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Paul Ricoeur o Ëase u Virginie Woolfovej 

Paul Ricoeur  (nar. 1913), b˝val˝ profesor na univerzitách v ParÌûi a Chicagu, 
dnes na dôchodku, bol súËasnÌkom a svedkom viacer˝ch filozofick˝ch prúdov ako exis-
tencializmus, fenomenológia, ötrukturalizmus a anglosask˝ racionalizmus, s ktor˝mi sa 
postupne vyrovnával, hæadajúc svoju vlastnú cestu v hermeneutike, t j. vo filozofii zmys-
lu a interpretácie. 

Ricoeur sa vûdy zaujÌmal a Ôalej sa zaujÌma o dianie v b˝valom »esko-Slovensku, 
viackrát navötÌvil Prahu ako turista a profesor v rámci tzv. "lietajúcej univerzity" 
(zaloûenej J. PatoËkom) i neskôr po novembri 1989. PatoËkovi a etickej problematike 
venoval aj svoju prednáöku, ktorú v marci 1990 (v deÚ 13. v˝roËia PatoËkovej smrti) 
predniesol v rámci PatoËka Memorial Lectures. Tohto Ëeského filozofa Ricoeur osobne 
poznal a v jeho diele videl zdroj obnovy súËasnej morálnej a politickej filozofie. 

Aj pisateæ t˝chto riadkov mal moûnosù P. Ricoeura osobne poznaù a ako jedin˝ 
z b˝valého Cesko-Slovenska zúËastniù sa jeho v˝skumného seminára v r. 1974-79, veno-
vaného filozofii konania, dejÌn a zvláöù problematike imaginácie a narácie. Z tohto se-
minára vziöla i trilógia »as a rozprávanie I, II, III (1983-1985), ktorej druh˝ zväzok 
(Konfigurácia vo fiktÌvnom rozprávanÌ) [1] hodlá vydaù Vydavateæstvo Veda. S menom 
autora i touto trilógiou (s jej tretÌm zväzkom) sa Ëitateæ FILOZOFIE nestretáva po prv˝ 
raz (pozri FILOZOFIA 1993/10 a 1995/5). 

V tomto zväzku autor teóriu narativity vyloûenú v 1. zväzku aplikuje na fiktÌvne 
rozprávanie. Konkrétnejöie, ide o anal˝zu konfigurácie Ëasu vo fiktÌvnom rozprávanÌ 
a prostrednÌctvom tohto rozprávania, poËnúc premenami zauzlenia, konËiac modelmi 
"logiky" rozprávania, hrami s Ëasom a otvorenÌm sa fikcie imaginárnym svetom, v kto-
r˝ch je v hre sám Ëas. 

S cieæom ilustrovaù tento filozofov prÌstup k literatúre sme vybrali jeho interpre-
táciu Pani Dallowayovej ([1], 152-171). Ako teda pristupuje parÌûsky filozof k tejto "fik-
cii o Ëase", ktorá prispela k rozlúËke s tradiËn˝m románom 19. storoËia? 

Z úsporn˝ch dôvodov sme poznámkov˝ aparát v preklade vynechali. (Jozef Sivák) 

Skôr, neû pristúpime k interpretácii, treba eöte raz podËiarknuù rozdiel medzi dvo-
ma rovinami kritického ËÌtania toho istého diela. V prvej rovine sa záujem koncentruje 
na konfiguráciu diela, v druhej rovine zas na videnie sveta a na Ëasovú skúsenosù, ktorú 
táto konfigurácia premieta mimo seba. Pri ËÌtanÌ Pani Dallowayovej by ËÌtanie prvého 
typu bolo sploötené, ba oklieötené: ak j e  rozprávanie konfigurované subtÌlnym 

Filozofia 55, 3 263 



spôsobom, k Ëomu sa eöte vrátime, j e  to preto, aby rozprávaË - nehovorÌm autor, ale na-
ratÌvny hlas, ktor˝m dielo hovorÌ a obracia sa na Ëitateæa - Ëitateæovi ponúkol celú náruË 
Ëasov˝ch skúsenostÌ, aby sa s nÌm o ne podelil. DodatoËne n ie je  pre mÚa ùaûké priznaù, 
ûe práve naratÌvna konfigurácie Pani Dallowayovej - konfigurácia veæmi zvláötna, a j  
keÔ æahko situovateæná medzi romány "prúdu vedomia" - slúûi ako opora skúsenosti, 
ktorú postavy majú s Ëasom a ktorú naraËn˝ hlas románu chce sprostredkovaù Ëitateæovi. 

FiktÌvny narátor podáva prÌbeh, ktor˝ sa odohral od rána do veËera v jeden 
nádhern˝ júnov˝ deÚ roku 1923, teda pár rokov po skonËenÌ veækej vojny. »Ìm j e  na-
raËná technika jemnejöia, t˝m j e  niù rozprávania jednoduchöia. Clarissa Dallowayová, 
päùdesiatroËná ûena pochádzajúca z vysokej lond˝nskej spoloËnosti, usporiada veËie-
rok, ktorého zvraty poznaËia kulmináciu a zav‡öenie rozprávania. Zápletka spoËÌva 
v akejsi elipse, ktorej druh˝m ohniskom j e  mlad˝ Septimus Warren Smith, veterán 
veækej vojny, ktorého öialenstvo dovedie k samovraûde niekoæko hodÌn pred Clarissinou 
recepciou. Jadrom zápletky j e  správa o smrti Septima, ktorú prinesie doktor Bradshaw, 
slávny lekár, patriaci ku Clarissinej mondénnej spoloËnosti. PrÌbeh zachytáva Clarissu 
ráno, keÔ ide kúpiù kvety na recepciu, a vöÌma ö i j u  do najkritickejöieho okamihu veËier-
ka. Pred tridsiatimi rokmi sa Clarissa mala vydaù za Petra Walsha, priateæa z detstva, Ëa-
kala len, kedy sa vráti z Indie, kde premárnil ûivot v podradn˝ch zamestnaniach 
a æúbostn˝ch dobrodruûstvách. Napokon sa vydala za Richarda, ktor˝ má vysoké post-
avenie v parlamentn˝ch komisiách, no ako politik nie j e  niËÌm v˝nimoËn˝. Do tohto 
jadra priateæov z detstva patria Ôalöie postavy z lond˝nskej spoloËnosti; podstatné je,  ûe 
Septimus do tohto okruhu nepatrÌ a ûe prÌbuznosù osudov Septima a Clarissy sa docieli 
naraËnou technikou a, ako eöte ukáûeme, na hlböej rovine, neû j e  neËakaná správa o jeho 
samovraûde uprostred recepcie, ktorá zápletku uzatvára. 

NaraËná technika Pani Dallowayovej j e  veæmi jemná. Prv˝, najviditeænejöÌ postup 
spoËÌva v naËrtnutÌ celého dÚa cez drobné udalosti: tieto udalosti, niekedy naozaj 
bezv˝znamné (v˝nimku tvorÌ iba Septimová samovraûda), nasmerovávajú rozprávanie 
k oËakávanému koncu: k veËierku pani Dallowayovej; ponevierame sa sem a tam, 
prÌhody, stretnutia: na rannej prechádzke ide okolo autom walesk˝ princ, Ôalöia 
vzneöená postava; ak˝si aeroplán rozvinie reklamn˝ transparent s veæk˝mi pÌsmenami, 
ktoré æudia chcú preËÌtaù; Clarissa si upravuje slávnostnú róbu; pri öitÌ j u  prekvapÌ Peter 
Walsh, ktor˝ sa neËakane vrátil z Indie; keÔ si pripomÌnajú minulosù, Clarissa ho po-
bozká; Peter odchádza s plaËom; prechádza po t˝ch ist˝ch miestach ako Clarissa 
a natrafÌ na dvojicu Septima a Reziu, milánsku modistku; Rezia privedie svojho manûela 
k ch˝rnemu psychiatrovi, doktorovi Holmesovi; Richard váha, Ëi kúpiù svojej ûene per-
lov˝ náhrdelnÌk, napokon j e j  vyberie ruûe, ruûe, ktor˝mi sa hm˝ri cele rozprávanie 
a ktoré sa dokonca zachytia a j  na tapisérii v Septimovej izbe, kde ho lekári donútia od-
poËÌvaù; Richard, priveæmi hanbliv˝, nebude môcù vyjaviù  posolstvo lásky, ktoré tieto 
ruûe predstavujú; sleËna Kilmanová, náboûná a ökaredá vychovávateæka Elizabety, dcéry 
Dallowayovcov, odchádza s Elizabetou, ktorá j u  vzápätÌ zanechá pri j e j  banánikoch 
v Ëokoláde; Septimus, ktorému doktor Bradshaw navrhol, aby odiöiel od svojej ûeny na 
vidiecku kliniku, vyskoËÌ z okna; Peter sa rozhodne Ìsù na Clarissinu rùcepciu; prichádza 
hlavn˝ v˝ jav veËierka: správa o Septimovej samovraûde; spôsob, ako pani Dallowayová 
prijme správu o samovraûde mladého muûa, ktorého nepozná, urËÌ tón, ak˝m Clarissa 
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ukonËÌ veËierok. Tieto udalosti, bezv˝znamné alebo v˝znamné, zdôrazÚuje navyöe zvuk 

Big Benu a ÔalöÌch lond˝nskych zvonov. œalej ukáûeme, ûe hlavn˝ v˝znam pripomenu-

tia Ëasu treba hæadaù v rovine konfigurácie rozprávania, akoby narátor iba pomáhal 

Ëitateæovi zorientovaù sa v Ëase rozprávania: údery Big Ben-u majú svoje skutoËné 

miesto v ûivej skúsenosti rozliËn˝ch postáv s Ëasom. Patria k fiktÌvnej skúsenosti 

s Ëasom, v ktorej sa otvára konfigurácia diela. 

Na tento prv˝ spôsob postupného navrstvovania sa naoËkováva najznámejöÌ postup 

naraËnej techniky v Pani Dallowayovej. Ako sa rozprávanie posúva dopredu - nech j e  to 

akákoævek drobnosù - v rozprávanom Ëase, zároveÚ sa odvÌja dozadu ak˝misi öirok˝mi 

zábermi do minulosti, ktorú rovnako vytvárajú udalosti myslenia, interpolované 

v dlh˝ch sekvenciách medzi krátkymi dejmi. Pre krúûok Dallowayovcov sú tieto 

myölienky - he thought, thought she - v podstate návratmi do detstva v Bourtone 

a najmä návratmi k tomu, Ëo môûe súvisieù s nerealizovanou láskou medzi Clarissou 

a Petrom; pre Septima a Reziu sú podobné ponory do minulosti beznádejn˝m snÌvanÌm 

o slede udalostÌ, ktoré vyústili do stroskotania manûelstva a do neöùastia. Tieto dlhé 

mÌkve sekvencie myölienok - Ëi vnútorn˝ch diskurzov - nepredstavujú len návraty späù, 

ktoré paradoxne nútia rozprávan˝ Ëas posúvaù dopredu t˝m, ûe ho spomaæujú; prehlbujú 

aj okamih myölienkovej udalosti, momenty rozprávaného Ëasu zvnútra rozöirujú tak, ûe 

celkov˝ interval rozprávania napriek svojej krátkosti zah‡Úa rozmer nesmiernosti. DeÚ, 

ktorého napredovanie j e  zdôrazÚované údermi Big Ben-u, závanmi spomienok, dohad-

mi, aké si kaûdá postava utvára o tom, Ëo si inÌ myslia o j e j  vlastnom v˝raze, myslenÌ 

a vlastnom tajomstve, vytvárajú öiroké prstence, ktoré rozprávanému Ëasu dodávajú 

öpecifickú roztiahnutosù. Umenie fikcie tak spoËÌva v prelÌnanÌ sveta deja so svetom in-

trospekcie, v prelÌnanÌ zmyslu kaûdodennosti a inferiority. 

Literárnej kritike, vnÌmavejöej skôr k UËeniu charakterov neû ku skúmaniu 

rozprávaného a preûÌvaného Ëasu, j e  jasné, ûe tento ponor do minulosti a zároveÚ 

vzájomn˝ tlak duöÌ popri Ëinoch opÌsan˝ch zvonka prispievajú k rekonötrukcii charak-

terov zdola v ich prÌtomnom stave; t˝m, ûe sa rozprávanie Ëasovo zhustÌ a prÌtomnosù sa 

preplieta s minulosùou, postavy sa psychologicky prepÌÚajú, Ëo im vöak nedodáva sta-

bilnú identitu, pretoûe postavy majú medzi sebou navzájom i samy osebe postrehy, ktoré 

pôsobia disharmonick˝; Ëitateæovi ostávajú náhradné Ëasti akejsi veækej hry identifikácie 

charakterov, ktorej rieöenie mu uniká rovnako ako postavám rozprávania. Tento pokus 

o identifikáciu postáv celkom iste súzvuËÌ s podnecovanÌm fiktÌvneho rozprávaËa, ktor˝ 

svoje charaktery púöùa do nekoneËn˝ch hæadanÌ. 

Jeden z postupov rozprávaËskej techniky, pouûit˝ v Pani Dallowayovej, si zvláöù 

zasluhuje naöu pozornosù. RozprávaË - ktorému Ëitateæ ochotne ponechal privilégium 

poznaù zvnútra myölienky vöetk˝ch svojich postáv - pozná spôsob, ako prechádzaù 

z jedného prúdu do druhého, a robÌ to tak, ûe jeho postavy sa stretávajú na t˝ch ist˝ch 

miestach (lond˝nske ulice, park), vnÌmajú tie isté zvuky, vyskytujú sa pri t˝ch ist˝ch 

prÌhodách (pri prechádzanÌ auta waleského princa, pri krádeûi lietadla atÔ). Takto j e  po 

prv˝ raz do toho istého rozprávaËského poæa zaËlenen˝ prÌbeh Septima, celkom cudzÌ 

dallowayskému prostrediu. Septimus si vypoËul, rovnako ako Clarissa, klebety okolo ne-

hody kráæa (Ôalej uvidÌme, akú dôleûitosù nadobudne v predstave o Ëase u rozliËn˝ch 

protagonistov). RozprávaË pouûÌva ten ist˝ postup, takûe od Petrovho uvaûovania 
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o svojej neöùastnej láske prechádza k myölienkam na smrù, ktoré si vymieÚajú Rezia 
a Septimus. Jednota miesta, priame stretnutie na laviËke v rovnakom parku j e  vlastne 
jednotou toho istého okamihu, do ktorého rozprávaË zasadzuje rozöÌrenie urËitého mies-
ta v pamäti. 

Tento postup j e  úËinn˝ ako princÌp rezonancie, ktor˝ vyrovnáva zlom vytvoren˝ 
skokom zjedného prúdu vedomia do druhého: niekdajöia Petrova láska sa skonËila, 
návrat nie j e  moûn˝; manûelstvo Rezie a Septima sa skonËilo, budúcnosù nie j e  moûná. 
Práve tak˝mto prechodom sa vraciame od Petra k Rezii, cez pesniËku akéhosi starého 
mrzáka o zvädnut˝ch láskach: medzi duöami j e  most, vytvára ho jednak kontinuita mies-
ta, jednak ozvena vnútorného diskurzu v niekom druhom. Inokedy zas opis oblakov na 
júnovej oblohe umoûnÌ rozprávaniu prekonaù priepasù oddeæujúcu beh myölienok mla-
dej Elizabety, ktorá sa vracia po svojom svojvoænom úniku, keÔ opustila sleËnu Kilma-
novú, a prúd vedomia Septima, pripútaného na lôûko na prÌkaz psychiatra. Jedno 
zastavenie na tom istom mieste, prestávka v tom istom Ëasovom intervale vytvára most 
medzi oboma Ëasovosùami, ktoré sú si navzájom cudzie. 

Prienikom do rozprávania o Ëase v Pani Dallowayovej ukáûeme, ûe tieto postupy 
prÌznaËné pre Ëasovú konfiguráciu, slúûia na vyvolanie dojmu, ûe rozprávaË a Ëitateæ si 
medzi sebou vymieÚajú skúsenosù s Ëasom Ëi skôr celú ökálu Ëasov˝ch skúsenostÌ, sú to 
teda prostriedky na refiguráciu samotného Ëasu pri  ËÌtanÌ. 

Chronologick˝ Ëas j e  zreteæne reprezentovan˝ vo fikcii údermi Big Ben-u 
a niekoæk˝ch ÔalöÌch zvonov odbÌjajúcich Ëas. Dôleûité vöak nie j e  pripomÌnanie Ëasu, 
odbÌjajúceho rovnako pre vöetk˝ch, ale vzùah, ak˝ jednotliv˝m protagonistom tieto Ëa-
sové znaky urËujú. Práve variácie tohto vzùahu v závislosti od postáv a okolnostÌ pred-
stavujú fiktÌvnu Ëasovú skúsenosù, ktorú rozprávanie buduje mimoriadne starostlivo, aby 
Ëitateæa presvedËilo. 

Údery Big Ben-u zaznejú po prv˝ raz, keÔ sa Clarissa cestou do luxusn˝ch obcho-
dov vo Westminsteri vo svojich myölienkach vracia k naruöenému idylickému prÌbehu 
s Petrom, hoci eöte nevie, ûe Peter sa vrátil domov. Dôleûité j e  to, Ëo pre Úu v tej chvÌli 
znamenajú údery Big Ben-u: "Oh! ZaËÌna. Najskôr hudobné upozornenie, potom hodina, 
neodvolateæná. V povetrÌ sa rozpl˝vajú olovené kruhy." ([2], 6; [3], 17) Samotná veta, 
tri razy zopakovaná v priebehu rozprávania, pripomenie identitu Ëasu hodÌn pre 
vöetk˝ch. Tá hodina, neodvolateæná? A predsa v to júnové ráno neodvolateæné ùaûÌ, ob-
novuje radosù zo ûivota, v svieûosti nového okamihu a v oËakávanÌ skvelého veËierka. 
HneÔ sa vöak mihne tieÚ: keby sa Peter vrátil, nenazval by j u  znova, so svojou neûnou 
iróniou: "The perfect hostess! ("Dokonalá hostiteæka!")? Tak prebieha vnútorn˝ Ëas, 
pamäùou ùahan˝ dozadu, ale súËasne vytúûen˝ oËakávanÌm. Distentio animi: "ustaviËne 
cÌti, ûe ûiù Ëo len jeden jedin˝ deÚ, bolo veæmi, veæmi nebezpeËné" ([2], 11; [3], 20). 
Zvláötna Clarissa: symbol nepokoja tvarovaného márnosùou sveta, záleûÌ j e j  na vlastnom 
obraze, ktor˝ poskytne in˝m na interpretáciu, v oËakávanÌ svojich vlastn˝ch premen-
liv˝ch nálad a nadovöetko odváûne zamilovaná do ûivota napriek jeho prekémosti 
a dvojakosti; pre Úu znie - a v priebehu rozprávania eöte raz zaznie - refrén Shakespea-
rovho Cymbelinu: 

Neboj sa uû páæavy slnka. 

Ani hnevu krutej zimy 
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Eöte neû spomenieme Ôalöie údery Big Ben-u, treba poznamenaù, ûe oficiálny Ëas, 
s ktor˝m sú postavy konfrontované, nie j e  len Ëasom hodÌn, ale a j  Ëasom vöetkého, Ëo 
s nÌm súvisÌ. S nÌm j e  späté vöetko to, Ëo v rozprávanÌ evokuje tak monumentálne dejiny, 
ako by povedal Nietzsche, ako a j  a predovöetk˝m úûasnú mramorovú v˝zdobu hlavného 
mesta (v tejto fikcii "reálne" miesto vöetk˝ch udalostÌ a ich vnútorn˝ch ohlasov). Táto 
monumentálna história vzápätÌ vydeæuje to, Ëo sa odváûim nazvaù monumentálnym 
Ëasom, ktorého chronologick˝ Ëas j e  len jeho poËuteæn˝m vyjadrenÌm; do tohto monu-
mentálneho Ëasu spadajú obrazy Autority a Moci, ktoré predstavujú protipóly ûivého 
Ëasu, Ëasu ak˝ preûÌvajú Clarissa a Septimus, toho Ëasu, ktorého krutosù privedie Septi-
ma k samovraûde a hrdosù zas Clarissu ku vzdoru. Obrazy Autority - to sú vöak straönÌ 
lekári par excellence, ktorÌ trápia neöùastného Septima utápajúceho sa v myölienkach na 
samovraûdu, aû ho k nej doûenú. VeÔ  Ëo iné j e  öialenstvo pre Sira Williama Bradshawa, 
ch˝rneho lekára, pov˝öeného do öæachtického stavu, ak nie nedostatkom "zmyslu pre 
proporciu (...)" ([2], 146; [3], 86)? "Miera, boûská miera, bohyÚa sira Williama" ([2], 
150; [3], 86). Práve tento zmysel pre mieru vpisuje cel˝ jeho profesionálny a svetsk˝ 
ûivot do monumentálneho Ëasu. RozprávaË sa k t˝mto obrazom Autority, tak˝m 
súzvuËn˝m s oficiálnym Ëasom, nebojÌ pridaù náboûenstvo stelesnené v sleËne Kilmano-
vej, nepeknej uËiteæke, nenávistnej a náboûnej, ktorá uniesla Elizabeth j e j  matke, aû j e j  
napokon dievËa unikne s cieæom zÌskaù Ëas pre seba, s jeho sæubmi a hrozbami. "Lenûe 
Proporcia má sestru, menej usmievavú, straönejöiu .... Obrátenie (...) j e  j e j  meno." ([2], 
151; [3], 86) 

»as verejn˝ch hodÌn, Ëas monumentálnej histórie, Ëas obrazov Autority: ten ist˝ 
Ëas! Práve cez prizmu tohto monumentálneho Ëasu, ktor˝ j e  komplexnejöÌ neû obyËajn˝ 
chronologick˝ Ëas, treba poËúvaù, ako zvonia - Ëi lepöie odbÌjajú - hodiny v priebehu 
rozprávania. 

Druh˝ raz Big Ben zaznie vo chvÌli, keÔ Clarissa prichádza predstaviù svoju dcéru 
Petrovi: "Big Ben odbÌjajúci polhodinu, vrazil medzi nich nezvyËajne rázne, ani Ëo by 
sa mocn˝ æahostajn˝, bezohæadn˝ mládenec rozháÚal Ëinkami sem a tam." ([2], 71; [3], 
49) N i e j e  ako po prv˝ raz pripomenutÌm neúprosného, ale zasahovanÌm - "medzi nich" 
- nesluöného: "Olovené kruhy sa rozpl˝vali v povetrÌ", opakuje rozprávaË. Pre koho teda 
odbila polhodina? "Nezabudnite na veËierok!" zavolá pani Dallowayová na Petra, ktor˝ 
j u  opúöùa; a on sa vzÔaæuje, modulujúc rytmicky tie slová na údery Big Ben-u: Iba pol 
dvanástej? - myslÌ si. Pridávajú sa zvony od Sv. Margaréty, priateæské, pohostinné ako 
Clarissa. Teda radostné? Iba do chvÌle keÔ slabnúci zvuk pripomÌna niekdajöiu Clarissi-
nu chorobu a keÔ sila posledného úderu znamená umieráËik smrti, ktorú si predstavuje. 
Koæko má fikcia zdrojov na to, aby sledovala jemné variácie medzi Ëasom vedomia 
a chronologick˝m Ëasom! 

Big Ben odbÌja tretÌ raz ([2], 142; [3], 82). Narátor dáva zvoniù na poludnie tak pre 
Septima a Reziu, ktorá ide za doktorom Holmesom - o jeho skrytom vzùahu s oficiálnym 
Ëasom sa uû hovorilo -, ako a j  pre Clarissu, rozprestierajúcu na posteli zelené öaty. "Olo-
vené kruhy sa rozpl˝vajú v povetrÌ" pre kaûdého a pre nikoho ([2], 142; [3], 82). Povie 
eöte, ûe pre vöetk˝ch platÌ rovnak˝ Ëas? Áno, zvonka, ale nie zvnútra. Jedine fikcia môûe 
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preskúmaù a jazykom vyjadriù rozchod medzi videniami sveta a ich nezmieriteæn˝mi 
perspektÌvami v Ëase, vyhÂbenom verejn˝m Ëasom. 

Eöte raz odbÌja Ëas, pol druhej, tentokrát na hodinách v bohatej obchodnej ötvrti; tie 
plaËúcej Rezii "radili posluönosù, vyzdvihovali autoritu a zborovo zdôrazÚovali nes-
mierne v˝hody zmyslu pre proporciu" ([2], 154-155; [3], 88). 

Práve pre Richarda a Clarissu odbÌja Big Ben tri hodiny. Pre Richarda, nafúkaného 
od uznania za zázrak, ktor˝ podæa neho znamená manûelstvo s Clarissou: "Zahlaholil 
Big Ben, najskôr æubozvuËné upozorÚoval, potom neodvolateæne odbÌjal hodinu." ([2], 
177; [3], 99) DvojznaËné posolstvo: zdôraznenie öùastia, alebo æahkomyseæne strateného 
Ëasu? Pokiaæ ide o Clarissu, ponorenú v salóne do starostÌ o svoje pozvánky, "hlahol Big 
Ben-u zalieval j e j  salón" ([2], 178; [3], 99). Tu j e  vöak tvárou k nej obráten˝ Richard, 
podávajúc j e j  kvety. Ruûe - eöte raz ruûe: "äùastie j e  to, pomyslel si." ([2], 180; [3], 
100) 

KeÔ Big Ben odbÌja Ôalöiu polhodinu, zdôrazÚuje zasa slávnostnosù, zázrak, 
zázrak starej ûeny zahliadnutej Clarissou naproti, vo v˝klenku okna, ako sa vzÔaæuje do 
svojej izby; akoby odbÌjané údery ohromného zvonu ponorili Clarissu do nejakej pokoj-
nej zóny, do ktorej by uû nedokázala preniknúù ani máma æútosù za niekdajöou Petrovou 
láskou, ani zdrvujúce náboûenstvo vyznávané sleËnou Kilmanovou. Dve minúty po Big 
Ben-ovi vöak zaznie in˝ zvon, ktorého æahké zvuky, poslovia æahkosti, sa zmieöavajú 
s posledn˝mi vzneöen˝mi údermi Big Ben-u, vyslovujúceho Zákon. 

Práve preto, aby vpÌsali do verejného Ëasu v˝sostne súkromn˝ Septimov akt sa-
movraûdy, odbÌjajú hodiny öesùkrát: "... hodiny odbÌjajú, jeden raz, dva, tri: ak˝ jemn˝ 
zvuk popri tom dupote a öepote, ako sám Septimus. - [Rezia] zaspávala; hodiny vöak 
odbÌjali a j  neskôr, ötyri, päù, öesù." ([2], 227; [3], 122) Prvé tri údery ako Ëosi 
konkrétne, solÌdne v zmätku öuökania, Ôalöie tri údery ako zástava vzt˝Ëená na poËesù 
m‡tvych na bojovom poli. 

DeÚ pokraËuje sùa ùahan˝ dopredu silou túûby a oËakávania, vyt˝Ëenou od zaËiatku 
rozprávania (tento veËer, recepcia usporiadaná pani Dallowayovou!), ale rovnako ùa-
han˝ dozadu ustaviËn˝m vstupovanÌm do spomienok, ktoré paradoxne zdôrazÚujú 
neúprosné napredovanie pomaly dohasÌnajúceho dÚa. 

Narátor necháva Big Ben odzvoniù Ëas posledn˝ raz vtedy, keÔ oznámenie Septi-
movej samovraûdy uvrhne Clarissu do protireËiv˝ch myölienok (k tomu sa vrátime 
neskôr). Opakuje sa tá istá veta: "... olovené kruhy sa rozpl˝vajú v povetrÌ." Pre 
vöetk˝ch, pre vöetky odtiene nálady j e  hluk rovnak˝; lenûe Ëas, to nie j e  hluk, ktor˝ 
neúprosn˝ Ëas vydáva svojÌm plynutÌm. 

Netreba sa teda pristavovaù pri zjednoduöenom protiklade medzi Ëasom hodÌn 
a vnútorn˝m Ëasom, ale pri rozmanitosti vzùahov medzi konkrétnou Ëasovou skúse-
nosùou rôznych postáv a monumentálnym Ëasom. Variácie na tému tohto vzùahu vedú 
fikciu za abstraktnú opozÌciu, o ktorej sme uû hovorili, a robia z nej pre Ëitateæa siln˝ 
detektor nekoneËne rozmanit˝ch, vzájomne vytváran˝ch perspektÌv Ëasu, ktoré by jediná 
öpekulácia nedokázala sprostredkovaù. 

Tieto variácie predstavujú celú ökálu "rieöenÌ", ktorej póly predstavuje na jednej 
strane vnútorn˝ súhlas s monumentálnym Ëasom obrazov Autority, zhrnut˝ v doktorovi 
Bradshawovi, a na strane druhej "hrôza z dejÌn", ako by povedal Mircea Eliade, 
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zobrazen˝ v SeptimovÌ. Ostatné Ëasové skúsenosti, na prvom mieste Clarissine Ëi Petra 
Walsha, sa usporadúvajú vo vzùahu k t˝mto dvom pólom, a to v závislosti od ich väËöej 
Ëi menöej vzdialenosti od hlavnej skúsenosti, ktorú narátor povyöuje na orientaËn˝ bod 
pre celé skúmanie Ëasovej skúsenosti: skúsenosù fatálneho nesúladu medzi intÌmnym 
Ëasom a Ëasom monumentálnym, ktorého hrdinom a obeùou j e  Septimus. Treba vyjsù  
práve z tohto pólu radikálneho nesúladu. 

Septimov "záûitok" dôrazne potvrdzuje, ûe by sa preÚ nevytvorila nijaká priepasù 
medzi Ëasom "odbÌjan˝m" Big Ben-om a hrôzou prÌbehu ûenúcou k smrti, keby monu-
mentálne dejiny, prÌtomné vöade v Lond˝ne, a rôzne obrazy Autority, zhrnuté 
v lekárskej moci, nedávali Ëasu hodÌn moc meniù Ëas na radikálnu hrozbu. A j  Septimus 
videl prechádzaù princovo auto; poËul reöpektujúce mrmlanie davu, vnÌmal prelet re-
klamného lietadla, ktoré ho môûe dohnaù k slzám, aû tak mu krása miesta naháÚa hrôzu 
z kaûdej veci. Hrôza! Strach! Tieto dve slová preÚho znamenajú antagonizmus dvoch 
Ëasov˝ch perspektÌv, ako aj  antagonizmus medzi nÌm sam˝m a ostatn˝mi - "tú veËnú sa-
motu" ([2], 37; [3], 33) - a medzi nÌm a ûivotom. Ak tieto skúsenosti na hranici 
vysloviteænosti predsa len dospejú k vnútornej reËi, j e  to preto, lebo sa slovne spojili pri 
ËÌtanÌ Aischyla, Danteho, Shakespeara, pri ËÌtanÌ, ktoré mu prinieslo len posolstvo vöeo-
becnej bezv˝znamnosti. AspoÚ pre neho boli tieto knihy ak˝msi protestom proti monu-
mentálnemu Ëasu a kaûdej utláËateæskej a potlaËujúcej vede lekárskej moci. A práve 
preto, ûe sú na jeho strane, tvoria dodatoËnú clonu medzi nÌm, medzi ostatn˝mi 
a ûivotom. Jedna pasáû z Pani Dallowayovej hovorÌ za vöetko, j e  to pasáû, v ktorej 
Rezia, malá modistka z Milána, stratená v Lond˝ne, kam nasledovala svojho manûela, 
vyslovÌ vetu: "Je Ëas..."... "slovo 'Ëas' sa vylúplo sùa struk a vylialo naÚho svoj hojn˝ 
obsah. Z pier mu sùa strúËky, sùa struûliny hoblÌka - a vôbec ich nevym˝öæa - padajú 
tvrdé, biele, nehynúce slová, a doletujú do ódy na »as, kaûdé na svoje miesto, do 
nesmrteænej ódy na »as." ([2], 105; [3], 65) »as naöiel svoju m˝tickú veækosù, svoju 
temnú povesù skôr na deötrukciu neû plodenie. Strach z Ëasu, ktor˝ spomedzi m‡tvych 
privádza prÌzrak jeho vojnového druha Evansa, vystupuje zo dna monumentálnych dejÌn 
- Veækej vojny - v srdci imperiálneho mesta. Pichæav˝ humor narátora: "Poviem ti koæko 
j e  hodÌn (/ will tell you the time), vravÌ Septimus, pomaly a strnulo, tajomne sa usmie-
vajúc na m‡tveho v sivom obleku. KeÔ sa posadil, smejúc, odbilo triötvrte; triötvrte na 
dvanásù."... "A to j e  mladosù, pomyslel si Peter Walsh prechádzajúc okolo nich." ([2], 
106; [3], 65) 

Oba extrémy Ëasovej skúsenosti sú konfrontované v scéne Septimovej samovraûdy: 
Doktor Bradshaw - Sir William! - rozhodol, ûe Rezia a Septimus sa majú rozÌsù pre 
dobro chorého: "Holmes a Bradshaw ho prikvaËili." ([2], 223; [3], 120) Ba eöte horöie, 
bola to "æudská prirodzenosù", ktorá nad nÌm vyriekla verdikt viny, odsúdila ho na smrù. 
V papieroch, ktoré chce Septimus spáliù a ktoré sa Rezia usiluje zachrániù, sú jeho "ódy 
na »as" ([2], 224; [3], 121). Jeho Ëas sa odteraz nemá porovnávaù s Ëasom nositeæov 
lekárskej vedy, s ich zmyslom pre mieru, s ich verdiktami s ich mocou ukladaù utrpenia. 
Septimus vyskoËÌ z okna. 

Je otázne, Ëi okrem hrôzy dejÌn, ktorú vyjadruje, rozprávaË nepripÌsal Septimovej 
smrti ÔalöÌ v˝znam, ktor˝ by urobil z Ëasu negáciu veËnosti. Septimus j e  vo svojom öia-
lenstve nositeæom objavu, ktor˝ v Ëase vidÌ prekáûku videnia kozmickej jednoty, k˝m 
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v smrti prÌstup k tomuto spásonosnému v˝znamu. Jednako rozprávaË nechcel urobiù 
z tohto objavu "posolstvo" ("message") svojho rozprávania. T˝m, ûe spojil objav 
a öialenstvo, necháva Ëitateæa na pochybách, Ëo sa t˝ka samého zmyslu Septimovej 
smrti. Navyöe, práve Clarisse, ako eöte ukáûeme, rozprávaË zveruje úlohu odôvodniù, 
avöak len po urËit˝ bod, vykupiteæsk˝ zmysel Septimovej smrti. Netreba teda nikdy 
strácaù zo zreteæa, ûe práve juxtapozÌcia skúsenosti s Ëasom dáva u Septima a Clarissy 
zmysel. Videnie sveta u Septima vyjadruje agóniu duöe, pre ktorú j e  monumentálny Ëas 
neznesiteæn˝; vzùah, ktor˝ smrù môûe maù s veËnosùou, túto agóniu eöte zintenzÌvÚuje 
(...). Teda práve vo vzùahu k neprekonateænej trhline vyhÂbenej medzi monumentálnym 
Ëasom sveta a smrteæn˝m Ëasom duöe sa distribuujú a usporadúvajú Ëasové skúsenosti 
kaûdej z ÔalöÌch postáv a ich spôsob zvládnutia vzùahu medzi oboma okrajmi trhliny. 
ObmedzÌm sa na Petra Walsha a Clarissu, a j  keÔ by sa dalo hovoriù a j  o ostatn˝ch 
imaginatÌvnych obmenách ponúknut˝ch narátorom. 

Pokiaæ ide o Petra: jeho minulá, navûdy stratená láska - it was over! - jeho 
prÌtomn˝ zruinovan˝ ûivot mu naöepkávajú: "smrù duöe" ([2], 88; [3], 57). KeÔûe na to, 
aby sa odrazil od dna, nemá Clarissinu vitálnu dôveru, pomáha mu preûiù samotná 
æahkosù: "Hrozné, zakriËal, hrozné, hrozné! A slnko a j  Ôalej praûÌ. A ûivot a j  Ôalej pri-
ratúva deÚ ku dÚu... - asi j e  vûdy ËÌm sa uteöiù -... Peter Walsh sa zasmial." ([2], 97-98; 
[3], 61) Lebo ak sa vekom váöne neoslabujú, "ale Ëlovek zÌska - napokon! - moc, Ëo 
obohacuje bytie vrcholnou prÌchuùou - umenie zmocÚovaù sa záûitkov a pomaliËky ich 
otáËaù vo svetle" ([2], 119; [3], 71). 

Hrdinkou románu j e  nepochybne Clarissa; práve rozprávanie o j e j  Ëinoch a j e j  
vnútorn˝ch diskurzoch dáva rozprávanému Ëasu jeho vymedzenie; navyöe j e  to j e j  Ëa-
sová skúsenosù, porovnávaná so skúsenosùou Septima, Petra a obrazov Autority, ktorá 
predstavuje stávku hry s Ëasom, realizovanej naratÌvnymi technikami charakteristick˝mi 
pre Pani Dallowayovú. 

VÔaka svojmu mondénnemu ûivotu, vÔaka frekventovan˝m obrazom Autority j e  a j  
Ëasù z nej samej na strane monumentálneho Ëasu. »i sa nebude toho istého veËera 
správaù ako kráæovná prijÌmajúca svojich hostÌ v Buckinghamskom paláci? »i nie j e  
svojÌm vyrovnan˝m a merav˝m vystupovanÌm v oËiach druh˝ch obrazom Autority ? »i 
j u  Peter nevnÌma ako kúsok Britského impéria? Nevystihuje j u  vari neûn˝ a v˝stiûn˝ Pe-
trov v˝rok: "Dokonalá hostiteæka"? A predsa chce rozprávaË komunikovaù Ëitateæovi 
zmysel pre hlbokú prÌbuznosù medzi Úou a Septimom, ktorého nikdy nevidela, dokonca 
nepoznala ani jeho meno. Premk˝na j u  rovnak˝ pocit hrôzy; avöak na rozdiel od Septi-
ma j e j  dokáûe Ëeliù, unáöaná nespútanou láskou k ûivotu. To isté zdesenie: jedin˝ 
prÌznak hasnúceho ûivota na tvári lady Brutonovej - ktorá j u  nepozvala na obed spolu 
s manûelom! - staËÌ na to, aby si pripomenula, ûe "to, Ëoho sa bála, bol Ëas" ([2], 44; [3], 
36). To, Ëo udrûiava krehkú rovnováhu medzi smrteæn˝m Ëasom a Ëasom rozhodovania 
zoËi voËi smrti - ak sa tu odváûime pouûiù hlavnú existenciálovú kategóriu zo Sein und 

Zeit -, j e  j e j  láska k ûivotu, k miznúcej kráse, k menlivému svetlu, j e j  váöeÚ pre "pa-
dajúcu kvapku" ([2], 54; [3], 41). Z toho vypl˝va j e j  udivujúca schopnosù vrhnúù sa na 
spomienku s cieæom ponoriù sa "aû na dno okamihu" ([2], 54; [3], 41). 

Spôsob, ak˝m Clarissa prijÌma správu o samovraûde mladého neznámeho muûa, 
umoûÚuje narátorovi situovaù Clarissu na hrebeni medzi oboma krajnosùami j e j  
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imaginatÌvnych obmien, Ëo sa t˝ka Ëasovej skúsenosti. Vedeli sme to uû dávno: Septi-
mus j e  Clarissin˝m "dvojnÌkom" ("double"); zomiera namiesto nej. Pokiaæ ide 
o Clarissu, vykupuje svoju smrù t˝m, ûe ûije Ôalej. Správa o samovraûde, ohlásená ako 
senzácia uprostred veËierka, vzbudÌ v Clarisse najskôr túto, frivolnú a spolupáchateæskú 
myölienku: "Boûe, pomyslela si Clarissa, smrù im priöla na veËierok!" ([2], 279; [3], 
147). Lenûe v j e j  najhlböom vnútri vládne neprekonateæná istota: tento mlad˝ muû svo-

jou smrùou zachránil najvyööÌ zmysel smrti: "Smrù mu bola v˝zvou do boja. Smrù mu 
bola pokusom o spojenie, lebo æudia cÌtia, ûe sa nikdy nemôûu dopátraù podstaty, lebo 
sa im mysticky vyh˝ba; dôvernosù sa stráca nadöenie ochabuje, Ëlovek j e  Ëoraz väËömi 
sám. V smrti nájde objatie." ([2], 281; [3], 148) Na tomto mieste narátor spája do je-
diného naratÌvneho hlasu hlas svoj, Septimov a Clarissin. Nepochybne j e  to Septimov 
hlas, ktor˝ Clarissin˝mi ústami hovorÌ: "éivot sa stal neznesiteæn˝m, takÌto æudia robia 
ûivot neznesiteæn˝m." ([2], 281; [3], 148) Práve Septimov˝mi oËami vidÌ doktora Brad-
shawa, ako "zlého, bez pohlavia Ëi zmyselnej ûiadostivosti - nesmieme zdvorilého 
k ûenám, no schopného nev˝slovného násilia - násilia na duöi, áno, násilia na duöi" ([2], 
281; [3], 148). Lenûe Clarissin Ëas n ie je  Ëas Septimov. Jej veËierok sa neskonËÌ fias-
kom. Jeden "znak", vyuûit˝ narátorom po druh˝krát, pomôûe Clarisse spojiù zdesenie zo 
ûivota a lásku k nemu do hrdosti zo vzdorovania; t˝m znakom j e  pohyb starej dámy, 
z druhej strany ulice, ktorá rozh‡Úa svoje záclony, vzÔaæuje sa od okna a ide spaù "sama 
veæmi pokojne" - obraz pokojnosti, zrazu pridruûená k Cymbelinovmu refrénu: "Neboj 

sa uû páæavy slnka..." V to isté ráno, ako si spomÌname, Clarissa, sa zastavila pri jednom 
v˝klade, kde videla zväzok Shakespeara, otvoren˝ pri t˝chto veröoch. P˝tala sa: "»o 
chcela znova nájsù? Akú spomienku bielej ûiary na vidieku?" ([2], 12; [3], 21) Neskôr, 
v priebehu dÚa, vo chvÌli návratu, zmieren˝ s realitou Ëasu, Septimus mal v t˝ch ist˝ch 
veröoch nájsù slovo útechy: "Uû sa neboj, vravÌ srdce v tele, uû sa neboj.- NebojÌ sa. 
Úsmevn˝m náznakom, ako j e  tá zlatá ökvrnka, Ëo obchádza stenu - tam, tam, tam - mu 
PrÌroda jednostaj dáva na vedomie, ûe rozhodla odhaliù svoj zmysel: ... öepce Shakes-
pearove slová." ([2], 212; [3], 115) KeÔ Clarissa opakuje verö na konci knihy, opakuje 
si tak ako Septimus: " With a sense of peace and reassurance (So zmyslom pre pokoj 
a novú istotu). 

Kniha sa konËÌ takto: Septimová smrù, ktorú pochopili vöetci, Ëo sa o Úu delia, robÌ 
z inötinktÌvnej lásky, ktorú Clarissa prechováva k ûivotu, v˝zvu a rozhodnutie: "MusÌ sa 
vrátiù k hosùom (she must assemble)." ([2], 284; [3], 149) Márnosù? Arogancia? Doko-

nalá hostiteækal Moûno. Na tomto mieste hlas rozprávaËa spl˝va s hlasom Petra, ktor˝ 
sa v poslednom okamihu rozprávania stáva pre Ëitateæa hlasom najdôveryhodnejöÌm: 
"PreËo ten strach? PreËo tá extáza? pomyslel si. »o ma to napÂÚa tak˝m nezvyËajn˝m 
vzruöenÌm? Clarissa, povedal. Áno, Clarissa. (For there she was)." ([2], 296; [3], 155) 

Hlas vravÌ jednoducho: "For there she was." Sila tejto prÌtomnosti j e  dar samovra-
ha urËen˝ Clarisse. 

Dá sa v románe Pani Dallowayová hovoriù o jedinej skúsenosti s Ëasom? Nie, 
pokiaæ osudy postáv a ich videnie sveta leûia vedæa seba; pokiaæ vöak blÌzkosù medzi 
navötÌven˝mi "jaskyÚami" ("cavernes") predstavuje akúsi podzemnú sieù, ktorá j e  
v Pani Dallowayovej skúsenosùou s Ëasom, ide o skúsenosù jedinú. Táto skúsenosù 
s Ëasom nie j e  ani skúsenosùou Clarissy, ani skúsenosùou Septima Ëi Petra, ani 
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skúsenosùou niektorej Ôalöej postavy; j e  navrhnutá Ëitateæovi ako ozvena 

(retentissement - v˝raz, ktor˝ si Bachelard tak rád poûiËiaval od Minkowského) urËitej 

osamelej skúsenosti v inej osamelej skúsenosti. Práve táto sieù vo svojej celistvosti j e  

v románe Pani Dallowayovä skúsenosùou s Ëasom. A j  táto skúsenosù v zloûitom 

a nestabilnom vzùahu ËelÌ monumentálnemu Ëasu, ktor˝ vytryskol zo vöetk˝ch spojenÌ 

medzi Ëasom hodÌn a obrazmi Autority. 

Z francúzskeho originálu  Entre le temps morÌel et le temps monumental: Mrs. Dalloway. In: 
Temps et récit. II: La configuration du temps dans le récit de fiction. ParÌû, Editions d u  Seuil 
1984, s. 152-171 preloû i l  Jozef Sivák. 
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