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H
vordan skrive rettfer-
diggjørende om sorg? 
Et uoverkommelig 
tap, lar det seg 
overhodet artikulere, 
uten at det språklige 
uttrykket forfalsker 

den dype rystelsen det hevder å sette 
ord på?

I essayet «Om sorg» skriver 
Michel de Montaigne om kong 
Psammenitos av Egypt, som etter 
nederlaget mot perserne, da han fi kk 
øye på sin datter i fl okken av fanger 
som ble ført bort, ikke viste det 
minste tegn til forferdelse: Mens alle 
rundt ham gråt og klaget og rev seg i 
håret, sto han bare helt stille, uten å 
si noe. Dette gjentok seg da han 
senere var vitne til at hans sønn ble 
fraktet til retterstedet. Idet en av 
tjenerne hans ble hentet av perser-
kongens soldater, derimot, ja, da 
reagerte han endelig, slo seg i hodet 
og skrek i fortvilelse. 

Noe lignende skjedde med en fransk 
fyrste, som befant seg i Trento da han 
fi kk beskjed om at hans storebror var 
død, og som kort tid etter ble under-
rettet om at også hans yngre bror var 
gått bort. Begge dødsbudskap 
mottok han med eksemplarisk 
fatning, skriver Montaigne. Men da 
en av hans ansatte døde noen dager 
senere, ble han aldeles fra seg og 
henga seg til de mest hjerteskjæren-
de klagerop. 

Hvorfor, spør essayet, så rolige og 
fattede overfor det verst tenkelige, og 
så utrøstelig fortvilte overfor det 
etter omstendighetene langt mindre 
opprivende? Var det slik med kongen 
i det ene tilfellet, og fyrsten i det 
andre, at de var så fylt av sorg fra før, 
at det bare skulle en liten dråpe til 
før demningen brast?

Også Kambyses, perserkongen, 
undret seg over dette, forteller 
Montaigne, og gikk bort til Psamme-
nitos og spurte hvorfor han ikke 
hadde latt seg knuse verken av 
sønnens eller datterens skjebne, men 
til gjengjeld brøt fullstendig sammen 
ved den til en av sine venner. Da 
svarte Psammenitos: «Fordi bare den 
siste sorgen kan uttrykkes med tårer. 
De to andre er hinsides alle tenkelige 
uttrykksmåter.»

Hele dette komplekset, selve sorgens 
meddelelsesproblem, er det som, 
bevisst og ubevisst, settes under 
debatt i Roland Barthes’ «Sorgens 
dagbok», som nå foreligger på norsk 

(fremragende oversatt, eller gjen-
diktet, som han selv har valgt å 
kalle det, av Knut Stene-Johansen). 
Det er også dette som utgjør det nær 
sagt uendelig allmenngyldige ved 
denne dypt personlige boken. 
«Sorgens dagbok», som ble utgitt i 
Frankrike i 2009, består av de 
nedtegnelser Barthes påbegynte 26. 
oktober 1977, dagen etter at 
«mam.», hans store kjærlighet i 
livet, døde, og som han ikke avslut-
tet før september 1979, året før han 
selv ble påkjørt og drept. 

Bokens «mam.» er Barthes’ mor, 
Henriette Binger, født 1893, gift 
med Louis Barthes i 1913, enke i 
1915, ett år etter at Roland ble født. I 
1924 fl yttet hun til Paris, hvor hun 
bodde sammen med sønnen resten 
av livet. Mor-og-sønn-forholdet var 
nært, forsiktig sagt, preget av en 
slags altomfattende, gjensidig, 
nærmest symbiotisk omsorg. Da 
han som ung hadde dødsangst, 

skriver Barthes i dagboken, var det 
ved tanken på hvilket utålelig slag 
det ville være for moren, dersom 
han døde. Fra nå av, derimot, idet 
hun er borte, selv om han fremdeles 
har mange som er glad i ham, «vil 
ingen ta sin død av min».

Hvert notat ble opprinnelig gjort på 
papirbiter i kartotekkortstørrelse, 
som så ble ordnet kronologisk. Det 
fragmenterte ved teksten gjenspeiler 
sorgens kaos, dens mangel på helhet 
og form: én dag inspirerte poetiske 
minnebilder, neste dag bare fattige 
konstateringer av savnets banalitet 
(«11. NOVEMBER: Grusom dag. Mer 
og mer ulykkelig. Jeg gråter.»). Så 
omskiftelig, og ustabil, og sønderri-
vende er den følelsesmessige 
tilstanden den skrivende befi nner 
seg i. Han er knust, som man sier, en 
klisjé som, hvis vi tenker oss om, er 
svært presis. Han er revet i stykker, 
slik verden er det, slik språket er det. 
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