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Každ.ý, kd.o s €  zabývá ěeskou poli.t1kou, kul.turou 1 ].itera-

turou y polov1ně 19.století,  nutně naraaí na ťlva prot lk lad.né

zJevy, představlte lo d.vou po11t lckýoh, kulturních a myšlenko-

výcb prouťlrl, [& Kar],a Havlíčka a Kar1a $ab1nu. Před'stavuJí to-

ttž d"va zcela rozd.í lné l lsyehologlcké typy, d.vě různé osobnost i ,

zaLoŽeala, žlvotnínl pocity 8. osud.y přímo prot lk lac lné. Zatínco

Sabinu poŽno ozaaělt  za romantlka Jak v oblast1 pol1t iekébo 1

uně1eckého n,azírání, nůžene Havlíčka pokJ.ád.at za Jasného rea-

l1s tu .

Havlíček i  Sablna Jsou výrazn"ýml zJevy rrů"d.ěínni.  sa JeJ1ch

příklad.u by bylo gožno vyJ.ož1t tóoěř všeohr5l problémy revo].uee

1848-49 1 základ'ní otázlcy formovánd nodernÍ ěeské kultury, 1l-

teratury a po1lt fky. Celou uved.onou zd.e probJ.ematl l ru tu nelze

př1rozeně vyěerpat,  bui le nutné onozlt  se pouzo na některé otázf i

a některé zlvěrv pouze stručně naznaělt'

s  řešenín poněru Sabiny a I{avlíěka souvlsí těsně prob].éro

buržoazně d.erookrat ioké revoluce 1848-49' která byla v zásadě

aeukončená a prohraná. výsled. lcy revoluce v sobě obrážt přeďe-

všín celkovou s].abost české buržoazLe a po1it lokou neúěast ro-

d .íeího se  pro le tar l á tu  v  po l1 t i c lýoh zápaseeh.  Pos toJe  l {av] .íě-

ka a Sab1ny v revoluc1 Jsou obeoně známy; *první zastupuJe kříd.-

1o liberálně d'enokrat1okó a d.nrhý rad'ikálně ťlenokratícké. s ne-

bezpeěín urči tého z jed .nod 'ušení Je  nožno říe l  ,  že Pa lecký a  Eav-

lÍěek  zas távaJé vzh led .en k  obJekt ivní  s i tuac l  rea1 is t ičtěJší,

od.pověd.něJší a poctÍvěJší stanov1sko než rad.1kální d.enokraté.

Pokud j&e o celkové pol l t lc}cé hod'noeení s l tuace se ovšen obě
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stral ly nýl1ly.  sám l{avlíěek s od"stupem let v Br ixenu př1pouštěl ,

že byl i  pří11š d.ůvěř1ví a opatrní Yr iě1 nonarch1i.

Věcně, v pr1nclpecrr uavrýček v mnohén s rad. lká ly souh}asl1,

?, d.ůvoďů takt1e}$oh se však stavěl proti n1n. I{apsal , že raď1kál-

ně d.enokrat ická zásaťLy , ,Jsou dobré a pravé, avšak Jsou v našlch

okolnosteeh nepraktÍoké .. .  I fení n1kdy d.obře f1tozofovat i  d.o po-
2

t t

větří .  Oprot l  tomu rad.1ká].ové soud.í l i ,  že pouze revoluee vše

bouraJÍaí a ničíoí mt.žo př lvod.Ít zněnu ve společnost i ;  $ab1na
byl přesvěd.ěen, že '  '  kd.o nenÍ rad"ikat1stou, zd.ržuJe pokrok, a

kd.o pokrok zdržtJe, Jest bud s labý neb hloupý aneb zLy,,  .  
v

Po vzáte'm4ýcir obv1aěních na poťLzln 1848 bylo zřeJné - že mezi

oběna táborT zeJe  J iž nep řekonate lná  propast .  JeJ1cb vz ta}gr  se

J eště zhorš1ly poěátkem roku 1849 ,  ze jména poté, kůy l{ov1rry $].o-
vQnské 1ípy, recl1gované Sab1nou a Vávrou, uveřeJn1ly výňat.tcy z
Ba]rtrn1novy brožury Áufruť an ťlie S].aven. Bavlíěek to ozaač1]. za.
nerozunné, d.ět lnské a nepoot lvé Jed"nánÍ; obv1n1l red'akcí, že ne-
něla uveřeJn1t zJevné nepravd.y o slovangkéB sJezd.u a obvlňování
ěesdých poslanců ze zraťly, zvláště kd'yž san1 red'aktoř1 by}l d.ele-&
gáty sJezd,u.

Na závéy ělánku přešel savlíček ůo otevřeného ri 'totcu a ser-
kast1c!ry, Jak on to doved"l ,  obv1nl l  SabÍnu z bezoharakteraího

Jed.nání. Poěátkem roku vyd'a lo tot lž min1sterstvo nařízení před.-
k ládat každ.é ěís1o ěasop1su s pod.plseu red'aktora státaín úřad.ůro.
To však Ještě zásad.ně svobod.u t1sku neonezl lo,  protože red.akce
nohIy tisknoutr co ehtěly. I{ovlny slovanske riBvP#Ít"f1ťo*o s*-
b1nův zuŤLvý ělánek, v něnž psal Jakoby svobod.a t1skrr byla J1ž
zrušena. I{avlíček soud.1l ,  že je to nevbod.né, že je t řeba Bon'ecbatup
s1 ostrý postÉir rra zásad'něJ šÍ věoi .  Ye skutečnost l  a le Sabtna
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Jed.nal j inak, posíla l  svoje nov1qy úřaau o hod. inu d' řív než vyšly.

l{enÍ d. ivu, že to }trav}Íěka pohoršl lo a uzavřel  svůJ článek s lovy:

'  '  PŤed. světen a svýnl čtenář i  chee p.Sablna ninisterstvo zrovna

poh l t l t ,  a  pak  kd"yž k  ěenu p ř1 jd .e ,  jes t  potaJí  Bos lušně jší ovčiě-

ka  více  Ještě  než m1n ls te rs tvo  žád 'á .  -  Jes t  to  po l1 tÍeký eharak-

te r?  
t  '

I{avlíěek, Jak znáno, d"oved' l  využít všeeh s lab1n nepříte]-e a

postupoval. někd.y aŽ s neaallosrd.nou krutostÍ. }okáza]" to t7,hvoant-

ku v šotkovi  7.1.1849. Ve ťorně rozhovoru šotka, s lovanského skřít-

ka, který se po Bí1é hoře, &č pohan,d"osta- l  d 'o arc1biskupské kan-

celáře, s red'aktoren Národ.ních nov1n /t l .  } iav1íó;r.er f  zesněšňu3e

pol i t ické ťa.;.  * takt1ku rad. lká lnÍch d"enokratů. Šote]t chee vstou-

pit  d 'o red.akce novin & na otázku, zd.a Je takové práee schopen,

od.povíd.á, že Je d'enokrat.  I{8, to od.povídá red.aktor i  , ,DeÍaokratů

Je teď nnnobo a jsou rozlÍěného d.rrrhu. Někteří Jsou také nesnírně

hJ .oupí .  víš- l i  r  € o  jes t  d .emokrac le? '  
'  

Rozhovor  pak  pokračuJe:

n  Š. ,  Denokrac le  je  ] . id '  a  11d.  je  d .enokrac ie/

Já :  iígha/ Tos pooiryt i l  od. pana Sablny, a le víš-11 Pak, že Js1

tín napálen; vžd'yř to nlc neznatsená.

š.: To znamelá, že d.enokrac1e je l id.  a l id '  Je d.enokracteJ

Já l  Áno' a 'no. Phaenonenon Je st řgvÍc a, st řevío je phaenonenořIr

seplýtveJ pořád. takovýrni slovy a řekrr1 m1 , oo snýšlíšn

strarry zŤízeaí zemského, d.aní , sněnů, ouřad.é . o .

Š.: Já" beru vše ostře a co nožná neJrad'1kálněJ1: l{Íkohu nic

nep la t i t  a  každénu hned.  vybít .  Povšs1t  rg1n1st1r ,  š1echt1-

c € ,  d reant&y,  kněze .  Y l ád .u  nepot řebuJene . . . , ' o

Tím byly rukavioe k vzáJennénu souboJi  d.ef in1t lvně hozeny,

vše, eo násled.ovalo, Je zhruba známo. Sab1na se pokoušol počát-

kom roku 1849 kand.idovat za poslanco ,*B}tdžov , ale kdJž poznal,
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že by neuspěl ,  upust1l  od'  kand. id.atury. Havlíěek vystoupi l  v březnu
téhož roku z výboru Slovanské lípy a d.oporučova}, &bY přestala být
spolkem pol1tÍekýlo. Sabina by1 v květnu 1849 od'souzen k smrt i  pro
přípravu nezd'ařeného povstání, trest nu byl  pak zněněn na 18 let
žaláře a roku 1857 by1 annestován. Iíavlíěek sť za baeb'ovské reakce
promyšleně a od'vážuě postavi l  prot l  teronr a nesvobod.ě, a le nakonec
byl 1ntornován v Br lxenu, protož €  se sta l  v lád'ě neJnebezpeěněJšín

Brot ivníkem. TzaL s1 pouěenÍ z revolučního roku 1848 a setrval  na
svén stanovisku.

$e Sabinou so už n1kd.y }IavlÍěek př1rozeně nesetkal a anl nu
nevěnoval pozqrnost vo své korespond.ene1. $ab1na, JehoŽ osuťLy po
propuštění z vězení ro] inr 1857' byly vel lce zv].áštnÍr So však ke své-
nu sokov i  ještě  Jed .nou vrá t l l .  By lo  to  v  rooe 1868 v  kn1ze J .E .soJ] ry
I{ašt nužové, kterou zvětšÍ ěást1 psal  Sabina, Jak naznač1lo starší
bád'ání & Jak naposled.y zaela průkazně d.okázal Á].exand"r St1ch. 

7

Sab1na zasahoval ,  Jak znáno, d.o aLzíoh textť, zvláště d.o ]. i terárraích
textt1 a d.opi .sů x.H.Máciry, B.I{ěmcové 1K.I iavlíěka. }Ta stat i  o f lav].íč-
kovl v s"aš1oh nužÍch ukázal  d.obře St1ch, jaké jsou tan únravy Eav-
líěkových textrj. a Jak pr5sobí ce1ý ělánek neorgan1olgr.

Nelze tu poďat d"ůklad.ď rozbor celého ěláahl, onezín se nouze
na obsahovolJ.  stránku a věcné n'esrovnalost1. 

u,uuo 
eelek nl:"oor ce1á

stať neorgan1cky i s četaýni ryboěenínl z textu a řad.ou vlastaíoh
prot1řeěenÍ. Yce1ku, Zeiména v úvod'u, je i{ravlíček vysoce hod"nooen
jako rynikajÍeí spisovatel ,  pol-1t lk a národ.ní nučeťLník. !{aJd.ou se
tae  však ř ád .ky ,  k te ré chtěJí  snížl t  Jeho charakter  a  poot ivos t ,
tedy vlastnost1 pro sabinu zvlášŤ ožehavé. Autor tvrd.í např. ,  že v
případ.ě ÍYla , ,  Iíavlíěkovi noběželo o kr l t lkt l ,  nýbrž o to, aby po-
rážkou Tylovou sán se vyšlnul n'a ltterární autor1tu a svět
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llteráeký sán mohl řÍd.iti pod'le hIavy gYé. .. ' Nebo se bez arguuentri.

uvád.í , že fiav].íěek něl po ruee vždy d.rlJrazy pravé 1 nepravé, nebo

že Hav] .íček Jako věr4ý p ří te l  p rav ioe  zkrout i l  p ravý s tav  věoí ' ' ,

za-Jínao něko].1k stránek před.tín byl vyzved.án Jeho eharakter
tt

/'p lyr veskrze pocttvýn a láznýwf , Některé anaobron1sroy, navÍe

Y těsnén souse&stvÍ ved. le  sebe,  působí až pod. iv ,  že sab lna ,J i s tě

zběhlý a sohopný sty l1sta,Pracoval tak , ,ťušú,rs}.y ' '  /naBř.  je

ved.lo sebe l fiavlÍěek byl Jako novlnář noc vážný X nerrně3. vžáy

zachovat d.ůstoJnost v nároťLnÍoh a státníeh věceein/.

0bzv1ášř nás1lně působí ebval.ozpěvy na Sab1nu; a to hovoří

také Y €  prospěoh d.onnědcy, že Je psal  nebo 1nspíroval sám Sab1-

!l&. Jeho řěč ve Svatováclavslrýoh Láznlch Je eharakterizována

Jako neJ lepší,  jako , ,p rvní  svobod"ná  řeč v  čechách po b1tvě  bě-

Iohorskó ' ' .

Je zřeJm6, že tato fakta nehovořÍ ve prospěch Sab1nrj .v.

NenÍ mýrn oí}en pod'ávat moral1stlokó hod.nocení a k}as1ťlk9vat

et1ku Kar la $ab1ny. J lstá fakta ovšem nelze přehlížet. Poukázal

byeb v této souv1slosti na hoťtnocení poněkud" neobvyklé, vzaté

z Bera pražského pol1eeJního řed"1tele 3á9.pana. Ten 14.9.1855 o

Hav1íěkovÍ napsal .: , ,IÍavlíěek Jest beze sporu Jed.en z lo.eJtalento-

vaněJšícb ěeslcyctr revolueionářů, d.okázal  to zvláště tÍn, že za

celou revoluění d.obu přes všeohny překážlql ,  které nu d.o oesty

stavě].a neJen vlá&a' qýbrž 1 revoluění ťrakce, přeee vžd"y pevně

stál na prograJulů jeťLnou naznačeném, slovero i písnem za aěJ bojo-

Yq-'], a.nIž bylo možno BřiJíti nu n& kobylku pod'le trestnÍho zá-

kona.  č1ověk Jako Hav líček své p řesvěd.ěení  neně l tí . ' '

Á tentýž 3áuman referuJe o ótyř l  roky pozd"ěJ1 d.o Vídně, že

s € rru pod.ař1lo získat Jako konfid.onta d'o stálýoh služeb rakouské

taJné pol1o1e ěeského splsovatele Kar la Sabinu
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