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Proust - DeManding Reading 

»A la rccherche du teinps pcrdu narrates theflzglrt oj 

meaning, but this does not prevent its own mearllng 

,from being, iiice~santly, in jllglrt. 

Pnul de Man: »Readin8 (Proust)cl 

Paul de Man kritiserer i sin indflydelsesrige artikel om Marcel Prousts A la 
r~cherche du tempspel-du (herefter forkortet ARTP), »Retiding (Proust)« fra 
bogen Allegories of Reilding, blandt andre Gilles Deleuze. I sin analyse af 
ARTP, i bogen Proust et les signes, forsØger Deleuze at opstille totaliserende 
billeder af vaeiket, der ikke tager hensyn til den totalitetsnedbrydende effekt de 
retoriske konstruktioner hos Proust har, mener de Man.Deleuzc tager nemlig 
ikke til sidst i sin analyse det s a l m e  spring som de Man g@. Han dekonsttu- 
erer ikke sin egen Izsning, der ellers også kan siges at vzre en dekonst~uktioil 
af teksten som fortzlling og soin niiriletisk refererende til en virkelig verden. 
Deleuze lzgger sin lzsning frem, og den kan angribes for den inåde, subjektet 
i tiden tilskrives betydning som den eneste enhed i en verden af kaos. 

Deleuzes tanke er. at Marcel og med hain Izseren genneidØber en proces, 
en at lzreproces, hvor tegn underseges i forskellige afskygninger. Det sociale 
liv, kzrlighedslivet, i det hele taget liv fungerer gennein en stadig produktion 
og udveksling af tegn. Marcel lzrer at forholdet inellein tegn og indhold ikke 
er ct stabilt og entydigt forhold, der kan give en absolut viden oin verden. På 
samme måde Izrer lzseren, at en begivenhed kan betyde forskellige ting af- 
hzngigt af, hvornår og fra hvein vi herer oin den. Det fznoinen, der holder 
saininen på en verden, hvor tegn og indhold ikke hznger solidt saininen, er for 
Deleuze tiden. Marcel, og den tid han har levet, er det rum, hvor alle tegn får 
inening. Ikke entydigt og endeligt, inen i en vedvarende proces af vekslende 
tegn-relationer, der fØrst bringes til en afslutning, når tiden stopper, nås Marcel 
der. Laeseren af ARTP er i Izsningen blevet udsat for en prgve på den tegn- 
lzsningsproces, soin Marcel gennemlevede, og afkodningen af varket får al- 
drig ende, det ger kun vzrket. 

Hvor de Mans lzsning rejses flere sp~rgsinål, end den besvarer, lzgger De- 
leuze en lzsiiing frcm, dcr beskriver eii forstielse af ARTP, der kan bruges 
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som inspirationskilde pA en nekke felter. De Man har et stykke v:~rkt@j, der 
kan bruges til at afdzkke en rl-ekke interessante problemer, men ligesi snart 
han har gjort det, skynder han sig at undergrave sin egen platform. Deleuze 
bliver stAende p i  platformen for at afprØve nogle af de lzsestrategier, soin 
hans forst5else implicerer. 

De Man har. lagt sin forståelse af lzsningen som proces frem i en rzkke 
tekster, blandt andre »Semiologi og retorik« og »The resistance to Theory~.' 
Begge steder papeges lzsningens proces soin den eneste betydningsskabende. 
Probleinet ined de Man er at han, efter inin mening, reagerer noget overilet 
ved at dekoristi-uere denne proces selv. En lcesning af Marcel Prousts A  IL^ 
recherclze ~ L L  tempsperrlu, der bruger de Mans greb til at ibne teksten, for si- 
den ved en lzsning af de tematiske, nan-atologiske og psykologiske strukturer 
at undersoge implikationerne af den tekstforstielse, som netop Abnes af de 
Man, bØr give mulighed for at se nye ting i teksten. Og det er, hvad jeg agter 
at prØve at gØre her. 

Jeg starter ined at undersgge den store digression i fortzllingen som UYL 
umow LIO Swunn udgØr. Denne historie bliver fortalt p i  et tidspunkt, hvor vi 
ellers er i gang med at lzse om Mai-cels tid i Coinbray. Fortzlleren er ikke, p3 
samme inide soin i resten af ARTP, involveret i handlingen, da den foregir 
fØr hans f@dsel. Den kommer derved til at stritte ud fra sammenhzngen på en 
inåde, der pikalder sig opinzrksoinhed. En opinzrksomhed, der synes rime- 
lig, nar man senere forstås, hvordan Swann er en ekseinplasisk person, som 
Marcel ofte sammenlignes med. Swmn gØr sig nogle erkendelser vedrgrende 
sprogets inåde at virke pi ,  som foriælleren senere scetter Mrucels oplevelser op 
imod. Marcels oplevelser med erindringen, kmligheden og kunsten pivirkes 
af sproget p i  en inide, der ikke uiniddelbrut er forstielig for hain, inen som i 
fortzllingen sztter sig igennem p i  alle planer, herunder tematisk og narra- 
tologisk. 

Un amour de Swann 

Un umour de Sbrlann handler om Swanns kzrlighed til Odette. Da hun pA et  
tidspunkt f&  en anden elsker, bliver Swann jaloux, og denne jalousi przger 
nogle ås af hans liv. Swann er kunstinteresseret, hvilket kan spores i hans for- 
ståelse af verden og Odette. Det er kunsten og de zstetiske udtryk, der spiller 
den altafgØrende rolle for de erkendelser han gØr sig. 

Centralt i kzrlighedsforholdet stås en sonate af komponisten Vinteuil. Den 
bliver deres nkcerligheds nationalinelodifi, og den skifter funktion for Swann 
fortl-ellingen igennem. Det er funktioner, der afspejler kzrlighedsforholdet, 
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