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Nie byłem taki jak ona, ponieważ z nią 
(w tym samym czasie) nie umarłem. 

 roland BARTHES, Dziennik żałobny

Pierwsza noc żałobna… nazajutrz po 
śmierci swej matki, Henriette Binger, 
25 października 1977 roku, roland Bart-
hes zaczął pisać Dziennik żałobny. Barthes 
pisząc go, robił zapiski na fiszkach z kar-
tek papieru pociętych na cztery części. 
na stole, przy którym pracował, trzymał 
ich zapas. Każda odsłona rozpaczy, wspo-
mnienia, żalu, wściekłości, bezradności za-
pisana została na osobnej fiszce; dopiero 
zebrane i uporządkowane chronologicz-
nie według dat, tworzą zapis mierzenia się 
ze śmiercią ukochanej matki. istotnym 
wydaje mi się fakt, że gest chronologicz-
nego porządkowania zapisanych fiszek 
nie należał do Barthes’a – był gestem re-
daktorskiego opracowania nathalie Lé-
ger, która w słowie wstępnym napisała: 

„Dziennik żałobny zostaje tutaj, kartka po 
kartce, udostępniony w całości; kartki uło-
żyliśmy chronologicznie, ponieważ wdarł 
się w nie pewien nieład”1. 

ten nieład interesuje mnie najbardziej, 
bowiem w nim upatruję subiektywną, 
kompulsywną procedurę pracy żałoby, 
wpisaną w próbę poradzenia sobie z utratą 
najbliższej osoby. nieład i chaos nieupo-
rządkowanych kartek, oznaczonych sygna-
turą przemożnego bólu, przypominają mi 
strategię gromadzenia doświadczeń i ich 
dyskursywnych reprezentacji w afektyw-
nym archiwum, wedle koncepcji Giulii 
Palladini2. Definiuje ona afektywne ar-
chiwum jako spotkanie obiektu i indywi-
dualnego archiwisty. takie archiwum jest 
wyłącznie subiektywne i ma afektywny 
charakter – jest niestabilne, nieuporząd-
kowane, nacechowane emocjonalnie, two-
rzone partykularnym spojrzeniem i dzia-
łaniem. archiwum afektywne może być 
zatem ułomną wizją jednego widza, rekon-
strukcją nie tego, co było, ale wyrażeniem 
emocji, namiętności, afektów tego, który 
je tworzył, układając odsłony przeszłości. 
redaktorski gest porządkowania wobec 
porozrzucanych fiszek był dyktowany ko-
niecznością scalenia osobnych zapisków 
w całość jako opowieść o żałobie, czy, jak 
chce Barthes, strapieniu po zmarłej matce. 
ale gdzieś tam, przed tym redaktorskim 
gestem, afektywny archiwista mierzył się 
z rolą na zawsze opuszczonego, sięgając 
każdego dnia po kolejną fiszkę i odkła-
dając ją zapisaną bez troski o jakikolwiek 
porządek w świecie, w którym jej już nie 
ma, a ładotwórczy sens nie nadchodzi.

Barthes, zapisując fiszki zawiera przy-
mierze z nieobecnością matki, a ściślej, 
z jej „obecnością nieobecności”3. Jego 
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strategia nie służy zatrzymaniu jej jako 
melancholijnego obiektu utraty, a utrzy-
maniu przy życiu, nadaniu jej statusu tej, 
która pozostanie obecna. Dekadę przed 
zygmuntem Freudem, sandor Ferenczi 
przedstawił koncepcję żałoby jako pro-
cedury dwóch aktywności: introjekcji 
i inkorporacji. w procedurze introjek-
cji żałobnik zdaje relację ze stanu utraty, 
wybiera narrację jako narzędzie pracy ża-
łoby, mówi o zmarłym, a żałoba przecho-
dzi przez próbę języka. inkorporacja zaś 
polega na rezygnacji z dyskursywnej re-
prezentacji. w latach 70. XX wieku zagad-
nienie to rozbudowali nicolas abraham 
i maria torok, oni zaś stali się inspiracją 
dla żałobnych koncepcji Jacques’a Derridy. 
zauważa on, że zmarły staje się obrazem 
siebie, obrazem zmarłego, który nieza-
leżnie od woli żałobnika zostaje wpro-
wadzony w jego podmiotowość. obraz 
zmarłego będąc w nas, jest zarazem wo-
bec nas zewnętrzny. zewnętrzny zmarły 
suplementuje nasze wnętrze. Derrida znaj-
duje miejsce, w którym ów suplementar-
ny inny, zmarły zamieszkuje – to krypta 
w nas, rodzaj pomieszczenia na głos zmar-
łego w nas samych. Derrida tak definiuje 
kryptę: „tworząc system ścian, z ich we-
wnętrznymi i zewnętrznymi powierzch-
niami, enklawa kryptyczna wytwarza pęk-
nięcie ogólnej przestrzeni, w jej systemie 
złożonym z miejsc, w architektonice placu 
otwartego w jej wnętrzu i ograniczonego 
zarazem przez ogólne zamknięcie, w jej 
forum. we wnętrzu tego forum, placu wol-
nej wymiany dyskursów i przedmiotów, 
krypta tworzy inny dwór [ for ]: zamknię-
ty, a zatem wewnętrzny dla siebie, tajne 
wnętrze we wnętrzu wielkiego placu, ale 
zarazem dla niego zewnętrzne, zewnętrze 

we wnętrzu. Ściany krypty, bez względu 
na to, co by się na nich zapisało, nie od-
dzielają więc w prosty sposób wewnętrz-
nego dworu [ un for interieur ] od dworu 
zewnętrznego [ un for exterieur ]. tworzą 
one z dworu wewnętrznego zewnętrze wy-
łączone w środku wnętrza [ … ]. uszczel-
niony albo wyścielony od wewnątrz, ce-
ment lub beton po drugiej stronie, dwór 
kryptyczny chroni przeciw zewnętrzu na-
wet sekret swojego wewnętrznego wyłą-
czenia albo zakazanego włączenia”4. 

zmarły zatem jest ciałem obcym w ża-
łobniku, ciałem innego, które nieodwra-
calnie naruszyło granice podmiotu, ale 
to obce ciało przyjmuje status kryptycz-
ny i staje się częścią „ja” podmiotu. sam 
Barthes tak obrazuje wnętrze i zewnę-
trze żałoby: „w żałobie uwewnętrznio-
nej nie ma prawie znaków. to dopełnie-
nie wewnętrzności absolutnej. a jednak 
wszystkie mądre społeczeństwa zalecały 
i skodyfikowały uzewnętrznienie żałoby”5. 
Krypta w nas stała się dla Derridy miej-
scem przeznaczonym na głos zmarłego, 
miejscem trwałego przymierza, którego 
nie sposób zerwać, rozwiązując z nim za 
pomocą mowy czy milczenia naszą re-
lację. u podstaw mówienia o zmarłym 
tkwi wywłaszczenie podmiotu z samego 
siebie poprzez zmarłego. Żałobnik prze-
staje być dysponentem sensu, nie może 
podporządkować zmarłego własnej mo-
wie i własnej o nim opowieści, jak w przy-
padku afektywnego archiwum pozosta-
wiającego podmiot w stałej niepewności 
i nieporządku. ale nie może też o zmar-
łym milczeć. Barthes pod datą 9 listopa-
da zanotował: „coraz mniej do napisania, 
do powiedzenia, jeśli nie o tym (ale nie 
mogę tego nikomu powiedzieć)”6. 
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w mowie żałobnej po śmierci Bar-
thes’a Derrida napisał: „a zatem milcze-
nie? czyż nie jest to inna rana, kolejna 
obel ga?”7. Derrida kwestionuje milczenie 
jako przymierze wierności wobec zmarłe-
go, inkorporacja jest tylko pozorem wier-
ności i zachowania ostatniego słowa zmar-
łego przy sobie. tylko żałobna mowa i mo-
wa żałoby umożliwiają zmarłemu dalsze 
istnienie. to jego głos w nas i przez nas 
przemawiający pozwala zmarłemu prze-
żyć (sur-vie). Barthes na kartce z 29 marca 
1979 roku notuje: „Żyję bez najmniejszej 
troski o potomność, bez najmniejszego 
pragnienia, aby być w przyszłości czyta-
nym; absolutna akceptacja kompletnego 
zniknięcia, najmniejszej ochoty na »po-
mnik« – lecz nie mogę znieść, by było 
tak z mamą (być może dlatego, że ona 
nie pisała i że wspomnienie o niej zależy 
całkowicie ode mnie)”8. z jednej strony 
 Barthes może się wydawać w tym wy-
znaniu strażnikiem, dysponentem, ma-
gazynierem i nośnikiem pamięci o swo-
jej matce, z drugiej zaś ujawnia się w tym 
wyznaniu jako ten, który zobowiązał się 
zapewnić jej dalsze istnienie, uchronić 
ją przed zniknięciem. i nie chodzi tutaj 
o uobecnienie jej, zaprzeczenie śmierci, 
przywrócenie jej pełnej obecności. chodzi 
o utrzymanie jej w stanie prze-życia, a to 
zależy wyłącznie od jej syna, „r.”. utrzy-
manie przy życiu zmarłego jest rodzajem 
nieustającej z nim rozmowy, a także uży-
czaniem mu głosu. 

Praca żałoby jest rozdarciem pomię-
dzy niemożliwym oddaniem głosu zmar-
łemu a niemożliwą mową własną, to praca 
bez finału i bez rozstrzygnięcia. „straszna 
żałoba zaczyna się na nowo (choć nigdy 
się nie skończyła). rozpoczynać bez od-

poczynku. syzyf ”9. to praca, która śmierć 
nieodwołalnie wpisuje w życie: „teraz 
wszędzie, na ulicy, w kawiarni, nieuchron-
nie widzę ludzi w stanie przedśmiertnym, 
to znaczy w ścisłym sensie jako śmiertel-
ników. – i z nie mniejszą oczywistością 
widzę ich jako niezdających sobie z tego 
sprawy”10. Śmierć bliskiej osoby nieod-
wracalnie naznacza śmiercią nas samych, 
odtąd nosimy tę kryptę w sobie, a status 
podmiotu kryptycznego staje się naszym 
udziałem. owszem, żałoba może mieć 
swój kres, może upaść, ale upada po to, 
by trwać w naszym prywatnym kryptycz-
nym archiwum, gdzie gromadzą się znaki 
naszej śmiertelności i obecnej nieobecno-
ści tych, których już nie ma. 

upadek żałoby jest konieczny, jest jej 
prawem, zapewnia jej trwanie, utrzymując 
przy życiu tego, kogo już nie ma. to także 
upadek zmarłego – upada, by trwać w nie-
rozłączności z żałobnikiem. upadła mi…, 
matka… Jej upadek to chwila, w której 
Barthes podejmuje pracę utrzymującą ją 
w stanie przeżycia: „nie wypierać żałoby 
(zgryzoty) (głupia idea czasu, który ją zno-
si), ale ją zmieniać, przekształcać, sprawić, 
aby przeszła ze stanu statycznego (zastoju, 
zatoru, powtarzających się powrotów te-
go samego) w płynny”11. zmarła matka, 
wobec której Barthes podejmuję tę pra-
cę, nie może zniknąć, ale nie może także 
zostać doskonale opisana, tak samo po-
wtarzana w obrazach wspomnieniowych 
i narracjach, ponieważ to spowoduje, że 
i tak zniknie za zasłoną tekstu. Pamięta-
nie o zmarłym i trwanie żałoby wynikają 
właśnie z tego, że wymykają się naszemu 
podporządkowaniu. 

wspomnienia o zmarłych nawiedzają 
nas bez żadnej porządkującej logiki, po-
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jawiają się bez zapowiedzi, nie wiemy, co 
i kiedy wywoła przypomnienie, przywoła 
obraz: „Dziś wieczorem głupi i wulgar-
ny film, One Two Two. akcja rozgrywa 
się w dobie afery stavisky’ego, kiedy i ja 
żyłem. ogólnie rzecz biorąc, film niczego 
mi nie przypomina. Lecz nagle wstrząsa 
mną pewien szczegół dekoracji: mówiąc 
najprościej zwykła lampa z plisowanym 
abażurem i wiszącym wyłącznikiem. ma-
ma zrobiła taki sam – korzystając z techni-
ki batiku. nagle cała staje mi przed ocza-
mi”12. Praca żałoby jest nieskończona, to 
praca syzyfa – rodzaj manifestacji nie-
możności rozdzielenia żywego od mar-
twego, a jednocześnie podtrzymywanie 
koniecznego między nimi dystansu. we 
własnej mowie należy dać zmarłemu miej-
sce za pomocą głosu, który już zawsze bę-
dzie nawiedzony głosem zmarłego – nie 
wiadomo, co jest naszym głosem, a co 
głosem zmarłego. chociaż Barthes ma 
świadomość, że: „mówię tylko o sobie. 
nie mogę mówić o niej, powiedzieć, kim 
była, stworzyć wstrząsającego portretu 
(takiego, jak portret madeleine autorstwa 
andre Gide’a)13 – to na każdej zapisanej 
kartce oddaje jej głos, każda sygnowana 
jest głosem matki, zwracającej się do nie-
go: „mój r., mój r.”. 

Prze-życie zmarłego zapewnione przez 
mowę żałobnika jest także jego deformacją, 
spowodowaną każdorazowo interpretacją 
wpisaną w każdą opowieść o nim. obo-
wiązkiem żałobnika jest wynajdywanie 
wciąż nowej mowy opowiadającej o zmar-
łym, to także ciągłe aktualizowanie pamię-
ci o nim. Żałoba jako stan wiecznego od-
powiadania na wezwanie zmarłego, musi 
być stanem wiecznej inwencji językowej, 
ciągłego pobudzania zmarłego mową, aby 

nie utrwalił się w kordonie jednolitego 
sensu, wiecznie powtarzanych obrazów. 
Żałoba jest u Derridy stanem permanen-
tnym, ciągłym, nieustającym, jest rodza-
jem zadania podejmowanym w imieniu 
życia – nie po to, by śmierci zaprzeczyć, 
lecz by mierzyć się z jej koniecznością. 
uporczywość żałoby, jej nieustępliwość 
rzutuje również na pozycję żałobnika, 
opowiadającego i piszącego o niej. Der-
rida twierdzi, że wszelka praca jest pracą 
żałoby. wszelkie nasze aktywności czynią 
nas częścią śmierci. to właśnie żałoba ma 
moc wydawania na świat efektów naszej 
pracy; narracji, interpretacji, opowieści, 
obrazów. Barthes notuje: „Potrzebuję nie 
samotności, lecz anonimowości (pracy). 
Przemieniam »Pracę« w sensie analitycz-
nym (Pracę Żałoby, marzenia) w »Pracę« 
rzeczywistą – pisania. 

Bo:
»Praca«, dzięki której (jak mówią) wy-

chodzi się z wielkich kryzysów (miłość, 
śmierć), nie powinna być kończona po-
spiesznie; dla mnie dopełnia się jedynie 
w pisaniu i dzięki pisaniu”14. 

i dalej dodaje: „od śmierci mamy żad-
nej ochoty »budowania« czegokolwiek – 
co najwyżej w pisaniu”15. 

w pisaniu bowiem Barthes oddaje głos 
zmarłej matce, żałobny podmiot zawsze 
już mówi w imieniu zmarłego, mówi przy 
pomocy zmarłego, a starając się postawić 
własną sygnaturę, sygnuje również „obec-
ność” zmarłego. Podejmując pracę żało-
by i przekuwając ją w rzeczywistą pracę 
udzielenia zmarłej głosu, a zatem pisania, 
Barthes do swej śmierci naprzemiennie 
sygnował efekty swej pracy sygnaturami: 

„mój r.” i „r.”…
Łucja iwanczewska
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