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Svazek př1náší materíáIy ze sab1novského synpoz1a, Uopo*
řádaného v lednu 19?8' v Ústavu pro ěeskou a 8větovou lůteratu*
ru Čslv pod patronaB! Rady nladých odborníků přÍ zo SsM"

Zaokrouhlené jubilen Karla Sabiny ge stalo 1npulsen k po-
kusu zanyslet se znovu nad touto zajínavou osobností' která
zasáhla výrazně nejen do ]"1terárnířro žívota (praktícky do
všech básníckých druhů: lyrikyr eP1kY t dranat!}n ťlo nyšlení
krit1ckého 1 teoretického;' 919 v neposIední řadě t do reaIlty
spoleěenské a po11tícké. Vynořt la se tul pak 1 řada otázek,
které se netýkaJí pouze sanotného Sab1ny, a]-e iež zákonítě
nastolují i  š1rěí prob].enat1ku l1terárně h1stor1ckou a t,eo-
retÍ.ckou, at vž se týká vztahu Sabírry k Jírryn osobnost €ttr sou-
dobého uně]-eckého ž1vota, Máchovi, Havlíěkovin ťylovi 9j.r
nebo k dobovýn proudů') sněrů.n.

Právě z těchto důvodů Jsne příspěvky kone1pované záměr-
ně do vě}ší šÍře rozěBen1lÍ do ětyř tenat1ckých okruhů. První
oboahuj.e jednak nejš1rší hístor1eky oríentovanou problenatÍku
spolu s konkrátním příkladem Sab1nova přídtupu k hístoríi v
jeho pr6ze s touto temat1kouo Druhý oddÍl tvoří lva mater1á].o-
vě cenné příspěvky' první zabývaJící se otázkan1 Jazykogého
ídeálu a p'rogranu KoSgbírry' da1ší Sabínouou předbřeznovou Ílo-
vel1st1kou a vztabu jeho dí]"a k tvorbě Máchověo fřetí čáet
sborníku př1nášÍ tři konkrétní ana}ytlcké příspěvky k Ožtvenýrn
bnobůn.Karla Sabíny, k n1nž je přířazen referát, Jenž vynezuJe
a na konkrétnín natertálu ebirakter1zujp obrozenecký typ ro-
nánového žánru. Poelední oddíl pak přínáší dva příspěvky t Z&-
bývající ge vztahen Sabíny k dranatun a dívadlu, jeden týlcají.
cí se obeeněj1 situace obrozeneckého dranatu a SabÍnova pří-
nosu teatrologíekého a kr1t1ckého, druhqi Sab1ny jako Snetanova
l ibret is ty .

Referáty měly gáatrxĚím |a úko1 př1pravlt pracovní atno-
sféru k dískus1, byfTlkoncípoÝány k jednotlívýn problémovýn
okruhůn a zřÍůtrkd;xstxprutn !řÍkaly se proto sumujíeích ju-
bíIejnÍch ctrarakter1stik. r lej1ch eí].en tedy nebylo podatr re.
Iatívně vyěerpávající ÍnfornacĎ o Sab1nově význatru v jednotl i-
výcti oblastech jeho čínnosti1 e19 spíše se pokusít znovu otev.
řít nebo si nově fornulovat některé líterárně hdstorické a
teprettcké problény"
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