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Het verhaal van een ochtend 

T O E N PROUST IN 1909 het werk begon dat A la recherche du temps per

du zou gaan heten, had hij al een heel leven achter zich van wanhopig 

zoeken naar de vorm waarin hij over zijn onderwerp zou moeten 

schrijven. U i t angst dat hem wegens zijn zwakke gezondheid niet veel 

tijd meer beschoren zou zijn, had hij een jaar tevoren in arren moede 

besloten een stap terug te doen en in plaats van het werk over de dingen 

die hij het liefst wilde zeggen - 'les choses qu'on desirait le plus dire' -

een literair-kritisch werk te schrijven over de dingen die op de tweede 

plaats kwamen - 'celles qui venaient ensuite' - dat misschien de titel 

Contre Sainte-Beuve zou hebben gekregen. Misschien, want het is een 

onvoltooid werk gebleven, een amalgaam van voorwoordontwerpen, 

verhalen van een ochtend, een kritiek op de methode van literatuur-

criticus Sainte-Beuve, studies van Franse schrijvers uit de negentiende 

eeuw en een eerste optreden van de Guermantes met paladijnen. 

Proust had de bedoeling om na de weerlegging van de gangbare 

negentiende-eeuwse, vooral door Sainte-Beuve ontwikkelde literaire 

kritiek - waarin de persoon van de schrijver niet los gezien wordt van 

zijn we rk - , en na zijn eigen analyse van de grote Franse schrijvers van 

die eeuw, zijn gedachten over kunst op papier te zetten. En als zijn 

plannen niet op deze manier volledig uitgewerkt konden worden, dan 

alleen omdat hij, tijdens het schrijven en eindeloos herschrijven van 

de verschillende delen van Contre Sainte-Beuve, de literaire vorm voor 

zijn levenswerk heeft gevonden. 

Zoals in Sur la Lecture aan de theoretische weerlegging van Ruskins 

ideeen over het nut van het lezen een tekst voorafgaat waarin Proust 

vertelt over het zalige lezen in de kinderjaren en wat daarvan op latere 

leeftijd kan worden geoogst, zo vormt Gesprek met mama  i n Contre 

Sainte-Beuve een praktische weerlegging van de biografische literatuur

kritiek, al voordat Proust in dat gesprek aan zijn moeder het plan voor-

legt een kritiek op de methode van Sainte-Beuve te schrijven. Di t Ge

sprek met mama, waarvan het hierna volgende vertaalde 'Het artikel in 

Le Figaro' het eerste fragment is, onttrekt zich te enen male aan de b io-


