
Posudek na sborník o Karlu Sabinovi

Sborník ze synpozia o Karlu Sabinovi, které se kona1o V ťr
19TB' obsahuje jedenáct příspěvků' obhlížejících z nejrůznějších
stran význam Sabinova dí1a pro český kuIturní a literární vývoj.
Metodologický přístup jednotlívých autorů k zpracovávanýn tématůn
í jejích názor na Sabinovu osobnost se značně liší, to však nepo-
važuji za nedostatek; naopak, rt1znost pohledu umožňuje zhodnotit
dí].o všestranněji. a ve svém eelku pak skládá objektivnější obraz
působení HÉLa rozporůplné osobnosti.

Tématicky se většina příspěvků edružuje do několika okruhů g
prob3.énnů, k nimž se soustředila pozornost: je to Sabinovo pojetí
a beletristieké ztvárnění nároďní historie i přístup ke spoIečen-
ské problematice ./P. čornej, J. }ianzal, Y. I(řivánek.y', jeho romá-
nové dí].o'rzvláště pak vreholná práce Oživené hroby /A. tsacurová,
J' ďanáčková, v. Macura, D. Hadrová/, ěinnost teatrologická a
líbretistieká fý. Kónigsnark, J. Jiránek,/; dva nejrozsáhlejší
příspěvky spojuje zřete1 k Sabinovýn zásahům do podoby dÍ1a jíných
autorů - první se zabývá jazykovýn programem K. Sabir5r a jeho rea-
Lír"ae{ v úpravách cizích textů las Stiehlr druhý charakteristickýni
x.ysy jeho noveIistiky a jejieh případnýn přenesením do prací při-
psaných trfáchoví, z čehož vyplývá i kontinuíta jeho beletrÍsti}y
/R. Grebaníěková,/.

Na rozdíl od předchozího zdůrazňování Sabínovy publicisti}y se
sborník soustřeěuje předevšín na zhodnocení beletristického snaže-
ní Sabinova a jeho zaíazení do kontextu úsi].í doby o ěeský román
í do kont.extu cízích vlivů. V tomto sněrtr přinášejí některé přís-
pěvky pozonrhodné pr'lstřehy a podněty. }Ienží se jini staf R. Grebe-
níčkové, byi místy může vyvol.at poIemiku; eenné je r,rysledování
geneze oživených hr"obů ,/.Ianáěková/a vy1ožení jejich složité význa.
mové stavby ,/V. ilIacurat, A. Macurová./ stejně jako vysledování
vzniku obrozenského románu s v19steneckým tajemstvím pod vlivem
dobrodružné četby cizí a ffi*ilít rysa tohoto žánnt v ttrÓrbě
$1ově a Sabinově Á{odrová/. Také příspěvky o Sabínových názorech
n*a národní minulost a o jeho hístorÍckýeh povídkách osvětlují
v lecčem nově jeho podněty v této oblasti. H1avní příspěv$r o ja-
uyee a příznačných rysech Sabinovy beletristíky přinášejí bohatý
nateriá]., unožňující mj. h}ouběji nahlédnout do tajemství Sabino-



vých zásahů do dě1 jiných autorů" t/ těchto i některýeh dalších

statích,/l{orJrové, Kcinigsmarka, Křivánka, l ianza].a, čorneje,/ sborník

přesahuje probleuratÍku díla Sabinova a dotýká se i K. !i. lvíáchy'

K" Havlíčka Borovského, J. E. Sojky, &{. lvt. Z. PoJ.áka aj. nebo při-

náší podněty pro sledování konstítuování některých lj"terárních
žánrů" za obrozenÍ a jejich vývojových tendencÍ. Na tom nemění nic
aní to, že některé vývody mohou být považovárry za dískus$ni. Vzhle-

dem k této okolností by však bylo vhodné doplnit sborník a}.espoň

stručnýn obrazem dískuse na sympózíu, aby byl-o čtenáři zřejné,
nako].ik byly vyslovené názory akceptovárry a nakolÍk rryvolaly po-

lenniku.
Zpracování jednotlívých čiánků není na stejné úrovní" Yětšínou

nají jÍž charakter rukopísů připravených k tisku, některó texty
však nelze považovat Za čistopis.  Bude t řeba také vykor igovat ještě
yůané pravopÍpné a stylístícké nedostatlry, tu a tan i zlepšit preg-

nantnost formulací ,/řadu takovýchr níst jsem v rukopisu označil

tužkou/; platí to zvlášĚ o obsahově bohaté stat i  R. Grebeníčkové,

u níž schí:aí í poznámkový *pa::át ,/za zbytečnó či přebnané pak
považuji četné a nanm'oze neadresné výpady autor}Ey na líterární
historí}qy 2u'  stol . ,  ?,e nedoceňoval i  oeletr ist ické práce Sabírrovy.,
tím spíše' Že z její arialýzy nakonec žáaná rehabj'ritace saoirryr-oe-

I.etrísty nevyp1ývá/.
Soudím' že sbcr.nÍk jako ce}ek obohacuje naše poznéní díla a

kuIturní|ro působení sabinova, ukazuje jeho mnohostranný vliv a
navíc přináší i nové poznatky k některým .rývojovým tend'encím
naší literatury 19. stol" ldamnoze jde o problérry, s nÍmiž se naše
literární historie nusí. vyrovnat v zájmu přesnějšíbo obrazu
naší obrozenské literatury. Rozhodně si sborník zaslouží vydání
a}espoň v malotíráŽnt edicí.

4  ,  - '  ' , , '

/( z/ r-''

V Brně 3' srpna 1980 PhD3" Pavel Fešta

/

-\--


