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Han har mistet grepet, han befi nner 
seg «hinsides alle uttrykksmåter», og 
når han allikevel gjør et forsøk (på å 
uttrykke seg), spriker det til alle 
kanter. 

Plutselig har han glemt hvordan 
stemmen hennes hørtes ut. «Som en 
slags begrenset døvhet ...»

Eller han undrer seg over presens-
formen i uttrykket «Hun lider ikke 
lenger».

Eller: Ønskene og begjærene han 
hadde mens hun levde blir umulig å 
tilfredsstille, nå da han kan det, 
nettopp fordi han kan det. Fristilt av 
hennes død, vil han ingenting av det 
ikke noe lenger hindrer ham i å 
gjøre. Alle ønsker er døde. Begjæret 
må fi nnes opp på nytt.

Eller: I en ellers idiotisk fi lm, «en 
lampe med plissert stoffskjerm og 
hengende snor», lik dem «mam.» 
pleide å lage.

Hva Barthes beskriver, er en 
ømskinnethet uten grenser. Han er 

mottagelig inntil det uutholdelige, 
sykelig sensitiv for berøring fra alt 
omkring ham, alle detaljene, småtin-
gene, hver etterlatte gjenstand i 
rommene han og moren engang 
delte, alt som minner om henne, 
hans livs lys. 

Underveis fører Barthes samtaler med 
andre verker og forfattere (som en 
Montaigne i borgtårnet, omgitt av 
sine nærmeste venner, sitatene!). Og 
det slår meg hvordan den omfat-
tende intertekstualiteten tjener en 
dobbelt hensikt i Barthes’ sorgar-
beid: på den ene siden som en 
påminnelse om fellesskapet med 
andre menneskers tapsopplevelser, 
på den andre siden en hjelp til å fi nne 
frem til nettopp det spesifi kke, det 
uensartede, det usammenlignbare 
ved akkurat hans erfaring, behovet 
for å verne om sitt eget tap som noe 
unikt. Sagt på en annen måte: både 
som en motarbeidelse og en under-
strekning (forsterkning) av ensom-
heten om sorgen. 
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Mot slutten, da moren var pleietren-
gende, skrev han ingenting: omsor-
gen for den syke ble altoppslukende. 
Men straks hun er borte – dagen 
etter! – begynner han å skrive igjen. 
Og innser, for første gang, hvilken 
fl id hun la i å gjøre seg «usynlig», all 
den stund de levde sammen, inntil 
hun ble syk, påpasselig med ikke å 
kreve noe av ham, ikke oppmerk-
somhet engang, som en måte å la 
ham arbeide på, frigjøre ham fra det 
hun visste at han i motsatt fall ville 
ha gått så fullstendig opp i at det ikke 
ville vært verken krefter eller lyst 
igjen til noe annet. Slik det ble, for 
hans del, da hun lå på sykeleiet: 
interessen for alt annet borte som 
dugg for solen, all hans tenkning viet 
pleien av henne som trengte ham, 

tappet for krefter til annet enn dette 
ene viktige i livet.

Så, når hun er borte, frigjøres (på 
ny) arbeidskraften i ham. Ensomhe-
ten og savnet hun etterlater seg blir 
så å si det tomrommet han trenger 
for å komme i gang igjen. Det 
lammende blir det skapende. Og som 
en munk i et sorgens kloster, tar han 
fatt. 

Altså er det kun i hennes fravær at 
han er et skrivende menneske. Først 
i det lykkelige fraværet, mens hun 
levde, med vissheten om at hun 
fantes der, i livet hans, usynlig til 
stede, tilbaketrukket, men alltid der, 
allestedsnærværende gjennom å 
ikke gjøre noe vesen av seg, liksom 
et ekko av Barthes’ egen defi nisjon, i 
«Lysten ved teksten» (1973), av den 
optimalt produktive tilstand: «Å 
være sammen med den man elsker 
og tenke på noe annet». Så i det 
ulykkelige fraværet, som er sorgen og 
det utrøstelige savnet etter hennes 
død. Alt skapt i lys av henne. Dernest 
i skyggen av hennes bortgang. Ikke 
minst «Det lyse rommet» (1980), som 
Barthes skrev parallelt med «Sor-
gens dagbok» og som har morstapet 
som sin eksplisitte drivkraft. 

Smerten ved adskillelsen vedva-
rer. Men det fysiske fraværet konsti-
tuerer også et nærvær, fra hvilket en 
fornyet kontakt med det tapte blir 
muliggjort for den som er igjen. Hos 
Barthes, hvis jeg forstår ham rett, 
representerer skrivingen både en 
lindring og en forverring: Ved å 
skrive om moren, holder han (minnet 
om) henne levende, samtidig som 
han ripper opp i det grufulle faktum 
at de ikke kan nå hverandre lenger. 
Lik Orfeus, idet han stiger ned i 
dødsriket for å hente hjem Eurydike, 
og det ene forbudet han må overhol-
de er det som fordrer at han avstår 

fra det han aller mest higer etter: å se 
på henne. (Jf. Maurice Blanchots 
utlegning av myten som en fortelling 
om tap, og om sorgen som følger av 
tapet, og om inspirasjonen som 
følger av sorgen, en bevegelse 
identisk med den man fi nner i 
Barthes’ bok om moren.)

Notatene i «Sorgens dagbok» blir 
færre etter som tiden går, liksom de 
lengre og lengre oppholdene datoene 
imellom kan leses som en vitnesbyrd 
om en gradvis restitusjon, en tilvæ-

relse som gjenvinner balansen, en 
skrivende som langsomt kommer til 
hektene igjen, samtidig som en ny – 
og på sett og vis enda mer uutholde-
lig – sorg kommer til uttrykk, 
sorgen over at sorgen avtar! Det er 
som et rop fra den sørgende, han som 
minst av alt ønsker å bli «bra igjen». 
Fordi bedringen føles som et svik. 
Fordi sorgen er det ene akseptable 
sted å være. Et sted som gjør en 
lykkelig, ved å gjøre en ulykkelig, 
noe man av hele sitt hjerte ønsker å 
være, nå da ens elskede er tatt ifra 
en.

Tre dager etter morens begravelse, 
skriver Barthes: «Jeg vil ikke snakke 
om det, av redsel for å gjøre litteratur 
ut av det – eller jeg gjør det ikke før 
jeg er sikker på å unngå det – selv om 
litteraturen faktisk har sin opprin-
nelse i disse sannhetene», en passa-
sje som får meg til å tenke på «Krav-
løs ulykke» (1972) av Peter Handke, 
en roman, eller fortelling, kaller han 
det, skrevet i månedene etter at hans 
mor tok sitt eget liv, drevet av en 
nærmest panikkartet redsel, oppstått 
under begravelsen, for å miste henne 
«av syne» dersom han ikke skynder 
seg å skrive om henne, og der han 
(Handke) hele tiden kjemper med 
det samme som Barthes formulerer, 
en følelse av at uansett hva han sier 
om moren, vil det være oppdiktet, vil 
det bli litterært, samtidig som han 
vet at dette er det eneste han kan, 
dermed også det nærmeste han er i 
stand til å komme en sannferdig 
fremstilling av henne, nettopp 
gjennom å gjøre den til diktning, til 
litteratur.

Sagt på en annen måte: et umulig 
prosjekt, som lykkes idet det mislyk-
kes.

Og jeg tenker at Roland Barthes 
og Peter Handke her er i berøring 
med skrivingens mest grunnleg-
gende problem, at det å skape et 
litterært verk, er å overgi det til sin 
egen utilstrekkelighet. Det er, 
kunne man si, å fullføre dets 
ufullstendighet. Det er, som Orfeus, 
å se vekk i det avgjørende øyeblikk. 

Liksom en forlengelse av sorgen og 
fortvilelsen, den over aldri å få det 
helt til.

Som om det man aller sterkest 
ønsker å få sagt, og som alt man 
skriver er ment å skulle lede frem 
til, er det man til sist forstummer 
overfor. Det er den resten som alltid 
blir igjen. Det er den blinde fl ekken 
i verket, synliggjort av alt det 
omkringliggende. 
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Nyoversettelsen av Barthes’ bok er 
tilgjengelig på norsk 1. mars.
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 ulykkelig. Jeg gråter.»
enngyldig.

E SORGEN
NOTATER: Fra manuskriptet. 
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