
ЕЛЕКТРОНСКЕ ИЗЛОЖБЕ 
БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ



Библиотека Матице српске приредила је 
178 изложби у витринама. 

Од јануара 2011. године изложбе се презентују 
у електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке.

Електронски каталози изложби се трајно чувају на CD-у и 
доступни су у Библиотеци, а заједно са штампаним 

каталозима досад постављених изложби, и на сајту www.bms.rs

Библиотека Матице српске



Изложбе БМС у 2021.

304. 4−28. јануар: Сава Шумановић (1896–1942) –125 година од рођења
305. 29. јануар –28. фебруар: Јован Дучић (1871−1943) –150 година од рођења
306. 1–30. март: Шарл Бодлер (1821−1867) ‒ 200 година од рођења
307. 31. март –3. мај: Јубилеји србуља: 
500 година Зборника за путнике Божидара Вуковића (1521) и Псалтира горажданског (1521);
460 година Псалтира Вићенца Вуковића (1561) и Триода посног Стефана од Скадра (1561)
308. 4–27. мај: 230 година првих српских новина (Беч, 1791−1792)
309. 28. мај − 17. јун: Ђорђе Натошевић (1821−1877) –200 година од рођења
310. 18. јун –4. јул: Фјодор Михаилович Достојевски (1821−1881) –200 година од рођења
311. 5. јул –25. јул: Пол Валери (1871–1945) ‒ 150 година од рођења
312. 26. јул –22. август: Франциско Гоја (1746–1828) –275 година од рођења
313. 23. август –19. септембар: Добрица Ћосић (1921–2014) ‒ 100 година од рођења
314. 20. септембар –10. октобар: Рене Декарт (1596–1650) –425 година од рођења
315. 11−31. октобар: Светозар Марковић (1846−1875) –175 година од рођења
316. 1−21. новембар: Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646–1716) –375 година од рођења 
317. 22. новембар –16. децембар: Марсел Пруст (1871–1922) ‒ 150 година од рођења
318. 17. децембар 2021 –2. јануар 2022: Роман Јакобсон (1896−1982) –125 година од рођења



Марсел Пруст 
(1871–1922) 

150 година од рођења



Скенирање, снимање и обрада фотографија
Мирка Свркота

Софија Ђурђевић

Аутори
Соња Ивановић и Даниела Кермеци

Уредник 
Селимир Радуловић



Истински живот, најзад откривен и разјашњен,
па према томе и стварно живљен, јесте
литература, тај живот који, у извесном смислу,
сваког тренутка пребива у свим људима исто као и
у уметнику.

Марсел Пруст



• Марсел Пруст (франц. Marcel-Valentin-Louis-
Eugène-Georges Proust; Париз, 10. јул 1871 —
Париз, 22. новембар 1922) био је француски
интелектуалац, романописац, есејиста и
критичар. Његово најзначајније дело У
трагању за ишчезлим временом објављено је
у 7 томова. Један је од представника
импресионизма.

Око 1896.



• Рођен је у Паризу 10. јула 1871. у
шеснаестом арондисману, у Улици
Ланфонтен. Породица му је припадала
вишој, грађанској класи: отац му је био
лекар, угледни патолог и епидемиолог, а
мајка Жана (девојачки Веил) ћерка богатог
банкара из Алзаса.

Марсел са својим млађим братом Робером



Марсел и Робер Пруст



• 1882. постао је ученик Гимназије Кондорсе
у Паризу. Од детињства је боловао од астме.
Због болести је прекинуо школовање. Упркос
лошем здрављу, Пруст је одслужио једну
годину у француској војсци у Орлеану. Ово
искуство му је послужило за трећи део
циклуса романа У трагању за ишчезлим
временом, „Око Германтових”.

1887.



Пруст у Гимназији Кондорсе (први с лева у другом реду)



На одслужењу војног рока, Орлеан 1890.



• Склоност ка књижевности Марсел Пруст је испољио
у гимназијским данима. Аутобиографски роман који
је писао између двадесет пете и тридесете године
живота објављен је тек постхумно, 1952, под
насловом Жан Сантеј (Jean Santeuil). Из тог периода
потичу чланци из младости скупљени под насловом
Ужици и дани (Les plaisirs et les jours, 1896). Књига је
обухватала предговор Анатола Франса као и цртеже
госпође Лемер у чијем салону је Пруст био чест гост,
и која је била инспирација за Прустову госпођу
Вердирен.

1892.



• Пруст је био врло близак са мајком. Како би
умирио оца, који је инсистирао да гради каријеру,
успео је да добије место волонтера у
Мазареновој библиотеци, у лето 1896. Значајним
напорима добио је боловање, што се протегнуло
на неколико година, те се сматрало да је напустио
радно место. Никада није радио и није се селио
из родитељског стана све до њихове смрти.

Прустова мајка Жана Пруст
(Jeanne Clémence Proust, 1849–1905)



Госпођа Пруст и њени синови Марсел и Робер



Прустов отац, Адријен Пруст (Adrien Achille Proust,
1834—1903), био је угледан патолог и епидемиолог.

1870.



• У фебруару 1903. његов брат Робер се
оженио и напустио дом. Исте године у
новембру му је преминуо отац.
Напослетку, у септембру 1905. године
изгубио је мајку, што га је највише
погодило. Мајка му је оставила значајно
наследство. Кроз овај период здравље му
је било нарочито нарушено.

Професор Адријан Пруст и његов син Робер, Марселов брат у Улици де Курсел 45



Код Бранкованијевих у 
Амфиону 1899.



Ручак на селу. Марсел Пруст стоји, трећи с лева.
Господин Адријен Пруст седи.



• Пруст је у својим раним тридесетим почео да
преводи дела енглеског историчара уметности и
естетичара Џона Раскина. Превод и увод су били
добро примљени. Анри Бергсон је назвао Прустов
увод „једним важним доприносом психологији
Раскина”, а имао је сличне похвале и за превод. У
време објављивања, Пруст је већ преводио
Раскиново дело Sesame and Lilies, које је завршио
у јуну 1905, непосредно пре смрти његове мајке,
а књига је објављена 1906. године.

Марић II 198



• У пролеће и лето 1908. Пруст је почео да ради на
неколико различитих текстова које ће касније
сјединити под радним називом Против Сент-Бева
(Contre Sainte-Beuve). У једном писму пријатељу
написао је: „Тренутно пишем: студију о племству,
париски роман, есеј о Сент-Беву и Флоберу, есеј о
жени, есеј о педерастији (што није лако објавити),
студију на надгробним споменицима, студију о
роману”. У чувеном есеју „Против Сент-Бева” Пруст
се супротставља тези Сент-Бева да се књижевност
не разликује од аутора.

БМС II 250003



• 1911. први део књиге У трагању за ишчезлим
временом („У Свановом крају”) био је спреман
за објављивање, али га сви издавачи одбијају.
Та књига ће бити објављена тек две године
касније о ауторовом личном трошку.

Белешке које је Пруст водио за време писања романа У трагању за ишчезлим временом



„Комбреј је први дио циклуса и посебно је важан
због свог кључног значења у економији
цјелокупног дјела: ту је извориште у кронологији
причања али и коначни циљ стваралачког напора
сјећања. Комбреј утјеловљује у роману почетак и
крај великог трагања за значењем знакова из
стварности. (…) Тако се ту већ налазе све
прустовске теме у зачетку и појављују се
најважнији ликови романа у свом првом и
најистинскијем виду, у својој ‘етимологији’.”

Ингрид Шафранек

Црква у Комбреу



С пријатељима: Робером де Флером и Лисјеном Додеом



• Уследио је Први светски рат током којег
Пруст пише, али још увек ништа не
објављује. Године 1919. штампаће се други
део циклуса романа У трагању за
ишчезлим временом – „У сени девојака у
цвету”. Добија Гонкурову награду која ће му
донети заслужену славу и сатисфакцију.



• Своје главно животно дело писао је десетак
година, у трци са болешћу и смрћу. У готово
потпуној осами и одустајању од свих других
делатности настало је једно од најобимнијих и
највреднијих дела светске књижевности, велики
роман У трагању за ишчезлим временом (1913—
27). Роман се састоји из седам књига: „У Свановом
крају”, „У сени девојака у цвету”, „Око Германтових”,
„Содома и Гомора”, „Заточеница”, „Нестала
Албертина” и „Нађено време”. Средишњи део прве
књиге који носи назив „Једна Сванова љубав” често
се издаје као самостални роман. Роман од око
3.200 страница обухвата период друге половине 19,
почетак 20. века и Први светски рат, као и теме које
су потресале француско друштво тога доба (нпр.
Драјфусова афера).



• Пре смрти, објавио је „Око
Германтових” и две свеске „Содоме и
Гоморе”. Умро је од пнеумоније 18.
новембра 1922. године, а у наредних пет
година биће објављени и „Заточеница”,
„Нестала Албертина” и „Нађено време”.
Сахрањен је на гробљу Пер Лашез.

Париз, око 1900.



ПБ III 141



„И ускоро сам, махинално, утучен суморним даном и изгледима
тужне сутрашњице, принео уснама кашичицу чаја у коју сам
умочио да се размекша парче магдаленице. Али у истом часу кад
ми је гутљај помешан с мрвицама колача додирнуо непце, пренух
се, обративши пажњу на нешто што се, необично, догађало у
мени. Неко слатко уживање беше ме обузело, издвојено, без
икакве представе о његовом узроку. […] И одједном се сећање
указа преда мном. Тај укус био је укус малог парчета магдаленице
које ми је недељом ујутро, у Комбреу (зато што тога дана нисам
излазио из куће пре но што би дошло време да се иде на мису),
тетка Леони, кад бих отишао да јој кажем добро јутро у њеној
соби, давала замочивши га прво у свој чај или у липов теј.”

У трагању за ишчезлим временом („У Свановом крају”)
[превео с француског Живојин Живојновић]



Комбре



,,Схватих тада да је сав тај материјал [мог будућег]
књижевног дела мој прошли живот; схватих да је
он дошао мени у фриволним уживањима, у
лењости, у нежности, у болу, сакупљеним у мени а
да ја нисам ни наслућивао њихову намену.”

Марсел Пруст

У парку Тиљерије



Жан Клод Фурно, Селестa Албаре, 1957.

„Данас сам схватила да је г. Пруст морао да изађе из времена да би га
пронашао, у томе се састојала сва његова потрага и жртвовање. Кад
нема времена, влада тишина. Та му је тишина била неопходна да би чуо
једине гласове које је желео – гласове који су у његовим романима.
Онда нисам о томе размишљала. Али сада, ноћу, када сам сама и када
не спавам, размишљам и чини ми се да могу са сигурношћу да га
замислим у соби пошто ја одем – сам у сопственој ноћи, док је напољу
већ увелико дан, ради на својим рукописима. Ето, била сам тамо, а да
скоро до самог краја нисам ни помислила да је ту самоћу и тишину
желео, иако је знао да га убија. Па ипак, сећам се шта ми је касније
професор Робер Пруст рекао: ‘Мој брат је могао дуже да живи да је
пристао да води нормалан живот. Али тако је сам хтео, тако је хтео због
свог дела, ми само можемо то да поштујемо.’“

Селеста Абаре, Господин Пруст
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РЕКЛИ СУ О 
ПРУСТУ



„У трагању за ишчезлим временом, једна од оних великих космогонија, које је
пре свега XIX век знао да произведе… а чији је статутарни и у исти мах историјски
карактер управо следећи: те космогоније су простори (галаксије) подобне за
бесконачно испитивање, што критички рад скреће далеко од сваке илузије
постизања неког ‘резултата’, водећи га ка једноставној производњи извесног
додатног писања, коме туторски текст (прустовски роман)… може бити само
претекст.”

Ролан Барт



„Пруст у мени буди такву жељу за изражавањем да нисам у стању да саставим
реченицу. Ох када бих умела тако да пишем! Плачем. На тренутке осећам ту
невероватну вибрацију и презасићеност и снагу коју ми пружа – има нечег
сексуалног у томе – да помислим да заправо могу тако да пишем, зграбим оловку,
али онда ипак не могу да пишем на тај начин. Готово да не постоји нико ко на тај
начин стимулише језик у мени: то постаје опсесија. Али, морам да се вратим Свану.”

Вирџинија Вулф



„Тај преображај доживљаја у осећања, плима и осека сећања, таласи емоција
попут жеље, љубоморе и уметничке еуфорије – то је ткање од ког је сачињено ово
импозантно, а ипак невероватно лако и јасно дело.”

Владимир Набоков 



„Ниједан писац није нас толико обогатио.”

Андре Жид

Рукопис књиге У Свановом крају 



„Пруст је био човек који је за мене спустио звезде са неба. У мојој представи он
стоји раме уз раме са Шекспиром, због њиховог величанственог и разноликог
талента. Кад год да прочитате Пруста, он постаје део вас за читав живот, као што
је случај и са Шекспиром. Не желим да претерујем, али заиста сматрам да је он
један од највећих писаца 20. века.”

Шелби Футе



„Као да још гледам ту злокобну собу у Улици Амелен, оно црно огњиште, ону
постељу на којој су капути служили као покривачи, ону воштану маску кроз коју
као данас је наш домаћин гледао како једемо, и на којој је још само коса
изгледала жива. Што се њега тиче, он се више није прихватао хране од овога
света. Потмули непријатељ о коме говори Бодлер, оно време ‘што једе живот’ и
што се ‘крвљу коју ми губимо крепи и расте и снажи се’, кондензовао се,
материјализовао се на узглављу Прустовом већ напола закораченом у небиће, и
постајаше огромна и разграњујућа жива рана што се храни својом сопственом
супстанцом: Пронађеним временом.”

Франсоа Моријак



„Прустово дело... то је врхунска уметност заснована на анализи.
Мислим да у целокупној светској књижевности не постоји још
један пример тако моћне анализе као што је ова.”

Џозеф Конрад



„Пруст је заокупљен протицањем тренутака, сталним пролажењем свега оног што нас
окружује, преображајем који време врши у нашем телу и мишљењу. Сва људска бића,
без обзира да ли то прихватају или не, утонула су у време и бујица дана их носи. Читав
њихов живот је борба против времена. […] Време не умире потпуно, како се то чини,
већ остаје утеловљено у нама. Наше тело, наш дух су резервоари за време. Отуда
мисао из које се рађа читаво Прустово дело, да пође у трагање за временом које се
чини изгубљено а које је, међутим, ту, спремно да се поново роди.”

Андре Мороа



„Пруст пак просторну, реалну авантуру
замењује временском, неспособан да
‘доживи’ пустоловину већу од салонских
оговарања и метафизике љубави и
смрти.”

Данило Киш

Пруст у Венецији



„Књига је, вели Пруст, производ
другог ја; зато и Прустов циклус не
треба читати као мемоаре, него као
псеудомемоаре.”

Мухарем Баздуљ




