a pobuřující plakáty s palácem a. k. policie. 

Dotyčný tajný udavač, pokud se týče, spoluzasvěcenec, jest osobou v 
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Čechách od dvaadvaceti let dosti známou, vyznačuje se všude vybraným 

demokratickým a národním radikalismem, jest zasvěcen v redakční 

tajemství všech opozičních listů jako nikdo jiný v Praze - ve všech spolcích 

a při všech shromážděních, kde tu i tam mají také agitační účely, tlačí se do 

popředí, přičemž panuje bezvýminečná, podivuhodná náhoda, že nestane se 

mu nikdy něco podobného, co stům jiných osob, jež jsou z takových příčin 

velmi pilně stihány. Při tom jest od několika let tichým navštěvovatelem 

budovy policejního ředitelství, které jej používá ve vyšším oboru 

vlasteneckého špehounství, čemuž ovšem nelze vytýkati nic jiného, nežli že 

jest za své nenahraditelné výkony přece jen bídně placen. Tento 

nejvznešenější agent-provokatér cislajtánského úřadu bezpečnosti v Praze 

udržoval jako všude, kde jde o něco „radikálního", také s obžalovanými 

srdečnou známost, jejíž ovoce jest částečně uloženo v tajném protokole, 

jenž byl s tímto ultranárodovcem sepsán v jazyku německém."14 V poslední 

větě pak ještě pisatel dodal, že to, co bylo napověděno, může ještě podle 

potřeby rozhojnit. 

Lze si představit, že tento článek způsobil v Čechách větší explozi, než 

petarda před policejním ředitelstvím, která jej vyvolala. 

Přišel vhod především staročeským listům Skrejšovského Pokrok a 

Politik, které článek ihned přetiskly (Pokrok česky, Politik německy). 

Vyjádřil vlastně vše, co se Sabinovi snažil prokázat Skrejšovský, byť i bez 

uvedení jména. Ale indicie v článku uvedené ukazovaly na Sabinu zcela 

jasně. To bylo pochopitelně jasné i v redakci Národních listů a Sabina byl 

nucen vyzvat dopisovatele Vaterlandu, aby jasně uvedl, zda Dopisem z 

Prahy byl míněn právě on. 

Národní listy psaly: 

„Vaterland pronesl zde těžké obvinění. Poznamenav za policejního 

agenta osobu, v Čechách po dvaadvacet let známou a ve veškerém 

národním hnutí do popředí se stavící, tedy v národě vynikající - má i mravní 

14 V tomto českém překladu jej otiskla řada českých listů, které se případem zabývaly. Zde je 
citován podle Jakuba Arbesa, Karel Sabina. 

16 



povinnost, aby ji poznamenal blíže, aby ji jmenoval plným jménem. Kdyby 

toho neučinil, padl by Vaterland sám v oprávněné podezření, že obviňuje 

bez důvodu vynikající osobu v táboru národním z nej hnusnějšího skutku, 

chce vlastně pošpiniti stranu celou. Však krom toho musí straně národní v 

Čechách na tom záležeti, aby Vaterland věc svou provedl. Je-li pravdou, co 

o »vlasteneckém špehounovi« pověděl, jest žádoucno, aby jej každý poznal 

a všelikého spolku se s ním varoval. Vaterland praví, že, co »pouze 

napověděl, může dle potřeby rozmnožiti«. Nuže, vyzýváme jej jménem věci 

národní, aby to učinil co nejspěšněji a jmenoval přímo »vlasteneckého 

špehouna«." 

Ovšem některé listy, které o dopisu otištěném ve Vaterlandu psaly, 

jmenovaly Sabinu přímo. Dva z nich, které na něj přímo ukázaly prstem a 

jmenovaly jej, byly nakonec příčinou, že Sabina byl nucen podat na 

Vaterland, respektive na jeho odpovědného redaktora K. W. Pergra, žalobu. 

Uveďme napřed text obou článků, které na Sabinu jmenovitě ukázaly. 

Augsburger Allgemeine Zeitung ze dne 18. února pod názvem 

Böhmische Zustände (České poměry) napsal: 

„Musíme zmíniti se o velikém pohoršení, ke kterému nejbližší podnět 

zavdala záležitost petardní - pohoršení, kteréž odehrává se v lůně české 

strany jemuž není rovného v politických a literárních dějinách naší doby. 

Vycházející ve Vídni feudální Vaterland uveřejnil totiž před několika dny 

dopis z Prahy, ve kterém se z příčiny Kerbrovského procesu tvrdilo, že 

jeden z hlavních zástupců české literatury a českého ruchu je jakožto agent 

provocateur ve službě policie a že o obžalovaných učinil obviňující 

výpovědi, když je byl dříve k hraní si na tajný spolek svedl. 

Staročeské orgány Pokrok a Politik otiskly toto obvinění doslovně; 

mladočeské Národní Listy ujaly se nevinnosti obviněného a 

kompromitovaný sám vyzývá veřejně onoho dopisovatele, aby vyjádřil se, 

mínil-li jej (o tom nemůže býti pochybnosti). Hluk, jaký tento případ 

vzbudil, mohu čtenářům v cizině znázorniti jen tím, když je prosím, aby 
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představili si, že by v Německu bylo proneseno obvinění proti Geibelovi 

nebo Freiligrathovi, že jsou špehouny ve službě tajné policie! Ale i toto 

porovnání velice kulhá. Neboť při vší vřelé úctě a vážnosti k těmto 

vynikajícím básníkům nesmíme zapomínati, že při bohatství plodných sil 

(německé) literatury by konečně literatura německá, jakkoli vliv 

jmenovaných básníků byl veliký, přece také i bez nich podržela svůj 

význam, svůj nepomíjející lesk. Zcela jinak je to ale u Čechů, kde oslavují 

se jako koryfeové muži, kteří u nás by v nejbližším desítiletí v úplné 

zapomenutí přišli. V Čechách závisí život literatury na hrstce lidí, význam 

její na osmi, desíti osobách. Skrze oněch 40 let, ve kterých literatura česká 

zase vůbec oživla, vleče se 8 až 10 jmen, s nimiž souvisí veškeren význam 

toho, co literatura poskytla, veškerá hrdost národa. A nyní vyrvali z tohoto 

skrovného počtu jméno - jméno muže, který od r. 1836 stojí v čele 

literárního, a od r. 1848 také politického ruchu, jméno muže, který sestárnul 

a zůstal chudým v neúnavné službě strany národní, jméno muže, jenž 

jakožto básník, literární historik, národní řečník a žurnalista a krom toho 

také jako národní mučenník oslavován byl, muže konečně, který nyní bez 

odporu je nej znamenitějším zástupcem krásné literatury české, a na tohoto 

muže házejí nevymazatelnou potupu, že je policejním, placeným agentem 

téže vlády, téže soustavy, proti které on již skoro 40 let neúnavně bojoval. 

Při veřejnosti, s jakou se o této politování hodné věci mluví, mohu jméno 

obviněného klidně říci: jest to Karel Sabina, jenž dříve také Sabinský se 

psával. Že vám jeho jméno je bezpochyby cizí, to jest přísně měřítkem ceny 

národní literatury. Vedlé Kollara, Čelakovského, Jablonského a Tyla je 

Sabina duševně nej znamenitější český spisovatel; mladé pokolení, Hálek, 

Neruda Pfleger, Bozděch jsou v jistém vzhledě, totiž ve vystupování z tak 

nízkého druhdy kruhu národních názorů do oboru ideí novověkých, jeho 

žáky. Sabina zlomil šosáctví patriarchální školy básnické a prorazil dráhu 

tomu, co bychom mohli nazvati národní romantikou; pro něho samého byla i 

tato pouze přechodním stadiem k čistě novověkému názoru na úkol 
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literatury. Od časného mládí naučil se snášeti bídu a nouzi a snášel je až do 

pozdního stáří svého. Jeho nejznamenitější práce je román „Synové světla", 

později „Na poušti" překřtěný, jejž psal za absolutní vlády v žaláři, když si 

byl dříve „obhájením" romantika K. H. Máchy jméno zjednal. Od oněch 

dob byl neúnavným jakožto románopisec, dramatik, literární historik, 

brošurkář a žurnalista. Při truchlivých poměrech českého knižního obchodu 

poukázán na výtěžek svého pera, nemohl se nikdy dostati do urovnaných, 

bezstarostných poměrů. Čas od času pomáhá si vypracováváním stanov, 

dopisů atd. Nyní ukazuje se na jeho nejisté postavení hmotné, aby zmíněné 

obvinění učiněno bylo pravdě podobným. Nechceme a nemůžeme zde 

mluviti za starého muže toho, nej smeť k tomu dosti zasvěceni do jeho 

poměrů, ale dvojí věc musíme při tomto pohoršení podotknouti: předně, že 

byť by se to nedalo omluviti, dalo by se to aspoň vysvětliti, kdyby skutečně 

byl k této výživě sáhl, za druhé ale, že - nechť nikdo se v tom neklame -

kdyby Sabina byl v skutku ve službě policie, vyšly by najevo zcela jiné věci 

a kompromitovaly by se zcela jiné osoby, nežli oběti přelíčení kerbrovského. 

K posouzení českých poměrů je ale tento nečistý, pohoršlivý případ velmi 

pozoruhodným příspěvkem."15 

Dopis v Českém Lvu, s domicilem „Z Prahy dne 10. března" uvedl 

pak pod šifrou (g) toto: 

„Dopisovatel Vaterlandu má již zase bujně zpěněnou krev, hází po 

všem blátem, co je mu pro volnější myšlenku nepohodlné, a osměluje se 

neuznávati, že jsou vlastně přece jen dvojí lidé, ti vyšší a lepší s modrou, ti 

horší a nižší s červenou krví. 

Drzá odvážnost jeho jde v posledním čase tak daleko, že celou jednu 

frakci viní z podplaceného zrádcovství, a to jen na základě ač směšných 

kombinací. Nevíme, co tím jinak dosti rozvážlivý list tak zvané historické 

šlechty docílit chce, že otvírá sloupce své úplně neodůvodněným obžalobám 

svého až příliš známého korrespondenta; ale je-li účel nekalé té persifláže 

celou stranu, již nikdo, ani nejhorlivější odpůrce aspoň politickou horlivost 

15 Text byl v českém překladu uveden v Národních listech 1870, č. 150 z 15. července. 
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odepříti nemůže, tož je to velmi něšťastný prostředek. Lid český, který 

bohudíky stojí posud nad všemi frakcemi, ví dobře, že podezřívání takové 

přichází z kruhů, jimž jest - nejmírněji řečeno - občanská a náboženská 

rovnost solí v očích, a měří podle toho útoky na stranu svobodomyslnou; ba 

můžeme směle tvrditi, že není u nás ani jediného člověka rozumného, ať je 

již té neb oné politické víry, který by takým podlým obviňováním váhy dal, 

ba my jsme přesvědčeni, že »Vaterland« sám i se svým knížečky drzým 

korrespondentem blbým výmyslům nevěří. Posuzujeme-li podle toho ono 

stavění jednoho o literaturu národní velezasloužilého muže - míníme tím 

Sabinu - v řady nejbídnějších tvorů, tož špehounů, vidíme-li, že hrozné toto 

podezření takto beze všech positivních důvodů z těchto kruhů, kterým 

Sabina je co rozhodný socialista a demokrat ode dávna více než nemilým, 

vrhá se do světa: tož vskutku nevíme, jak bychom dosti přísně zatratili 

počínání takové, které nejen zničuje existenci člověka - jak pevně věříme -

bezvinného, ale i dosti znamenitým plodům jeho literárním vtiskuje na čelo 

znamení Kainovo, které literatuře národní právě ku cti by nebylo. My 

nikterak nechceme státi se obhájci podezřívaného, doufáme, že až z těžké 

nemoci své se zotaví, sám dovede uhájiti cti své; ale přece nutká nás 

svědomí upozorniti »nerozvážného korrespondenta« »Vaterlandu«, jak 

hrozný páše zločin, sahaje v zakuklení jako úkladný vrah na nejsvětější 

statek - česť; neboť podezření je »jako uhel, který nepopálí-li, aspoň 

počerní«. Kdyby však přece - čemuž nevěříme - zakládalo se jeho 

obviňování na pravdě, tož jest nejsvětější povinností jeho - a to vůči celému 

světu - důvody osvědčující udati, a tak se sebe podezření sprostého, 

bídného, utrhačného lháře svrci."16 

Karel Sabina si nechal obžalobu vypracovat obhájcem JUDr. 

Antonínem Čížkem, který vlastně poprvé v tomto případu vystupoval jako 

zástupce strany žalující. Sám tuto žalobu také 13. července 1870 u 

vídeňského soudu přednesl. 

Nejprve ocitoval příslušný text, otištěný Vaterlandem a pokračoval: 

16 Tamtéž. 
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„V tomto odstavci obviňuje se osobnost, od 22 let dosti známá, kteráž 

všude vybraným, demokratickým a národním radikalismem se vyznačuje, 

do redakčních tajemství všech opozičních listů , jako nikdo jiný v Praze, 

zasvěcena jest, a která ve všech spolcích a shromážděních, kde mnohdy také 

agitační účele se pěstují, do popředí se tlačí, že v tajném protokole o celé 

záležitosti petardní výpověď složila, kterýž protokol při vyšetřování za tajný 

podklad k tázání se svědků sloužil. Dále obviňuje se osoba ta, že jest od 

mnoha let tajným navštěvovatelem budovy policejního ředitelství, které ji 

ve vyšším oboru vlasteneckého špehounství užívá, že jest nej vznešenější 

agent provokatér cislajtánského úřadu bezpečnosti v Praze, že jako všude, 

kde jednalo se o cos radikálního, také zde s obžalovanými srdečnou 

známost udržovala, jejíž ovoce částečně v tajném onom protokole uloženo 

jest, který s tímto ultranárodovcem v německém jazyku sepsán byl. - Není 

ani nejmenší pochybnosti, že tato osobnost, o které se mluví, otištěním a 

uveřejněním toho místa dopisu, zvláště pak tvrzením, že tato osobnost jako 

nej vznešenější agent provocateur s obžalovanými srdečnou známost 

pěstovala, jejímžto ovocem bylo protokolární udání trestného činu, 

obviňována jest určitým nepočestným jednáním, které ji v obecném mínění 

v opovržení uvésti a snížiti může. 

Neboť nepočestná a v obecném mínění opovržlivá je zajisté taková 

osobnost, která propůjčí se za agenta provokatéra, tj. za takového agenta 

policejního, který podniky vyvolá, se svými spolupodnikateli srdečnou 

známost udržuje, pak podnik a s ním i spolupodnikatele policii udá a sám 

své národní smýšlení, které ve veřejnosti na odiv staví, ihned u policie zapře 

a tajný protokol s sebou v němčině sepsati dá. Zejména v naší nynější době, 

kterou sluší hlavně politickou nazvati, hraje politická pevnost povahy hlavní 

úlohu, a již pouhá politická bezcharakternost považuje se za nepočestné 

jednání a může osobnost v opovržení uvésti a snížiti. V tomto případu ale 

přičítá se osobnosti té jednání mnohem nepočestnčjší, totiž vyvolání 

trestného činu, srdečná známost s těmi, kteří se v něm účastnili, pak zneužití 
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této srdečné známosti udáním těchto svých srdečných známých, a to ještě za 

tím účelem, aby za toto jednání své mizerně zaplacena byla. Jest tedy v 

tomto dopise obsažena skutková povaha urážky na cti podle § 488. tr. z. 

Však povaha skutku uražení na cti spočívá obzvláště v tvrzení, že této 

osobnosti se přičítá vlastnost špehoanství vyššího oboru, dle § 491, a 

poněvadž tato urážka na cti tiskopisem spáchána byla, objektivní povaha 

přečinu uražení na cti dle§ 493 tr. z., poněvadž nikdo zajisté nebude 

popírati, že špehounství již samo sebou opovržení hodnou vlastností jest a 

tím opovržlivější »vlastenecké« špehounství, obzvláště provádí-li se, jak se 

zde tvrdilo, ve vyšším oboru. 

V článku sice není jméno mé vysloveno, avšak zákon nežádá 

výslovného udání jména, dostačit' dle zákona, když osoba příhodnými 

známkami se vyznačí a obviní. 

Známky pak, jichž v inkriminovaném článku o nejmenované osobě 

uvedeno, hodí se na mou osobu, že není pochybnosti, že já dle známek těch 

jsem osobností, která z naznačeného nečestného jednání se obviňuje a z 

opovržlivých vlastností kárá, neboť není v Čechách a jmenovitě v Praze 

osoby, která by od 22 let v Čechách známa byla a svým jednáním všude 

obzvláštní demokratickou a národní rázností se vyznamenávala, která by 

zasvěcena byla do redakčních tajností všech oposičních listů jako nikdo 

jiný, která by o všech pražských spolcích a ve všech shromážděních, kteráž 

namnoze i za agitačními účely se odbývala, v popředí stála." 

Dále hovořil dr. Čížek jménem osoby Sabinovy: 

„Bylť jsem již r. 1848, tedy zrovna před 22 lety v Praze politicky 

činným a též pro politický zločin odsouzen a tudíž tenkráte již osobností 

dosti známou, jsem radikální národovec a demokrat a nezapírám tohoto 

smýšlení nikdy a před nikým, znám redakční tajemství všech oposičních 

listů jako nikdo jiný, poněvadž jsem byl v redakcích listů těchto zaměstnán, 

jsa buď spolupracovníkem aneb přispívaje rozličnými pracemi do těchto 

listů. 
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Jsem členem rozličných spolků, zejména Umelecké besedy, kde ve 

výboru zasedám, byl jsem členem Slovanské Lípy, zúčastňoval jsem se 

politických shromáždění, na kterých jsem i řečnil. 

Jisto jest, že kdyby i některá z těchto známek zároveň na jinou osobu 

se hodila, v inkriminovaném článku jen o mně se mluví, poněvadž známky 

tyto všechny a souborem jedině na mne se hodí a na nikoho jiného. Tomu na 

důkaz, že totiž v inkriminovaném článku uvedené známky jen na mne se 

mohou vztahovati a že všude, v Praze i na venkově, ano i ve Vídni, když 

uveřejněn byl článek onen ve Vaterlandu, veřejné mínění jen mne co 

naznačovanou osobu jmenovalo a poznávalo, uvádím co svědky pány 

JUDra Antonína Finka, advokáta v Sedlčanech v Čechách, p. Vítězslava 

Hálka, redaktora v Praze, p. Jos. Baráka, spisovatele v Praze, p. 

Švagrovského, obchodníka s dřívím a majitele domu v Roudnici, a konečně 

pana Karla Šemberu17, žurnalistu ve Vídni. 

Ano i zahraničné listy bez obalu se rozepisovaly, že není pochybnosti, 

že Vaterland řečeným dopisem mne toliko naznačil, čemuž na důkaz 

přikládám přílohu k 49. číslu Augsburger Allgemeine Zeitung ze dne 18. 

února 1870, kterýž časopis na str. 747 v článku »České poměry« 

nadepsaném výslovně praví, že Vaterland o mně mluví a o nikom jiném. 

Poněvadž pak všechny tyto v inkriminovaném článku uvedené, 

určitými známkami jen na mne se vztahující věci a udání nejen překrouceny, 

nýbrž docela vymyšleny jsou a já tudíž křivě z uvedených nepočestných 

skutků jsem obviněn, kteréž mne ve veřejném mínění snížiti a v opovržení 

uvésti spůsobilé jsou, poněvadž dále článkem tím kárán jsem z opovržlivých 

vlastností, nezbývá mi nic jiného, než uchýliti se pod soudní pomoc a 

ochranu a žádati za potrestání toho, který se této urážky na mé cti dopustil, 

aneb, kdyby příčinu toho nebylo lze dokázati, zajisté alespoň přestupkem 

zanedbání povinné péče vinným se stal. 

Žaluji proto spisovatele onoho článku a oznámím jej soudu, jakmile mi 

jméno jeho povědomo bude; žaluji dále odpovědného redaktora časopisu 

17 Správně má být Kazimíra Šemberu (celým jménem Vratislava Kazimíra Šemberu). 
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Vaterland K. W. Pergra, bytem ve Vídni, Wollzeile č. 25, který tento článek 

četl a do tisku dal, z přestupku uražení na cti podle §§ 488, 491 a 493 tr. z., 

a pro případ, že by vina jeho co do přestupku uražení na cti nemohla býti 

dokázána, pro přestupek zanedbání povinné péče redaktorské. 

K tomu konci račiž sl. c. k. Zemský co tiskový soud ustanoviti 

přelíčení před porotou, pozvati k němu jmenované svědky a strany, jakož i 

co doklady: článek Augšpurských novin, nadepsaný »Böhmische 

Zustände«, původní dopis Českého Lva v č. 8., - kteréžto články nechť čtou 

se u veřejném přelíčení."18 

Soudce především zajímalo, zda obsahem článku ve Vaterlandu může 

být míněn právě Karel Sabina a nikdo jiný. To všichni předvolaní svědci 

jednoznačně potvrdili a popřeli, že by se údaje mohly vztahovat na kohokoli 

jiného. Zástupce odpovědného redaktora Vaterlandu K. W. Pergra, JUDr. 

Dostal, se totiž snažil soud přesvědčit, že by se tyto údaje mohl hodit např. i 

na pány Palackého, Sladkovského, Riegra, či Vincence Vávru. To ale 

všichni svědci žaloby popřeli. Stejně tak ovšem popřeli, že by snad Karel 

Sabina mohl být tím, kdo tajně navštěvuje policii. 

Vítězslav Hálek ve svém svědectví uvedl také jednu důležitou věc, a 

to, že Karel Sabina byl jako spolupracovník Národních listů propuštěn až do 

chvíle, kdy se jeho záležitost objasní. 

Na otázku, zda Hálek ví něco o oněch návštěvách u policie, 

odpověděl: 

„Nevím. Sabina je znám co chudý spisovatel, žijící velmi skromně. 

Kdyby však sloužil tajné policii, jsem přesvědčen, že by se mu mnohem 

lépe vedlo. Chudoba jeho jest právě tak známa, jako jeho radikalismus." 

Rovněž Karel Sabina sám se po výslechu svědků ujal slova: 

„Nájezdem na mne učiněným utrpěl jsem nejen škodu, ale mohl bych 

býti skoro zničen. Pomyslete, že když muž, jenž po tolik let na veřejnosti 

působil, na němž nelpí žádná jiná vina, nežli že jednal vždy podlé 

přesvědčení svého a jenž stál nad stranami, nenadále svržen je pod strany, 

18 Národní listy 1870, č. 150 z 15. června. 
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jest to věru jeho zničení. Byl jsem spolupracovníkem všech českých listů, 

neboť psal jsem i do oficiosních českých listů novely a literární nebo 

poučné feuilletony, poněvadž vždy a všude pričiňoval jsem se, aby šířena 

byla osvěta v lidu našem. Podezřívání Vaterlandu sžíralo životní síly mé, 

neboť byl jsem podlým způsobem obviněn jako udavač, jako zrádce vlasti. 

Nechť si je nenávist stranická sebe větší, myslím, pánové porotci, že nikdy 

nesmí připustiti se, aby směla užívati zbraní tak hamižných, neboť jinak 

nebyl by žádný poctivý občan více jist své cti. Očekávám s plnou důvěrou 

výrok váš." 

Závěrečná řeč JUDr. Antonína Čížka stojí za to, aby byla ocitována 

celá, neboť to bylo naposledy, kdy byl Karel Sabina s takovým zápalem 

hájen: 

„Slavný soude! Ctění páni porotcové! V měsíci únoru odbývalo se 

před soudem pražským známé závěrečné přelíčení Č. Kerbra a soudruhů pro 

velezrádu. Obžalováni byli mladíci, z nichž téměř nikdo nedosáhl ještě 20 

let stáří svého. Pře ta vzbudila v Praze sensaci, o obžalovaných mladících 

mluvilo se všude s lítostí a co dopisovatel Vaterlandu z počátku dopisu 

svého o obžalovaných praví, to mluvilo se všeobecně. Dopis, kterýž jest 

předmětem dnešního přelíčení, objevil se ve Vaterlandu dříve ještě, nežli pře 

Kerbrova byla ukončena. Dopis ten byl od vycházejících v Praze oposičních 

listů Politiky a Pokroku otištěn; a později přinesly je j i Národní listy s 

vyzváním, že jest to povinností každého vlastence a rovněž i listu Vaterland, 

aby jmenoval muže, o němž v dopisu onom se mluvilo. Když dopis ten čten 

byl v širších kruzích, byl všeobecný hlas: »Tím míněn jest Karel Sabina!« 

Mluvilo se o poznámkách, jimiž onen muž byl v dopise zřejměji označován, 

a veřejné mínění ihned bylo hotovo s úsudkem. Všecky známky padaly jsou 

na Sabinu. 

Pánové! Slyšeli jste svědky, všickni soudili, že míněn jest Sabina. Celá 

Praha nemluvila o jiném, nežli o Sabinovi. Výpověďmi svědků jest 

dokázáno, že vše, o čem se v dopise mluví, padá jediné na Sabinu. 
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Svědkové ti složili na to přísahu: - Bude snad někdo tvrdit: »To byli 

svědkové, kteří jsou s p. Sabinou v přátelských poměrech; jsou to snad 

známí, jeho přátelé.« Možno, že by se to dalo říci o všech svědcích, kteří 

zde byli předvoláni, avšak slyšeli jsme i jiné hlasy, hlasy z cizozemska, jako 

Augsburger allgemeinde Zeitung. List ten zajisté není přátelsky nakloněn 

Čechům. Z článku onoho listu vysvítá, že neujímá se snahy národní oposice, 

ba naopak, že o snahách a literárních prácech národu českého v oboru věd, 

umění a písemnictví mluví jen s největší povrchností. A list ten praví: »Proč 

bychom měli tajiti, že ten, jejž Vaterland míní, jest spisovatel Sabina.« - To, 

myslím, jest nejlepším důkazem, že ve Vaterlandu skutečně naznačen byl 

jenom Sabina. Svědkové vypravovali, že žije v poměrech velmi nuzných a 

myslíte, pánové, že muž, jenž sotva má tolik, mnoho-li denně potřebuje, 

vydal by se na tak dalekou cestu do Vídně, kdyby nebyl těžce uražen a 

kdyby byl po celé zemi neslyšel: »Ano, ty jsi ten, jenž co agent provocateur, 

co špehoun ve vlasteneckých kruzích sloužíš policii; ty jsi ten, jemuž 

nemůžeme více důvěřovati, poněvadž jsi beze cti.« Zajisté, že by byl raději 

seděl u svého psacího stolku a že by se byl zabýval pracemi literárními, 

jimiž se živí. Tvrdí-li obžalovaný, že není v dopise míněn Sabina, nýbrž 

někdo jiný, nuže ať jej jmenuje; snad přec nebude chtít opravdově, že jsou 

to pánové Palacký, Rieger, Sladkovský a Vávra a jen jména ta vyslovil 

obhájce obžalovaného. Obhájce vůbec stále hledal vhodné známky u té neb 

oné osoby, ale tolik si přece nedovolil, aby řekl: »Ten neb onen jest míněn!« 

Pan Sabina obviňuje se tedy známkami, kteréž se naň hodí, že ve 

velezrádném počínání obžalovaného Kerbera a soudruhů hrál roli agenta 

provokatéra, tj. že k velezrádnému jednání sám povzbuzoval, mladistvé 

provinilce vždy více do něho zaplétal, a když počínání to vrcholu svého 

bylo dospělo, svedené děti udal, aby proti nim zavedeno bylo trestní 

vyšetřování. Mohlo by se snad namítati, že to bylo počínání velezrádné, 

kteréž úřadům oznámiti každého jest povinností, avšak zde podkládá se 

udavači hanebná pohnutka, když se praví, že se mu za to platilo a sice 
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»mizerně« platilo. V tom spočívá známka § 488, kterýž praví: »Kdo 

vyjevováním smyšlených nebo převrácených skutků někoho zejména, nebo 

znameními na něho připadajícími křivě viní z nějakého určitého, 

nepočestného nebo takového nemravného činu, kterýž by jej v obecném 

mínění mohl v opovržení uvésti nebo snížiti.« Není pochybnosti, že jednání, 

jakéž se tuto Sabinovi přičítá, jej netoliko v opovržení uvésti, nýbrž i pro 

celý život nešťastným učiniti, ba zničiti s to jest. Mimo to připisuje se p. 

Sabinovi ještě jiné trestní počínání: vlastenecké špehounství, což jest 

svrchovaná potupa, neboť ten, kdo zevně vlastencem se tváří, aby dověděl 

se jistých věcí a pak svou vlastní stranu zradil, jest vyvrhelem, nehodným, 

že zem jej nosí. Žijem v době politického rozechvění. Jsem přesvědčen, že 

za našich časů by každý za nepočestného a padoucha prohlásil toho, kdo by 

svého politického smýšlení používal co larvy, aby snáze mohl provozovati 

politické špehounství. V tom spočívá tedy i povaha skutku dle § 491 z. tr., a 

poněvadž obě urážky na cti spáchány byly tiskopisem, jsou trestný dle § 493 

tr. z. co přečiny. Přečinem tím stal se vinným odpovědný redaktor 

„Vaterlandu", neboť přiznal se, že článek ten četl a do tisku dal, tedy i 

zodpovědnost za něj na se vzal, poněvadž článek s jeho vůlí a vědomím do 

listu byl vložen. Pan Sabina nemohl se nyní, když zaveden byl proces, 

spokojiti jednoduchým osvědčením, on nemohl se s redaktorem vyrovnati, 

poněvadž řečeným na cti utrháním na čas alespoň oloupen byl všech svých 

mravních a hmotných statků. Představte si, pánové, muže, který svoje 

vědomosti, svou svobodu a všechno, což jeho jest, co pravý demokrat vlasti 

věnoval, jemuž spisovatelská činnost a snaha po vzdělání lidu jen sporé 

výživy poskytuje, představte si jej, když takovým způsobem na pranýř se 

postaví, když se mu veřejně vyčte: ty jsi zrádce, jsi špehoun a udavač! - Co 

se z něho stane? Jest na mizinu přiveden, zničen, zdrcen; pozbyl nejen své 

existence, nýbrž i naděje, že mu práce jeho kdy ovoce přinesou, neboť 

pracím vypálena jest a bude, jak Augsburger allgemeine Zeitung praví, 

známka Kainova, jeho spisy se nebudou čisti, nikdo si jich nebude vážiti, 
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poněvadž je známo, že muž, který je napsal, zrádcem jest a to zrádcem 

druhu nejpodlejšího. 

Jako zloděj a podvodník, který jiného připraví o majetek, tak nemůže i 

Vaterland, jenž pana Sabinu o vše připravil, trestu ujiti. Avšak pan Sabina 

ztratil více, nežli kterýkoli jiný oloupený, neboť peníze a zboží mohou býti 

opět nahraženy a získány, kdežto pan Sabina nebude vůbec ani politován, 

ano bude mu zlořečeno a nikdo neodváží se uveřejniti článek, pod nímž by 

bylo jméno Sabinovo, jméno národního vyzvědače. Taková hanebnost, 

taková loupež nesmí zůstati bez trestu. 

Straně, kteréž „Vaterland" přináleží, byla činnost Sabinova trnem v 

oku a proto musel býti muž ten zničen, což ovšem nepravým obviněním 

nejsnáze a nejjistěji státi se mohlo. Špehounství na národě spáchané bylo 

proň jedem jistě účinkujícím. Jsem přesvědčen, velevážení páni porotcové, 

že nikdy nepřipustíte, aby podobným způsobem oloupen byl národ o 

nejzdárnější muže své! Jsem zde obhájcem a vykonávám dnes poprvé ne 

právě příjemnou úlohu žalobníka před soudem, leč učinil jsem tak, 

poněvadž jedná se o princip, zda podezřívání nebo pravda zvítěziti má. 

Mám pevně za to, že výrokem Vinen dopomůžete pravdě k vítězství."19 

Zástupce Vaterlandu JUDr. Dostal se na závěr znovu snažil dokázat, že 

článek se nehodí na Sabinu, ale mohl by se zrovna tak dobře týkat pánů 

Riegra, Palackého nebo Sladkovského." Sabinu prý vychvalují všichni 

svědci a také v Augsburger allgemeine Zeitungu byl chválen. 

„Podivno, že vzdor tomu je chudým," řekl Dostal a dodal provokativní 

větu: „Nemá-li národ tolik, aby mohl velkého muže toho podporovati, pak 

nestojí národ ten za nic, anebo není pravda, co o Sabinovi se mluvilo. 

Redakce ostatně chtěla uveřejnit odvolání, Sabina však nechce." 

To ovšem dr. Čížka rozohnilo. Odmítl urážku národa a kontroval: 

„Nejdříve musí se zodpovídali otázka, zdali o národ zasloužilí mužové 

podporu přijmou. Známo, že zrovna tak u Němců, jako u Francouzů nebo 

19 Národní listy 1870, č. 151 z 16. června. 
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Angličanů je mnoho mužů velkých, kteří žijí v bídě, a přece almužny 

nepřijmou." 

V úterý dne 14. června předlož soudní dvůr otázky porotcům. Zněly 

takto: 

1. Je obžalovaný K. Perger vinen, že místy v pražském dopisu 

„Vaterlandu" ze dne 2. února (tato místa jsou doslovně uvedena), pana 

Karla Sabinu obviňoval sdělením vymyšlených nebo překroucených fakt 

výhradně na p. Sabinu se vztahujících z jiných nepočestných skutků, které 

jej v očích veřejného mínění snižují a opovržlivým činí? 

2. Je obžalovaný vinen, že místy v onom dopise obsaženými (tu jsou 

opět místa doslovně uvedena), p. Karla Sabinu bez uvedení jistých fakt 

obviňoval z opovržlivých vlastností a ze smýšlení nectného? 

Porotci se hodinu radili a poté dr. Ripelli jako zvolený vrchní porotce 

ohlásil rozhodnutí poroty. 

K otázce první odpověděli porotcové: „Ano" (8 hlasy proti 4 hlasům). 

K otázce druhé odpověděli porotcové: „Ano" (8 hlasy proti 4 hlasům). 

Pak se opět soud pak radil se hodinu o výměru trestu. Sabina žádal pro 

viníka nejmírnější trest, dokonce řekl, že mu „bylo zadost učiněno již 

výrokem poroty a nabídnutým osvědčením a odprošením se strany 

Vaterlandu, které po odsouzení teprv pravé a zvýšené ceny nabylo." 

Rozsudek zněl takto: 

„Odpovědný redaktor Vaterlandu K. W. Perger vinen jest přečinem 

uražení na cti dle čl. 488 a 491 tr. z. A odsuzuje se k dvouměsíčnímu vězení 

s přiostřením 48hodinné samovazby na začátku a ku konci trestu, k ztrátě 

150 zl. z kauce, k zapravení soudních útrat 452 zl. obnášejících a k vytištění 

rozsudku v čele listu."20 

To byl ovšem Sabinův triumf, ale možná i on sám tušil, že nadlouho 

poslední. 

20 Tamtéž. 
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Snad to byl i jeden z důvodů proč ještě toho roku nechal slavit své 

šedesáté narozeniny, ač dobře věděl, že mu šedesát ještě není a že za dva 

roky by už k oslavě nemuselo dojít. 

Věnovali jsme se připomenutí onoho soudu s Vaterlandem podrobněji, 

neboť obhajoby při něm pronesené se dostanou do nového světla právě o 

dva roky později. 

Zůstalo však tajemství. 

Kdo byl tím anonymním pražský zpravodajem Vaterlandu? 

Na tuto otázku měla přinést odpověď budoucnost po mnoha letech. 

Dnes už víme, že oním autorem byl český historik Josef Kalousek. 

Sdělil to ovšem až v květnu roku 1915 Otakaru Joskovi, jejž žádal o 

sepsání své biografie. Josek skutečně důkladnou Kalouskovu monografii 

sepsal a roku 1922 vydal nákladem Historického spolku v Praze. Josek k 

tomu poznamenává: „Nevíme, odkud Kalousek, r. 1870 zaměstnaný v 

redakci Pokroku, čerpal data proti tomuto muži, uvedená v Dopise 

Vaterlandu; slyšeli jsme toliko z úst dopisovatele samého teprve asi půl roku 

před jeho úmrtím výrok: »Sabinou pokládali jsme se všichni z redakce za 

ohroženy.« Dále se Josek domýšlí, že Kalousek dopis poslal do Vídně proto, 

že v Praze by nejspíš byl zabaven a časopis konzervativní české šlechty 

Vaterland snad zvolil proto, že byl příznivý politickým snahám českého 

národa.21 

21 Otakar Josek: Život a dílo Josefa Kalouska, Praha 1922, s. 114. 
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Koho vlastně Sabina udával? 

Aby bylo možno důsledky Sabinovy činnosti pro policii, jak je 

představuje „národní soud", zasadit do širších souvislostí, je užitečné už zde 

co nejstručněji zrekapitulovat jeho konfidentskou činnost. Alespoň v 

možnostech dosavadních znalostí, tak jak je umožnily poznatky badatelů od 

roku 1921 dodnes. Jde o to, že příspěvky zabývající se tímto tématem (s 

výjimkou nedávno vydané publikace Kazbundovy22) jsou z větší části 

roztroušené v nesnadno přístupných časopisech a publikacích. Údaje v 

závorkách se vztahují k literatuře uvedené v závěru této práce. 

1859 

Počátkem července získal Sabinu do služeb pražské policie konceptní 

adjunkt pražského policejního ředitelství Rudolf Sulzbeck, který byl do 

Prahy přeložen začátkem r. 1859 od vídeňského nejvyššího policejního 

úřadu, kam se r. 1861 opět vrátil. (ZST, výpověď Tonnerova a 

Švagrovského 1872; Žáček, 1936, Purš, 1959). 

Tehdy píše Sabina pro policejního ředitele osobní vyznání: „... Strasti 

osmiletého vězení, časté přemýšlení a politická studia změnily od základu 

mé názory a naučily mne zaměřit pozornost ke skutečnosti. (...) Přicházeli 

ke mně dřívější přívrženci a shledal jsem, že ve svých teoriích neudělali 

žádný pokrok a holdují instinktivně několika ideám, které ani nepromyslili, 

ani nepochopili. Vnitřně jsem se již dávno odloučil ode všech stranických 

směrů, navenek jsem musil trpět, že se mi lidé svěřovali. (...) Již před léty se 

mi staly lhostejnými a dokonce protivnými snahy demokratické strany tím, 

že si osobuje právo požadovat, aby se člověk obětoval pro nejasnou, 

skutečnosti odporující ideu, která u nás ani neodpovídá přesvědčení lidu. -

Protože mám ženu a děti, pocít il jsem v sobě vyšší povinnost než povinnost 

nechat bez užitku zahynout svou rodinu. Domnívám se, že své úplné znalosti 

22 Karel Kazbunda: Sabina. Neuzavřený případ policejního kofidenta, Praha 2006. 
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poměrů a osobností, právě tak jako svých bohatých zkušeností mohu lépe 

využiti způsobem, který mne nejen ochrání před věčně naléhajícími 

starostmi, ale bude také vhodný k tomu, aby ochránil ohrožení klidu v 

Čechách alespoň v oněch oblastech, kde by mohl být ohrožen agitací." 

(Purš, 1959) 

Pak navazuje svou první konfidentskou zprávou o J. V. Fričovi na 

základě údajů získaných od jeho bratra, Václava Friče. Píše o Fričových 

pařížských kontaktech, udává Fricovu pařížskou adresu, jakož i krycí 

adresy. Informuje o záměrech maďarské emigrace v Londýně i o pokusu 

Václava Friče dostat se za bratrem do Londýna a slibuje získat podrobnosti 

o Fričových stycích v Londýně, zejména s Gercenem. Dále udává zprávy o 

Boženě Němcové a o tom, že připravuje brožuru (část zprávy o B. 

Němcové se ztratila), a o Václavu Huttarovi, jenž je prý rudého smýšlení a 

jenž se chystá do Londýna (Purš, 1959). 

Koncem školního roku bylo na pražské technice vyšetřováno 

„velezrádné spolčení", v jehož čele měl stát Huttar a Václav Frič. Domovní 

prohlídka vynesla revoluční básně (Kazbunda, 1927). 

Již 7. července informuje pražský polic, ředitel Päumann nejvyšší 

policejní úřad ve Vídni o získání Sabiny za konfidenta a navrhuje pro něj 

měsíční plat 100 zlatých. (Purš, 1959) 

Výnosem c. k. nejvyššího policejního úřadu z 11. července č.3958 BM 

byl Sabinovi schválen měsíční plat 100 zl. (Tobolka, 1921) 

18. a 20. července podal Sabina další zprávy. Informuje o J. E. 

Sojkovi, jehož policejní ředitel považoval za zvlášť nebezpečného, a o řadě 

osob především z radikálně demokratického tábora. Denuncuje mladší a 

nej mladší generaci, jež prý se domnívá, že je třeba zahájit samostatné 

politické akce. Jako přívržence těchto názorů udává policii i Jana 

Nerudu a označuje ho za nej energičtějšího radikála mezi mladými. Dále 

denuncuje studenty Gollerta a Jahna, chorvatského studenta Spunu, hovoří o 

Pviegrovi (jeho heslem je prý „vyčkávati"), Palackém, Pinkasovi, Vaclíkovi, 
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dr. Podlipském. Udává Sojku pro jeho demokratickou agitaci v Praze i na 

venkově. 

21. srpna podává Sabina adjunktu Sulzbeckovi zprávu o mladém 

Václavu Fričovi, který utekl z domova žije v Londýně u svého bratra J. V. 

Friče. Udává rovněž, že korespondence J. V. Friče s rodinou je umožněna 

prostředníky, např. přes zpěvačku Medailovou ve Stuttgartu.(Žáček, 1936) 

Kazbunda (1924) i Žáček (1936) se domnívají, že policejní dohled na 

rodinu Fričů a zejména na J. V. Friče v emigraci byl jedním z hlavních 

Sabinových úkolů i v pozdějších letech (Žáček, 1936) 

V polovině srpna pověřuje Päumann na Kempenovu žádost Sabinu 

speciálním úkolem mimo Čechy, při němž se Sabina bude nucen na několik 

týdnů vzdálit z Prahy, přičemž jeho nepřítomnost má zůstat utajena. 22. 

srpna sděluje Päumann Kempenovi, že příštího dne odjede Sabina ranním 

vlakem do Vídně. Mimo Prahu měl být čtyři týdny. 19. září se do Prahy 

vrátil. Není zjištěno, kde byl. (Purš, 1959, se domnívá, že Sabina byl vyslán 

se speciálním konfidentským úkolem do některé slovanské oblasti, snad na 

Balkán.) 

28. srpna udává spisovatele J. R. Vilímka pro jeho styky s 

vystěhovaleckým agentem Karešem v Brémách. Vilímek prý posílá 

Karešovi dopisy založené v sešitech Obrazů života mezi nerozřezanými listy 

a používá prý ještě jakéhosi prostředníka v Lipsku (Žáček. 1936) 

V prosinci informuje (pravděpodobně) Sabina policii (ředitele 

Päumanna) o Janu Nerudovi a jeho záměru vydávat v Litomyšli u A. 

Augusty druhý ročník Obrazů života. Neruda je označován za 

nejnebezpečnějšího ze skupiny mladých literátů. Informátor (zřejmě Sabina) 

se údajně tyto skutečnosti dověděl od J. E. Sojky. Zpráva inspirovala ve 

Vídni zákaz tisku Obrazů. (Odložilík, Veselý, Hýsek, 1925, Žáček, 1936) 

1860 

V dubnu informuje Sabina Sulzbecka, že J. V. Frič se přestěhoval z 

Londýna do Paříže, a o jeho neshodách s Herzenem, dále o tom, že Václav 
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Frič se vrátil do Prahy, jakož i o dopisování Josefa Baráka do londýnských 

Timesů. (Žáček, 1936) 

29. dubna píše Sulzbeck zprávu na základě Sabinova udání (č.1314 

pp) o poměrech mezi politickou emigrací v Londýně a v Paříži a o jejích 

stycích s J. V. Fričem, dále o jeho stycích s Poláky a o jeho pařížských 

přednáškách. (Žáček, 1936) 

Policejní relace z 28. září (2923 pp) tlumočí zprávu konfidenta 

Romana o obsahu dopisu J. V. Friče bratru Václavovi, v němž se vyptává na 

politickou náladu v Čechách a na způsob, jak nejlépe dopravit do Cech 

balíky maďarských revolučních tiskovin. Policie sama opatřila v 

Drážďanech adresu litografa Schumanna, na jehož jméno měly být balíky 

zaslány, ale zásilka se z neznámých důvodů nerealizovala. (Sabina použit 

jako agent-provokatér) (Žáček, 1936, Purš, 1959). (V dopise ze 7. 11. 

1860 však J. V. Frič varuje svého bratra, aby se Sabinovi se vším 

nesvěřoval [!] a žádá ho, aby se spojil s Nerudou a s Vojtou Náprstkem; 

Purš, 1959.) 

7. prosince informuje Sabina písemně o metodách českých politiků, 

píše, že hlavním místem důvěrných porad se stala redakční místnost 

Slovníku naučného v Palackého a Riegrově bytě. Uvádí, že sem chodívají 

Pinkas, Brauner, kn. Taxis, Zelený, Kodym, dr. Čejka, dr. Geřábek a Řehák. 

Idea nahozená v tomto malém kroužku se prý rychle uvede ve všeobecnou 

známost. Palacký prý se nikdy neúčastní, ale přesto nic se prý neděje bez 

jeho souhlasu. Rieger je prý jeho orgánem. Rieger prý natolik přesvědčil 

Grégra, že kdyby Rieger nedostal licenci, postoupil by Grégr Riegrovi za 

hmotnou náhradu vliv na vedení svého listu. Sabina tlumočí český politický 

program tak, že Čechy musí z obavy před Německem stát ve vlastním zájmu 

při Rakousku a uvažovat logičtěji než vláda, že se Rakousko musí opřít o 

své Slovany, a to jak vůči Německu, tak vůči Maďarům. Sabina udává, že 

mu Rieger sám řekl: „Do politického kola nemůžeme zasáhnouti dříve, 

dokud tu nebudeme sami dosti pevně politicky stáli jako národní 
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individualita." (Archiv ministerstva vnitra ve Vídni, ze 7.12.1860, 

Kazbunda, 1928). 

1861 

Sulzbeck se vrací do Vídně, poté podává Sabina zprávy komisaři 

Javůrkovi. (Na rozdíl od Sulzbecka vyžaduje je Javůrek, alespoň zpočátku, 

zřejmě písemně.) 

V září a v říjnu informuje Sabina pražské policejní ředitelství o 

bulharském studentu v Praze Vanilu Dimitriji Stojanovovi, o dopisu, který 

Stojanov obdržel z domova, překlad byl podepsán Roman. Zároveň píše 12. 

října 1861 zprávu (čís. 3838), která obsahovala životopis a vylíčení četných 

Stojanovových akcí. (Tobolka, 1921). 

1862 

1. října píše Sabina pro policii zprávu obsahující vše, co se Sabina 

dověděl od Václava Friče po jeho návratu (jeden z několika vzácných 

rukopisů Sabinových s podpisem Roman; Žáček, 1936, tam i celý text) 

zejména o J. V. Fričovi a jeho stycích s Čechami a s emigrací. 

1863 

Sabina policii informoval o tom, co podnikala česká polonofilská 

veřejnost na podporu povstalých Poláků v jejich boji proti Rusku. 

Spojovacím článkem mezi polonofilským hnutím a Sabinou byl Václav Frič 

(Žáček, 1936). 

V březnu informuje Sabina, že do Polska odjel student Antonín Sojka 

s úmyslem vstoupit do povstaleckých vojsk. Dále udal policii adresu bratří 

Žulinských v Krakově, kteří dobrovolníky najímali. Ti byli poté zatčeni a 

uvězněni. (Žáček, 1936) 

Rovněž v březnu (zřejmě 12. nebo 13.) píše Sabina zprávu o třenicích v 

českém táboře (mezi křídlem Palackého a Riegra na jedné straně a radikály, 

pozdějšími mladočechy, na druhé) (Žáček, 1936 - tam i text zprávy). 

Také v březnu informuje Sabina o chystaném listu Pravda, který chce 

vydávat kandidát učitelství Fr. Vinkler ve spolupráci s radikálními 
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demokraty kolem Václava Friče. Má být zaměřen proti výlučně národní 

politice a proti přímému politickému splynutí Čech a Moravy. Jeho úsilí prý 

podporuje Gustav Pfleger, právník Dvořák a spolupracovník Národních listů 

Jeřábek (Purš, 1959). 

Sabina podává rovněž v březnu podrobnější informace o vztazích 

české a moravské národní strany a o jejich postoji k volbám do říšské rady a 

o tom, že bylo usneseno „při vhodné příležitosti naprosto opustiti radu 

říšskou" (Purš, 1959). 

V polovině dubna informuje o cestě brněnského advokáta, říšského 

poslance Aloise Pražáka do Prahy a o jeho záměru přimět české poslance ke 

vstupu do říšské rady (Purš, 1959). 

V květnu informuje Sabina o cestě Josefa Baráka do Polska. Barák je 

v Krakově zatčen a 6 neděl vězněn pro zločin najímání do cizího vojska. 

(Žáček, 1936) Sabina rovněž informuje o podobné cestě (počátkem března) 

E. Tonnera a F. Schulze a o jejich dojmech, které vyprávěli po návratu. 

V červenci udává pardubického rodáka Václava Zrůsta, který se v Polsku 

zúčastnil několika bitev po boku povstalců, vrátil se do Cech, aby 

organizoval české dobrovolníky na pomoc polským povstalcům. Zrůst 

přespává mj. také u Sabiny a Sabinova dcera Eufrosina vyšívá jednu ze stuh 

na korouhev dobrovolnické legie. Sabina dodává policii i text stanov této 

legie, informuje, že část českých polonistů nepřeje této akci, jakož i to, že 

Barák se o Zrůstovi vyjadřuje nepříznivě. (Žáček, 1936) Zrůst odjel 26.7. do 

Krakova, a Sabinovi poslal téhož dne po jednom z dobrovolníků dopis s 

příslibem adresy. Ještě téhož večera v 10 hodin spěchá Sabina s dopisem 

ke komisaři Javůrkovi (Žáček, 1936, text dopisu in Žáček, 1935). Hned 1. 

srpna byla Zrůst v Krakově zatčen a 2. 4. 1864 odsouzen k vězení na 2 a půl 

roku, trest později zmírněn na jeden rok. Korouhev se stuhami, která měla 

být poslána za Zrůstem, si ovšem pražská policie z opatrnosti ponechala 

(Žáček, 1936). 

V srpnu byl Sabina pověřen úkolem zjistit postoj českých politických 
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kruhů k jednání frankfurtského kongresu. Sabina ve své zprávě uvedl, že 

české politické kruhy jsou jednotný v názoru, že kongres německých knížat 

nepovede k trvalým výsledkům a že se vyskytlo mínění, že v otázce 

budoucího uspořádání Německa přejde iniciativa na německý lid. Cituje 

názor Jana Palackého v Pozoru a názor Sladkovského (Purš, 1959). 

Dále Sabina informuje o stycích Josefa Baráka se zpěvačkou 

Prozatímního divadla Helenou Zawiszankou, jakousi neoficiální zástupkyní 

polské revoluce v Praze, o plánech na osvobození revolučního diktátora 

Maryana Langiewicze, vězněného v Josefově, a o dalších osobnostech 

(lektor J. Suchecki, spisovatel J. I. Kraszewski) a činnosti spjaté s polskou 

revolucí 

Začátkem listopadu podává Sabina zprávu, že J. V Frič zamýšlí tajně 

navštívit Prahu (relace ministerstvu policie č. 2619 pp). Prý Frič asi před 14 

dny poslal dopis z Paříže, v němž se zmiňuje, že brzy uvidí své pražské 

příbuzné. Také prý chtěl zhlédnout v Praze představení své hry Mazepa. 

Sabina měl okamžitě informovat policii, kdyby se Frič objevil. Policie 

získala Fričovy fotografie, jež byly poskytnuty pohraničním policejním 

komisariátům. Frič však zřejmě od návštěvy upustil (Purš, 1959). 

Rovněž v dalších letech Sabina obšírně informoval policii o rodině 

Fričů, zejména pak o J. V. Fričovi. 

1864 

V březnu informuje Sabina, že dopisovatelem listu Politik, kter>' 

vydává Skrejšovský, je dr. Mrazovič ze Záhřebu (Roubík, 1931). 

V květnu informuje Sabina o poslu polského Národního výboru v 

Drážďanech (Josef Menšík?), který navštívil H. Pustowojtovou v Praze a 

zároveň sděluje, co se dověděl o důležitých poradách polské národní vlády 

v Drážďanech (Hájek, 1955). 

Rovněž v květnu udává Sabina obsah svého rozhovoru s bývalým 

redaktorem Humoristických listů Richardem Vilímkem, proti kterému byl 

právě veden tiskový proces a který prý chce přímo ve Vídni požádat o 
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milost a naznačit, že jeho humoristické listy již nebudou pokračovat v 

opozici vůči vládě (Purš, 1959). 

Na přelomu července a srpna informuje Sabina, že do Paříže odjel 

Julius Grégr a posléze i Karel Frič s manželkou a setkali se tam s J. V. 

Fričem. 

V srpnu pak Sabina sděluje, co Grégr po návratu (9. srpna) vykládal v 

redakci Národních listů o tom, že česká věc je podporována Francouzi a že 

se očekává, že v případě války vystoupí Češi se zbraní v ruce proti 

Rakousku (Purš, 1959). 

V říjnu informuje Sabina o „francouzských dýcháncích" pořádaných 

pivovarníkem Ferdinandem Náprstkem v Černém pivovaru na Karlově 

náměstí a dodává policii seznam osob přihlášených do kroužku, přičemž 

zvlášť vyznačuje znalce francouzského jazyka a literatury. Uvádí i detail, že 

hosté museli být upomínáni číšníkem o placení, neboť se domnívali, že jsou 

hosty Náprstkovými (Purš, 1959). 

Rovněž v říjnu další důvěrné sdělení o Vilímkovi o jeho špatné situaci 

(Purš, 1959). 

1865 

V průběhu tohoto roku Sabinova aktivita značně ochabla a pražský 

policejní ředitel Ullmann snižuje 31. října Sabinův plat na 50 zl. měsíčně. 

Posledních 50 zlatých dostal Sabina 15. ledna 1866 (Žáček, 1936, na 

základě informace Kazbundovy, Purš, 1959). 
1866 

Nově jmenovaný (27.3.) pražský policejní ředitel Adolf ryt. Straub 

propouští Sabinu ze služeb policie v přesvědčení že Sabinovy výkony 

neodpovídají jeho poměrně vysoké odměně. (Kazbunda, 1924). Sabinu 

nahradil konfident Ferdinand Kopp (Svoboda), který byl rovněž v 

přátelských stycích s J. V. Fričem (Purš, 1959). 

20. března se Sabina obrací se žádostí o podporu ke Svatoboru (Volf, 

1926). 
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V prosinci pravděpodobně Sabina, přestože již nebyl stálým 

konfidentem, informuje o okresním tajemníku Šimkovi z Bělé pod 

Bezdězem, který byl v čele tamního opozičního hnutí a Sabinovi často 

dopisoval (Purš, 1959). 

1867 

V dubnu ad hoc dohodl Straub se Sabinou za odměnu 100 zlatých 

jednou pro vždy nepřímé zpravodajství o zájezdu české delegace na 

národopisnou výstavu do Moskvy, tím způsobem, že Sabina bude policii 

předávat dopisy svého zetě Emanuela Vávry, člena delegace do Moskvy. Od 

23. května do 20. června tak Sabina policii předal celkem 18 dopisů 

(Kazbunda, 1924). 

1869 

V červenci Sabina pravděpodobně informoval policii o přípravě 

tábora lidu na Mužském. Zřejmě dal policii k dispozici dopis, který napsal 

okresní tajemník Adolf Šimek Sabinovi s žádostí, zda by mu Sabina 

nenapsal menší projev o českém novinářství (Zuman, 1928/29). 

V srpnu informuje Sabina policejní ředitelství o tom, že jej 

Sladkovský seznámil se svou řečí chystanou pro tábor lidu na Kunětické 

hoře u Pardubic (Purš, 1958). 

Na přelomu listopadu a prosince sděluje Sabina policejnímu řediteli 

Sedlaczkovi, že K. Sladkovský navštívil Vídeň a tajně jednal na téma 

vyrovnání, jednání se zúčastnil i ministr Giskra (Kisch, 1921). 

1870 

V únoru (zřejmě) Sabina informuje policii o příjezdu vídeňského 

žurnalisty Vratislava Šembery do Prahy a o tom, že v redakci Národních 

listů (v přítomnosti J. Grégra, Erbena, Sabiny, Nerudy, Soboty a Vlčka) 

koncipoval dva telegramy z Vídně opatřené šifrou „K", v nichž se mluví o 

chystaných personálních změnách a o tom, že pražský policejní ředitel má 

jít do penze, konfident označuje telegramy za fingované, neboť byly 

napsány v Praze (Purš, 1959). 
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V březnu udává Sabina obsah svého rozhovoru s Karlem 

Sladkovským, který se s ním radil o reorganizaci mladočeské frakce. 

Sladkovský prý navrhoval uspořádat na českém venkově kampaň, která by 

objasňovala mladočeskou politiku a zřetelně ji odlišila od staročeského 

směru. Přípravou akce měl být pověřen Vincenc Vávra. Mladočeši se prý 

utěšují tím, že Národní listy mají 6 000 předplatitelů, zatímco staročeský 

Pokrok jich má jen 2 000. (Purš, 1959). 

Sabina poskytl policii dopis z 28.ěervna, který mu zaslal Švagrovský 

a v němž mu sděluje, že J. V. Frič je pozván na kongres Ligy míru a 

svobody, kam byli pozváni též V. Liebknecht a V. Hugo (Purš, 1959). 

Koncem léta informuje Sabina opět o Vratislavu Šemberovi, který byl 

10. až 14. září na návštěvě u J. Grégra a stýkal se především s Janem 

Nerudou a navštívil též Sabinu. Dále informuje o obsahu rozhovoru se 

Šemberou (Purš, 1959). 

V říjnu pravděpodobně Sabina informuje o své spolupráci s 

plzeňským časopisem Český lev (Purš, 1959). 

Začátkem listopadu zřejmě Sabina informuje policii o poradách 

mladočeské skupiny z Podřipska, které se konaly 30. a 31.10. u statkáře 

Kratochvíla v Mlčechvostech. Mezi čtyřiceti přítomnými byl kromě Sabiny 

např. August Švagrovský, Srb aj. Bylo též usneseno prohlásit J. V. Friče za 

zrádce národa, což mu měl sdělit jeho přítel A. Švagrovský s tím, že 

Fričovy příspěvky do Pokroku jsou prý psány v pruském duchu a prozrazují, 

že Frič je v žoldu pruské tiskové kanceláře, a tímto svým počínáním prý 

ztratil veškeré sympatie svých krajanů. (Vzhledem k tomu, že bylo přítomno 

40 osob, není jisté, že konfidentem byl v tomto případě právě nebo pouze 

Sabina.) (Purš, 1959). 

V listopadu a prosinci Sabina policii informuje činnosti svého zetě 

Emanuela Vávry jako redaktora Rižského věstníku (Thon, 1947, Purš, 

1959). 
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V prosinci poskytl Sabina policii dopis, který mu zaslal Cyril 

Kampelík. Zve v něm Sabinu ke spolupráci na politickém a hospodářském 

časopisu, který chce vydávat v Hradci Králové za finanční podpory tamních 

českých továrníků. List měl být zaměřen jak proti, staročechům, tak proti 

mladočechům. Kampelík rovněž Sabinu zva! do východních Čech, aby si 

odpočinul. Sabinovi se nabízený plat zdál příliš nízký (Purš, 1959). 

1871 

v květnu Sabina informuje policejního ředitele o schůzi padařovského 

starosty Alfonse Šťastného s mladočechy z okruhu Národních listů, podává 

zprávu o jeho záměrech a v říjnu poskytuje policii opisy rukopisů 

Šťastného brožur (protiválečných a protikatolických), v červenci poskytuje 

policii dopis, který mu Šťastný napsal. (Odložilík, 1931) 

1872 

11. a 13. června informuje Sabina o návratu mladočeského předáka 

Ervína Špindlera z Itálie do Prahy a o návštěvě u K. Sabiny, dále o cestě 

Švagrovského, Ferdinanda Napravila, dr. Jana Kučery a své do Itálie 

(Sabina za rekonvalescencí, financovanou Švagrovským a Napravilem, 

Kučera na svatební cestu). (Tobolka, 1921) 

26. července zjišťuje pražské policejní ředitelství ztrátu důležitých 

spisů z registratury. (SOA Praha, Národní archiv - Fond Policejní 

prezidium) 

30. července je Sabina J. Grégrem v bytě advokáta Kučery za 

přítomnosti E. Tonnera, A. Švagrovského, J. Baráka, J. Nerudy a V. Hálka 

usvědčen z konfidentství. (SOA Praha) 

4- srpna Sabina píše dopis policejnímu radovi Javůrkovi, kde 

informuje o ukradených dokumentech, které se dostaly do rukou dr. Grégra 

a na jejichž základě byl odhalen a nabídnuta mu alternativa - bud 

vystěhování nebo zveřejnění. Píše, že se vystěhuje, žádá o peněžitou 

podporu a nabízí své služby v zahraničí, bude-li k tomu shledán vhodným 

(Tobolka, 192.1). 
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Sabinovi soudci 

V pátek 25. března roku 1927 se na rohu Vodičkovy ulice a Jámy zřítil 

dům číslo popisné 697, zvaný kdysi U deseti panen. Jeho sutiny jako by 

symbolicky pohřbily také tajemství osudné i ostudné události, k níž zde 

došlo v úterní podvečer dne 30. července roku 1872 a která vešla do dějin 

jako „národní soud" nad spisovatelem Karlem Sabinou. Nejen to: zřícený 

dům odkryl pohled do rohové místnosti, v níž se potupný soud zřejmě 

konal. 

Karel Sabina odsud tehdy, roku 1872, odešel ocejchován jako „zrádce 

národa". O několik dnů později se veřejnost dověděla z novin, kterak se 

Sabina na schůzi politických přátel pod tíhou důkazů přiznal, že byl ve 

službách tajné policie. Zároveň se psalo o tom, že usvědčený spisovatel ve 

středu 7. srpna ráno Čechy dobrovolně navždy opustil. 

Tak o tom alespoň informoval (ovšem až roku 1895) Jakub Arbes a 

uvedl: „Sabinovo provinění blíže nespecifikováno a »nezvratné důkazy«, 

jimiž byl usvědčen, neuvedeny. Veřejnost zůstala v ohledu tom dodnes v 

temnu." A pak, poprvé od roku 1872, napsal, co věděl o tzv. národním 

soudu. O tom, jak se dr. Juliu Grégrovi podařilo získat od propuštěného 

policejního agenta Sabinův vlastnoručně psaný raport ukradený z pražského 

policejního ředitelství a že se mu prý pak podařilo získat ještě další. Jak byl 

Sabina pozván do bytu advokáta dr. Kučery a v přítomnosti Josefa Baráka, 

Vítězslava Hálka, Jana Nerudy. Augusta Švagrovského a Emanuela Tonnera 

usvědčen Grégrem ze spolupráce s tajnou policií, jak mu bylo navrženo 

vystěhovat se do ciziny a nabídnuta k tomu finanční výpomoc. 

Arbes ovšem uvádí, že nevypravuje z autopsie, nýbrž dle sdělení osob 

při tom zúčastněných. Tvrdí také, že některý z účastníků důvěrné schůze v 

bytě dr. Kučery „prozradil aspoň tresť záhady, takže zpráva o tom dostala se 

především do kolínské České koruny, čímž i Národní listy donuceny podati 
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známé nám již lapidární prohlášení". (To jest, i e „pan Kare. Sabina sta. se 

zrádcem národa".)2 ' 

Vzhledem k tomu, že žádný z uvedených účastníků nezanechal 

svědectví o této události, byly Arbesovy údaje přejímány téměř nekriucky. 

Avšak novinář a politik Adolf Srb ve svých vzpomínkách (ovšem až. z roku 

1913) uvádí, že v bytě dr. Kuěery, kam byl Sabina pozván, byli kromc 

host,tele shromážděni: dr. Eduard a dr. Julius Grégr. dr. Karel Sladkovský, 

Josef Barák, továrník Gabriel Žižka, Jan Neruda. Vítězslav Hálek, Vávra-

Haštalský a Emanuel Tonner.» Nedosti na tom, Zdeněk Tobolka v r. 1921 

složení národního sondn, tak jak je uvedl Arbes, ještě rozšířil - údajně dle 

zjištění pražské státní policie - o Karla Tůmu, J. V. Sládka a dr. Servácc 

Hellera, redaktory Národních listů.2' 

Podle tří Sabinových dopisů policii z archivu bývalého ministerstva 

vnitra ve Vídni pak Tobolka uvádí trochu jiný průběh schůze u advokáta 

Kučery. Především cituje Grégrovo sdělení Sabinovi, že přítomní se 

rozhodli učinit ho neškodným. „Má si vybrali: buď navždy se dobrovolně 

vystěhovat! anebo bude veřejně ve všech listech označen za policejního 

agenta." Opakuje pak Arbesovu domněnku, že „soudci nepovažovali po 

Sabinově odjezdu svůj rozsudek za důvěrný a tajný". „Jaké byly mot,vy 

tohoto rozhodnutí," píše Tobolka, „nelze pro nedostatek pramenů dnes jistě 

pověděti. Zdá se však. že Národní listy o odsouzení Sabinově učindy 

veřejné prohlášení proto, že indiskrecí některého účastníka soudu nejprve o 

věci psaly listy staročeské a Národní listy nechtěly býti připraveny o 

zásluhu, že zrádce odkry ly ony a že dovedou odstranili i stoupence svého 

směru, jednal-h jako zrádce proti české,nu národu. Z českých novin dostala 

se tato senzační událost i do cizích, zvláště vídeňských listů,"2 ' psal 

Tobolka. Na jeho údaje se (v těchto bodech) odvolává i zásadní práce 

Ž^Citováno podle: Jakub Arbes: Záhadné povahy, Dílo Jakoba Arbesa, svazek 8, Praha 1941. 

24 Adolf Srb: Z půl století, Praha 1913, s. 201. .. , rolnického hnutí, sv. 
25 Zdeněk Tobolka: Případ Karla Sabiny, in: Sborník věnovaný dějmam děln.ckeho 
1. Praha 1921, s. 47. 
26 Tamtéž. 
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Jaroslava Purše z r. 1959.27 

Už z těchto kusých údajů vyplývá několik otázek: 

Kdo se vlastně zúčastnil onoho osudného národního soudu? 

Co se na onom shromáždění 30. července 1872 ve skutečnosti 

odehrálo? 

Jak se údaje o „národním soudu" dostaly na veřejnost? 

Kdo na tom měl zájem, když konfident byl již zneškodněn? 

Je zvláštní, že zatímco v případě Sabinových udání rakouské policii, 

nejprve předpokládaných, a po roce 1918 i reálně prokázaných z archivních 

materiálů, se badatelé i autoři téměř předháněli v nových a nových 

důkazech Sabinova konfidentství, v otázce tzv. národního soudu se v 

podstatě spokojili s údaji Arbesovými a Tobolkovými. 

A účastníci soudu do konce svých životů o tomto tématu mlčeli. Proč? 

Anebo se také k těmto otázkám vztahuje poznámka Ladislava Quise 

(pamětníka Sabinova, redaktora Národních listů, blízkého přítele Nerudova 

i Arbesova)? Ten totiž o Sabinově osudu roku 1902 napsal: „Jiné věci, 

které ještě vím, musí také dnes ještě zůstat nenapsány; ostatně by jich 

uveřejnění, kdyby vůbec bylo možné, nevrhlo do této bolestné historie 

nového světla, ba mohlo by záhady jen ještě zvětšiti..."28 

A přece je možno nad těmito smutnými událostmi ještě dnes 

poodhrnout oponu a některé dosud vážně, leč mylně opakované údaje 

opravit. 

Vraťme se nejprve do doby. kdy Karel Sabina 7. srpna v 9 hodin ráno 

odjíždí vlakem do Podmokel (dnešní část Děčína). Tam překročí hranice, 

pokračuje do Drážďan, odkud pošle telegram, že je skutečně za hranicemi. 

Ale sotva se ubytuje hostinec Nagel, který' nalezne podle popisu města, hned 

na druhý den, právě když se zapisuje do knihy cizinců, slyší, jak někdo 

hlasitě předčítá z vídeňských novin o jeho odhalení. V dopise ze 14. srpna 

Píše pražskému policejnímu ředitelství, že na této adrese zůstat nemůže, že 

27 Jaroslav Purš: K případu Karla Sabiny, Praha 1959. 
28 Ladislav Quis: Kniha vzpomínek, Praha 1902, s. 280. 
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neví, kam se poděje. V dalších dnech se o něm píše všude...29 

V tomto dopise policejnímu ředitelství také vylíčí průběh večera u dr. 

Kučery a toto jeho „udání" (die Anzeige, jak se píše v soudních 

protokolech) se stane podkladem nejen k líčení Tobolkovu, ale především 

prostřednictvím pražského policejního ředitelství i k soudnímu vyšetřování. 

Deník tohoto šetření c.k. zemského soudu v Praze ve věci veřejného násilí 

spáchaném na Karlu Sabinovi má první položku 21. srpna 1872 a poslední, 

osmdesátou čtvrtou, ze 24. února 1873, kdy bylo vyšetřování zastaveno. (Je 

zajímavé, že samotné Sabinovo udání, přestože jako položka v soudním 

deníku figuruje, se v archivovaném spise nedochovalo. Tobolka je nalezl ve 

vídeňském archivu ministerstva vnitra, ale jeho věrný opis si pořídilo také 

pražské policejní ředitelství. Ten je uchován v jeho tajné agendě, Národní 

archiv, PPT 1873/3, g.P. 52 a podle něj je oznámení citováno zde.) Z 

dochovaných spisů onoho soudního vyšetřování (Státní oblastní archiv 

Praha, ZST C 783/1872) lze určité závěry vyvodit. 

Ale než se o to pokusíme, vraťme se znovu do prvních srpnových dnů 

onoho roku. Co že to napsal Sabina ve svém dopise pražské policii o 

vídeňských novinách, z nichž kdosi hlasitě předčítal? 

Sabina odjel z Prahy 7. srpna ráno. Jak je možné, že když se zapisoval 

v hostinci Nagel (zřejmě 8. srpna), slyšel o sobě číst z vídeňských novin? 

Pražské listy přece podle Arbesova a Tobolkova údaje uveřejnily zprávu až 

10. srpna (kolínská Česká koruna prý 9.srpna)! 

Můžeme důvěřovat důvěřovat pamětníkům, v tomto případě Arbesovi? 

Ale ani badatel Zdeněk Tobolka (a po něm ani nikdo další) si zprávy v 

novinách neověřil. 

Zato zemský soud byl důkladný. Kromě jiného shromažďoval ve 

vyšetřovacím spise i výtisky novin. A srovnáním vychází najevo nejen fakt, 

že v Praze uveřejnily Sabinovo odhalení německé noviny, totiž Bohemia a 

Tagesbote aus Böhmen, už v pátek 9. srpna, (tedy nikoliv až 10.), ale i 

29 Plné znění dopisu v českém překladu je uvedeno jako příloha 111 v závěru této práce 
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skutečnost, že ve Vídni tuto zprávu měly noviny Die ľresse, Neue Freie 

Presse a Neues Fremden-Blatt již o den dříve, tedy ve čtvrtek osmého. 

Ale to ještě není všechno! 

Už ve středu 7. srpna totiž onu zvěst uveřejnil večerník Neue Freie 

Presse mezi zprávami „Z českého tábora" jako původní korespondenci s 

datem: Prag, 6. August. To tedy znamená, že jakmile bylo v Praze jisté, že 

Sabina zítra ráno odjíždí, pospíšil si někdo informovat vídeňský list. Co se v 

této prvé zprávě psalo? 

Česky zhruba toto: „Hrdinou nej novějšího skandálu je pan Sabina, 

jeden z předních českých spisovatelů, hlavní agitátor a jeden z 

Demosthenů, kteří se při všech národních shromážděních nejvíce brali 

za věc Čechie. Sabinova pověst nebyla vždy nejčistší. Orgány 

staročechů měly rozličně na něj spadeno, »Vaterland« opětovně 

vystoupil jako jeho protivník, mladočeši se však za něj postavili a vždy 

jeho důstojnost zachránili. Přesto se 30. července konala stranická 

schůze, na kterou byl Sabina předvolán a otevřeně obviněn z 

poskytování služeb tajnému policejnímu oddělení pražského úřadu. 

Zachycený Sabinův dopis by! vůči němu použit jako svědectví a jeden 

zběhlý policejní úředník ukradl a dodal proti českému zrádci důkazy. 

Sabina se přiznal a schůze mu uložila jako trest »vypovězení z vlasti«! 

Ale čeští Římané, snad aby přítele příliš nerozhněvali, zmírnili svůj 

verdikt tím, že vyhnanci schválili cestovné 1000 zl. s příkazem »opustit 

Čechy do 15. t.m.«. Pan Sabina směřuje nyní do Ruska, a sice do Rigy, 

pravděpodobně aby tam šířil českou kulturu." 30 

Další listy, české i německé, tulo první informaci jen rozvedly a v 

dalších dnech obvinění na adresu Sabinovu rozmnožily až do obludných 

rozměrů, byť bez konkrétních důkazů. 

Jak už bylo řečeno, Sabina po zveřejnění v novinách nemohl setrvat 

ani v Drážďanech, ani v Lipsku (kam z Drážďan odjel). Zdá se, že se chtěl 

M Č f e t o ^ T n je dochováno v SOA, ZST C 783/1872, z nich byl text přeložen pro tuto práci 
do češtiny. 
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obrátit o pomoc k nej vyšším úřadům, neboť jeho cesta nevedla zpět do 

Čech, ale do Vídně. Nicméně, když pražský zemský co trestní soud z 

podnětu zdejšího policejního ředitelství a na základě Sabinova oznámení 

(zaslaného z Lipska) zahájil vyšetřování iniciátorů „národního soudu" pro 

zločin „veřejného násilí" a požádal vídeňský zemský soud o Sabinovo 

vyslechnutí, musel se policie dotázat na jeho nynější vídeňskou adresu 

(znali ji pouze na policejním ředitelství). Sabina ji z pochopitelných důvodů 

tajil a výslovně to uvedl i ve své první výpovědi před vídeňským 

vyšetřujícím soudcem („Poněvadž si nejsem jist svým životem, musím i zde 

ve Vídni držet svůj pobyt v tajnosti a jen od své rodiny přijímat dopisy pod 

cizím jménem; a musím také vyslovit přání, aby můj pobyt nebyl zveřejněn 

ani z důvodu tohoto vyšetřování...")31. 

Díky protokolům o výslechu a průběžným zprávám pražskému 

místodržitelství i Vrchnímu zemskému soudu (ale samozřejmě nejen z nich) 

si dnes můžeme sestavit poměrně přesný obraz toho, co se nazývalo 

„národním soudem", ale také (ústy Kabinovými) soudem „ternovým". 

Nahlédněme tedy nyní do místnosti, jež byla nakrátko odkryta zrakům 

veřejnosti nečekaným zřícením domu čp. 697-11 roku 1927. V onom domě 

bydlel Sabinův mladší přítel, advokát dr. Jan Kučera, k němuž byl v úterý 

30. července 1872 Sabina pozván, aby se dostavil ve čtvrt na sedm. Protože 

nepřicházel, poslali pro něj mládence. Ti, kdo Sabinu očekávali, chtěli mít 

jistotu, že skutečně přijde. Ostatně Sabinovi stačilo projít jen krátkou 

Pasířskou, dnes Palackého ulicí, neboť bydlel takřka za rohem, v Široké, 

dnes Jungmannově ulici číslo popisné 442. 

Kdo však na něj vlastně čekal? 

Doktor Jan Kučera, advokát. Nedlouho před oním letním dnem, přesně 

16. května se ženil a svatební cesi i strávil v Itálii. Přátelé Gustav 

Švagrovský a cukrovarník Ferdinand Napravil umožnili svými penězi cestu 

do Itálie i Karlu Sabinovi, aby se zotavil z těžkého zápalu plic, který ho 

sužoval j iž od zimy. Sabina se setkal s Kučerou, Švagrovským a Napravilem 

31 Přeloženo z německého znění protokolu, jen;1 je celý uveden jako příloha této práce. 

47 



v Rivě na Gardském jezeře. (Víme, že o této cestě podal Sabina podrobné 

informace pražské policii.) Přátelsky se stýkali se Sabinou rovněž v 

nedávno založeném Demokratickém spolku, kde byl Kučera 

místopředsedou. 

Doktor Julius Grégr, vydavatel a majitel Národních listů, poslanec 

českého sněmu. Právě před týdnem se mu po značném úsilí podařilo získat 

ony důležité policejní dokumenty. 

Vítězslav Hálek, básník, redaktor Národních listů a dalších časopisů. 

Byl Sabinovým přítelem, i když mnohem mladším. On to byl, kdo svého 

času Sabinu doporučil Bedřichu Smetanovi jako libretistu jeho oper. V 

Sabinův prospěch vystoupil před dvěma lety, v roce 1870. jako svědek ve 

vídeňském procesu s odpovědným redaktorem Vaterlandu, který otiskl 

článek o tajném udavači, zřetelně poukazující na Sabinu. A ještě před půl 

rokem, v prosinci 1871 napsal, že „jest u nás v obyčeji právě šosáckém, 

dívati se na Sabinu jaksi přes rameno vznešeně, jako by tím měl býtí 

zničen," a dodal důrazně, že ovšem „z literatury Sabinu neodčiní nikdo". 

Josef Barák, žurnalista, vydavatel časopisu Svoboda, odnedávna 

odpovědný redaktor Dělnických listů, spisovatel a politik. Protože Grégr 

trval na tom, aby na schůzku přišli hlavně ti, kteří svého časti svědčili před 

soudem ve Vídni v Sabinův prospěch, musel pozvání přijmout, ale byl příliš 

dojat osudem Sabinovým vždyť i on byl svého času křivě podezříván. 

Jan Neruda, básník a redaktor Národních listů. Ani on nemohl oslyšet 

naléhavé pozvání doktora Grégra, který zde chtěl mít shromážděny 

především dosavadní Sabinovy přátele. 

August Švagrovský, majitel realit >: Roudnice nad Labem, vydavatel 

časopisu Říp. i o n byl Sabinovým přítelem, ostatně, jak víme, v květnu 

onoho roku jej pozval na cestu do Itálie, aby se zotavil po těžkém zápalu 

Plic. Rovněž on před rokem vystupoval v roli svědka v Sabinově procesu 

proti Vaterlandu. 

Emanuel Tonner, bývalý poslanec českého sněmu, profesor dějepisu. 



Právě v onom roce 1872 se stal prvním ředitelem české obchodní akademie 

v Praze. Ze všech přítomných se znal se Sabinou pravděpodobně nejdéle. 

Kde se vzala další tři jména, a to J. V. Sládka, Karla Tůmy, a Serváce 

Hellera, která uvedl v r. 1921 Zdeněk Tobolka (údajně podle zjištění pražské 

státní policie)? Už bez jakékoli poznámky je zahrnul mezi členy tribunálu i 

Jaroslav Purš v roce 1959. 

Tuto otázku dosud nikdo nezodpověděl. Její vysvětlení však 

nalezneme v Sabinově vídeňské výpovědi. Domněnku, že tito tři jmenovaní 

byli „národnímu soudu" přítomni, sdělilo vyšetřujícímu soudci, radovi 

Ernstovi, pražské policejní ředitelství na základě prvního Sabinova, zřejmě 

ještě trochu zmateného, ústního sdělení z prvních srpnových dnů. A protože 

Sabinovo podrobné písemné oznámení ze 14. srpna (které se také stalo 

podnětem soudního vyšetřování) tato tři jména neobsahovalo, soudní rada 

Ernst požádal zemský soud ve Vídni, aby se na to Sabiny podrobně přeptal. 

A jaký byl výsledek? Poslyšme přímo Sabinu (v českém překladu): 

„Ohledně přítomných osob mohu s určitostí říci, že jsem u tohoto 

fémového soudu Karla Tůmu, Sládka a Hellera, všechny spolupracovníky 

Národních listů, neviděl. Bylo ještě denní světlo, pánové seděli v kruhu a 

myslím, že bych jmenované pány v každém případě viděl, kdyby tam byli. K 

dotazu na tyto tři osoby jsem mohl dát podnět já sám, když jsem případ 

ústně oznámil a tyto osoby jmenoval, poněvadž jsem je krátce předtím 

potkal. 

Když jsem ale potom v cizině s větším klidem sepisoval písemné 

oznámení, vzpomněl jsem si, že tyto tři jmenované osobnosti přítomny 

nebyly."32 

S tím se ostatně shodují i výpovědi sedmi „národních soudců", ale i 

oněch tří, které si soud rovněž předvolal. A konečně i výpověď Josefy 

Sabinové, jíž se manžel, byť se zpožděním (v Lipsku, kam za ním přijela), 

se vším svěřil. (Výše zmíněné údaje A. Srba o dalších účastnících schůze 

nelze brát vážně, protože záležitost znal jen zprostředkovaně a vyprávěl o ní 

32 Přeloženo z protokolu, jenž je v plném znění uv eden jako příloha této práce. 
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s příliš velkým časovým odstupem.) 
Soud zajímalo rovněž, kdo byl onen mladík, který pro Sabinu přišel 

domů: „Mladého muže, který mě onoho dne do bytu dovedl, nemohu 

označit jménem, neboť jsem ho tehdy viděl poprvé; byl stár kolem 21 let, 

bezvousý, slušně oblečený a já jsem se domníval, že tento mladý muž je 

písařem z kanceláře dr. Kučery, poněvadž tam zůstal v předsíni nebo v 

kanceláři." 

Sabina potvrdil a rozšířil své dřívější písemné údaje a shrnul podstatu 

veřejného násilí na své osobě poněkud pateticky: 

„Musím potvrdit správnost prohlášení dr. Grégra uvedeného v mém 

oznámení a vyznívajícího v tom smyslu, 

a. že musím být učiněn neškodným 

b. aby se mi ponechalo na vůli buď vycestovat nebo být ve všech 

listech veřejně vyhlášen jako agent. 

Tato hrozba vyplývá z tehdejší situace, v níž 

1. můj stav nebyl schopen tak zničující, náhle na mě dopadající úder 

odvrátit, 

2. v níž moje hrůza, rozčilení a zmatek byly bezmezné, 

3. v níž se nechtělo slyšet o žádné lhůtě a 

4. v níž jsem byl s nepopsatelným terorismem nucen k výhnanství -

tak vychází najevo, že jsem byl nucen ze dvou pozitivních zel, kterými 

mi výslovně bylo vyhrožováno, zvolit to, či spíše se za takové situace proti 

své vůli podrobit tomu, které mi ještě připadalo jako menší. 

Abych charakterizoval výraz »volit«, musím zde zdůraznit, že jsem 

tehdy výslovně odpověděl: Kladete mi dva nože na prsa, jeden tak ostr>' 

jako druhý. 

Tato odpověď zdá se mi tím důležitější poté, kdy jsem se 

prostřednictvím své ženy dověděl, že ti pánové se snaží své násilné jednání 

vůči mně zastřít tím, že mi žádné násilí nebyli činili, nýbrž jako bych já sám 

zvolil výhnanství. 
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Dr. Grégr mi řekl práve na té schůzi, abych jim do zítřka napsal, co 

zamýšlím učinit a tehdy mi bylo přislíbeno, že v případě, podstoupím-li 

vyhnanství, budou obstarám' [peníze] r :l cestu a existenční prostředky pro 

mne a mou rodinu. 

Svou ženu chtěl jsem o této hrůze zpravit teprve z první cestovní 

zastávky, napsal jsem nejprve dr. Kučerovi, aby se na této krátké osmidenní 

lhůtě netrvalo, nýbrž aby mi bylo povoleno uspořádat své záležitosti. Sám 

jsem na tento dopis nedostal žádnou odpověď. Když jsem následujícího dne 

vyšel, všiml jsem si, že slib držet věc v tajnosti nebyl dodržen, a napsal jsem 

7. dne dr. Kučerovi, že vidím, že lidé vědí víc, než má být, že mé setrvání v 

Praze už není možné, proto příštího rána odcestuji a že mi veškeré 

prostředky k vycestování schází. 

Dopoledne obdržel jsem od dr. Grégra lístek s tímto obsahem: »Večer 

obdržíte peníze na cestu,« a navečer se objevil muž se zalepeným lístkem 

dr. Grégra, v němž stálo: »Vyzývám Vás, abyste zítra ráno opustil Prahu, 

přiložené posílám Vám 100 fl. Připomínám, abyste mi z prvního města 

druhé strany hranice Rakouska telegrafoval, jakmile tam přijedete, a později 

písemně podal zprávu, ve kterém městě se zdržujete.«" 

Co soud a ještě víc policii zajímalo především, byla ukradená akta, 

jejichž prostřednictvím byl Sabina iwřdčen : „Nebyla učiněna ani nepatrná 

zmínka o tom, jakým způsobem nebo kým byly předložené listiny na 

policejním ředitelství ukradeny." říká Sabina. „Dr. Grégr vytáhl fascikl aktů 

z náprsní kapsy svého kabátu, tyto byly složeny ve formě napůl přeložených 

archů. Dr. Grégr vytáhl z tohoto fasciklu (...) dopis, který jsem zmínil ve 

svém oznámení, a držel jej přede mnou, aniž by jej dal z ruky. Právě tak 

vytáhl z ostatních akt zprávu Policejního ředitelství, z níž mně přečetl jen 

taková místa, kterými mělo být prokázáno, že můj dopis neměl být vyvolán 

žádnými předchozími dotazy. Přečtená místa zněla přibližně takto: 

»Přiložená zpráva nám došla a pov;. c • li jsme za dobré sdělit ji vysokému 

ministerstvu.« Viděl jsem, že předložená zpráva je originál a nesla podpis 

r-
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tehdejšího policejního ředitele, který jak myslím, se jmenoval Ullmann. 

Blíže jsem akta nemohl vidět, neboť Grégr je nedal z ruky a posadil mě k 

dosti velkému stolu naproti. Chtěl tak zajistit, abych je nemohl zničit, a 

právě tak je složil a uložil do své náprsní kapsy. Co se s těmi akty stalo, 

nevím, myslím, že nikde jinde nemohou být než u dr. Grégra, musel jen 

dostat strach a zničit je nebo odstranit, pochybuji ale, že to učinil. Označení 

těchto fasciklů nemohu uvést, neboť, jak už jsem řekl, viděl jsem jen 

předloženou mně zprávu policejního ředitele a svůj původní dopis, který byl 

podepsán pouze jménem Roman. Tento dopis jsem poznal jen podle svého 

písma jako pocházející od mne."' 

Poslední věta je zvláště závažná - Sabina tu před vídeňským 

vyšetřujícím soudcem mimoděk přiznal, že policejní konfident Roman a on 

sám jsou jedna a táž osoba! Průkazné ztotožnění dalo pozdějším badatelům 

dosti námahy a provedli je definitivně až Zdeněk Tobolka (1921) a 

především Karel Kazbunda roku 1928 citací dopisu pražského policejního 

ředitele Strauba z r. 1867, kde stojí „ Confident Roman recte Karl Sabina1'.33 

Pokud jde o dokumenty ukradené snad z pražského policejního 

ředitelství, věnoval jim soud velkou pozornost. V soudních aktech je 

dokonce i plánek místností policejní o ředitelství, odkud se měly listiny 

ztratit. V Praze byl jako podezřelý z krádeže vyslechnut propuštěný 

policejní agent Rudolf Ullrich, ale jako svědci i policejní komisař František 

Mařan a oficiál pražského policejního ředitelství Jan Paroubek. 

Bez podstatného výsiedku. 1 f x ; o, že podezřelý Ullrich byl vzat do 

vyšetřovací vazby. A přestože mu nebylo vůbec nic prokázáno, považují jej 

mnozí autoři (Arbes, Purš a jiní) za toho, kdo Juliu Grégrovi materiál 

usvědčující Sabinu dodal. 

Dr Jan Kučera při výslechu i.1 • . • ! o tom, co následovalo poté, kdy se 

spisy objevily v redakci Národních noun: „Nastala otázka, co se má učiniti, 

i uznáno za spravedlivé promluviti dříve s panem Karlem Sabinou a dáti mu 

tak příležitost, aby věc třebas i ve svůj prospěch objasnil. Kdo uváží 

33 Karel Kazbunda, Pout Čechů a do Mosk ; ;> nkouská diplomacie. Praha 1928. 
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poměry, musí uznati, že jsme všickni nebyli takřka s to uvěřiti tomu, co se 

bylo událo. Aby rozmluva svrchu uvedená neměla rázu nemilého, bylo 

naschvál umluveno, že k oné rozmluvě přijdeme jenom ti, kteří posud pana 

Karla Sabinu hájili proti nedokázaným podezřením a kteří mu až dosud 

zejména pak v poslední době konali služby opravdu přátelské."34 

Kučera také jako jediný tvrdil, že kompromitující spisy k němu do bytu 

přinesl dr. Grégr: „Ke schůzi přinesl spisy právě uvedené pan Dr. Julius 

Grégr, poněvadž v redakci jsme ho byli požádali, aby on panu Sabinovi věc 

přednesl; následkem toho byl týž při oné schůzi také řečníkem." To 

samozřejmě dr. Grégr, jak dále uvidíme, popíral. 

O příchodu Sabinově ke Kučerovi vypověděl nejpodrobněji Vítězslav 

Hálek: „Když [Sabina] vstoupil, pamatuji se, že byla fysiognomie změněná, 

pohled jeho nejistý a chování jeho k někdejším přátelům svým velmi 

rozpačité; nato usedl a Dr Julius Grégr mu pravil cosi v ten smysl, že vidí 

zde samé bývalé přátele své a ti že nabyli přesvědčení, že podává policii 

tajné referáty. Slova ta Sabinu nepřekvapila, ale počal v dlouhé a jaksi 

zmatené řeči vykládati, že pied časy v k nicu dodával policii tajné referáty a 

jmenoval také komissara policejního, na jehož jméno já však se nepamatuji, 

který je j k tomuto donášení získal. Avšak tvrdil, že se policii zavázal, 

odpovídati toliko na jisté otázky ústně. Na to jemu Dr. Grégr pravil, že 

přesvědčení naše o jeho konání zakl idá se na důkazu písemném. Sabina 

jaksi zaražen pravil, to že by mohly býti věci jen takové, které nemají 

důležitosti a snad že ho někdy požádali, aby kvůli a lepšímu upamatování 

věc napsal. Na to Dr. Grégr pravil, že spis, který má v rukou, zdá se býti 

spíše sepsán z vlastní iniciativy a žt- jest důležitý dost, poněvadž pojednává 

o zahraničních záležitostech. 1 ukázal jemu popsaný půlarch a ptal se ho, 

zdali jest to jeho písmo. Sabina pravil, že jest ." ' 

A toto uváděl Jan Neruda: „Sabina přišel, usedl mezi námi a Dr. Julius 

Grégr promluvil k němu asi v ten smyv: Byli jsme vaši nejlepší přátelé, jak 

34 SOA.ZST C 783/1872 
35 SOA, tamtéž 



víte, a nalézáte se ve kruhu posud přátelském a upřímném. Víte, že jsme se 

vás co nejrozhodněji ujali, když jste by! před dvěma lety nařknut veřejně, že 

jste policejním agentem a že jsm. i do Vídně jeli k soudu, abychom v 

příčině té vám byli svědky. Nyní ale máme sami důkazy, jak se nám zdá, 

jasné v ruce; psal jste tento list a byl jste neb jste posud policejním agentem 

[?]. Na to odpověděl Sabina, že psal ten list. a sice pro pražskou policii, že 

byl agentem, že jím ale více není. IV él dlouhou řeč, v níž vypravoval, v jaké 

bídě žil, když mu jakýsi policejní rada nabídl službu tu. Nakonec žádal, aby 

se záležitost ta neuveřejňovala, že není více agentem, že se i vystřihuje 

veřejného života a v podobném smyslu dále. - Vyhrožováno nebylo 

Sabinovi praničím. Že by věc nijak e umlčeti nenechala, věděli jsme 

všichni a Sabina rovněž tak jak my. Aby se vyhnul nemilým z toho 

následkům, zvolil si právě cestu, prose nás, abychom co možná se s celou 

věcí tajili. Fráze o dvou nožích je romantický výmysl, či, kratčeji řečeno, 

prostá lež. Vždyť se může pořád vrátiti a pořád se nevrací kvůli těmže 

nepříjemnostem, kvůli nimž a před nimiž tenkráte uprchl. Nám pranic na 

tom nezáleželo, jde-li aneb zůstane-li. nemohlo tedy o jakékoli alternativě 

také býti řeč."36 

Dr. Julius Grégr byl vyslýchán nejdůkladněji (a shodou okolností ve 

vyšetřovací vazbě pro údajný podvod s kolky). V jeho bytě i v celé redakci 

Národních listů byla provedena domovní prohlídka, aby byly nalezeny spisy, 

jež se ztratily z policejního ředitelství, nicméně bezvýsledně. Grégr také 

nikdy nepřiznal, že spisy, jimiž byl Sabina usvědčen, získal on sám. Na 

otázku, kdo Sabinovi ony spisy ik : il. odpověděl: 

„Jelikož já na sebe vzal, že Sabinu oslovím, bylo mou úlohou, abych 

zmíněné spisy Sabinovi předložil. Spisy byly ve schůzi na stole; vzal jsem je 

k sobě, než Sabina vkročil, a pak mu je předložil." V další odpovědi ještě 

dodal, že, kdo spisy původně měi reví Soudce se však nedal odbýt a ptal 

se znovu a znovu: „Komu jste V.išno.iíi odevzdal ony spisy, které jste 

Sabinovi byl předložil?" „Kam spis\ přišly, nevím. Zůstaly ležeti na stole," 

36 Tamtéž. 
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je Grégrova odpověď. V dalším výslechu o půl druhého měsíce později 

znovu nechce mít s vlastnictvím spisů nic společného: „Když stala se 

úmluva o zmíněné schůzi, měli přátelé moji řečené spisy již v ruce, však 

odkud se ty spisy vzaly, nevím."1 ' 

Dialog soudního rady Erns a a .ÍUDr. Grégra není nepodoben hře 

kočky s myší. Soudce naléhá: 

„Vaše udání, že jste nebyl v držení oněch spisů, které byly Sabinovi 

předloženy, vykázalo se co nepravdivé, poněvadž vyšlo najevo, že jste je 

sám přinesl k dr. Kučerovi.'" 

„Udání, že bych ony spisy sám byl k dr. Kučerovi přinesl, musí 

spočívati na nějakém omylu," odporuje Grégr. 

„Udává to dr. Kučera sám s tím dalším doložením, že jste je po schůzi 

také vzal s sebou." 

„Dr. Kučera se na to buď nepamatuje, anebo se mýlí." 

„Dr. Kučera tvrdí, že vaše seznání se zakládá na omylu a že naproti 

tomu jeho udání se zakládá na pravdě." 

„Jelikož nechci odporovat! seznání žádného z mých přátel, připouštím, 

že dr. Kučera má pravdu." 

„Když to připouštíte, musíte též věděli, kým jste ty spisy dostal; 

vyzýváte se, abyste i tuto okolnost y\světlil." 

„Kdyby skutečně pravila bylo. že jsem řečené spisy dostal, nemohl 

bych udati, od koho bych je byl měl, jelikož bych nikoho nemohl 

kompromitovati." 

Jestliže toto Grégrovo kličkování může i přes vážnost chvíle vyvolat 

úsměv či dokonce obdiv, nelze to již říci o části výslechu týkající se 

podstaty Sabinovy stížnosti - Gr is r nechce slyšet nic o vyhrožování, ani o 

tom, že by byl Sabina „terorismem do výhnanství nucen". 

„Na nějaké vyhrožování z naší strany," tvrdí Grégr, „nemůže stěžovati 

sobě p. Sabina. My spíše v jeho prospěch jednali jsme, nechtějíce věc 

uveřejniti, abychom ve veřejno I - u v ä d n i pověst Sabinovu nezničili. 

37 Viz Protokol o výslechu Julia Grégra, přílch: éto práce. Odtud jsou i následující citace. 



Jednání naše o oné schůzi bylo jen následkem přátelské shovívavosti a 

abych tak řekl, přílišné a nemístné k němu šetrnosti." 

Grégr opakovaně popírá, že bv Sabinu nutili k vyhnanství, o 

alternativě připouští, že byla „pouze uvažující, a sice uvažující prospěch p. 

žalovatele". „O těch lhůtách, o kterých mluví a o tom naléhání, aby ihned 

opustil Prahu, sotva kdo. který byl poradě přítomen, bude něco věděti, avšak 

tolik je jisto, že p. Sabina sám naléhal na to, abychom mu přispěli penězi na 

cestu, aby mohl odjeti co nejrychleji..." 

Čteme-li dnes tyto a podobné výpovědi učiněné před soudním radou 

Ernstem, můžeme rozumět pochopitelnému zapírání a vykračování, místy i 

mistrnému, ale gloriola statečných ..národních soudců", kteří odhalili a 

zneškodnili Sabinu (tehdy už nemocného postaršího muže), tím přece jen 

utrpěla a jeví se v poněkud jiném světle. Nelze se divit, že účastníci 

„národního tribunálu" se k těmto událostem v budoucnu nikdy nevyslovili a 

že možná po čase cítili v této věci i cosi jako výčitky a stud. 

Ovšem celá věc je pravděpodobni' ještě složitější. 

Byla to doba vzájemného velmi ostrého osočování mezi mladočechy 

reprezentovanými Grégrem a staročechy, jejichž mistrným polemikem byl 

Skrejšovský, doba, kdy se hledali policejní agenti na všech stranách. 

Největší radost z těchto sporů v českém táboře měla pochopitelně Vídeň. 

Víme, že z krádeže dokumentu 11a policejním ředitelství nebyl nikdo 

usvědčen. Zcela okrajově a opatrně naznačil jisté řešení Karel Krejčí roku 

1955, a to ještě v studii věnované nikoli Sabinovi, ale Jakubu Arbesovi. 

Napsal, že „policejní agenti pomohou odhalit politickým vůdcům 

konfidentství Sabinove," že .tímto oil a oním je nejen odstraněn Sabina, ale 

diskreditováno celé radikální křídlo české buržoazie" a že „ve své bilanci 

Sabinova případu si policie libuje, že celé české opoziční hnutí j e teď v 

troskách (in Trümmern)"38. V poznámce pak je ještě zdrženlivější: „Pro 

úřední zájem na odhal.:ní K S; In pi tného dokladu nemám. K této 

domněnce mne vede kromě účasti policejních zaměstnanců na odhalení 

38 Karel Krejčí, Kapitoly o Jakubu Arbesovi, Praha 1955, s. 40. 
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časová souvislost této události se záměrnou, promyšlenou akcí na 

zneškodnění nejnepohodlnějších osobností z českého tábora."39 

Opravdu doklady nejsou? Není vyloučeno, že dr. Grégr se určitému 

poznání přiblížil, bohužel však až tváří v tvář soudní mašinérii: „Mám o tom 

své přesvědčení, jak zmíněné spisy dostaly se do rukou mých přátel," 

prohlásil. „Jsem totiž přesvědčen že c. k. policie sama věc zařídila, aby se 

zmíněné spisy do rukou našich dostal)'; mám o tom doklady, které objevím 

při závěrečném přelíčení." 

Závěrečné přelíčení se ovšem nekonalo, protože vyšetřování bylo 

zastaveno. Nejprve je navrhl zastavit sám vyšetřovatel, rada Ernst. C. k. 

vrchní soud však nařídil obnovu v>šetřování, a to se protáhlo až do začátku 

února 1873. Jakubu Arbesovi sdělil Grégr, že údajně upozornil soudce, že 

vyšetřuje několik poslanců zemského sněmu, aniž si k tomu od sněmu 

vyžádal svolení. K procesu nikdy nedošlo. Nicméně dr. Grégr své 

přesvědčení ještě jednou ve výslechu rozvedl: „...mám za to, že policie sama 

zmíněné spisy do rukou mých přátel dala a měl jsem k tomu následující 

důvody: 

1. Nelze mys li ti sobě, že by spisy z tajného archivu byly komukoli 

přístupny. 

2. Jsou zmíněné spisy z roku .1861; fascikl jest úplně ukončen, jelikož 

jedná o předmětu, k němuž po mnohaletém již odjezdu Bulhara Stojanova 

nebylo více žádného materiálu; který tedy nemohl někde v některé kanceláři 

ležeti a býti komukoli přístupným 

3. Podle mnohých jiných známek soudím nejen já, nýbrž domnívají se 

i političtí moji přátelé, že policie akta, jí více nepotřebná, nějakým 

způsobem doručila mým přátelům, aby snad nepohodlného jí a již 

opotřebovaného policejního agenta st zbavila, zároveň pak, jelikož tento 

agent zaujímal v straně národní místo dosti důležité a co jeden z 

nejpilnějšíeh spisovatelů v literatuře naší chvalné pověsti požíval -

odhalením jeho co tajného policisty diskreditovala (dle svého snad mínění) 

39 Tamtéž, s. 123 
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celou stranu národní." 

Je možné, že si členové „národního tribunálu", byť příliš pozdě, 

uvědomili, že se stali nástrojem hry rozehrané ve Vídni? Odhalení 

policejního agenta bylo příliš lákavé... Na ostatní nemysleli, důsledků 

nedohlédli. 

Ve zcela jiném světle se nám teď může jevit výše uvedené zjištění, že 

Sabinovo odhalení bylo zveřejněno poprvé právě ve vídeňských novinách... 

A byl snad dokonce naléhavý příkaz dr. Grégra k vycestování „zítra 

ráno" v nějaké souvislosti s uveřejněním v novinách? Grégrův příkaz je 

nekompromisní a Časová shoda nápadná.. 

Bez významu není ani fakt, že Karel Sabina nebyl zdaleka jediným 

odhaleným policejním konfidentem ani jediným, kdo byl prohlášen českými 

vlastenci „zrádcem národa". Byl však jediným, jehož případ byl publikován 

tak široce a s tak dalekosáhlými následky, že na celá desetiletí zastínil 

Sabinovo dílo literární. Připomeňme jen, že např.za účasti Karla Sabiny (!) a 

Augusta Švagrovského byl v říjnu 870 prohlášen „zrádcem národa" jejich 

přítel Josef Václav Frič za své články v. Skrejšovského Pokroku. Frič tehdy 

pobýval v Berlíně a podle svého dopisu Skrejšovskému byl „pranýřován 

jako agent Bismarckův". 1 když ani Frič se z této rány už nikdy zcela 

nevzpamatoval, nezanechala na něm a na jeho díle zdaleka takový cejch 

zrady jako v případě Sabinově. Frič byl významem jistě srovnatelný se 

Sabinou, ale přesto jen případ Sabinův byl zveličen jako skvrna na celém 

českém národním hnutí... 

Jak že to napsal Ladislav Quis? „Jiné věci, které ještě vím, musí také 

dnes ještě zůstat nenapsány; osUitne by j eh uveřejnění, kdyby vůbec bylo 

možné, nevrhlo do této bolestné hiMoric nového světla, ba mohlo by záhady 

jen ještě zvětšiti." 

Na Sabinově provinění to všechno ovšem, nic nemění. Před svými 

soudci se zapřísahal, žc šlo o jed; a . - d n y poklesek, způsobený bídou a 



nemocí v době po propuštění z vezení, kdy se k němu nikdo z bývalých 

přátel neznal, navíc poklesek starý víc než deset let. Ve své Obraně proti 

lhářům a utrhačům, vydané v listopadu 1872, píše o „vině, která nyní po 

jedenácti letech se na mně mstila tun, že jedině pro ni se mi na sto zločinů 

zrady přičítalo, jichž vinen nejsem'. A o onom "národním soudu" říká: "List 

onen z r. 1861 dostal se vlasteneckým mtžům do rukou, z nichž jeden mne 

k jednomu večeru k sobě vyzval a dostaviv se octnul jsem se v kruhu -

soudcův. Poznal jsem to hned po prvním oslovení mne a neposkvrnil jsem 

se lží, nýbrž přímo jsem vyslovil »ano, list tento jsem psal«. Narážky však 

na jiná jakákoliv udání jsem rozhodně zamítnul, neboť vše jiné jest ohavná 

lež."40 

Bez ohledu na všechny po/děj snesené doklady jeho mnohaletého 

konfidentství lze zde jako hořkou tečku uvést nej strašnější přiznání, které 

mimoděk napsal sám Sabina v zoufalém dopise pět dnů po „národním 

soudu" policejnímu radovi Jawurkevi:41 

„Hochgeehrter Herr! Seit vierzehn Jahren in Verwendung, hatte ich 

das Unglück...1' Velectěný pane! Po čtrnácti letech působení (zvýraznil 

PK) měl jsem to neštěstí, že jistá rnne kompromitující akta padla do rukou 

Julia Grégra. Povolán a usvědčen při schůzi u doktora Kučery, byl jsem 

shromážděnými postaven před alternatívu: buď v osmi dnech opustit 

Rakousko, anebo se nadít, že celá věc bude v plném rozsahu, zejména 

veškerá akta s uvedením mého jména, zveřejněna. Mohl jsem zvolit pouze 

první možnost a musím Vás prosit o poskytnutí značnější peněžní podpory, 

neboť musím vycestovat a svou ro. s zatím zůstavit, dokud ji sám později 

k sobě nepovolám. Snažně Vás prosím mou žádost nejlaskavěji podpořit a 

nabízím se poskytoval v cizině dal íí služby, budu-li k tomu shledán 

vhodným... (zvýraznil PK) Podepsŕn Roman, v Praze 4. srpna 1872. 

40 Karel Sabina, Obrana proti lhářům a u tri,; u r ' 112. 
41 Plné znění dopisu je uvedeno v českem p vkladu jako příloha II v závěru této práce. 
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Kilo prozradí:" agenta Romana? 

Pražská policie, vyšetřující soudce rada Ernst i později badatelé 

vynaložili hodně energie, aby odhaHli 'oho, kdo prozradil identitu agenta 

Romana coby Karla Sabiny. Přitom unikal pozornosti jeden z 

pozoruhodných dokladů. 

Že na policejní agenty měl spadeno především vydavatel staročeských 

listů Politik a Pokrok Jan Stanisla Sľ < jSovský, je známo. Rovněž nelze 

pochybovat o vzájemné řevnivosti Skrejšovského a vydavatele 

mladočeských Národních listů Julia Grégra. 

Pražské policejní ředitelství propadlo panice poté, kdy zjistilo ztrátu 

dokumentů usvědčujících Sabinu. N. í však vyloučeno, že celá akce s 

prozrazením Sabiny byla organizován:: : Vídně, a to bez vědomí pražského 

ředitelství. Kromě jiného této eventualitě může nasvědčovat i skutečnost, že 

ve Vídni byla celá záležitost zveřejněna dříve než v Praze. V Praze pak byla 

zveřejněna dříve ve staročeských !i ch Skrejšovského než v tisku 

mladočeském. Ve všech pracích t> I jně opakovaný starý Arbesův údaj, 

že jako první zveřejnila Sabinovo odhalení kolínská Česká koruna42 9. 

srpna, je, jak už rovněž víme, nepravdivý. 

Je však možné, že Vídeň mohla takto postupovat, aniž by uvědomila 

pražské policejní ředitelství? 

Máme přinejmenším jeden 1 ni.r t .í doklad (a shodou okolností se 

dotýká i Sabiny), že to možné bylo - a dokonce to nebylo ojedinělé. 

Vídeňská policie totiž například získala do svých služeb německo-českého 

žurnalistu a spisovateli; Eduarda liTěra., který jí podával zprávy pod 

pseudonymem Michel aniž o tom , m: věděli.43 Tento Rüffer, jenž byl 

42 Správný název je Koruna česká. 
43 Jaroslav Purš se zřejmě m> lil, když ve své prácí (1959) označil Rüffera za za agenta 
Pražského policejního ředitelství. Karel Ka^b.u !; který se Rüfferovou osobností zbýval 
podrobněji, píše, že „se Eduard Rüffer stal o j 'm.n.a roku i 365 konfidentem ministerstva 
Policie, jemuž potom podával své zprávy i r pražský policejní ředitel měl o jeho 
Činnosti nejmenší tušení." (Kazbunda. 2U0 j 
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kromě jiného spolupracovník Skrejšovského německého listu Politik a který 

zjevně dostával úkoly přímo z Vídně, si také pospíšil, aby po Sabinově 

odhalení napsal skandální román nazvaný Zrádce národa. Román vycházel 

anonymně. Ale ten, kdo vytušil autora, byl právě Sabina. Nešlo o žádnou 

brožuru, jak se píše v Kazbundově práci (2006, s. 446), ale o třídílný román, 

který vycházel v sešitech až do roku 1874, přičemž první díl měl 595 stran, 

druhý 406 stran a třetí 572 stran. Hrdina románu se jmenuje Lapina a Sabina 

také v době, kdy bylo vydání románu ohlášeno, slíbil ve své Obraně proti 

lhářům a utrhačům, že vydá román Menažerie v Čechách, kde bude 

vystupovat postava Büffel nebo Büffer. To může souviset se skutečností, že 

v jedné ze svých starších konfídentských zpráv Sabina o Rüfferovi hovořil 

jako Rüffelovi - nebyl si možná úplně jist, jak se přesně jmenuje. 

Ale vraťme se k možnosti, jak mohlo být prozrazení Sabiny 

inspirováno a prozrazeno. Nejde jen o tom, že tím, kdo mohl Sabinovu 

totožnost prozradit, nebyl ani tak Rudolf Ullrich, jejž kvůli tomu na podnět 

z policejního ředitelství vyšetřoval Zemský co trestní soud,44 jako spíše 

Ferdinand Kopp, recte Svoboda. Už před odhalením Sabinovým padla jedna 

zajímavá indsikrece, která však zřejmě zůstala bez povšimnutí. 

Ve Skrejšovského Pokroku vycházel už roku 1871 od čísla.3 z 3. ledna 

na straně 1 a 2 v rubrice Feuilleton text nazvaný Ze zápisků rakouského 

špicla. Začínal takto: 

„Slíbili jsme před několika dny čtenářstvu, že uveřejníme zápisky, 

kteréž byl jistý policejní dareba jednomu z pánů spolupracovníků našich 

prodal. Odhodlali jsme se tyto zápisky čtenářstvu sděliti, aby zvěděli, jací 

lidé obsluhují rakouskou policii a kterak ji obsluhují. 

Probravše se jaks taks bezedným bahnem těchto dokladů veřejné 

znemravnělosti, podáváme tuto nejprve stručný životopis, jejž svrchu 

vzpomenuté individuum k referátům o špiclovské činnosti své připojilo." 

O agentovi, nazývaném C. J. C. se psalo, že se narodil ve Vídni, v 28 

letech byl odsouzen na osm let k disciplinární setnině a k 78 ranám holí 

44 Jeho výpověď je dochována ve fondu ZTS C 783/1872 v SOA. 
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(neuvádí se zač). Byl v Terezíně, pak opět u posádky v Krakově, odkud mu 

pomohla jakási zpěvačka, procestoval pak Švýcarsko, Belgii a Německo, 

načež se usadil ve Vídni. Za zmínku stojí, že byl také hercem. 

„Jakým způsobem se dostal do služby vídeňské policie," pokračuje 

text, „jakými službami se prokázal dvornímu radovi a policejnímu řediteli 

vídeňskému co spolehlivý orgán, o tom nám autobiografie policejního 

šibala nepodává určitých dat. Tolik jen sděluje, že od 28. února 1866 až do 

1. května r. 1868 byl ve službě p. Strobacha.45" 

V druhém pokračování46 se mluví o tom, že byl ze služby propuštěn, a 

dále: „Slyším, že v Praze potřebují mnoho policejních agentů, zkusím své 

štěstí v Praze, proč bych nenabídl své služby policejnímu řediteli Straubovi? 

Vydal jsem se na cestu a nastoupil jsem v listopadu roku 1868 službu u p. 

rytíře Strauba. 

Ve třetím pokračování47 se mj. dočítáme, že tento chlapík se sám 

nazýval „Lobes", ve čtvrtém48 se o něm vypravuje: „Náš roztomilý »Lobes« 

chtěl také ovšem něco vydělat a vyvedl mistrovský kousek. Vymyslil si totiž 

pyramidální lež a sděluje ji policejnímu ředitelství, aby dokázal svůj 

policejní důvtip, pověděl, co všichni bez toho víme, že chce-li člověk opak 

toho slyšet, co se v životě politickém děje, musí nechat mluvit a raportirovat 

rakouskou policii. Měli jsme to potěšení mluvit s původcem této lži a pravili 

jsme mu, že nepochopujeme, kterak mohl přijmouti tak nestoudné lže do 

svých raportů, načež nám dal věru pamětihodnou odpověď. Pravil totiž: 

„Ovšem, ovšem lhal jsem, ale lhát jsme museli všichni. Kdyby člověk měl 

vypravovat vždy jen to, co se opravdu dozví, to by nás polovic propustili. U 

raportu chtějí páni v presidiu vždy hodně mnoho, a nepřinese-li kdo mnoho, 

mají za to, že nic nedělá. Ostatně což na tom, když jim povíme i lež, však 

ten plat není dle toho, aby si směli vybírat." 

45 Joseph Strobach Meeséry, vídeňský policejní ředitel 
46 Pokrok, č. 4, ze 4. 1. 1871, s. 1-2 
47 Pokrok, č. 5, z 5. 1. 1871, s. 1-2 
48 Pokrok, č. 8, z 8. 1. 1871, s. 1-2 
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Ale to podstatné je jen tak mimochodem sděleno v pátém 

pokračování49: „Ve zvláštní poznámce téhož dne zaznamenal »Lobes« jaksi 

k podpoře své vlastní paměti, že se sešel ráno s kolegou Köppern. Kopp 

jemu (»Lobesovi«) prý vypravoval o jednom tajném, který přijal v 

policejních relacích jméno »Roman« zrovna tak, jako on se nazývá 

pseudonymně »Lobes". K tomuto »Romanovi« je potřeba zachovati zvláštní 

ohledy, aby nebyl prozrazen, kdo to je. »Roman« nechodí, jako my, na 

policejní ředitelství. Kopp povídal: Budeme vidět, jak daleko pan 

Javůrek se svým »Romanem« dojde, a zůstane-li to tajností, (zvýraznil 

P. K.) - Ostatně mu sdělil Kopp, že pan dvorní rada ani Koppa ani »Lobesa« 

nemá ve velké lásce, a že pan Javůrek pravil: Toho jednoho se zbavíme ... 

(Lobese) a tomu druhému (Koppovi) pověsíme košík trochu výše. Kopp 

ostatně vyhrožoval, že se pomstí, nebudou-li s ním lépe zacházet. Pan 

Javůrek mu prý vytýkal, že kompromitoval svým tlacháním policejní ústav." 

Text měl v následujících číslech ještě dvě pokračování, ale to podstatné už 

bylo řečeno. 

Pro důvěryhodnost tohoto textu je třeba uvést, že literát, 50 Ferdinand 

Kopp alias Svoboda byl opravdu agentem, který' se pohyboval v obdobných 

kruzích jako Sabina, dá se dokonce říci, že si i konkurovali; Sabina byl 

ovšem lépe placen. Jaroslav Purš51 píše o událostech roku 1866, že „Sabinu 

však zastínil v této době v očích policejního ředitele Strauba především 

Ferdinand Kopp". Tato sympatie Strauba ke Koppovi měla však krátkého 

trvání. Že Sabina i Kopp bývali pověřováni obdobnými úkoly, svědčí také 

Straubova úvaha, koho poslat s výpravou českých osobností roku 1867 do 

Ruska, aby o ní podával zprávy. Purš52 cituje podle zprávy pražského 

policejního ředitelství, že Straub „nemůže na Rus vyslat s výpravou 

konfidenty Svobodu (= Ferdinanda Koppa) nebo Romana (= Karel Sabina), 

neboť nebyli na výstavu pozváni a i kdyby tam jeli za peníze, jež by jim 

49 Pokrok, č. 10, z 10. 1. 1871, s. 1-2 
50 Roku 1848 např. přispíval do Včely, redigované tehdy Sabinou 
51 K případu Karla Sabiny, str. 45 
52 Tamtéž, s. 47 
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poskytlo pražské policejní ředitelství, bylo by to v českých kruzích nápadné, 

neboť oba jsou nemajetní a bylo by nápadné, kde vzali prostředky na tak 

nápadnou cestu". 

Pokud jde o agenta „Lobese", je mu v archivním fondu tajných akt 

policejního presidia věnována celá složka s nápisem Kasimir alias Lobes 

(nebo Lobeš)53, ale v souvislosti s případem Karla Sabiny se o tomto 

konfidentovi dosud nepsalo. Z dokumentů v této složce se dovídáme nejen, 

že Lobesovo plné jméno bylo Karl Johann Casimir (psáno též Kasimir) a že 

byl konfidentem pražského policejního ředitelství od roku 1868, ale 

například i to, že 20. června 1870 informuje Lobes, jak se ho Kopp 

vyptával, co soudí o aféře Sabinově (ve své zprávě si plete název Vaterland 

s názvem Wanderer) a sděluje Koppův poznatek, že Sabina je v policejních 

službách už devět let. A co je podstatné: 4. července sděluje Koppovo 

přesvědčení, že Sabina je v policejní službě coby Roman. 10. 1. 1871 píše 

zase Svoboda-Kopp dopis policejnímu radovi Františku Javůrkovi o stycích 

Lobese se Skrejšovským. V každém případě je zřejmé, odkud věděl 

Skrejšovský o Sabinovi, a to pravděpodobně už v době Sabinovy aféry s 

Vaterlandem. Vzhledem k tomu, že Kopp se před Lobesem tvářil, jako by on 

byl oním tajemným korespondentem Vaterlandu (Lobes omylem stále mluví 

o Wanderern), není vůbec vyloučeno, že od něj (neboť byl sám také literát a 

pohyboval se v redakčních kruzích) pocházely poměrně podrobné 

informace, jimiž disponoval korespondent Vaterlandu. (Jak už víme, byl to 

budoucí známý historik Josef Kalousek, který tehdy působil jako preceptor 

v rodině Františka Ladislava Riegra.) V té souvislosti lze připomenout, že v 

článku Vaterlandu se mluvilo o tom, že dotyčná osoba je veřejně známá už 

22 let, to znamená od roku 1848. Sabina sice svými básněmi vystoupil na 

veřejnost už dříve (jeho básně vyšly knižně už roku 1841), ale politicky 

známým se stal až v souvislosti s revolučními událostmi roku 1848. Tehdy 

se s ním poznal také Kopp, když přispíval do Sabinou redigované Včely. 

53 Národní archiv, PPT I 14 
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Relace Lobesovy pražskému policejnímu řediteli o Ferdinandu 

Koppovi jsou dnes písemným důkazem toho, že přinejmenším tito dva lidé 

(Kopp-Svoboda a Kasimir-Lobes), kteří opustili policejní služby, věděli už 

roku 1870 o totožnosti literáta a politického řečníka Sabiny s policejním 

agentem Romanem. 

Totožnost Sabiny s agentem Romanem byla tedy zřejmá, šlo jen o to 

získat písemný důkaz. O tom, kdo dodal Juliu Grégrovi hmatatelný důkaz 

ve formě Sabinova rukopisu, je nutno zatím zůstat u domněnky, že to mohl 

být Rudolf Ullrich, na něhož především padalo pozření. Podstatné však je, 

jaká byla v celé věci úloha vídeňského ministerstva vnitra. 
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Tajemství smrti 

Jako snad nic v Sabinove živote se nemůže obejít bez pochybností, tak 

bez tajemství nezůstává ani jeho smrt, i když se dosud všichni životopisci 

Sabinovi spokojili s fakty, které vyplývají z matriky zemřelých Farního 

úřadu u sv. Jindřicha. Podle ní kaplan P. František Brusák udělil 

umírajícímu Karlu Sabinovi poslední pomazání 7. listopadu 1877 v 

Mariánské ulici čp. 1535-11. Jako úmrtní den je uveden 9. listopad 1877 a 

místo úmrtí opět Mariánská ulice 1535-11. Příčina smrti: vysílení.54 

Snad se lze spokojit s vysílením jako příčinou smrti, ale kolik 

smrtelných nemocí končí vysílením? Příliš stár přece Sabina nebyl: bylo mu 

necelých 64 let, a přijmeine-li hypotézu o narození v roce 1911, které, jak je 

zřejmo z jednoho dopisu („Vždyť už jdu do 65 !")35, věřil až do své smrti i on 

sám, pak tedy jen o dva roky více. 

Víme, že Sabina často trpěl plicními neduhy, zejména v roce 1872 

velmi těžkým zápalem plic, z něhož se jen pomalu zotavoval a když byl v 

témže roce odhalen jako policejní konfident, ocitl se v těžké životní krizi, 

která nezůstala bez následků na jeho zdraví. Ti, kteří se s ním v 

následujících letech náhodně setkali, svědčí o jeho velké sešlosti a 

stařeckém zjevu, který ostře kontrastuje s tím. že Sabina si v minulosti vždy 

zakládal na svém mladistvém vzezření. 

O jeho horšícím se zdravotním stavu dostatečně svědčí dopisy dceři 

Eufrosině do Ruska56. Tak 21. dubna 1876 píše: „Divíš se as, proč jsme tak 

dlouho neodpověděli, ale příčina leží jedině v tom že jsa neustále churav 

ode dne ke dni jsem s psaním odkládal, až mi bude lépe. Nyní jsme chvála 

bohu jakž takž zdrávi, ale maminka přece neustále churaví." Pak 5. 

července téhož roku: „Dejž bůh, abyste nás šťastně o fériích navštívili. 

54 Archiv Iii. m. Prahy, Matrika zemřelých fary u sv. Jindřicha 
55 Jan Thon (ed.): Rodinné listy Karla Sabiny, Praha 1947 
56 Tamtéž 
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Těšíme se na to jako děti, ale ještě celý rok je do toho! Budu-li pak tak 

dlouho živ? Byl jsem zase 4 neděle dost povážlivě nemocen, ale zotavil jsem 

se opět. "57 

Poslední z dochovaných dopisů Karla Sabiny dceři je z 10. září 1876 a 

svědčí mj. o tom, že Sabinův zdravotní stav se povážlivě zhoršoval, i když 

je zřejmé, že dceru a zetě nechtěl příliš znepokojovat. Když mluví o 

možnosti, že by se snad s dcerou ještě setkal v Praze, je naděje vždy 

následována pochybností: „Kdybych byl zdráv do té doby - či vlastně ještě 

živ, - jel bych pak s Tebou podívat, se na pomezí Evropy a Asie. Ovšem -

nemám k tomu mnoho naděje, neboť zdravotní stav můj se spíše zhoršuje 

nežli zlepšuje." I když v následujících řádcích věnuje Sabina pozornost 

různým pražským novinkám a zprávám, neubrání se, aby se opět ke svému 

zdravotnímu stavu nevrátil: „Odbýváme život náramně povšedně, bez jiné 

změny, leda že jest mně některý den hůře a některý trochu lépe, pravidelně 

však jsem churav a musím aspoň dva dni v týdnu ztrávit na loži. Nejhůře při 

tom jest, že nemám žádné spaní, tedy vůčihledě chřadnu. Vždyť už jdu do 

65! Mám tedy už čas, abych se odebral!" A po několika dalších větách opět: 

. Jsem tak slabý, že sotva péro v ruce držím. Práce své pro kněhkupce 

diktuji, ale jde to nyní též náramně pomalu, protože mysl je nejasná a 

neduhem těla sklíčená. Trpím prý dle úsudku lékaře játrami, při tom mám 

hrozné žalúdkové křeče, které mne často přepadají. Musím piti ráno teplou 

Karlovarskou vodu (Mühlbrunn), musím se doma aspoň 2 i 3 krát týdně na 

noc koupat v teplé vodě, piju jakés thé, v němž převládá zeměžluč, beru 

kapky »Laurea tinktura« a morfium!" Ještě se zmiňuje, že přestal pít pivo i 

kouřit, a „přestanu snad také brzo jíst, neboť mimo polévku už ani nevím, 

co by mi nedělalo hůře... " 

Není jisto, zda toto byl poslední dopis, který Sabina dceři byl schopen 

napsat, anebo zda se se jiný už nedochoval, ale je jisté, že jeho zdravotní 

stav se nezvratně zhoršoval a zdaleka už nešlo jen o doznívání plicních 

57 Tamtéž. 

67 



neduhu. Šlo zjevně o velmi závažné onemocnění zažívacích orgánu, snad 

jater, a Sabinovo líčení i fakt, že mu lékař předepisoval morfium, zdá se 

nasvědčovat tomu, že šlo rakovinu. Pak by ovšem příčinou smrti 

samozřejmě mohla být rakovinná kachexie (=vysílení). 

Pohřeb se konal z Mariánské ulice na Olšanské hřbitovy (hřbitov III, 

odd. 6., hrob č. 187; je hříčkou osudu, že jen o několik metrů dál, v hrobě č. 

44 byl v následujícím roce pohřben policejní rada František Dedera. známý 

tím, že eskortoval Karla Havlíčka do Brixenu, snad aby byl Sabina pražské 

policii nablízku i po své smrti). Jakub Arbes píše v Záhadných povahách o 

Sabinově pohřbu, že byl „odbýván v neděli za pošmourného a chvílemi 

deštivého odpůldne..." Neděle po 9. listopadu připadla roku 1877 na 11. 

toho měsíce. Pohřbu se kromě několika nejbližších a věrného pejska 

Karouška (Karo) zúčastnilo jen několik sociálně-demokratických dělníků a 

studentů. Ovšem zajímavý je důvod malé účasti, na který vrhá zajímavé 

světlo zpráva otištěná v Dělnických listech: „ Musíme pokárati při této 

příležitosti veřejný tisk český', že neměl ku svým čtenářům ani tolik 

slušnosti, aby byl oznámil, odkud se pohřeb odbývati bude. Někteří ctitelé 

zesnulého, zejména dělníci, čekali na pohřeb ve Vinohradech v Tunelové 

ulici, jiní opět čekali na pohřeb blíže Pštrosky až do 4. hod. odpolední -

ovšem, že marně, poněvadž přenešen byl zesnulý z Vinohradů do Mariánské 

ulice... "58 

Co znamená tato zmínka o přenesení zesnulého z Vinohrad od 

Mariánské ulice? 

Jediný z autorů, který si této věty všímá, je životopisec Sabinův a 

vydavatel jeho Rodinných listů, Jan Thon: „Z citované novinářské zprávy 

by se mohlo zdáti, že snad vznikla pochyba o tom, kde Sabina zemřel: zda v 

ulici Mariánské v Praze II., či na Vinohradech v »ulici Tunelové«. O tomto 

vinohradském pobytě nic jistého nevíme. Snad se tam na čas odebral »za 

bránu«, když ho nemoc již příliš skličovala. Farní kniha zemřelých však 

mluví jasně... Není tedy pochyby, že Sabina zemřel ve svém bytě v Praze II. 

58 Dělnické listy 1877. ló.listopadu 
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v ulici Mariánské v čís. 2 b. " 59 

Není to poněkud chabé vysvětlení? 

Farní kniha zemřelých sice mluví jasně, ale stejně tak jasně mluví i 

novinová zpráva, která bez jakékoli pochybnosti hovoří o přenesení 

zesnulého. 

Kde by se však Sabina dva dny poté, co přijal svátosti umírajících, 

vzal na Vinohradech, když přece bydlel v Mariánské (dnešní Opletalově) 

ulici, na rohu Václavského náměstí? 

Nabízí se i hypotéza, že šlo o mylné informace, plynoucí ze strachu 

policie, aby se Sabinův pohřeb nestal podnětem k dělnické manifestaci. 

Jenomže proč by si potom Dělnické listy stěžovaly, že veřejný tisk český 

„neměl ku svým čtenářům ani tolik slušnosti, aby byl oznámil, odkud se 

pohřeb odbývati bude"? To by se možná dalo vysvětlit tím, že policie 

vypustila klamné zprávy prostřednictvím svých agentů a informátorů a ty se 

pak šířily jakousi šuškandou. To by vysvětlovalo, proč „zejména dělníci" 

čekali v Tunelové ulici, jiní pak zase poblíž Pštrosky. 

Ale nevysvětluje nám to, proč Dělnické listy s takovou určitostí hovoří 

o přenesení zesnulého. 

Pravda, do Tunelové ulice to z rohu Mariánské opravdu nebylo daleko 

a koneckonců příliš daleko to nebylo ani ke vchodu do Pštrosky. Tunelová 

ulice byla v té době v místech dnešní ulice Rubešovy a Londýnské a 

začínala dokonce prakticky v místech Novoměstského divadla (přibližně 

tam, kde je dnes Státní opera. Do tehdejší Černokostelecké silnice, dnešní 

Vinohradské třídy, ústila zhruba v místech, kde dnes ústí zbytek Rubešovy 

ulice. Hradby byly v tu dobu již zbořeny, právě rok před Sabinovou smrtí 

byla zbořena i Koňská brána. Tyto změny a zejména budování divadelních 

arén na Vinohradech sledoval Sabina (někdejší divadelní herec a dramatický 

autor!) i při své pokročilé nemoci s velkým zájmem. 

Čteme-li pozorně Sabinovy poslední dopisy Eufrosině, narazíme na 

jistou nesrovnalost, které si kupodivu nevšiml ani vydavatel dopisů Jan 

59 Rodinné listy Karla Sabiny, s. 127. 
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Thon, ani doposud (pokud je známo) nikdo jiný. 

Sabina své Sínince znovu a znovu líčí průběh boření novoměstských 

hradeb a jejich bran a opakovaně si pochvaluje počet nových vinohradských 

divadel. Tak v dubnu 1876 píše: „Hradby městské, bašty, od Poříčské brány 

až k nám už padly Jen Koňská a Žitná brána osaměle postojí ještě as dva 

měsíce. Od Poříčské (bývalé) brány až k Nové (bývalé!) táhne se park a 

půjde až k nám! Vůbec Praha na celé té čáře od Karlina až k Nové Praze už 

není k poznání, a zvláště na blízku našeho obydlí, mezi Koňskou a Žitnou 

bránou panuje život náramně svěží. Nedaleko od nás se právě staví nová 

Mladočeská aréna, as 50 kroků od ní je Theatro italiano, as tři sta kroků 

dále, přímo naproti Pštrosce se upravuje Staročeská aréna, tatáž, která 

stála nad Koňskou bránou, slovem je tu velmi živo. "60 

Podle všech známých dokladů i podle všech životopisců měl tehdy, v 

roce 1876 Sabina bydlet na Novém Městě v Široké, dnešní Jungmannově, 

ulici čp. 744 (dům pana Kleinmonda, III. patro). Na toto bydliště se však 

nemůže vztahovat údaj, že park na místě hradeb (pozdější Městské, pak 

Vrchlického sady) „půjde až k nám"! A v souvislosti s domem v Široké ulici 

vůbec nelze mluvit o místě „mezi Koňskou a Žitnou branou"! A jak mohly 

novoměstské hradby padnout „až k nám", když v okolí této ulice nikdy 

nestály? Toto vše by se s jistou licencí dalo vztáhnout na nové bydliště v 

Mariánské ulici, kam se však Sabinovi odstěhovali až někdy v létě roku 

1877. Ale ani toto místo se nenacházelo mezi Koňskou a Žitnou branou. 

Podobně Sabina píše i v dopise z července 1876: „Až přijedete k nám, 

nepoznáte Prahu, tak se zvláště na naší straně změnila. Hradby i brány 

padly, na místo jich jsou nesmírná prostranství od Slepé až k bývalé 

Poříčské bráně. Naše Vinohrady vyrostly na pravé město, domy jako paláce 

a pět divadel v našem předměstí!" Proč Sabina mluví o našich Vinohradech 

a o našem předměstí? Ani Široká, ani Mariánská ulice neležely na 

Vinohradech a už vůbec ne na předměstí. 

Ještě určitěji, tak, že už to snad nepřipouští pochybnosti, mluví Sabina 

60 Rodinné listy Karla Sabiny. 
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ve svém posledním dopise z 10. září 1876. Zdá se, jako by znovu, už po 

třetí, opakoval, co už své dceři psal dříve: „Hradby od Poříčské až k Slepé 

bráně už padly, řady nových domů, pravých paláců, jako z vody vyrostly! 

Na Vinohradech, kde bydlíme, se nachází pět divadel// - Národní aréna 

staročeská, ježto stála dříve na hradbách, stojí nyní na poli proti vchodu do 

Pštrosky. Mladočeská aréna, docela nová, velkolepá svou výstavností a 

konstrukcí, stojí několik set kroků od nás na poli, hned u bývalé Žitné 

brány..."61 

Ano, „na Vinohradech, kde bydlíme". Jenomže Jan Thon, vydavatel 

těchto dopisů, bez jakýchkoli pochyb píše: „ V té době r. 1877 se Sabina 

přestěhoval do nového bytu ze Široké (Jungmannovy) ulice do ulice 

Mariánské, do nárožního domu naproti Národním listům. " Nepřipouští tedy 

ani možnost, že by se Sabinovi nestěhovali přímo ze Široké do Mariánské 

ulice a že by měli mezitím ještě nějaké bydliště na Vinohradech. Zvláštní je, 

že Jan Thon, který jinak Sabinovy dopisy často obšírně komentuje, nechává 

citovaná místa bez povšimnutí. Ale Sabina v dopisech mluví dosti jasně. 

Místo, o které by mohlo jít, by mělo být někde mezi branami Koňskou a 

Žitnou, někde, kam by mohly dosahovat sady po zrušených hradbách, 

několik set kroků od Nového českého divadla. 

Je možné, aby tady někde Sabinovi bydleli někdy mezi roky 1875 a 

1877, v každém případě však roku 1876? Doklady k tomu zatím nemáme. 

Nabízí se ještě jedna možnost. Známe přece Sabinu jako velkého 

fabulátora, notorického lháře a mystifikátora, v jehož životě jako by vše 

bylo pravdivé jen zpola a o všem se dalo pochybovat - od data a místa 

narození až po místo smrti. Nepopisoval Sabina v dopisech své dceři jen 

svůj sen, když viděl jaké krásné nové domy, „pravé paláce" za zrušenými 

hradbami vyrůstají? Nebyla to jen jeho touha a sen bydlet v jednom z těchto 

domů, navíc uprostřed největšího soustředění nových divadel? Neviděl v 

tom snad ještě svou novou příležitost a snad i návrat k touhám svého mládí, 

kdy s přítelem Máchou hrávali v Kajetánském divadle? Není možné, aby 

61 Tamtéž 
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toto vše prožíval alespoň v dopisech drahé Sínince a jejímu muži Emánkovi, 

který mu byl neméně drahý a o jehož přízeň se v dopisech přímo 

doprošoval? Nestávalo se to pro něj alespoň v dopisech osvobodivou a 

blahodárnou skutečností ve chvílích, kdy „mysl je nejasná a neduhem těla 

sklíčená "? Snad také proto, aby přesvědčil Eulrosinu, a možná i sám sebe, 

opakuje tyto informace s takovou neodbytností ve třech po sobě jdoucích 

dopisech. Navíc tušil, že Eufrosina a její muž do Prahy už hned tak 

nepřijedou (i když si snažil namlouvat opak) a že se s nimi zřejmě už živý 

neshledá. 

Ano, i to je možné vysvětlení. Ale co na Sabinových údajích nejvíc 

zaráží, je fakt, že jeho určení se docela dobře hodí na spodní část tehdejší 

Tunelové ulice, o níž už byla řeč... 

Ještě roku 1866, kdy adresuje Svatoboru úpěnlivou žádost o finanční 

výpomoc, podepisuje: „Karel Sabina, spisovatel. V Praze, Žitnobranská ul. 

č. 657." Ano, Žitnobranská ulice by vyhovovala místopisným údajům v 

dopisech dceři Eufrosině z roku 1876. Ale pouze za předpokladu, že dům 

č.657 by byl v její horní části, v místech dnešního náměstí I. P. Pavlova. 

Kdybychom věděli něco více o tomto domě a této adrese, dalo by se snad 

předpokládat, že se sem Sabinovi na krátkou dobu nastěhovali v době, kdy 

už nebydlili v ulici Široké a kdy se ještě nenastěhovali do ulice Mariánské. 

Snad by to pro ně dočasně bylo nej jednodušší řešení, vrátit se tam, odkud se 

stěhovali do Široké a kde je snad majitel domu znal. Jenomže jediné, co lze 

o domě č. 657 zjistit, je skutečnost, že vůbec nebyl v horní části ulice zvané 

Žitnobranská, ale že byl naopak v blízkosti Karlova náměstí, čtvrtý dům od 

náměstí na levé straně, tehdejší číslo 7. A to bylo místo náhony vzdálené 

těm, o nichž Sabina píše ve zmíněných dopisech. Takže i tato svůdná 

domněnka padá. 

Dochovala se ještě jedna zmínka o Sabinově přítomnosti na 

Vinohradech, nedaleko uvedených míst. A to z doby, kdy určitě nechodil na 

příliš daleké vycházky. Její autor, novinář Adolf Srb, událost sice umístil do 
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dubna roku 1874, ale klidně se mohla odehrát o rok Či o dva později. Vždyť 

autor své vzpomínky napsal a vydal téměř čtyřicet let po oné události, roku 

1913. Napsal: „ Vracel jsem se s přítelem a kolegou Františkem Černým z 

»fidlovačky« v Nuslích. Tehdy byla na oněch místech za Koňskou a Žitnou 

branou, kde se nyní rozkládají Král. Vinohrady, jen pole a toliko několik 

osaměle stojících domů. Na nuselské silnici, na nynějším Tylově náměstí, 

stával dům, v němž se nalézala plzeňská pivnice, pražskými výletníky hojně 

navštěvovaná. Zašli jsme tam a zasedli jsme za dlouhý stůl, u něhož seděl 

starý pán s dlouhým, jako stříbro bílým vousem. Nevšimli jsme si ho a bavili 

jsme se chvíli spolu. Tu ozval se neznámý pán: »Což mne již neznáte?« a 

hlas se mu chvěl. Pohlédl jsem upřeně na něho a poznal jsem - Karla 

Sabinu. "62 

Samozřejmě, může to být náhoda, Sabinu bylo jistě možno v těch 

letech potkat i na jiných místech, i když se před lidmi spíše skrýval. Ale toto 

místo je rovněž v blízkosti Tunelové ulice a mladočeského Nového 

divadla... 

Toto divadlo, o kterém píše v dopisech Eufrosině a které stálo 

přibližně v místech nynější kavárny Demínka, budilo nesporně Sabinův 

zájem. Nejen proto, že bylo výsledkem snažení mladočeské strany, s níž 

býval před svou tragédií politicky spřízněn, a jejím vítězstvím v soupeření 

se Staročechy. Ale i z jiných důvodů: vždyť například již v druhém roce své 

existence, v sezóně 1877 (kdy Sabina v listopadu umírá) uvedlo Nové české 

divadlo třikrát Smetanovu (a jeho) Prodanou nevěstu, dvakrát Branibory v 

Čechách a jednou Blodkovu a jeho operu V studni. (Na plakátech však 

Sabinovo jméno uvedeno tehdy nebylo.) 

Nemáme důkaz, ale není vyloučeno, že Sabina přibližně rok před svou 

smrtí bydlel na Vinohradech někde mezi bývalými branami Koňskou a 

Žitnou, možná v ulici Tunelové. (Podle zmínky v dopise za zahradou tohoto 

vinohradského domu pochoval „ve škatuli" jednoho z psíků, kteří žili v 

domácnosti Sabinových, starou Bianku, ženu Károvu, tedy fenu psíka, který 

62 Adolf Srb: Z půl století 1, Praha 1913 
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za rok a půl bude doprovázet svého pána k jeho olšanskému hrobu.) 

Jisté je, že Sabina jevil zájem o nová vinohradská divadla, ať už to 

bylo staročeské naproti Pštrosce (přibližně na rohu dnešní Balbínovy ulice a 

Vinohradské třídy v bloku nad rozhlasem) či mladočeské na místě nynější 

Demínky. 

Můžeme se ptát: Je zcela vyloučeno, že by i poté, kdy už přijal 

poslední pomazání a kdy se mu snad náhle udělalo lépe a nebo snad v 

náhlém pominutí smyslů vyšel na svou poslední vycházku? Snad rozloučit 

se s místy, která měl rád? Anebo se naposled podívat, jak pokračuje stavební 

ruch na Vinohradech, kde takřka každým dnem vyrůstaly nové domy, „pravé 

paláce"? 

Anebo to mělo být jeho poslední divadelní gesto - odejít i z domova, 

zemřít v ústraní, nikým nepoznán? 

Ostatně peníze neměl - a z čeho by vdova zaplatila pohřeb? 

Byl 9. listopad a bylo sychravo. Z 9. na 10.listopadu došlo k ochlazení 

na - 1,5 C, přičemž ještě 6. listopadu bylo 15,2 C nad nulou (podle 

Statistické příruční knížky král. hl. města Prahy za rok 1877). Pokud vyšel z 

domu - je vyloučeno, aby zabloudil? Anebo aby doklopýtal popaměti k 

bydlišti, které mu utkvělo v paměti, ale kde už nebydlil? 

Je to příliš mnoho otazníků, které vyplývají nejen z rozporu mezi 

novinovou zprávou a matričním záznamem, ale i z dopisových zmínek, jež 

dosud zůstávaly nepovšimnuty. Je příliš snadné dát za pravdu pouze 

záznamu v úmrtní matrice. Vždyť zcela důvěryhodný nebyl ani ten v 

matrice narozených od sv. Haštala. 

Nevíme, kde zemřel, a nevíme, kolik mu bylo let. Byl pohřben do 

hrobu, kde později po dlouhé roky byla uvedena jen jména zcela jiné rodiny, 

přestože kromě Karla Sabiny tu byli deset let po něm pochováni rovněž jeho 

žena Josefa Sabinová a jeho syn Alois Schönauer „vulgo Sabina". Roku 

1905 byl hrob prodán a k pohřbívání jej používala jiná rodina... Dnes je 

ovšem díky Klubu za starou Prahu nově upraven a opatřen nápisem. 
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Jak byly odhalovány důkazy o Sabinove konfidentství 

Trvalo ještě dlouho, než se mohla veřejnost seznámit s konkrétními 

důkazy Sabinova konfidentství. Bylo nutno vyčkat až do doby, kdy po 

rozpadu Rakouska-Uherska byly postupně zpřístupněny i policejní archivy. 

Do té dob)' měli vlastně volné pole působnosti všichni ti, kdo chtěli Sabinu 

bránit a považovat z neprůkaznou. Jakub Arbes totiž dokonce napsal, že 

policejní důkazy byly spáleny. Málo je známo, že první, kdo uveřejnil v 

tisku zcela konkrétní důkaz této Sabinovy činnosti byl novinář Egon Erwin 

Kisch. 

Shrňme tedy hlavní výsledky badatelské činnosti v chronologickém 

pořádku, jak postupně vycházely na světlo. 

Kisch (1921): Cituje zprávu pražského policejního ředitele Sedlaczka 

ministerskému předsedovi z 1. prosince 1869 o sdělení konfidenta Sabiny, 

že K. Sladkovský navštívil Vídeň a tajně jednal na téma vyrovnání, jednání 

se zúčastnil i ministr Giskra. Na základě této zprávy usuzoval Kisch, že 

pokud se nenajde nic jiného, je třeba věřit, že Sabina policii informoval jen 

o nepodstatných věcech. 

Tobolka (1921): Rekonstruuje události večera 30. července 1872 u dr. 

Jana Kučery, informuje o dokumentech, jimiž byl Sabina usvědčen: zpráva 

policejního ředitelství ministru z 27. září 1861 čís. 3024 o bulharském 

studentu v Praze Vasilu Dimitriji Stojanovovi. Pravděpodobně byl přiložen 

překlad dopisu, který Stojanov obdržel z domova, překlad byl podepsán 

Roman. Druhá zpráva byla z 12. října 1861, čís. 3838 a obsahovala 

životopis a vylíčení četných Sojanovových akcí. 

Na základě výnosu c. k. nejvyššího policejního úřadu z 11. července 

1859 č. 3958 BM byl Sabinovi, jak informuje Tobolka, vyplácen měsíčně 

plat 100 zl. Uvádí tři dopisy Sabinovy policejnímu radovi Javůrkovi z 4., 5. 

(nebo 6.) a 14. srpna 1872, v nichž Sabina líčí události 30. července v bytě 
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dr. Kučery, píše, že je ve strašlivém stavu, který by mohl skončit jen 

sebevraždou, žádá o finanční pomoc, třetí dopis píše z Drážďan a v jeho 

závěru žádá o ochranu své rodiny. První dva dopisy podepisuje jako 

Roman, třetí jako Sabina. 15. srpna se Sabina vrací do Podmokel 

(Bodenbach), kde mu policejní posel proti potvrzení vydává 450 zl. 

(potvrzení citováno). 

Zpráva praž. policejního ředitelství z 6. srpna 1872 konstatuje, že do 

policejní budovy přicházel Sabina zřídka, jen na pozvání tiskové kanceláře. 

Referoval o nejnovější době, od roku 1872 však nikdy písemně. Míval 

porady s polic, radou Javůrkem v jeho bytě, buď v nejrannějších nebo 

pozdních hodinách večerních nebo na odlehlých místech za městem. 

Citovány tři zprávy z 11. a 13. června 1872. o návratu mladočeského 

předáka Ervína Špindlera z Itálie do Prahy a návštěvě u K. Sabiny, dále o 

cestě Švagrovského, Ferdinanda Napravila, K. Sabiny a dr. Jana Kučery do 

Itálie (Sabina za rekonvalescencí, financovanou Švagrovským a 

Napravilem, Kučera na svatební cestu). 

Tobolka se domnívá, že Sabina byl od roku 1859 jistě až do r. 1872 a 

pravděpodobně až do své smrti měsíčně placeným důvěrníkem státní 

policie. 

Kazbunda (1924): 27. března 1866 byl jmenován pražským 

policejním ředitelem Adolf ryt. Straub, náměstek vídeňského policejního 

ředitele. V Praze se stal nástupcem vl. rady Václava Ullmanna, disciplinární 

cestou předtím penzionovaného. (Straub byl polic. řed. v Praze do 5. 5. 

1869, kdy byl na vlastní žádost pro pokročilý věk zproštěn úřadu. 

Nástupcem se stal sekční rada policejního ministerstva Albert Sedlaczek ryt. 

z Granthalu.) 

Straub v roce 1866 propustil ze služeb policie K. Sabinu (který byl v 

tu dobu konfidentem již sem let), maje za to, že jeho výkony neodpovídají 

jeho poměrně vysoké odměně. V dubnu 1867 ad hoc dohodl Straub se 

Sabinou (konfidentem Romanem) za odměnu 100 zlatých jednou pro vždy 
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nepřímé zpravodajství o zájezdu české delegace na národopisnou výstavu 

do Moskvy, tím způsobem, že Sabina bude policii předávat dopisy svého 

zetě Emanuela Vávry, člena delegace do Moskvy. Od 23. května do 20. 

června 1867 tak Sabina policii předal celkem 18 dopisů, které 

pravděpodobně musil Straubovi nosit nerozlepené. Kazbunda cituje 

dopisy Strauba Beustovi, které definitivně ztotožňují Sabinu s k 

konfidentem Romanem (Roman recte Karel Sabina). 

Odložilík (1925), Veselý (1925), Hýsek (1925): Informace o zprávě 

pražského policejního ředitelství (Päumann) místodržiteli z 13. prosince 

1859 o Janu Nerudovi, která působila ve Vídni v jeho neprospěch a 

znemožnila vydávat v Litomyšli u A. Augusty 2. ročník "Obrazů života". 

Neruda je ve zprávě označován za nejnebezpečnějšího ze skupiny mladých 

literátů. Obrazy se však již v předstihu tiskly a zpráva uvádí, že se zpravodaj 

o této skutečnosti dověděl od J. E. Sojky. Odložilík (spolu s Antonínem 

Veselým v Československé republice 4. 8. 1925 a M. Hýskem v Lumíru z 

29. 10. 1925) připouští, že informátorem policie mohl být Sabina, možná i 

za nevědomé či záměrné účasti J. E. Sojky. 

Kazbunda (1927): Cituje Sabinovy zprávy z let 1859 a 1860 o 

poměrech v českých politických kruzích, v nichž udává, o čem se .hovoří v 

bytě Riegrově a Palackého, charakterizuje politické názory obou 

jmenovaných a jasně už rozlišuje názory obou budoucích českých směrů -

staročeského a mladočeského. V poznámce Kazbunda píše: „Analysou 

prvních politických zpráv Sabinových a jeho vstupem do policejních služeb 

budeme se zabývati jindy."63 

Zuman (1928-29): Upozorňuje na pravděpodobné Sabinovo 

konfidentství při přípravě tábora lidu na Mužském v červenci r. 1869. 

Upozorňuje na dopis, který' napsal okresní tajemník Adolf Šimek Sabinovi s 

žádostí, zda by mu Sabina nenapsal menší projev o českém novinářství. 

Sabina zřejmě dal dopis k dispozici policii. 

63 Kazbundova práce o Sabinovi ležela dlouhá léta mezi jeho pozůstalostí v Archivu 
Národního muzea, odkud ji rok 2006 vydal tiskem editor Martin Kučera. 
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Roubík (1931): Vyslovuje oprávněnou domněnku, že podrobné 

informace pražského policejního ředitelství o Skrejšovském a jeho stycích 

se Srby a Chorvaty pocházejí od Sabiny. 

Odložilík (1931): V květnu 1871 se v restauraci Měšťanské besedy 

konala porada jíž se zúčastnil Alfons Šťastný z Padařova a kromě něj E. 

Grégr, M. Tyrš, J. Barák, K. Tůma, J. V. Sládek a Karel Sabina. Hlavní 

slovo měl Šťastný a hovořil o své staré myšlence vzbudit v národě velké 

hnutí pro vystupování z katolické církve, (v jeho kraji již jeho přičiněním 

vystoupilo z církve 15 osob.) Šťastný přátelům předložil rukopisy několika 

brožur, které měli přečíst Grégr, Tyrš a Sabina a říci o nich své mínění. Dále 

se hovořilo o tom, že boj bude třeba rozpoutat nejen proti katolické církvi, 

ale i proti Riegrovi a Staročechům. Policejnímu řediteli o schůzi podal 

Sabina zprávu i s textem Šťastného brožur. (PP 1870-80, fasc. 5/1/6, čís. 

2112 ai 1871). V červenci dodal Sabina policii i dopis, který mu Štastný 

napsal (10.7.) V říjnu pak rukopis deseti brožur, které si vypůjčil od Baráka, 

jemuž je svěřil k přečtení Šťastný. Zároveň však Sabina v novinách Slovan 

začal 13. 9. otiskovat úryvky z brožury Zákon a revoluce (bez autorova 

jména). Dva z deseti textů brožur (Válku učiňme nemožnou a Má katolík z 

církve vystoupiti a k jiné a ku které přistoupili?) zaslal pražský policejní 

ředitel (Sedlaczek) v německém překladu do Vídně a místodržiteli. 

Žáček (1935): Cituje množství policejních zpráv z období polského 

povstání v roce 1863 o polonofílech a jejich pomoci polským povstalcům, 

řada těchto zpráv je s velkou pravděpodobností psána na základě 

Sabinových udání, na jejich základě byl v Polsku např. zatčen J. Barák a do 

žaláře odsouzen V. Zrůst. 

Žáček (1936): Studie reaguje na Strejčkovu publikaci Spolutvůrce 

„Prodané" národ neprodal, která se snažila Sabinu očistit. Žáček shrnuje 

dosud uveřejněné důkazy Sabinovy zrady a přináší další dokumenty, 

zejména o tom, že Sabina byl pověřen policejním dohledem nad rodinou 

Fričů a že podával podrobné informace rovněž z dopisů J. V. Friče z 
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emigrace, dále že informoval o rozporech v českém národním táboře a 

především že zrazoval polofilské hnutí v době polského povstání r. 1863. 

Otiskuje dvě zprávy, psané vlastnoručně Sabinou, jednu o J. V. Fričovi a 

jeho kontaktech v emigraci, druhou o situaci v Českém politickém hnutí. 

Hájek (1955): Upozornil na další zpravodajství Sabinovo z r. 1864 o 

poslu polského Národního výboru v Drážďanech, který navštívil Prahu. 

Purš (1958): Uvádí pravděpodobné Sabinovo policejní zpravodajství z 

táborů lidu v roce 1868 a dalších letech. 

Purš (1959): V zásadní práci shrnuje autor dosavadní literaturu a 

přináší další doklady Sabinovy spolupráce s policií zpracováním nového 

materiálu z vídeňského Domácího, dvorního a státního archivu. Objasnil 

blíže otázku, jak byl Sabina získán za policejního agenta a uveřejnil jeho 

první konfidentské zprávy a upozornil na některé další případy Sabinovy 

spolupráce s policií, např. v souvislosti s J. V. Friěem, dále s J. E. Sojkou, 

Sladkovským, Švagrovským, Šemberou či Kampelíkem. Zajímavé je 

upozornění na prohlášení J. V. Friče zrádcem národa v říjnu 1870, jehož se 

Sabina zúčastnil, a pověření Švagrovského, aby zprávu sdělil Fričovi. 

Kazbunda (2006): Po vydání Puršovy práce se zdálo být téma 

Sabinova konfidentsví vyčerpané. V Archivu Národního muzea však byla ve 

fondu pozůstalosti Karla Kazbundy uložena široce pojatá - a bohužel 

nedokončená - práce o Karlu Sabinovi. Kazbunda v ní shromáždil dostupné 

archivní doklady o Sabinově životě včetně toho, jak vstoupil do policejních 

služeb, až do roku 1861. Shrnul zde i jeho konfidentské relace do toho roku. 

Podstatným objevem v poslední kapitole je nalezený opis onoho dopisu, 

který obdržel Bulhar Svojanov a jímž byl Sabina na „národním soudu" 

usvědčen. Z obsahu dopisu vyplývá, že zdaleka nebyl tak nevinný, jak se 

soudcům snažil namluvit Sabina a jak tím argumentovali v pozdějších letech 

Sabinovi obránci. Zněl takto: 

„Buď připraven, milý Vasile! Nebude dlouho trvat, kdy vlast Tebe 

a vás všechny v cizině bude potřebovat a zavolá vás zpět. Naši byli u 
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Michala, cara Srbů, dědice Dušanova, jehož mrčením je stát se naším 

osvoboditelem a otcem. Prosili jsme ho, aby se opásal mečein, nabil 

pušku a táhl s námi proti Istanbulu. Naše postavení je nesnesitelné. 

Musíme svou bídu smýt tureckou krví, nebo v této bídě zahynout. To 

jsme mu řekli a ještě mnoho jiného a on nám naslouchal jako muž, 

který to všecko už ví a ví také, co chceme. On přijde se svými Srby, 

slyšíš, Vasile, slyšíte všichni? Srbové přijdou všichni, všichni, a ti z 

Černé Hory rovněž, a budou se dít strašlivé věci. Car Michal nám 

všecko slíbil, všecko, co si přejeme a co potřebujeme. Slíbil nám víc, než 

jsme očekávali. ,Ale nemluvte a nepište o tom,' pravil nám, ,psaní vše 

pokazí! Pak by se do toho vmísili diplomati a zkřížili by naše plány. V 

první řadě tu je Rakousko, které číhá, po něm by přišli ostatní. Já 

myslím, že se o nás nemají co starat a vměšovat se do našich věcí. Ale 

nechť si přijde, kdo chce - iny se budeme bít!' Tak mluvil Michal. 

Střežte se, aby ani jediné slovo z jeho řeči nepřišlo do novin! Bude z 

toho velká a svatá válka. Všichni naši muži a všichni mladíci musí být 

při tom. Z domovů potáhne všechen lid, ba i ženy a děti Bosny. Proto 

buďte připraveni a přijďte na první zavolání. Ale buďte mlčenliví a 

nevěřte žádnému Němci, ti jsou i pro ďábla příliš špatní!"64 

64 Karel Kazbunda dopis přeložil z německého textu, neboť Sabina obsah dopisu odevzdal 
komisaři Javvurkovi v němčině a ten jej opět ve svém opise zaslal do Vídně. - Karel 
Kazbudna, Sabina, Praha 2006. s. 474-475. 

80 



Koho Karel Sabina poškodil svou spoluprací s policií? 

I když, jak jsme viděli, bylo sneseno mnoho důkazů o tom. že libretista 

Smetanovy Prodané nevěsty, spisovatel Karel Sabina, byl placeným 

konfidentem rakouské policie, vždy se vyskytovaly otázky: Nevodil Sabina 

pouze policii za nos? Ublížila vůbec jeho udání někomu? Je zvláštní, že tyto 

otázky jsou pokládány dodnes a pochybnost o míře Sabinovy viny se 

houževnatě udržuje. 

Jaká je pravda? 

Poté, co roku 1872 odezněly novinové články označující Sabinu za 

zrádce národa, informující o národním soudu nad ním a o jeho odjezdu z 

Čech, málokdo si na něj vzpomněl. Smetanovy opery na Sabinovo libreto 

(kromě Prodané nevěsty to byli také Brartiboři v Čechách) byly uváděny bez 

jména libretisty. Sabina se sice do Cech vrátil, své soudce (kromě iniciátora 

Julia Grégra to byli mj. i básníci Jan Neruda, Vítězslav Hálek či redaktor 

Josef Barák) žaloval pro terorismus, ale k soudu nikdy nedošlo. Publikoval 

sice, ale častěji jen německy, a to ještě pod pseudonymy (např. Arian 

Želinsky, Leo Blass), a zemřel roku 1877 v naprosté bídě. Ti, kteří ho v 

posledních letech života náhodně potkali, vyprávěli, že vycházel jen po 

setmění v převleku a s falešným vousem. Jana Nerudu a spisovatele 

Ladislava Quise oslovil jako žebrák.65 

Teprve po zániku habsburské monarchie a otevření archivů mohly být 

nalezeny doklady o Sabinově spolupráci s policií a jeho zradě. Je málo 

známo, že vůbec prvním, kdo po roce 1918 informoval o konkrétním 

důkazu Sabinovy viny, byl zuřivý reportér Egon Ervín Kisch. Ten roku 1921 

v listu Prager Tagblatt citoval zprávu pražského policejního ředitele 

Sedlaczka ministerskému předsedovi z 1. prosince 1869 o sdělení 

konfidenta Sabiny, že Karel Sladkovský navštívil Vídeň a tajně jednal na 

65 Ladislav Quis, Vzpomínky ze staré Prahy, Praha 1984, s. 86. 
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téma vyrovnání, přičemž jednání se zúčastnil i ministr Giskra.66 Na základě 

této zprávy usuzoval Kiseh, že pokud se nenajde nic jiného, je třeba věřit, že 

Sabina policii informoval jen o nepodstatných věcech. Cosi podobného 

napsal už před ním roku 1911 Sabinův životopisec Vojtěch Kristián 

Blahník: „ Vůbec, přihlédneme-li blíže k tomu, co Sabinovi za vinu kladeno 

a jak se věci vlastně v politice a veřejném životě vyvíjely, vidíme, že nelze 

mu dokázati v žádném případě, že by byl uškodil někde národu. Prostě z 

jeho konfidentství národ škodu neměl.1,67 Vydavatel výboru ze Sabinovy 

poezie Miloš Marten napsal r. 1920 o básníkovi slova, z nichž nelze 

nevyčíst sympatii: „Psanec: nikdo jím nebyl tak cele, osudně, jak on, nikdo 

jím nebyl tak hrdě. "óH 

Přesvědčení o Sabinově nevině přetrvávalo dlouho, přestože důkazů o 

opaku nebylo od roku 1921 málo. Texty Sabinových udání a dopisů policii z 

rakouských archivů otiskli postupně Zdeněk Tobolka (1921), Josef Volf 

(1921), Karel Kazbunda (1924), Josef Odložilík (1931), František Roubík 

(1931), Václav Žáček (1936), a především Jaroslav Purš (1959), ale i 

někteří další historici. 

Literární historik Ferdinand Strejček vydal roku 1936 brožuru 

Spolutvůrce „Prodané" národ neprodal, v níž Sabinovu konfídentskou 

činnost hájí absurdním argumentem, že Sabina zrazoval jen škůdce národa, 

proti nimž (marně) hledal pomoci u policie, když nenašel opory u vlastních 

lidí. Tato Strejčkova brožurka vyvolala nesouhlas historiků a např. Václav 

Žáček publikoval další doklady z někdejších rakouských archivů o 

Sabinových raportech.69 Strejček však dokonce ještě roku 1948 tvrdil, že 

„všecky dokázané případy Sabinova konfidentství svědčí docela ve 

prospěch zdánlivého zrádce ",7() 

66 E. E. Kisch, Der Bericht der Polizeikonfidenten, in: Prager Tagblatt, 1921. 16. 1. 
67 Vojtěch Kristián Blahník, Karel Sabina, výbor z jeho děl a životopisná studie. Praha b. d. 
(1911). 
68 Karel Sabina, Lyrika. Úvod napsal Miloš Marten. Praha, 1920. 
69 Václav Žáček, K případu Karla Sabiny, Časopis Národního muzea, CX (1936), s. 73—93. 
70 Ferdinand Strejček, Podivný zrádce národa, in: Naši bojovníci perem, Praha 1948. 
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Může být pravda, že Sabinova hlášení , která počínaje rokem 1859 

podával pražskému policejnímu ředitelství pod krycím jménem Roman, 

nikomu a ničemu neublížila? 

Podívejme se například na Sabinova udání z roku 1863, kdy policii 

informoval o tom, co podnikala česká polonofilská veřejnost na podporu 

povstalých Poláků v jejich boji proti Rusku. V březnu informoval, že do 

Polska odjel student Antonín Sojka s úmyslem vstoupit do povstaleckých 

vojsk. Dále udal policii adresu bratří Žulinských v Krakově, kteří 

dobrovolníky najímali. Ti byli poté zatčeni a uvězněni. V květnu informoval 

Sabina o cestě Josefa Baráka do Polska. Barák byl v Krakově zatčen a 6 

neděl vězněn pro zločin najímání do cizího vojska. 

V červenci udal pardubického rodáka Václava Zrůsta, který se v 

Polsku zúčastnil několika bitev po boku povstalců, vrátil se do Čech, aby 

organizoval české dobrovolníky na pomoc polským povstalcům. Zrůst 

přespával mj. také u Sabiny a Sabinova dcera Eufrosina vyšívala jednu ze 

stuh na korouhev dobrovolnické legie. Zrůst odjel 26. 7. do Krakova, a 

Sabinovi poslal téhož dne po jednom z dobrovolníků dopis s příslibem 

adresy. Ještě téhož večera Sabina doručil dopis komisaři Javůrkovi a hned 1. 

srpna byl Zrůst v Krakově zatčen a 2. 4. 1864 odsouzen k vězení na dva a 

půl roku, trest později zmírněn na jeden rok. V důsledku věznění však Zrůst 

v mladém věku zemřel. Korouhev se stuhami, která měla být poslána za 

Zrůstem, odevzdal Sabina policii. Přinejmenším v tomto případě byl Sabina 

agentem-provokatérem. Václav Žáček roku 1936 o Sabinovi napsal: „Radil 

a našeptával Zrůstovi, aby jej potom zradil..."7' Když byl už v 70. letech 

Sabina podezříván ze Zrůstovy zrady, vše ve své Obraně proti lhářům a 

utrhačům (1872) popřel. Žáček později napsal, že se „právě Zrůstův případ 

stane z hlavních pilířů obžaloby historie proti němu a že na něm bude 

demonstrována celá podlost a mravní zchátralost policejního důvěrníka 

Romana ".72 

71 Václav Žáček, c. d., s. 87. 
72 Tamtéž, s. 85. 

83 



Důsledky Sabinova selhání a literatura 

Není pochyb, že odhalení Sabiny bylo diskreditací nejen opozičního 

proudu v české politice, který Sabina ztělesňoval, dehonestace jeho autority, 

jaké požíval v kruzích Umělecké besedy a vůbec na veřejnosti, ale bylo také 

ranou pro samotný literární osud Sabinův a v neposlední řadě pro českou 

literaturu. 

Začněme tím posledním. Dá se mluvit o tom, že by odhalení Sabiny 

jako konfidenta policie, mělo vliv na českou literaturu obecně? 

Sabina byl až do svého odhalení pokládán za předního českého 

spisovatele, za autoritu v literárním rozhledu, za blízkého přítele předních 

českých básníků, jako byl před lety Mácha, ale v době odhalení třeba 

Neruda, Hálek, Barák, Frič. Jestliže selže jeden, jaký obraz to vrhá na ty, 

kdož s ním byli v úzkém kontaktu? Nelze se divit, že žádný z účastníků 

národního soudu nezanechal sebemenší vzpomínku na tuto událost a že 

vymazali Sabinovo jméno ze svého srdce. Sabina tedy svým selháním 

zasáhl nejen sám sebe, ale i své nejbližší přátele. 

A jesliže tito nejbližší přátelé už o něm v budoucnu nechtěli mluvit, 

bylo ještě pro další generace takřka nemožné uvěřit v tak hlubokou mravní 

zchátralost a otrlost, jaká byla se Sabinovou osobností spojována. Není 

divu, že se snažili najít pro Sabinu nějakou omluvu, nějaké vysvětlení, 

nějaké ospravedlnění. Jaromír Čelakovský, syn velikého básníka, který se 

přátelil se Sabinovým synem Aloisem, byl rozhodnut básníkovo jméno 

očistit, ale nikdy k tomu nedošlo.73 Vzpomínky, v nichž se zračí pochopení a 

lítost nad osudem nebohého básníka, zanechal Ladislav Quis. Z generace 

dekadentů se k Sabinovi přihlásil Jiří Karásek ze Lvovic, když s hlubokým 

patosem napsal, že nikoli Sabina zradil národ, ale národ zradil Sabinu. K 

Sabinovi hledal cestu i Miloš Marten, který vydal výbor z jeho lyriky. 

73 Jeho záměry tlumočí z autopsie Ferdinand Strejček ve své brožuře Spolutvůrce Pradané 
národ neprodal, Mladá Boleslav 1936. 
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A jak Vojtěch Martínek ve svém románu Zrádce národa, tak Emil 

Synek v dramatu Dvojí tvář, se snaží Sabinu obhájit představou, že policii 

žádné podstatné zprávy nedával, že ji v podstatě vodil za nos. Egon Ervín 

Kisch hledal vysvětlení pro Sabinovu činnost v paralele mezi ním a Jeníkem 

z Prodané nevěsty: „Tak se mohl přirovnati k hrdinovi své Prodané nevěsty, 

který jenom na oko a k protivníkově škodě prodává svou čest."74 A v jeho 

stopách jde později Max Brod, který ve své česky nikdy nevydané próze Die 

Verkaufte Braut rozvíjí tutéž paralelu k vysvětlení Sabinova jednání.. Není 

to ovšem nápad zcela původní. Přišel s ním už Miloslav Hýsek roku 192175 

a po něm jej zopakoval a široce rozvinul Ferdinand Strejček roku 1936.76 

Tuto myšlenku - pojímat Prodanou nevěstu jako Sabinovu obranu - u nás 

ale zřejmě nejvíce zpopularizoval Miroslav Ivanov.77 

Nejhorší důsledek mělo odhalení na vlastní Sabinovu tvorbu. 

Předchozí jeho díla byla postupně zapomenuta, Prodaná nevěsta byla nadále 

uváděna pouze se jménem skladatelovým a autor libreta byl v nejlepším 

případě označován pouze jako K. S. 

Sabina musel samozřejmě po návratu do Prahy hledat prostředky 

obživy, i když v prvních dobách mu zřejmě Finančně vypomohla policie.. 

Jestliže i jeho dřívější knihy, dramata i libreta trpěly chvatnou prací, pak to 

mnohem více platí pro práce psané po roce 1872. Pod svým jménem už 

nemohl Sabina uveřejňovat nic, zvolil tedy pseudonym. Pro české práce 

Arian Želenský, pro německy psané Leo Blass. Dodnes, po několika 

objevech neznámých či zapomenutých Sabinových pracích není vyloučeno, 

že ještě v některé pseudonymně či anonymně (ať už česky či německy) 

vydané práci bude rozpoznáno Sabinovo autorství. 

U jedné z knih, vydaných německy pod pseudonymem Leo Blass, stojí 

za to se zastavit. Jde o knihu Die Stürmvogel der Revolution in Oesterreich 

vor dem März 1848, která v českém překladu Václava Vitingra s názvem 

74 Egon Erwin Kisch: Pražský pitaval. Překlad Jarmila Haasová. Praha, 1933. 
75 Jeviště II, 1921. 
76 Ferdinand Strejček: Spolutvůrce Prodané národn neprodal, Mladá Boleslav 1936. 
77 Miroslav Ivanov: Labyrint, Praha 1971. 
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1848 (Předbřeznoví revoluční bouřliváci v Rakousku vyšla až roku 1927. 

Jan Thon v článku Zapomínaný román Karla Sabiny78 upozornil na postavy 

agentů rakouské státní policie, přičemž „Sabina zevrubně líčí, jak v kterém 

případě došlo k této dvojí hře, hledá psychologickou motivaci, kreslí 

postavy policejních úředníků a jejich taktiku, metody i celou organizaci 

někdejší tajné policejní služby." A Thon pak upozorňuje na možnost, že 

Sabina „hleděl i pro sebe, pro svůj případ touto románovou formou napsati 

jakýsi doplněk své starší brožury Obrana proti lhářům a utrhačům (z r. 

1872) a tak opatřit si jakési nové mravní a psychologické alibi, které by 

dostatečně zmírnilo ostré mravní kontrasty, v nichž se octl v roce 1872 

jednak odhalením svých bývalých přátel, jednak svou obrannou a 

podrážděnou brožurkou." 

A nejen to. O čem už Thon nepíše, je možnost, že právě zmíněné 

vyprávění mohlo inspirovat v líčení policejních poměrů některé stránky 

knížky Vojtěcha Martínka Zrádce národa, která vyšla roku 1936 (předtím 

byla ještě otiskována na pokračování v Českém slově). 

78 Český časopis filologický, r. II, 1934, č. 44, s. 165. V názvu je ovšem míněna Sabinova 
česká paralela k výše uvedenému románu německém, a to knihu vydanou pod názvem Král 
Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba (1875). 
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Několik poznámek k psychologii Sabinovy osobnosti 

Karel Sabina byl vždy vděčným tématem psychologických úvah. Od 

Jakuba Arbese nebylo tak příliš objevné, že svou studii o něm zařadil mezi 

„záhadné povahy". Sabina byl mnohými takto nahlížen už za svého života. 

O jeho dobrodružném životě i zvláštní nesolidnosti a nespolehlivosti se 

přímo vyprávěly anekdoty. 

Ti, kdo Sabinu znali blíže, v něj nikdy neměli plnou důvěru. A mnozí 

hovoří o čemsi démonickém v jeho povaze. Citujme třeba ze Vzpomínek 

spisovatele Antala Staška: „Pokládal jsem ho za jednu z takzvaných 

problematických povah, o nichž Goethe dí, že s žádným postavením nejsou 

spokojeni, sami však že nevyhovují ani jedinému na ně vznesenému úkolu. 

( . . .) Nečinil na mne sice dojem rozervance, ale tušil jsem v něm člověka, 

kterému na duši něco leží, něco těžkého, nevysloveného."79 O něco dále o 

něm říká, že psychická záhada není rozřešena ani slovem „zrádce" ani 

nadávkou „lump". 

Pro Jakuba Arbesa je sice Sabina „záhadnou povahou," přesto však se 

ve své práci o něm (byl vůbec první, kdo snesl množství relativně 

spolehlivých biografických údajů) snaží o jeho očistu. Naprosto opačně 

mluvil o této „psychologické záhadě" Jakub Malý už před Arbesem roku 

1883:80 „Přiznávám se, že povinnost svou, líčiti působení člověka toho, 

plním s nemalým vnitřním odporem, neboť v celém dlouhém životě 

neseznal jsem padoucha převrhlejšího, veškerého citu lidského tak zcela 

prázdného, jako byl Sabina, takže nemohu jinak, nežli považovati jej za 

úkaz patologický, za psychologickou záhadu." Malý také vypráví o 

Sabinových podvodech na venkově, mluví o Sabinově „virtuosní 

nestydatosti" a je přesvědčen, že „kdo mu dnes prokázal nějaké dobrodiní, 

79 Antal Stašek, Vzpomínky, Praha 1925, s. 143. 
80 Jakub Malý, Naše znovuzrození, díl 1, IV. část, str. 67, Praha 1883. 
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mohl býti jist, že při nejbližší příležitosti bude od něho notně napálen."81 

Přestože Malý psal o Sabinovi se zjevným nepřátelským zaujetím, nelze 

popřít, že byl v hodnocení jeho osobnosti možná poměrně blízko pravdě. 

V pohledech na Sabinu lze vysledovat dvě základní tendence. První, 

která se snaží Sabinu obhájit či psychologicky vysvětlit a jeho vinu 

minimalizovat, a druhou, která se opírá o jednozna čně poznatky ze studia 

archivů a dovozuje Sabinovu vinu v plném rozsahu. Ta první tendence 

vychází především ze Sabinovy Obrany proti lhářům a utrhačům, kde se 

Sabina, přiznává k jedinému svému „poklesku" a naopak obviňu je své 

„soudce". Této Obraně uvěřili zejména po Sabinově smrti mnozí a tato 

tendence se projevuje v názoru dekadentní generace, ve studii Arbesově a 

vrcholí už poněkud zpozdile (1936) v práci Ferdinanda Strejčka 

Spolutvůrce Prodané národ neprodal. 

Druhá, řekněme badatelská, tendence vychází z objevů především 

Zdeňka Tobolky, pokračuje pracemi Karla Kazbundy, Václava Žáčka až po 

zásadní studii Jaroslava Purše, dnes zčásti překonanou ale především 

doplněnou vydáním nedokončené práce z pozůstalosti Karla Kazbundy82. 

Přesto se s oběma póly těchto názorů můžeme setkat prakticky dodnes -

občas v povrchních novinových článcích, ale i knižně; za všechny příklady 

jmenujme podivně argumentující článek Evy Kantůrkové Příspěvek k 

Sabinovým obranám, vydaný v knize Valivý čas proměn.83 Zde např.: „Co 

tím chci říct? Že historici mají sklon odtrhovat jednotlivé skutečnosti od 

celku života; a že nemravné může ještě být neškodné; nebo aspoň ne tak 

příliš škodné. A plochá moralistnost vzniká právě tam, kde se nemorálnosti 

připisuje působení, které ona nemá."84 

Mnohé o Sabinovi prozradí i jeho básně. Nelze se divit, že Sabina jako 

temná, démonická, ambivalentní osobnost s romantickými sklony k 

81 Tamtéž, s. 68. 
82 Karel Kazbunda: Sabina. Neuzavřený případ policejního konfidenta. K vydání připravil 
Martin Kučera. Praha 2006. 
83 Napsáno roku 1982 jako reakce na samizdatové vydání (v edici Petlice) textu Miloslava 
Pátka Konfident, knižně vydáno ve zmíněné knize 1995. 
84 Str. 96. 
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záhadnému a tajemnému, s mystifikačními tendencemi byl blízký i třeba 

dekadentní generaci. Vždyť přečteme-li si některé jeho verše (např. 

Ztroskotána loď je má), jako bychom se ocitli někde ve světě Jiřího Karáska 

ze Lvovic. 

Na Sabinu je možno se podívait také jako na divadelní postavu. Jeho 

celoživotní sympatie pro divadlo jsou známy, ocl účinkování po boku 

Máchově a Tylově v Kajetánském divadle až po Sabinovu literární tvorbu, 

ať už pro činohru či pro operu. Ale i Sabina sám se svým často teatrálním 

vystupováním působí jako divadelní postava. Dá se dokonce pochopit, že 

sám jakoby přestupoval z jedné role do druhé, jeho stylizace do rolí je 

evidentní od mládí do stáří, kdy se zase maskoval plnovousem, aby nebyl 

poznán, jak svědčí např. básník Quis. Odtud není daleko k domněnce, že i 

úlohu konfidenta sehrával pouze jako divadelní roli, přičemž sám v sobě 

zůstával zdánlivě „svůj" a neposkvrněn. Ale to už jsou jen úvahy, které by 

bylo zajímavé rozvíjet, pokud bychom chtěli Sabinovi přisoudit 

psychopatickou osobnost s histrionskými rysy. Nelze si však nevšimnout, že 

jistá teatrálnost mu zůstala vlastní až do samého závěru života. Nejde jen o 

to, že, jak bylo uvedeno, používal Sabina ve stáří převleků a přestrojení, 

údajně, aby nebyl poznán. Ale za co jiného, než za teatrální gesto lze 

považovat fakt, že jeho poslední bydliště bylo v Mariánské ulici přímo 

naproti Grégrovým Národním listům? Jestliže chtěl žít v ústraní a nepoznán, 

proč by si zvolil bydliště v místech, kde musel být potkáván prakticky 

denně? Anebo spíše chtěl touto volbou by/dliště působit jako trvalá 

připomínka a výčitka dr. Grégrovi i jeho redakci za to, čeho se od ní před 

několika lety dočkal? 

Je pochopitelné, že Sabina jako postava lákal literáty a že o proniknutí 

k jeho osobnosti se pokusili mnozí. Nebyl to jen Jakub Arbes v Záhadných 

povahách, Vojtěch Martínek ve svých kapitolách Zrádce národa či Emil 

Synek v dramatu Dvojí tvář, kteří se stavěli do role jeho obhájců, ale třeba i 

Eduard Bass ve svém Roku 1848. V letech protektorátu nelákalo tajemství 
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Sabinovo jenom Basse, ale například také Julia Fučíka. Ten ovšem 

beletrizované vyprávění Bassovo odsoudil jako zcela nepravdivé. 

Je zřejmé, že Sabinův problém a výklad podléhal samozřejmě během 

času ideologizaci. Počátkem padesátých letech dvacátého století se o 

Sabinově konfidentství mluvilo spíš okrajově, zato byly vydávány jeho 

práce související s radikálně demokratickými proudy 19. století.85 

Dnes nemá naději na úspěch jakýkoli pokus Sabinu omlouvat nebo se 

snažit jeho vinu snížit poukazem na to, že nikomu svými policejními 

relacemi neublížil a že snad dokonce vodil policii za nos. To by byla velmi 

naivní představa a dokladů bylo již sneseno dost. To, co nás však může 

zajímat, jsou psychologické a společenské předpoklady Sabinova 

nepřijatelného působení. A v této souvislosti je stále aktuální paradoxní 

výrok Jiřího Karáska ze Lvovic, že nikoli Sabina národ, ale národ zradil 

Sabinu. Dá se dokonce mluvit o tom, že Sabinovo konfidentství bylo 

určitým druhem úchylné msty za to, oč jej osud a společnost - a jako 

synekdocha totum pro parte i „národ" - připravily či ochudily. 

Žádnou omluvu pro Sabinovu činnost pro policii nemá ve své knize 

Karel Kazbunda. Vysvětlení hledá v Sabinově charakteru. Nejprve cituje ze 

zprávy komisaře Františka Jawurka o Sabinově soukromém životě: „Za 

peníze je k máni ke všemu, ježto stále ještě nezanechal jistého lehkého 

způsobu života bez ohledu na svůj pokročilejší věk a svou fyzickou 

vratkosť'86 A Kazbunda se pokouší okolnosti Sabinovy zrady vysvětlit 

dokonce pomocí Freudovy psychoanalýzy. „Protiklad způsobu života a 

pokročilejšího věku s fyzickou vratkostí se zdá mířit nikoli na alkohol nebo 

hru v karty apod., nýbrž na požitky smyslné, erotické. Tím bychom se 

možná přiblížili i psychologickému vysvětlení Sabinova případu, 

vzpomeneme-li toho, co víme o jeho mladých letech. Aspoň podle učení 

moderní psychoanalýzy, podle Freudovy teorie, je sexuální pud vlastní a 

85 Sociální studie. Pojednání o socialismu, Praha 1950; Čeští radikální demokraté. Výbor 
prací 1848-1870, Praha 1953; Čeští radikální demokraté o literatuře, Praha 1954; Karel 
Sabina: O literatuře, Praha 1953. 
86 Karel Kazbunda: Sabina, Praha 2006, s. 310. 
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jediné movens freudovské psychologie. Na sexuálním komplexu zakládá 

Sigmund Freud dynamiku duše,, lidský charakter je mu výslednicí 

sublimovaného materiálu sexuálních vznětů, sexuální pud je mu prapríčinou 

mocných afektů lidské povahy vůbec, ctižádosti, hlubokých zoufalství, 

propadů, činů hrdinských i nízkých, těch, co budí odpor, hnus. Sexuální 

sklony se promítají v podvědomí do civilního života, a sice tím volněji tam, 

kde u slabého charakteru psychické zábrany, jako jsou čest, stud, svědomí, 

odpor, sociální konstrukce morálky a autority, chybí anebo jsou 

oslabené."87 

V této souvislosti lze připomenout i článek Růženy Grebeníčkové v 

němž upozornila na zajímavou souvislost mezi Sabinou a dobovou 

rakouskou psychiatrií. Psala tehdy o snaze Oldřicha Králíka dokázat některé 

z textů připisovaných Máchovi jako Sabinova falsa. Zmínila se přitom o 

Rozbroji světů jako o jakémsi Sabinově pokusu o typologii povahopisnou:88 

„V tomto smyslu je lze brát jako studie k obrazu básníka (rozuměj Máchy, 

pozn. PK), k němuž měl autor (rozuměj Sabina, pozn. PK) tak blízko a s 

nímž ledacos společně prožíval. Jsou však současně nemyslitelné bez 

intence, dodané dobovým moderním dušezpytem, který je v Rakousku té 

chvíle na domácí půdě, přechází do univerzitní výuky a samozřejmě je 

spojen s výzkumem klinickým. V literatuře má zájem o výstřední povahy -

»vytržence«, monomany, vášnivce na pomezí patologie, rozervance atp. -

vazbu na vrcholy soudobé lékařské a dcskriptivně psychologie plus 

psychiatrie a přechází vůbec do dobového - rakouského - intelektuálního 

niveau. Inklinace tohoto druhu je dobře patrná u tak velikých zjevů, jako byl 

Grillparzer, sám spřátelený s představitelem tohoto lékařství von 

Feuchtenslebenem, autorem slavné Dietetiky duše. Sabina ve svých 

předbřeznových povídkách a novelách uvádí toto novum do české literatury. 

Projevuje se v tom, jak se soustředí na postavy vyšinuté z rovnováhy. Už z 

pouhého výčtu témat, jako je msta., žárlivost, žhářství atp. (zvýraznil PK), 

87 Tamtéž. 
88 Růžena Grebeníčková, Oldřich Králík a znovu: Mácha demystifikovaný, Tvar 1993, č. 14, 
s. 4. 
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se výmluvně naznačuje toto tíhnutí ke krajním případům, skrze něž se 

opisují hranice lidské povahy. Jedině v tomto smyslu lze rozumět ve světě 

smyslném výkřiku »jsem blázen a dost!« (najdeme jej u Sabiny vícekrát, 

»Tys blázen, Ervine,« volá Emma v Hesperidkách) a sebeumnější dedukce, 

která ho chce převést na ozvěnu romantické teorie, privilegujicí ironika a 

šaška končí u prázdného, ne-li parodického gesta.'1 

Grebeníčková tady přesně vytkla tři témata, která chtě nechtě tušíme v 

hloubi Sabinovy povahy. Msta za příkoří, které se na něm dopustil osud už 

jeho nemanželským zrozením a msta namířená vůči společnosti, která jej z 

téhož důvodu už předem stigmatizovala jako vyvržence. Žárlivost na 

všechny, kteří nebyli osudem takto poznamenáni. Tento rys vynikne 

zejména, uvědomíme-li si, že Sabina svým nadáním vysoko vynikal nad své 

současníky, ale k jeho uplatnění musel vynaložit mnohem větší úsilí, než 

synkové z bohatších měšťanských rodin. Stačí připomenout, že přes 

všechno úsilí se Sabina v revolučním roce 1848 nedomohl žádné 

významnější funkce. V březnu ve Svatováclavských lázních jej ani nechtěli 

pustit k řečnickému pultu a ve všech jednáních hrál jen druhé housle. 

A žhářství? I tak lze pohlížet na dílo, které na snahách svých přátel 

Sabina páchal ve službách policie. 

Kdybychom se dále přidrželi výrazu, který Grebeníčková připomíná v 

Sabinově díle („tys blázen"), pak by se jistě dalo v souvislosti se Sabinou 

uvažovat v řeči psychiatrie přinejmenším o „abnormální osobnosti", 

„akcentované osobnosti", či jak se dříve v psychiatrii používalo, 

„psychopatické osobnosti". Způsoby chování, jež psychiatrie označuje jako 

„abnormální" (hovoří také o „poruchách chování"), se mohou odvíjet od 

prostředí, v němž jedinec v časném věku vyrůstal, a může jít i o poškození 

vzniklá výchovou.89 Jaká byla Sabinova výchova dnes už posoudit 

nemůžeme, ale že jako nemanželské dítě trpěl v dětství mnoha ústrky, jež na 

něm musely zanechat své stopy, je víc než pravděpodobné. 

89 J. Finke, B. Čepická, R. Honzák: Psychiatrie, kapitola v knize G. Schettler, Klaus-Henning 
Usadel, Repetitorium praktického lékaře, Praha 1995, s. 604. 
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Osobně vidím Sabinův problém jako jeho pokus překonat, přelstít 

životní handicap, jímž ho obdařily okolnosti už při jeho narození. Ani sám 

Sabina zřejmě nevěděl, kdo je jeho skutečným otcem, měl od dětství cejch 

nemanželského dítěte, byl pronásledován chudobou. Zároveň byl vysoce 

inteligentní a činorodý, a přesto jeho šance se v životě a společnosti uplatnit 

tak, jako třeba i méně schopní vrstevníci, kteří do vínku dostali dobrý 

rodinný původ a finanční a společenské zázemí, byly mizivé. To vše se u 

Sabiny ještě vystupňovalo poté, kdy se vrátil po osmi letech z vězení a k 

stigmatu chudoby a podezřelého původu přibyl i cejch propuštěného vězně. 

Vůbec se nedá mluvit o tom, že by se mu „národ" 90, pro nejž seděl v 

rakouském žaláři, chtěl nějak odvděčit. Toto vše zřejmě přispělo k Sabinově 

provinění, jež se postupně stalo skutečnou zradou. Nelze však nevidět, že 

předpoklady k tomu byly dány již od dětství, ne-li dokonce přímo 

okolnostmi zrození. 

O oněch subjektivních předpokladech se v malém jubilejním článku 

zmínil Pavel Eisner, ale vyslovil v něm především závažné, dodnes platné 

memento: „V Sabinův prospěch lze uvést nejednu polehčující okolnost, 

zvlášť pádné jsou okolnosti subjektivní. - Lpí však vina, zcewla podle slov 

antického dramatu, a tak převzal tvůrce slov k Prodané nevěstě funkci další: 

jeho tragický stín varuje u bran každé zrady."91 (zvýraznil PK.) 

90 Pojem „národ"'je třeba použít v uvozovkách, protože síly, jež se za národ vydávaly, jež ho 
v Sabinově chtěly reprezentovat, byly značně protichůdné, i kdybychom zůstali jen u příkladu 
rozporů mezi staropčechy a mladočechy. 
91 Pavel Eisner: Karel Sabina, Svobodné slovo, 9. 11. 1957 
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5Lávěr 

Tato práce nebyla věnována zjišťování dalších důkazů a případů 

konfidentské činnosti Karla Sabiny, kterých už byl sneseno dost a dost a 

bylo na ně v této práci také upozorněno. Je věnována pouze zjištění 

okolností a bezprostředních důsledků tzv. národního soudu na základě 

dosud nepublikovaných archivních dokumentů. 

Po prostudování obsahu soudních spisů Zemského soudu trestního ve 

Vídni a v Praze, jak jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Praze, 

bylo možno dospět k několika zcela novým poznatkům o okolnostech 

zmíněného národního soudu. 

Především bylo možno poměrně přesně rekonstruovat průběh celé 

události, tedy soudu konaného z popudu dr. Julia Grégra u advokáta JUDr. 

Kučery dne 30. července 1872. Zejména šlo o definitivní zjištění, kolik 

vlastně bylo oněch národních soudců a kteří konkrétně to byli, neboť 

dosavadní autoři, kteří se případem zabývali, s v tomto údaji rozcházejí. 

Ještě zásadní práce Jaroslava Purše z roku 1959 například uváděla, že podle 

policejního zjištění těchto soudců bylo deset. Nyní můžeme učinit 

jednoznačný závěr, že schůzky v bytě dr. Kučery se kromě Karla Sabiny 

zúčastnili tito aktéři: JUDr. Julius Grégr, Joseť Barák, Jan Neruda, Vítězslav 

Hálek, Emanuel Tonner, Augustin Švagrovský a JUDr. Jan Kučera. Ukázalo 

se, že v omyl uvedl policii původně sám Sabina. Akta soudního vyšetřování 

však jednoznačně potvrzují, že šlo jen o uvedených sedm osob. 

Z průběhu následujících událostí je dále zřejmé, že Karel Sabina 

opravdu z Prahy nevycestoval z vlastní vůle, ale že k tomu byl donucen, a to 

v mnohem kratší lhůtě, než o jakou žádal. Aby odcestoval v určitý den, 

nechal mu dokonce dr. Grégr večer před odjezdem doručit do bytu peníze na 

cestu. 
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Dalším důležitým - a zřejmě nej důležitějším - poznatkem je zjištění 

okolností, za nichž došlo ke zveřejnění informace o Sabinově tajně 

spolupráci s policií. Až dosud se jako fakt přejímala informace, kterou 

poprvé zveřejnil Jakub Arbes, že první přinesla zprávu o Sabinově 

odhaleném konfidentství kolínská Koruna ěeská dne 9. srpna 1872. Tento 

údaj zveřejněný Arbesem mohl být kdykoliv už v době otištění Arbesovy 

stati vyvrácen někým z pamětníků. Ale nebyl. Zdá se, že ještě v oné době, 

tedy roku 1895, nebyl zájem na tom uvést fakta přesně. Není 

pravděpodobné, že by si Arbes nepamatoval, kdy byla tak závažná věc, 

kvůli níž byl dokonce sám soudem vyšetřován, zveřejněna. Vždyť obsáhlé 

dílo Pláč koruny České a jeho pokračování Persekuce napsal Arbes na 

základě podrobné excerpce z tisku právě z oné doby, v níž se tyto věci 

odehrály. A je pozoruhodné, že zmíněný údaj nebyl opraven žádným z 

historiků či literárních historiků, kteří se případem v minulosti zabývali.92 

Poprvé na skutečný stav věcí upozornil až autor této práce roku 1996.93 

Ze zde uvedených skutečností vyplývá, že zpráva o odhalení Sabinovy 

spolupráce s policií byla zveřejněna nejprve ve Vídni už večer téhož dne, 

kdy Sabina odjížděl z Prahy, a to dokonce s uvedením data Prag, 6. August. 

To je datum toho dne, kdy byl Sabina ještě v Praze a kdy na něj podle jeho 

výpovědi naléhal Julius Grégr, aby neprodleně opustil Prahu. 

Fakt, že bylo Sabinovo odhalení publikováno dříve ve Vídni než v 

Praze, zdá se potvrzovat názor, že na odhalení Sabinově měla zájem 

především Vídeň a že tedy bylo inspirováno policií. Ostatně zdá se, že k 

tomuto závěru dospěl zřejmě už během vyšetřování i dr. Julius Grégr. 

Vídeňskému ministru vnitra nešlo ani tak o to, nechat prostě odhalit 

Karla Sabinu. Sabina byl stejně v poslední době nemocen a navíc v 

minulých letech nekonal pro policii služby tak užitečné jako dříve, ale 

92 1 Jaroslav Purš ve své zásadní práci K případu Karla Sabiny, 1959, píše: „Sabina (. . .) 7. 
srpna odcestoval do Drážďan. Dva dny nato, 9. srpna 1872 však byla uveřejněna zpráva o 
jeho konfidentství a odsouzení v kolínské České Koruně a několik dní nato v Národních 
listech." Je patrné, že Arbesův starý a nesprávný údaj Purš nikde neověřoval. 
93 Petr Kovařík: Karel Sabina a jeho soudci, Týden 1996, č. 38, s. 88-98. 
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hlavně - po procesu s Vaterländern, přestože jej vyhrál, nedůvěra v něj v 

českých politických kruzích velmi vzrostla, a hlavně o jeho konfidenství se 

už mluvilo veřejně, a to nejen v kruzích policejních donašečů, jak o tom 

svědčí relace agenta Kasimira (Lobese)94. Dokonce se už v lednu 1871 i v 

novinách psalo o významném agentu Romanovi. Policii šlo především o to, 

aby tímto odhalením byla zasazena citelná rána české literatuře a inteligenci 

vůbec, ale především českým opozičním kruhům, a to především straně 

mladočeské. Zveřejněním faktu, že jeden z neradikálnějších mluvčích je ve 

službách policie, znamenalo značnou diskreditaci a znevěrohodnění českého 

politického úsilí. Ostatně tato diskreditace zapadá do snah o omezit 

možnosti českého opozičního tisku jak mladočeského, tak i staročeského. 

Vždyť právě v době, kdy byli na základě Sabinova „udání" vyšetřováni 

účastníci „národního soudu", byl dr. Grégr uvězněn a vyšetřován pro 

neplacení tzv. kolkové daně. Jak jsme ostatně viděli, v době vyšetřování 

případu národního soudu byl Grégr v soudní vazbě. A obdobně bylo 

postupováno i proti vydavateli staročeského tisku, Janu S. Skrejšovskému, a 

na řadu měsíců je uvězněn rovněž Jakub Arbes, odpovědný redaktor 

Národních listů. 

Aby dopad odhalení byl skutečně efektivní, nestačilo tedy, aby Sabina 

byl pouze paralyzován, aby mu bylo zabráněno v činnosti, aby byl vyloučen 

z politických a literárních kruhů, ale - a to především - aby případ byl 

zveřejněn. 

Jedině zveřejněním Sabinova případu mohly být kruhy českých 

opozičních politiků opravdu zasaženy a účinně diskreditovány. Otázkou 

ovšem je, jak bylo možné, že o tomto chystaném zveřejnění pravděpodobně 

věděl Julius Grégr. Tuto otázku zatím na základě dostupných materiálů 

zodpovědět nelze. Že však o chystaném zveřejnění věděl, je zřejmé z jeho 

naléhání na urychlený Sabinův odjezd. 

94 Národní archiv, tajné spisy pražského policejního prezidia. Zde je na ně upozorněno vůbec 
poprvé. 
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V tomto světle „národní soud" sice odstranil policejního konfidenta 

Sabinu z veřejného života, ale jak je vidět, proběhl vlastně v intencích 

vídeňského ministra vnitra. Není vyloučeno, že kromě Grégra si tuto 

skutečnost posléze uvědomili i další účastníci těchto událostí. Svědčil by 

pro to fakt, že nikdo z nich nezanechal k této podivné historii žádný 

komentář a žádnou vzpomínku. Ostatně jejich výpovědi zaznamenané v 

soudních protokolech nevrhají na některé z nich, a to především na Julia 

Grégra, v některých otázkách zcela lichotivé světlo. Sabinu odsoudili a 

donutili k odjezdu, dané slovo o tom, že záležitost nebudou publikovat, 

nedodrželi, a ve výpovědích se zjevně dopouštěli lží, aby vlastní kůži 

uchránili. Co o tom bylo známo, nebo co se dověděli, museli napsat jiní: 

Jakub Arbes, Ladislav Quis, případně Adolf Srb, ale jeho vzpomínky, jak 

jsme viděli, nejsou v této cause hodnověrné. A není divu, že také někteří 

historici, kteří o aktech Zemského soudu věděli, z nich prakticky nic 

nezveřejnili. Pouze z jedné poznámky pod čarou je patrné, že je např. 

Václav Žáček zřejmě znal."5 

Výše uvedené nové závěry bylo možno učinit studiem archivních 

pramenů zmíněného soudního vyšetřování a dalšími nálezy ve fondu 

pražského policejního prezidia. 

95 Václav Žáček: K případu Karla Sabiny, Časopis Národního musea, r. CX, 1936, s. 73. 
Zmiňuje se, že podle výpovědí E. Tonnera a A. Švagrovského do policejních služeb získal 
Sabinu, jak se prý 30. července přiznal, adjunkt pražského policejního ředitelství Rudolf 
Sulzbeck. 
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Přílohy 

I. Dopis Karla Sabiny JUDr. Janu Kučerovi z 31. července 1831 

II. Dopis Karla Sabiny policejnímu radovi Františku Jawurkovi 

ze 4. srpna 1872 

III. Udání Karla Sabiny c. k. policejnímu ředitelství v Praze 

ze 14. srpna 1872 - český překlad 

IV. Výslech Karla Sabiny c. k. zemským soudem ve Vídni 

a c. k. zemským co trestním soudem v Praze 

V. Výslech JUDr. Julia Grégra c. k. zemským co trestním 

soudem v Praze 

(Protokoly i dopisy citovány doslovně včetně pravopisných chyb; vídeňská -

německy psaná - část protokolu Sabinovy výpovědi na rozdíl od následující 

české část neobsahuje otázky, jejich smysl či směr však většinou vyplývá z 

následujících odpovědí) 

98 



Příloha I 

Dopis Karla Sabiny JUDr. Janu Kučerovi z 31. července 1872 

(otištěn Josefem Volfem, Panorama Kulturní zpravodaj, 

r. V, 1928, č 1, s. 97) 
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Velectěný pane! 

Pochopíte, že jsem včera byl tak rozčilen, že mi docela ušlo, kam 

odevzdat i mám svůj list, zda-li Vám nebo Dru Grégrovi. Prosím Vás tedy, 

abyste jej do Marianské ulice poslal, jestli jsem se zmilil (sic). 

V záležitosti své jsem včera doložiti zapomněl, že jsem oným listem 

nevyzradil nijaké tajemství. Bylť on dojista i jiným zaslán a v jedněch 

novinách z nichž jsem ho vypsal. Neumím ani bulharsky, ani srbsky a nebyl 

bych jej mohl přeložit. Bohužel, že se už nepamatuji, v kterých novinách byl. 

Jest tomu příliš dávno. 

Nedůvěra Vaše v přítomnost96 mou mne bolela, nelogičnost důvodu mě 

překvapila nadmíru. 

Viděl jsem staršího Kerbra' jen jednou po měsících, právě, když, dosti 

churav, jsem z vozu stoupal, přibyv z Itálie do Prahy. Uvítali jsme se a tázal 

jsem se ho, co dělá Čeněk, jak se má, co činí? Toť otázka, již by každý 

člověk položil bratru známého mladíka. „Kde bydlí? Budu-li moci brzo 

vyjiti, tak jej navštívím, " dodal jsem. 

Když tato otázka má vysvětlili mé účastenství v zradě, tak věru jsem 

tím bolestně dotknut, jak daleko sahá myšlenka za skutečnost. Řeháka jsem 

co živ neviděl, po celou dobu navrácení se svého s nikým o oné zlé věci jsem 

nemluvil a ani tušení jsem o ní neměl, až teprv u p. Dattla jsem se dozvěděl, 

že někdo z Merkuru byl zatknul Přál bych si, abyste bedlivě pozorovali dali 

toho, kdo první ono domnění o mne vyslovil a tvrdil, že Řeháka jsem znal a 

s ním se scházel a tím vinu uvaliti chtěl na mne. Co bývalo, není, ale za 

svou vinu, již jsem dosti často v sobě oplakal, ač mnohá uplynula leta, 

snáším trest s pokorou vinníka. Co jsem mluvil, byla pravda celá. Že jsem s 

to nebyl se ospravedlnili více, to přičítati překvapení a křečovitému napnutí 

churavého starce. Ostatně se mýlíte v mém smýšlení. Celý můj život byl, jest 

a bude věci svaté věnován, k čemu. však nouze, ba svrchovaná bída někdy 

96 Zřejmě má být . v upřímnost 
97 Jde o Viléma Körbera. 
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člověka dožene, znáte co právník a myslitel zajisté dobře. Co pan Tonner 

pravil, že jsem se měl na Vás, pánové ctění, obrátit, nebylo promyšleno. 

Před tolikerými lety neznal jsem nikoho z Vašeho kruhu mimo p. Tonnera 

tak dobře, abych se byl naň obrátiti mohl, a ti pánové, jež jsem znal, nebyli 

dle mínění mého v takových poměrech, abych se byl odvážil je obtěžovati. 

Nepravý stud a ostýchavost mi vadily. Obrátil jsem se na jednoho - a ten mi 

přispěl několika plíšky na obědy. Když došly, bylo zase žiti o hladu. Tím se 

neomlouvám, takto vysvětluji! Vím, že nejsem proto méně vinen a nemíním 

se stavětí v dobré světlo, ale líčím jen své poměry tehdejší. Napsal jsem v 

těch dobách více než kdo jiný, a co jsem za to měl? Třídílný román 

Blouznění, na němž jsem 4 měsíce pracoval vynesl mi 50 zl. A jakým 

způsobem jsem je dostal - až hrozno vypravovat Za Hedviku 30 zl., Jen tří 

léta - 40, Duchovní komunismus 15 zl. atd. Tak to bylo po léta práce! 

Unaven duchem a na těle zemdlen já i s rodinou, podlehl jsem, jsa lákán, 

ale nedlouho v tom jsem setrval. - Avšak, nač toto líčení věci? Jen proto, 

abych Vás jakožto právníka a psychologa informoval. 

Prosím toliko o lhůtu do 15. srpna. Ne snad že bych zde do toho dne 

ostati mínil, ale kdybych věci domácí své upravené neměl dříve, aby se mi 

nečinila do té doby veřejná potupa. Ubezpečuji Vás, že do těch dob še nikde 

neobjevím, leda někde v podvečer s manželkou svou že za příčinu zdraví na 

povětří a v samotu vyjdu. Jsem opět téměř zpátky uvržen v svůj neduh, ač 

toho ovšem příčina vyřknuté Vámi nade mnou klatby. Snad se časem 

přesvědčíte, že méně zlého bylo při mně než dobrého a že po tolikerých 

utrpeních a snahách pro dobrou věc a pro svou vlast jsem pro jednu starou 

vinu nezasluhoval věčné výhnanství z totéž vlasti. 

Dále Vás srdečně prosím, abyste z šetrnosti k mé rodině nedali před 

odchodem mým tuto záležitost roznésti mezi lidi. Vždyť (se) s nikým nesejdu, 

a přeji si, aby nevinná rodina má netrpěla spolu mou starou vinu. Nevíť ona 

ničeho a nedoví se, až ji celou věc z dálky sdělím a k sobě povolám. 
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O to Vás prosím, obraceje se k citu Vašemu a doufaje, že mne 

neoslyšíte. Odpusťte strhanosti mého listu. Nejsem v rozpoložení chladného 

rozmýšlení a zoufalosti rozerván neumím měřiti slova a věty. 

S Bohem! 

Vzdor neštěstí svému přece 

oddaný Vám s celou duší 

K. Sabina. 
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Příloha II 

Dopis Karla Sabiny policejnímu radovi Františku Jawurkovi 

ze 4. srpna 1872 

(V německém originálu otištěn Zdeňkem Tobolkou, Sborník věnovaný 

dějinám dělnického hnutí a socialismu, sv. I, Praha 1921) 

Překlad do češtiny P. K. 
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Velectěný pane! 

Po čtrnácti letech působení, měl jsem to neštěstí, že jistá mne 

kompromituj ící akta padla do rukou Julia Grégra. Předvolán a usvědčen 

při schůzi u doktora Kučery, byl jsem shromážděnými postaven před 

alternativu: buď v osmi dnech opustit Rakousko, anebo očekávat, že celá 

věc bude v plném rozsahu, zejména veškerá akta s uvedením mého jména, 

zveřejněna. Mohl jsem zvolit pouze první možnost a musím Vás prosit o 

poskytnutí značnější peněžní podpory, neboť musím vycestovat a svou 

rodinu zatím zůstavit, dokud ji sám později k sobě nepovolám. Snažně Vás 

prosím mou žádost nejlaskavěji podpořit a nabízím se poskytovat v cizině 

další služby, budu-li k tomu shledán vhodným. (V důsledku toho bylo mi 

také vypovězeno redigování Slovana.) Prosím o vrácení tohoto psaní. 

V Praze 4. srpna 1872. Roman 

Nacházím se ve strašném stavu, který bych mohl ukončit jen sebevraždou! 
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Přliloha III 

Karel Sabina e. k. policejnímu ředitelství v Praze, 

z Drážďan 14. srpna 1872 

Národní archiv, PPT 1873/3, g. P. 52 

Překlad do češtiny P K. 

Z jiného pramene, a to z vídeňského archivu, německý originál bez 

překladu otiskl už Zdeněk Tobolka: Případ Karla Sabiny, Sborník věnovaný 

dějinám dělnického hnutí a socialismu, Praha 1921. 
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Slavné c. k. policejní ředitelství v Praze! 

Bylo mi schůzí českých spisovatelů a novinářů právu a zákonům 

odporujícím morálním násilím uloženo opustit svou vlast za okolností, které 

na mě nutí vyhledat ochranu zákona. 

Skutková podstata je následující: 

Jednoho dopoledne začátkem srpna t. r.9H oslovil nějaký mladý muž 

mou ženu, zda by mi mohla sdělit, že mě Dr. Kučera (advokát) očekává 

večer 6 1/4 hodin ve svém bytě, Vodičkova ulice. Sdělila mi to neprodleně, 

protože jsem Dr. Kučer u navštěvoval často, připravil jsem se úderem 6 1/4 

Uhr hodin k odchodu, ale mohl jsem se několik minut opozdit, protože ten 

mladý muž přišel opět, aby mne vyzvedl. Zdál se mi náležet k doktorovu 

kancelářskému personálu a neměl jsem žádné zdání, proč mě má 

vyzvedávat, neboť mluvil se mnou docela otevřeně a přátelsky, že pánové už 

tu jsou a jenom na mě ještě čekají jenom na mne. V domnění, že se bude 

konat, jako často už dříve, zasedání výboru demokratického spolku, odebral 

jsem se tam bez jakéhokoliv zdání. Pokud si vzpomínám, byli tu následující 

pánové: Dr. Kučera, Dr. Julius Grégr, profesor Tonner, Neruda, Barák, 

Hálek, Gustav Švagrovský. Tito byli věrohodně přítomní, ale nevím jistě, 

kdo kromě těchto jmenovaných tam ještě byl. 

Dr. Grégr oslovil mě ihned. Smysl jeho řeči. byl: „ Máme v rukou 

důkazy, že jste agentem tajné policie. Zde je zpráva vaší rukou napsaná, a 

tudíž vás považujeme za nebezpečného člověka, což v nás posiluje 

domněnku, že jste naváděl k atentátu proti místodržícímu Kollerovi, takže 

musíte být zneškodněn. Poslední domněnka zakládá se na tom, že jste byl 

důvěrníkem zatčeného Řeháka a velmi často jste bývali spolu. Necháme na 

vás, buď dobrovolně vycestovat navždy, anebo vás vyhlásíme ve všech 

listech jako agenta. Musíte být pryč do osmi dnů, jinak devátého dojde k 

uveřejnění. " - K této mně dané alternativě buď vycestovat, nebo být veřejně 

proskribován, dodal dr. Kučera: Váš odjezd nebude nikomu nápadný, neboť 

se všeobecně ví, že jako rekonvalescent po těžké nemoci potřebujete změnu 

98 Sabina se zde spletl. Schůze byla 30. července. 
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vzduchu. - Předložil se mi asi před deseti lety psaný list, dopis Bulhara 

Stojanova toho obsahu, že kníže Srbů bude podporovat Bulhary v jejich 

politickém úsilí. 

Moje zděšení, rozrušení (rozčilení) a zmatek byly bezmezné. Moje 

rukopisy předloženy jako důkaz, které se nedaly vyvrátit, také můj fyzický a 

nervosní stav po nemoci ještě dlouho a zdaleka nebyl vhodný tak ničivě 

náhle na mě dopadající úder od sebe odhodláním, rozvahou, vyvrácením 

odvrátit. Nevím už nyní přesně a nevěděl jsem ani tehdy, co jsem mluvil, 

vzpomínám si ale, že jsem dal, před deseti lety dohnán nouzí, nějaké sdělení 

na otázky, načež Dor Grégr vytáhl nějaké papíry, které obsahovaly zprávu 

pana policejního ředitele z Prahy kde o nějakém mně tehdy položeném 

dotazu nebyla žádná zmínka. Tyto papíry byly zřejmě nějaký fascikl z 

tajných policejních akt, k čemuž sloužilo jako příloha moje rukopisné 

sdělení. Ale za 10 let, řekl jsem, už žádné sdělení a nejsem v žádném vztahu 

s policejním úřadem. Vy pánové dáváte mi dva nože na hruď, veřejné 

zničení nebo vypovězení, jedno tak kruté jako druhé. Nyní tedy volím raději 

vypovězení, aby moje nevinná rodina rovněž netrpěla. Co jsem jinak ještě 

řekl, nemohu si už vzpomenout, ale žádal jsem delší lhůtu, neboť v osmi 

dnech bych nemohl stihnout své přípravy k odjezdu. O delší lhůtě nechtělo 

se slyšet. Co dále předcházelo, jak tvrdě na mne naléháno a s jakou ostrostí 

zněl ortel výhnanství, je mi ve vzpomínce jen zdrcujícím hlavním dojmem. 

Nevím už, jak jsem se dostal domů a jak jsem tento strašný úder přežil. 

Teprve doma dolehl mi na srdce rozsudek celou tíží a upadl jsem do 

nejhlubšího zoufalství nad stavem své rodiny, jejíž živitel má nyní bloudit 

jako štvanec. 1 když už den poté mi H. Militky, majitel „Slovana", dal 

výpověď z redakce, kterou jsem vedl, sám jsem stále ještě věřil mužům, že 

dále nebude záležitost vynášena. - Ale už v příštích dnech nemohl jsem vyjít 

na ulici, aniž bych si nevšiml nápadné změny v chování všech známých, 

kteří mě potkávali. Ve dnech po schůzi napsal jsem Dr. Kučerovi, aby mi byl 

dán čas do 15., ale nedostal jsem odpověď- opustil jsem už po málo dnech 
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Prahu, neboť situace pro mě byla každým dnem nesnesitelnější. Napsal 

jsem tedy 6. srpna Dr. Kučerovi, že chci ráno jet, zda mi může dát 

prostředky na cestu, neboť jsem člověk bez prostředků. Odpoledne obdržel 

jsem od Grégra lístek s poznámkou, že večer dostanu peníze. - Večer po 9. 

hodině poslal mi 100 f l , z nichž jsem ještě téhož večera odložil část na 

dotírající věřitele a nějakou maličkost zanechal své ženě, a ráno v 7 

odebral jsem se na nádraží a odcestoval, nejprve do Drážďan, kde jsem 

doufal nalézt buď v žurnalistickém nebo literárním oboru práci a podporu 

pro sebe a svou zoufalou ženu. - 2'cela neznám ve městě, ubytoval jsem se 

podle v hostinci Nagel (Zahngasse), který jsem našel podle průvodce 

městem, tam byly vyloženy spolu s jinými novinami také vídeňské listy. Psal 

jsem se nic zlého netuše do knihy cizinců, když jsem uslyšel, jak někdo 

hlasitě předčítá z N. F. Presse o aféře z Praze. V tomto hostinci nemohl jsem 

takto déle zůstat. Ale s každým dnem dál rostl příval v časopisech o mně, 

klatba se dál šířila z mé vlasti tou měrou, až obsáhla tisk ve všech jazycích 

Evropy. Teprve nyní byl jsem nadobro zničen. Kam jsem přišel, všude mě 

pronásledovaly články v novinách jako v Drážďanech, v Lipsku a všude! 

Své jméno netroufal jsem si změnit, poněvadž bych se mohl dostat do 

nesnází ohledně cestovního pasu. Tak v nejhlubším zoufalství cizinou 

bloudící četl jsem v naprostém úžasu utrhačné zprávy zejména v českých 

listech, kde se mi otevřeně kladla za vinu nejen petardová aféra, nýbrž také 

atentát na pana místodržitele, a s nestoudnou perfidií mně byly 

předhazovány věci, které jsou právě tak vylhané jako hanebné. Nyní, 

nemoha žít ve vlasti, shledal jsem, že i v cizině jsem pronásledován a 

oloupen o všechny existenční prostředky. Se vztekem, jakého bývají schopni 

jen barbaři, udeřily na mě všechny české listy a pohřbívaly celé mé bytí. 

Nyní byly mi všechny prostředky k existenci vzaty a ti, kteří pod podmínkou 

vycestování slíbili mlčet, lžou a očerňují nyní ze všech nejvíc. S terorismem, 

který se nedá popsat, naléhali na mé vypovězení, podkopávají pak mou 

existenci v cizině, trousili bezostyšně lži, že mi dali 1000 fl. cestovného, 
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ruinovali mě a mou rodinu a aby si byli dokonale jisti tím, že jsem pryč, 

musel jsem z Drážďan telegrafovat Grégrovi, což jsem také učinil, ještě 7. 

srpna odpoledne. 

V Čechách svým životem nejistý, v cizině učiněn nemožným a oloupen 

o všechny prostředky výdělku, obracím se na slavný úřad, aby mě vzal proti 

mým zběsilým nepřátelům v ochranu a podporoval mě tak dlouho, až mi 

opět bude umožněno živit se sám. Grégr slíbil, že mi bude čas od času něco 

posílat, když se sbírkou něco pro mě sejde, ale musel bych si o to napsat. 

Morálně donucen opustit ihned Prahu mám se takovým psaním takřka jako 

pokračování dát pod kontrolu svých nepřátel! Zároveň prosím vzít pod 

ochranu mou rodinu bydlící v čísle 744-11, která je právě tak ohrožená jako 

Tuto svou výpověď jsem připraven před každým úřadem a každým 

souclem doplnit a stvrdit přísahou. Opakuji, že zmíněného večera se ve 

vlastnictví Julia Grégra a národního tribunálu nacházela akta, která 

pravděpodobně byla ukradena z nějaké registratury. Kde budu od tohoto 

okamžiku žít, nejsem schopen sám uvést, budiž mi ale dovoleno, místo svého 

pobytu po jeho volbě c. k. policii udat. 

Drážďany, 14. srpna 1872 

Karel Sabina. 
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Příloha IV 

Protokol s Karlem Sabinou 

u c. k. Zemského soudu ve Vídni 7. září 1872, 

pokračováno u c. k. Zemského co trestního soudu v Praze dne 17. ledna 

1873 

Státní oblastní archiv Praha, fond ZST C 783/1872 

N. J. 7 

Zahl 30193 

(Protokol, který j se zejména v německé části psán špatně čitelným psacím 

kurentem, je přepsán i s nejasnostmi a chybami, poznámky autora jsou 

uvedeny v hranatých závorkách.) 
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Protokoll 

vom 7. September 1872 

Aufgenommen bei dem k. k. Landesgerichte Wien in Strafsachen. 

Veranlassung: Requisition des KK Landesgerichtes als Strafger. in 

Prag d. dts 23. Aug. d. J Zl 24462 

Gegenwärtige: 

Der Untersuchungsrichter: KK. Landesger. Rth Max Fischer 

Der beeidete Protokollführer: Carl Thuma 

Angefangen um 3/4 10 Uhr vormittags. 

Vorläufig wurde Zeug gamäß §. 122 der St. Pr. Ordn. ermahnt, über 

alle Umstände, über die gefragt werden wird, nach bestem Wissen und 

Gewissen die reine Wahrheit anzugeben, nichts verschweigen, und die 

Aussage so abzulegen, daß Zeug sie erforderlichen Falles eidlich 

bekräftigen könne. 

Name: Carl Sabina 

Geburtsort: Prag 

Alter: 60 J 

Religion: kath 

Stand: verheiratet 

Charakter: Schriftsteller 

Wohnung: Mariahilfe Sandwirtgasse No 14 

Ich wurde im Jare (sie) 849 in einem Hochverraths Prozeße auf 18 

J are abgeurteilt und nach Abbüßung einer 8jär. Strafe auf der Festung 

Ollmütz begnadigt. 

Der Prozeß wurde von dem damiligen (sic, má být damaligen) 

Kriegsgericht abgeführt i. j 

Ich vermute über meine Anzeige vernommen zu werden, welche ich 

von Leipzig aus an die Prager Pol. Direktion gerichtet habe. 
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26. 

Über Requisition des. KK. Landesgerichtes in Prag wird Ihnen die 

erwähnte Anzeige vorgelesen damit Sie dieselbe in mehreren Punkten 

ergänzen. 

Nach der Vorlesung 

Diese Anzeige habe ich selbst verfasste, selbst geschreiben und ohne 

Zurückbehaltung eines Concept mittelst Post von Leipzig aus an die Prager 

Polizei Direktion übersendet. 

Einige Einzelnheiten welche mir mittlerweile beigefalten sind, werde 

ich im Laufe der Vorlesung bemerken. 

ad 1. der Requisition: Rücksichtlich des Zeitpunktes zu welchen die 

Ver s am lung in Do Kutscher a°s Wonung (sie) in der Wassergasse 

abgehaltene wurde, muß ich erwähnen daß mir damals kein Kalendar zur 

Verfügung stand, als ich die Anzeige schrieb, es wäre daher immerhin ein 

Irrtum rücksichtlich des angefürten (sie) Zeitpunktes Anfangs August 

möglich soviel ist gewiß, daß diese Zusammenkunft unmittelbar den Tag vor 

der Doktoren versamlung (sie)., welche die Universitatsfrage zum 

Gegenstande hatte, stattfand und ich glaube fast zu versichtlich, daß ich an 

einem Dienstage zu Do Kutschern berufen wurde. 

Nach Einsicht des Kaiendars 

Es wird jedenfalls der 30. Mi gewesen sein, weil ich 8 Tage darauf 

abgreist (sie) bin. 

ad 2. Rücksichtlich der anwesenden Personen kann ich mit Bestimtheit 

sagen, daß ich bei diesem Vehmgerichte den Carl Thuma, Sládek & Heller 

samtlich Mitarbeiter der "Narodny listi" nicht gesehen habe. 

Es war noch Tageslicht, die Herren saßen in einem Kreise und ich 

glaube, daß ich die genanten Herren jedenfalls gesehen hätte, wenn sie 

dagewesen wären. 
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Die Nachfrage nach diesen drei Personen dürfte durch mich selbst 

insoferne veranlaßt worden sein, als ich mündlich den Fall anzeigte und 

diese Personen nennte, weil ich sie kurz vorher begegnen hatte. 

Als ich aber dann im Auslande mit mehr Ruhe die schriftl. Anzeige 

niederschrieb, habe ich mich erinnert, daß die genanten 3 Persönlichkeiten 

nicht zugegen gewesen sind. 

Außer den in meiner schriftl. Anzeige genanntene Personen: Do 

Kutschera, Do Julius Greger, Professor Tonner, der Journalisten Neruda, 

Barrak, Halek und des Raudnitzen Holzholer und Gutsbesitzers 

Swagrowsky füllt mir Niemand mehr bei obwol (sie) ich glaube, daß auch 

noch andere Personen zugegen gewesen sein. Meine damaligen Aufregung 

und Überraschung macht es erklärlich, daß mir nur jene Personen in 

Gedächtnisse gebliben sind, welche in meiner nächsten Umgebung saßen 

und troz (sie) meines bisherigen Nachsinnens ist es mir nicht möglich noch 

andere Persönlichkeiten anzuführen. 

ad 3. Den jungen Mann, welcher mich am bewußten Tage in die 

Wonung (sie) des do Kutschera abholte, kann ich nicht mit Namen 

bezeichen, den (sie) ich habe ihn damals zum ersten male gesehen; er war 

bei 21 Jar e alt, bartlos, anständig gekleidet und ich vermuthete, daß dieser 

junge Mann ein Schreiber aus der Kanzlei des Do Kutschera sei, weil er 

dort im Vorzimmer oder in der Kanzlei gebliben ist, und weil er mir auf 

meine Frage, mehrere der anwesenden Herren genannt hat. 

Dieß war der Gegenstand unseres Gespräches, um was es sich 

eigentlich handelte wußte er nicht, warscheinlich hatte er die betreffenden 

Herren hinein gehen gesehen. 

ad 4. Es wurde nicht die geringst Erwänung davon gemacht auf 

welche Weise oder von wem die vorgewiesene Aktenstücke bei der Polizei 

Direktion entwendet wurden. 
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Do Greger zog den Aktenfaszikel aus der Brusttasche seines Rockes 

heraus, dieser war in der Form von halbbrüchigen Bögen in Aktengröße 

zusammengelegt. 

Do Greger zog aus diesen Aktenfaszikel, welcher, so viel ich sah, 

mehrere Bogen stark war, den Brief, den ich in meiner Anzeige erwänte 

(sie), heraus und hielt ihn mir hin ohne ihn aus der Hand zu geben. Ebenso 

zog er den Berichte das Pol. Direktors aus den übrigen Akten heraus, aus 

welchem er mir nur solche Stellen vorlas, durch welche dargethan 

[prokázané] werden sollte, daß mein Briefe durch keine voraus gegangene 

Anfrage hervorgerufen worden sei. 

Die vorgelesenen Stellen lauteten[cn?] ungefär dahin: "Beiliegender 

Bericht - ist uns zugekommen und war halten es für gut ihn dem hohen 

Ministerium mitzuteilen." 

Ich sah dß [?] der vorgehaltene Bericht ein Original sei und die 

Unterschrift des [?] damaligen Pol. Direktors trug, welcher wie ich glaube 

Ulimann geheißen hat. 

Näher konte ich die Akten nicht sehen denn Greger gab sie nicht aus 

der Hand und saß mir bei einem zimlich [sie] großen Tische gegenüber, er 

mochte besorgen daß ich sie vernichten könte und hat sie sogleich nieder 

zusammen, gelegt und [?] in seine Brusttasche gesteckt. Was mit diesen 

Akten geschehen ist, weiß ich nicht, ich glaube daß sie nirgends anders sein 

werden als bei Do Greger, er müßte nur [?] Angst bekommen und sie 

vernichtet oder beseitigt haben, ich bezweifle aber, daß er dieses that. 

Die Bezeichnung dieser Fascikels [sie] kann ich nicht angeben, den 

ich wie gesagt, nur den mir vorgehaltenen Bericht das Pol. Direktors und 

meinen Originalbrief welcher blos mit dem Namen Roman unterzeichnet 

war, gesehen habe. Diesen Brief haben sie nur aus meinem Schriftzügen als 

von mir herrührend erkannt. 

ad 5. Anbelangend die Drohung des Do Greger muß ich 

vorausschicken, daß die Ansprache in böhm. Sprache geführt wurde, 
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woraus sich die an mich gerichteten persönlichen Fürworte „Ihr und 

Euch" erklären und daß verhaftete Rzehak für mich eine ganz unhekante 

Person war und noch ist, von dessen Existenz ich bisher nichts gehört habe. 

Übrigens muß ich die Richtigkeit der in meiner Anzeige angeführten 

Äußerungen des Do Julius Greger als vollkommen richtig bestättigen dahin 

gehend, 

a. daß ich unschädlich gemacht werden müsse 

b. daß man nur freistelle entM'eder auszuwandern oder öffentlich 

in allen Blättern als Agent aus gerufen zu werden. 

Stellt man diese Drohungen der damaligen Situation gegenüber in 

welcher 

1. mein Zustand nicht geeignet war einen so vernichtenden 

plötzlich über mich gefallenen Schlag abzuwenden, 

2. in welcher mein Schreck, meine Aufregung und Verwirrung 

gränzenlos waren 

3. in welcher man von keiner Frist hören wolte und 

4 in welcher mit einem unbeschreiblichen Terrorismus ich in meine 

Verbannung gedrängt wurde -

so gelangt man zur Einsicht, dß ich gezwungen wurde von zwei 

positiven Uebeln, welche nur ausdrücklich angedroht wurden, jenes zu 

wälen [sie], eigentlich mich nach der Lage der dienen [?] gg [gegen] 

meinen Willen jenem unterziehen, welches mir doch noch als des geringere 

vorgekommen ist. 

Um den Ausdruck "wählen" zu charakter is iren [sic] muß ich hier 

hervorheben, dß ich damals ausdrücklich erwiderte [sie]: Ihr setzt nur zwei 

Messer an die Brust, das Eine so scharf wie das Andere. 

Diese Erwiederung erscheint mir umso wichtiger als ich durch meine 

Frau erwiche, daß die Herren ihn gewaltsames vorgehen geg. mich dadurch 

zu beschönigen suchen daß mir kein Zwang angethan worden sei, sondern 

daß ich selbst die Verbannung gewält hätte. 
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Do Greger sagte mir gleich in der Versamlung ich möge ihm bis 

morgen schreiben was ich zu thun gedenke und man hat mir damals in 

Aussicht gestellt, daß im Falle ich mich der Verbannung unterziehe, für die 

Reise in [?] ..bsistenzmittel für mich und meine Familie gesorgt werden 

wird. 

Meiner Frau wolte ich dieser Schreck erst von einer Reisestation 

beibringen, ich schrieb zuerst an Do Kutschera, daß man doch auf dieser 

kurzen 8täg. Frist nicht beharren sondern mir gestatten möge, meine 

Angelegen, hüten zu ordnen, allein auf diesen Brief erhielt ich keine 

Antwort. Als ich in den folgenden Tagen ausging merkte ich, dß das 

versprechen die Sache geheim zu halten, nicht beobachtet wurde und ich 

schrieb am 7. Tage am Do Kutschera, daß ich sehe, dß die Leute mehr 

wissen als sein soll, daß meines Bleibens in Prag nicht mehr sei, daher ich 

am nächsten Morgen abreisen werde und dß mir alle Mittel zur Abreise 

fehlen. 

Vormittags erhielt ich von Dor. Greger einen Zettel des Inhalts: 

„Abends bekomt ihr Reisegeld," und am Abend erschien ein Mann mit 

einem geschlossenen Zettel des Do Greger des Inhaltes: „ Ich fordere Euch 

auf morgen früh Prag zu verlassen, beiliegend sende ich Euch 1.00 ß 

erinnere hinbei, dß Ihr aus der nächsten Stadt jenseits den Gränze 

Österreichs nur telegrcifirt, Ihr sind daselbst angekommen und später 

schriftlich Bericht erstattet in welcher Stadt Ihr Euch aufhaltet[."] [Wasl| 

nun meinen Seelenzustand und die weiteren Verfolgungen dieser Partei 

durch die czechischen Blätter, sowie den Ruin meinen Existenz anbelangt 

berufe ich mich auf die Darstellung in meinen schriftlichen Anzeige die 

Drohungen wurden durchwegs von Do Greger vorgetragen und ich weiß dß 

auf meine Bemerkung wg Massenansetzen [?] nur Neruda eine scharfe 

Gegenbemerkung gemacht hat. 

Eigentlich war aber Do Greger auch der Wortfürer für die Übrigen, 

denn ich habe erfaren, dß sie in dieser Angelegenheit schon Sitzung 
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gehalten und meine Verkannung beschloßen hatten, die Übrigen saßen ohne 

alle Einwendung da, so daß man ihnen ansah sie seine in der ganzen Sache 

informirt und einverstanden nur Do Kutschera machte die Bemerkung, dß 

ich als Reconvalescent ohne Aufsehen verreisen könne, dß ich Rusland 

offen habe, wo eine Tochter von nur verheiratet ist, zu dieser könne ich 

gehen. 

Auch entnahm ich der Rede des Do Greger die Worte: „Usnesti 

[usnesli] jsnie se" was im Deutschen bedeutet: wir haben beschloßen. 

Meine Furcht und Angst mußte mich auch besorgen lassen, dß solche Leute, 

welche sogar Attentate gg den Statthalter ausfüren wollen, auch mich 

niederschießen und auf irgendeine Art bei Seite schaffen können; um wann 

auch nicht mich ein [?] vorkomt unschädlich zu machen sondern zu 

verhindern, dß ich rücksichtlich dieses gewaltsamen Vorganges gg hin mein 

Beschwerde führe oder ihnen Verlegenheit bereite. 

Nichtminder konte ich darauf gefasst sein, dß nur auch aus Rache 

[msta] und Bosheit [zloba] die Fenster [?] eingeschlagen oder andere 

Unbilden, wie öffentl. Straßenscandal und drgl. [dergleichen=podobně] 

zugefügt werden. Die Anhänger dieser czechischen Partei sind sehr 

fanatisch, es stehen ihnen auch zur Ausfürung von Gewalttätigkeiten die 

Kräfte der Arbeiter Klassen zu Gebote unter welchen sie verbreiteten, dß 

ich nur aus dem Grunds unter sie komme und ihnen Worträge halte um sie 

auszuspioniren und zu denunziren. 

So ein[1] Fall ist gar nie[l]vorgekomen, allein die Arbeiter haben 

weder die Zeit noch den Bildungsgrad um über die Möglichkeit einer 

solchen Ausspähung nachzudenken und ein Urteil zu fassen. Meine Furcht 

wurde auch dur[ch] die öffentl. Blätter in so ferne genährt als die Narodny 

listi [sie] das Organ Do Greger's un versolens [sie] sagte: [„]Nicht den 

Muth habend das Leben einzubüßen wälte [sie] er die Verbannung" und in 

ähnlichem Sinne sprachen sich auch andere namentlich deutsche Blätter 

aus. 
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Da ich meines Lebens nicht sicher bin, muß auch hier in Wien meinen 

Aufenthalt geheim halten und nur von meiner Familie die Briefe unter 

fremden Namen zukomen lassen; und ich muß auch den Wunsch 

aussprechen dß mein Aufenthalt auch aus Anlaß dieser Erhebung nicht in 

die Öffentlichkeit dringe. 

ad 6. Ich habe bekantlich nur von meinen schriftstellerischen Werken, 

ich schrieb Romane, politische literarisch historische Artikel und war 

Redakteur der Zeitschrift „Slovan ' in welcher Eigenschaft allein ich mir 

järlich 1000fl erwarb. 

Alle diese Erwerbe quellen sind durch die Kündigung der Redaktion 

allein meine[?] Schaden von 1000 fl järlich erleide, wann sich auch der 

Schade in Bezug auf die übrigen Erwerbsquellen in diesem Momente nicht 

näher beziffere lässt. 

Meine ganze literarische Tätigkeit ist lahm [chromá, ochromena] 

gelegt, nicht allein in Böhmen, sondern auch im Auslande, denn wo kann 

ich mehr auftreten, nachdem meine Name auch solche Weise gebrandmarkt 

ist. 

Obwohl ich mir das Jar hindurch über 2000 ß verdiente, so begnüge 

ich euch\7\ doch mit einem Schadensersatz von järl. 1000 fl auf so lange 

Zeit als ich meinen frühere Erwerb nicht erlange. 

Ich kann meine Entschädigungs Ansprüche nur gegenüber den genanten 

Personen, welche bei jenes terrorisiren den Versamlung durch ihre 

Anwesenheit mitwirkten, stellen, dann diese Versamlung welche die 

jungczechische Partei representiert ist nicht - abgegränzte sondern besteht 

aus jenen Freunden, welche von den hervorragenderen Mitgliedern 

zusammenberufen werden. 

ad 7. Als ich in der Prager Bahnhofrestauration saß, erblickte ich den 

Wawra ohne von ihm bemerkt zu werden. 

In Bodenbach wo man das Gepäck vorzeigt, sah ich Wawra wieder, es 

schien mir, als ob er über meine Erscheinung Etwas verlegen wäre und 
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obgleich wie verschwägert sind und sein Bruder meine Tochter zurFrau 

hat, hat er sich abgewandet und mit mir gar nichts gesprochen. 

Weiter sah ich ihn nicht mehr ich weiß zwar den Grund seiner 

Mitfahrt nicht, glaube aber, dß dieser nur in der Überwachung meiner 

Entfernung gelegen war[c]. 

Meines Erachtens bestand seine Mission darin dem Greger zu sagen 

ob ich über die Gränze gekommen bin, etwas Anderes würde er in 

entgegenge, setzten Falle nicht miternommen haben, den zur Ausfürung 

I des?] Gewaltaktes ist er nicht fähig. 

Die mir vorgelesene schriftliche Anzeige bestättige ich ihrem vollen 

Inhalte nach und erkläre mich bereit dieselbe endlich zu bekräftigen. 

Am Schlüsse Ihrer schriftliche Anzeige erwähnen Sie das National 

Tribunal. Was ist Ihnen über die Constituirung und Wirksamkeit desselben 

bekant? 

Ich wälte diesen Ausdruck nur deshalb, weil sich die genannten 

Herren gleichsam als National Tribunal gerirt, von einer förmlichen 

Constituirung desselben oder einer bestirnten Wirksamkeit ist nur nichts 

bekant, denn wie ich bereits angab pfleg an gewönlich einige Freunde 

berufen zu werden, wenn es sich um[l] Besprechung irgendeiner 

Parteifrage handelt. Über Befragen muß ich bei frühern Versamlungen ein 

Gelegenheit hatte zu erfaren, welche Personen zur Verfügung stehen um auf 

Unrechtem Wage Akten bei einer Behörde zu entwenden und den 

Parteimännern in die Hände zu spielen. Ich verzichte auf das Recht zur 

Schlußverhandlung vorgeladen zu werden, denn ich würden jedenfalls 

Insulten aus Gesetzt sein, da ich nun als Kläger auftrete. 

Karl Sabina 

Vorgelesen geschlossen gefertigt und beschworen 

Max Fischer Thuma 
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Pokračováno v Praze u c. k. zemského co trestního soudu v Praze dne 

17.ho ledna 1873. u přítomnosti nížepodepsaných 

3. 

Udejte, kdy Jste se do Prahy z Vídně navrátil a co Vás k tomuto 

návratu vedlo? 

Ad 3) Bylo to ku konci listopadu 1872, když jsem se do Prahy navrátil 

hlavně za tou příčinou, že jsem byl churav a ve Vídni jsem neměl byt, který 

by se byl dal topit. Také jsem tam neměl nikoho, který by mne ošetřoval a 

právě v té době tam začaly epidemické nemoce se rozšiřovat. Taktéž jsem 

neměl dostatečných prostředků k výživě, kdežto v Praze jsem měl byt posud 

pronajatý i topivo opatřené i manželka mně při churavosti mé opatrovati 

mohla a konečně mám posud zde syna, který jest úřadníkem v "Gulu" a mne 

podporuje. Tudíž jsem ku zachovám svého zdraví se navrátil domů až po 

tento den jsem však z bytu svého nevyšel. 

4. 

Račte udati, zdaliž od té doby. co Jste se do Prahy navrátil, zejména ze 

strany Vašich politických protivníků, proti kterým trestní vyšetřování jest 

zavedeno, jakési pronásledování Vám učiněno bylo? 

Ad 4) Já jsem z domu ani nevyšel, nikoho cizího mimo členy mé rodiny 

neviděl a nikdo ke mně přijít se neodvážil již proto, poněvadž až po 

nejposlednější dny s jistotou nevěděli, že jsem v Praze. Ostatně u příchodu 

mém do Prahy buď mne někdo spatřil na nádraží aneb na cestě domů, byly 

o tom hned noviny zpraveny a podaly do veřejnosti pod nápadným titulem: 

"Sensační zpráva" zvěst, nejen že jsem se do Prahy navrátil, ale též že 

zůstávám v to mže bytu co dříve s udáním čísla a ulice což tak vyzývavě 

znělo, že jsem měl příčiny se obávati nějakého útoku na osobu mou , ano 

noviny" Čech několik dní na to přinesly ihned lživou zprávu, že prý mne 

kdosi viděl jiti do malostranského německého kasina, kamž prý denně 
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chodívám a že mne na cestě uchytil a notně mně dal co proto. Já však 

nevyšel celou tu dobu z domu, nikoho jsem neviděl a od nikoho jsem viděn 

býti nemohl. Zpráva ona čelila (sic) jen k tomu, aby strana protivníků mých 

znovu novou lží popuzena byla proti mně. 

5. 

Vy Jste jak ve Vaší stížnosti de dtto v Drážďanech dne 14ho srpna 

1872 tak i při Vašem výslechu ve Vídni zde 7ho září loňského r. udal, že při 

schůzi 30ho července 1872 u dra Kučery odbývané udal, že terrorismem, 

který se ani popsati nedá Vás v té schůzi přítomní důrazem tlačili do 

výhnanství. Udejte určitě, v čemž uvedený terrorismus pozůstával a jakým 

způsobem se vyjevil. 

ad 5) Byla mi dána nejprv alternativa, že buď záležitost s předloženým 

mi psaním bude uveřejněná, aneb abych ze země a sice hned během 

několika dní se vystěhoval. Myslím že vyhrůžka takového uveřejnění věci 

ačkoli již jedenáct let staré, byla dostatečnou a terrorisující mne pohnútkou 

k tomu, že jsem přijal alternativu druhou. Ano, jsa pohnut způsobem, jakým 

p. Grégr proti mně vystupoval a odmítaje jiné výčitky které mně činil, jako 

bych byl zapleten ve věci pánů Kerbra a Řeháka viděl jsem, že zášť jeho i 

druhých sáhala dále nežli oprávněná byla; žádal jsem by neuverejnili věc 

aspoň do 14 dnův a tuto lhůtu mi ku spořádání mých záležitostí v Praze 

dopřáli, ale i to mi nebylo přímo povoleno, nýbrž p. Julius Grégr rozhořčen 

touto spravedlivou žádostí, zvolal: "že lhůta 8 dnů stačí a že vlastně bych 

měl okamžitě hledět se odstranit z Prahy za (sic) svého vlastního interesu." 

Bylo mi jasno těmi slovy, že věc byť i ne písemně tak přece ústně se byla od 

p. dra Grégra roznesla a že tedy ovšem jsem měl příčinu pro svou vlastní 

osobní bezpečnost a snad i k zachování života přijmouti druhou alternativu 

vystěhování se neboť od té chvíle nebylo téměř člověka, jejž bych byl potkal, 

známého, aniž bych mu z tváři nemohl byl čisti zášť a nemýlil jsem se, že 

byla proti mně povzbuzena od těch pánův, kteří se nade mnou za soudce 

postavili, neboť vyšla od nich pak ona řada trýznění a pronásledování ve 
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veřejných listech, která je zřejmým svědectvím jak by se mně asi bylo vedlo, 

kdybych byl zde býval, kdežto oni pánové na základě lží a utrhání, jakýmž 

rovno není snad v celé žurnalistice evropské nejen osoby vzdělanější, nýbrž 

i veškerou lůzu proti mně vyštvali. Prosil jsem, aby se věc ona stará nebrala 

v tak přísný přetřes, projevil jsem, by ustoupili od toho rozsudku, že ačkoliv 

nedůvěra jejich jest klamná vzhledem na celou dobu desíti let minulých, že 

přece k uspokojení jejich zříci se chci veškeré činnosti veřejné, že vystoupím 

ze všech spolků, že se obmezím jen na svou domácnost a činnost literární, 

to všechno bylo rozhodně odmítnuto a mně přikázáno, abych ve 24 

hodinách rozhodnou odpověď zaslal pu Grégrovi, kterou z obou alternativ 

přijímám, načež druhý den jsem také odpověděl ihned, prose ještě jednou o 

lhůtu 14 dnů nedostal jsem však žádné odpovědi a nevěděl jsem, na čem 

jsem. V osmi dnech vida, že nemožná zde obstáti mezi lidmi, již proti mně 

nakvašenými, psal jsem tedy, že druhý den přijdu a p. dr. Grégr mi večer po 

8mé hodině poslal 100 zl. na cestu s poznámkou na visitce: "Vyzývám Vás, 

abyste hned z rána odejel a z prvního zahraničného města telegrafoval, že 

Jste tam přibyl." Visitku onu jsem ihned roztrhal, za příčinou tou, aby ji 

manželka moje nespatřila, která posud o ničem nevěděla. 

6 . 

Měl-li Jste za to, že ona záležitost by se byla zamlčela, i také pro ten 

pád, kdyby Jste byl Prahu neopustil [?] 

[ad]6) Nikdy jsem toho míněni nebyl a býti nemohl, že by se ta věc 

byla umlčela, kdybych v Praze byl zůstal. Nej prvé již ona alternativa již na 

to pouzkazovala a viděl jsem to z celého chování těch pánů a zvláště ze slov 

p. Grégrových. který ve své již zlostí nakvašené krátkozrakosti se projevil 

těmito slovy: 'Považuji Vás za nebezpečného člověka a máme příčiny se 

domýšleti, že i Kerbra i Řeháka Jste udal, protož nemůžeme jináč, než-li 

Vás vyzvati, abyste šel." Mohl jsem se však nadíti, že když půjdu, že tato věc 

alespoň v žurnálech buď zamlčená, aneb tak podána bude v případu 

nejhorším, jak skutečně se stala. 
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26. 

Přečtou se Vám udání jednotlivá od Vás obviněných a vyzývám Vás, 

abyste udal, co proti těmto udáním máte k namítání! 

Ad 7) 

Po přečtení udání dra Julia Grégra N.J. 13 ad art. 4, 8, 9, 10, 11, 14a, 

38 a 42: 

Nej prv p. Grégr nemluvil pravdu, když řekl, že měl v rukou některé 

rukopisy, z kterých na jakousi činnost mou souditi musel, on měl jediné jen 

psaní z Bulharska před 11 lety sdělené jiného ode mne nic neměl a nemohl 

míti; tedy veškeré jeho udání, jako by byl měl i pozdějších jakýchsi 

rukopisů, jimiž by oprávněn byl, souditi na tajnou činnost pozdějších let jest 

nepravdivé. Dále nepravdivé jest, že jsem já sám navrhl si vystěhování, 

nýbrž jak jsem již na hoře uvedl položena mi byla ona alternativa a já jsem 

volil raději vystěhování než-li uveřejnění. Bylo mi přímo přikázáno, abych v 

několika dnech, tuším, že v 8 Prahu opustil a když jsem o delší lhůtu žádal, 

byla mi téměř odepřena, aspoň ne povolena, ani by mi vystěhování se z 

vlasti nebylo by napadlo a nejméně to, abych Jej ty pány o peníze na cestu 

požádat, kdybych sám si byl odchod volil; praví dále, že mi spisy jakési 

předložili, byl to onen jediný list, II let starý mou rukou psaný a nic dále. 

Čeho více ještě v ruce měl a mně ukázal, to nebyl můj rukopis, nýbrž jakýsi 

připiš policejního ředitele pražského ministerstva, úřední tedy spis, který se 

jedině na ono psaní z Bulharska táhl a na nic více. Neukázal mi tedy p. 

Grégr žádné spisy nýbrž jedině ten dopis. Že ho na stole ležeti nechal, tomu 

též tak není, neboť položiv jej přede mne držel na něm pevně ruku a pak jej 

zase do kapsy dal. 

Že nijakého násilí nebylo užito, tu p. Grégr snad myslí, že jsem nebyl 

nikým nucen neb tlučen, avšak morální násilí, které mi onou alternativou 

činěno bylo, urputnost s jakou se odmítl můj návrh, že ze všech spolků 

vystoupili a všecku politickou činnost zameziti chci, když se od oné 

alternativy ustoupí ano i příkré chování se ke mně, když jsem o Udenní 
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lhůtu požádal, bylo zajisté dosti velkým násilím pro muže, který chybu 

iedenáctiletou před 11 zpáchanou nezapřel a násilí toto morální našlo 

potvrzení spůsobem, jakými se mi pak dané drželo, neboť lež jest, že o 

zamlčení té věci jen potud se zavázali, dokud v Praze budu, nýbrž jakmile z 

Prahy odejiti se rozhodnu, tak měla býti věc zamlčena, tedy pravý opak 

toho, co p. Grégr praví a jenom v ten smysl se to vykládati dá, že mi hrozil, 

když v 8 dnech nepůjdu, či vlastně když ve 24 hodinách rozhodně se 

nevyslovím, že půjdu, pak teprv, že ono psaní bude uveřejněno. Avšak když 

jsem odešel, bylo sta věcí uveřejněno, které však nebyly pravdivé a právě o 

onom psaní se téměř úmyslně jen tak mimochodem učinily povrchní zmínky, 

což všecko čelilo (sic) k tomu, aby pánové ospravdelněni byli před světem 

vzhledem ku chování svému se ke mně a aby svět jim dal za pravdu, když 

takového zlosyna, za jakého mne vylíčili, vyhnanstvím potrestali. Táži se pa 

Grégra a všech těch pánů, proč když noviny psaly o tom, že jsem byl ze 

země vypovězen od nichž, proč nevystoupili a neřekli, že jest to lež? Táži se 

pa Grégra, proč i těch tisíc zlatých nechal státi, které dle veřejných zpráv 

mně prý na cestu dal? Tážu (sic) se jej, proč v jeho vlastních listech, totiž v 

„ Národních " hned den po mém odchodu neuverejnil pravdu o oné schůzi a 

o onom listu, nýbrž celou řadu hanebných lží, z kterých ani jedna nebyla 

pravdivá a na základě jejichž ostatní noviny pak své lživé zprávy 

roztrušovaly? Konečně jsem na všecky ony podezřívání a utrhání odpověděl 

veřejnou obranou, kde jsem vylíčil i onu schůzi i příčiny, proč jsem konečně 

co žalobník vystoupil. Avšak na důkaz, kterak tito pánové se pravdy bojí, že 

vyzváni byvše v mé brožurce, aby k vyjasnění pravdy na otázky mé 

odpověděli, aneb své udání bezpečnými důvody potvrdili, neodpověděl mi 

ani jeden, protože nemohl. Ale aby můj spis potlačili, spůsobili aby všickni 

knihkupci zdejší se zavázali, že „obranu" mou do prodeje nepřijmou, což se 

také stalo. Patrný to důkaz, že se pravdy báli, ano i pravdivého vylíčení 

onoho soudu a že nemohouce mne vinili, ze lži, užili tohoto prostředku, 

zameziti totiž mé brožurce průchod mezi národ. Že dobře věděli, kterak mi 
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ukřivdili ale že se sami za výsledek svého zběsilého jednání proti mně 

styděli a se báli, aby národ se nedověděl jak věc skutečně se vynachází, 

proto zamezili nejen onen spis, ale u každé příležitosti nyní teprv když 

žalováni jsou, jaksi ostýchavě mluví o dobrovolném vystěhování se mém z 

vlasti, o čemž dříve nikdy nemluvili, ano spůsobem, jakým o té věci psali, 

potvrzovali, že ona alternativa skutečně mně položena byla. Ba ještě 

horšího se domýšleli dalo podle jejich vlastních slov, totiž vysvítalo z nich, 

jako by mi byli ppostavili alternativu sebevraždy, což ovšem ještě hůř jest 

než pouhé vystěhování. Celkem se p. Grégr v této věci vymlouvá spůsobem, 

který pravdě tak málo odpovídá, jako jí neodpovídali (sic) veřejné 

denunciace, které nej prv v jeho listu se objevily, v listu to, nad nímž on sám 

vládl a do kteréhož ony články buď sám psal aneb psát i přikázal 

Po přečtení udání Augusta Švagrovského N.J. 19 ad art. 4, 5, 6, 13, 14 

a 19. 

Na toto přečtené musím odpověděli, že hned z počátku aniž bych toho 

nej menšího byl upíral, když jakž pan Švagrovský' praví ihned jak mi otázka 

předložena byla, zdali jsem agentem policejním odpověděl jsem, že před 11 

lety jsem se dopustil viny, ale za lháře prohlašuji každého, kdo by od té 

doby by (sic) mne v něčem takovém vinit i chtěl; tedy hned z počátku ještě 

dříve než mi list ukázán byl, jsem se projevil o té staré věci a když mi byl 

ukázán ihned jsem přisvědčil, že tento 11 let starý list jest mou rukou psaný. 

P. Švagrovský dobře udal, že ona alternativa mi byla položená, o které 

jsem se zmínil a že by věc uveřejněna býti musela, kdybych z vlasti 

neodešel. Avšak nedobře si pamatoval, co p. Grégr mluvil, jmenovitě co se 

atentátu stran barona Kollera týkalo, kde p. Grégr na mne též vrhal nejisté 

světlo. 

Ostatně jsem skutečně byl nucen odejeti, poněvadž jsem za první se 

vyhrnuti chtěl uveřejnění oné věci a za druhé jsem se zajisté obávat i mohl, 

že nepřátelská mi strana, kdybych jí neuposlechl a zde zůstal, popuzováním 

lidu a štvaním i samé luzy by toho dovésti mohla třeba i na život můj 
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sáhnouti, t.j. dovésti rozkvašený lid k tomu, aby mne uvraždil, což také 

snadno stati se mohlo. Ostatně jest lež, že chtěli onou schůzí jedině 

potvrzení oné zprávy, že jsem agentem ode mne slyšeti, neboť nepotvrdil 

jsem a nemohl jsem potvrditi, než jedině to, že před 11 lety onen list jsem 

napsal, od těch dob však ničehož více. Oni však udávají, jako bych byl 

všecko jejich důmnění potvrdil. Také jim nezáleželo jedině na tom potvrzení 

už proto, že. patrně dříve než-li mne ke schůzi pozvali, už potvrzeni byli o 

tom sami; až z chování mnohých z nich i z chování jiných od nich už 

zpravených později mi jasně vysvitlo, když jsem o něm přemítal a si 

vzpomněl že lidé tito jiné příčiny neměli a mít i nemohli, ke mně se takto 

chovati, leda za jedinou tou příčinou, že už zpráva o onom listu mezi nimi 

byla rozšířená. Nemohla tedy příčina k oné schůzi býti jiná, než-li odsouditi 

mne, jak se stalo a kdybych otevřeným vyznáním se byl neprojevil, byli by 

zrovna tak učinili. 

Po přečtení protokolu Jana Kučery N.J. 17 ad art. 2, 5, 8. 9, 10, 12, 18, 

23 a 24. 

P dr. Kučera právě tak jako předchůdcové jeho nepravdivě se 

projevil slovy "přiznal se, že konal služby tajné" což zní jako bych tajné 

služby po celou dobu byl konal. Na otázku Grégrovu jsem odpověděl, jak 

jsem již dříve pravil že by lhal, kdo by po 10 let právě uběhlých mne z 

něčeho takového vinit i mohl a že jen jednou před 11 lety jsem chybil a na to 

mi bylo ono psaní ukázáno, které skutečně jedenáct let zpátky sahá. Divné 

jest mi, že p. dr. Kučera vědět i nechce o přímé alternativě, která mi dána 

byla, ani o tom, že jsem o 14denní lhůtu prodloužení prosil ani o tom, že 

jsem, když tázán jsem byl co učiniti chci, buďto zůstati zde a trpěti 

uveřejnění anebo vystěhovat i se pravil: „Kladete mi dva nože na srdce, 

jeden tak ostrý jako druhý" a žádal aby od alternativy upustili, na kterou tu 

žádost p. Neruda ač vlídně, ale přece dosti obsáhle a odmítavě vzal slovo. 

Po přečtení protokolu Jana Nerudy N.J.21 ad art. 2, 3, 4. 5, 8, 13. 
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Nikdy bych nebyl myslil, že p. Neruda slovo o dvou nožích vyhlásiti 

může za lež, kdežto on sám to byl který na ně odpověděl začínaje slovy: 

„Pravil jsi, že ti klademe dva nože na srdce atd. " Rád bych viděl, jest-li by 

byl v stavu, před svým vlastním svědomím zapříti, co před soudem zapřel a 

jest-li by byl v stavu potvrdit i přísahou, že jsem já ona slova neprojevil a že 

on to nebyl, který na ně odpověděl Co o článku v "Národních listeCH" 

praví, jest zcela plané, někdo cizí nemůže napsati úvodní článek s tak 

křiklavým nadpisem, jako jest osobní jméno a příjmění nějaké osoby, aniž 

by článek tento nebyl schválen od hlavního pána listu, aneb snad od něho 

samého psán anebo v té formě nařízen. Když i p. Neruda uznával lživost 

tohoto článku, divím se dvojnásobně že článek ten nikdy nebyl odvolán, ač. 

p. dr. Grégr dobře věděl, že všechny lže a hanobení ostatních listů se na 

článek odvolávají a zakládají. Ten článek byl psán hlavně proto, aby 

maskována byla ona schůze a aby soud nade mnou vyřknutý a oněmi lžemi, 

které v onom článku se nacházely, byl omluven a okrášlen. Toto jest jediná 

pravda a nic jiného. 

Také není pravda, že bych já sám byl ze strachu před veřejností byl 

chtěl vlast opustiti. Právě opak mne k tomu přiměl Vždyť to záleželo jedině 

na těch pánech a na nikom jiném, aby věc uveřejněna byla aneb nebyla a 

kdyby byli se nezavázali na neuveřejnění nebyl by mohl p. dr. Kučera říci 

„Nikomu nebude nápadné, když odjedete; ví se, že jste po nemoci, 

odebéřete se ku své dceři a po letech se můžete zase vrátiti a v literatuře 

dále pracovali. " Tím mínil mé vypovězení jaksi pěknějším slohem vylíčiti a 

kdyby byl mínil, že vázáni nejsou, aby věc přišla do veřejnosti, nebyl by 

mohl mne utěšovati návratem po několika letech, neboť v tehdejším mém 

rozpoložení, bych si byl věru nepomyslil, že bych při uveřejnění věcí těch se 

kdy navrátil ale byl jsem následkem slov těch úplně ubezpečen, že když jim 

po vůli učiním a odejdu, ničehož uveřejněno nebude. Já sám bych byl co živ 

na myšlénku vystěhování se nedopadl kdyby mne nebyla vzhrůžka 

uveřejnění neb vystěhování se k tomuto menšímu zlu přivolili nehnala. Já 
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tím méně na vystěhování jen pomýšleti mohl an zde mám svou rodinu, svůj 

nábytek, své knihy, což všechno jen tak zlehka a samovolně zůstaviti není 

věc, kterou by si člověk okamžitě a ze své vůle předsevzal Byla mi dána 

lhůta 24 hodin k písemní odpovědi, zdali v 8 dnech míním opustili vlast 

aneb čekali uveřejnění a nebylo mi ani přímo a hned povoleno, když jsem o 

lhůtu čtrnáctdenní prosil Nedivím se, že věc tato se takto vytáčí, ale divím 

se, jaké ponětí všichni ti pánové a p. Neruda zvláště mají o terrorismu. Byť 

by i nejsladšími slovy se někomu řeklo „ buď tato věc, kterou v rukou máme, 

bude uveřejněna, aneb v 8 dnech opustíš vlast, " kdyby se mu dále položila 

lhůta 24 hodin k rozhodnutí, kdyby dále na představ jeho, aby se od toho 

upustilo, že on činnost svou politickou a sociální veškerou opustí, ze všech 

spolků vystoupí a jen na literární, vědeckou a esthetickou činnost se 

obmezí, nebyl ohled vzat a neustoupilo se od alternativy a kdyby konečně i 

prosba, když už j ináč možná není, tedy alespoň lhůta 8 dnů prodloužená 

byla na 14 ani v tom mu vyhověno nebylo, nýbrž jakési námitky činěny, že 

by bylo nejlépe kdyby šel ihned, tož se táži, není-li to terrorismus, kdyby i 

nejjemnějšími slovy byl projeven, neboť ne ta slova, ale vyhrůžka činí slova 

[a] věty ony terroristickými. 

Po přečtení protokolu Josefa Baráka N.J. 22 ad art. 2, 3, 5, 9 a lé. 

Odvolávám se na to, co jsem již zevrubně dnešního dne udal. 

Po přečtení protokolu Vítězslava Hálka N.J.23 ad art. 2, 3, 4 a 14. 

Pan Hálek praví, že hrozba novinami již proto se vidí nemožná, 

poněvadž to byly vídeňské listy které zprávu první přinesli (sic). Na to 

odpovídám, že vídeňské listy na základě ústních zpráv přinesli (sic, později 

opraveno na v) onu písemní a sice docela jináče než-li české listy, totiž 

popsali (sic) soud nade mnou držený a projevili i vyřknutý rozsudek 

výhnanství na základě onoho starého před U lety psaného listu. Proč české 

listy neopakovali jen to, co bylo pravda, z vídeňských listů a neodmítli co 

na tom byla lež, ba, psali své články hlavně pro to, aby maskovali onen 

soud a vyřknutý rozsudek. Nepravdivé jest, že zamlčení slíbeno (sic) bylo s 
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reservou, nýbrž na případě mého vystěhování se, jakožto alternativa. 

Nepravda jest, že řekli lhostejno jim jest, co budu dělati, ostanu-li zde aneb 

ne" nýbrž naopak, když jsem žádal za změnu oné alternativy byla žádost 

tato rozhodně odmítnuta. Ano objevilo se v těch článcích, které proti mně 

pak psány byly, jakou zášť právě pánové onoho soudu ještě proti mně 

chovali, i když jsem byl z Prahy vzdálen; neboť připustili všechny 

hanebnosti, které se proti mně psaly, a nikdo z nich se nevyslovil, že jen 

onen jediný list jest pravdou a to činili proto, aby veškerý lid český byl proti 

mně k zášti a pomstě vyzýván a na důkaz, že jsem měl příčiny se obávati, 

aby některý' z fanatických přívrženců jejich i vražedlně ke mně nepřistoupil 

a aby mi takřka v Čechách na všech místech zatarasili přístup, vydali v 

jedněch novinách mou docela věrnou fotografii s podpisem "Kdo ho ještě 

nezná?" a to všecko činili a připustili jen proto, aby novými zločiny 

maskovali svůj zločinný soud. 

Po přečtení protokollu Emanuela Tonnera N.J.15 ad art. 2. 

P Tonner tam ještě byl, když p. Grégr mne oslovil a alternativu mi 

předložil. P. Tonner odešel právě, když jsem, jak se teď pamatuji, se 

několika slovy projevil, že v novějších dobách měli by se ohlížeti po jiných 

lidech, kteří nějakou politickou agitací se nevyznamenávili (sic!), nýbrž 

docela v tichosti žili a je udávali. Na tato slova p. Tonner se omlouval, že 

má v 7 hodin schůzi a odešel. 

8. 

Ve vaší brožurce "Obrana proti lhářům a utrhačům" mluvíte na stránce 

38 o oné schůzi a z toho vysvítá, že Vás jiné příčiny k tomu měly, že Jste se 

z Prahy odstranil, než-li onen terrorismus, o kterém jste posud mluvil. Jak to 

můžete vysvětliti? 

Po předložení a nahlédnutí brožurky N.J.43. 

Ad 8) Pravím tam, že mi položili alternativu, o které jsem se již zmínil. 

Tudíž jsem zvolil zlo menší, totiž vystěhování se, poněvadž uveřejnění toho 

listu se mi jevilo býti mnohem horší; nemohl jsem jinače učiniti, neboť v 
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oné alternativě leží už celý terrorismus, který na mně byl konán a že jsem 

zvolil vystěhovalství (sic), tím jsem se jen sprostiti mínil mé dávné viny. 

Myslím, že to fakticky jen strach před dalšími terroristickými výstupy, které 

by na pokračování terroristické alternativy následovaly, býti mohl, který 

mne k tomu přiměl, abych vystěhovalství zvolal (sic) a neklámal jsem se. / 

při vystěhovalství rozvinul se ten terrorismus dostatečně a jsem přesvědčen, 

že kdybych v oné době rozhořčenosti proti mně schválně povzbuzované byl 

zde býval, byl bych odvahu svou snad i životem zaplatil. Znal jsem celý 

terroristický úmysl oněch pánů, který se za slovy jejich ukrýval a protož 

jsem učinil jak žádali a odešel jsem, spoléhaje se na dané mně slovo. Vím, 

že jich jest tolik a že již umluveni jsouce všemožně se brániti budou, aby 

naznačeni nebyli co tenoristé, vím ale také, že kdo tolik lží veřejných trpí, 

kdežto by jediným slovem pravdy celou věc mohl objasnili a že komu 

nezáleží na pravdě, když na ujmu j iného se uráží, tomu též záležeti nebude 

na zapření jí, když se o to jedná, aby tímto zapřením se jakýmsi osobním 

nesnázím vyhnul. 

Závěrečná otázka. 

Má seznání jsou dobře sepsaná a nemám nic více k přednešení. 

Sabina Karel 

Skončeno a podepsáno o 1. hodině polední s tím doložením, že Karel 

Sabina udání svá sám do protokollu diktoval. 

Ernst 

Schür er 
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Príloha V 

Výslech JUDr. Julia Grégra 

u c. k. Zemského co trestního soudu 14. září 1872, 24. října 1872, 18. 

listopadu 1872 a 3. února 1873 

Státní oblastní archiv Praha, fond 1ST C 783/1872 
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Protokol vyšetrovací, 

zaveden dne 14ho září 1872 o 31/2 hodine odpoledne 

u c. kr. zemského co trestního soudu v Praze. 

Obžalovaný byl dle § 174 tr. ř. připomenut určitě, zřetelně a pravdivě 

odpovídati. 

1. Jméno, příjmení a přezdívka? Julius Greger (sic) 

2. Věk? 39 roků 

3. Náboženíství: katolík 

4. Místo, kde narozen: na Březhradě u Hradce Králové 

5. Místo, kde bydlí a ku které obci přísluší: č. 20 nové v Mariánské 

ulici - do Prahy příslušný 

6. Stav: ženatý, otec šest ditek 

7. Živnost aneb zaměstnání: doktor práv a jurnalista 

8. Okolnosti rodiny a jmění: otec Josef Greger, nadlesní, matka se 

jmenuje Josefa; mám tři bratry a čtyry sestry; právnická studia absolvoval 

jsem v Prazewa stal jsem se zde doktorem, byl jsem pak v praxi u rozličných 

soudů pak koncipista u Dra Pulkrabka a konečně jsem se stal žurnalistou 

9. Byl-li již v nějakém, vyšetřování a nebo v trestu a proč? byl jsem 

pro tiskové zločiny a přečiny odsouzen a pak rehabilitován. Nyní ve 

vyšetřování pro zločin podvodu a jsem ve vazbě vyšetřovací. 

Ad specialia 

1. 

Je-li vám známa snad příčina vašeho dnešního výslechu. 

Ad 1. 

Domnívám se, že příčina je tatáž, pro kterou předevčírem v mém bytu 

s o u d n í prohledávání bylo, totiž v záležitosti akt, které prý se u ředitelstva 

policejního ztratili. 

132 



26. 

Vychází na jevo, že v měsíci červenci t. r. z presidiální úřadovny 

pražského c. k. policejního ředitelství spisy odcizeny byly, které se týkali 

Bulgara Dimitri Vaši la Stojanova a z vyšetřování posud vedeného jde na 

jevo, že jste, pane doktor, v držení těchto spisů byl; vyzývám Vašnosti, aby 

jste udal, jakým způsobem jste do držení těchto spisů přišel. 

Ad 2. 

V držení podobných spisů nejsem, aniž jsem byl. 

Nevím, jakých spisů se by bylo ztratilo z kanceláře policejního 

ředitelství; však soudím, že podezření, které v příčině této padá na osobu 

mou, povstalo tím, že ve veřejných listech byly zprávy, že já a někteří 

přátelé moji dostali se v držení listin, z kterých šlo na jevo. že p. Karel 

Sabina byl ve službě c. k. policje co tajný agent. 

Některé z těchto spisův, jak v časopisech bylo udáno, jednali taktéž o 

osobě Bulgara Vasila Sz 'tojanova; ač ovšem nevím, zdaž ty spisy, o kterých 

v novinách řeč byla, jsou tytéž, které se pohřešují při slavném c. k. 

policejním ředitelství. 

Je pravda, že dostalo se přátelům mým do rukou něco spisův, z nichž 

některé taktéž jednali o Stojanoví; však nemohu udati, pocházejí-li z c. k. 

policejního ředitelstva, aniž vím, jakým způsobem se dostali do rukou 

soukromných. 

3. 

Račte udati, kde jste byl v úterí dne 30. července t. r. mezi 6. a 8. 

hodinou večer. 

Ad 3. 

Ten čas byl jsem u Dra Kučery v bytu jeho v jámě. 
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Sešlo se nás tam tuším asi sedům byli jsme pozváni za tu příčinou, 

abychom v přítomnosti jmenovaného p. Karla Sabiny sjednali sobě vlastním 

jeho přiznáním důkazův o tom, že byl skutečně ve službě tajné policie. 

Mimo mne byli přítomni též pánové: Jan Neruda, Josef Barak, August 

Švagrovsky z Roudnice, professor Tonner, Vitěslav Halek a JUDr Kučera. 

Když jsem as před šestou hodinou do bytu Dra Kučery vkročil, byli 

tam tuším již 2 neb 3 páni. Když všickni svrchu jménovani do bytu se byli 

dostavili, přišel též p. Karel Sabina, kterého k této schůzi p. Dr. Kučera bvl 

sjednal. 

4. 

Udejte Vašnosti, oč se v této schůzi s Karlem Sabinou jednalo a kdo 

byl jmenovitě řečníkem při této udalosti. 

Ad 4. 

Při schůzi této jednalo se hlavně o to, abychom nabyli úplné jistoty, 

zdali skutečně p. Sabina jest agentem policejním; nechtěli jsme vystoupiti 

veřejně proti němu dříve, než jsme i jeho byli vyslechli, abychom mu 

nekřivdili. 

Jednalo se tedy hlavně o to, sděliti p. Sabinovi důvody našeho 

podezření, předložili mu policejní rapport rukou jeho psaný, aby sam se 

vyslovil, zdali to skutečně jeho rukopis. 

Ještě něž se do schůze dostavil p. Sabina, bylo mně uloženo od 

přítomných. abych na sebe vzal oslovení Sabiny. 

Uchopil jsem tedy slova asi v tento smysl: „vy vidíte zde vesměs 

bývalé své přátele, od nichž nemůžete se nadíti, že by vám ze zlé vůle něčim 

křivdili. 

My jsme vás hájili svého času, když vás Vídeňský „ Vaterland" a listy 

p. Skrejšovského veřejně poznamenali co policejního agenta. 

Tenkráte nebylo proti vám důkazův, však bohužel, těchto důkazův 

dostalo se nám do rukou. 

134 



My nabyli přesvědčeni, že jste svou činnosti velmi nebezpečným 

policejním agentem a my máme tudiž za svou vlasteneckou povinnost, 

abychom vás veřejně odkryli. " 

Na to předloženy mu byly některé rukopisy jeho, mezi těmi i originální 

policejní rapport rukou jeho psaný. P. Sabina uznal tyto rukopisy za své, 

přiznal, že byl ve službě policie až do roku 1861, že jej nouze k tomu 

donutila, však od té doby že není vice v žádném spojení s policii. 

Když se mu na to řeklo, že uveřeníme osvědčení svými jmény, abychom 

každého před jeho varovali, prosil nás, abychom jej nezničili ve veřejném 

mínění, sliboval, že vystoupí ze všech spolkův, že se vystřihá všeho 

veřejného života, abychom nabyli jistoty, že pro budoucnost není 

nebezpečným. 

Však když jsme nedůvěřovali, že by zanechal své policejní činosti, 

slibil nám, že se v několika dnech odebeře za hranice a prosil abychom do 

odchodu jeho ničeho uveřejňovali. 

To se i stalo. 

Ač p. Sabina se prohlásil, že odjede do 15. srpna, psal nic méně tuším 

5. neb 6. srpna, že p. Dru Kučerovi, že chce odjeti již na druhý den, totiž 6. 

neb 7. srpna; že pojede do Berlina, že pošle telegram z Dražďan, však 

vyprosil si peníze na cestu. 

A skutečně 6. neb 7. srpna Čechy opustil. 

5. 

Kdo předložil v této schůzi Karlu Sabinovi oné spisy, o kterýchž jste, 

pane doktore, právě mluvil. 

Ad 5. 

Jelikož já na sebe vzal, že Sabinu oslovím, bylo i mou úlohou, abych 

zmíněné spisy Sabinovi předložil. Spisy byly ve schůzi na stole; vzal jsem je 

k sobě, než Sabina vkročil a pak mu je předložil. 
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26. 

Podle udání Vašnosti byl jste pry k této schůzi volán; z toho musí se 

souditi, že jeden člen z tohoto shromáždění obzvláštně onen býti musel, 

který otoin se dověděl, že spisy na Sabinu se vztáhující jistým spůsobem na 

jevo vyšli; že člen tento tuto schůzi určil a že tedy musel býti v držení těchto 

spisů. 

Vyzývám tedy Vašnosti, aby jste i tuto okolnost určitě a jasně vysvětlil. 

Ad 6. 

Kdo spisy původně měl, nebím. Ke schůzi dne 30. července dostavili 

jsme se již podle předběžné úvahy. P. Dr. Kučera vzal na sebe pozvání 

Sabinovo do svého bytu, poněvadž v nejdůvěrnějším poměru stal k Sabinovi. 

7. 

Odjel Karel Sabina sám aneb byl-li někým a od koho vyprovozen. 

Ad 7. 

Mám za to, že p. Sabina odejel samoten, leda že by snad někdo z 

rodiny jeho jej byl vyprovázel, což ovšem nevím. 

Tolik mohu tvrditi, že nikdo ze známých nejel s nim; ač v novinách 

vídeňských, pokud se pamatuji, i to bylo psáno, že pry jsme poslali někoho s 

nim, který jej dovezl až za hranice. 

Původ této zprávy vysvětlil se později. 

Jel totiž tentýž den do Dražďan p. Vincenz Wáwra z Prahy; neboť sam 

po svém, návratu vypravoval, kterák pry v Podmoldi viděl, že v tomtéž vlaku 

jede Sabina. 

P Vávra o celé věci nevěděl, jel ostatně do Dražďan jak se mi zdá buď 

se svou dcerou buď se svou paní. 

8. 

Jak dlouho trvala ona schůze a komu jste Vašnosti odevzdal ony spisy, 

které jste Sabinovi byl předložil. 
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Ad 8. 

Schůze trvala tuším asi hodinu; kam spisy přišli, nevím Zůstali ležeti 

na stole. 

9. 

Kdo dal Karlu Sabinovi na cestu potřebné peníze a mnoho-li. 

Ad 9. 

Potřebné peníze na cestu sebrali jsme mezi sebou; bylo totiž Sabinovi 

slíbeno, když o to žádal, že mu dáme peníze na cestu a když podotknul, že by 

potřeboval také pro první čas na živobytí, bylo mu slíbeno, že mu prozatím 

dáme tolik, aby tím vystačil na cestu do Berlina, z Berlina ať zašle adresu, 

že obdrží ostatní. 

Dalo se mu tedy 100 zl. na cestu do Berlina; však adressu svého bytu v 

Berlině Sabina neposlal nemohlo mu tedy býti více posláno. 

10. 

Vychází však na jevo, že v oné schůzi natlakem takřka hroznictvím jež 

se popsali nedá, se na Sabinovi žádalo, aby Čechy opustil, sic by veřejně ve 

všech časopisech co policejní agent prohlášen byl. 

Ad 10. 

O nějakém násilí nemůže býti řeči, neboť věc se Sabinou vedla se 

zcela klidně, byli jsme příliš dojati než abychom byli mohli prováděti 

nějakého násilí. 

Pravili jsme ovšem, že věc uveřejníme a to bylo naším právem a naši 

povinnosti. 

Sabina nemohl násilím k vystěhování býti donucen, neboť on sám 

hlásil se, že pojede a později sam si zkrátil termín, který si byl k odjezdu 

sam byl ustanovil. Ostatně p. Sabina nejel ani do Berlina jak dříve ujišťoval 

nýbrž zůstal v Lipsku a nyní, jak se dovídám, jest již zase v Rakousku totiž 

ve Vidní. 
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Z toho patrno, že kdyby i bývalo z naši strany terror ismu nějakého, byl 

by velmi neúspěšný neboť volnost Sabinovi v ničem neobmezil. 

11. 

Dle udání Sabinova předhazoval jste mu pry také, že stává podezření, 

že udal attentat proti místodržitelovi Kollerovi a že proto musí býti učiněn 

neškodným a že jste na něm žádal, aby dobrovolně se vystěhoval, sic že by 

jste jej veřejně ve všech časopisech co agenta prohlásili; ve 8 dnech že musí 

býti pryč sic by se devátého dne to uveřejnění stalo, přičemž prý Dr. Kučera 

podotknul, že žádný jeho odjezd zadržeti nebude, poněvadž se to ví vůbec, 

že jest po těžké nemoci a že potřebuje změnu povětří. 

Jelikož pry viděl, že se takovým terrorismem proti němu jedná, že se 

vyjádřil v ten smysl, že raději zvolí vystěhování se aby jeho nevinná rodina 

též netrpěla. 

O odročení (zkrácení) této lhůty piy žádný nic věděti nechtěl. 

Ad 11. 

Na podrobnější rozpravy ovšem se již nepamatuji, však tolik vím, že 

Sabina sam si lhůtu určil, neboť řeklo se mu, aby tedy na druhý den věděti 

dal, kdy odjede, aby se na ten čas ničeho uveřejňovala 99 

Dopsal, že chce, tuším, 15. srpna odjeti, však již za několik dní psal 

opět, že pověst o policejní jeho činnosti v Praze již se šiří, že tedy pojede 

raději 5. neb 6. srpna. 

12. 

Karel Sabina udal, že přišlí den po oné schůzi psal Dru Kučerovi, aby 

se mu dala lhůta do 15. srpna, poněvadž ale odpověď neobdržel a jeho 

situace zde každým dnem nesnesitelnou se stala, že odjel v několika dnech 

po oné schůzi a sice 7. srpna. 

Ad 12. 

99Doslovně tak je psáno v protokolu. 
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To se dosti srovnává i s tim co jsem sám byl pověděl, jest zároveň 

důkazem, že ty lhůty odježni vycházeli z initiativi Sabinovy a že jsme vůbec 

ani nekladli váhu ain na to, kdy vlastně odjede a proto jsme mu na list jeho 

ani neodpověděli, neboť jak dobře udal Sabina, roznesla se pověst o něm po 

Praze tou měrou, že nebylo ani potřebí jeho odjezdu aniž ještě zvláštního 

oznámování a odhalování v časopisech. 

13. 

Znáte-li pane doktore, jistého Rudolfa Ullrieha, tajného dohazovače u 

policejního ředitelství. 

Ad 13. 

Jméno to je mi zcela neznámo. 

14. 

Vychází na jevo že jmenovaný Ullrich ony spisy odciziti měl z 

praesidiální úřadovny policejního ředitelství, které jste pak, jak se 

vyznáváte, Sabinovi při oné schůzi předložil. 

Ad 14. 

Nevím, jaké spisy se slavné policii ztratili, nemůže tedy býti tvrzeno, že 

bych já měl v ruce tytéž spisy, které se na policii byly ztratili, že pak by 

nějaký Ullrich spisy nějaké odcizil, není mně naprosto známo. 

Po přečtení. 

Mé udání jsou dobře a úplně sepsáné. 

Dr Julius Grégr. 

Po podpisu požádal Dr Julius Greger o doplnění své výpovědi k otázce 

1 1 . 
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Nepředhazoval jsem Sabinovi, že udal attentat proti místodržitelovi 

Kollerovi, nývrž podotknul jsem, že z všeho vychází na jevo, že byl 

provocateurem oné záležitosti stran podhozené pumy že podle osvědčení 

jeho policejní činnosti předešlé můžeme souditi, že i attente v tak zvaném 

attentátu na místodržitele hraje podobnou roli. 

Dr Julius Grégr 

Skončeno a podepsáno o 51/2 hod. odpol. s tím doložením, že p. Dr 

Julius Greger své výpovědi sám do protokollu diktoval a že do vyštřovací 

vazby odveden byl. 

Ernst. 

Jonasch. 

Pokračováno dne 24. října 1872 o 10té hodině dopoledne v 

přítomnosti níže podepsaných. 

15. 

Udejte jména všech členů a spolupracovníků redakce časopisu 

Národní Listy. 

ad 15. 

Jména neudám. 

16. Co Vás k tomu má, že jména udati nechcete? 

ad 16. 

Protest tento jest proces politický'; nevím, v jakém směru udání mého 

bylo by použito, nemohu tedy vzíti na se, abych jmenoval politické své 

přátele nevěda, zdali bych nejednal tím na úkor jejich. 

17. 

Kdo zavolal Augusta Švagrovského ke schůzi na den 30. července b. r. 
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ad 17. 

Nevím. 

18. 

Vy jste, pane doktore, předešle udal, že nevíte, jakým způsobem ony 

spisy se vyjevily, které v oné schůzi Karlu Sabinovi byly předloženy. 

Vychází na jevo, že o tom vědomost' míti musíte, pročež Vás opětně 

vyzývám, abyste tuto okolnost vysvětlil? 

ad 18. 

Musím setrvati při předešlé své výpovědi. 

19. 

Jest zjištěno, že řečené spisy již před onou schůzí v redakci „národních 

Listů" se nacházely a že tam od vícero osob byly prohlíženy aneb 

nahlédnuty. 

ad 19. 

To připouštím. 

20. 

Jelikož jste chef-redaktorem „Národních Listů" musí se míti za to, že o 

okolnosti v předešlé otázce uvedené také máte vědomost'; vyzýváte Se tudíž 

opět, abyste dal určitou odpověď? 

ad 20. 

Z toho, že jsem ředitelem redakce nevychází nutně, že bych musel 

věděti o všem, co se v redakci děje; zejména nepřicházejí mně vždy do ruky 

věci, jakož rukopisy, dopisy atd., jelikož nebývám v místnostech redakčních, 

nez leda v některých hodinách. 

21. 
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Na jaký způsob jste tedy sám osobně nabyl vědomosti o tom, že 1 

otázce stojící spisy se vyskytly? 

ad 21. 

Bylo mi o nich sděleno od některých mých přátel. 

22. 

Kteří to byli přátelé Vaši? 

ad 22. 

Nemohu jich jmenovat i. 

23. 

Jak dlouho před onou schůzí jste Se o tom dověděl? 

ad 23. 

Na tu věc se již nepamatuji. 

24. 

Kdo Vás zavolal k oné schůzi? 

ad 24. 

Řekli jsme si společné, že se v zmíněné záležitosti sejdeme. 

25. 

Vychází na jevo, že v redakci „Národních Listů" bylo mluveno, že 

zavoláte Karla Sabinu k Dru Kučerovi; z toho lze viděti, že skutečně o tom 

máte vědomost', že nadřečené spisy v redakci se nacházely, neboť jest to 

patrno, že jste Se toliko následkem této úmluvy u p. Dra Kučery sešli 

Vyzýváte Se ještě jednou k udání pravdy, 

ad 25. 

Když stala se úmluva o zmíněné schůzi, měli přátelé moji řečené spisy 

již v ruce, však odkud se ty spisy vzaly, nevím. 
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26. 

Leží to ve věci samé, že když se vyskytly tak důležité spisy, na které 

tolik váhy se kladlo, že jste Se také o to staral, abyste Se dověděl, jakým 

způsobem tyto spisy na jevo přišly; musíte tedy sám nahlídnouti, že Vaše 

udání v tomto ohledu nezdá se býti hodnověrným. 

ad 26. 

Mám o tom své přesvědčení, jak zmíněné spisy dostaly se do rukou 

mých přátel; jsem totiž přesvědčen, že c. k. policie sama věc zařídila, aby se 

zmíněné spisy do rukou našich dostaly; mám o tom doklady které objevím 

při závěrečném přelíčení. Do té doby prosím, abych ušetřen byl otázkami v 

této záležitosti, poněvadž nemohu, jsa zde ve vazbě nic positivního udati, 

abych nejednal snad proti interessu svých politických přátel; negativní pak 

odpovědi v této věci se příčí čitu mému. 

27. 

Musím míti za to, že jste právě vyřknul toliko Své vlastní tušení, 

poněvadž jest potud zjištěno, že již mnohemkráte řečené spisy nedovoleným 

způsobem a to sice krádeží z paesidialní úřadovny c. k. policejního 

ředitelstva se ztratily a jedná se jmenovitě také o to, aby se pachatel 

vypátral. Snad Vás tato okolnosť k tomu přijme, abyste soudu dal na ruku 

prostředky k vypátrání skutku řečeného. 

ad 27. 

Mám za to, že nebyly ony spisy odcizeny, nýbrž že byly od některého 

úředníka policejního jednoduše podstrčeny. Kdy by však tomu nebylo tak, 

nemohl bych jmenovati pachatele, poněvadž o něm ničeho nevím. 

28. 

Vaše udání, že jste nebyl v držení oněch spisů, které byly Sabinovi 

předloženy, ukázalo se co nepravdivé, poněvadž vyšlo na jevo, že jste je 

sám přinesl k Dru Kučerovi. 
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ad 17. 

Udání že bych ony spisy sám byl k Dru Kučerovi přinesl, musí 

spočívati na nějakém omylu. 

29. 

Udává to Dr. Kučera sám. s tím dálším doložením, že jste je po schůzi 

také vzal s sebou. 

ad 29. 

Dr. Kučera se tu buď nepamatuje anebo mýlí. 

30. 

Dr Kučera tvrdí, že Vaše seznání se zakládá na omylu a že naproti 

tomu jeho udání se zakládá na pravdě. 

ad 20. 

Jelikož nechci odporovati seznání žádného z mých přátel, připouštím, 

že Dr. Kučera má pravdu. 

31. 

Když to připouštíte, musíte také věděti, kým jste ty spisy dostal; 

vyzýváte Se, aby i tuto okolnost* vysvětlil, 

ad 31 

Kdy by skutečně pravda bylo, že jsem řečené spisy dostal; nemohl 

bych udati, od koho bych je byl měl, jelikož bych nikoho nemohl 

kompromitovali. 

32. 

Že jste skutečně i po schůzi v držení těchto spisů byl, vyplývá z toho, 

že jste j e - jak udáno jest - v prvních dnech měsíce srpna předložil k 

nahlédnutí panu Dr. Františku Palackému, který prý schválně za tou 

příčinou k Vám přišel. 
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ad 17. 

Udání toho stran pana Dra Palackého jest skutečně pouhou 

smyšlenkou; pan Palacký> u mne nebyl nemohl jsem mu tedy ukázati 

dotyčných spisů, a kdy by i byl přišel ke mně, nebyl bych je mohl předložití 

jemu, poněvadž jsem jich neměl 

33. 

Dle Vašeho udání ad 4. pronesl prý Karel Sabina sám své usnešení, 

kterak dobrovolně Čechy opustí a za hranice se odebéře. Jak již Vám bylo 

řečeno, tvrdí Karel Sabina, že k takovémuto odhodlání se nucen byl, a že 

toto jeho udání odůvodněno jest, vychází z následujících okolností: 

Úvodní článek pod nápisem „Karel Sabina" vytištěný v čísle 220. 

časopisu „Národní Listy" ze dne 11. srpna 1872 líčí celou událost' 

přihodilou se dne 30. července b. r. a praví se v tomto článku: „Buď smrt', 

aneb věčné výhnanství z vlasti, - takovou volbu ličila situace Karlu 

Sabinovi" „exekuce jest tedy vykonána"; „vykonána na něm byla mravní 

poprava" „my jsme jej ze společnosti českého národa vyvrhli" a zejména 

mluví se v tomto článku, že Sabina dne 30. července, tudíž v schůzi u Dra 

Kučery stál před soudem národním. Jelikož Vašnosti jste hlavním 

redaktorem toho časopisu, máme za to, že jste také při sepsání tohoto článku 

vlivu měl, poněvadž se vztahuje na události, které se skutečně přihodily dne 

30. července v bytu Dra Kučery. 

Po předložení uvedeného čísla časopisu „Národních Listů". 

ad 33. 

Článek mi předložený sepsán jest živější poněkud obrazotvorností; co 

v něm uvedeno o Sabinovi, zejména věty mi předložené jest na mnoze 

řečeno obrazně a nemůže se bráti do slova. Když se píše na příklad: o 

smrti, o soudu národním atd. nebude přece žádný se domnívali, že skutečně 
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se jednalo o nějakou smrť\ že zasedal nějaký skutečný soud národní atd. 

Článek tento sepsán jest více pod vlivem různých zpráv; které té doby v 

přehnaném líčení o aféře Sabinově v obecenstvu kolovaly než na základě 

přímé a autentické informace. Já sám ani článek nepsal ani nečetl před 

vytištěním. Když vyšel tiskem, sám s některými, kteří ve schůzi u Dra 

Kučery byli a věc již znali, smáli jsme se přehnanému líčení v zmíněném 

článku. Ještě podotýkám, že spisovatel tohoto článku ve schůzi dne 30. 

července b. r. nebyl, a v celé záležitosti Sabinově sám bezprostředně se 

nijak nesúčastnil; článek jeho nemůže býti tedy nějakým svědectvím. 

34. 

Proč tedy jste Se nestaral v tom, aby článek tento podle pravdy byl 

opraven. 

ad 34. 

Poněvadž žádných fakt neobsahoval. 

35. 

Josef Barák, který též v oné schůzi byl, a jenž jest redaktorem časopisu 

„Svoboda", vypravuje v čísle 16. svého časopisu ze dne 25. srpna 1872, že 

odjel Karel Sabina dne 7. srpna b. r. do vyhnanství, kteréžto poslední slovo 

přece zřejmě ukazuje k tomu, že Sabina dobrovolně neodjel. 

ad 35. 

Je to jen fräse, která nesrovnává se se skutečností, a nemůže býti 

nějakým měřítkem a důkazem v celé této záležitosti. 

36. 

V čísle 34. časopisu „Slovan" ze dne 17. srpna 1872 obsažený úvodní 

článek „Zrádce národa Karel Sabina" mluví se následovně: „Dne 30. m. m. 

sešli se ti, kdož raport v rukou měli a Sabina zavolán do schůze, aby 
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vynesen nad ním byl rozsudek;" „že takovým způsobem učiněn Sabina 

neškodným". 

ad 36. 

Tato zpráva jakož i podobné zprávy v různých listech kolovaly ovšem 

tehdáž v nejrozmanitějších variacích; však jsou vesměs nepodstatné a 

přehnané, a jelikož se vesměs zakládají na pouhých pověstech, nemohou 

přec sloužili za žádný substrát vážnému úsudku. 

37. 

Úvodní článek pod nápisem „Karel Sabina" v čísle 16 časopisu 

„Dělnické noviny" ze dne 17. srpna 1872 uvádí v známosť, že jest Sabina z 

vlasti navždy vyobcován, a číslo 16. časopisu „Dělnické Listy" ze dne 16. 

srpna 1872 mluví o Karlu Sabinovi, že odešel do vý hnanství za hranice a že 

jest odpraven spravedlivým soudem celého národa. V čísle 224. časopisu 

„Pokrok" ze dne 14. srpna 1872 jest obsažen článek, v kterém stojí, že se u 

Dra Kučery sešlo dne 30. července osm mužů českých, jimž stál Sabina 

blíže, aby vykonali nad ním soud. Časopis „Posel z Prahy" číslo 192. ze dne 

13. srpna 1872 přinesl článek pod nápisem „Karel Sabina" v němž se 

náchází věta: „Jediný trest, který se mohl na riěm vykonati, vykonal se, totiž 

vyobcování z vlasti." 

Jelikož Vašnosti jste v časopiseckých kruzích národních osobou 

čelnější, dá se předpokládati, že jste o těchto článcích vědomost' měl, a když 

ne, proč jste Se nesnažil, aby opraveny byly? 

ad 37. 

Já ovšem některýcé z těchto článků svého času četl a seznal, jak 

přehnaně líčí záležitosť Sabinovu. Vedlé těchto článků bylo však i časopisů, 

které činily mně a politickým mým přátelům výčitky veřejné, že prý jsme se 

Sabinou jednali příliš šetrně, a mnohé listy druhé strany politické uchopily 

se celé záležitosati, aby jednáním Sabinovým zlehčovaly celou naši 
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politickou stranit, ba některé z nich stavěly nás i po odhalení Sabinově do 

téže kategorie s ním. 

Krom toho bylo rozhořčení obecenstva proti Sabinovi příliš mocné. V 

takovéto situaci nebylo ovšem asi možno tím méně rádno, abychom věc 

veřejnými opravami mírnili a tím sami dávali politickým odpůrcům svým do 

rukou zbraň proti sobě. 

38. 

Když Sabina v oné schůzi podotknul, že kdy by mimo Prahu nenalezl 

v Čechách živobytí, a že by musel odejiti za hranice, řeklo se mu prý dle 

udání Augusta Švagrovského, že Vám, /: totiž všem přítomným v oné schůzi 

:/ lhostejno jest, kam se odebéře, ale Prahu a kruhů Vašich že každým 

pádem opustiti musí, pakli by se tato nemilá záležitosť uveřejniti musela, 

opustili ale Prahu, tedy že za jeho pobytu zde nic se neuverejní, a přislíbena 

mui prý též podpora peněžitá na cestu. 

ad 38. 

Není pravdou, že bychom byli řekli Sabinovi, že na každý způsob 

Prahu a kruhy naše opustiti musí. Pvšem však jest pravda, že když Sabina 

požádal, aby se ničeho proti němu neuveřejňovalo, že opustí Čechy, a že 

tudíž žádal, aby aspoň na tak dlouho nepřicházelo nic do veřejnosti, dokud 

nebude za hranicemi, - že se mu povolilo a že skutečně ten ř'čas, co zde 

ještě meškal, v listech nám přístupných o něm žádné zmínky se nedělo. 

39. 

Odstranil li se v oné schůzi někdo a zejména kdo ještě před tím nežli se 

schůze skončila a Sabina odešel? 

ad 39. 

Pamatuji se, že hned na počátku schůze odešel ředitel Tonner, tuším že 

měl někcle jinde nějakou schůzi. 
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26. 

Konečná otázka: 

ad 40. 

Nemám nie k udáni. 

Dr. Julius Grégr. 

Skončeno a podepsáno s tím doložením, že deponent svá udání sám do 

protokllu diktoval a po té opět do vazby vyšetřovací odveden byl. 

Ernst 

Mohaupt. 

Pokračováno dne 18. listopadu 1872 v 81/4té hodině ráno u 

přítomnosti níže podepsaných. 

41. 

Z Vaší odpovědi ad art. 26 vysvítá, že Vám tuze dobře známo jest, 

jakým způsobem se ony spisy vyjevily a komu ponejprv do rukou přišly. 

Poněvadž dle § 174. ř. tr. máte dáti odpověď určitou a zřetelnou, 

vyzýváte se opětně, abyste k otázce 26. dal obšírnou a pravdivou odpové'd. 

ad 41. 

Podotkam při otázce 26. že mám za to, že policiie sama zmíněné spisy 

do rukou mých přátel dala; měl jsem k tomu ty následující důvody: 

1) Nelze my sliti sobě, že by spisy z tajného archivu byly komu koli 

přístupny. 

2) Jsou zmíněné spisy z roku 1861; fascikl jest úplně ukončen, jelikož 

jedná o předmětu, k němuž po mnoholetém již odjezdu Bulhara Stojanova 
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nebylo více žádného materiálu; který tedy nemohl někde v některé kanceláři 

ležet i a býti komu kol i přístupným. 

3) Podle mnohých jiných známek soudím nejen já, nýbrž domnívají se 

i političtí moji přátelé, že policie akta, jí více nepotřebná, nějakým 

způsobem doručila mým přátelům, aby snad nepohodlného jí a již 

nepotřebného policejního agenta se zbavila, zároveň pak, jelikož tento 

agent zaujímal v straně národní místo dosti důležité a co jeden z 

nejpilnějších spisovatelů v literatuře naší chvalné pověsti požíval -

odhalením jeho co tajného policisty diskreditovala (dle svého snad mínění) 

celou stranu národní. Jakým způsobem se ony spisy vyjevily a komu 

ponejprv do rukou přišly, nevím. 

42. 

Karel Sabina se sice k tomu zná, že zvolil vyhrianství. tvrdí však, že to 

učinil z té příčiny, poněvadž v oné schůzi mu bylo vyhrožováno tím, buď 

aby se odstěhoval, aneb že ho veřejně prohlásíte ve všech časopisech za 

agenta policie. 

Sabina prý dopověděl, že mu nasazujete na prsa dva nože a to sice 

veřejné zničení a nebo vyhnanství, a že raději vyvolí poslednější, aby jeho 

nevinná rodina netrpěla. 

ad 42. 

Na nějaké vyhrožování z naší strany nemůže ztěžovat i sobě p. Sabina. 

My spíše v jeho prospěch jednali jsme, nechtějíce věc uveřejniti, 

abychom ve veřejnosti dosavádní pověst' Sabinovu nezničili. Jednání naše v 

oné schůzi bylo jen následkem přátelské shovívavosti a abych tak řekl, 

přílišné a nemístné k němu šetrnosti. 

Kdo by nám byl mohl zabrániti, abychom hned první den, když 

zmíněné spisy do rukou se nám dostaly, Sabinu bezohledně odhalili co 

tajného policistu, 
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My však z pouhé šetrnosti a shovívavosti k němu pozvali ho dříve na 

společnou poradu, v níž on sám prosil nás, abychom věc neuveřejňovali; že 

chce odcestovati, a do odjezdu svého že prosí, aby věc nechána byla v 

tajnosti. Na nějakou jeho deklamaci o dvou nožích se nepamatuji. 

Po přečtení. 

Dobře sepsáno a není, co bych ještě udal. 

Dr. Julius Grégr 

Skončeno a podepsáno s tím, že Dr Julius Grégr opět do vazby 

vyšetřovací odveden byl. 

Ernst 

Mohaupt 

Pokračováno dne 3ho února 1873 o 3 hod. odpolední u přítomnosti 

nížepsaných. 

43. 

Jak Vám již známo jest, klade se Vám za vinu, že jste ve společnosti 

vícero politických soudruhů Karla Sabinu k tomu nutil, aby Prahu a Čechy 

opustil. Jak se můžete z toho ospravedlniti, 

Ad 43. 

Při tom poukazuji k tomu, co jsem již sdělil v předešlém výslechu. 
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26. 

Karel Sabina setrvá při tom, že terrorismem do výhnanství nucen byl. 

Přečte se Vám dotýčné udání Karla Sabiny a vyzýváte se udati, máte-li 

vůbec něco a co k namítání. 

Ad 44. 

Po přečtení udání Karla Sabiny ad art. 5. a 6. ett./ . ad N. J. 7: 

Co se tkne oné alternativy, o níž mluví p. Sabina, taž ovšem se 

uvažovala a sice v tom smyslu, co by pro p. Sabinu lépe bylo, zdali abv 

vyšel za hranice a ušel zde všelikému příkoří aneb zdali má ostati a 

podrobitiase všem nemilým následkům nutného uveřejnění celé věci. Byla to 

tedy alternativa pouze uvažující a sice uvažující prospěch p. žalovcatele. O 

těch lhůtách, o kterých mluví a o tom naléhání, aby ihned opustil Prahu 

sotva kdo, který byl poradě přítomen, bude něco věděti avšak tolik jest jisto, 

že p. Sabina sám naléhal na to, abychom mu přispěli penězi na cestu, abv 

mohl odjeti co nejrychleji. Ve svém udání sám poráží inkriminaci, že 

bychom jej byli nutili do té a té doby aby opustil Prahu. Praví totiž vám, že 

nemohl zde obstáti mezi lidmi a že sám mně napsal lístek toho obsahu, že 

na druhý den vypraví se do ciziny, abych mu poslal peníze na cestu. Jestli 

tedy musel odejeti z té příčiny, že zcle nemohl déle obstáti, a položil-li si sám 

k cestě své lhůtu nejkratší, jak může si naříkali na nějaký terrorismus ze 

strany mé a mých politických přátel? Není naprosto pravda, že jsem mu 

napsal na visitku: „ Vyzývám Vás abyste hned z rána odejel atd". Nač jsem 

jej měl vyzývat, když sám mně dopsal, že na druhý den odejede? Pravda 

jest, že se mu řeklo, a za to mělo, že jest člověkem nebezpečným, avšak není 

pravda, že bych já neb někdo jiný mu byl vytýkal, že by byl Kerbra nebo 

Řeháka udal. Že v tom měl svou ruku, o tom ovšem šly různé pověsti. 

45. 

Vaše ospravedlnění bylo Karlu Sabinovi oznámeno. Přečte se Vám 

jeho dotýčné udání. 
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Po přečtení udání Karla Sabiny ad. art. 7 et. / . ú. ad N. J. 7. 

Ad 45. 

V udání p. Sabinově jest hlavně nepravdou, že bych byl spis, který 

jsem mu předložil, do kapsy byl strčil. Spis ostal na stole a nemůže věděti p. 

Sabina, co se s ním dělo, neboť bylť on první, který ze schůze odešel. O 

morálním násilí z naší strany nemohlo býti řeči, ovšem ale situace sama 

ukládala p. Sabinovi nutnost, aby z Prahy odešel. Bylo to mravní násilí jeho 

vlastního svědomí. P. Sabina se ptá, proč prý ani já aniž kdo jiný z oněch 

často jmenovaných pánů nevystoupili jsme veřejně, když noviny o tom psaly, 

že Sabina byl od nás vypovězen, proč prý jsme neřekli, že jest to lež? Na to 

jednoduše odpovídám, že k podobnému dementi ani já, ani j iní z ostatních 

pánů nebyli jsme oprávněni z jednoduché té příčiny že nikde nebylo veřejně 

psáno, že ti a ti lidé vypověděli Sabinu a nikde nebyla jména naše 

uveřejněná. Mluví zde p. Sabina něco o brožuře, kterou ovšem neznám, 

neboť v době mé vazby neměl jsem příležitost ji poznat i. 

46. 

Karel Sabina dále uvádí, že mu dr Kučera podotknul: „Nikomu nebude 

nápadné, když odjedete; ví se, že Jste po nemoci, odebéřete se ku své dceři a 

po létech se můžete zase vrátili a v litaratuře dále pracovati." Tím prý tvrdí 

Sabina, že mínil dr. Kučera jeho vypovězení a uvádí dále, že on teprv na to 

pravil: „Kladete mi dva nože na srdce, jeden tak ostrý jako druhý," že žádal, 

abyste od té alternativy upustili a že na tuto žádost p. Neruda ač vlídně ale 

přece dosti obsáhle a odmítavě vzal slovo. 

Ad 46. 

Pokud se na věc pamatuji, vím jen tolik, že právě dr. Kučera velmi 

přátelsky jednal se Sabinou. Co mu pravil, na to již nepamatuji se, však 

řekl-li mu to, co mu uvádí zde p. Sabina sám, jde z toho najevo opak celé 
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inkriminace. Jest z toho patrno, kterak se přátelsky radilo Sabinovi, aby 

vystříhav se zde všemu příkoří odejel na nějaký čas na návštěvu k své dcéři. 

A to má býti to násilné vypovídání? 

47. 

Karel Sabina tvrdí, že tím, že nucen byl, Prahu opustiti, utrpí značnou 

škodu a žádá co náhradu ročně 1000 zl, dokud dřívbější výživy nedosáhne. 

Po přečtení dotýčného udání ad 6 ad art. 1. ett./ . ad N. J. 7. 

Ad 47. 

P Sabina žádá tedy od nás náhrady 1000 zl. ročně za škodu, kterou 

celou tou afférou prý utrpěl. Co pak překazilo vlastně spůsob dřívějšího 

jeho života a co přerušilo jeho činnost literární zde a spůsobilo mu zde v 

Čechách výživu nemožnou: ta křivda a to násilí, které jsme mu dle udání 

jeho spůsobili. anebo ta zpráva rozšířená ve veřejnosti, že byl tajným 

policistou? Není pochybnosti že to druhé a v tomto směru nemůže v skutku 

žádati od nás nějaké náhrady. 

48. 

Jelikož Karel Sabina tvrdí, že toliko následkem oné alternativy nucena 

se viděl, k vaší žádosti Čechy opustiti a že mu vyhrožované uveřejnění celé 

té záležitosti v něm vzbudilo důvodné obávání a že takovýmto spůsobem na 

jeho cti zlem bylo vyhrožováno a jeví se skutek dle jeho udání na něm 

spáchaný zločinem veřejného násilí vydíráním naznačeným v§ 98 pod. lit. 

b. tr. z. pro kteiýžto zločin bylo proti Vám zavedeno zevrubné vyšetřování a 

sice, jak na základě udání Sabinova tak i na základě Vašeho seznání, kdežto 

připouštíte, že se Sabinovi v oné schůzi řeklo, že uveřejníte osvědčení 

svými jmény, abyste každého před ním varovali. Tím jest Vaše vyšetřování 

skončeno. 
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Po vysvětlení § 190 tr. ř. 

Ad 48. 

Budu míti příležitosti, při závěrečném přelíčení, dojde-li k němu, hájiti 

se z uvedené zde inkriminace a obmezuji se zde pouze na to, abych opětně 

potvrdil, že jest pravda, že jsem Sabinovi řekl, že jej veřejně odhalíme, 

proto poněvadž jsem to pokládal a pokládám nejen za svou povinnost nýbrž 

i za své právo. 

Proč nepřipustil p. Sabina toto uveřejnění? MěKpak i on ze své strany 

právo proti němu se hájiti i kdybychom mu byli v něm ukřivdili, mohl nás 

pohnat, jak se slušelo před soud tiskový. Vyhnal-li ho někdo za hranice, 

bylo to jeho vlastní svědomí. Třídenní lhůtu na rozmyšlenou nežádám. 

Dr Julius Grégr 

Skončeno a podepsáno o 3 na 5 h. s tím doložením, že dr. Julius Grégr 

výpovědi své osobně diktoval, schválil a pak do vyšetřovací vazby zpět 

odveden byl. 

Ernst 

Schürer 

(a další 4 nejednoznačné čitelné podpisy) 
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