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Několik poznámek k případu Sabinovu
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Merit -slaví o "sproetten a opovrXenítodn£n feneele ad&vafie**, které J© >teja&
haMbné J4» vfaeeaí^a M»a

Že

"zrftdnost falde a zklidní důvdrr ^<a®
patrn*- Totwmvit líp» než že to bude trou
bení k to sledním muto mí lidatoja wteolenían/kiyž v toto touvislasti aavamje
nejgpí*® tu ty pato že z evangelií .tou
lává a &ato»vaf kde Je zrada ftoMfla MMd

Jevrt pmv'E®Jíeí konee sr#vtat r»-hbn* Jato
v jednri a listů - avlov:?ch*
v® cwlečenetvíel^ kde ▼ hierarchii *'©1mt stojí tu aejvyliÍGb ^turmíeh fteet Jí>
ko-to eaMtaase inMvidaálního eebev' tornít
Je k-Aždý dim arW zv- ován piViw^í-n z
hiediása r>Mie pamtaí t^to «oheiu:.:.i »

liaoraaé eti| tomt kd® * Je t esové perašení tonstatov&m nebo tMba jea p; edTokláMo. Je postižený objekt zavaaovía k odvě
til kteH Je spelefteaeWln aaiaSem toMeé

nraVBÍ hodno o®ní •
Ve w rové literatuře pro takové eitua*
oe a ros roje mehí&fee ftotaé příklady, boka*
té Je v tento m^TU Bejvéna literatura ěpa*
n31*á, svlOt v dílech dranatiků období
litého v^ku, ale Jeden z nojdrastidt'- JSíeh
obrazů těchto Jevů vyti®Ml irosper értrséo
v novele tao -Leona 1 V, kde otec •
rorsicfcý venkovan - zuřtřeli ového deoetil^
táhá «mi, Jediného dMioe svého i^éna, pro*
teče sa u$Ut» udal detníkJtn araněaéha baa»
Mta, kterého předtím eáa ukryl m otcovíl
St.itKU*
•loven, srada a všechny Jcvye kteM r ní
souvisejí, patří ■'•.esi Jedroanaůné aegativad
hodrocem Mny, pro které lze emd případ
od případu nalézt vrev^tlenl tm, kde stojí*
S5® v . divu aat lovcem, Jsnul Jsou tuhoví
Siny proietaáay, nikoliv vůdk oerravedln^ní
31 exkulwi,
Mři v twdř abinovl dma roetojlw před
otdzírou, byl*li udavače® /a todv zMdcm té0
kteří *nu dův ovalí/ , nehol to Je nade v;iech-

TV •-oehvbnesti pnokánaný fakt* J;to spí a®
nad otázkou ne wdstatě a afřa Jeho vlny a
tedy i oprávněností mu-du, který nad nfe.
vyřkli jeho mu Jasní ed wiuSujíoi áablm s
ntioda*
'' ■ ’
‘ v ; .J" ;'2L ’■ *
?a Jan Than v komentáři Me kniz^ mátaní li***
ty 'arla abiny* kterou vydal r. I*7* w^o»
národ bez msdílu vrstev stál tefety v ’ ? í~
Ml mnMI proti MNMMl oentralistiM a
?er?aaizujíeí vláW. ^ejfsi výsn^n^ a pe
tetímletó stninee t^w-du nétecpeén^a owáem
’■■1.
.r.tMi -p'ir?le .
'■■■
" • ■■•. >
nt polloie..» ‘/o MMM téts tajné štítní
jtlleie tft v|»u5ný dlaň MMW ■•MM*
í/Ptr^i * ;'-iu
'i 7
sluŽMeh, w léta bral od ní prsividslnf at»
sídnl Plat, ío léta Jí dával ústní neb©
sr<né správy a tábora HeSké ssoaloe*
shon
dále pluví o abinové aaakmwl^zaestl ah
Meatýd^eeeti w véeoeli aravaíaft 1 flnanSMab*
. ' <?
.
- 'h
"
V-?
lostl, které ha přivedlv d» tenat štítní to-

Hele a ulr ov dy ho v rich až do kataetmfy
, ba zM ee, že Jel tě mzdě Jiíhon zv.áije i ’-oimst,
by ■<• spoluprUi 8 rol i clí byl ibina přiveden *z důvodů vyiM národní řtrateyle’, ale nenalézá
Mdné wumenty, které by tikový výklad po4»
roMly, zvhUt když ani aMna »e takto
nikdy nehájil* -ublnu ovšem ve ^-vfe li terén
ním lie ® tikovou noirnetí pracovali v 4atn
kréle Václav,, Jedná ze tří v.-daných novel,
ve které byl nucen kvůli cenzuře přepracovat
-v\J »-c4.n u.-:lPit Tostsvll vedle kata, kte
ří Je p» tam ni stou děje, ww -daže -artlna,
který pv?rj M?wetí měl nashromáždit eo nej
více pejyís e ve vhodná,- chvíli Jich použít
na '•wiWAnta pint! mněný® eizlnedm* lane*
lav ''Q.řflfc eft z díla, které v*ršlo r. Icli,
vybral p» ilustraci >ablaov>ch rásora z té
deby tento órwein %«»citine& působení da
leko nedoeaMJe nidemmet nalineů. V erdcl
naíí otěiny whytují se ftervi <3o^cí, zžírajíeí Je.., oko 11 v zlého povstlo a ěkmdného nfecs, vidy z mynll nějakého zřídce nebo
(

edpaUfitč* neb
beetoMto aneb
alo^relník^ obatelnátof »W s eeoh w$la* t
t .k to Mm napni* ••
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mvýn obranto konstatuje, ie
“tento
tonfldentní spisovatel a pntitabitaHfcý
eďtejář bůetáwá Maým na&itera na tile atoto
4a* a "ta ee sána* ani w arfto pfmýilivfeh hlavúeb a ,r.fípaton babina* nevynamalt
7/
že S' jej narotfetol*
* aatůitoto ae tan. : ; '■ ‘
- 1 ■ ■. 1
fclnov* fennfldenstíTÍ a 3«M nravní soud ja v
tento boil Seánoan^Sný. «le SeeMlie il»n
adůToiaje* ta *»e |e arami tak wetíwř
>Wt»že
i4m4 «M1 ktMI ^K4i teMy v
otasiel a wba®a|e v nte tety pMetemi w»
nolltu • wramte 1 710.11 tichého • Seto* eeliatvnet* ns-11 ábksoneo stabilita -Libina
^-... , .
'.-:! -< '-nr.r”Ut
r - ■ -7“
v4 ^le a ufeanufe, ta ablnew aib^lení,
“tak
byla uiilia»t nebylo twveiená v
stjaa atlety a etitoýto s&eai* fa ta ▼ ne>»
sprostSísa mysle slow tíh politický, a $ro-

toito Je
aal ne tak toW W ^ra*«
ní Msto tě jato fevMwst totoéto Mtora,
zdvitoo to to Gabitov* edtaleM ttoev*
oa*i tSfltny,
aasetoje dl i »&*••• Je to
atotatto ’Wlés ablnovýn tonfVtonetvim 1
torealletl otýni arwry* ^alest ®toěrů plodil
la keaTldenty i JeJieh vylutovade x námda*
Velká rayel by e saHtoVi muMla bu-1 vsiA/
koryto, aneto by o b&i viděla,
í® ■ v : t"; -y(-. í /. ‘ fy - < ' --V‘
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y/y.
totom způsobem, Jd^hi ee etolltUa věe *to*
bimv i *oi atolátí M«#tofc t imíyu
v r.
kdy* >»• Mfl*mdaí tribunál t
který toMoi ^rytoatll * aáreda*5, hleM
•OtotodlBění totvěeto* míaěnía tojvyi&í
rÉnjdní mto rity w yěeeeb towkraeie#
rbeey který to itotoil to*^i n®*li *B»
tojeto tedy aleeto® yytoittooí ^toiaeya
**yMto*a* /Býeto to vytýtol a»ls<H?io®t ve
totalit k ^imvi a totoim to, *e eelý

'u5il mi kritiku J® -aléto
za Jeto h tam viska a postoje vůM Sirovi
to aatou toto Joto litsráraíto a kidtlakéto působení/, o mlitlekýoh a mesial nich
vonřreefe toby v sáoBm sto studie nwsal,
Jak je raj al eh^rakterl etické, le pouto
rtohlÁ.^ení émdnfoh listů o ablmv^ * ra
il toito spě Islnosti vto*tto« M» urBtoss
■-■<’
' !*?
.
v —v
“í„
to se -.Mrerř ski®ty týk^Xr ati* .rtwp to
rywStluje
vírwi a ^v§mk tom*
da v tostlwat a pr^to’slwvBeet
tot*
rixlletlky vůbee a př«d«rií» otoXmstí* ta Ba
ptoklátoMbi Mrotnlsh ll-tů stáli MÉtt* o
Jejich? v-i»»toamsti a toto to blaMeka aatrlo pjc^vfe.
.•>rtoeto sayel pus sprwedtlmst zmohl
aeetot tos pov^iamtí aM ftott te se k <to*
ttoH pMpato MM 1 MÉBifMtaÉ Hat
hratge? ^toadMattt ktorý t úwdirfto m !*•*•
lS7ř aaUtoBll ®a Blew trltonlla, ttaří to*
mílii ■ abim k ORlfitoael* ■ránr tedy 4^ea
• a J® v tto* tolíh, aeeV

zuje list, i®
babo oodotízal zajis
tit sprw&dlrost neepravedlivS oteuzesém
redaktorovi Vaterlandu /byl |É» <bsef £*»
íourcSc, voskovatěl u Megrů a pozdi 31 univ.
profes rj .abinu vedl r. 1-70 piotl lišta
nroees, který vyhrál; pfedsé tera spera tyl
Slánek ve V&torleade* ui®»r®ají«í ?
1 rrest agenta policie - 'VlaeteoeMho ftpehouna , který wdle listu p.wbí v ha^efe
Aeských kultumíeh a rolitlefrýeh praeovsíkú# abim list talsral, rrotat® všechny
uvedené sfeuteBmsti se sdály ukawvat k
jeho esaM a paBwwmily tedy JeW de*t»««/t
pw
V,-J , .<

;

rbee yeéedew^ wtafiajs refca4 ...
.., ;n ní ,,

v
■'-.ábimva pseessu ptoti lišta snap1 i rr.ir^i i ':hTl-a tedy nespr-.tv@-:’liv^^u «>»•
sudku 3.xbránit.x/
d deského B^eienalism té <%>by lze
evš® taflhs Mdat objektivitu & uplaW*
ní spravedlmsM
taio |de o nápravu
Škod, které byly xpaMobeoy bteotkésa tisko*
v&m orežmi zrovna tak st 11 aůleae pfltů

jmout předotmi Jednotní oponice v?>«sh
vrstev národa vů51 vídeňská vládá, Ják JI
předpokládá iho n* Hnejmerilín u ‘eaM pra*
oujíoích ve štítní správě, na váeeh úrovních
rocensfcáho ^eehanleroi žíle /a Jistě takoví
byli/, v arnáO, v jolleii • tan váudo hmsimX—
no vodí® o posláních nálad předpokládat i loajilitu, » kde je men, na kterou loajalita
přerůstá v .ktlvní i.5a«t na politických prograneoh, jdoucíeh proti Sestán m rodním
sájm&s, 51 dokonce keloberuce s jejich vvteoluv italik
-proti tonu jednata b hlavních rvsfi .-s*
birovy žlrotuí dráhy Je Jeho dosti nele*
ujali ta ď: o po zi oe vidi ©cl. v kul ti mí pit*
ci 1 v člnmsti politické, o dle *fbe»a práv > to přivedlo ibim napřed k Saetýft stře
tám b policií, pak
věšení sa podněcování
rov. tání v kvčtm 1-0 a konedn# na dráhu
policejního agenta - udwače. a rozpomst
Jeho o®brosti a slo&itost Jeho Uwtních
osudů nileMtí ilustruje 1 skutečnost, že
v srr-m 1^7 - už po odhalení a výroku ’ tri-

bunilu" • byl tento wlleejní ^«nt eto»on®n
nlneatou r® letos mto ▼ í4to®iM«íeh v goto
seen pmti týtoníto
Jeto! byl Sabi
ns gtonv • ' re^s&teWBt to vtoMÍ na 1 al»
sí® a ke ntitto ISO nlatý®h « kmee* "Byl
to poslední ttsst", píle *abe®t ‘*k ntal byl sa
tóliu Mamaen w wfe|to OaM viirti
své jako optoUtol retoktot píšící wti Wlto
.r, i“< ■ ■ ■ . i':t
'éjí
■ líi? "
fftfe ”10Z
• '■'
im piš® MÉM
OMI ■*
' ./'i

i

# \ > '? 9 ruH

r: -i r*mi.

lobou pi®U t. Orég»TÍ a ®wl«
mtotoft >M toud. -’rtf: v 1.^?
v ■•■Alžíru
toto to totaC >» tokresleaí
-'■2 2 22
•Urov cz -- vm, - i" ’ \ ■
^blna MtoOMb -Wto M® n®|pfW gOtOto
míní jolealky * r. |
.ah
kte
ré ototelF Wto Odbito IHriMMMk ^Mltoivf®ii ^®*
aemíah písní, toys®
w tok
vil : n: : s
-i 1 ol t,i>
. ‘ r n’?n a Al
ni s 1 i • »lkfl **slavtom toto polla®|níMi
? M til m i

'

'. '1 ..'-e-

a tarftilhta ^wtlpMvnŽ
••;
domcen, obreh eruetll vlwt
sa etalmatf, teteii m* přistaly, abyeh se 3&~
M<al oehmay aAkenů«»«9MM ae pontu Ji t
'.'/l; í
i t’ ř> p&apvéi .r. ÁuSera,
r.

■

p.,

7 7«%

: í*v\

,r:<s

MUke«»« apafcn|ly la «hil. OKgr a ataiM
trltantl takty m<11 akta, Jet tyla prav'-rj*
Mni ukradena a alfaM rtfiletratury* '****'
V 7. Čísle Urtfra z r» 1> <> » í«ýscŘí

J • ' .. ’7
í»
O t
■.-<■'
; •
■ iw teteaf mgaje na fe|at»n ’>• tMlaill*
ka v fwntr h*M» w tet
n.<a k»»
itttaa Utl&mit ala kaMktaar** tola fa Mta*
yána apráaa aral^céha wliaalaOMi SaMteleWt
■MiMIMl a ^aaa Wmflaat a litwtl*
ééi knlktlakafl ^uaiatBWlt tetaaý aa i^tra<k>»
va rea^ctorsM Bafta! a<3 r»
v^vat I*
wlttQr OWaaů Mwta* Wála tlfltea saný&lM
WnaAa y lét' r. iaia aa ta» ’Wy list pta»
tasí da vlastníka nfkMa a trrale ne usadil
f
vtó loenaaat u
T-<v:.; vif
,.L.o. íl:.7?" iW’ r.. 2,-^rr
■

' '©Vi

referuje poli ©e jsi ředitel dtauMe <ww»
'tovi tak, že > ho plíny nutné usoly rtroatotat • Week ee kloní k aá»re, že ’tnu-

dii deninrovul abina a uswírá
?»>
ndnku Flaw; * <e pak >.a svodky žasné
hry literární, v níž ibiaa přod áeekeu v»~
Mrostí bojuje «a nfcoo, ro stejná zu pe
níze damnaijej ie pro n&fco zápasí mladf
básník, kterého ©n udM a Měí - Jak vy
soko stál stid Mm prorono&v.^ý typ zpáteéMika ^akab ylý, který Jde *a wýn tesnaexw
vatlvaím literárním ntasrni reetlv^.*.
■ro,,telte raetí. babímu a ^akabm 'Mýfei
/ tn jmu Metra
llrtn* SlkaAaí yeetavy*
©vinu XX, str«
i»ss»
i kde Je
v"tM zásluha o ni rodní kul taxu, kde « Meh
dal více roto-tó a kíto z Meh v prmrO todrývol smžení o svitné?’
I «• t» yřeee vituhee raehl -*rbe® v r.

tvrpe^t © ^blr»v< díle, že; w|eet eminestal roraruý már eiec^ jek© syiM ▼ nej*
rvzejslm a naju lechtllejžía slov tSeh
■tretau“1^

neoperu^
Jíl pm*
niká hluboký TOfcjor nezi činmstí ®pit®v tele, tri tiká a pobil oísty, které »®
pln- oddíl l-dto svánu iiwtninu wall ní
a nyslu ©vé mristence a k to tou junlmje
4to?«i své to oltodláni sloužit J* zájnůs
a -potřebífci nátolnía, tak předwMn uríuÍ,
a nezl ©Itižtou roli oil, vMy a všude v
historii vůM ®aHní přim>®n5fe mHůvlrivž, v can ta&fa nátoda v tooMřství
pate roztodn nikoliv pMtelfiky nakloftaM*
.-■ .ntůrkow vysháaí ^ahlaa J jko ‘huá a *iév čusi. x&3onidt$i lid« aení ni®
ne>Žaéh®»«« .^aan v n&*
i <to®t pýehy
•tát o kunfidentiHu**
to wl z »(M
Fsufit&««« a w1®l
opovílliv>«*
ti 1 oni «traÍH>u hru d řest, |iž ušel
rnáhlit# -»abiua se Jakr.i vAdy^cy ocitá na
naJzouM .požni výspií. v dobrfa i v®
né%|»««áid®á ayvtifikafl® nu není ntumsoU
«Te to nui tov tl»u přilil nnotoploSný, ntó
aby jej stolila toýnut noriliBtní -.Xto-*
praostt*
pilpýs ©tiústóbn syatifikátorství

ale neotři st ízlivý odh&d vlétni oh ’©&-*
sostí. S tis se potýkal v literatuře a to
’■•■ni Vylo oeudn# i ve Spatném oboholS, kte
rý uzavři a HknannMU -ě ale v soteA aM,
s toho re zplna vydal. ’1«V
*ub, který nás dMí od aafelnevu olh-ale*
«C a "eoudee” sad nín, by mH sele draky
o nfe zbavit erioaí, které po zveřejnění Jsž»
tajteS Slanosti ovládly ®euousníky a zuesnadrdly Ji”. tak <tel vywvnat ®e se ibirou a
z Jeho om&a vywáit nileMtf mSend W
tadbraesBet*
stel . Ablrtův amd Je tal výsluníeí
terů,
působení pfeeahaje jeh? lobu
a riňí
fc nalíra dnte. Hťtíh zde předevMk
«li waaiekoe ve grolednostl spojenou e vi*
Ikon oáhoviťtoostí za rtwvnost teaBdiI® Jeho
51 m . to i tn, »>»11 ptávS tea, kde vyb
ila rtoledmsti dávd se v UvotS vést mtan<fc&ni SMorm^l* ^Vto T»3«.d-’iVky m ítoe
vsdllaaee a tvare® « wlMki v enM tío-

vesn&a * ust .vito už tóe Mmdní obrození.

když at&rénu v tv.irůíoh a živa tni eh omí&eh
,V1.Í '
' X>V Ť -A- ,U i - ?.;poskytlo S«flH QilsiQfti atftutet vybrat
«1 ytM v nich vwr eyOt >w jeMefe w*
Stoto' ■— “ i
-I*‘ '
’'■■ e , ■
jejíeh tvorky* Wb m tak um aXuibou
tajné wiieli y» mwhW * vémmf «jeonevířil trati el, ke které sele národ®! v-.teí svazuje eví vsdMaaeo a ie>aém ty x
Ji
■ <ib ' *
: '■*
wvat HkM *
eplee^atalo a k&eMkys
tn.dlcl utrpení v bídé, tó.wwn viáfe w
ott.
yim 5^edeeiia aa ^ratBÉi výwll
námda > ev&m velká i emu Mnmetí
fldeata totiž
k vytwřeaí
» '^hbAAm a&aHb ve
v ť?
■V
, •'ř :
*>ži®et uM .jit mMle aleepoa »M»í «ra*»
' G <-3
í:j - 'to iv ? :4 toT» .»
'. . ?< 1- ■- ti
li vm^ítaiwetít wnlltvaaí vSak s WBb
"Í^- . '
: :
■
■ /ř-’.to
;w
ré je diU od trmvů l»mny -'u5®dníkat
nfbH tW atelika etupíMcy* kteří je přee

Jen aiuvtó staví nad řemesle fikla a
■/ ve,

a -v.ieM-

'Qtt

:d .elh d

‘>d-

ttte s Mělníků edradlkaliaevtaí Seaké wli*
tiky V 4hM wlevlft* 1>* století, kdy j»litlflký radikalitu* Msti tato!
tiky
byl je neusp^iíeh v XkMtfSMft WB a V tito
tobí, které ytot aí sletovala, aostow^ sakiw*
se ván retoJrallmen mwllmjíeím, savototo
Jí eis sjOe k aeutto © 1MWI m* ke kan*
kretnfia wstoJM, ktení W mtai vyžad&v^
ly oaobní meaowkt a ©Mt* SAinv das.^on
částí ffHko díla ?Me>M k vytwtaí WB»
níto klimata, v atal ae í
Mnmei wll»
tlikmi stála i^Lataewt vyseká miwaí kriteriu, o fo pMsayWto seuáa se m p<k to*
stuio • le Wive taat káa Je edmwBeaa
30Ct . ,'
■ - Ikv t V -.yvd ,u
v ■ /:
yok aeMa vyuMwt a vwfít» W^» tm
je m&aé smilit Slev^a» odtod vidím to*
sakovat 3©učeM se áaMseVu amto
k dosS*
ku.t.
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