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Den definitiva biografin over Proust
Nu tror jag att vi vet allt 
vi behover veta om man- 
nen som skrev varldens 
basta roman,skriver Carl 
Rudbeck om Jean-Yves 
Tadies biografi om 
Marcel Proust.
Tngen kanner Marcel Prousts 
■ fdrfattarskap battre an Jean- 

.A.Yves Tadie. Del ar ban som 
ar ansvarig for den stora och, kan 
man va) ania, definitiva utgSvan 
a\’ A la recherche dn temps per> 
dll, P4 spariing efier den tid som 
flytt, som kom i fyra mdngtu.sen- 
sidiga volymcr.

Saklitteratur

Jenn^ Yves Tadi^
Marcel Proust 
Gallimard. I8S francs.

Tadi^ och bans slab av medarbe- 
tare bar forseit dcnna ulg^va inic 
bara med biografiska. bistoriska. 
och lextkriliska noter utan ocksS 
med omfatlande utdrag ur Prousts 
skisser till den fardiga romanen. 
Dessforinnan hade Tadid skrivii 
eit av de basta kritiska verken om 
romanen.

Mycket har hant

Och nu kommcr ban med Mar^ 
cel Proust, som omedelban 
eiahlerar sig som den basta bio- 
grafin. etl epitei som val tills nu 
har gStt till George D Painters pt 
m^inga satt fortfarande fbrtjunst- 
fulla arbete frdn 1960-talei. Men 
mycket har ham pd de trettio dr 
som gdtt sedan dess, bland annai 
fmns numera skisserna till den 
fardiga romanen tiilgangliga och. 
annu vikligare i detta samman- 
hang, sd har Prousts brcv kommit 
ul i cn upplaga som omfattar 
drygt 20 band dar Proust sjiilv do- 
kumenterar sitt liv.

Och det ofta i hiipnadsvackan- 
de privaia dcialjer. Som siutton- 
dring skriver han ell brev fill sin 
morfar dar han utber sig om en 
modest summa pengar for att han 
skail kunna gd till en gaiflicka 
och pd sd vis dtminslone tillfalligt 
upphbra med sill, enligt vad som 
ansags allrniint i familjen. over- 
drivna masturberande. Denna 
vana tycks ha varil familjeangelii- 
genhet eftersom den inte bara en- 
gagerade Marcel sjiilv utan ocksa 
bans fbriildrar.

Huvuddragen i bans liv har va
ril valkiinda och den som last Pa
inter kommer kanske inte alt 
tycka all Tadies bok innehdiler 
ndgra sensationella nyheter. Mar
cel Proust fbddes i en hbgborger- 
lig miljb 1871. Fadern var lakare 
och gjordc sig en betydande for- 
mogenhel vilkei befriade Marcel 
fran tvdnget alt skaffa sig ell ar- 
beie for alt overleva. Dd och dd 
lekie han med lanken pa olika 
karriiirer - akademisk. diploma- 
tisk eller mbjiigtvis som biblioie- 
karie. Men del blcv ingel av nd- 
gon av dessa. Del var ganska li- 
digt litteraturen som tog overhan- 
den.

Forstudie
Numera iir det viil ingen som 

liingre rikligi tror pd bilden av 
Proust som etl socielelslejon som 
fdrst levde eii mondani, yiligt liv 
i sus och dus for alt sedan plbls- 
ligl dra sig undan frdn varlden 
och dd skriva den stora romanen. 
Det framgdr tydiigt av Tadics re- 
konsiruktion av Prousts liv all 
han som mycket ung var lockad 
av den litierara banan; redan i 
skolan vjsade han exceplionella 
kvaliieier. Hans liv. last sa hiir 
med facit i hand, leder fram till 
den stora romanen via de noveller 
som samlades i U’s Plaisirs et les 
Jours, de kritiska studierna i 
Contre Sainte-Betive. och Jean 
Sanieuil, den fbrsi postumt utgiv-

na fbrstudien till Pd spaning efier 
den lid som flytt.

Tidigare biografier har haft en 
lendens all alllfbr liittvindigt ga 
fram och tillbaka mellan livet och 
verkei. Man har uipekal iin den 
cna an den andra fbrebilden for 
de gestaller som befolkar roma
nen. Proust sjiilv varnade for just 
ett .sddanl lillvagugdngssiitt: En 
bok iir en slor kyrkogdrd diir man 
pd de fiesta gravarna inie liingre 
kan liisa de ulsuddude namnen.

Den andra bverdriften iir att se 
romanen som ett autonomt ver- 
ball universum utan konlakier 
med resten av verkligheten. Tadic 
visar hur Proust hamtade olika 
detaljer vanligen frdn ett stort an- 
tal miinniskor som han sedan an- 
viinde for all konslruera sina ro- 
mangestalter. A la recherche iir

Marcel 
Proust Ta
die ghr over- 
huvudiaget 
aldrig i den 
si vanliga 
fallan att tro 
att det gir 
att forklara 
romanen ge- 
nom en ald
rig si nog- 
grann biogra- 
fisk redogd- 
relse for vad 
Proust hade 
for sig nar 
han inte satt 
elier lig och 
skrev. skriver 
artikelforfat- 
taren..

en roman, inte fdrtiickl sjiilvhio- 
grafi. Robert de Saini-Loup. baron 
de Charlus. Odette. Gilberie. Al- 
bertine. herliginnan de Guermantes 
har inte en enda fbrebild som 
Proust enkell flyllal frdn verklighe- 
len in i diklcn med ett nytt namn 
utan iir alia konsiruklioner med 
mdnga olika fbrebilder.

GSr ej i fallan 
Tadie gar dverhuvudtagei ald

rig i den sd vanliga fallan an tro 
att del gdr all forklara romanen 
genom en aldrig sd noggrann bio- 
grafisk redogbrclse for vad 
Proust hade for sig niir han inte 
salt eller Idg och skrev. Men visst 
iir det roligl alt fblja Prousts liv 
alldeles oavseit vad del senare 
skulle leda till i form av lilleratur.

Han.s sociala liv var oerhort om- 
faitande och visar att med smick
er kan man komma niistan hur 
Idngl som heist. Hans brev iir 
fuHa de mest bversvallande bc- 
rbm som bses over idag hell 
burtglbmda poeter. Han sliiilersig 
in hos sina aristokratiska viinner 
och ofta ocksa hos deras mddrar. 
Inte bara unga man utan ocksa 
iildre kvinnor. giirna pa lite av- 
stdnd. spelade en slor roll i bans 
education scntimentale.

Han tumcrade mellan lidens 
mest fashionabla semesterorter 
och giistlistorna vid de fester han 
bevistade iir hiimlade direkl ur 
Almanach de Golha. Tadics miis- 
lerliga biografi etablerar sig pd en 
gang som slandardvcrket. Den 
som redan har liist en eller annan 
prousibiografi kommer naturligl- 
vis att kiiiina igon sig i Tadics be- 
riitielse men bilden hiir ar tydliga- 
re iin i tidigare vcrsioner. En be- 
lydande skillnad iir att Tadie iir en 
mycket skickligarc kriiikcr iin 
sina fiiregarigarc och visar djupa- 
rc forstacKe fiir del fakium att lit- 
icraUir ;ir cn sak ocli liv niigot hell 
annai och all man inte utan vidare 
kan ga fram och tillbaka mellan 
de ivd.

Med denna biograll och sina li- 
digare insaiscr i prousiindusinn 
skulle man niistan kunna saga alt 
Tadie har eornervd the Prousts. 
Hans upplaga av romanen kom
mer nog aldrig all dvertriiffas och 
bans biografi kommer siikerligen 
bara att framdver behbva* revide- 
ras i sma detaljer: del finns sdlun- 
da samlare som fortfarande viig- 
rar all (or forskare visa brev till 
eller frdn Proust. Men nu tror jag 
att vi vet alll vi behover veta om 
mannen som skrev varldens basta 
roman, ja som fullbordade genren 
och diirmcd i viss man upphiivde 
dess giliighet. Efier A la recher
che framsidr alia romancr, hur bra 
de iin iir. som sekunda varor.

CARL RUDBECK

En briljant dramatiker och TV-man
Den nyligen bortgangne 
dramatikem Dennis Pot
ter, kand i Sverige bland 
annat for Den .sjungande 
detektiven, avhandlas i 
biografin Fight and 
Kick and Bite: The Life 
and Work of Dennis Pot
ter.

"■"^en brilliske dramatikem 
I iDennis Potter avied i juni 

1994. I Sverige ar han 
mest kand fdr sina spektakuliira 
TV-serier The Singing Detecti
ve. Pennies from Heaven och 
Lipstick On Your Collar.
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Alla ire iir fina bevis pd Potters 
kreativa anvdbdande av TV-me- 
diet. I sina pjliser blandar han

1930 och -40-lalsnoslalgi (ofta 
deckare ikiudda irenchcoal) med 
surrealistiska inslag (personer 
som plbisligi brister ul i sdng 
etc). Det finns ofta ndgot nyck- 
fulli chockerande. men underhdi- 
lande i en poitersk TV-pjas. och 
del iir fS dramatiker som fdrmar 
anviindaTV-mediet pd ell sd bril- 
janl salt. Stephen Gilbert konsia- 
lerar att niir Albert brister ut i 
sdng i Pennies from Heaven iir 
del “a true turning point, televi
sion will never be the same aga
in".

Blygt barn
Dennis Potter fbddes den 17 

maj 1935 i Gloucestershire, ett 
kolgruvedistriki diir bdde bans 
far och farfar arbelul i gruvan. 
Dennis var ett blygt bam; intelli
gent och betraktad som litei an- 
norlunda av sinu jiimndriga och 
diirfbr ganska isolerad. Specielll 
mobbad blev jag dock inte. har 
Potter sjiilv sagt i en intervju.

1956 lilldelades han ett siipen- 
dium for att liisa filosofi. statsve- 
tenskap och ekonomi vid New

College i Oxford. Snarl blev han 
kiind for sina provokativa inlagg 
i studentlidmngen om briinnbara 
iimnen som homosexiialitet och 
del britliska kungahusels liv och 
leverne. Vid den hiir liden mbtie 
hun sin biivande huslru Marga
ret. som han var gift med i hela 
sill liv. Som den sexuellt hiimma- 
de man han var. blev han giveivis 
skriickslagen vid motet med hen- 
ne. En van till Poller beriiilar all 
Margaret var en "extremely 
beautiful, upper-class girl who 
took a shine on him. And he was 
terrified. He was always such a 
terrible puritan". Skuldkanslor 
och sexuell frustration var iva 
viktiga teman i Potters fbrfaltar- 
skap.

Sv&r psoriasis 
Dennis Poller led av en svar 

psoriasis, en sjukdom som hu- 
vudpersonen i Den sjungande de
tektiven ocksS drabbas av. 1 
nSgra komiska scener fran sjuk- 
siingen applicerar sjukskblerskan 
en lindrande salva pS den stack- 
urs lidande paiienten. Mycket

briitisk humor - paiienten f3r 
niimligen en pinsam erekiion. 
blandas med Potters sedvanliga 
dos av patos • mannen lider verk- 
lipen av sjukdomen. Den fine 
engelska skadespolaren Michael 
Gambon gbr en mycket realistisk 
lolkning av den prekiira situutio- 
ncn.

Flera episoder i Potters pjiiser 
paminner om drbnimar. men i 
den potlerska varlden ar drbm- 
marna fbrsedda med drasliska 
"punch-lines". Lipstick on your 
Collar till exempel iir full av fbr- 
vanande fbriindringar i tempo 
och hos karakiarerna sjiilva (de 
stela tjiinstcmannen som arbeiar 
vid fbrsvaret till, exempel fbr- 
vandlas plbisligt till en Ibssliippt 
sSng-och dans-grupp).

Poifcrs pjiiser handlar ofta om 
sexualitei. I rcgel en siarkt fru- 
strerad sexualitei vilket givetvis 
iir ell niinne av Potters uppviixt i 
en striingt puritansk miljb. Den
nis Potter kom an leva ett hart 
liv. han kcdjerbkle och drack al- 
kohol langi in p5 niilierna. 1994 
konsiaterade liikarna all han hade 
en elakarlad cancer.

Strax fbre sin dbd gav Potter 
en intervju diir han p5 sin klus- 
siska visdrev med konstens fien- 
der (han hade dbpi sin tumor till 
" Rupert". efier mediemogulen 
Rupert Murdoch). Niir journalis- 
len aniyddc all Potters cancer 
kanske hade n^goi all gbra med 
bans rbkning svarade Potter att 
den snarare var cn reaktion p3 
araial av "dbdlig” medicinering 
mot psoriasis.

Gilbert lyckades triiffa Potters 
80-ariga moder som fortfarande 
bodde i den lilla byn Forest of 
Dean diir Potter vuxit upp (.som 
for bvrigi iir en plats i en av bans 
pjiiser), En bybo fr3n irakten 
sadc del fbljande till Gilbert om 
Dennis Poller: "Potter must have 
had horrible, na.sty things in his 
head”. Och Potters syster kon- 
siaieradc lakoniskt "folk hiir fbr- 
siar inte bans pjaser. Och inte vi 
heller, for an vara iirlig".

For den inlresserade vill vi niim- 
tia att det nyligen har publicerals 
ytlerligare en Polter-biografl: 
“Dennis Potter. A life on Screen, 
av John Cook (Manchester).

KATARINA OSCARSSON


