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n8 vztahy mezi muži a ženami (Ktercu bych tdd), vtip na ričet obecnfch
lidskÝcb oedostatkťr i aktuflnrch kazít (Každ! chce b t trochu žio; MÓdt).
S V. Filípkem a F. Hajnišen vydával prvď česlcf humoristickf časopis
Pakček' pfítel žertu a praody (l84l-45).

V prÓze aaváza| na podněty Tylovy vlastenecké a sentimentá|ní povídky,
osobitě se projevil jako autor humoresek, z nichž je nejznámějšl Pan
onanuensis na venku aileb Putou(i,,l za nooelou (1842). Vyprávěč těchto
',obrázkťr ze života,,, absolvovan právďk Antonín Prášil, ie pŤijat za
amanuense (advokátního uiedďka) s podmínkou, Že se píedstaví jako
novelista. Vydá se na venkov, aby získď látku pro zamfšlené dílo. Rozmani-
té lidské cbaraktery poaiá jtž cestou v dostavďku, projde rirznjmi prosďe-
í|ími' pto nďčení z ktádeže je vyšeďován nadutfn, správcem, kterého
pčedtím' neznaie jej' nepozd,ravil (risloví ,,nepozdravil u wbiček.. pochází
z této scény), náhodou dopomťrže pňíteli k získání děďctví, náhoda mu také
umoŽní stát se amanuensem' aniž napsď novelu. Povidka je psána v podobě
tzv. cestovní novely; Ťada náhod na nichž ávisí volné navlékáuí scén,
konstrukce děje i vstup postav do něho, odpovídá zvyklosten žánru. Tato
forma a motiv ,,putování za novelou.. umožĎuií také humorně obracet
naruby povídkáŤské zvyklosti a porovnávat je s Životní skutečnosti. Bystče
odpozorované postavy a vÝjevy mďoměstského a studentského světa,
vkusné karikováni rrťstních mocipánri' nadutcÍr, mohovitfch hlupákťr,
povrchních paniček a slečinek, sďídáiri humornfch poloh se sentimentálni-
mi, slovní vtip a hra s vj'znamy slov charakterizují i další Rubešovy
humoreskv.

Karel Sabina
/ t813-1877 /

Kritickf vykladaě pÍedb}eznového individualistického romantismu
a díla Máchova. Y době revotuce radikálně demokratickf politik
a pub|icista; propagátor utopického sociatismu. Jeden z prvních
tv rcú českého sociá|ního románu a opernÍ tibretista.

K romantické osobnosti K. Sabiny neoďučitelně paďí prvky záhad-
nosti, věci neznámé a nezjistitelné. Nebudeme nikdy pčesně znát celé jeho
ďlo pro množství šifer a pseudonymťr, pro anonymitu a rťrzné mystifikace'
v nichž si jako každf romantik liboval a k nimž byl také nucen okolnostmi.
Současníci měli podezčení, že autorem Sabinovy povídky Hrobník je
Mácha, dnes se ozjvá (vetmi chabě opŤené) podezčení opafué, že některé
posmťtně vydané práce Máchovy jsou dílem Sabinovfm. Motiv zá|tady
prochází také cel1|'m jeho Životem. Naroďl se v Praze 29. |2. l8l3 iako

nemanžďské ďtě. Sabina pozděii tvrďl, Že jeho otcem byl polskÝ šlechtic.

Vyrostl ve velrni stísněn!'ch poměrech u zedníka a domovďka J. Soviny' ve

snrdiích dospěl ď na práva' nedokončil je, krátce ho živilo zaměstnání

vychovatele' pozděii spisovatelství a redaktorstvÍ. Publikovď v pražskfch

českÝch a německj'ch časopisech beletrii a kritiky, pŤispíval také do listťr

lipskÍch a vídeĎskfch; do pražského časopisu Ost und Vest (Vfchod

a-Západ),kterf se obracel k německjm čtenáŤťrm s informacemi o kultuŤe

slovanskj'ch národťr v Rakousku, psď rivahy o české literatuŤe. Koncem

30. let nedlouho ptrsobil jako žurnalista ve Vídni, snad taur byl i policejně

vyšetŤován pro své článkn také leckteré jeho pŤíspěvky do pražskj'ch časo-
pistr vyvolaly svjm obsahem ásah cenzury a zájem policie. Patfil k poli-

iicky raďkální mladé inteligenci, byl členem tajného spolku Repeal, od

prvních dnir revoluce r. 1848 pťrsobil iako píední mluvčí radikálně de-

mokratické politiky, redigoval Pražské nmliny a Věelu, v r. 1849 Nniny

Lípy slovanshé. Pro čast na piípravě povstánÍ byl v květnu 1849 zatčen

" 
'o.'""o. Ptrvodní trest smÍti mu byl zrrěněn na l8 let ŽaláŤe, r. 1857 byl

smnestován. Když se uvolnily politické poměry, publikoval opět v mnoha

časopisech a novinách, hodně spolupracovď se vzrrikaiícím dělniclcfm tis-

kem a hnutím, sám reďgova| Slozlana (|87|-72), za piechodné krize

Prozatímního divaďa v r. 1866 byl dramaturgem činohry, iako oblíbenf

a obratnj,iečník piednášel v Umělecké besedě, v dělnickfch a iemeslnic-

kfch spolcích v Praze i na venkově a na táborovj,ch shromážděních.
V r' 1870 otiskl víderlskj'list Vaterland dopis z k"hy, kterj'nepiímo ozna-

čil Sabinu za udavače, Sabina časopis Žďoval a pŤi vyhrál, ale r. 1872 byl

na dťrvěrné schtrzce (za piítomnosti mladočeskfch politikťr J. Kučery'

J. Grégra, spisovateltr J. Nerudy, V. Hálka, l. Baráka ai.) z udavačství
usvědčén 

" 
pÍi'','""o opustit Čechy. Když se obsah jednání pronesl na

veiejnost, Sabina se vrátil a hájil brožurou Obrana proti lhdžirl, a utrhaě m,

Dnes ie dokázáno, že Sabinovo udavečství bylo mnohem rozsáNejší, než se
piedpokládalo: s krycím iménem Roman byl iiž od r. 1859 policejním

konfidentem, podávď podrobné a pro policii cenné zprávy o smj'šlenl
inteligence, o jeiím spojení do zahraniěí, o tajnfch politickfch poradách

atd. šnad jsou i pŤítom pravdivé starší dohady, že Sabina nesděloval
policii nejzávažněiší věci, o nichž věděl, napi. z dělnického hnutÍ a zjedná-

ní v redakci Národních listťr. Poslední léta Žil ve velké bldě, publikoval

německy, měnil pseudonymy. Zemňel v Ptaze 9. 1l. 187?' poďe rimrtního

zápisu ,,vysílenlm...
šabina se v!'znamně zapsal do děiin politického myšlení u nás iakorrto-

pickf socialista s rozhledem po soudobj'cb sociálních teoriích a se scbop-

oo'ti ď"l"t.tického posuzování společenskÝch ievir; své názory o prole-

tariátu jakožto základu národní společnosti a o roli osvěty pro uskutečĎová.
ní sociálních reforem vyloŽil ve spisu Duchovnll komtmistttus (1861). Jeho
literárněkritická tvorba, v níŽ spočívá leho nejvlastnější piínos české lite-

ratuče, je pak s prospěchem poznamenána ieho političrrostí. Profil Sabiny
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n8 vztahy mezi muži a ženami (Ktetou bych tdl)' wip na ričet obecnfch
IidskÍch nedostatkťr i aktuálních tkazn (Kažil! chce blt trochu žio; MÓila).
S V. Filipkem a F. Hainišen vydával prvď českf humoristickÝ časopis
Peleček,PŤitel žertu a praody (1841-45).

V prÓze navázal na podněty Tylovy vlastenecké a sentimentální povídky,
osobitě se proievil iako autor humoresek, z nicbž je nejznámějšI Pan
ct,|,c,n,ensis nq Úeflhu aneb Putozldttí za nwebu G8a). Vyprávěč těchto
,,obrázkú ze života.,, absolvovanf právnÍk fu1onín Prášil, je phjat za
amaouense (advoMtního uíedníka) s pod:nínkou, že se piedstaví iako
novefsta. Vydá se na venkov, aby získal látku pro zamfšlené dílo. Rozmani-
té udské charaktery pozaá již cestou v dostavníku, projde rťlznÍmi prostŤe-
dimi' pro nďčeď z ktádeže je vyšeďován nadut'E správcem, kterého
pŤedtín' neznaje jej' nepozd,ravil (risloví ,,nepozdravil u wbiček.. pochází
z této scény), náhodou dopomťrže pŤíteli k získání dědictvi, náhoda mu také
umožní stát se amanuensem' aniž napsal novelu. Povídka je psána v podobě
tzv. cestovní novely; iada náhod, na nichŽ ávisí volné navlékání scén,
konstrukce děje i vstup postav do něho, odpovídá zvyklostem žánru. Tato
forma a motiv ,,putováni za novelou.. umoŽĎují také humorně obracet
naruby povídkáčské zvyklosti a porovnávat je s životni skutečností. BystÍe
odpozorované postavy a vlievy maloměstského a studentského světa,
vkusné karikování místních mocipán{r, nadutcťr, mohovitj'ch hlupákÍr,
powchďch paniček a slečinek, stčídání humomj'ch poloh se sentimentální-
mi' slovní wip a hra s v!'znamy slov charakterizuií i další Rubešovy
humoresky.

Karel Sabina
/18L3-1877 /

Kritickf vykladač pÍedb}eznového individua|istického romantismu
a díla Máchova. Y době revoluce radikátně demokratickf politik
a publicista; propa3átor utopického socia|ismu. |eden z prvních
tvŮrcri ěeského sociálniho románu a opernÍ |ibretista.

K romantické osobnosti K. Sabiny neoďučitelně patií prvky záhad-
nosti' věci neznámé a nezjistitelné. Nebudeme nikdy pčesně znát celé jeho
ďlo pro mnoŽství šifer a pseudonymťr, pro anonymitu a rťrzné mystifikace,
v nichž si jako kaŽdf romantik liboval a k nimŽ byl také nucen okolnostmi.
Současníci měli podezfení, že autorem Sabinovy povídky Hrobník je
Mácha, dnes se ozjvá (velmi chabě opčené) podezfení opačné, že některé
posmrbě vyclané práce Máchovy jsou dílem Sabinovjrm. Motiv záhady
ptochÁzi také celjm jeho životem. Naroďl se v Praze 29, 12. l8l3 iako

nemanželské ďtě. Sabina pozděii twďl, že jeho otcem byl polskÝ šlechtic.

Vyrostl ve velrni stísněnj'ch poměrech u zedníka a domovníka J. Soviny' ve

studiích dospěl až na pÍáva, nedokončil je, krátce ho živilo zaměstnání

vychovatele, později spisovatelství a redaktoÍt|tví. Fublikoval v pražskfcb

česlcÍch a německ!'ch časopisech beletrii a kritiky, pfispíval také do listÍt

lipskÍch a vídeĎslcfch; do pražského časopisu Ost und Vest (VÝchod

a-Západ),kterf se obracel k němec\!'m &enáŤÍrm s informacerri o kultďe

slovanskj,ch národťr v Rakousku, psal rivahy o české literatuŤe. Koncerrr

30. 1et nidlouho pťrsobil jako Žurna1ista ve Vídni, snad tam byl i policejně

vyšetňován pro své články, také leckteré jeho piíspěvky do pražskj,ch časo-

pLt. ''yuouv svÍm obsahem ásab cenzury a zájem policie. PatŤil k poli-

ii"ty '"a*aloí mladé inteligenci, byl členem tajného spolku Rep9ď, od

prvďch dn{r revoluce r. 1848 pirsobil iako piední mluvčí radikálně de-

mokratické politiky, reďgoval Pražské nooiny a Včelu, v r. 1849 Nooiny

Lípy s|a:aniké. Pro ričast na pÍípravě povstání byl v květnu 1849 zatčen

" 
.o'"*. Pfrvodní trest smrti mu byl změněn na 18 let ŽaLáÍe, t. 1857 byl

arrrnestován. Když se uvolnily politické poměry, publikovď opět v mnoha

časopisech a novinách, hodně spolupracoval se vznikajícím dělnickjm tis-

kern- a hnutím, sám redigova| Slcuana (L87l-72), za pňechodné krize

Prozatímního divaďa v r. 1866 byl dramaturgem ěinohry, jako oblíbenf

a obratn!'čečrrík piednášel v Umělecké besedě, v dělnickfch a čemeslnic-

kfch spolctch u P'a"" i na verrkově a na táborov!'ch shromážděních.
V r. ls70 otiskl vídertskj'list Vaterland dopis z k"hy, kterj'nepŤímo ozna-

čil Sabinu za udavače, Sabina časopis žalovď a pňi vyhrál, ale r. 1872 byl

na dťrvěrné schťrzce (za pÍítomnosti mladočeskfch politiktr J. Kučery'

J. Grégra, spisovateltr J. Nerudy, V. Hálka, J. Baráka aj.) z udavačství

usvědčén a piinucen opustit Čechy. Když se obsah jedrrání pronesl na

veieinost, Satina se wátil a hájil brožurou Obrana proti lháhim a utrhač. m,

Dnes je dokázáno, Že Sabinovo udavačství bylo mnohem rozsáh1eiší, než se

piedpokládalo: s krycím jménem Roman byl již od r. 1859 policeiním

i.o,,fil",,t"m, podaval podrobné a pro policii cenné zprávy o smfšlení

inteligence, o jejím spojení do zahraničí, o tajnfch politickfch no1|acn
atd. šnad isou i pÍitom pravdivé starší dohady, že Sabina nesděloval

policii neizávažnějši věci, o nichž věděl, napi. z dělnického hnutí a zjeďná-

nt v redakci Národních listtr. Poslední léta žil ve velké bídě, publikoval

německn měnil pseudonymy. ZemŤel v Praze 9' ll. 18?7, poďe rimnního

zápisu ,,vysílením...-Sabina 
se vj'znamně zapsal do děiin politického myšlerrí u nás iako'uto.

pickj,socialistá s rozhledem po soudobfch sociálních teoriích a se schop-

''o..i di"l.ttického posuzování společenskfch jevťr; své názory o prole-

tariátu jakoŽto základu národní společrrosti a o roli osvěty pro uskutečĎová-

nt sociálních reforem vyložil ve spisu Duchoon! komlmismus (1861). Jeho
literárněkritická tvorba, v níž spočívá jeho nejvlastnější pŤInos české lite-

ratuie, je pak s prospěchem poznamenána jeho političností. Profil Sabiny
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kritika uwáÍelo dále jeho postavenl meá českou a německou kulturou, jeho
dobrá orientace v tom' co se právě děie v cvropskfch literatuÍách' a zvláště
jeho kritickf cit pro nové umělecké tendence, které .naií šanci se prosaďt,
poněvadž odpovídají spolďenskfm poďebám. Ve své první česky psané
kritice z r. 1835 byl prvním u nás, kdo pňesně charakterizoval dobovou
porlmíněnost romantické poezie a kdo uveď jejl citovost a subjektivnost do
souvislosti s novověkfm procesern raďkálních anratír v ideologické sféie.
Jako kritickÝ mluvčí romantické literatury interpretoval pŤedevšÍm tvorbu
iejí krajně individualistické větve, vysvětloval povahu a společenskou
funkci tzv. ,,geniálního.. básníka. Tento tvťrÍce se rozchází s uměleckÍmi
a životními konvencemi svého okolí, necítÍ se vázán jebo momentálnÍmi
potiebami ani danÍm pofitickjm stavem společnosti; tato ,,v5rtÍženost..,
na kterou doplácí i svlm vnitiaím nesouladen, ''Íozervanectvím.., unoŽůu-
je mu bjt nekompromisní v kladení ideátďch poŽadavktr, poetickjn obra-
zem pŤedjímat budoucí skutečnosti, a tak i ukazovat možnosti spolďenské-
ho pokroku a rozvoje lidského ducha. Sabina tímto vjkladerr postihl iak
objektivní historickou motivaci romantického inďvidualismu v absolu-
tistickém pÍedbňeznovém Rakousku, tak i progresívní vjznam ,,geniálního..
básníka.

Takov mto básníkem byl i Mácha a Sabina doveď pochopit a zevnrbně
vyloŽit podstatu a pňínos jeho uměnÍ. Dokazoval, že Máchova poezie nejen
nestojí v protikladu ke spÓlečensk"lm poďebám české literatury, ale že
dokonce nově naplĚuje jeií obrozenské poslání i svou odvahou piiznat si
skut.eěnost, jaká je, i silou své obraznosti, schopné vyjádíit ieií protiklady.
Y Úzlodu pozlahopisném (1845), psaném pro zamfšlene vydini Máchova
dilra' podď Sabina svou celkovou koncepci osobnosti Máchovy a jako jeho
pňítel mohl svrii vfklad opňít o ieďnečné záznamy Máchovfch vftokťr,
názotťr' o ridaje o ieho citovém životě i pracovní metodě. Ani pÍi polemic-
kém charakteru svj'ch vfkladťr Máchy a romantismu nebyl Sabina iedno-
strannÍ'' ocerlovď i tvorbu zcela jinak orientovanou (napÍ. Tylovu);
zastávď totiŽ názor, Že se literámí v voj nutně uskuteěĎuie souběžnfm
pfrsobením rťtznfch uměleckj'ch metod a pŤístupťr, jak to odpovídá rťrznosti
a mnohosti společensk1fch funkcí literatury. leho dialektické myšlení mu
tak umoŤnilo pochopit to, s čím se velrni těŽko vyrovnávala česká kritika
i literární pťaxe po celou druhou polovinu 19. století.

Sabinu uvítali ráď mezi sebou mladí májovci. V prvním ročníku Máje
otiskJ Upomínku na K. H. Máchu (1858) a v Nerudově časopisu obrazy
Života se vehementně angažovď svymi Liter rnlmi obrazy (1859) v polemice
se zkostnatě mi názory J. Malého. V této stati také rozvinul obecné
rivahy o vztahu mezi literaturou a společností a formuloval pojetl ,,refor-
mující mocnosti a rilohy.. kritiky. Tato riloha spočívá poďe něho jak
v destrukci - kritika pomáhá rozkládat systémy' které dosud twají, i kdyŽ se
fakticky vyži|y -' tak v konstnrktivním pťrsobení, když se kritika stává
prostčedníkem ,,mezi všeobecnou vťrlí a mezi skutky jednotlivcťr..' Máiov-

cúm byl Sabina sympatickÝ nejen pro svťri vztah k Máchovi a revolu&rí
činnost, ale i svfm literárním prognmem z let revoluce. Tehdy v stati
Demoktatickd litqatura (č. 1848) shmul své názory o sepětí literatury
s radikální politikou, které ie zisken, nikoli ztrátou pro literaturu, a o nut-

nosti odstÍanit protiklad mezi literaturou ,,par excďence.. a ,,liteÍatutou
pro lid..; degrokratičnost literatury nespočívá jen v jejlrn určení lidu' ale
piedevšín v ieiím zaměÍenl, odpovídaiícÍm stanovisku lidodch wstev
á ieiicn poďebám; derrokratická literatura je pak i literaturou demokrati-
zující. Svf'm politict<fm a historicky ulčenÝm piístupem k literárnlm
rikazťrm byl Sabina iako málokdo z jeho okolí disponován pro rikoly li.

terárněhistorické. Napsal také ňadu porrftu z dějin novočeské literatury
a teoreticky uvažoval o metodách literámÍho dějepisu. leho Dějepis literatu-

ry česhoslovanskl (1860-1866), vďkolepÝ v záměru i koncepci a piíliš

chvatnÝ v provedení, zŮstal nedokončen. Koncem života publikovď Sabina
německy děiiny českého dramatu a ďvadla do počátku 19. století; G. Fu-
čÍková ie r. 1940 vydďa pod názvem Počdt.by česWho dfudla (s vÝznam-
nou studií l. Fučíka o Sabinově zradě).

Již r. 184l, kdy teprve začínala česká povldka ze současnosti, upozorřo.
vď Sabina na romáo jakoho žánr odpovÍdající modernímu světu. K proble:

matice románu se často vyiadŤovď, napč. statí v Lumíru 1858 .Slouo
o rondnu oťtbec a o česhéttl zvláště; vyzdvihovď sociálně poznávací firnkci
románu, jeho schopnost odpovídat na ,,živomí otázlšyí. a nutnost' aby se

,,zakládgl na pravdě života.,. Ve svém beletristickém ďle se od konce
50. let intenzívně zaněÍil na románovou worbu. Román Na pottšti (|863)

ie poimenován poďe místa, kde se scházejí členové tajného spolku'
jícího na ideály svobodnfch zednáÍú. PÍrsobenÍ spolku velni volně prochází

široce založenfm obrazem veŤejnfch a kulturních poměrú p|edbieznovfch'
mezi románčvfmi postavami jsou iemeslníci, riŤedrríci, šlechtici, studenti'
herci, ďvadelní tanečnice, isou tam - často senzační - vÝievy z venkova'
měšťanské domácnosti, salÓnu, krčmy, blázince, ulice, novinové redakce'
jsou citovány dopisy, denÍkové zÁzrpmy a hodně místa zabírají tivahy
a ďskuse postav. Románovou technikou, kterou mladoněmecká kritika
nazlta|a metodou ,,vedle sebe.., nepodaŤilo se Sabinovi vywoÍit ďlo
nějak epicky sousďeděné, warovÍm vfsledkem ie tŤíšt často nenávaznfch
dějťr, postav, scén a roáovor(r. I tato tŤÍšť je však ď1o cenné a zaiImavé _

iednak jako dokunent o ideovém kvasu pŤed revolucí' jednak iako vďkf
u4ěleckÍ áoěr, pokus o sociální román s objemnÍm společensk m ábě.
rern a bohatfm myšlenkov m fondenr. obdobně lze charakterizovat i iirré
romány Sabinovy, Blouznění (1857), Jen tŤi léta ! (L860), Morana čili Soět
a jeho nicoty (1874), PžedbžeznooI reoolučttl boužtitldci o Rahousht (né-

mecky, 1879).
NeirledÍme-li na Sabinovy práce ryze rutinn{ a psané jen pro vÍdělek'

mťržene také ve většině jeho ostatního, velni rozsáhlého beletristického
díla oceĎovat více podnětnost' novost a uměleckj' dirvtip záměru než sám
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kritika uwáielo dále ieho postavení mezi českou a německou kulturou, iebo
dobrá orientace v tom' co se právě děje v ewopskfch literaturách, a zvláště
ieho kritickf cit pro nové umělecké tendence, které maií šanci se prosaďt,
poněvadž odpovídaií spolďensh.fm potÍebám. Ve své první česky psané
kritice z r. 1835 byl prmím u nás, kdo pÍesně charakterizoval dobovou
podmíněnost romantické poezie a kdo uveď jejÍ citovost a subiektivnost do
souvislosti s novověkfm procesem raďkálních anratťr v ideologické sféie.
Jako kritickf mluvčí romantické literatury interpretoval piedevším tvorbu
její krajně inďviduďistické věwe, vysvětloval povahu a společenskou
funkci tzv. ,,geniálniho.. básďka. Tento tvťtÍce se rozcházÍ s uměleckÍmi
a životními konvencemi svého okolí, necÍtí se vázán jeho momentálními
potŤebami ani danjm politickjm stavem společnosti; tato ,,vytrženost..,
na kterou doplácí i svfm vnitiním nesouladem, ,,rozervaneďvím.., umožllu-
ie mu bjt nekompromisní v kladeď ideáIních požadavkd poetickln obra-
zerr piedjímat budoucí skutečrrosti, a tak i ukazovat moŽnosti společenské-
ho pokroku a rozvoje fdského ducha. Sabina tímto vfkladem pos .hl 

iak
obiektivní historickou motivaci romantického individualismu v absolu-
tistickém pčedbÍeznovém Rakousku, tak i progresÍvní v!'znam ,,geniálnlho..
básníka.

Takovlmto básníkem byl i Mácha a Sabina doveď pochopit a zevnrbně
vyložit podstatu a piínos ieho umění. Dokazovď, že Máchova poezie nejen
nestojí v protikladu ke společens\im potčebám české literatury, ale že
dokonce nově naplĎuie její obrozenské poslání i svou odvahou piiznat si
skut-ečnost, jaká je, i silou své obraznosti, schopné vyiádňit iejí protiklady.
Y Úzlo&t, pooahopisném (1845), psaném pro zamfšlene vydani Máchova
díla' podal Sabina svou celkovou koncepci osobnosti Máchovy a jako jeho
pťítel mohl svťrj vfklad opiít o jeďnečrré záznaay Máchovj'ch vjtokťr,
názorÍr' o daje o jeho citovém životě i pracovní metodě. Ani pňi polemic-
kém charakteru svj'ch vfkladťr Máchy a Íomantismu nebyl Sabina jedno.
strann , ocerloval i tvorbu zcela jinak orientovanou (napi. Tylovu);
zastával totiž názot, že se literámí vlvoi nutně uskutečĎuje souběžnfm
p sobením rťrzrrfch uměleckfch metod a pŤísnrpťr, jak to odpovídá rťrznosti
a mnohosti společenskfch funkcí literatury. teho ďďektické myšlení mu
tak umoŤnilo pochopit to, s čím se velrni těžko vyrovnávala česká kritika
i liteťáÍní praxe po celou druhou polovinu 19. století.

Sabinu uvitali ráď mezi sebou mladí májovci. V prvním ročníku Máje
otiskl Upomínku na K. H. M chu (t858) a v Nerudově časopisu obrazy
života se vehementně angažovď svffi Literdrnírni obrazy (1859) v polemice
se zkostnatěljmi názory J. Malého. V této stati také rozvinul obecné
rivahy o vztahu mezi literaturou a společností a formuloval pojetl ,,refoť-
mující mocnosti a ulohy.. kritiky. Tato uloha spočívá poďe něho jak
v desuukci - kritika pomáhá rozkládat systémy, ktelé dosud trvají, i když se
fakticky vyži|y _5 tak v konstnrktivním pťrsobeď, když se kritika stává
prostčedníkem ,,mezi všeobecnou vťrli a mezi skutky jednotlivcťr... Máiov-

cúm byl Sabina s}'ElpatickÍ nejen pro svťri vztah k Máchovi a revolučnl
činnost, ale i svfm literarnm proglamem z let revoluce. Tehdy v stati
Denohratickd literatura (č. 1848) shrnul své názory o sepětí literatury
s raďkální politikou, které je ziskem, nikoli ztrátou pro literaturu' 8 o nut-
nosti odsEanit protiklad mezi literaturoU ::Pď excďence.. a ,,literaturou
pro lid..; demokratičnost literatury nespočívá jen v jejím určení lidu' ale
piedevšÍm v ieií'n zaměiení, odpovídajÍcírn stanovisku lidovfch vrstev
á i.ii"n poďebám; demokratická literatura ie pak i literaturou degrokrati-
zující. Svfm politickÝm a historicky určenÍm pŤístupem k literárním
rikazirm byl Sabina iako málokdo z jeho okolí disponován pro rikoly li-

teÍ&něhistorické. Napsal také iadu portrétŮ z děiin novočeské literatury
a teoÍeticky uvažoval o metodách literárního děiepisu. leho Dějepis literatu-

ry českostooanská (1860-1866), velkolepf v zárněru i koncepci a pŤlliš

chvamf v provedení, zústal nedokončen. Koncem života publikoval Sabina
německy děiiny českého dranatu a ďvadla do počátku 19. století; G. Fu-
člková ie r. l9.t0 vydala pod názven Počát.hy česhého dioadla (s vfznam-
nou studií J. Fuďka o Sabinově zradě).

Iiž r. 1841, kdy tepwe začlnala česká povídka ze současnosti' upozorĎo-
vď Sabina na román iakožto žánr odpovÍdaiícÍ modernímu světu. K proble:

matice románu se často vyiaďoval, napň. statÍ v Lumíru 1858 .Slouo
o rcndnu o bec a o česk&n zoldště; vyzdvihovď sociálně poznávací funkci
románu, jeho schopnost odpovídat na,,životnÍ otázky.. & nutlost' aby se

,'zakládal na pravdě života... Ve svém beletristickém ďIe se od konce
50. let intenzívně zaměfil na románovou tvorbu. Román Na poušti (|863)

ie pojmenován poďe mÍsta, kde se scházejí členové tajného spolku' navazu.
jícÍho na ideály svobodnfch zednáťťr. FŮsobenl spolku velnni voloě prochází

široce založenjm obrazen veŤejnfcb a kuttumích poměrú pŤedbňeznovj'ch'
mezi románovjrmi postavami jsou iemeslníci, riŤedníci, šlechtici' studenti,
herci, ďvadelní tanečnice, jsou tam - často senzační - ví'ievy z venkova,
měšťanské domácnosti, salÓnu, krčmy, blázince, ulice, novinové redakce'
jsou citovány dopisy, denikové z{znaay a hodně místa zabítaií rivahy
a ďskuse postav. Románovou techoikou, kterou mladoněmecM kritika
aazÝva|a Betodou ,,vedle sebe.., nepodaŤilo se Sabinovi vywoŤit ďlo
nějak epicky sousďeděné, warovfm vfsledkem ie tiíšť často nenávaznfch
dějú, postav, scfu a rozbovorú. I tato tčíšť ie však ďlo cenné a zajlmavé -

iednak jako dokument o ideovém kvasu pÍed revolucí, jednak iako velkÍ
uměteckÍ zámét, pokus o sociální román s obiemnjm společensk m zábě.
rem a bohatfm myšlenkovfm fondem. obdobně lze charakterizovat i jiné

romány Sabinovy, Btouznžní (1857), Jen tŤi léta! (1860), Morana čili Soět
a jeho nicoty (l8?4)' PžedbŤeznoot ranolučnl bouftitltici o Rakoushu (lě-

mecky, 1879).
Neirleďme-li na Sabinovy práce ryze rutinní a psané ien pro vÍdělek'

mťržeme také ve většině jeho ostatního, velmi rozsáhlého beletristického
díla oceĎovat více podnětnost, novost a uměleckf dťrvtip zárněru než sám
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vfsledek. To se vztahuje na jeho poezii (Bámě,l84l), která chtěla vyjáďit
i elegii marné touhy po ideálu, i citové zanÍcení pro čin a aktivitu, na jeho
bizaÍní romantické povídky se zajímavfmi reffexemi o uměď a společen-
skfch poměrech (Pnídhy' pot:ěsti, obrazy a novely,1845), na ieho tŤi histo-
rické povídky v obrazech ze 14. a 15. oěhu (1844) š netraďčnín pojetím
Ži,txy a krále Václava IV. a s pokusem podat v historickém roušl obraz
lidské špíny duševď, morální a charakterové, i na jeho prÓzu Vesničané
(|847)' která chtěla vesnickou povídku pojmout nikoli jako idylu nebo
zpodobení vzorovj'ch charaktertr, nfbrž jako obraz porušenfch vztahÍr
a deformované morálky. Několik Sabinovfch děl však pťece rťrznj'm zpir-
sobem prokázalo uměleckou životnost. Povídku romantick1 ch paradoxťr
Hrobník (1837) s postavou tajemného muže, kterj' si zvolil povolání hrob-
níka pro zamj'šlenou pomstu na braběti Věnceslavovi, ienž mu odepťel
ruku své dcery a později sveď ženu, čaďl ještě Hrílek mezi nejlepší ďla
čpské novelistky. Z mnoba Sabinovfch her se ďouho na jevišti udržela
vtipná konverzačrrí veselohra ze studentského prostčedi Inzertit (1866),
spěšn$ byl Sabina jako operní libretista Smetanťrv (Branibofi zl Čech ch,

1866; Prodand neoěsta, 1866), Blodktrv (V studni, 1867) a Benďťrv (Sror3í
žmich, 1883). Sabinovy časopisecké memoárové stati o česko-německé
kulturní Ptaze z první pťrle 19. století a o jejích originálních i záhadnfch
osobnostech znovu zaujaly čtenáče, kdyŽ poprvé vyšly knižně t. t937
s názvem Vzpomí.nky.

Za nejzďaÍi|ejší Sabinovu prÓzu jsou všeobecně uznávány Ožioené
hroful (|870)',,obrázky.. z olomoucké věznice v 50. letech. Do jedné cely
se dostanou tňi Italové, Maďar a Čech, vesměs revolucionáŤi odsouzeni
k těžkÍm trestťrm, a vídeĚskj' chemik dr. Schauberk, kterj' si odpykává
krátkf trest za v roky pronesené v opilství. Povídka nemá jednotící děj,
její epickf tvar je drín prolínáním a vzájemnlm doplĎováním tňí odlišnfch
rovin. Jednou je reálné zpodobení denního chodu vězerlského Života,
postav vězrlťr, vychy.trďébo profousa, omezeného velitele pevnosti. Dru-
hou rovinu tvočí vyprávění vězĎťr, čtení dopisú a zápiskťr - všechno to isou
romantické piíběhy o spiknutích, zradě, pomstě, odvaze. Tňetí rovina je
spjata s postavou poživačného dr' Schauberka, zdrínlivě zaujatého jen
omezenfmi prakticklmi zájmy, ve skutečnosti bysďe uvažujícího a vzděla-
ného cynického komentátora. Jeho rivahy o politice, vztahu mocnfch a ovlá-
dan1fch' o smyslu a konečrrém efektu všech revolucí, o české pd16rtní povaze
apod. tvoií v knize nesouvislé pásmo satirickjlch glos a jejich smysl není
omezen jen dobovlmi aktualitami, jimiž jsou vyprovokovány.

Literárněvědné a kulturně historické prozkoumání Sabinovy tvorby je
dosud nedostatečné. Pčedpokládáme pouze' že jednou potwdí odhad Arbe-
sťrv, že Sabina ,,i s nesmazateln m Kainovlm znamerím na čele zasloužil
se o národ nepoměrně více nežli sto jinfch velebenj'ch diletantíčkťr...
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Ferdinand Schulz
/ t835-1s05/

Publ|cistickf obhájce národních práv, |iterárnl hlstorlk a krltlk'
zastánce zuštechťujícího, ideálního realismu. Y povÍdkách si všímal
dobovfch společenskfch růkazú se záměrem vychovávat' v.rovat'
dávat pŤíklad.

Narodil se 17. 1. 1835 v osamělém mlfuě u Ronova nad Doubravou'

od sedmi let Žil v Nymburce. Gymnázium začal studovat v Mladé Boleslavi

a dokončil jevPtaze,na filozofické fakultě v Praze studoval pňírodní vědy'

historii, juyky a filozofii. Pťes deset let byl vychovatelem hraběte Václava

Kounice, se sqf'm svěčencen podnikl cestu po západl| Ewopě. Pňi založení

Českoslovanské obchodní akademie (1872) byl jmenován na tomto tistavě
profesorem češtiny a němčiny. ZemÍe| v Ptaze |6. 2. |9o5.

osobnost široce vzdělaného F. Schulze charakterizuje veŤejné pťrsobenl

národně vjlchovné a osvětové. od počátku 60. let byl redaktorem v novi-
nách a časopisech, do Národních listťr, kde také ňídil kritickou piílohu'

napsď pňes tňi tisíce politickfch statí, s\rj'mi kritikami, povídkami a lite-

rárněhistorickjmi pracemi spoluurčoval podobu časopisu Osvěta, redigoval
Zlatou Prahu v l. 1884-98. Z k'nižnic, na ieiicM fízeď se podílel, jsou pro
jeho profil pčíznačné zvláště dvě. Popularizační monogtafie, povídky a ro-
mány, vydávané v Matíci tilz, usilovaly o širokf čtenáiskf dosah látkou'
zpťrsobem podríní i cenou. (Ze svlch historickj'ch prací zde Schulz otiskl
mj. dlllaniíí z Poděbrad, |868;ÍoseÍ Tungvnann'1873). Sal,innl bibliotékapŤi-
nášela náročnější beletrii odpovídající jiŽ prosazen m a uznávanfm hodno-
tám, knihy schopné repÍezentovat českou kulturu i sv m vně!ším vybave-
ním. ZaměŤení této knižnice se stÍ'kalo se Schulzovou progtamovou péčí

o ,,literární obecenstvo.., o ,,společnost rodáktrv osvícen1ich a vzdělanj'ch,
která s písemnictvím vlastního jazyka jest v nepňetržitém d{rvěrném a vŤou-
cím spojení.. a která takto zaiišfuje uchování ideálních národních hodnot
a podporuje ušlechtilé tendence v literatuŤe. obdobné zietele číďly
Schulzovu kritiku: doporučoval literatďe domácí látky a studium skuteč-
ného života z ''poeticky.. nebo ,,ideálně.. realistické perspektivy, odmital
fantastiku, exotičnost, pachtění po světovosti, smyslnost, ftivolitu. Jako
nežádoucí odsoudil zolovskj. naturalismus a cizl mu bylo i risilí české
literární moderny 90. let.

Svou prozaickou tvorbu poiímal Schulz jako jinou' živomě názornou
formu a podporu své uvědomovací a osvětové ptáce. Z jeho povídek o sou-

dobém životě leckdy pak nápadně vyčnívá zamj'šlené naučeni, v!'straha'
zušlechťujicí zŤetel, pŤíkladná ilustrace. Tfká se to také ieho prÓz ze šlech-

tického prostňeď (aapÍ. Šlechtické naoely,1887), které méně zpodobuií

životní zvyklosti venkovské šlechty v 19. století a více Schulzovy názory na




