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СТО ГОДИНА ПРУСТА
Пру сто ву мај ку, сви су од мах го во ри ли – (а од јек тих ре чи још је с на ма, јер оне 

бе ху баш она кво на га ђа ње ка кво ми ого ва ра ла нај ви ше во ли мо) – трај но је обе ле жио, 
још пре но што га је ро ди ла, онај су лу ди рат у ко ји су не смо тре ни Фран цу зи на пре-
ва ру уву че ни про тив Би змар ка и ње го вих Шва ба, баш као што је и мај ку То ма са Хоб са 
обе ле жио, и бу ду ћег фи ло зо фа за ра зио, страх од на је зде шпан ске ар ма де. А оп са да 
Па ри за ни по што ни је би ла игра: љу ди су пр во по је ли ко ње и псе, а он да су пре шли на 
жи во ти ње из зо о ло шких вр то ва; мач ке су се про да ва ле за шест фра на ка, па цо ви за 
је дан; ули це су би ле пре пу не по ра же них вој ни ка, ко ли ца с мр тви ма и ра ње ни ма, уста-
ни ка, и, пре но што их је то пов ска паљ ба рас те ра ла, љу би те ља тра ча. Део гра да у 
ко ме је ма дам Пруст на крат ко по тра жи ла уто чи ште да до не се Мар се ла на свет од 
Ед мон да де Гон ку ра, чи ју ће на гра ду њен син јед ног да на осво ји ти, до био је са мо нај-
гр ђе ре чи у Жур на лу: „Про кле ти Отеј! Ово пред гра ђе, по што бу де од се че но од остат ка 
Па ри за, по ха ра но од стра не Мо бил не гар де, из мо ре но гла ђу и оба си па но гра на та ма, 
за де си ће га и та зла коб да га оку пи ра ју Пру си.“

Бо ле сног, сла ба шног још од ро ђе ња, сви су га сма тра ли не ка ко обе ле же ним. Мо-
жда је и фе тус стра хо вао да све не слу ти на до бро, да је врп ца ко ја га хра ни пре тан ка, 
да је крат ког ве ка ти ши на ко ја га окру жу је по пут ме ких ја сту ка. Од мах по ро ђе њу, 
чи ни ло се да Мар сел Пруст не ће по жи ве ти, али за чу до, са оним што ће по ста ти ка рак-
те ри стич на твр до кор на на о па кост, ма ли ша је из да на у дан ја чао као да се биљ ка 
ње го вог жи во та упра во хра ни сла бо шћу. 

По стао је алер ги чан на по лен, пра ши ну, вла гу, дим, ми о ми ри се ра зних вр ста, на-
ро чи то пар фе ме и ми рис оми ље ног му цве ћа; ла ко би га хва та ла сту ден, умор, ла ко 
се вре ђао, те је че сто по ми шљао на дво бо је; не рет ко би се рас пла као или би до би јао 
на па де не кон тро ли са ног бе са ка да би ло мио ства ри или га зио ше ши ре сво јих при ја-
те ља; за па дао је у ду ге пе ри о де ме лан хо ли је, убле део би, смр шао и ту го вао баш као 
што би то из гле да ло у нај бо љој по зо ри шној пред ста ви; од на па да анк си о зно сти би се 
зно јио и до би јао гр че ве; жа лио се на ло шу про ба ву, а ка сни је и на не све сти цу и па ра-
ли зу ко ја је за стра шу ју ће ли чи ла на ону ко ја је об у зе ла ње го ву мај ку пред смрт; због 
ње је мо рао да се ге га кад хо да – да се не спрет но су да ра са ства ри ма – и, што је би ло 
још го ре, оте жа ва ла му је го вор, те ни је мо гао чи сто и ја сно да из го ва ра ре чи све тог 
му фран цу ског је зи ка. 

Стра хо вао је за ср це, за вид ко ји му је сла био, за ода ност при ја те ља, за љу бав не 
ве зе ко је ни су мо гле по тра ја ти, за до го во ре – да оде на за ба ву, до ђе у по се ту, сед не у 
воз, да се по ме ри, за во ли, или да ку пи не што – ко ји ни су мо гли би ти спро ве де ни у 
де ло без не са гле ди вих про бле ма, бес крај них сум њи и на по слет ку па ра ли шу ћих на-
па да нео д луч но сти, не бро је них ва па ја за по моћ (на пи сао је го ми лу пи сма то ли ко 
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по ни зних, то ли ко гро теск но ушто гље них, да су има ла ефе кат као да је при ма о це пљу-
нуо у ли це). 

Му чи ли су га, за тим, ше та ју ћи бо ло ви по пут под вод них руд ни ка... у ле ђи ма, у згло-
бо ви ма, у оч ним ду пља ма... а сме та ла му је и бу ка... не сно сна га ла ма спољ ног све та; 
та ко да је он, на рав но, у овом ста њу био склон гри пи, ре у ми, гро зни ци, еде му плу ћа, 
за па ље њу гр ла; соп тао је, ка шљао, гу шио се, ки јао – не пре ста но по дрх та ва ње гру ди 
уве ћа ло је груд ни кош.

За то је би ло ну жно об ло жи ти зи до ве плу том, на ву ћи за сто ре, спа ва ти окру жен 
по кри ва чи ма и јор га ни ма, то плим тер мо фо ри ма; кад би из ла зио, све ви ше и ви ше 
но ћу, обла чио би се у кр зно и се дао у за тво ре не ко чи је, за ла зио у ка фи ће ко ји су ра-
ди ли до ка сно, по сма трао, при слу шки вао, про пи ти вао или од ла зио на за ба ве где би, 
ве о ма умо ран, са очи ма ис ко ла че ним од ле ко ва и гла вом под у пр том дла но ви ма као 
што се под у пи ре од цва та оте жа ла гра на крх ке биљ ке, при чао и при чао, спо ро и при-
гу ше но баш као да глас цу ри из ње га. 

Ко лет се из по след њих да на ње го вог жи во та се ћа „оних ча ђа вих не по гре ши вих 
тра го ва ко је је ра стро је на бо лест на су мич но раз мр ља ла по ње го вом ли цу.“

Но, упр кос то ли кој пре до стро жно сти, че сто би се ус па ни чио и вра тио ку ћи, упу-
тив ши пи смо или гла сни ка да се из ви ни: чак и нај при јат ни је ули це мо гу би ти не при-
јат не, нај по зна ти ја ме ђу њи ма пот пу на не по зна ни ца, а ње го во здра вље је та ко крх ко, 
то сви зна ју – ко ли ко му је жао – осим то га, ме сти мич но има и ма гле, а ту су и опа сне 
про сто ри је, раз о ча ре ња, хлад но ћа; сто га је Пруст у уши ста вљао кли ке ре од сло но-
ва че, па лио Ле гра ов прах, узи мао со ду би кар бо ну, јо дид, пио биљ не на пит ке, а за 
упа лу гр ла гу тао је ни шта дру го до ка ска ру, пур га тив чи је име зву чи као ре ка.

Дан је про во дио у кре ве ту да би но ћу био бу дан, при да ју ћи огром ну ва жност ма-
лим ства ри ма, пре ла ску по гле дом с по слу жав ни ка с ча јем на тра ку за ко су, с во ла на на 
ха љи ни на фри зу ру, у они при ли ка ма кад би се при се ћао со а реа; по сма тра ју ћи, ослу-
шку ју ћи ни јан се је зи ка – реч, тон, по крет – ко је би пре вр та ле ње го ва осе ћа ња као да 
су стра ни це књи ге прем да би увек от крио да на су прот ном ли сту на сту па пот пу ни 
пре о крет баш као што је и сум њао; и та ко је на овај ин сом ни јач ки на чин гро зни ча ви 
про ми шља њем ис пу ња вао пра зни не и шу пљи не свог жи во та с јед ном но гом у гро бу.

Пру ста су об ра до ва ле ре чи кри ти ча ра По ла Су де ја, ко ји је о У се ни де во ја ка у цве ту 
на пи сао сле де ће: „Ма ло ко ји ро ма но пи сац је ус пео да из ра зи, с то ли ком сна гом или 
с то ли ком гор чи ном, осе ћај про ме не и не пре ста не не ста бил но сти ко ја људ ски жи вот 
пре тва ра у не пре ки ну ти низ пар ци јал них смр ти.“ Низ пар ци јал них смр ти: то је до бро 
ре че но. Да. Ње го во те ло је од соп стве не смр ти на чи ни ло дра му. На пи са ло је сце на рио, 
ма да се ни ње гов вла сник ни је ли био да ту и та мо при по мог не у уре ђи ва њу: „Ma chère 
pe ti te Ma man, вра тио сам се то ли ко ис цр пљен не пре ста ним ка шљем да сам се дис-
крет но на ка шљао ис пред тво јих вра та да про ве рим да ли спа ваш. Али ни је би ло од-
го во ра на тај ’глас ср ца’, ко ји, ка ко ка же Ла мар тин, ’је ди ни про ди ре до ср ца’.“ 

Па, на из ве стан на чин би ло је тач но да ње го во ср це ка шље. Не мо гу да ди шем, та-
ко ђе је го во ри ло. Гу шим се. Све је те шко, за тво ре но, за гу шљи во. Баш као што је пр ви 
удах крик, та ко сам се и ја на пе ло да ври штим, за по ма жем и де рем се као бе ба за 
мај ком; али плач је не ка ко при гу шен, те ми за ста је дах као чо ве ку ко ме се тло из ми че 
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ис под но гу, као де те ту кад га отац ба ци увис, као чо ве ку на вр хун цу сек су ал ног уз бу-
ђе ња; па, ипак, та ко ми је хлад но у овој ма лој, то плој со би; тре ба ми мој огр тач, још 
ће ба ди; дрх тим од не до стат ка љу ба ви, од стра ха; ка жем да не мо гу да гу там, не мо гу 
ни шта да сва рим, ди же ми се же лу дац и сва хра на из ла зи на по ље. 

Ње го во те ло упор но је оста ја ло при то ме да не мо же да под не се те рет соп стве ног 
жи во та; по гле дај те ка ко ме бо ле ко сти, ле ђа – сва ка шу пљи на – уши, очи... Ко ли ко ли 
га је му ке и бо ла ста ја ло да то и до ка же? И прем да је Пруст мно го вре ме на про во дио 
у кре ве ту, као пла ни нар у ноћ ној мо ри, ни кад му ни је успе ва ло да до сег не фа зу сна. 
Пио је амил, три о нал, ве ро нал, а по том, да би се раз бу дио и жив нуо при мао је ин јек-
ци је адре на ли на и узи мао ко фе ин. Че сто нео бри јан, у по сте љи ни ко ја ду го ни је ви де-
ла са пун и во ду, до пу штао је да цео стан уто не у пр љав шти ну учма ле па ши не и да се, 
по пут ње го вог кре ве та, за ро за. При ја те љи ни су зна ли ка ко нај бо ље да га опи шу: као 
мла ђа ног или вре ме шног ин ва ли да, ки цо ша или усе де ли цу, жи во ти њу, ови сни ка, ли-
це ме ра или, ако су ис кре ни, лу да ка. 

Гр ци су жи вот ну крет њу – ду шу – при пи си ва ли да ху, а Пруст се по на шао као да 
има ју пра во. Ни је ли он ре као да ин ва ли ди осе ћа ју ве ћу при сност са сво јом ду шом? А 
да хом је из ва ја на и на ша пра и скон ска гли на. Иако је због аст ме мо рао да за др жа ва 
соп стве ни дах, гр че ви то се др же ћи за жи вот ко ји је у исти мах мр зео и во лео (и у ко ји 
се ни је мо гао по у зда ти и на ко ји је био љу бо мо ран) истим оним сти ском ко јим се др-
жао за про шлост, за свет ка кав је био док му је мај ка би ла жи ва, ипак је ње гов по зив 
ро ма но пи сца зах те вао да све што уне се у се бе мо ра по но во да осло бо ди у свет, та ко 
да је ње го во пи са ње на ли ко ва ло не пре ста ном уди са њу – и из ди са њу – а по што је ње го-
ва књи га за пра во би ла тај ви тал ни дру ги део про це са ди са ња, ни је је мо гао за вр ши ти 
док жи ви.

Пи сао је као што ре ка гра ди дел ту – на но ше њем сло је ва и сра ста њем. Ње го ве ла ђе 
цр не ле су се од ис прав ки ко ли ко и Бал за ко ве. Пр ви део ро ма на, „Ком бре“, и по след-
њи, по сле по днев на за ба ва уз му зи ку у ку ћи вој вот ки ње Де Гер мант, на пи са ни су пр ви, 
док је оста так књи ге био сре ди на. Пи са ње по пра зним ли сто ви ма што раз два ја ју по-
гла вља и про сто ру из ме ђу ре до ва, по мар ги на ма као што је то чи нио Џојс, то је био 
Пру стов ме тод. Сре ћом по нас, још је дан рат са Нем ци ма омео је об ја вљи ва ње де ла 
ко је је сам Пруст јед но став но на звао „Сван“, што је омо гу ћи ло да се ру ко пис ви ше 
не го удво стру чи.

То не тре ба да нас из не на ди, јер је обез вре ме њи ва ње са мог вре ме на би ла Пру сто-
ва на ка на. Узи мао је от ку ца је са та и за мр за вао их као што су на ме штај и све тлост за-
мр зну ти на Вер ме ро вим сли ка ма ко је хва ли на сво јим нај бо љим стра ни ца ма. Ни је 
по шао с на ме ром да са чу ва вре ме не го да ис ку пи се бе, да са чу ва сав тај жи вот ко јем 
је до пу стио да про тек не по ред ње га – сва ки тре ну так тог вре ме на – да по ло жи пра во 
на ње га и опле ме ни га вер бал ном вред но шћу ко ју до та да ни је има ло као део људ ског 
ис ку ства; јер ко је бо ље од ње га по зна вао ге ни јал ност у ње му, ко ја је цве та ла по пут 
ру же за ко ју је Ма лар ме сма трао да не до ста је сва ком бу ке ту, ге ни јал ност ко ја ће све-
ту по ка за ти ка ко је он сја јан пи сац... ка да?... па, сва ког да на тај дан је увек био су тра.

Ко је бо ље био упо знат с ње го вом под ло шћу, кри ви цом, зло чи ни ма ко је је по чи-
нио? Кад се све са бе ре и оду зме, он је, ипак, био бес ко ри сни бес по сли чар, по ла жи-
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во та је бо ло вао, а бар че твр ти ну од то га се пре тва рао; био је љу бо мор на цми здра и 
при твор ни увла кач, пот ку пљи вач и не ис кре ни при ја тељ, по вр шни сноб. По се до вао 
је ла ич ко ин те ре со ва ње за му зи ку и сли кар ство, обо жа вао је мај ку као не ко раз ма-
же но де ри ште, по пут гор ске ви ле во лео је кар не ри ће, ле пу оде ћу и на кит ко ји кра се 
жи во те же на, а у ого ва ра њу је ужи вао то ли ко да ско ро ни ко ни је остао нео тра чан.

Ка ко му је до шао тај ве ли ки по зив? До шао је, раз у ме се, у оним чу ве ним тре ну ци ма 
кад про шлост по хр ли ра ши ре них ру ку, по кај нич ки, пра шта ју ћи, по пут во ље не осо бе 
ко ја је из го во ри ла те шке ре чи и са да же ли да се ис ку пи; кад, у ро ма ну, при по ве дач 
оку си ма дле ни цу умо че ну у чај; кад пом но по сма тра зво ни ке у Мар тен ви лу или угле-
да она три ста бла; кад се са пле те о ка ме ње за по пло ча ва ње или до так не дуг ме на 
ци пе ла ма, осе ти до дир сал ве те на усна ма, на ми ри ше буђ, чу је ка ко во да кло ко ће у 
це ви или ка ко слу га звец ка ка ши ком по та њи ру. Укус, до дир, слух, вид, ми рис: по мо ћу 
сва ког чу ла у сва ком тре нут ку про шлост на но во ожи вља ва, али при мет но без пр во-
бит них стра хо ва и раз о ча ре ња та ко да чак и нај срам ни је при ли ке, у овом се ћа њу на 
њих, не иза зи ва ју пре те ћу на ва лу не по сред них осе ћа ња ко ја су се ја ви ла пр ви пут; 
са да се мо гу др жа ти по пут цве та; она – чак и она нај бе зна чај ни ја, као и она нај стра-
шни ја –за пра во се мо гу пре и на чи ти, али то не ће учи ни ти онај Мар сел ко ји их је пр во-
бит но до жи вео не го је дан дру ги Мар сел, онај ко ји др жи пе снич ко пе ро и уме да сро-
чи стих то ли ко кра сан да се ауто ру мо же опро сти ти сва ки грех ко ји стих опи су је.

Пре и По сле. Да, уз ма ло тру да, мо гу се са чу ва ти. Са да шњост, не по сред ни тре ну так 
– То ком – је ка те го ри ја ко ја је осу ђе на на про паст. Пре но што при по ве дач поч не да 
по сма тра глу ми цу Бер му ка ко ту ма чи лик Фе дре, пре но што угле да цр кви цу у Бал бе-
ку, обо је су са вр ше ни (не при сту пач на, ве ли он за цр кву, не так ну та, иде ал на, кра си је 
уни вер зал на вред ност), та ква је умет ност ро ман тич них оче ки ва ња. Но, Бал бек је, мо-
ра при зна ти, име ко је је тре ба ло да др жи хер ме тич ки за тво ре но, по пут ин тим ног 
пи сма или сво је рад не со бе, јер од тре нут ка кад је от пе ча тио та вра та, осло бо ђе ни су 
– да ука ља ју цр кву и пре све тлу Бо го ро ди цу – при зо ри екс по зи ту ре бан ке, пред став-
ни штва ауто пре во зни ка, по сла сти чар ни це, ка фи ћа.

Ле по ту до жи вља ја не пре ста но су угро жа ва ли та кви кон тра сти – уз ви ше но на спрам 
по га но ко мер ци јал ног, на при мер – ко ји су не ка вр ста сро за ва ју ће про тив реч но сти 
ко ја је оду ше вља ва ла Фло бе ра (ко ји је пре бро ја вао огре бо ти не на свад бе ним та њи-
ри ма) и ко ја ни кад ни је ба ца ла у очај не што кр шни је му шкар це (на ше Бал за ке и на ше 
Зо ле, ко ји има ју сво јих ја чих стра на). Ни ти су рет ке ства ри – пре фи ње ни уку си, бри так 
ум, пра ви љу ди и њи хо ва пра ва до стиг ну ћа – мо гле да се за шти те од дран гу ли ја из 
по мод них са ло на, где је, нај ве ро ват ни је, бо га та до ма ћи ца за пра во бур жуј ска кур ва, 
а ви спре ни ба рон из ве шта че ни пе де раст, док оста так ње го вог шља ште ћег дру штва 
чи не увла ка чи и до сад ња ко ви ћи. Ни ти је мо гао да се су о чи сам са со бом, јер ка кво 
ми шље ње чо век да има о на ма хо ве из бир љи вом прем да оцва лом ги зде ли ну по ма ло 
за дри глог ли ца ко ји из га ра, по не кад, у хо мо ку ћи чи јем опре ма њу је до при нео по ро-
дич ним на ме шта јем, за сна жним мла ди ћи ма из ме са ра?

Да скра ти мо при чу, Пруст је на сто јао да свој жи вот за ме ни је зи ком, да об но ви ње-
го ву не гда шњу ле по ту баш као што се об на вља цр ква, те да га та ко из ву че ван вре ме-
на и хер ме тич ки га за тво ри по пут па ко ва ња за за мр зи вач, за шти тив ши га ти ме од 
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сва ке вул гар но сти она ко ка ко то цр ква у Бал бе ку ни је за шти ће на у ње го вој књи зи. 
Прем да је био ка то лик, ни је баш хтео да се ис по ве ди. Ис по вест би мо жда при ста ја ла 
Жи ду. Жид је на ги њао на ту стра ну. Ми слио је да му је уз ис по ве да ње све до зво ље но. 
Жид је, сто га, Пру сто вом де лу за ме рао да је не ис кре но и сма трао је да је Пруст, иона-
ко на иви ци, тре ба ло да за ва пи „ја“; да је тре ба ло да го во ри о љу ба ви пре ма Ал бер ту, 
а не, као што је пи сао, о љу ба ви пре ма Ал бер ти ни (Жид је у пра ву, јер ово пре ру ша-
ва ње ни је по мо гло де лу; са мо је ства ра ло пре пре ке, за му ћи ва ло сли ку и чи ни ло га 
не у вер љи вим).

Но, не ле жи Пру стов ге ни је у вер ном при ка зи ва њу про шло сти; то ни је ро ман се-
ћа ња, као што сам ра ни је ис та као, већ ро ман ана ли зе и про ми шља ња (Пруст се вра ћао 
де тињ ству она ко ка ко би се са вре ме ни чо век вра ћао шу ми: по мо ћу књи га, све жња 
нов ча ни ца и за ли ха тра ве); а ре че ни ца Ре ми ја Гур мо на „до бро се мо же пи са ти са мо о 
оно ме што ни сте лич но до жи ве ли“ и да ље је ре ле вант на и исти ни та, јер Пру сто ва 
на ме ра ни је за пра во би ла да ис при ча свој жи вот (на рав но, са жи мао би, спа јао, пре у-
ре ђи вао, би рао) не го не што што ће ње го вом жи во ту да ти зна че ње и вред ност. 

У тра га њу за иш че злим вре ме ном1 је, по пут мно гих све тлих при ме ра ро ман си јер ске 
умет но сти, чин љу ба ви, мр жње и осве те, и на по слет ку, на док на ђи ва ња из гу бље ног. 
Пруст у овом де лу во ди она кав жи вот ка кав ни је ус пео во ди у ствар ном жи во ту, те би 
би ло мно го при клад ни је ве ли ча ти ча со ве кад је по чео да га ства ра, кад би ти тре ну ци 
по сто ја ли, не го да не ко је је про вео у по мет њи и стра ху за тво рен ме ђу че ти ри зи да. 
Пруст је мо рао да про на ђе књи жев ну стра те ги ју ко ја ће у пот пу но сти усме ри ти ње гов 
ум ка јед ном ци љу, успо ри ти ис цр пљу ју ће по сле ди це не у ра сте ни је по ње гов дух, и 
ко ја ће му омо гу ћи ти да пре пу шта ју ћи се сво јој нај ду бљој при ро ди упо сли сву сво ју 
ра су ту енер ги ју; да ју ћи ти ме, на при мер, сво јој мор бид ној сум њи ча во сти и пре те ра ној 
по се сив но сти, сво јој скло но сти ка сим бо лич ној окрут но сти или об ред ном оскрв ну ћу, 
кон струк тив ни оду шак; и уз по моћ ко је ће мо ћи да прак ти ку је упра во оно пом но и 
бол но пре и спи ти ва ње сва ког до га ђа ја, што је ре дов но ра дио пре спа ва ња.

Јер та да ње гов ум ни је био вук са мот њак већ чо пор од два де сет ву ко ва, ни је пре зао 
ни од че га: ту је ње го ва не у ра чун љи ва љу бо мо ра би ла за кон при ро де; и у пла ну за 
ко ју се ко нач но опре де лио, све бри ге ко је су га оп се да ле (хо мо сек су ал ност, сно бов шти-
на и кр ше ње кла сних гра ни ца, ле по те и стра хо ви кре та ња „у дру штву“, ре ли ги ја умет но-
сти) по ста ле су стал не те ме у огром ној ма ле ров ској ком по зи ци ји у ко ју пр во би ва ју 
уве де не, за тим пре ва зи ђе не, да би их на по слет ку по ти снуо стил вла сти тог до ча ра ва-
ња. Се ћа те ли се опи са ве чер ње то а ле те ма дам Сван ко ји је до те ра ни ји, на пир ли та-
ни ји и на ги зда ни ји, сме ли ји у сво јој ис тан ча но сти, нео пи си во кит ња сти ји не го што је 
то ње на то а ле та, у ко ме се ма дам гу би из ви да као влат тра ве у бу ке ту бе лих ра да?

Пруст је увек био спре ман на то да ће ње го ви при ја те љи бра ни ти ор га ни за ци о ни 
прин цип ро ма на У тра га њу за иш че злим вре ме ном, а не ма сум ње у то да је лу ка во 
са чи нио за мр ше ну та пи се ри ју; а ипак нај ве ћи део оног што се на зи ва фор мом у Пру-
сто вом де лу је бе сми сле но – пу ки из го вор. Као оп шир на хо ме ров ска па ра ле ла у Улик су, 

1 Пруст, Мар сел, У тра га њу за иш че злим вре ме ном, прев. Жи во јин Жи во ји но вић, Но ви Сад – 
Бе о град: Ма ти ца срп ска – НО ЛИТ – На род на књи га, 1983.
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на ме ње на је ис кљу чи во мен тал ној ве жби. По ди ла зи кри ти ча ри ма ко ји тра га ју за срод-
нич ким ве за ма, по пут адво ка та ко ји на сто је да утвр де на след ни ка бо га тих има ња. 
Не при мет на фор ма је про ма шај. Осим то га, те шко је за ми сли ти шта би би ло из о ста-
вље но у ар хи тек ту ри ро ма на бу ду ћи да фор ма, баш као и огра да, слу жи то ме да др жи 
кра ве из ван по ља ку ку ру за, али и да чу ва ку ку руз у по љу. Не, фор ма је обич но од лич-
на по ми ја ра; у њу мо же све да се стр па, укљу чу ју ћи и ма ле огле де о умет но сти, љу ба-
ви, књи жев но сти, и жи во ту. Ни ти би тре ба ло да су ви ше спрем но при хва ти мо иде ју да 
су фи ти љи оних спон та них се ћа ња (ма дле ни це, дуг ме на ци пе ли, ка мен за по пло ча-
ва ње и сл.) за па ли ли це ло куп ни текст; јер у су прот ном би смо мо ра ли по ве ро ва ти да 
се, ка да се за па ле они кон чи ћи пре кри ве ни ба ру том, де ша ва чу до фи зи ке – да пра сак 
де то ни ра бом бу.

Пруст је пре зи рао есте ту, мр зео га као кр мак крм ка, и ве ро вао је да ће ње гов ро-
ман, бо ље не го би ло шта дру го, обе ло да ни ти пра ву исти ну о ње го вом жи во ту; но, био 
је ла жов чи на као и сви дру ги, мај стор пре ва ре и под ва ле; не по сто ји ни ка ква скри ве-
на исти на у ње му; да мо же, за ро био би нам свест и по ну дио сво ју нер вну ра стро је ност 
за уз врат. Па, ипак – не ма опа сно сти. По што се сти ша га ла ма ко ја се ди гла око Пру сто-
вих те о ри ја о се ћа њу и вре ме ну; по што смо на осно ву ње го вих раз ми шља ња про ни-
кли у пси хо ло ги ју ли ко ва; по што смо ду жно при ме ти ли, као и Пруст, про ди ра ње, по-
пут дру гог ни за зу ба, сред ње у ви шу кла су; по што је пре ста ла да нас шо ки ра ин вер-
зи ја или да нас за ба вља на чин обла че ња или по на ша ња (а до са да су већ мно ги чи та-
о ци оти шли мно го да ље од овог „по што“); он да оста је са мо Пру стов стил да но си ову 
огром ну књи гу: стил ње го вог ума, ви да и слу ха, до ди ра и осе ћа ја, и из над све га, је-
дин стве ни ка рак тер ње го вог је зи ка и из у зет не ком по зи ци је – стил у ко ме се сли ка и 
пред мет, као на клац ка ли ци, ску па кре ћу го ре-до ле.

Да но си ову књи гу? Стан дард но фран цу ско из да ње има пет на ест књи га; из да ње 
Ran dom Ho u sa има две књи ге и укуп но 2265 стра ни ца; а сва ку стра ни цу би тре ба ло 
на глас про чи та ти, о сва кој ре че ни ци па жљи во раз ми сли ти, као што то чи ни ум у шет-
њи из за до вољ ства. С та квим при сту пом, чи та ње је спо ро, а пут пред чи та о цем ду га-
чак. Док чи та, чи та лац се пи та да ли ће се ова књи га икад за вр ши ти, а он да, очај нич ки, 
да ли ће икад по че ти. По ре ђе ња ра ди, ру ске сте пе – да ли су та ко не пре глед не? Или 
зи ме у гор њем Ми чи ге ну та ко ду гач ке? Ло ренс је чи та ње ове књи ге упо ре дио са ри-
ља њем њи ве пле та ћим игла ма, а Џејмс је, чи та ју ћи У Сва но вом кра ју, при знао да уми-
ре од до са де. 

Па, на ма не пре ти та ква опа сност, јер је те шко за ми сли ти де ло ко је је у ве ћем рас ко-
ра ку са са вре ме ном све шћу, не са мо за то што су ње го ва сек су ал на от кри ћа крот ка, 
дру штве не пре о ку па ци је при лич но бе за зле не и пре ва зи ђе не, по ли ти ка не за ми сли во 
кон зер ва тив на, али због бо га тог и про ми шље ног му зич ког при сту па ко ји Пруст има, 
ду бо ка ана ли тич ка по е зи ја ко ју пи ше је при гу ше ни ја и му кли ја од ти ши не сред овог 
гла сног, не стр пљи вог тру бље ња и под ри ги ва ња из дна ду ше ко ји се ових да на на зи ва ју 
књи га ма. „Уми рем од до са де“, ре као је Џејмс, „и до жи вља вам нај ве ћу мо гу ћу екс  та зу.“

Да но си ову књи гу? Овај стил? Ка ко? Пруст пи ше са мо жи ву про зу ко ја не ха је ни за 
шта дру го, је ли та ко? Бес крај но раз ви ја три ви јал но сти као да се бо ји да ће ико за би ло 
шта по ми сли ти да је три ви јал но. Ех, да мо же, он би про гла сио све ти њом сва ки свој 
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миг, жиг и шмрк. Го спо де, ка ко се са мо уми ља ва шпар гла ма: „обо је ни љу би ча стим и 
азу ром“.2 Хо ће ли он то овим из ли ви ма осе ћа ња да на пра ви ма јо нез? А при ме ти те и 
ка ко ла ска јор го ва ни ма. Епи тет се ни же за епи те том као чај ни ко ла чи ћи у па пир ним 
фи ше ци ма. По ми сли ли би сте да је сва ки цвет не ки ба рон. Шта ви ше, бо та нич ких ме-
та фо ра има ко ли ко и би ља ка, а рад ња се раз ви ја исто као и оне – не при мет но, по сто-
ја но и не пре ста но – да, исто се мо же ре ћи и за раз вој ли ко ва; исто ва жи и за ток ми сли; 
та ко он успо ра ва ства ри да би до зво лио ма шти да се ви не до нај ви ших ви си на, осе-
ћа њи ма да се не у мор но игра ју, ла ви ни љу ба ви да се из ли је. Он успо ра ва, а за тим се 
за у ста вља; и та да ње го ве сце не по ста ју као они ће лиј ски пре се ци из ве де ни ми кро то-
мом и бо је ни док се не за ца кле по пут ста кла. 

То је стил ко ји угро жа ва иден ти тет вла сти тог ја ти ме што не во ди ра чу на о на чи ну 
на ко ји га из ра жа ва. 

Пруст је од у век имао пру стов це, што је не из бе жно, али и за же ље ње, јер се они 
ди ве све му осим ње го вој умет нич кој ве шти ни; они се хра не са др жа јем; али ово де ло, 
као што то чи не истин ски ве ли ка де ла, је сте оно ко је ис пљу не жи вот из вре ме на по пут 
ко шти це из во ћа. Из ар хи тек ту ре ре чи ра ђа се ве ли ко де ло, али чи та ње тог де ла из и-
ску је исту та кву по све ће ност, слич но уз ди за ње ду ше из над обич ног жи во та, обич них 
ово зе маљ ских бри га. Про шло је сто го ди на – и пам ти мо га. А мо жда ће мо се јед ног 
да на на ћи у си ту а ци ји да смо угод но не по крет ни, удоб но за ва ље ни у ле жаљ ку или 
бла го бо ле сни (шта год је по треб но да бу де мо јед ни од ма ло број них срећ ни ка); јед ног 
да на кад оруж је утих не и пљач ка ши се по ву ку из пред гра ђа; кад не ста ну све прет ње 
и не бу де мо зна ли шта да ра ди мо с вре ме ном као с по кло ном од пред у зе ћа, мо жда 
тад – не ћу ре ћи да ће мо по но во чи та ти Пру ста (ку ка ви це и пра зно глав ци су сву да око 
нас и мно ги мо жда не же ле да се упу шта ју у ри зик пре о бра ће ња из гре шни ка у све ца) 
– али мо жда тад, на лик бо со но гом хо до ча сни ку, учи ни мо пр ви ко рак.

(Са ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)

2 Мар сел Пруст, У Сва но вом кра ју, прев. Жи во јин Жи вој но вић, Но ви Сад – Бе о град: Ма ти ца 
срп ска – НО ЛИТ – На род на књи га, 1983, стр. 180.




