
Proustas uzaugo seimoje, kurioje menui teikta didele reiks
me siekiant zmoniij laimes. Tevas buvo gydytojas, stam-
bus, barzdotas vyras, XIX amziui btidingij veido bruozq, 
valdingos isvaizdos ir ryztingo zvilgsnio, del kurio jo 
akivaizdoje iskart pasijusdavai isglebelis. Jis spinduliuote 
spinduliavo moralinj pranasumq, paplitusj tarp gydyto-
jo profesijos zmoniij, tai yra tarp grupes, kurios reiksme 
visuomenei akivaizdi ir kurios nekvestionuoja ne vienas, 
hent kart^ istiktas kutenancio kosulio ar trukusio apendik-
so. Siai grupei priklausantys zmones gali kelti nemalonii 
nereikalingumo pojiitj ne tokio akivaizdziai vertingo pa-
saukimo atstovams. 

Daktaras Adrienas Proustas buvo kil^s is kuklios seimos, 
jis - provincijos krautuvininko, gaminusio vasko zvakes 
namams ir baznyciai, sunus. Po labai sekmingq medicinos 
studijn, apvainikuotij moksliniu darbu „Ivairios smegenq 
suminkstejimo formos", tapo sanitarines tarnybos vyriau-
siuoju inspektoriumi. Daug laiko paskyre ieskodamas budij 
uzkirsti keli^ choleros ir buboninio maro plitimui, buvo 
techninis Prancuzijos patarejas kone visose tarptautinese 
sanitarijos konferencijose. Jo pastangos deramai jvertintos: 
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tapo Garbes legiono kavalieriumi, gavo profesoriaus higie-
nisto viet^ Paryziaus Medicinos fakultete. Tulono, kur kart^ 
siautejo cholera, meras jam jteike miesto raktus, o Marsely-
je jo vardu pavadinta ligonine pacientams karantino metu. 
Iki pat savo mirties 1903 metais Adrienas Proustas isliko 
garsus placios tarptautines sloves gydytojas, kuriuo issyk 
patikedavai, kai apie save sakydavo: „Buvau laimingas vis^ 
gyvenim^." 

Nenuostabu, kad salia tokio tevo Marcelis jautesi nejaukiai, 
bugstaudamas es^s vienintele nesekme tokiame visais k i -
tais atzvilgiais nusisekusiame jo gyvenime. Tad niekad ne-
puoselejo profesiniu ambicijii, galejusiii uztikrinti jprast^ 
burzuazinio gyvenimo devynioliktojo amziaus pabaigoje 
laim?. Vienintele svarbi jam buvo literatura, nors ilg^ laik^ 
jaunysteje jis neatrode norjs - ar galjs - rasyti. Budamas ge-
ras sunus is pradziii stengesi, kad jo ateitimi biitii patenkinti 
ir tevai. Tad galvojo apie darb^ Uzsienio reikalu ministeri-
joje, teisininko, birzos maklerio ar darbuotojo Luvre viet^. 
Taciau karjeros medziokle pasirode per sunki. D v i savaites 
pas zemesniojo rango advokat^ jam sukele siaub^ („Net ir 
didziausioje neviltyje nejsivaizdavau nieko baisesnio uz 
teisininko kabinet^"), o minties tapti diplomatu atsisake su-
prat^s, jog tektii isvykti is Paryziaus ir palikti mylim^ meti
ng. „Kas lieka, kai nenori buti nei teisininku, nei gydytoju, 
nei kunigu?..", apimtas vis didejancios nevilties klause dvi-
desimt dvejij metij Proustas. 
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Galbut jis galejo tapti bibliotekininku. Laimej^s konkurs^, 
buvo priimtas dirbti j Mazarinio bibliotekos bendradarbio 
be atlyginimo viet^. Biitii buv§ neblogai, bet vieta pasirode 
pernelyg dulketa jo plauciams, tad del ligos nuolat prasy-
davo vis ilgejanciq atostogq, kurias leido ilsedamasis lovo-
je arba - tiesa, dar nedaug, - rasydamas. Is paziuros laikas 
bego maloniai, rengdavo vakarienes, pats eidavo j svecius 
arbatos, o pinigai slyste slydo. Nesunku jsivaizduoti, koks 
susirupin§s del to buvo tevas, praktiskas zmogus, niekad 
neparod^s ne menkiausio domejimosi menais (tiesa, kadai-
se, atlikdamas karo medicinos tarnyb^ Komiskojoje operoje, 
taip suzavejo amerikieciij daininink§, kad toji jam pado-
vanojusi savo nuotraukq, kurioje pozavo vyriska apranga 
trumpomis gofruotomis kelnemis). Proustui nuolat nesant, 
pasirodant tik kart^ per metus ar net reciau, net ir labai to-
lerantiski bibliotekos vadovai galij gale prarado kantryb§ ir 
po penkerii4 metu jj atleido. Visiems, ne tik nusivylusiam te-
vui, tapo aisku, jog Marcelis niekad netures tinkamo darbo 
ir amziams liks priklausomas nuo seimos pinigu, tokiij rei-
kalingu neatsiperkantiems megejiskiems jo literaturiniams 
pomegiams. 

Todel nelengva jvertinti ir ambicingus jo ketinimus, apie ku-
riuos kart^ prasitare kambarinei, kai tevai jau buvo mir§, o 
jis pradej^s rasyti roman^: „Ak, Celeste, jei tik zinociau, kad 
mano knygos zmonems bus tokios pat naudingos, koks tevas 
buvo ligoniams." 
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Kad knygos padetq taip, kaip Adrienas padejo nuken-
tejusiems nuo choleros ir buboninio maro? Nereikia buti 
Tulono meru norint suprasti, kad daktaras Proustas nesto-
kojo priemoniu, uztikrinanciu geresnes gyvenimo s^lygas, 
bet kokj gydym^ galvoje turejo Proustas, kalbedamas apie 
septynis „Prarasto laiko beieskant" tomus? Veikalas gali pa-
deti praleisti laik^ letai dardanciame traukinyje keliaujant 
per Sibiro stepes, bet kazin ar kas nors dristq teigti, kad jis 
tolygus gerai veikianciai sanitarines s^lygas gerinanciai sis-
temai? 

I Marcelio ambicijas numojama ranka tikriausiai veikiau del 
tam tikro skepticizmo vertinant butent terapinj literaturos 
kurinio poveikj, o ne apskritai abejojant spausdinto zodzio 
verte. Juk ir daktaras Proustas, daugeliu atveju visiskai kur-
cias sunaus pasaukimui, nebuvo nusistat^s pries jokj litera
tures zanr^ - priesingai, pasirodo, jis pats buvo itin produk-
tyvus rasytojas, knygynuose ilg<i laik^ daug populiaresnis 
uz sunii. 

Jo rastu nauda, priesingai nei sunaus, neabejojo niekas. 
Visose trisdesimt keturiose savo knygose jis aiskinosi budus, 
kaip pagerinti sanitarines gyvenimo s^lygas - tai platans ir 
jvairaus spektro veikalai, pradedant studija „Europos gyni-
masis nuo maro" ir baigiant nedidele knygele tuo metu nauja 
ir madinga tema „Apie saturnizm^, aptinkam^ tarp elektri-
nes baterijas gaminanciu darbininkq". Skaitytojai daktar^ 
Proust^ zinojo is daugybes knygu, kuriose ieskantiems zi-
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nili apie fizin^ sveikat^ jos pateikiamos trumpai, gyvai ir su-
prantamai. Jo sloves nesumenkino ir zanro „Patarimai, kaip 
islikti sveikam" pradininko vardas. 

Sekmingiausia jo patarimij knyga vadinosi „Sveiko gyveni
mo budo pradmenys". Gausiai iliustruota 1888 metais isleista 
knygele skirta mergaitems, kurias reikejo ismokyti sveikai 
gy venti, kad, kaip spejama, atsirastij nauja ir tvirta pranciizii 
karta po kruvinii ir rizikingij XX amziaus karo zygiu. 

Domejimasis sveiku gyvenimo biidu nuo daktaro Prousto 
laikii isaugo, tad gal ne prosal ir cia pateikti bent kelet^ prak-
tiskii jo patarimij. 

Kaip daktaras Proustas gali pagerinti 
jusy sveikat^ 

1 . Nugaros skausmas 

Beveik visais atvejais atsiranda del netaisyklingos laikyse-
nos. Siuvinejanti paaugle turi atsiminti, jog nesveika labai 
susilenkti, kryziuoti kojas ar sedeti prie zemo staliuko, nes 
taip spaudziami gyvybiniai organai, apsunkinama kraujo-
taka, jtempiami nugaros raumenys ir nerval. Netaisyklingos 
laikysenos aprasym^ papildo piesinys: 
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2 . Korsetai 

Daktaras Proustas neslepe bjaurejimosi siais mados atribu-
tais, vadindamas juos praziitingais ir iskrypeliskais (o toms, 
kurios lieknum^ siejo su patrauklumu, pabrezdamas pagrin-
dinius skirtumus sakydavo, jog liekna moteris toll grazu 
nera graksti moteris). O kaip perspejimq visoms, paniidu-
sioms nesioti korsetus, daktaras Proustas pateike katastrofis-
kii jo padariniij stuburui iliustracijci: 

3. Manksta 

Uzuot dirbtinemis priemonemis siekus lieknumo ir sveika-
tos, daktaras Proustas siule reguliariai mankstintis, pateik-
damas daugyb? praktiskij, nesunkiai atliekamij pavyzdziit, 
tarkim. 
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sokinejimas nuo sieneles: 
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