
PREFAŢĂ

Sin tagma „l’inachèvement du Temps retrouvé“ (netermi narea Tim
puluiregăsit) re vine în exe geza proustiană. Acolo unde nu în tâl nim 
sin tagma ca atare, vom găsi al tceva care ex primă ace eaşi idee. Să 
în cer căm să în ţe le gem ce în seamnă acest „inachèvement du Temps 
retrouvé“ şi care-i sunt con se cin ţele sub ra port axi o lo gic. O primă 
con sta tare: o sin tagmă sau o idee si mi lară apar şi cu pri vire la Pri
zo ni era şi la Ple ca rea Albertinei (Albertine disparue), vo lume de 
ase me nea pu bli cate pos tum, pe care Proust nu a iz bu tit în dea juns să 
le re vi zu iască, dar care au be ne fi ciat to tuşi mă car de o dac ti lo gramă 
con tro lată de Proust, ceea ce nu se poate spune şi des pre Timpulregă
sit, vo lum dac ti lo gra fiat sub con tro lul lui Robert Proust, fra tele scri i to-
ru lui, spi rit opac faţă de ade vă rata re vo lu ţie romanescă sur ve nită odată 
cu emer genţa scri i tu rii proustiene. În acest caz însă, nu se poate oare 
spune că în treg ci clul À la recherche du temps perdu este neterminat, 
dacă dăm ter me nu lui de „inachèvement“ sen sul lui cu rent? Ul ti mele 
trei vo lume, în fond, sunt scrise dintr-o ră su flare, cu ne nu mă rate pa saje 
in tro duse la re pe zeală, „în ul tima clipă“, pe fai moa sele „paperolles“ 
li pite la nes fâr şit pe mar gi nile ma nus cri su lui şi, când nu mai e loc, 
una de alta, cu fraze în tre rupte, „şchi o pă tând“ din punct de ve dere 
al sin ta xei, cu ter meni a că ror pro pri e tate e dis cu ta bilă şi cu nu me-
roase re pe ti ţii, to tul spre dis pe ra rea tra du că to ru lui, care ezită în tre a 
re dresa, a co recta tex tul proustian şi a men ţine acea ne gli jenţă, acea 
„neterminare“, acea „im per fec ţi une“ în luptă cu Tim pul spre a de veni 
per fec ţi une. O luptă pen tru care nu mai este Timp din pers pec tiva 
in di vi du lui, dar pen tru care Tim pul de vine fără de sfâr şit din pers pec-
tiva ope rei, ceea ce în seamnă im pli cit şi din pers pec tiva ci ti to ru lui.

Dar, pe de altă parte, toate is to ri ile li te rare con sem nează acel mo-
ment când, într-o di mi neaţă din pri mă vara anu lui 1922, Proust îi 



declară lui Céleste Albaret: „Cette nuit, j’ai mis le mot «fin»“, adă u-
gând: „Maintenant, je peux mourir.“ Şi moare, într-ade văr, după câ teva 
luni. Din pers pec tiva aces tui cu vânt „fin“ pus de mâna lui Proust la sfâr-
şi tul ma nus cri su lui său (şi tre buie să ţi nem seama şi de fap tul că pro ce-
deul este des tul de rar prac ti cat), Le temps retrouvé, ca şi în tre gul ci clu 
À la recherche du temps perdu – cu vân tul are cu si gu ranţă aici o fo lo-
sire du blă, ac cen tul fi ind pus pe în treaga con struc ţie – sunt ter mi nate, 
în toată re la ti vi ta tea ce i se poate da aces tui ter men, dar există oare un 
alt mod de a-l uti liza în po e tica li te rară?

Pen tru Proust, opera lui e ter mi nată într-un sens în care o spune 
po e tica lui: sti lul este o ches ti une de vi zi une, şi în mă sura în care vi zi-
u nea există (acel ade văr ire duc ti bil al crea to rului la care acesta a 
ajuns în sfârşit), mi cile im per fec ţi uni de lim baj ori când re me di a bile 
printr-o teh nică pe care ori cine o poate po seda nu au nicio im por-
tanţă. Vi zi u nea proustiană, pre fi gu rată de ne nu mă rate ori în vo lu-
mele an te rioare, în parte con şti en ti zată, în parte nu, constituindu-se 
dintr-o su ită de evi denţe la care se poate ac cede printr-un ha zard 
care fa vo ri zează de clan şa rea unui în treg me ca nism al me mo riei in-
vo lun tare, este cea a unui nou ra port cu tim pul, care în seamnă şi un 
alt mod de a fi al tim pu lui în li te ra tură: „Această idee a Tim pu lui 
mai avea încă un preţ pen tru mine, căci era ca un pin ten care mă în-
demna, îmi spu nea că tre buie să în cep, dacă vo iam să ajung la ceea 
ce sim ţi sem une ori în decursul vie ţii mele, în scurte stră ful ge rări, în 
plim bă rile mele cu tră sura îm pre ună cu doamna de Villeparisis spre 
Guermantes, la acel ceva care mă fă cuse să-mi spun că via ţa me rită 
să fie tră ită. Acum îmi pă rea mult mai mult, căci mi se pă rea că poate 
fi lu mi nată, ea, pe care o trăim în în tu ne ric, readusă la ade vă rul care 
era, pe care îl fal si fi căm întruna, că poate fi de fapt rea li zată într-o 
carte! Cât de fe ri cit va fi cel care va pu tea scrie o ase me nea carte, mă 
gân deam eu, câtă muncă are în faţa lui!“ Car tea aceasta – ade vă rul 
acesta – tre buie în du rată ca o obo seală, con stru ită ca o bi se rică, în-
vinsă ca un ob sta col, su praali men tată ca un co pil, creată aşa cum ai 
crea o lume. Pa ra do xul unei cărţi ter mi nate-neterminate, ter mi nată prin 
vi zi u nea ei glo bală, neterminată prin nonfinisarea unor părţi ale pro-
iec tu lui, a unor de ta lii de ex pri mare, apare şi în acest con text al ope rei 
to tale şi mân tu i toare: „Iar în aceste mari cărţi există părţi pe care scri i-
to rul nu a avut timp de cât să le schi ţeze şi care nu vor fi ni ci o dată ter-
mi nate, din ca uza am ploa rii în seşi a pla nu lui ar hi tec tu lui. Câte mari 
ca te drale nu ră mân neterminate!“ Cu vân tul „schiţă“ re vine nu peste 
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multe pa gini, într-un con text care e din nou pa ra do xal în ace laşi mod 
care opune, pen tru a transgresa to to dată opo zi ţia, ceea ce nu e ter mi-
nat, „ma ri lor legi“, deci vi zi u nii to ta li za toare: „Cu rând, am pu tut 
arăta câ teva schiţe. Ni meni nu a în ţe les ni mic din ele. Chiar cei care 
au fost fa vo ra bili mo du lui meu de a per cepe ade vă ruri pe care vo iam 
apoi să le gra vez în tem plu m-au fe li ci tat că le-am des co pe rit la «mi-
croscop», când, dim po trivă, eu mă slu ji sem de un te lescop pen tru a 
ve dea lu cruri foarte mici, într-ade văr, dar pen tru că ele erau si tu ate la 
o mare dis tanţă şi erau fi e care o lume.“

În Timpulregăsit, se în tâl nesc, se re gă sesc, se îm ple tesc în tre ele 
pre cum într-o ţe să tură strânsă, toate per so na jele, toate sen za ţi ile, 
toate im pre si ile, toate evi den ţele me mo riei in vo lun tare din vo lu mele 
an te rioare, dar pe un pa lier su perior, cel al unei vo ca ţii de scri i tor în 
sfâr şit des co pe rite odată cu des co pe ri rea ne ce si tă ţii im pe rioase de a 
ză misli şi de a naşte (me ta fo rele proustiene din această sferă se man-
tică abundă) o operă des pre un alt fel de Timp şi des pre un alt fel de 
psi ho lo gie, indisociabile şi generându-se re ci proc. Sau, mai exact, 
opera apare ca un mij loc (nu ca un scop în sine), ca sin gu rul mij loc 
prin care se poate ajunge la adevărul aces tei tră iri au ten tice, adică la 
in terpre ta rea sen za ţi i lor etc. ca pe „sem nele unor legi şi idei“: „...fie 
că este vorba de im pre sii ca aceea pe care mi-o pro vo case ve de rea 
clo pot ni ţe lor din Martinville, sau de re mi nis cenţe ca aceea a ce lor 
două dale ine gale sau a gus tu lui madeleinei, tre buia să în cep să in-
terpre tez (după Proust, scri i to rul este un «in terpret», un «tra du că tor» 
al ade vă ru lui care se află în pro fun zi mile con şti in ţei, as cuns şi poate 
pier dut pen tru tot deauna dacă un ha zard fe ri cit nu vine să-l smulgă 
pe cel ce nu-l ştie încă din obiş nu inţa unui co ti dian care îl men ţine 
într-o mo noto nie a neautenticului – n. n.) sen za ţi ile ca pe sem nele tot 
atâ tor legi şi idei, în cer când să mă gân desc, adică să scot din pe num-
bră ceea ce sim ţi sem, să con ver tesc acel ceva într-un echi va lent spi ri-
tual. Or, acestmijloccaremisepăreaafisingurul,cealtcevaputea
fidecâtafaceooperădeartă?“ (subl. ns.).

Şi din această pers pec tivă – mai ales din această pers pec tivă – 
opera ca sin gur mij loc pen tru a ajunge la ade vă rul con şti in ţei, care 
altmin teri ar ră mâne nerevelat, ches ti u nea „ter mi nă rii“ sau a 
„neterminării“ ope rei, a „per fec ţi u nii“ sau a „im per fec ţi u nii“ ei se 
pune în noii ter meni im puşi de acest nou de mers.

Iată de ce sin tagme ca „ne gli jenţă“ de stil, sau de com po zi ţie, nu mai 
au în acest caz nicio per ti nenţă, an ga ja men tul scri i to ru lui do bân dind 

Prefaţă / 7



nu nu mai o notă pu ter nic exis ten ţi ală, dar şi una do mi nant cor po rală. 
Cel care şi-a des co pe rit vo ca ţia de scri i tor după un în de lun gat şi du-
re ros pe ri plu – na ra to rul din À la recherche du temps perdu, a că rui 
con şti inţă auctorială se acutizează şi se ra di ca li zează în Le temps 
retrouvé – află brusc că opera pe care ur mează să o dea la lu mină 
este pur tată de un trup ame nin ţat în fi e care clipă de ne nu mă rate pri-
mej dii şi a că rui fra gi li tate pune to to dată în pe ri col clipă de clipă 
opera. E o des co pe rire greu su por ta bilă şi care pune scri e rea căr ţii 
Timpulregăsit sub sem nul unei mari ur genţe. Fraza gâ fâie, se pre ci-
pită, rostogo lindu-şi aso ci a ţi ile ine pui za bile, luându-se parcă la în tre-
cere nu nu mai cu Tim pul, dar şi cu moar tea, pre fi gu rată în toate 
acele măşti gro teşti şi si nis tre ale bă trâ ne ţii în tâl nite la acea „matinée 
Guermantes“ pe ur zeala că reia este ţe sută în treaga carte.

Cor po rală la mo dul cel mai con cret şi mai umil este opera şi în 
altă di men si une a per cep ţiei proustiene, prea pu ţin scoasă în evi-
denţă de exe geţi, care au vă zut-o mai cu seamă în chip de ca te drală, 
de sim fo nie (com pa ra ţii fă cute ade se ori de Proust): „...prin zând 
ici-colo în câte un bold câte o foaie su pli men tară, îmi voi con strui 
car tea, nu în drăz nesc să spun în chip am bi ţios ca pe o ca te drală, ci 
pur şi sim plu ca pe o ro chie. Când nu voi mai avea în preajma mea 
toate acele fi ţu ici, cum le spu nea Françoise, şi când îmi va lipsi toc-
mai cea de care voi avea ne voie, Françoise îmi va în ţe lege bine ener-
va rea, ea care spu nea tot deauna că nu poate să coase dacă nu are aţa 
şi nas tu rii care îi tre buie.“

Este poate unul din tre tex tele proustiene care mă tul bură cel mai 
mult prin au ten ti ci ta tea cu care de pune măr tu rie de spre ceva me reu 
ocultat cu pri vire la fa ce rea ar tis tică, ceva în apa renţă atât de mă runt, 
şi to tuşi fun da men tal spe ci fic ei: ma te ri a li ta tea ges tu lui prin care 
este in sta u rată.

Irina Mavrodin
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TIMPUL REGĂSIT





Toată1 ziua, în acea lo cu inţă cam prea rus tică şi care pă rea doar 
un loc de si estă în tre două plim bări sau unde să te adă pos teşti când 
te-a prins pe drum o ploaie mare, lo cu inţă în care fi e care sa lon sea-
mănă cu un chioşc de ver deaţă, şi unde, de pe ta pete, ro zele din gră-
dină într-o ca meră, pă să rile din co paci în cea laltă, v-au gă sit şi vă ţin 
com pa nie – dar pre să rate ici-colo –, căci erau ta pete vechi pe care fi e-
care roză era în dea juns de se pa rată pen tru ca, dacă ar fi fost vie, să 
poată fi cu leasă, iar fi e care pa săre în dea juns de izo lată pen tru a pu tea 

1 Ur măm în dea proape (text, dis pu nere în pa ra grafe, punc tu a ţia prin care sunt 
mar cate di fe ri tele ni ve luri şi in stanţe ale di a lo gu lui etc.) edi ţia pu bli cată sub con du-
ce rea lui Jean-Yves Tadié, Pa ris, Gallimard, „Bibliothèque de la Pléiade“, vol, IV, 
1989, Le Temps retrouvé, texte présenté par Pierre-Louis Rey et Brian Rogers, 
établi par Pierre-Edmond Robert et Brian Rogers, et annoté par Jacques Robichez 
et Brian Rogers, relevé de variantes par Pierre-Edmond Robert et Brian Rogers. 
Această edi ţie este şi una din sur sele noas tre cele mai im por tante pen tru no tele 
care ur mează. Edi ţia ori gi nală este pos tumă şi a apă rut la Éditions de la Nouvelle 
Revue française, la 17 sep tem brie 1927, în două vo lume, pri mul de 237 pa gini, 
cel de-al do i lea de 261 pa gini. Ca şi în ca zul ce lor două ro mane an te rioare, La 
Prisonnière şi Albertine disparue, cu vân tul ho tă râ tor în sta bi li rea tex tu lui îl are 
Robert Proust, fra tele scri i to ru lui (aju tat de Jean Paulhan). Dacă pen tru vo lu-
mele an te rioare exis tau dac ti lo grame re vă zute de Proust, pen tru Le temps 
retrouvé nu s-a gă sit o ase me nea dac ti lo gramă. Cea exis tentă nu pre zintă nicio 
au to ri tate, fi ind sta bi lită de Robert Proust, a că rui ten dinţă a fost şi de data asta 
cea de a sim pli fica şi de a da tex tu lui proustian o struc tură mai con formă cu con-
ven ţi ile ro ma nu lui aşa cum erau ele pe atunci în ge ne ral ad mise.

O a doua edi ţie este pu bli cată de Pierre Clarac şi André Ferré, în 1954, la 
Gallimard, în „Bibliothèque de la Pléiade“, edi ţie con tes tată de cea a lui Jean-Yves 
Tadié, pe care noi o ur măm.

Edi ţia lui Jean-Yves Tadié este sta bi lită di rect după ma nus cri sul lui Proust 
şi uti li zează, spre a se pu tea ori enta în ade vă ra tul hă ţiş al aces tui ma nus cris, un 
plan pu bli cat în 1919 în Àl’ombredesjeunesfillesenfleurs.
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fi în chisă în co li vie şi do mes ti cită, ta pete care nu se mă nau în tru ni mic 
cu acele mari de co ruri ale ca me re lor din ziua de as tăzi unde, pe un 
fond ar gin tiu, toţi me rii din Normandia se pro fi lează în stil ja po nez, 
silindu-te să-ţi pe treci în pat cea suri ha lu ci nante; toată ziua, stă team 
în ca mera mea, care da că tre fru moasa ver deaţă a par cu lui şi că tre tu-
fele de li liac de la in trare, că tre frun zele verzi ale ma ri lor co paci de pe 
ma lul apei, scân te ie tori în soare, şi că tre pă du rea din spre Méséglise2. 
Pri veam to tul cu plă cere doar pen tru că îmi spu neam: „E fru mos să 
văd atâta ver deaţă prin fe reas tra ca me rei mele“, până în clipa când în 
vas tul ta blou atât de verde am re cu nos cut, pic tată, dim po trivă, în al-
bas tru în chis, nu mai pen tru că era mai de parte, clo pot niţa bi se ri cii din 
Combray. Nu o fi gu rare a aces tei clo pot niţe, ci clo pot niţa în săşi care, 
punându-mi ast fel sub ochi dis tanţa în le ghe şi ani, ve nise, în mij lo cul 
lu mi noa sei verdeţi şi într-un ton pe de-a-ntregul di fe rit, atât de în tu ne-
cat în cât pă rea aproape doar de se nat, să se în scrie în ca drul fe res trei 
mele. Şi dacă ie şeam o clipă din ca meră, la ca pă tul co ri do ru lui, ză-
ream, pen tru că era ori en tat altmin teri, un fel de fâ şie de un roşu sta co-
jiu, ta pe tul unui sa lo naş care nu era de cât o sim plă mu se lină, dar ro şie, 
şi gata parcă să ia foc dacă era lu mi nată de o rază de soare.

În tim pul aces tor plim bări, Gilberte îmi vor bea des pre Robert, 
spunându-mi că nu o mai vrea şi că pre feră să fie în preajma al tor fe-
mei. Şi este ade vă rat că în via ţa lui se aflau prea multe fe mei, şi, ca 
anu mite ca ma ra de rii mas cu line pen tru băr ba ţii că rora le plac fe me-
ile, cu acea ca rac te ris tică de apă rare inu tilă şi de loc za dar nic uzur pat 
pe care o au în cele mai multe case obi ec tele care nu pot sluji la ni-
mic. Veni de mai multe ori la Tansonville în timp ce eram şi eu acolo. 
Era foarte di fe rit de cel pe care-l cu nos cu sem. Vi aţa nu-i bu hă ise chi-
pul şi tru pul, nu-i în ce ti nise miş că rile, cum se întâmplase cu dom nul 
de Charlus, ci, dim po trivă, dar ope rând în el o schim bare in versă, îi 
dă duse în fă ţi şa rea dezin voltă a unui ofi ţer de ca va le rie – deşi îşi dă-
duse de mi sia din ar mată când se că să to rise – mai mult de cât o avu-
sese vreo dată. Pe mă sură ce tru pul dom nu lui de Charlus se în gre u nase, 
Robert (fără în do ială că el era mult mai tâ năr, dar sim ţeai că se va 
apro pia şi mai mult de acest ideal odată cu tre ce rea ani lor, pre cum 
anu mite fe mei care îşi sa cri fică în mod ho tă rât fru mu se ţea chi pu lui 

2 Aceste ele mente descrip tive există încă în „Combray“, Du côte de chez 
Swann. În Le Temps retrouvé tra iec to ria cir cu lară se în chide, cele două ex tre mi-
tăţi se ating.
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pen tru a-şi men ţine si lu eta şi în ce pând dintr-un anume mo ment îşi 
fac cu strictă re gu la ri tate cura la Marienbad, gândindu-se că, neputând 
păs tra în ace laşi timp mai multe ti ne reţi, tot cea a si lu e tei le va re pre-
zenta cel mai bine pe ce le lalte) de ve nise mai zvelt, mai iute în miş-
cări, efect con tra riu al ace lu iaşi vi ciu. Această ra pi di tate avea de 
altfel di fe rite ca uze psi ho lo gice, teama că va fi vă zut, do rinţa de a nu 
pă rea că e stă pâ nit de această teamă, fe bri li ta tea care se naşte din ne-
mul ţu mi rea de sine şi din plic tis. Avea obi ce iul să se ducă în anu mite 
locuri rău fa mate unde, fiindcă nu-i plă cea să fie vă zut in trând sau ie-
şind, pă trun dea în cea mai mare grabă, pen tru a oferi pri vi ri lor ră u vo i-
toare ale unor ipo te tici tre că tori cea mai mică su prafaţă po si bilă, aşa 
cum por neşti la asalt. Şi această miş care vi je lioasă îi ră mă sese. Poate 
ea sche ma tiza şi în drăz neala apa rentă a cu iva care vrea să arate că nu 
se teme şi care nu vrea să-şi acorde timp de gân dire. Pen tru a nu lăsa 
ni mic de o parte, ar tre bui să pu nem la so co teală şi do rinţa lui de a pă-
rea mai tâ năr, pe mă sură ce îm bă trâ nea, şi chiar şi ne răb da rea ace lor 
băr baţi me reu plic ti siţi, me reu bla zaţi, a ace lor oa meni prea in te li-
genţi pen tru via ţa re la tiv trân davă pe care o duc, o via ţă în care nu-şi 
rea li zează da ru rile cu care sunt în zes traţi. Fără în do ială, în săşi trân dă-
via se poate tra duce printr-un fel de non şa lanţă. Dar, mai ales de când 
exer ci ţi ile fi zice se bucură de mare tre cere, trân dă via a că pă tat o 
formă spor tivă, chiar în afara ore lor de sport, traducându-se printr-o 
vi oi ci une fe brilă care crede că nu-i va oferi plic ti se lii nici tim pul şi 
nici lo cul de a se dez volta, şi nu prin non şa lanţă.

Me mo ria mea – în săşi me mo ria in vo lun tară – pier duse iu bi rea 
pen tru Albertine. Dar se pare că există o me mo rie in vo lun tară a mem-
bre lor, pa lidă şi ste rilă imi ta ţie a ce le i lalte, care tră ieşte vreme mai în-
de lun gată, aşa cum anu mite ani male sau ve ge tale lip site de in te li genţă 
tră iesc mai mult de cât omul. Pi cioa rele, bra ţele sunt pline de amin tiri 
amor ţite. Odată, după ce ple ca sem de la Gilberte des tul de de vreme, 
m-am tre zit în mij lo cul nop ţii în ca mera din Tansonville şi, încă pe ju-
mă tate ador mit, am stri gat: „Albertine“. Nu mă gân deam la ea, nici 
nu o vi sa sem, şi nici nu o lu a sem drept Gilberte: o re mi nis cenţă ce mi 
se ivise în braţ mă fă cuse să caut în spate so ne ria, ca în ca mera de la 
Pa ris. Şi, negăsind-o, stri ga sem: „Albertine“, cre zând că pri e tena 
mea cea moartă se cul case lângă mine, cum fă cea ade se ori seara, şi 
că dor meam îm pre ună, bi zuin du-mă la tre zire pe mo men tele de care 
va avea ne voie Françoise spre a sosi, pen tru ca Albertine să poată 
trage la timp de şnu rul so ne riei pe care nu o gă seam.
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De ve nind – cel pu ţin în tim pul aces tei faze su pă ră toare – mult 
mai us cat la su flet, nu mai dă dea aproape nicio do vadă de sen si bi li-
tate faţă de pri e te nii săi, ca de exem plu faţă de mine. În schimb, avea 
faţă de Gilberte ma ni fes tări exa ge rate de sen si bi li tate, aproape co-
mice, care dis plă ceau. Nu în semna că Gilberte îi era in di fe rentă. Nu, 
Robert o iu bea. Dar o min ţea tot tim pul; însă du pli ci ta tea sa, dacă nu 
chiar şi min ci u nile sale, erau în per ma nenţă des co pe rite. Şi atunci el 
cre dea că nu poate să iasă din încurcă tură de cât exa ge rând până la 
pro por ţii ri di cole tris te ţea reală pe care o sim ţea pen tru că o fă cuse pe 
Gilberte să su fere. Ajun gea la Tansonville, obli gat fi ind, spu nea el, să 
plece chiar a doua zi di mi neaţă pen tru o treabă pe care o avea cu un 
anu mit domn din re gi une care urma să-l aş tepte la Pa ris şi care, în tâl-
nit fi ind chiar în acea seară lângă Combray, dez vă luia în mod in vo lun-
tar min ci una cu care Robert nu-l pu sese la cu rent, spu nând că ve nise 
în re gi une ca să se odih nească vreo lună, timp în care nu se va mai în-
toarce la Pa ris. Robert se în ro şea la faţă, ve dea su râ sul me lan co lic şi 
mân dru al Gilbertei, se des co to ro sea, insultându-l, de cel care fă cuse 
gafa, se în tor cea acasă îna in tea so ţiei lui, îi tri mi tea printr-un ser vi tor 
un bi le ţel dez nă dăj duit în care îi spu nea că o min ţise ca să nu o su pere, 
pen tru ca, văzându-l că pleacă din nou dintr-un mo tiv pe care nu i-l pu-
tea spune, ea să nu creadă că nu o mai iu beşte (şi toate aces tea, deşi 
scrise de el ca tot atâ tea min ci uni, erau de fapt ade vă rate), apoi în-
treba dacă poate in tra la ea şi acolo, în parte dintr-o tris teţe reală, în 
parte dintr-o slă bi ci une ner voasă, în parte printr-o si mu lare ce de ve nea 
pe zi ce trece tot mai în drăz neaţă, plân gea în ho hote, se stro pea cu apă 
rece, vor bea de moar tea sa apro pi ată, şi une ori se pră bu şea pe par chet, 
ca şi cum i-ar fi fost dintr-odată rău. Gilberte nu ştia în ce mă sură tre-
buie să-l creadă, pre su pu nea că el o minte în fi e care caz în parte, dar că 
într-un mod ge ne ral era iu bită, şi se ne li niş tea în faţa ace lui pre sen ti-
ment al unei morţi apro pi ate, gândindu-se că el su fe rea poate de o 
boală de care ea nu ştia, din care ca uză nu în drăz nea să-l con tra ri eze 
şi să-i ceară să re nunţe la toate acele că lă to rii.

În ţe le geam, de altfel, cu atât mai pu ţin de ce fă cea tot ce-i stă tea 
în pu tinţă pen tru ca Morel să fie pri mit pre cum co pi lul ca sei îm pre-
ună cu Bergotte3 pre tu tin deni unde erau so ţii Saint-Loup, la Pa ris, la 

3 În ro ma nul an te rior, La Prisonnière, se spu nea că Bergotte mu rise. Ase me-
nea „inad ver tenţe“ sunt ine rente unei struc turi ca aceea a ci clu lui proustian şi a 
mo du lui cum el a fost scris.
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Tansonville. Morel îl imita pe Bergotte de mi nune. După câtva timp, 
nici nu a mai fost ne voie să i se ceară să-l imite. Ca acei is te rici pe 
care nu tre buie să-i mai adormi ca să de vină o per soană sau alta, el in-
tra de la sine şi dintr-o dată în fi rea per so na ju lui.

Françoise, care vă zuse tot ceea ce fă cuse dom nul de Charlus pen-
tru Jupien şi tot ceea ce Robert de Saint-Loup fă cea pen tru Morel, nu 
tră gea de aici con clu zia că era vorba de o tră să tură care reapă rea la 
anu mite ge ne ra ţii din fa mi lia Guermantes, ci mai cu rând – fiindcă 
Legrandin îl ajuta mult pe Théodore – ajun sese să creadă, ea, fi inţă 
atât de mo rală şi atât de plină de pre ju de căţi, că era un obi cei de ve nit 
res pec ta bil prin ca rac te rul lui uni ver sal. Ea spu nea tot deauna des pre 
un tâ năr, fie el Morel sau Théodore: „A gă sit un domn care s-a ocu pat 
me reu de el şi l-a aju tat mult.“ Şi cum într-un ase me nea caz pro tec to rii 
sunt cei care iu besc, care su feră, care iartă, Françoise, având de ales în-
tre ei şi mi no rii pe care-i co ru peau, nu ezita să-i pre fere pe pro tec tori, 
spu nând că „au mult su flet“. Îl con damna fără să şo văie pe Théodore, 
care îi ju case multe feste lui Legrandin, dar pă rea to tuşi că nu are în do-
ieli asu pra na tu rii re la ţi i lor lor, căci adă uga: „Atunci ti ne re lul meu a în-
ţe les că tre buie să facă şi el ceva şi i-a zis: «Ia-mă cu dum neata, ai să 
vezi cum o să te iu besc, ai să vezi cum o să te răs făţ», şi dom nul ăsta 
are un su flet atât de mare în cât bi ne în ţe les că Théodore e si gur că o să 
gă sească lângă el poate mai mult de cât me rită, căci bă ia tul e un ne să-
buit, dar dom nul ăsta este atât de bun, că i-am zis de multe ori Jeanettei 
(lo god nica lui Théodore): «Fe tiţo, dacă dai de vreun ne caz, du-te şi ca-
ută-l pe dom nul ăla. O să se culce pe du şu mele şi o să-ţi dea pa tul lui. 
Prea l-a iu bit pe bă iat (pe Théodore) ca să-l dea afară. Bi ne în ţe les că 
nu-l va pă răsi ni ci o dată».“ Din po li teţe, am în tre bat-o pe sora lui care 
este nu mele de fa mi lie al lui Théodore, care trăia acum în su dul Fran-
ţei. „Deci el este cel care mi-a scris în le gă tură cu ar ti co lul meu din Le 
Figaro!“ am ex cla mat, aflând că se nu mea Sautton4.

De ase me nea, îl stima mai mult pe Saint-Loup de cât pe Morel şi 
cre dea că, în ciu da tu tu ror năz bâ ti i lor pe care tâ nă rul (Morel) le fă-
cuse, mar chi zul nu-l va pă răsi la ne caz, căci era un om cu su flet 
mare, sau că dacă s-ar în tâm pla altmin teri, ar în semna că peste el în-
suşi au dat cele mai mari ne no ro ciri.

In sista să ră mân la Tansonville şi lăsă să-i scape o dată, deşi era 
evi dent că nu mai în cerca să-mi facă plă cere, că ve ni rea mea fu sese 

4 În Albertine disparue na ra to rul pri mise o scri soare sem nată „Sautton“.
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pen tru so ţia lui o ase me nea bucurie în cât, după cum îi spu sese ea, fu-
sese fe ri cită o seară în treagă, o seară în treagă când se sim ţea atât de 
tristă şi când, so sind eu pe neaş tep tate, o sco se sem în chip mi ra cu los 
din dez nă dejde, „şi poate din ceva şi mai rău“, adă ugă. Îmi ce rea să în-
cerc să o con ving că o iu beşte, spunându-mi că o iu bea mai pu ţin pe 
cea laltă fe meie şi că va rupe cu rând cu ea. „Şi to tuşi“, adă uga el cu o 
ase me nea în fu mu rare şi cu o ase me nea ne voie de a face con fi denţe în-
cât cre deam că nu mele de Charlie5 îi va „ieşi“ fără voie din gură pre-
cum un nu măr de lo te rie, „aş avea de ce să fiu mân dru. Această fe meie, 
care îmi dă atâ tea do vezi de iu bire şi pe care o voi sa cri fica pen tru 
Gilberte, nu s-a ui tat ni ci o dată la un băr bat, cre zând că nu-i în stare să 
se în dră gos tească de ci neva. Eu sunt pri mul ei băr bat. Ştiam că îi re fu-
zase pe toţi, şi când am pri mit mi nu nata scri soare prin care îmi spu nea 
că nu poate fi fe ri cită de cât cu mine, nu-mi mai ve neam în sim ţiri. Aş fi 
fost beat de fe ri cire dacă gân dul că o voi ve dea pe bi ata Gilberte plân-
gând nu m-ar fi fă cut să su făr atât de mult. Nu gă seşti că sea mănă pu ţin 
cu Rachel?“ îmi spu nea el. Şi, într-ade văr, fu se sem şi eu fra pat de o 
vagă ase mă nare pe care pu teai să o gă seşti la o adică acum în tre ele. 
Poate că ţi nea de o si mi li tu dine reală a câ torva tră să turi (da to rate de 
exem plu ori gi nii ebra ice, to tuşi atât de pu ţin mar cată la Gilberte), si mi-
li tu dine din ca uza că reia Robert, când fa mi lia sa vo ise ca el să se că să to-
rească, se sim ţise, în con diţii de avere egală, mai atras de Gilberte. 
Ase mă na rea ţi nea şi de fap tul că Gilberte, sur prin zând nişte fo togra fii 
ale lui Rachel, al că rei nume nici nu-l şti use, în cerca, pen tru a-i plă cea 
lui Robert, să imite anu mite obi ce iuri ale ac tri ţei, ca acela de a purta tot-
deauna funde ro şii în păr, o pan glică de ca ti fea nea gră pe braţ, şi de a-şi 
vopsi pă rul pen tru a pă rea bru netă. Apoi, sim ţind că ne fe ri ci rea i se ci-
tea pe faţă, urâ ţind-o, în cerca să se în fru mu se ţeze. Une ori o fă cea fără 
nicio mă sură. Într-o zi, când Robert tre buia să vină seara pen tru a pe-
trece do uă zeci şi pa tru de ore la Tansonville, am fost atât de uluit vă-
zând-o ve nind la masă cu o în fă ţi şare atât de ciu dată şi de di fe rită nu 
nu mai faţă de ceea ce era odi nioară, dar chiar şi de fe lul cum arăta în zi-
lele obiş nu ite, în cât am în cre me nit ca şi cum aş fi avut în faţa mea o ac-
triţă, un fel de Te o dora6. Sim ţeam că, fără să vreau, o pri veam prea 

5 Pre nume dat lui Morel după cel al va le tu lui pri e te nu lui lui Proust, Henri 
de Bardac, crede Philip Kolb.

6 Te o dora, îm pă ră teasa Bi zan ţu lui, curte zană cu care se că să to reşte Justinian 
care, de ve nit îm pă rat al Bi zan ţu lui în 527, o aso ci ază la pu tere. Este ero ina unei 
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fix, pe de-a-ntregul pradă cu ri o zi tă ţii mele de a şti ce era schim bat în 
ea. Cu ri o zi ta tea mi-a fost de altfel cu rând sa tis fă cută când şi-a su flat 
na sul, în ciu da tu tu ror pre ca u ţi i lor cu care a fă cut-o. Vă zând toate cu-
lo rile care ră mă se seră pe ba tistă – o pa letă bo gată –, mi-am dat seama 
că se far dase în mod exa ge rat. Avea o gură sân ge rie cu care se stră-
duia să râdă, cre zând că-i stă bine, în timp ce, ora so si rii tre nu lui 
apropiindu-se, fără ca Gilberte să ştie dacă so ţul ei va veni într-ade-
văr sau dacă nu cumva îi va tri mite una din tre acele te legrame al că-
ror mo del fu sese spi ri tual fi xat de dom nul de Guermantes: NU POT 
VENI, URMEAZĂ MINCIUNĂ, obra jii îi pă leau sub su doa rea vi o-
letă din ca uza far du lui, iar ochii îi erau tot mai în cer că naţi.

„Mă în ţe legi?“ îmi spu nea el, cu un aer voit tan dru care con trasta 
atât de mult cu tan dre ţea sa spon tană de odi nioară, cu o voce de al co o-
lic şi cu mo du la ţii de ac tor, „aş da to tul ca Gilberte să fie fe ri cită! A fă-
cut atâ tea pen tru mine! Nici nu-ţi pot în chi pui.“ Şi lu crul cel mai 
ne plă cut din toate era tot amo rul pro priu, căci era mă gu lit că este iu bit 
de Gilberte, şi fără să în drăz nească să spună că el îl iu bea pe Charlie, 
dă dea to tuşi des pre iu bi rea pe care aşa-zis i-o purta vi o lo nis tul de ta lii 
pe care Saint-Loup le ştia exa ge rate, dacă nu chiar in ven tate pur şi 
sim plu, căci Charlie îi ce rea în fi e care zi tot mai mulţi bani. Şi 
Saint-Loup pleca din nou la Pa ris, lăsându-mi-o în grijă pe Gilberte.

Am avut de altfel pri le jul – pen tru a an ti cipa pu ţin, de vreme ce 
sunt încă la Tansonville – să-l văd acolo o dată într-un sa lon aris to-
cra tic, dar de de parte, cu vin tele lui, ră mase vii şi în cân tă toare, îngă-
duin du-mi să re gă sesc tre cu tul; am fost ui mit vă zând cât de mult se 
schim base. Se măna tot mai mult cu mama sa, si lu eta zveltă şi tru-
faşă pe care o moş te nise de la ea şi pe care ea o avea de să vâr şită, în 
ca zul lui, da to rită ce lei mai bune edu ca ţii, fi ind exa ge rată, prea ri-
gidă; pri vi rea pă trun ză toare pro prie ce lor din fa mi lia Guermantes îl 
fă cea să pară că cer ce tează toate locurile pe unde tre cea, dar într-un 
mod aproape in con şti ent, printr-un fel de obiş nu inţă şi de par ti cu la ri-
tate ani mală. Chiar când era ne miş cat, cu loa rea care îi apar ţi nea mai 
mult de cât tu tu ror ce lor lalţi Guermantes, ase me nea în so ri rii unei 
zile de aur so li di fi cat, îl îm brăca într-un fel de pe naj atât de ciu dat, fă-
cea din el o spe cie atât de rară, atât de pre ţioasă, în cât ai fi vrut să-l 

foarte cu nos cute (în epocă) pi ese de Victorien Sardou, unul din tre ro lu rile de mare 
suc ces ale ac tri ţei – me reu amin tită sub o formă sau alta în ro ma nele proustiene – 
Sarah Bernhardt (1885).
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ai pen tru o co lec ţie or ni to lo gică; dar când, mai mult încă, această lu-
mină schim bată în pa săre în ce pea să se mişte, în ac ţi une, când de 
exem plu îl ve deai pe Robert de Saint-Loup, ve nit la o se rată unde mă 
aflam şi eu, cum îşi înălţa ca pul atât de mă tă sos şi de tru faş în cu nu nat 
cu egreta de aur a pă ru lui cam ră rit, cum îşi mişca gâ tul cu mai multă 
su pleţe, mai multă mân drie şi mai multă co che tă rie de cât ce i lalţi oa-
meni, în faţa cu ri o zi tă ţii şi a ad mi ra ţiei, pe ju mă tate mon denă, pe ju-
mă tate zo o lo gică pe care ţi-o in spira, te în tre bai dacă te afli în car ti e rul 
Saint-Germain sau în Jardin des Plantes, şi dacă te uiţi la un mare no-
bil care stră bate un sa lon sau la o pa săre care se plimbă prin co li via 
ei. Toată această în toar cere, de altfel, la ele ganţa de pa săre a ce lor din 
fa mi lia Guermantes, cu cioc as cu ţit şi ochi sfre de li tori, era acum uti li-
zată de noul său vi ciu care se slu jea de ea pen tru ca Saint-Loup să 
pară mai si gur pe sine. Şi cu cât se slu jea mai mult de ea, cu atât pă-
rea mai mult ceea ce Balzac nu meşte tante7. Dacă aveai pu ţină ima gi-
na ţie, ci ri pi tul lui se preta la această in terpre tare tot atât cât şi pe na jul. 
În ce pea să spună fraze pe care le cre dea în sti lul ma re lui se col cla-
sic, imi tând ast fel ma ni e rele fa mi liei Guermantes. Dar ceva cu ne pu-
tinţă de de fi nit fă cea ca ele să de vină to to dată ma ni e rele dom nu lui de 
Charlus. „Te las pen tru o clipă“, îmi spuse el la acea se rată, doamna 
de Marsantes aflându-se la oa re care de păr tare de noi. „O să-i fac pu-
ţină curte ma mei.“

Acea iu bire des pre care îmi vor bea în truna nu-i era dă ru ită însă 
nu mai lui Charlie, deşi acesta era sin gu rul care în semna to tul pen tru 
el. Ori care ar fi ge nul de iu biri ale unui băr bat, ne în şe lăm în tot-
deauna cu pri vire la nu mă rul per soa ne lor cu care are le gă turi, pen tru 
că in terpre tăm gre şit nişte pri e te nii luându-le drept le gă turi, ceea ce 
este o eroare prin adă u gare, dar şi pen tru că so co tim că o le gă tură do-
ve dită ex clude altă le gă tură, ceea ce este un alt gen de eroare. Două 
per soane pot spune: „O cu nosc pe amanta lui X...“, ros tind două 
nume di fe rite şi neînşe lându-se nici una, nici cea laltă. O fe meie pe 
care o iu bim ne sa tis face ra re ori toate ne vo ile şi de aceea o în şe lăm 
cu o fe meie pe care nu o iu bim. Cât pri veşte ge nul de iu biri pe care 
Saint-Loup le moş te nise de la dom nul de Charlus, un soţ în cli nat 
spre ele îşi face de obi cei so ţia fe ri cită. Este o re gulă ge ne rală de la 
care fa mi lia Guermantes iz bu tea să facă ex cep ţie, pen tru că aceia 
care aveau această în cli na ţie vo iau să-i lase pe ce i lalţi să creadă că 

7 Ter men popu lar pen tru „ho mo se xual“.
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lor, dim po trivă, le plă ceau fe me ile. Se afi şau când cu una, când cu 
alta, dez nă dăjduindu-şi pro pria so ţie. Fa mi lia Courvoisier pro ceda cu 
mai multă în ţe lep ci une. Tâ nă rul vi conte de Courvoisier se cre dea sin-
gu rul pe pă mânt şi de la ori gi nea lu mii care era is pitit de ci neva de 
ace laşi sex cu el. Pre su pu nând că această în cli na ţie îi ve nea de la di a-
vol, luptă îm po triva ei, se că să tori cu o fe meie în cân tă toare, îi făcu co-
pii. Apoi, unul din tre ve rii lui îi arătă că această în cli na ţie este des tul 
de răs pân dită şi avu bu nă ta tea să-l ducă în nişte locuri unde şi-o pu tea 
sa tis face. Dom nul de Courvoisier îşi iubi şi mai mult so ţia, se arătă 
încă şi mai plin de zel, că să to ria lor tre când drept cea mai bună din Pa-
ris. Nu se spu nea ace laşi lu cru şi des pre că să to ria lui Saint-Loup, pen-
tru că Robert, în loc să se mul ţu mească a avea re la ţii cu băr ba ţi, îşi 
fă cea so ţia în gro zi tor de ge loasă în tre ţi nând, fără nicio plă cere, nu-
me roase amante.

Este cu pu tinţă ca Morel, care era peste mă sură de ne gru, să-i fi 
fost ne ce sar lui Saint-Loup aşa cum um bra îi este ra zei de soare. Ne 
pu tem foarte bine în chi pui în această fa mi lie atât de ve che un mare 
no bil cu pă rul de un blond au riu, in te li gent, în zes trat cu toate far me-
cele şi as cun zând în adâncuri un gust tai nic, ig no rat de toată lu mea, 
pen tru negri.

De altfel, Robert nu lăsa ni ci o dată să se stre coare în con ver sa ţie 
ceva care să aibă vreo le gă tură cu ge nul de iu bire care era al său. 
Dacă adu ceam în vreun fel vorba des pre asta: „Ha bar n-am“, îmi răs-
pun dea el cu o ase me nea in di fe renţă în cât lăsa să-i cadă mo noclul, 
„n-am nici cea mai mică idee. Dacă vrei in for ma ţii în pri vinţa asta, 
dra gul meu, te sfă tu iesc să te adre sezi în altă parte. Eu sunt doar un 
sol dat şi-atât. Pe cât de pu ţin mă in te re sează ase me nea lu cruri, pe atât 
de mult mă pa si o nează răz bo iul din Bal cani. Odi nioară te in te resa şi 
pe tine eti mo lo gia bă tă li i lor ti pice, de exem plu ma rea în cer care de 
în vă lu ire printr-una din aripi, ca în bă tă lia de la Ulm8. Ei bine! ori cât 
de spe ci ale ar fi aceste răz boaie bal ca nice, Lullé-Burgas este tot 
Ulm, adică în vă lui rea printr-una din aripi. Iată subiec tele des pre care 
poţi să-mi vor beşti. Dar la ge nul de lu cruri la care faci alu zie mă pri-
cep cât mă pri cep la san scrită.“

Gilberte, dim po trivă, când Robert era ple cat, aborda cu in te res în 
con ver sa ţia cu mine aceste subiecte dis pre ţu ite de Robert. De si gur, 

8 Fai moasă bă tă lie din oc tom brie 1805, prin care Na po leon îl în frânge pe ge-
ne ra lul aus triac Mack.
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nu cu pri vire la so ţul ei, căci ea ig nora sau se pre fă cea că ig noră to-
tul. Dar le dis cuta în de lung cu pri vire la alţii, fie că ve dea în asta un 
fel de scuză in di rectă pen tru Robert, fie că acesta, os ci lând, ca şi un-
chiul său, în tre o tă cere se veră faţă de ase me nea subiecte şi o ne voie 
de a vorbi des pre ele şi de a bârfi, îi va fi spus multe. Din tre toţi, cel 
mai pu ţin cru ţat era dom nul de Charlus; căci fără în do ială că Robert, 
fără să-i vor bească Gilbertei des pre Charlie, nu pu tea să nu-i re-
pete, sub o formă sau alta, ceea ce aflase de la vi o lo nist. Iar acesta 
nu pier dea niciun pri lej ca să-şi arate ura faţă de cel care-i fă cuse 
cân dva atât de mult bine. Ase me nea con ver sa ţii, care îi plă ceau 
mult Gilbertei, mi-au în gă duit să o în treb dacă, într-un gen pa ra lel, 
Albertine, al că rei nume îl au zi sem pen tru prima oară de la ea, nu 
avea cumva gus turi ase mă nă toare. Gilberte nu-mi putu spune ni mic. 
De altfel, de multă vreme o ase me nea in for ma ţie nu mai pre zenta 
niciun in te res pen tru mine. Dar pu neam în tre ba rea ma şi nal, ca un bă-
trân care şi-a pier dut me mo ria şi care cere din când în când veşti des-
pre fiul lui mort.

Ci u dat este – dar nu pot in tra în amă nunte – în ce mă sură, cam 
în acea pe rioadă, toate per soa nele pe care le iu bea Albertine, toate 
acele per soane care ar fi pu tut-o con vinge să facă ceea ce ele ar fi 
vrut, au ce rut, au im plo rat, aş în drăzni să spun au cer şit dacă nu pri e-
te nia mea, cel pu ţin o re la ţie oa re care cu mine. Nu ar mai fi fost ne-
voie să-i dau bani doam nei Bontemps pen tru ca să mi-o tri mită 
îna poi pe Albertine. Această răs tur nare de via ţă, care se pro du cea 
când nu mai slu jea la ni mic, mă în trista adânc, nu din ca uza 
Albertinei, pe care aş fi pri mit-o fără nicio plă cere dacă mi-ar fi fost 
adusă nu din Touraine, ci de pe lu mea cea laltă, ci din ca uza unei ti-
nere fe mei pe care o iu beam şi pe care nu iz bu team să o în tâl nesc. 
Îmi spu neam că dacă ea ar muri, sau dacă eu nu aş mai iubi-o, toţi 
cei care ar voi să mă apro pie de ea nu ar mai exista pen tru mine. 
Până atunci, în cer cam za dar nic să-i in flu en ţez, nefiind vin de cat de 
ex pe ri enţa care ar fi tre buit să mă în veţe – dacă vreo dată poţi în văţa 
ceva dintr-o ase me nea ex pe ri enţă – că a iubi este ca o vrajă rea din 
basme, îm po triva că reia nu poţi face ni mic atâta vreme cât vraja nu 
s-a ri si pit.

„Chiar car tea pe care o am în mână vor beşte des pre ase me nea lu-
cruri“, îmi spuse ea. (I-am vor bit lui Robert des pre acel mis te rios: 
„Ne-am fi în ţe les bine.“ Mi-a spus că nu-şi amin teşte de acele cu vinte 
şi că ori cum nu aveau niciun în ţe les spe cial.)


