Marcel Proust / John Ruskin

OM LESNING
TO LITTERATURHISTORISKE ESSAYS
I 1864 holdt den viktorianske filosofen John Ruskin (1819–1900) et
foredrag om verdien av å lese. Dette foredraget ble senere publisert, og
Marcel Proust (1871–1922) oversatte det til fransk. Han skrev óg et
forord som nærmest var en selvstendig polemikk mot Ruskin. Der Ruskin
vektlegger den allmenne dannelsen av lesning, svarer Proust med å
fremheve leseaktens private stille glede. Lesningen står på terskelen til
det åndelige liv; den kan føre oss inn i det, men utgjør det ikke. Bøkenes
verden, med sine magiske nøkler,
... åpner dører til rom i vårt indre som vi aldri ville klart å trenge inn i ved
egen hjelp.
Ruskin på sin side, er mer interessert i mennesket og samfunnet, hele
tiden med den grundige og samvittighetsfulle lesningens velgjørende
effekt på hjerte, sjel og sinn som kjernepunkt. Han tenker seg bøkene
som døråpnere til visdommens skattkammer; de sier «Sesam! Lukk deg
opp!» og er like magiske som ordet som åpner røvernes hule i Tusen og
en natt.
I Om lesning gjenforenes de to essayene; Prousts forord og Ruskins
foredrag, slik de en gang ble publisert.
Det mest interessante med de to essayene er møtet mellom dem og
spesielt hvordan Proust behandler Ruskin og diskuterer hans
synspunkter, samt hvilken betydning det fikk for hans eget forfatterskap
og kunstsyn. Proust viser hvor avgjørende lesning er for skriveprosessen,
og mesterverket På sporet av den tapte tid fødes bl.a. ut av hans lesning
av og arbeid med John Ruskin.
Professor og Proust-ekspert Ragnhild Evang Reinton har skrevet et fyldig
og innsiktsfullt etterord der hun diskuterer de to essayene og setter dem
inn i et moderne litteraturteoretisk perspektiv.
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