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МАРСЕЛПРУСТ
(1871–1922)

ДУ ШАН ПА ЈИН

ПРОНАЂЕНОВРЕМЕ

СА ЖЕ ТАК: У овом тек сту освр ну ће мо се на јед ну од Пру сто
вих пре о ку па ци ја, ко је су би ле од зна ча ја и за ње го во де ло и за ње га 
као чо ве ка, а то су бла же ни тре ну ци (mo ments bi en he u re ux), или 
при ви ле го ва ни тре ну ци (mo ments pri vilégiés). 

Ти тре ну ци су би ли ка ко оно што је он же лео да у свом де лу 
са чу ва и пре не се дру ги ма, та ко и оно што је же лео да ар ти ку ли ше 
и из дво ји, као ис ку ства ко ја су за ње га има ла бит ну ег зи стен ци
јал ну вред ност, јер су да ва ла сми сао жи во ту, упр кос про ла зно сти, 
смр ти, или бе сми слу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: иш че зло вре ме, из гу бље но вре ме, про на ђе
но вре ме, бла же ни тре ну ци, при ви ле го ва ни тре ну ци

Тре ба има ти у ви ду да за Пру ста бла же ни тре ну ци ни су ну жно 
по ве за ни са умет нич ким де ли ма (тј. до жи вља ва њем умет но сти) 
већ са пре кла па њем се ћа ња и ак ту ел них ути са ка. Од је да на ест 
глав них тре ну та ка ко је на во ди Ше так1, са мо је дан је по ве зан са 
до жи вља јем умет нич ког де ла (Вен те је вог сеп те та). Та ис ку ства 
се ја вља ју у јед ном ис тан ча ном есте тич ком опа жа њу све та жи во
та и вре ме на – есте тич ко ов де ни је огра ни че но на умет нич ке до
жи вља је не го на сфе ру опа жа ња у ко јој се ком би ну ју раз ли чи ти 

1 Shat tuck, Ro ger (1964): Prusts’s Bi no cu lars, Shat to & Win dus, Lon don (стр. 
70−4).
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аспек ти, или свој ства. Пруст ве зу је уз сво је бла же не тре нут ке: бла
жен ство и чу ђе ње, не на мер ност и уса гла ша ва ње са ек ста тич ком 
ван вре ме но шћу. 

ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊЕ ТОГ БИ ЋА (CET ÊTRE)

За Пру ста бла же ни тре ну ци на ста ју у спо ју са да шњег и про шлог. 
Ме ђу тим, од тог пра ви ла по сто ји је дан из у зе так − то је тре ну

так по ве зан са мар тен вил ским зво ни ци ма, ко ји се не за сни ва на 
се ћа њу. Тај од ло мак – у књи зи У Сва но вом кра ју2 – по чи ње „зо вом” 
ко ји пи сцу упу ћу ју раз ли чи ти ути сци, по зи ва ју ћи га да од го нет не 
осе ћа ње сре ће по ве за но с њи ма. Док се во зио ка Мар тен ви лу, пи
сац је угле дао на јед ној кри ви ни два тор ња ко ја су си ја ла на сун цу. 
Ис пу њен не на да ном ра до шћу, он осе ћа да тај сјај скри ва не ко значе
ње и као да му го во ри: „Хај де, ра за знај ме у маг но ве њу и, ако имаш 
сна ге, по ку шај да раз ре шиш ениг му сре ће ко ју ти пру жам.” 

1) Циљ је да се оства ри уса гла ша ва ње са чи стим вре ме ном 
(веч ним са да, тј. ван вре ме но шћу, или атем по рал но шћу, у ко јој 
не ма про ла зно сти) и да се пре по зна вла сти то екс тем по рал но (ван
вре ме но) соп ство. За Пру ста, по ве зи ва ње про шлог са са да шњим 
ис ку ством зна чи ло је за у ста вља ње вре ме на и из два ја ње вре ме на 
„у чи стом ста њу”, пре по зна ва ње тог би ћа (cet être) ко је се хра ни 
„су шти ном ства ри”. То се за сни ва ло на не на мер ном (не вољ ном), 
спон та ном се ћа њу3, док је вољ но се ћа ње обич но во ђе но не ком 
(прак тич ном) свр хом.4

2 У Сва но вом кра ју је пр ва књи га у скло пу из да ња Пруст, М. (1983): У тра
га њу за иш че злим вре ме ном, Бе о град, Но лит, На род на књи га; Но ви Сад, Ма ти
ца срп ска – књи ге 1–7: 1. У Сва но вом кра ју – 2. У се ни де во ја ка у цва ту – 3. Око 
Гер ман то вих – 4. Со до ма и го мо ра – 5. За то че ни ца – 6. Не ста ла Ал бер ти на 
– 7. На ђе но вре ме. Пре вео Жи во јин Жи вој но вић.

3 Ро џер Ша так (Shat tuck – на ве де но де ло, стр. 69−75) спро вео је па жљи ву 
ана ли зу бла же них тре ну та ка, али је за не ма рио или пот це нио, уло гу не вољ ног 
се ћа ња у тим тре ну ци ма. Он их опи су је на сле де ћи на чин. Пр во, Мар сел је увек 
у рас тре се ном ду шев ном ста њу. Дру го, у пи та њу је фи зич ка сен за ци ја ко ја на
сту па нео че ки ва но. Тре ће, та сен за ци ја пра ће на је осе ћа њем за до вољ ства и сре ће 
који се уоп ште не мо гу об ја сни ти са мом сен за ци јом. Че твр то, све то из ди же Мар
се ла из ван са да шњо сти, при че му до ла зи до се ћа ња и пре по зна ва ња про шлог 
до га ђа ја, ко ји се укљу чу је у би но ку лар но по ље на по ре до са са да шњим до га ђа
јем. Пе то, пр ве три на бро ја не ком по нен те ства ра ју ве зу не са мо са про шлим 
не го и бу ду ћим до га ђа јем. Он (Shat tuck, 1964: 40) по ми ње раз ли ку из ме ђу не
хо тич ног се ћа ња и све сног пре по зна ва ња у сле де ћем сми слу: не хо тич но се ћа ње 
(бла же них тре ну та ка) на спрам Мар се ло вог све сног пре по зна ва ња во ка ци је 
пи сца и вла сти тог за дат ка пи са ња.

4 По ре ђе ња ра ди, на ве шће мо ов де свој ства тех ни ке сло бод них асо ци јаци
ја у пси хо а на ли зи. Сло бод но асо ци ра ње у пси хо а на ли зи ко ри сти се не хо тич ним 
се ћа њем у прак тич не свр хе. Па ци јент тре ба да се се ти не ких про шлих ис ку ста ва 
(емо ци о нал них кон фли ка та) да би пре по знао њи хо ву кон вер зи ју у са да шње 
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У бла же ним тре ну ци ма до ла зи до спе ци фич не тран сцен ден
ци је или ек ста зе, тј. на ди ла же ња вре ме на и дру гих огра ни че ња 
(ек ста зе, у сми слу да чо век као да из ла зи из ван се бе као огра ни
че ног и усло вље ног би ћа). 

„Пре ста дох се осе ћа ти осред њим, без вред ним, опи пљи вим, 
об ли ко ва ним, смрт ним”, ка же Пруст (У Сва но вом кра ју). 

У по след њем то му (На ђе но вре ме) Пруст ве ли да је схва тио 
да су ти тре ну ци би ли бла же ни, јер је та да био осло бо ђен зеб ње 
и сум ње у ве зи са сво јом бу дућ но шћу (да ли је он пи сац, да ли 
„гу би” вре ме?). Та да је рас по ла гао вре ме ном из ван про ла зно сти 
и си гур но шћу ко ја га је чи ни ла рав но ду шним у од но су на смрт. 

По ред спе ци фич не оп чи ње но сти или за ди вље но сти, пре по
зна ва ње ван вре ме ног (екс тем по рал ног) соп ства је сте дру ги услов 
по сти за ња осло бо ђе ња кроз есте тич ко или ек ста тич ко ис ку ство 
бла же них тре ну та ка.

2) Али пи та ње је ка ко ће мо раз у ме ти, из јед ног по гла вља 
На ђе ног вре ме на, онај ма ти не код Гер ман те о вих ко ји сле ди иза 
по след њег бла же ног тре нут ка? На и ме, по сле два де се то го ди шње 
па у зе, Мар сел по но во сре ће сво је оста ре ле при ја те ље, ко је с му ком 
успе ва да пре по зна, уо ча ва ју ћи ра зор ну моћ вре ме на. Бе кет5 и 
Ша так6 сма тра ју то до ка зом да су бла же ни тре ну ци за ка за ли, да 
смрт ба ца нео т кло њи ву сен ку (јер она по ста вља гра ни цу чо ве ко
вој спо соб но сти да ства ра), да вре ме – да кле – ни је би ло про на ђе
но или по но во осво је но не го са мо при вре ме но по ти сну то и да 
са да уз вра ћа уда рац, то ва ром го ди на и пра хом ко јим је по су ло 
ко се и ли ца Мар се ло вих по зна ни ка.

3) Су о че ни са овим пле сом смр ти и про ла зно сти, Са мју ел 
Бе кет и Ро џер Ша так би ли су спрем ни да за кљу че да ту пре ста је 
ва жност и зна че ње бла же них тре ну та ка. Би ли су спрем ни да пре
да ју за бо ра ву те шко осво је но пре по зна ва ње (re con na i san ce) екс
тем по рал ног би ћа. Они су за кљу чи ли да пред ли цем про ла зно сти 
и смр ти бла же ни тре ну ци и екс тем по рал но би ће (пре по зна то као 
су бјект тих тре ну та ка), мо ра ју да усту пе, као што ро ман тич ни 
сно ви и за но си усту па ју пред гру бом ре ал но шћу жи во та.

Њи ма се чи ни ло да Пру сто ва оп ци ја за ства ра ла штво, за умет
ност, на по то њим стра ни ца ма На ђе ног вре ме на го во ри у при лог 

симп то ме; то тре ба да га осло бо ди про шло сти (тј. кон фли ка та) и са да шњо сти 
(тј. по на вља ња симп то ма). Сли чан склоп мо же се на ћи у ин диј ској ме ди та тив ној 
тра ди ци ји. Чо век тре ба да се ти пре ђа шњих жи во та да би пре по знао од но се из
ме ђу не раз ре ше них тен ден ци ја и свог са да шњег жи во та. На тај на чин осло ба ђа 
се кар ме и ну жно сти (да љег) по на вља ња ин кар на ци ја. 

5 Bec kett, Sa muel (1978): Pro ust, Gro ve Press, New York, стр. 57.
6 Shat tuck, исто, стр. 38.
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та квог усту па ња − да рад, ства ра ње, оста је као је ди на вред ност. Они 
ни су схва ти ли да за Пру ста умет ност ни је би ла циљ, ни ти уте ха 
за па ле вред но сти есте тич ког пу та бла же них (при ви ле го ва них) 
тре ну та ка и њи ма при пад ног би ћа не го сред ство да се уоб ли чи и 
пре не се (дру го ме) то ис ку ство, да се из ра зи су бјект тих тре ну та ка. 
Сма тра мо да, без то га, за Пру ста два на ест то мо ва Тра га ња не би 
има ли ни ка квог сми сла, би ли би са мо јед на из ли шна ро ма неск на 
оп шир ност, или окре та ње пло че јед ног већ од сви ра ног жи во та.

По сто ји сла га ње из ме ђу ин диј ског есте ти ча ра и драм ског пи
сца Аб хи на ва гуп те (950–1020) и Пру ста, у то ме да је за бо рав де лом 
уро ђен, а де лом по ти че од оне ра су то сти ко ју ства ра ју бри ге и ужур
ба ност сва ко дне ви це, по ри ви и оп скр бљи ва ње те ла. Али док је по 
гно сти ци ма нео п ход но од вра ћа ње по гле да од све та да би се отр гло 
од овог за бо ра ва, за Аб хи на ва гуп ту и Пру ста у са мом све ту на хо де 
се зна ци и зов ко ји, уз по моћ се ћа ња и пре по зна ва ња, вра ћа ју чо
ве ка су штин ском соп ству. Свр ха пре по зна ва ња је сте да се укло ни 
за бо рав ко ји је пре крио ат ма на, ка же Аб хи на ва гуп та. Ду ша је 
спу та на, јер је за бо ра ви ла свој истин ски иден ти тет (соп ство – ат
ман), а мо же по сти ћи осло бо ђе ње пре по зна ју ћи сво ју истин ску 
при ро ду.7 

Пре по зна ва ње се за сни ва на се ћа њу и опа жа њу. То ва жи и за 
пре по зна ва ње у уо би ча је ном сми слу ре чи − до да је мо ми − а и за 
пре по зна ва ње у тран спер со нал ном сми слу, ко јим се ба ве Аб хи на
ва гуп та и Пруст.

ОТ КРИ ЋА НА ЕСТЕ ТИЧ КОМ ПУ ТУ

Пру стов по ду хват – од но сно пи са ње ро ма на – мо гли би смо 
на зва ти есте тич ким пу тем, тј. по ду хва том да се ар ти ку ли шу и из
дво је бла же ни тре ну ци из све ко ли ке стру је жи во та, као и да се тим 
пу тем са чу ва и пре не се дру ги ма та дра го це ност. 

Сле де ћи од ло мак из На ђе ног вре ме на то об ја шња ва и ука зу је 
за што је за Пру ста би ло ва жно умет нич ко ства ра ње:

Се тио сам се ка ко сам још у Ком бреу с па жњом за у ста вљао 
пред сво јим умом по не ку сли ку ко ја ме је при си ли ла да је гле дам, 
по не ки облак, ка кав тро у гао, не ки зво ник, цвет, ка ми чак, осје ћа ју ћи 
да под тим зна ме њем мо жда по сто ји не што са свим дру го што треба 
да се по тру дим да от кри јем, не ка ми сао ко ју те ства ри из ра жа ва ју 
као хи је ро глиф ски зна ци за ко је би чо век по ми слио да пред ста вља ју 

7 Dyczkow ski, Mark. S. G. (1987): The Doc tri ne of Vi bra tion, New York, SUNY, 
стр. 17. 
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са мо ма те ри јал не пред ме те. То раш чи та ва ње би ло је, до ду ше, те шко, 
али је са мо оно пру жа ло мо гућ ност да се про чи та не ка исти на. Јер 
оне исти не ко је ин те ли ген ци ја не по сред но уо ча ва, про ви ру ју ћи у 
свет пу не днев не све тло сти има ју не што ма ње ду бо ко, ма ње ну жно, 
не го оне ко је нам је и без на ше во ље жи вот са оп штио у не ком ути
ску, ма те ри јал ном по што је у нас ушао пу тем чу ла, али чи ји дух 
мо же мо да из лу чи мо. Све у све му, и у јед но ме и у дру гом слу ча ју, 
и у по гле ду ути са ка као што су би ли они што су ми их пру жи ли 
мар тен вил ски зво ни ци, и у по гле ду при се ћа ња, као у слу ча ју не рав
ног плоч ни ка или уку са ма дле ни це, ва ља ло је на сто ја ти да се осе
ћа ји про ту ма че као да су, у ства ри, зна ци не ких за ко на и иде ја, по
ку ша ти да се ми шљу про ник не, то јест да се из ву че из по лу мра ка 
оно што сам осе тио, да се то пре тво ри у не ки ду хов ни екви ва лент. 
А сред ство за то, ко је ми се чи ни ло је ди но, што је оно дру го до ство
ри ти умет нич ко де ло?8

1) От кри ћа на есте тич ком пу ту до жи вља ва ју се као дра го це
но сти, као су штин ске вред но сти ко је осве тља ва ју и ис ку пљу ју 
из гу бље но, иш че зло вре ме жи во та, а да љи жи вот по ста је сред ство 
пре да је, пре но ше ња − на сто ја ња да се ове ко ве чи и дру ги ма за ве шта 
нај ве ћа дра го це ност вла сти тог жи во та.

Ишао сам по пла шен, као да но сим не што дра го це но, као да 
су ми да ли не ки за да так да из вр шим ко ји је ва жни ји од ме не. Мо гао 
сам по сле умре ти. Бо ра ве ћи из над се бе са мо га − у јед ној по ет ској 
исти ни ко ја је на ста ла спо јем јед ног са да шњег тре нут ка и јед ног 
про шлог тре нут ка и ко ја је би ла у из ве сном сми слу ван вре ме на и 
по је дин ца оно што је мо гло да ми се де си у вре ме ну ни је ми би ло 
ва жно. Је ди но ва жно би ло је да она ван вре мен ска исти на, чи ји сам 
но си лац од ма ло пре био, до ђе на си гур но ме сто − на трај не стра ни це.9 

2) На есте тич ком пу ту по ја вљу ју се па ра док си (по кла па ње су
прот но сти − co in ci den tia op po si to rum) ве за ни за вре ме, ко је сре ће мо 
и на дру гим пу те ви ма (фи ло зоф ском, ре ли гиј ском, ме ди та тив ном). 
Глав ни па ра док си на хо де се у су пер по ни ра њу тре нут ног и ван вре
ме ног, из не над ног са гле да ва ња и хо ти мич ног ду го трај ног тра га ња.

8 Пруст, М. (1983): На ђе но вре ме, 7. књи га (стр. 210–211) у скло пу из да ња 
У тра га њу за иш че злим вре ме ном, Ма ти ца срп ска, Н. Сад, Но лит, На род на 
књи га, Бе о град.

9 Овај ци тат пре у зе ли смо из књи ге Ол ге Ху мо (Ху мо, Ол га (1960): Про
блем вре ме на код Стер на и Пру ста, Бе о град, На уч на књи га, стр. 138), ко ја је 
пи са ла о при ви ле го ва ним тре ну ци ма, по што је про блем вре ме на сре ди шња 
те ма ње не сту ди је. Ци тат је она пре ве ла из Пру сто вог рад ног тек ста, об ја вље ног 
у ме сеч ним ча со пи су La Ta ble ron de (Па риз, април 1945, No. 11).
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Код Пру ста по сто је по вољ ни тре ну ци (за то су при ви ле го ва ни) 
ка да са зна ње (пре по зна ва ње) ви си у ва зду ху и цео са др жај жи во
та/ро ма на до би ја сми сао од тих пре суд них тре ну та ка. Нај пре, 
са др жај се ја вља као слут ња, а кад се за њим сег не, он уз ми че из ван 
до хва та, оста вља ју ћи осе ћа ње да је про пу ште на при ли ка.

Пру сто во тра га ње за тај ном бла же них тре ну та ка про те же се у 
ра спо ну од око две де це ни је − од пр вог до по след њег то ма Тра га
ња, да би на кра ју Мар сел са гле дао оно би ће ко је по ве зу је про шли 
и са да шњи тре ну так у ис ку ству ван вре ме ног.

3) Есте тич ка кон тем пла ци ја је мо гу ћа кад су прак тич ни, его
ич ки аспек ти по ти сну ти у стра ну, при че му су иден ти фи ка ци ја, 
уо се ћа ва ње и ем па ти ја оја ча ни ка тек сом пре о бра же ног еро са. Тада 
се есте тич ко ис ку ство отва ра за тран спер со нал не хо ри зон те, ко ји 
су из гле да ли су ви ше да ле ки и не по сто је ћи из его ич ке или пер со
нал не пер спек ти ве. 

Есте тич ки пут мо гли би смо схва ти ти и као „сред њи пут” у 
од но су на пот пу ну ту ђост спрам све та (гно сти ци зам) и у од но су 
на веч ну жеђ за жи во том его ич ке рав ни.

Без сум ње, пре лаз од его ич ке до тран спер со нал не рав ни није 
ствар јед но крат не кон тем пла ци је, ма да − под од ре ђе ним окол но
сти ма − се ћа ње и пре по зна ва ње мо гу на јед ном из о кре ну ти пер спек
ти ву (о то ме све до че и Пру сто ви опи си бла же них тре ну та ка). Али 
то не мо ра би ти ре ла тив но трај на про ме на пер спек ти ве. Оту да тре
ба и пра ви ти раз ли ку из ме ђу есте тич ке кон тем пла ци је (као јед но
крат ног ис ку ства) и есте тич ког пу та као ду го трај ног про це са пре
о бра жа ја. У пр вом слу ча ју, реч је о (прет ход ном) ку ша њу − ре кло 
би се да ма дле ни це код Пру ста има ју тај „укус тран спер со нал ног”.

О есте тич ком от кро ве њу го во ри се нај пре као о свој ству есте
тич ке по ру ке (на при мер, по ет ског ис ка за) ко ја не што от кри ва за 
раз ли ку од обич не по ру ке ко ја не што де но ти ра. Есте тич ко от кро
ве ње би ва мо гу ће кад се су бјект осло бо ди мен тал не ту по сти сва
ко дне ви це и оства ри пре лаз ка есте тич кој кон тем пла ци ји у оном 
до зре ва њу и ши ре њу вла сти тог би ћа ко је га оста вља без ре чи и да ха.

Проф. др Ду шан Па јин, 
про фе сор у пен зи ји
pa jin @r cub.bg .ac .rs 




