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Proustforskning 
en rapport 1 97 5
Av SIG BRIT  SWAHN

Det finns viktiga Proustforskningscentra på flera håll i världen. Om Paris nu domine
rar, har i Amerika Illinois framgångsrikt konkurrerat, inte minst genom att där finns en 
stor handskriftssamling. Denna har särskilt utnyttjats av Illinois stora namn Philip 
Kolb, utgivaren av Prousts korrespondens och expert på dateringsproblem i Prousts 
verk. I Tyskland har Hans Robert Jauss och Erich Köhler vidarefört arvet från en av de 
första Proustforskarna överhuvud, Ernst Robert Curtius, och liksom skett i Illinois har 
på så sätt skapats intresse för fortsatt Proustforskning, vilket man kan se av doktorsav
handlingarnas hemvist. 1957 kom Köhlers initierade forskningsöversikt Zehn Jahre 
auf der Suche nach Marcel Proust. Ein Forschungsbericht. (I Romantisches Jahrbuch 
VIII.) 1952 hade Bernard de Fallois rekonstruerat Jean Santeuil, Prousts kasserade 
byrålådsroman, och vidare gav han ut Prousts ofullbordade essäbok Contre Sainte- 
Beuve (1954), samma år som en kritisk utgåva av A la recherche du temps perdu om
besörjts av Pierre Clarac och André Ferré i Plejadbiblioteket (RTP I—III).

Köhler hade rik anledning att precisera hur dessa nya Proustutgåvor förändrat synen 
på författaren Marcel Proust, som man gärna betraktat i ljuset av »jag» i la Recherche: 
en författare som är oförmögen att skriva och som lever ett dagdrivarliv tills plötsligt 
kallelsen drabbar honom. Den verklige författaren Marcel Proust hade i hög grad levt 
ett skrivande liv. Emellertid stod det klart för Köhler som för andra kännare att 
Bernard de Fallois »förbättrat» Prousts fragmentariska manuskriptsidor, bl. a. genom 
rubriker, men hur mycket övrigt som berodde av Fallois var en öppen fråga. Om 
utgåvan av la Recherche i Plejadbiblioteket tydligt demonstrerade hur många osäkra 
moment som vidlådde manuskriptet — i den mån sådant fanns att tillgå — så måste 
osäkerhet om själva texten i än högre grad gälla sådana övergivna författarprojekt som 
Jean Santeuil och Contre Sainte-Beuve. Sådana misstankar har helt bekräftats genom 
Plejadbibliotekets nya, kritiska utgåvor av dessa verk, som Pierre Clarac och Yves 
Sandre står för (1971). Som exempel på de problem utgivarna har stått inför kan 
nämnas att många av manuskriptbladen helt enkelt inte motstått tidens tand medan 
andra har försvunnit under åren efter Fallois utgåvor, varför dennes textåtergivning 
varit enda källan. Liksom i la Recherche finns det en mängd tillskrivningar vars 
avsedda plats i manus inte markerats av författaren.

Även andra faktorer har förändrat Prouststudiets förutsättningar. Genom att Bib
liothèque Nationale 1962 hade förvärvat en stor samling Proustmanuskript, främst 
rörande tillkomsten av la Recherche, skapades en ny situation. Tidigare forskare hade 
måst lita till privata förbindelser vid sina manusstudier. Under 1 970-talet har vidare två 
Marcel Proust-jubileer avfirats, 100-årsminnet av hans födelse och 50-årsminnet av 
hans bortgång. Det har avsatt varaktiga spår, bl. a. i specialnummer av vissa tidskrifter.
I Paris har bildats ett Proust-centrum som främst har till uppgift att utforska Biblio
thèque Nationales manuskriptsamling. Centret som har förbindelser med Ecole Nor
male, har redan utgivit två band med Etudes proustiennes som ingår i den nya serien 
av Cahiers Marcel Proust som nummer 6 och 7, med utgivningsåren 1973 och 1975. 
Man har också startat utgivningen av en mer forskningsinformativ bulletin om vilka 
avhandlingar som kan förväntas, vilka undersökningar som startats, allt för att undvika 
kollisioner forskare emellan. Förebilden har varit en amerikansk motsvarighet, The
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Proust Research Association Newsletter med start redan 1969. Men inte ens dessa 
specialpublikationer orkar med att publicera allt material. Bulletin d’information prou- 
stienne nr. 1, 1975, informerar med viss matthet om att det i England finns en årlig 
publikation Current Research in French Studies, där man under rubriken Proust för 
närvarande finner 34 titlar av 36 författare omfattande avhandlingar, artiklar, böcker 
i allmänhet.

En kontaktpunkt för Proustforskare, men också för Proustvänner och Proustläsare, 
är den från 1950 utkommande Bulletin de la Société des amis de Marcel Proust et des 
amis de Combray (BSAMP). Här finns liksom i de ovan nämnda publikationerna 
fortlöpande bibliografiska notiser och dessutom hittar man många specialbibliografier 
av typen Marcel Proust en Italie. Den har också på senare tid förbättrat sin recensions- 
avdelning av Proustlitteratur. Vad Proustbibliografin beträffar har det kommit en del 
nya hjälpmedel. Proustutgåvorna förtecknas bäst i Marcel Proust, Textes retrouvés, 
utgivna av Philip Kolb och Larkin Price (1968, ny utvidgad upplaga 19 7 1 som Cahiers 
Marcel Proust nr. 3). Douglas Aldens Marcel Proust and his French Critics (1940, ny 
upplaga New York 1973) belyser särskilt väl artikelmaterialet från Prousts egen tid. 
Henri Bonnets Marcel Proust de 1907-1909 (1959, ny och utvidgad upplaga 1971) 
ger en fortsättning på den Marcel Proustbibliografi som Bonnet har med i sin avhand
ling Le progrès spirituel dans l’œuvre de Marcel Proust I—II (1946-1949). Ett tilläggs- 
band med index ges ut av Bonnet 1976. I René de Chantais avhandling Marcel Proust, 
critique littéraire I—II (Montréal 1967, ny upplaga 1968) finns en annorlunda biblio
grafi förtecknad efter ämnen, typ »Marcel Proust och Balzac». Vi har också fått ett par 
nya handböcker som ger en orientering i Marcel Proustforskningen som helhet, Jean 
Yves Tadié med Lectures de Proust (19 7 1, collection U2) och samma år Jacques 
Bersani med Les critiques de notre temps et Proust. Båda handböckerna ingår i serier 
som det är mödan värt att hålla ögonen på vad man än sysslar med inom litteraturveten
skapen. Vad beträffar biografi har nytt material kommit fram, som Marcel Prousts 
långa brev till »den flyktade», Agostinelli, publicerat av Kolb 1966 i Lettres retrouvées. 
Mycket flit har också lagts ner på att kritisera George Painters tvåbandsmonografi över 
Marcel Proust (1959, 1965) inte minst för hans tvivelaktiga metod att målmed
vetet sammanblanda det biografiska materialet med det litterära och hans okritiska 
hållning till källorna.

Céleste Albarets bok Monsieur Proust (19 7 1) ger viktiga upplysningar från de sista 
åren av Prousts liv, och Prousts svenske betjänt Ernest Forssgren har -  som en artikel i 
Cahiers Marcel Proust 7 visar -  nu framträtt ur anonymiteten (se min artikel i SDS, 7 
juni 1975). Emellertid rör det viktigaste i de senare årens Proustforskning främst 
textens genesis och struktur. Författaren studeras utifrån texten och tonvikten har 
fördelats mellan å ena sidan hans teknik och hans förmåga att skapa spänning i yttre 
mening; å den andra de inre spänningar som bär upp verket och om vilka man inte med 
säkerhet vet huruvida, hur mycket, de har varit medvetna för författaren. Verket i 
centrum är självklart la Recherche, som A la recherche du temps perdu ofta kallas. Det 
är för övrigt ett ganska sent titelförslag, som Marcel Proust inte var helt nöjd med (se 
Bardèche, Proust romancier 19 7 1 II, s. 346). Jean Santeuil och Contre Sainte-Beuve 
diskuteras främst utifrån deras betydelse som anhalter på vägen mot Verket.

I det följande tar jag huvudsakligen upp tre större arbeten som alla behandlar la 
Recherche som en roman, inte som psykologiskt dokument, estetisk trosförklaring, 
eller biografi. Nestor är Maurice Bardèche, välkänd för sin avhandling Balzac roman
cier (1940). Bardèche använder i sitt nya arbete Proust romancier I—II (19 7 1)  samma 
metod som i sin grundliga Balzacavhandling. Han har alltså gått till manuskripten, men 
om resultaten inte ter sig lika övertygande som i Balzacboken beror det främst på att 
de manus Bardèche här bygger på inte representerar ett fullständigt material. Proust 
själv förstörde mycket manuskriptmaterial och det kan finnas manuskript hos samlare
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som ger en annan bild av förloppet än den som Bardèche har tecknat, när han velat 
etablera en kronologisk ordning mellan Prousts anteckningsböcker. Han publicerar 
emellertid flera viktiga varianter av stort intresse och belysande för hans egen huvud
linje, att ge en bild av Prousts utveckling som författare med tonvikt på arbetsmetoder 
och romanteknik. Bardèche visar hur några kompositionstrådar i arbetet på la 
Recherche från början tilldelats en sammanhållande intrigskapande roll men så små
ningom trängs ut så att det som är kvar av dem i det färdiga verket (varmed här menas 
det tryckta) av läsaren närmast måste uppfattas som ovidkommande. Ett sådant arbets- 
spår var t. ex. jakten på baronessan Putbus kammarjungfru. -  Förutom de stora anteck
ningsböckerna, Cahiers, har Bardèche också sett på Prousts små anteckningsböcker, 
Carnets, och i en av dessa hittar han följande romanmotiv nedtecknat i tiden kring 
1908: en ruinerad flicka underhålls av en man som inte utnyttjar henne sexuellt på 
grund av oförmåga. Detta »prisonniéremotiv» finns redan antytt i Jean Santeuil, som 
i huvudsak är från 1890-talets senare del. Men först i de två delar av la Recherche 
som Proust började skriva kring 19 14 , om flickan Albertine, La Prisonnière och La 
Fugitive, kom motivet till fullt utförande. (Dessa annonseras »sous presse» med tit
larna Sodome et Gomorrhe III och IV i första upplagans del V av la Recherche, 1922. ) 
Bardèches undersökning av författarens tekniska utveckling visar att vägen till Verket 
leder från självbiografisk kontinuitet i Jean Santeuil mot synkopering i la Recherche -  
vissa tidsavsnitt hoppas där över utan att författaren markerar det. I Jean Santeuil, 
säger Bardèche, behandlas t. ex. Dreyfusaffären som en fråga att individuellt ta ställ
ning till i ett visst tidsskede; detta avsnitt har i det närmaste försvunnit i la Recherche. 
Bardèche tar inte upp Dreyfusaffärens utsträckta roll i la Recherche som social kataly
sator och mätare av tidsförändring och åsiktsklimat.

Samma skillnad behandlas mer konkret i Emilien Carassus studie (19 71) över hur 
Dreyfusaffären ingår i Jean Santeuil respektive la Recherche, L’Affaire Dreyfus et 
l’espace romanesque, de Jean Santeuil à la Recherche du temps perdu i Proustnumret 
av Revue d’Histoire Littéraire de la France 1971 nr. 5-6. Samma procedur belyses på 
annat plan av Jean Yves Tadié, i samma tidskriftsnummer med Portrait de Françoise, 
en studie över Prousts porträtteknik. I utkasten till porträtten av trotjänarinnan Fran
çoise samlar Proust alla de drag han vill ha med och skapar oerhört kondenserade 
porträtt, medan han i la Recherche endast ger upplysningar om henne -  och övriga per
soner -  sporadiskt och närmast droppvis. Dessa porträttutkast vittnar inte bara om änd
rad teknik. De bör kanske också betraktas som en författarens minneslistor. Bardèche 
(II, s. 204) omnämner för övrigt att Proust liksom eleverna i 1600-talets jesuitskolor 
hade sina adages, en anteckningsbok med bonsmots, formuleringar m. m. som han 
tänkt sig att arbeta in i verket. Studien om Marcel Prousts »vetenskapliga», natura
listiska teknik är inte skriven -  han förhånar ju ständigt själv »observatören», men den 
skulle kunna skrivas som ett kapitel i den likaledes oskrivna avhandlingen om Marcel 
Proust och naturalismen.

Bardèche talar om montageteknik (han har skrivit en bok om film också) när han 
vill karakterisera Prousts arbete med enskildheter som monterats till en ny helhet. 
Denna teknik måste ses i samband med det som Bardèche kallar transferts, förflytt
ningar av passager till en annorlunda omgivning. Den mest kända tekniken hos Proust 
är tillskrivningarna, de ständiga interpolationerna som ibland blev så långa att de skrevs 
på smala pappersremsor, paperoller, som rullades samman och klistrades i marginalen 
på manus. (Dessa paperoller var tydligen Céleste Albarets uppfinning.) Egentligen är 
stora delar av hela romansviten en väldig interpolation, eftersom planen på en diptyk 
(Le temps perdu -  Le temps retrouvé) vid tiden för publiceringen av Du côté de chez 
Swann (1913) redan hade vuxit ut till en triptyk, och när första världskriget stoppade 
tryckningsplanerna växte verket med de två volymerna om Albertine. Sista delens sista 
parti som skrevs först, en version finns från 1909, skrevs om några gånger, men
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viktigast i detta sammanhang: »sköts fram» ytterligare genom den långa interpolatio- 
nen om Paris under krigsåren, skriven i ett enda svep, säger Bardèche, som ingår i 
slutdelen av la Recherche, Le temps retrouvé.

Hos Marcel Proust som hos andra författare finns alltid två motverkande eller 
samarbetande krafter, författarens plan och verkets plan. »En general är som en 
författare, som vill göra ett visst stycke, en viss bok, och som boken själv med de 
oväntade resurser som den uppenbarar, den återvändsgränd som den oväntat presente
rar, tvingar att avvika från den förutfattade planen» (Marcel Proust, RTP III, s. 760).

För att återgå till montagearbetet i la Recherche visar sig Marcel Prousts tekniska 
framsteg, påpekar Bardèche, särskilt i framställningen av minnesupplevelserna, som i 
Jean Santeuil inte är insatta i något sammanhang och inte har någon funktion i 
berättandet. I la Recherche däremot har minnesupplevelserna som bl. a. Gaëtan Picon 
anmärkt (Lecture de Proust, 1963) en viktig funktion som iscensättningsmedel. 
Bardèche renodlar synpunkten. Madeleinekakan är en Deus ex machina, ja ett illusio- 
nisttrick {truc de prestidigitateur) och det ofrivilliga minnet »är bara en myt». Bardèche 
har naturligtvis rätt i sin huvudsynpunkt — ingen blir författare för att han har 
minnesupplevelser. Emellertid kan det vara lämpligt i sammanhanget att ett ögonblick 
stanna upp vid den berömda madeleinekakans plats i den nya Proustforskningen. 
Genom Contre Sainte-Beuve har vi fått kännedom om en tidigare version av madelei- 
nepassagen i la Recherche, där en vanlig teskorpa (biscotte) spelade madeleinens roll. 
Proust har alltså valt den senare, liksom han valt att begagna just denna minnesupple- 
velse i början av sitt verk, i stället för någon annan minnesupplevelse som kunnat 
komma i fråga och som kronologiskt sett antecknats tidigare (Bardèche I, s. 170 f.). 
Varför, har forskningen frågat sig, och svaren har varit många. George Painter har 
påpekat madeleinens funktion av pilgrimsemblem i sin Proustbiografi, del I, andra har 
studerat dess sensuella konnotationer. Serge Doubrovsky har ägnat madeleinen en 
essä, La place de la madeleine. Ecriture et fantasme chez Proust, 1974, med motto ur 
ett franskt slanglexikon: »Biscuit, (tremper son): Accomplir l’acte charnel.» Att doppa 
sin kaka i té är alltså inte alltid så oskyldigt som det låter. Philippe Lejeune fångar i en 
ordlek madeleinens dubbla funktion när han kallar den för verkets matris i uppsatsen 
Ecriture et sexualité, som ingår i tidskriften Europés andra Proustnummer, febr.-mars 
19 7 1. Bardèche har för övrigt själv påpekat att Prousts planer beträffande minnesupp
levelserna är annorlunda i utkasten till Le temps retrouvé än i den text vi känner. I 
utkasten får enbart de sensuella minnesbilderna bevara sin lyskraft i tiden. — Detta 
motsägs dock delvis av den Cahier med utkast till Le temps retrouvé som presenteras 
av Henri Bonnet i Cahiers Marcel Proust 6. Dessa andra utkast, som alltså Bardèche 
inte tagit upp, visar att Marcel Proust också laborerar med minnesupplevelsernas möj
liga funktion att förändra språket (s. 140). Tyvärr finns det inte någon översiktlig stu
die av språkproblematiken i la Recherche, däremot intressanta specialstudier som tan
gerar förhållandet mellan språk och upplevelse i la Recherche, t. ex. Gérard Genettes 
Proust et le langage indirect i Figures II (1969) och Serge Gauberts La Conversation et 
1’Ecriture i Europés första Proustnummer aug.-sept. 1 970 .  — Senast har madeleinen 
studerats av Jean Ricardou som kallar den en »métaphore productrice», en metafor 
som producerar text (Cahiers Marcel Proust 7, s. 27), teoretiskt sett ett intressant 
bidrag till Proustforskningen av författaren till Nouveau roman: hier, aujourd’hui I—11 i 
serien 10/18, — om än hans konkreta resultat verkar klent underbyggda. Fast nog har 
madeleinen producerat text, och kommer att fortsätta därmed. För att återgå till 
Bardèche kan man sammanfattande säga att denne har gett en god bild av författaren 
Prousts utveckling mot större färdighet, men hans egen helhetssyn på Prousts roman är 
alltför färgad av den pessimism som Gaëtan Picon mera beslöjat gav uttryck åt i sina 
Lecture de Proust, -  nämligen att Proust i sin vilja att skapa en ny roman snarast 
skapat en antiroman, som blivit ett farligt mönster för efterföljarna. Bardèche luftar
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alltså sitt privata missnöje med den s. k. nya romanen som onekligen fann mycket att 
hämta hos Proust.

Samma år som Bardèches arbete utkom presenterade Jean Yves Tadié sin avhand
ling Proust et le roman. I sitt förord avvisar Tadié kategoriskt användningen av 
kategorier utanför verket självt, t. ex. någon allmän idé om romanen eller någon allmän 
uppfattning om hur man bör studera en roman. Hans uppgift är inte att göra en bok om 
romanen med exempel hämtade från la Recherche, utan tvärtom att utgående från 
verket komma fram till uppfattningar som gäller just verket i fråga. Tadiés viktigaste 
föregångare är Germaine Brées suggestiva Du temps perdu au temps retrouvé 1950 
(ny upplaga finns på engelska, London 1968), Gaëtan Picons redan nämnda bok och 
främst Jean Roussets uppsatser i Forme et Signification 1962, som starkt betonar den 
sinnrika kompositionen i la Recherche. Texten i la Recherche uppfattas som en helhet 
av Tadié och han kolliderar inte med Bardéche, som intresserade sig lika mycket för 
vägen som målet. Tadié beskriver i kapitlet Architecture de l’œuvre Prousts använd
ning av symmetrier, kontraster, parallellismer. Cirkelstrukturen, som Rousset fann ut
märkande för verket som helhet finns också inom verket. Tadié pekar särskilt på Com- 
brayavsnittet i första delen av la Recherche och vidare på den del, Sodome et Gomor- 
rhe, som följer omedelbart på Le côté de Guermantes.

Tadiés undersökning kompletteras med fördel av Michel Raimonds uppsats Note 
sur la structure du Côté de Guermantes i Proustnumret av Revue d’Histoire Littéraire 
de la France, 19 7 1 nr. 5-6. Raimond isolerar inte frågorna om verkets genesis och dess 
struktur från varandra. Han studerar tilläggen och menar i viss motsättning till tidigare 
forskare som Albert Feuillerat och Anthony Pugh (se Pughs inlägg i Entretiens sur 
Marcel Proust, sous la direction de Georges Cattaui et Philip Kolb, 1967), att dessa 
tillägg och omflyttningar som Proust gör, har till syfte att framhäva initialstrukturen i 
verket. Raimond hänvisar till avsnittet om mormoderns död, som från början hörde till 
sista delen av la Recherche. Genom att Proust flyttade passagen kommer dödsmotivet 
att understryka Guermantesdelens huvudmotiv, det mondäna livets intighet.

Mormoderns död innebär avsked med uppväxttid och ungdom, något som hjäl- 
ten-jaget inte blir medveten om förrän i slutet av Le temps retrouvé, när han förstår att 
hans tid är inne. Tanken på döden som en privat icke meddelbar erfarenhet skulle ha 
försvagats om inte Proust flyttat detta avsnitt.

Tadié utesluter helt frågor om verkets genesis, vilket är en svaghet i hans annars 
briljanta tes. Däremot må det väl närmast betecknas som grov försumlighet att Tadié 
inte tillgodogjort sig eller ens nämner ett av de viktigaste arbetena om kompositionen i 
la Recherche, nämligen Hans Robert Jauss Zeit und Erinnerung in M. Prousts A la 
Recherche du temps perdu. Ein Beitrag zur Théorie des Romans. (Heidelberger 
Forschungen 3, 1955, och i ny upplaga 1970). Detta särskilt som Jauss bygger sin 
studie över samma komponenter, jaget och tiden. Ingen har som Jauss spårat den 
tematiska enheten i bildspråket eller beskrivit den spänning som finns mellan la 
Recherches slutna evokationer och den tidsdimension som verket ändå uppenbarar. 
Tadié är dock inte ensam om att försumma Jauss arbete trots att det anmäldes i 
BSAMP redan 1958. De nationella barriärerna inom forskningen gör ingen glad men 
borde kunna raseras av en mer välvillig översättningspolitik.

En Proustavhandling av mer allmänteoretiskt intresse än Tadiés är Gérard Genettes 
Discours du récit (1972) med övertiteln Figures III. Redan i Genettes Figures I 
(1966) ingick en essä om Marcel Proust som måste betecknas som genial i sin fräschör. 
Genettes förmaga att i denna essä, Proust palimpseste, ge så mycket väsentligt och 
sammanfattande om författaren saknar inte samband med de inträngande studier av 
barockens författare som Genette är mest känd för. Den som studerat olika epoker har 
mer perspektiv och kan finna ett bättre utgångsläge än specialisten. Genette är ett
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utmärkt exempel på att forskning i förflutna skeden är fruktbara också när man närmar 
sig 1900-talsförfattare. Proust palimpseste liksom en i Figures II (1969) ingående 
Proustessä La littérature et 1’espace, vittnar just om den känsla för tillvarons paradox 
som Genette i sina essäer om barockens författare demonstrerar som en det litterära 
verkets drivkraft, en litteraturens perpetuum mobile. Avhandlingen från 1972 är dock 
snustorrt skriven och så teoretisk att den vissa ögonblick verkar parodi på avhand- 
lingsspråk. Ett sakregister redovisar dock de många nya termer som Genette arbetar 
med (utan att själv ett ögonblick tro på att de ska överleva, om man får döma av den 
defaitistiska efterskriften). Genette hämtar sin terminologi ur grekiskan och det är en 
egendomlig ironi att samtidigt som studiet av grekiskan förringas (också i Frankrike) 
invaderar grekiskan terminologin i den nya litteraturvetenskap som har om inte rent 
marxistiska dock klart radikala förtecken. Genette har givetvis andra ambitioner än de 
rent metodologiska. Flan utgår från den vetenskapliga satsen att det egendomliga 
eller originella bara kan fungera som egendomligt och originellt om man samman
ställer det med det generella, och vice versa. Dilemmat för vetenskapen är att den dras 
mellan två självklarheter. Alla vetenskapliga objekt är unika och enstaka, samtidigt 
som vetenskapen enbart bör syssla med det generella. Genettes sats är en negation av 
Tadiés program, som han citerar som motsatt sitt eget; vilket inte hindrar att han kun
nat utnyttja åtskilliga av Tadiés resultat.

Tadié uppfattade la Recherche som en poetisk roman, medan Genette i sak närmar 
sig Bardéches syn — la Recherche är en antiroman. Det kan inte uteslutas att Genettes 
resultat är styrda av en sådan redan känd sats, vars bevisföring han åtagit sig att 
genomföra. Det blir då också möjligt att se Genettes arbete som en ny modell av den 
klassiska parallellen — jämförelsen mellan två författare som i Proustforskningen 
specialiserats till en parallell mellan Balzac och Proust.

Proust själv uppmärksammade särskilt Balzacs tidsinterpolationer, »interpolation 
des temps» (i Contre Sainte-Beuve, Plejadutg., s. 289), en teknik som han själv skulle 
driva åtskilligt längre och vars princip lätt åskådliggörs i Jean Roussets uppsats Le statut 
narratif d’un personnage: Swann, Cahiers Marcel Proust 7, s. 77, som ett konstant 
avstånd mellan två kronologier, händelsernas och berättelsens, i motsats till den 
biografiska berättelsemodellen som följer hjältens kronologi, typ Stendhals Le rouge 
et le noir. Ett viktigt kapitel hos Genette, »Ordre», berör just dessa tidsinterpolationer 
hos Proust. Berättarens allnärvaro i tid och rum i la Recherche markeras av att det 
närvarande ständigt interpoleras av det förflutna och av framtiden. Begreppen retro- 
spektion och anticipation ersätts hos Genette av två berättartekniska kategorier ana- 
leps och proleps. Medan Rousset framhäver det anakronistiska i teckningen av Swann 
(Cahiers Marcel Proust 7, ss. 78, 80) pekar Genette på hur i la Recherche både den 
kronologiska ordningen och dess motsats oordningen anakronismen upplöses i något 
utanför tid, i en akronisk situation som på en gång kan betecknas som proleptisk och 
analeptisk.

Rörelsen bakåt mot det förflutna och framåt mot framtiden utgår från ett nuplan som 
hålls i jämvikt av två motsatta rörelser vilka sålunda upphäver varandra. Genette 
exemplifierar med Swanns vakna drömmar (RTP I 470) om hur han presenterar sin 
dotter Gilberte för hertiginnan av Guermantes. Dessa drömmar upptog Swann redan 
före hans giftermål med Odette, och de kan kallas proleptiska — anticiperande — om 
man utgår från Swanns situation före giftermålet, men eftersom de återkallas i 
jagets-Marcels medvetande långt efter Swanns giftermål, upphäver de varandra i tiden. 
Det förflutnas fantasm sammanfaller med det ögonblick då fantasmen motsäges av 
nuets klara fakta. Swann fick inte presentera sin dotter och får i nusituationen fortsätta 
med att drömma det förflutnas framtidsdrömmar. Swann är en av jagets identifika- 
tionspunkter i la Recherche. (Om förbindelserna mellan jaget och Swann, se Rousset 
Forme et Signification, s. 146.)



I kapitlet Durée tar Genette upp ett gammalt ämne i Proustforskningen, förhållan
det mellan den interna kronologin i la Recherche, den som rör jagets uppväxt och 
utveckling och den externa, som kan bestämmas med hjälp av de yttre historiskt 
daterbara fakta, som nämns i verket. Den äldre forskningen, t. ex. Willy Hachez stu
dier över kronologien i la Recherche (BSAMP 1956, 1965) har till varje pris velat be
vara känslan av att jaget i la Recherche representerar Proust själv och att den slutliga 
författar kallelsen som drabbar jaget i Le temps retrouvé gällde just författandet av la 
Recherche. Men både yttre och inre kronologi visar tydligt att jaget vid slutet av roma
nen befinner sig i en tid, som måste placeras i framtiden, bortom författaren Prousts 
upplevda tid, fram mot 1925. Genettes hypotetiska kronologi tavla visar en stegrad 
diskontinuitet i berättelsen. Synkoperingen, med Bardéches term, avspeglas också i la 
Recherches utveckling mot långa scener, vars tidrymd gäller en dag eller två, alterne
rande med lakuner som tidsmässigt drabbar flera år i följd. Dessa temporala ellipser 
kvalificeras i allmänhet som sådana i äldre romantradition, där de täcks av snabba re
suméer, medan de i la Recherche är omöjliga att inringa. Särskilt årstidspreciseringarna 
glider omärkligt iväg bakåt och framåt. (Genette hänvisar här till Georges Daniel, 
Temps et mystification, 1963.)

Största delen av Prousts text måste definieras som scen konstaterar Genette, stödd av 
Tadié. Om man uppfattar deskriptionerna som särskilt utmärkande för la Recherche 
beror det antagligen på att dessa hos Proust inte fungerar som i äldre berättartradition, 
där de snarast fungerar som andhämtning i själva berättelsen, som deskriptiva pauser, 
varemot Prousts deskriptioner, som analyserar den betraktandes aktiva perceptioner, 
inte kan särskiljas från aktiv berättelserytm.

Tidigare romanberättande, säger Genette, byggde på rytmisk opposition av detalje
rad scen och summarisk berättelse, och denna växelverkan återspeglades i kontrasten 
mellan dramatiskt-odramatiskt. Det odramatiska ingick i resumépartierna och i de 
deskriptiva pauserna, vilka fungerar som förbindelseled och anhalt mellan de drama
tiska partierna som hade till syfte att föra handlingen framåt. Visst finns det i la 
Recherche scener med samma funktion, men de fem stora scener som bildar stommen 
i la Recherche har det inte. Långt ifrån att karakteriseras av dramatisk koncentration 
drar de i stället till sig alla slags informationer och biomständigheter, sväller ut i 
digressioner, anticipationer, retrospektioner, didaktiska interfolieringar osv. Deras roll 
kallar Genette inaugurativ. De initierar hjälten i en ny miljö och de öppnar en serie 
liknande scener som sedan inte vidare omnämns. I kapitlet Fréquence berör Genette 
utförligt — och med hjälp av Ferdinand de Saussure — Prousts teknik att växla mellan 
det enstaka och återupprepade (det »singulativa» och »iterativa»). I äldre romaner 
används det iterativa i ungefär samma syfte som deskriptionen, och liksom denna 
underordnas handlingen, underordnas den iterativa berättelsen den singulativa (som är 
den vanliga formen för huvudhandlingen). Flaubert, säger Genette, var den förste som 
på allvar försökte skapa balans mellan de två huvudtyperna, a. att berätta en gång vad 
som hänt en gång och b. berätta en gång vad som händer ett obestämt antal gånger 
(récit singulatif resp. itératif). I Jean Santeuil har Proust för sin roman valt den normala 
singulativa berättelseformen, medan han i Contre Sainte-Beuve är heltigenom iterativ.
I la Recherche väljer Marcel Proust att balansera båda utvägarna, och det är i linje med 
övriga val i la Recherche. Kapitlet Mode inleder med en kritisk resumé över tidigare 
distinktioner mellan olika sätt att berätta. Genette själv stannar för termerna récit 
diévénements, händelseberättelse, och récit deparoles, talberättelse. Händelseberättelsen 
definieras som transkription av det som antages vara icke-verbalt till något verbalt, dvs. 
återgivningen av händelseberättelsens mimesis måste alltid bli en illusion av mimesis; 
och graden av mimesis bestäms av variabla faktorer som mottagarens-läsarens disponi- 
bilitet eller den historiska tidsrymden. Vad Racines publik uppfattade som mime
sis, verklighetsillusion, gäller inte för Zolas. Också ideologiska faktorer kan påverka
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vår mimesisuppfattning. De mimetiska faktorer som Genette anser sig kunna be
stämma som knutna till texten, är dels informationsmängden i texten, dels närvaron av 
den som informerar, dvs. berättaren. Något förvånande gör Genette en formel av 
detta: författarens närvaro reduceras i samma mån som de målande detaljerna ökar. 
Det torde snarare vara så att för många verklighetseffekter (Barthes term effets de réel 
citeras av Genette) leder tankarna till frågan om vem det kan vara som uppfattar så 
mycket av verkligheten omkring sig. Marcel Proust är logisk, inte paradoxal, när han 
sammanför detaljerad berättelse och en aldrig upphörande berättarnärvaro, men natur
ligtvis är det å andra sidan riktigt att Marcel Proust bryter mot konventionen när han 
sammanför dessa båda funktioner i la Recherche, vars scener är på en gång maximalt 
informerande, mimetiska, samtidigt som de utmärker sig av att berättarens närvaro är 
konstant påtaglig.

Talberättelsen återger det som säges, antingen i direkt form (typ Homerus) eller i 
indirekt (typ Platon). Romanen undgick inte att påverkas av att Aristoteles förkärlek 
för det direkt återgivna talet blev normgivande under århundraden. Genette säger 
ironiskt, att ända mot slutet av 1800-talet uppfattar man ömkligen romanscenen som 
en blek kopia av den dramatiska scenen, en tvåfaldig mimesis, en imitation av imita
tion. En av romanens frigörelseprocesser blev helt enkelt att utnyttja denna direkta 
talåtergivning in extremis ända till den inre monolog, som Genette föredrar att kalla 
omedelbart tal, discours immédiat. Detta förekommer praktiskt taget inte i la Recher
che. Mest utmärkande i la Recherche är i stället det stiliserade talet, också en extrem 
form av talåtergivning där författaren »imiterar» (Genettes citationstecken) sina ro
manpersoners språk på gränsen till att pastischera dem. Den mimetiska effekten når sin 
yttersta gräns, där realismen övergår i ren irrealism. Personer i la Recherche som 
Charlus och Legrandin synes imitera sig själva, karikera sina språkliga egenheter. Det 
som skulle beteckna deras innersta personlighet, deras stämma, blir i stället tecken för 
upplösning och död och accentuerar därmed en huvudlinje i la Recherches person
skildring, nämligen att personligheten är något ogripbart och undanglidande. (Om 
pastischens roll i la Recherche se vidare Jean Milly, Les pastisches de Proust, 1970.)

Liksom Tadié ägnar Genette stort utrymme åt vad man allmänt kallar point de 
vue-tekniken men Genette föredrar att kallafocalisation. Genette understryker betyd
ligt kraftigare än Tadié att i la Recherche fungerar denna berättartekniska kod, det 
begränsade synfältets, tillsammans med en annan, den allvetande berättarens. Genette 
kallar denna dubbelhet för focalisation double, dubbelfokusering, och anser att Marcel 
Proust därmed överskrider inte bara villkoren för romanens verklighetsillusion utan 
också den tankens lag som vill att någon inte på en gång kan vara utanför och innanför. 
Analysen fästes vid den berömda voyeurscenen eller Montjouvainscenen i Swann, där 
fokuseringen — som jag översätter Genettes term — är det upplevande jagets, vad 
beträffar det som ses och hörs, samtidigt som tankar och känslor helt fokuseras till 
mademoiselle Vinteuil. Allt försiggår som om vittnet inte kunde se och höra allt men i 
gengäld var tankeläsare. Genette anser sammanfattningsvis att la Recherche är en ro
man, men han menar samtidigt att denna genrebestämning är otillräcklig och att denna 
ambiguitet är ett brott mot berättarteknikens konventioner. La Recherche är också 
självbiografi. Philippe Lejeune påpekar i en uppsats, Le pacte autobiographique, i 
nr. 14 av Poétique, 1973, att detta på en gång namnlösa och namngivna jag i la 
Recherche är vad som gör genrebestämningen så svår och tvetydig. Beträffande detta 
jag, på en gång hjälte, berättare och författarens alter ego, måste varje Proustforskare 
bestämma sig för hur han eller hon vill omtala det. Jauss skriver »Marcel» resp. berät
taren, Brée, Picon och Tadié, använder begreppet berättare, le narrateur, i vid me
ning. Rousset och Deleuze (den sistnämnde i Proust et les signes, 1964, ny upplaga 
med tillägg 1970), talar om hjälten resp. berättaren, Genette skriver Marcel och be
rättaren, och andra variationer finns. Efter den första Proustforskningen samman
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blandning mellan jaget i la Recherche och personen Marcel Proust, kom en period 
av formalism som nådde sin kulmen med Marcel Muller, Les voix narratives dans la 
Recherche du temps perdu (1965) och nu synes vara på återtåg. (En resumé över 
problemet jag-berättaren finns hos Tadié, Lectures de Proust, s. 230.)

Genom att definiera la Recherches egenart som poetisk roman anknöt Tadié till den 
tradition i Proustforskningen som främst uppfattat la Recherche som uttryck för en 
estetik, en roman som beskriver stadier på konstens väg, en tradition som fortfarande 
är synnerligen livskraftig inte minst inom anglosaxiskt språkområde t. ex. med Barbara 
Bucknalls Illinoisavhandling The Religion of Art in Proust (1969) och George 
Stambolians Chicagoavhandling Marcel Proust and the Creative Encounter (1972). 
Roger Shattuck skriver i sin bok Proust (Fontana Modern Masters 1974) lite ironiskt 
om »this ultimate monument to the artistic vocation, banked high on all sides by 
interpretation and biography», och Shattuck är inte främmande för den hädiska 
tanken att ge ut en nerbantad version av la Recherche. Bardéche hör däremot av
gjort till en annan tradition, som föredragit att i Proust främst uppskatta moralisten, 
observatören, sociologen och som vid Proustläsningen gärna tar språng över 
impressioner och minnesbilder. Hit hör Jean François Revel, som har sociologiska 
synpunkter på texten i sin bok Sur Proust (i960, ny översedd upplaga 1970) som 
han kallar en »antikonformistisk» läsning av la Recherche. Ser vi på de senaste 
femton årens Proustforskning i Frankrike, kan man lägga märke till att, som antytts 
ovan, 6o-talsformalismen nu börjar släppa sitt grepp. Gilles Deleuzes nämnda ar
bete mottogs t. ex. med särskilt jubel 1964 just för att den innebar en schematisering 
av la Recherche och ställde upp en sträng hierarki i framställningen av hjältens läroväg 
fram till konsten överst på stegen. Men om la Recherche är en Lehrjahrebok desavou
erar den till slut kunskap och utveckling liksom också konsten lämnas i sticket i kraft av 
den proustska jämviktsprincipens både-och. Proustforskningen har så sakta börjat 
angripa myten om konstens supremati i la Recherche. Om man till sist vill stanna vid 
någon särskild forskare som antyder dessa nya vägar blir det Jean Pierre Richard i sin 
essäsamling Proust et le monde sensible (1974)· I en av essäerna, Proust et la nuit 
mérovingienne (också i Cahiers Marcel Proust) börjar han med att demonstrera en 
gammal sanning, att litteratur beror av litteratur, med den för litteraturhistorikern 
självklara gesten att placera ett citat, -  två citationstecken i Du côté de chez Swann 
anger att Proust citerar någon. Richard visar att det är Augustin Thierry, merovinger- 
nas skildrare. I Prousts landskap i hjärtat av Combray finns kyrkan med gravar av sten 
som flyter ut i tiden, och en krypta med underjordiska gångar och brunn. Kyrkan reser 
sig på merovingernas grymma spår, men stöder sig på det förflutnas ruiner om också 
bara för att trycka ner dem för alltid i mörkret (Cahiers Marcel Proust 6, s. 30). De 
mörka inslagen i la Recherche betingar de ljusa. Och själva drivfjädern, den bärande 
visionen, är varken den svarta fanan, de fördömdas tecken, eller konstupplevelsens 
frälsande budskap utan dubbelsynen, det eviga både—och, som ligger i själva ramens 
dubbla tidsperspektiv.


