
Sómantizace prostoru v Sabinových ožívených hrobech

Alena Macurová

Zák1adnÍ významové rozpětí Sabinových 0žívených hrobů je do

značné rnÍry imp}íkováno už jej ich t i tu lem. $vou syntagmatickou

strukturou není ni jak neobqlk lý, naopak.; jak uvádějí posledněj*

ší práce z morťologie prózy je spojenÍ substant iva s adjekt i*

vem jedním z nejobvyi<lejších títu}ových schémat. Příznaková je

ovšem sémantíka lexiká lních jednotek v schénatu adjekt ivum plus

substant ivum obsazených, a to jec lnak s př ih lédnutím k jejích

vzájennému vztahu významovémn, jednak s při ir lédnutím k relaci

t i tu1 sémantika celku díla.

Podgtatné je  v  této  souv is los t i  ze jména napětÍ reez i  ř í -

dÍcím substant ivem ' '  h roby| '  &  je j  rozví je jícíno aď jek t iven ' ' ož i -

venýl, .  Substant ivun , '  }:rob. ' r  t j .  . '  místo* kam se pochovávajÍ

nrtví, %pr&vJ jána lrykopaná v zemí; pahorek navršený nad touto

jámou po je jín zasypání l1r jíná úprava tohoto mÍstal ' (ss;č r,

Fraha 1971's '  649) nabývá - vzhledem k četnýn ťrazeologickýn

spo jenín,  do  níchž vs tupuje  *  významu' .uzav řené místo  oddě le -

né od vnějšího světa, ' ,  místo, k němuž se váží 1idsky negat ivně

poci řované vlastností; sfovr , ,  trn.a,t icho jako v hrobě' '  (ssJč}

op.eít.}* Důlěžitá je také vazba asocíujícÍ význam výrazut|hrob' '

s uk.:něenín životní cesty ( ' 'věrnost,  láska, nenávisL až d.o hro*

bu, za hrob.. ,  také r od" kolébky do }rrobu} (ss;č, op.,  Cít.  }.

Adjekt ivum t 'oživený' ,  { ' ' rušný, veselý, žívý"}(sruČ r l ,  Pra*

ha 1971,s.474) se pronítá mj. také na pozad'í s lovesného význa*

mu i 'oživ i t i ' '  ( ' 'učinit i  ží-uým, dodatí žívotai l} a vstupuje sBo-

1u se svýn řídícím substantívem do význagového vztahu - V foln&íl-

t ické poetíce níjak neobrr;rglého - s celkovým ustrojením d.í la.
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Y něn se pak zvláště výrazně konstituuje sénantický rys

ggylqnggti ,/srov. titulní ' 'hroby''/. Primární prostor příběhu

/ěasově určený koordinátou , 'nynítt/ -  prostor jedné ěást i  věze-

ní-  je  v  této  spo j i tos t i  charakter i zován zce la  jednoznaěně.

Předevšín tíÍřt '  jak detai lně jsou v díle ztvárněny jeho hranice:

6rovo v úvodní parti i na malé ploše tbezbarevná na sáh si1ná

hradební zeá", ' 'hustá drátová Ítřížka' ' ,  "obyěejná nříže železná",

"drátové", ' tželeznán, f fdrátová", . 'sk leněné okénkor '  a až pak

"nitroŘ ,/rozuměj vězenl//sů/,L Ťakové zvrstvení hranic, výrazná

1 Citace podle K. Sabina' Oživené hroby' B. Kočí, Praha 191oo

obraniěenost prostoru, jenž je nísteu děje,z].zerl i  o děj i  v k] 'a-

síekén s1ov51. smysl.u vůbec nluvit' srov. také podtítul .'obráz$ro./

není nijak výjineěná; také jinde se objevuje Íprvní' drrr}rá a

třetí předsíň'', "zámk3r v první a drrr}ré předsÍní"ls.LL/i ňve]'ké

a silné dubové dveře, v ních nalé okénko v nítru í zveněí drátem

í železen hustě ourřížené"/s"3/5 aveněí na dveřÍch t|ohromná že-

1ezná závora, dva velké visací a jeden obyěejný zámek,,/s.3/l

j inde grov. Épatero nřížÍ.,/s.I l/ l  ' tto]. ik zánků, závor' a dveří"

/s. 13/ aj,
thranic

&enÍ náhodné, Že ve]. ice detai lnÍ ztvárněn{Yprostoru cely

kontrastuje nápadně se ztvárněnín jejího prost,oru samého2g t7s

2 ťo je o&ezeno na udání rozmifrů a něko]"íka zák]-adníctt údajůt

strop, o}nro, kamna, J.ampa, dvě ].ože.
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"ohraniěenosti", Úuzavřeností'| není tot iž exponován rr $a-

binově románu jen v tomto doslovném smyslu, a]-e zvýznanňuje

í j inak.

Dů]'ežité je př itoru vělenění prostoru cely do prostoru

vězeňské pevnosti jako celku: }9řechod mezi {v].astnín věze-

ní&.' f,,zde je pravý kriminál proti dru}ré straně"-s.46l a je-

ho prot ip61en osvobodoult  je v prostorové dispozie i  kasemat.

podán jako přechod pozvo1r6t. Ani trranj.ce prostoru vězeňské

pevnosti jako celku nejsou vymezeny tak jednoanaěně jako hra.

níce onoho .'pravého ža].áře " /zwíňovány jsou v této souvis].os-

tí jen "nízké hradbyt|' také |rdřevěná příhrada"' jež navíe do-

vol.uje nahlížení do jinýeh u1ic a r'stráž'r, kt'erá tomuto na-

hlÍženÍ brání- tedy jÍstý l i.dss prvek' nnéně definitÍvnÍ než

prvky objektívnější pova}ry./. Není jistě zce].a bezvýznanné ani

tol Že na hranici obou antagonísticky budovaných prostorů,

prostoru .'uz.Bffřeného" a prostonu nsvobodného", je situován kláš-

ter.3 Ba rozdÍl od jeho prostoru, jenž se v dÍ].e neexponuje

3 S prostoren vězení jej

tur k něrnu však zde navíc

spojuje rys uzavřenosti vnějšínu svě-

přistupuje jístý prvek vg].ní.

j inak než svol l  pouhou exístencí, zapojuje se jíná g].ožka

celkového prostoru pevnosti ' tzv. Ídrrrhá stranať do významové-

ho ust,rojení dí].a velíce výrazně.

ďe prostorem" který 6d onoho "pravého vézenín' oddělují

*náranná vrata černě a žlutě natřená"/s.L6/, do jejíhož d'vor-

ce se zpočátku poh3.íží jen "klíční dírkoud"/s.L,|/ a iež tím'.

I
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co je pro ni jakožto pro jistýrn způsoben inagínární prostor

charakter ist ické, představuje možnost i  p l .né ]- idské rea]. izacel

je tan širšÍ lídské spoleěengtvÍ ,/íosmdesát našiner1É-s.].5,/"

je to prostor situovaný b].íže k možnosti uspokojování jedné

ze základních ].idslých potřeb, jídla ,/t ve1iká společná ku-

ehyň - 31 L7/, je tann světlo l" spatři l i řadu vel$ch oken po

jedné straněr Z& niniž byl 'o zaj isté svět].o{ - s.4,|/tpříroda

/ "řady stromků a květin" -s.47; odvorec jako zahrada - podé 1.

eamé květiny|' - s.46/, také žena /"dána z Uherí - s.38/t vět-

ší kontakt s vnějšín svět,eu, /,tráno hodina proeházkJr, odpůldne

zaae hodina' ' -s.46/t je to prostorn jehož uzavřenost je néně

důkladná l"3edny nepatrné mŤíže na o}cn,echí.s.46/. Vce].ku jsou

tedy této l 'druhé straně|',/kontrast k pravénu žaláři srov. také

v sémantice pojmenování saného/ připisovány v podstatně vyšší

míře takové vlastnosti, jež s].ouží k uspokojování prinárních

lidských pot'ře\ a iež ono Fpravé vězenÍÍ postrádá.4

4 Srovo ěetné případy' kdy je "pravý

kontraetně jako Útmav5lí, "syrov;l,, /ve

ný" apod.

kriainá].{ charakterizován

Yýzn. stt,ldený,/, ňehJ.ad-

Jen ná}o z eharakteristik "druhé stranyo je podáváno per-

spektivorr ústřednÍch postav - šesti vězňů - saných; jej ic}r vi.

zuá1ní názor se omezuje na prodlužující se okanžik;r průhLedů

do {druřrého dvorce[ - nejdříve rklíění dírkouň./s.l|/t potom

vraty, která jsou nejprve rychle* později pomalu zavÍrána ,/*Pro-

fós zavíral vrata velmi poma3'u -e.68/ a nakonec dokořán otev-
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řena ./'.Vrata druhého dvorce

Přiblížování prostoru

strany, které vystupuje do

uíeb ronánu, má svou funkci

enys].u dí].a jako ce}ku.

Rozšiřování hranie původně přísně vymezeného prostoru

fsrov. titulní "hroby"./ souvisí totíž také s povahou dění t iež
je do tohoto prostoru situováno ,,/srov. tÍtu].ní "oživené,,/o

Charakter prostoru - ve vztahu ke své uzavřenosti '  ote-

vřenosti, níře ohraníěenogtí apod. a jeho gekrrrrdární sénanti-

za,ee je s charakterem tohoto dění /a jetro sekundární séBanti.

zací/ těsně spjata' charakter 'dění{ je logic}cy charakterem

prostoru předurěen. Postavy' jsouce oneuenJr v gožnosti reá].-

ného pohybu prostoren vnějšíni hranicení vězenÍ. v rámci svých

nožností /v oblasti psychické/ tyto hranice překraěujír r.oa-

šiřují jer real. izují j isté kontakty s vnějším světen'.5 E per-

5 Stranou zde nechme prostředk5r' jiniž se tyto kontakty rea-

lizují' i když i jejich analýza by k ce].kovému smyslu dí].a ].ee-

cos napovědě]"a - srov. kontinuita vězeňských reáIií využívaná

spíše na zaěátku románu jakožto podpora k plánovanénu "ěínu*,

dopisová sl.ožkp oživených hrcbů atcl.

spektivy ú$tředních postav je pak vnější svět segmentován v

svět o druhé stranyí a svět 'vo3.n3Í{, *svobodnýo. Své postoje

k tomuto světu jako ce1ku . a dáno je to zase uzavřenoetí PfoS-

torovou - demonstrují ústřední postavy předevšín verbá]"ně:

byla dokořán otevřenal l  6.7Ll .

vIastního vězení prostoru druhé

popředí výrazně v pozdějšÍch fá-

a podí).í se význanně na vyznění
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jednak expl ic i tně /srov. zejména na jedné straně rozpravy

Schauberkovy, na straně druhé vyznání Fortiho,/' jednak impl.i.

c i tně* I když tot iž prostorová uzavřenost je sdí].ena všemÍ

eentrá lnírni  postavani bez rozdílu, s ignal izuje jej ich chová-

nÍ v tomto uzavřenéu prostoru ,/předevšín jejictr chovánÍ V € ř-

bá].ní,/ různé stupně aktívity postav' v užšín s].ova s$yslu akti-

v i ty vyprávěcí, v s lova sryyslu širšín také akt iv i ty spoJ.eěen-

ské. Důležité je v této spoj i tost i  jednak pořadí vypravovánÍ

/sigrua:-.ízuje důelžitost jednot l ivých vypravěěů a jej ich akt i-

v i tu/ '  jednak kvant i ta verbálnÍch reakeí / jak často a jak

dlouho která z ústředních postav hovoŤt-/ i  jej ich kval i ta

/žánrový charakter historek s ignal izuje ívypravěčský" způsob

naztrání skuteěnosti a jejieh aktivní X pasívní poněr k ní/.

Verbální chování postav pak figuruje v ce1ku díla jako speci-

f ický znak vypovídající i  o skuteěnostech obecnějšího rázu.

typickým přÍkladen tohoto typu řečového chování je Fře-

devšÍa ono téměř dekameronské vypravování, které proIíná vla"-st-

ně ce1ýn románem. Pořadí jednotlivých historek se zvýznaroňu-

je nj .  i  v souvis lostí se skuteěností, ž" jednot l ivé indiv i-

dual.ity vězňů reprezentují - v onon ÚdruhénÍ p3.ánu významovénl

mental i tu, akt iv i tu apod. jednot l ivých národů /pŤíznaěné je

př i ton i  to l  Že zatímco ostatní národnost i  jsou reprezentová-

ny jednín svýn přÍslušníkem, Italové jsou Ťrí/. Zanedbatelné

není ani původní - losem urěené pořadÍ vypravování ,/Asti*

S].av,/ a to, že,,  v reá1un se toto pořadí nění. stuteěnost,  Ee

vyprávění Slavovo je odsuÍruto na pos}ední nísto /přestože mu

]-osem bylo urěeno jedno z mÍst předníeb/,vypovídá spolu s ji-

ďni  skuteěnostmi o jeho pozic i  mezí spol .uvězni /  to E onom

J
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prínárrnín plánu významovém,/ a sekrrrldárně se - opět s jinýni

skuteěnostmí pronítá i do význanového plánu sekwldárního.

Y něm se pak zvýznamňlrjer jak už bylo naznaěeno, i cha-

rakter historek, které se vypravujíl žánrově jeou velmÍ různo.

rgdé. objěvují se tu řreálné" historie ŽivotnÍ /A'at i ,  Fort i*

také Hon/, jež v sobě ve větší nebo nenší níře integrují sfé-

ru intimní se sférou spoleěenskou /r'evoluění aktívita,/' dá]"e

vlagtní pl"ody IÍterární - tsianchiho líteráraí pokus, '.pouěná ''

báchorka $chauberkova a konečně příběh S1avův o tom' jak "je-

den študentík, jenž pol. i t iee pranic nerozuměJ., jí si  nevšínal

a ani ponětí nemě]" o tou", co se u nás v}astně děIo a díti ně-

].0:r pro pouhé slovo;.}$ech ně na pokoji, jsen ospa\|.na pět

3.et k těžkému ža]-ář i  by3.a odsouzeno/s,6al.

Resignace pro S1avův příběh typieká ,/srov. také úvodnÍ

pasáže ronánul charakterizuje jeho postavu stejně jako charak.

terizuje elán, nadšen{, revo].uční zápal. apod. postavy italskýeh

vezňů 5 a programová řkonzrrmrrí' poIítika postavu Sc}rauberkovu.

6: 'Srov také asocíace vyvolané pojn"5nování postav: Fort i  i t ;

ťortersí1.ný, mocný; Ast i  -  j . t .  astatkopí, zbrato

Zvláštní postavení mezi vyprávěnými historkarn.i ná $istorka

Biancbiho: jejÍ charakter je-doaníváne se-jakousi rniniaturní

projekcí sénantiky celého Sabínova ronánu. .Iejí postavy jsou

v románu eamén charakterízovány taktol' ' Ťy dvě bohyně hrají

v té věci lrozuněj ].iterárnín pokusu Bianchňhg./ jen trpnou

úl-ohu, chodí Ben a tan, lamentuj{, když se ved'e zJe a mají r.&r

J
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dos t '  když dob řen/s .34/ .

Všinněne sir že podobnýni ěínnostrri jsou nadány také posta-

vy v OŽivených hrobech - poěátečnÍ eIán, vnit řnÍ činorodost,

s nÍž uvažovalíjo prokopánÍ se z vězení a o útěkur S € postupně

nění v trpné očekávání a hojné kpmentování událostí přícháze-

jícíeh zvnějšku' pos+Uavami sanýni neovlivnitelnýc}r,/nocnářův

sňatek a pravděpodobná a&nest,íe/. P1ánované ěiny se transfor-

nují v doslovném s1ova snnyslr'l v t'kratochvilnouB ěinnost lvy-

právění'  jídtr.o '  kouření,/,  v jejínž ránci  jsou všeni revolucio-

nář i  shovívavě př i jínány i  príncipiá lně v lastně nepř i jate lné

názory Schauberkovy.

Alegor iěnost celku Oživených hrobů je inpl ikována nejen

těmi částni  textu ronánu, které jsou ve vnit řnín ustrojenÍ S&-

nán jako alegorické označeny /dopl'sy do vézení/; alegorický

pr incip prorůstá román jako celek a oživené hroby se stávají

trpkou polenikou s romantickýB ideá].en vzpoulys titulnÍ '|hro-

by" neoznačují netafor icky jen vězení sa&o, a le také vězněné

subjekty' v nichž jsou spochoványÚ ideál"y revoluce ěinu a ideá-

1y sabinovské revoluce ducha jsou v nicřr rozmělněny ,/"Děje sku-

teěné ge rozdrobují na neeěís].né atony, z nichž se rychJ.e Z&-

se sestavují k novýn údobán. Vězeň vidí jen ii lavní obrysy, vy-

p1ní si rnezery domyslem' fantazií neb citenn svýn a tudíž jeho

bludy tín větší'  čín důsIedněj i  pronyšlené"-s.5/ i  6 hrobyň jsou

do jisté níry i obrazem národněosvobozeneckého trnrrtí jednot].i-

vých národů a jej ich sítuace. Ťaké t 'oživeníft těchto hrobů 7

7 Povšinněne

uvědomme sír

významového rozdílu mezi .|oživenýft a "živy" a

určujíeím elementem v s;mtagmatu A + s je sub-

s i

že

í . :
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stantivum.

poIemizuje dáno je to do znaěné nuíIy nepochybně životníni

osudy a ].ids}ýn prcfi1.em Sabinovýn - s orevoluěnostíft ve smys.

1u ronaant ickén : deterninace vězněných subjektů hranicení,jež

je onezujír je tak výraznó,, že trasformuje jejieh aktivní pog-

toje v pasívitu, jejÍch touhu po svobodě v touhu po ídrrrhé

straněn. Tato transformace je zároveň sígnálem poklesnutí je-

jich ídeáJ.ů' kompronisu jejich původních představ s danou 1: €&-

3'itou. Slibně ae prodlužující okaužitqy otvírar5Ích vrat do

prostoru tl druhé strany? pak vedou k rozbití hranic prostoru

"pravého ža1áře[ a k jej ich rozšíření směren k . 'druhé straně0.

Rozšíření spíše tragickénu, nebo{ provázenému vědomín, že při-

taž].ivost "druhé stranyn je relativní. Z hlediska absolutúrího

nenÍ relevantní míra ohraničenosti prostoru, ale sán fakt této

ohraniěenosti /"Co pak je do drrrřré stranyr K].ec jako k].eco

V každé nevolno, byt by i  z latá byla" 3o46l.

Sénantika Sabinova románu, zejména ona trpká polenika

g revo]-učníni ideá1y /negace revo].uce ěinu, pok1esnutí ideá-

1ů írevoluce duchaí -SřoVr Sehauberk/ d'o jisté rníry nepochyb-

ně vyrůstá ze společenské situace poJ.oviny devatenáctého sto.}e-

tí ,/pravděpodobně stejně jako lídský' poJ.itic\ý a možná i 1i-

terárnÍ profil Sabinův,/; právě v souvislosti s touto situací

:.ze hledat a nalézat v Sabinových oživených hrobeeh jakési

/řekrrěne že a1.egorické,/ ospraved].něnÍ autorových postojů před

sebou sarrýn' národern' historií.




