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„ChcÆ rozmawiaÂ”1.
Autopsychoterapeutyczne funkcje narracji
Justyny Bargielskiej i Anny Starobiniec
o utracie perinatalnej
Pamięý autobiograficzna jest dziaâalnoœciĊ przede wszystkim komunikacyjnĊ i wyraůa się przez narrację, w której realizuje się proces (samo)poznania i (samo)pojmowania. OpowiadajĊc – sobie i innym – wâasne
ůycie, stwarzamy formę pozwalajĊcĊ dostrzec, uœwiadomiý, przepracowaý,
przebudowaý jego znaczenia. Język w autopoetycznym procesie ciĊgle odbywajĊcej się (w myœlach, komunikacji powszedniej, tekstach) narracji – pozwala rekonstruowaý i dekonstruowaý zdarzenia przeszâoœci, odnawiaý ich
kontekst, ukâadaý w nowe struktury, przy czym za kaůdym razem czâowiek
stwarza caâoœciowy obraz siebie (w zaleůnoœci od potrzeb teraŭniejszoœci
i przyszâoœci), wpâywajĊc na swojĊ rolę w ůyciu spoâecznym.
Oczywiœcie, ogromne znaczenie ma proces werbalizacji doœwiadczenia
traumatycznego, którego narratywizacja zawsze peâni funkcję ochronnĊ.
Zdarzenie traumatyczne zakâóca koncepcję siebie i œwiata, jego traumatyzm
polega przede wszystkim na tym, ůe opiera się refleksji, nie moůe byý w sposób automatyczny wbudowane w istniejĊce modele recepcji. Jak twierdzi
Ronald Eyerman, „trauma jako taka nie jest jedynym, co destruktywnie dziaâa
na ofiarę; objawy sĊ rezultatem tâumienia pamięci o niej” (ǍǶǲǽǹǭǺ 2013, 122).
Wspomnienie traumatyczne nosi w pewnym sensie charakter ponadczasowy,
bo „nigdy nie staje się częœciĊ zwykâego systemu pamięci” (Leys 2000, 298),
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w odróůnieniu od pamięci narracyjnej „nie przeksztaâca się w umiejscowionĊ
w czasie opowieœý, która posiada swój poczĊtek, œrodek i zakoľczenie”
(Kolk, Hart 2015, 170). Nie do koľca uœwiadomiona w momencie zdarzenia
trauma powraca w formie przebâysków pamięci, skojarzeľ, koszmarów sennych i innych zjawisk.
Wâaœnie dlatego tak duůe znaczenie ma moůliwoœý werbalizacji traumy:
„nawet dominujĊcy poglĊd, jakoby trauma byâa niewypowiadalna i nie podlegaâa reprezentacji, nie zmienia zaâoůenia, ůe język moůe – i powinien –
uzdrowiý ofiarę i spoâecznoœý” (Gilmore 2015, 366). James Pennebaker opisaâ mechanizm przezwycięůenia traumy poprzez systematyczne opowiedzenie jej (Pennebaker 2000). Artykulacja traumy osâabia jej skutki, pomagajĊc
przejœý od bezkrytycznego odgrywania (LaCapra 2015, 85), kiedy przeszâoœý
odtwarza się kompulsywnie, odůywa i powraca, niby duch – do refleksyjnego przepracowania, uœwiadomienia jednoczeœnie więzi i dystansu pomiędzy
przeszâoœciĊ a teraŭniejszoœciĊ. Wtedy, wedâug Lowensteina, trauma ma
szansę „zostaý zapamiętana jako wydarzenie zewnętrzne wobec ego, nie zaœ
jako objaw jego wewnętrznej choroby” (Lowenstein 2015, 289).
Tak się dzieje przede wszystkim dlatego, ůe proces narracji, werbalizacji
doœwiadczenia i spowodowanych przez nie emocji sprzyja elastycznoœci pamięci: pamięý traumatyczna zaczyna traciý wâadzę nad bieůĊcym doœwiadczeniem (Kolk, Hart 2015, 173). Dzięki narracji wspomnienie post factum odzyskuje formę i strukturę. Nieœwiadomy język powtórzeľ, przez który trauma poczĊtkowo przemawia, „zostaje zastĊpiony przez język œwiadomy,
powtarzalny w ramach ustrukturyzowanych warunków” (Gilmore 2015,
367). Nie przypadkiem jednĊ ze strategii zachowania się czâowieka, którego
doœwiadczeniem staâo się spotkanie ze œmierciĊ, jest mówienie:
o nieszczęœciu, przeszâoœci, przyszâoœci, podobnych historiach zakoľczonych dobrze lub ŭle, cudownych uzdrowieniach i niespodziewanych
zejœciach, Bogu, rodzinie, na nowo budowanych relacjach międzyludzkim. Opowiadanie (…) pozwala dotrzeý do wszystkich moůliwych do
wysâowienia elementów sytuacji traumatycznej (…) Wâaœnie struktura
narracji ukâada przeůycie traumatyczne w sekwencję zdarzeľ, nadajĊc mu
charakter doœwiadczenia biograficznego (Borkowska 2004, 37).

Narratywizacja traumy, pozwalajĊca przepracowaý doœwiadczenie traumatyczne, jest szeroko wykorzystywana przez psychoterapię. Jako proces œwiadomej lub nie autopsychoterapii moůe teů byý rozpatrywana twórczoœý literacka. Moůemy wtedy mówiý o dwóch powiĊzanych ze sobĊ perspektywach –
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psychologii poetyki (kaůda struktura artystyczna opiera się na doœwiadczeniu
psychologicznym) i poetyki psychologii (psychologicznym nastawieniu się
pierwotnego przeůycia na te lub inne sposoby jego artystycznego wcielenia).
Artykuâ poœwięcony jest przepracowaniu – w prozie polskiej pisarki Justyny Bargielskiej (Obsoletki, 2010) i rosyjskiej autorki Anny Starobiniec (Spójrz
na niego, 2017) – traumy wyjĊtkowego doœwiadczenia zetknięcia się ze œmierciĊ, jakim jest utrata perinatalna, czyli œmierý dziecka podczas ciĊůy, porodu
lub wkrótce po urodzeniu się.
Motywacje do napisania tych tekstów byây dwie: publicystyczna (artykulacja doœwiadczenia w Rosji i Polsce w znacznym stopniu tabuizowanego,
chęý okazania poparcia innym kobietom, próba przeâamania systemu) i autopsychoterapeutyczna (szukanie formy artystycznej, która pomoůe przeůyý
ból). Obie postawy sĊ więc reakcjĊ na traumę. Pierwsza z nich jest skierowana na zewnĊtrz, ma cel spoâeczno-psychologiczny.
Przerwanie ciĊůy z powodów medycznych, zwiĊzany z tĊ sytuacjĊ trudny
wybór lub jego brak, poronienie, urodzenie martwego dziecka, poůegnanie
nowo narodzonych lub nieurodzonych dzieci itd. – pozostaje w Polsce
(w mniejszym stopniu) i w Rosji (w duůo większym) tematem nieartykuâowanym, tâumionym, niemajĊcym wsparcia w spoâeczeľstwie i dobrze zorganizowanej opiece medyczno-psychologicznej. Nie przypadkiem Bargielska
mówi, ůe robi „outing” teů innym kobietom, ůe w wizji publicznej „nie ma
miejsca na przegrane macierzyľstwo” (Poroniâam… 2011). Starobiniec pisze,
ůe to „w ogóle w sumie pierwszy tekst w języku rosyjskim na ten temat. Bo
o »takich rzeczach« u nas się nie mówi”2. Starobiniec opisuje przeůytĊ od
wewnĊtrz róůnicę pomiędzy cynizmem, obojętnoœciĊ, okrucieľstwem rosyjskiej perinatologii a zdolnoœciĊ, umiejętnoœciĊ, pragnieniem zachowania empatii, zaoszczędzenia kobiecie dodatkowych traum fizycznych i psychicznych w medycynie niemieckiej, a takůe róůnicę obserwowanĊ na forach rosyjskich i angielskojęzycznych („Ich dyskusje sĊ formĊ psychoterapii. Nasze
zaœ – formĊ masochizmu” [ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 26]).
W pewnym sensie ta sama motywacja jest skierowana teů na same autorki
(będĊc iluzorycznĊ rekompensatĊ wsparcia, którego dla nich swego czasu
zabrakâo i dodajĊc jakiegoœ wyůszego sensu przeůytej utracie): „jeůeli ta
ksiĊůka komuœ pomoůe w bólu, zostaâa napisana nie na darmo. I w tym,
czego doœwiadczyliœmy, b y â c h o c i a ů b y j a k i œ s e n s [podkr. – I.A.]”
(ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 2).

2

Post na Facebooku [dostęp: 2.02.2017].
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Chciaâabym jednak spojrzeý na te teksty z perspektywy ich funkcji œciœle
autopsychoterapeutycznych. Dzisiejsza kultura dĊůy do wyparcia œmierci,
która przestaâa byý „oswojona”, „w sposób intymny zwiĊzana z czâowiekiem”, zrobiâa się „dzika” (ǍǽȉǲǾ 1992), „infantylna”, „niewyraŭna”, „nadzorowana”, „oduczyâa się mówiý” (ǎǻǱǽǵǶȌǽ 2006, 319): „Nasze spoâeczno-represyjne traktowanie œmierci rodzi zwiĊzany z tym zjawiskiem neurotyczny lęk. Wychowanie i kultura powinny byý przeniknione bliůszĊ z niĊ
znajomoœciĊ” (Feifel 1969, 292).
Percepcja œmierci moůe byý sprowadzona do trzech modeli, trzech sytuacji
tanatologicznych, z których kaůda, bez względu na dystans i perspektywy,
odsyâa do gâębinowego i zawsze osobistego strachu tanatycznego – strachu
przed tym, co nieznane i nieuniknione. Czyli: tragedia unikalnoœci, jednorazowoœci, subiektywnoœci pierwszej osoby, spotkanie z perspektywĊ wâasnego koľca („œmierý-ja”), mnogoœý i anonimowoœý trzeciej osoby („œmierý-on”) i wreszcie znajdujĊce się pomiędzy nimi – „trzeciĊ osobĊ, zasadĊ spokoju” a „pierwszĊ
osobĊ, ŭródâem trwogi” (ǬǺǷǲǸǲǯǵȄ 1999, 29) – i âĊczĊce ich elementy doœwiadczenie drugiej osoby, œmierý kogoœ bliskiego („œmierý-ty”).
Zupeânie wyjĊtkowym przypadkiem „œmierci-ty” jest utrata dziecka. Vladimir Jankelevitch zakâada, ůe to doœwiadczenie jest najbardziej zbliůone do
„œmierci-ja”: „Nie ma nic bardziej podobnego do rozpaczy umierajĊcego,
niů ból cierpiĊcej matki” (ǬǺǷǲǸǲǯǵȄ 1999, 32). Utrata dziecka w kaůdym
wieku stanowi dla rodziców caây zespóâ strat fizycznych i symbolicznych:
utratę przedmiotu zewnętrznego, utratę „waůnego innego” (przedmiotu
przywiĊzania), utratę statusu (rodzicielstwa), utratę przyszâoœci, utratę fazy
cyklu ůyciowego, utratę nadziei, marzeľ, częœci siebie, rodziny itd. WyjĊtkowoœý utraty perinatalnej polega na tym, ůe po pierwsze znacznĊ jej częœý stanowiĊ wâaœnie utraty wtórne i symboliczne (utrata nadziei i wyobraůeľ zwiĊzanych z dzieckiem, w tym wyobraůeľ o sobie, brak zaufania kobiety do
wâasnego ciaâa i swoich funkcji biologicznych); po drugie – utrudniona jest
internalizacja faktu œmierci, bo brak wyraŭnego fenomenu braku – rodzice
nie majĊ nic (albo prawie nic), w sposób materialny zwiĊzanego z umarâym
dzieckiem, czyli pamięci materialnej; po trzecie – ta utrata objęta jest negacjĊ
spoâecznĊ (dla większoœci osób dookoâa ta utrata nie jest „realna”, czyli nie
uznaje się kulturowo prawa rodziców do dâugiego i peânowartoœciowego
przeůycia ůaâoby).
To teů wyjĊtkowe doœwiadczenie œmierci. Poniewaů œmierý jest absolutnym uosobieniem „nieznanego” (Bauman 2008, 55), „archetypem niezrozumiaâoœci” (Bauman 2008, 93), „częœciowa œmierý”, czyli œmierý bliskiej
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osoby, doœwiadczanie œmierci „z drugiej ręki” jawi się jako perspektywa, w której przeůycie ograniczonoœci, pojedynczoœci i niepowtarzalnoœci wâasnego istnienia jest najbardziej dostępne ůyjĊcym. Poprzez szok i dalszy brak ukazuje
się nam sens zarówno ograniczonoœci czasowej, jak i wiecznoœci. Koncepcja
„częœciowej œmierci” polega na zaâoůeniu, ůe podczas ůaâoby z powodu
utraty krewnych i przyjacióâ czâowiek najbardziej zbliůa się do pojmowania
œmierci; to doœwiadczenie ksztaâtuje stosunek czâowieka do cięůkich strat
prywatnych i – jako kulminacji – utraty ostatecznej, czyli utraty wâasnego
ůycia (ǡǵǸǻǾǻȁǾǷǵǶ ȊǺȃǵǷǸǻǼǲǱǵȄǲǾǷǵǶ ǾǸǻǯǭǽȉ 1997, 447). Œmierý najbliůszych
jest najbliůsza naszej wâasnej œmierci, dajĊc doœwiadczenie pojedynczoœci
i niezastĊpionoœci wâasnego bytu:
Pomiędzy anonimowoœciĊ trzeciej osoby i tragicznej subiektywnoœci
pierwszej osoby znajduje się poœredni i w pewnym sensie uprzywilejowany przypadek drugiej osoby; pomiędzy œmierciĊ innego, dalekĊ i obojętnĊ
a œmierciĊ wâasnĊ, identycznĊ naszemu bytowi, istnieje bliskoœý œmierci
osoby kogoœ kochanego. Rzeczywiœcie, Ty to pierwszy Inny, bezpoœrednio inny Inny, nie Ja, w punkcie zetknięcia z Ja, najbliůsza granica innoœci. Otóů œmierý ukochanej osoby jest dla nas prawie naszĊ œmierciĊ,
prawie tak samo bolesnĊ; œmierý ojca lub matki jest prawie naszĊ œmierciĊ
i, w pewnym sensie, faktycznie jest naszĊ wâasnĊ œmierciĊ: niepocieszony
opâakuje niezastĊpionego (ǬǺǷǲǸǲǯǵȄ, 32).

Jednak jeůeli chodzi o utratę perinatalnĊ, to zetknięcie się ze „œmierciĊ-ty”
nosi tu wyjĊtkowy charakter – odbywa się jakby od wewnĊtrz, bo dziecko
stanowi z matkĊ caâoœý:
Nie w nim, tylko we mnie znajduje się ten châopczyk z olbrzymimi nerkami. To ja mam go wkrótce zabiý. Lub mam donosiý go i urodziý. I zobaczyý, jak umiera (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 17).
Nie chce go zabijaý!… Chcę go urodziý i zaâoůyý mu tę pieluszkę!…
Dziecko wewnĊtrz mnie trochę drga – jak motylek w dâoni (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ
2017, 33).
Najpewniej (…) dostanie Pani specjalnĊ iniekcję przez powâokę brzusznĊ
i œciankę macicy (…) Nagle pojmuję, co ma na myœli i drętwieję (…)
Dziecko zaczyna nerwowo wierciý się tam, w gâębi, za powâokĊ brzusznĊ
i œciankĊ macicy (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 41).
przez jakiœ czas byâam grobem (Bargielska 2010, 27).
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W istocie to doœwiadczenie œmierci prawie wâasne, prawie z pierwszej ręki,
prawie niezapoœredniczone:
Beata postanowiâa nie donaszaý ciĊůy. Pocięli maâĊ w brzuchu Beaty i po
kawaâku wyjmowali, ale trochę zostawili i Beata potem bardzo chorowaâa, więc musieli jeszcze raz sięgnĊý do jej wnętrza po ten zapomniany
fragment (Bargielska 2010, 82).
Zwykle bardzo się boję lataý, ale teraz nie. Jest mi wszystko jedno, czy
ten samolot spadnie czy nie. Co do mnie – juů spadâam (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ
2017, 33).
jednĊ rękĊ obejmuję brzuch (bo gdzie jĊ jeszcze poâoůyý, tę rękę?) i czuję,
jak drůy tam, w ciemnoœciach ciaâa, sama teů leůę w ciemnoœciach, ciemnoœý wewnĊtrz i na zewnĊtrz, jesteœmy razem jakby pod wodĊ, jakby pod
ziemiĊ, jesteœmy razem jakby w jednym grobie (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 45).
poprzez sennoœý, (…) poprzez znieczulenie, poprzez oniemiaây brzuch
nagle czuję, ůe coœ we mnie odrywa się i przestaje ůyý. Œmierý jest wewnĊtrz mnie. (…) czuję, jak œmierý cieknie mi po nogach i zaczynam
krzyczeý. Nie z bólu. Ze strachu (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 54).
Ona œciera ůel z mojego brzucha, w którym juů nie ma mojego dziecka,
w którym juů nic nie ma, oprócz œladów, pozostawionych przez œmierý.
Tych œladów nie rozpozna USG, ale ja je czuję. Na pewno czuję je wewnĊtrz siebie. (…) – No jak? – Wydaje mi się, ůe umieram. (…) Umarâ –
i ja teů zaraz umrę (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 56).

Tytuâ ksiĊůki Bargielskiej – Obsoletki – ma zwiĊzek z terminem medycznym gravid obsoleta – ‘wewnĊtrzmaciczna œmierý pâodu’. „Coœ na wzór szarytek, oblatek, zakonu albo sekty. »Sekty« kobiet, które âĊczy to, ůe dowiedziaây się, co znaczy »gravid obsoleta«” (Poroniâam… 2011) – wyjaœnia pisarka.
„Opowiadam o sobie, ale robię teů »outing« innym postaciom, jest tu caâa
galeria kobiet. KsiĊůka o mnie byâaby bezwartoœciowa, poniewaů jest to doœwiadczenie tak gâębokie, ůe nie ma innej moůliwoœci pisania o nim, jak
spróbowaý przedstawiý reakcje róůnych osób” (Poroniâam… 2011) – przyznaje Bargielska i wyraůa w sâowie swoje doœwiadczenie jako jedno z wielu.
Tylko pojedyncze zdania zdradzajĊ wâasny, jedyny ból narratorki – porte-parole autorki: „Jest takie mieszkanie, w którym umarâo moje pierwsze
dziecko, i niczyje kompleksy tego nie zmieniĊ” (Bargielska 2010, 41); „W torbie mam laleczkę, z tych, które dwadzieœcia lat temu sprzedawali w kioskach
Ruchu: jest goâa i âysa, choý wcale nie ma niemowlęcych ksztaâtów. I ma
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dokâadnie tyle centymetrów, ile miaâo moje dziecko, gdy umarâo. A, tak jĊ
sobie noszę” (Bargielska 2010, 57); „Na pokropku byâam teů ostatnio (…)
Dominikanin zdjĊâ kaptur, powiedziaâ formuâę i popâakaliœmy się, wszyscy
zdystansowani. Chciaâabym mieý w domu takiego dominikanina do pâaczu”
(Bargielska 2010, 18).
Bargielska opowiada nie tylko i nawet – niby – nie tyle o wâasnej utracie
perinatalnej, ile o tym, czego doœwiadcza, zajmujĊc się pomocĊ psychologicznĊ na rzecz innych kobiet. Fotografuje na ich ůyczenie utracone dzieci3,
póŭniej w Photoshopie stara się nadaý ksztaât malutkim ciaâkom, by rodzice
mieli potwierdzenie istnienia dziecka i jego œmierci, co uâatwia proces uœwiadomienia utraty i pogodzenia się z niĊ4, organizuje spotkania rodziców i symboliczne pogrzeby (wypuszczenie bâękitnych i róůowych baloników z napisami
na znak pamięci).
To swego rodzaju straszny katalog bólu matek, którego œwiadkiem zostaje
narratorka:
Gdy dziecko umiera bez chrztu i jest bardzo maleľkie, tak do trzynastu
centymetrów, robi się mu pokropek zamiast pogrzebu. (…) Na pokropku byâo ze trzy czwarte tuzina osób, które patrzyây na pudeâko zawierajĊce pokrapianego z pewnym dystansem (Bargielska 2010, 18).
myœlę o córce Beaty. W poâowie ciĊůy okazaâo się, ůe córka Beaty nie ma
gâowy (Bargielska 2010, 82).
Gdy czytasz te sâowa, czytelniku, Piotruœ juů nie ůyje. Chyba, ůe miaâ
miejsce cud prawdziwy (…), na który nie liczy ani mama Piotrusia, ani tata Piotrusia, ani siostra, babcia, koleůanki i koledzy rodziców Piotrusia
i na koniec ja, skromny fotograf – przyszâych w tej chwili – zwâok Piotrusia (Bargielska 2010, 84).
jesieľ, gdy Piotruœ ma się urodziý. Raczej martwo. Ewentualnie do ůycia
trwajĊcego kwadrans (Bargielska 2010, 84).

„Zdjęcie, drugie zdjęcie. Matka caâuje zawartoœý zawiniĊtka, ojciec pâacze strasznie, ale
teů caâuje” (Bargielska 2010, 40–41).
4 „dâugie noce photoszopizmu” (Bargielska 2010, 40–41); „Otwieram komputer i siadam
do obrabiania Hanutki. Po dâuůszym czasie spędzonym przed monitorem mogę juů z caâĊ
pewnoœciĊ powiedzieý, gdzie Hanutka ma rĊczki, gdzie stópki, gdzie gâówkę – tę najâatwiej
ustaliý, bo jest największa, oraz gdzie nie za dâugo biâo serduszko (malutkie). Przypomina mi
to odpytywanie z mapy fizycznej na geografii w szkole i podobnie mnie cieszy” (Bargielska
2010, 39).
3
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Podpowiedziaâam mamie Piotrusia, w którym szpitalu dobrze jest rodziý
takie dzieci, które dâugo nie poůyjĊ, a ona poszâa do tego szpitala i kazaâa
sobie pokazaý châodnię. Stoję i patrzę na mamę Piotrusia, jak oglĊda tę
châodnię (Bargielska 2010, 84).

Starobiniec mówi przede wszystkim o wâasnym doœwiadczeniu, to spowiedŭ pisana mniej więcej na gorĊco (w latach 2013–2016, dziecko umarâo
w koľcu 2012 roku): „Jedna sprawa – wymyœlaý straszne historie, zupeânie
inna – samej staý się bohaterkĊ horroru. Dâugo wĊtpiâam, czy warto pisaý tę
ksiĊůkę. Bo za prywatne. Za realne” (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 1). Autorka na nowo
odtwarza wszystkie fazy doœwiadczenia, poczynajĊc od chwili, kiedy dowiaduje się o patologii ciĊůy podczas USG – poprzez niewiarygodny w swym
okrucieľstwie system medycyny rosyjskiej i diametralnie róůniĊcy się od niego system niemiecki – aů do konsekwencji psychologicznych i wreszcie adaptacji. Bardzo znaczĊcym wĊtkiem jest wybór – najpierw wybór œmierci dla
dziecka, które nie potrafi ůyý poza ciaâem matki, potem – wybór doœwiadczenia wâasnej pamięci. Wszystko, co najstraszniejsze, zachodzi nie na zewnĊtrz, tylko wewnĊtrz i tę agonię pisarka przedstawia w peâni jej piekielnoœci
i powszednioœci. Czy zrobiý dziecku œmiertelny zastrzyk, by się nie męczyâo
podczas porodu, czy czekaý, aů umrze samo? Czy zobaczyý swoje urodzone-nieurodzone dziecko, czy lepiej nie? Jakkolwiek okrutna jest medycyna rosyjska, a ludzka medycyna niemiecka, ani jedna, ani druga nie moůe odpowiedzieý na te pytania.
Lecz ksiĊůka ma teů drugĊ częœý, publicystycznĊ – poœwięconĊ doœwiadczeniu innych kobiet (w tym próbom – pojedynczym, prywatnym – zorganizowania grup wsparcia w Rosji, uniknięcia potrzasku systemu), doœwiadczeniu, w tym psychologicznemu, niemieckich lekarzy i poâoůnych (z których
jedna wymyœliâa i zorganizowaâa pokój sâuůĊcy poůegnaniu martwych dzieci,
wpadâa na pomysâ, by wkâadaý najmniejsze z nich do dekorowanych skorupek strusich jaj, przytula matki, jeůeli majĊ takĊ potrzebę, robi zdjęcia i odciski malutkich rĊczek i nóůek, by oddaý w zaklejonej kopercie rodzicom oraz
na inne sposoby troszczy się o to, by pozostaâa im pamiĊtka materialna,
choý potrzebę jej posiadania nie zawsze od razu odczuwajĊ – ale lekarze
wiedzĊ, ůe przyjdzie na niĊ czas), decyzji rosyjskich szpitali, które nie daây
moůliwoœci odbycia rozmów z lekarzami.
W ten sposób w narrację Starobiniec jest teů wâĊczone doœwiadczenie innych: najpierw z perspektywy „patologicznych wiadomoœci z piekâa” i „czytania
o zrgozach” (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 23) na pierwszym etapie zetknięcia z tragediĊ
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– od wewnĊtrz zgrozy, dla potwierdzenia, ůe to doœwiadczenie œmiertelnego
„wykluczenia” nie jest wyjĊtkowe (w pierwszej częœci ksiĊůki), potem post factum publicystyczne, od zewnĊtrz, w aktywnej roli tego, kto chce pomóc i coœ
zmieniý i juů tylko od czasu do czasu (tak samo, jak u Bargielskiej) zapada
we wâasne doœwiadczenie:
W ciasnym pokoju nagle koľczy się powietrze, gâos Kornelii dudni niewyraŭnie, jak w kamiennej jaskini. (…) Nagle czuję, jak uchyla się malutka
klapa do zapomnianej szczeliny. I stamtĊd, ze szczeliny, zamiast powietrza
wieje panikĊ. (…) W tym pokoju patrzyâam na koszyk z zimnym,
skrzywdzonym bejbi. W tym pokoju… nie, nie w tym. OtrzĊsam się z obsesji. Ten pokój po prostu jest podobny do tamtego, innego. Ale to nie
ten. Nie ten… Klapa się zamyka (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 142).

Ale wĊtek „innych” odgrywa teů odmiennĊ rolę: to sĊ nie przeůyte wersje
losu (donosiý ciĊůę i urodziý martwe dziecko lub dziecko, które przeůyje kilka lub kilkadziesiĊt minut czy godzin).
Celem opowieœci Bargielskiej jest asymilacja doœwiadczenia traumatycznego, integracja przeůytej traumy z doœwiadczeniem czasu teraŭniejszego
(Kolk, Hart 2015, 174). „wiele ztraumatyzowanych osób przez dâugi czas
zamieszkuje niejako dwa œwiaty: królestwo traumy i dziedzinę aktualnego,
zwykâego ůycia. Nader często owych œwiatów poâĊczyý się nie da” (Kolk,
Hart 2015, 170).
Tę galerię strat, galerię œmierci noworodków lub nienarodzonych dzieci
autorka wpisuje w ůycie powszednie z jego problemami i radoœciami, wkâada
pomiędzy drobne i najdrobniejsze szczegóây bytu. Narratorka opisuje ůycie
kobiet po utracie ciĊůy lub noworodka. Ale niby nie skupia się caâkowicie na
strasznym doœwiadczeniu: wielkie, maâe i caâkiem malutkie zdarzenia, setki
unikalnych chwil ůycia zlewajĊ się w jeden strumieľ, sĊ przedstawiane jako
tak samo waůne. Fotografowanie martwego dziecka, rozmowa z matkĊ i pielęgniarkĊ, opis przestrzeni szpitalnych itd.
pani poâoůna przynosi zza przepierzenia zielone zawiniĊtko i kâadzie je
na stole przykrytym biaâym obrusem (Bargielska 2010, 38); „A œniadanie
pani jadâa? – pyta. – Te matki to czasem takie pomysây majĊ – mówi
i rozwija zawiniĊtko warstwa po warstwie. – Na przykâad ciĊůa dziewiętnaœcie tygodni, dziecko umarâo w jakimœ piętnastym, czarne toto, zmacerowane. Przyszli juů po trumnę z zakâadem pogrzebowym, a ona wyjmuje z siatki i sypie do tej trumny jakieœ pâatki. Róů chyba. Ůeby się tylko
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pani niedobrze nie zrobiâo, tak bez œniadania. – Rozwinęâa zawiniĊtko
caâkiem, pokazuje mi kawaâek zeschniętej wĊtróbki. Robię zdjęcia kawaâkowi zaschniętej wĊtróbki i widzę, ůe coœ ma, ůe coœ ma. Niby nóůkę.
Niby gâówkę. Matka wĊtróbki jest jeszcze w szpitalu i akurat dzwoni do
mnie, to mówię, ůe zajdę do niej i umówimy się odnoœnie przekazania
zdjęý (Bargielska 2010, 38–39)

i od razu dodaje: „WracajĊc do domu, chociaů jestem w butach, które noszę kolejny sezon, obcieram sobie pięty do krwi – powitanie jesieni” (Bargielska 2010, 39). Lub: „Grabarze odsunęli pâytę za pomocĊ podâoůonej pod
spód okrĊgâej belki i pomyœlaâam sobie, ůe moůe tak wynaleziono koâo (…)”
(Bargielska 2010, 18).
Tytuây poszczególnych rozdziaâów-opowiadaľ teů się róůniĊ, jedne podkreœlajĊ codziennoœý (Samodzielna mama i jej droga lampa, Bardzo dâugi pociĊg,
Córka Beaty, Kobieta pijĊca, Historia mojego zmęczenia, A czemu tata nie œpi u mamy,
Oczywiœcie deszcz), eksponujĊ absurdalnoœý skojarzeľ wiĊůĊcych się z rzeczywistoœciĊ (Siódme dziecko Angeliny Jolie, O moim synu z Bondem, Turbotermomodernizacja w Spóâdzielni Mieszkaniowej Wola, Zâa kobieta w budyniu), sĊ teů tytuây
bezpoœrednio zwiĊzane z tragediĊ (Jak fotografowaý martwe dzieci, Link do trupa,
Fantazjuje o œmierci dziecka). Za kaůdym moůe się kryý doœwiadczenie tak samo powszednie, jak i tragiczne. Jeden z tekstów koľczy się zdaniem zdradzajĊcym pragnienie zatrzymania się w takiej beztroskiej w swej powszednioœci chwil: „A teraz jest bardzo rano, siedzę w kuchni i szukam tej
gwiazdki [chodzi o ksiĊůeczkę dla dzieci z piosenkami – »Dziesięý grajĊcych
przycisków! Zaœpiewaj do muzyki. Chcesz się zatrzymaý? Naciœnij gwiazdkę!« – I.A.], którĊ trzeba nacisnĊý, ůeby się zatrzymaý” (Bargielska 2010, 9).
Poza tym Bargielska korzysta z metody „podzielonego ekranu”, którĊ stosuje się w terapii hipnotycznej i która pomaga pacjentom unieszkodliwiý
wspomnienia traumatyczne. Psychoterapeuta prosi pacjenta o zamknięcie
oczu i dzieli pole wizualne na dwie częœci: w jednej poâowie lokuje traumatyczny obraz, w drugiej – kojĊcy i âagodzĊcy. „Piszę teraz takĊ ksiĊůkę Organizacja i utrzymanie ůycia po poronieniu i martwym porodzie. Poradnik. (…) Jest
ůywotne zapotrzebowanie spoâeczne na takĊ publikację. Jeden nadgarstek
pachnie mi figĊ, a drugi irysem” (Bargielska 2010, 80).
Poza tym za pomocĊ szeregu chwytów narratorka obniůa stopieľ patosu
i wskutek tego zewnętrzne napięcie emocjonalne. Sâuůy temu na przykâad
poâĊczenie stylów i intonacji: najpierw pojawia się opis w stylu notki dziennikarskiej:
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Ůeby uczciý pamięý naszych utraconych dzieci, w sâoneczne popoâudnie
zbierzemy się w parku miejskim i wypuœcimy w powietrze napeânione
helem bâękitne i róůowe baloniki. Kolory: róůowy i niebieski symbolizujĊ
solidarnoœý z osieroconymi rodzicami, którzy stracili swoje dzieci równieů w wyniku poronienia lub porodu przedwczesnego, w kaůdym razie
przed narodzeniem. Rodzice będĊ mogli napisaý na baloniku imię dziecka, tydzieľ ciĊůy, w którym odeszâo, cokolwiek, co przyjdzie im do gâowy (Bargielska 2010, 56);
Wszystko jest takie wspaniaâe i podniosâe, a jednoczeœnie peâne pogody,
równieů w sensie atmosferycznym. (…) Punktualnie o zaplanowanej
i podanej w informacji prasowej godzinie kaůdy dostaje do ręki balonik
i pisak. „Synku, zawsze będziemy o tobie pamiętaý”, „Groszku, kochamy
Cię – tata i mama” – piszĊ albo rysujĊ serduszka. Na trzy-cztery wypuszczajĊ baloniki, częœý kamer œledzi ich lot, częœý skrzętnie nagrywa âzy na
twarzach obecnych (Bargielska 2010, 56).

Dalej podniosâoœý: „Zobaczcie, jakie to wspaniaâe, przeůyliœmy nieszczęœcie, ale ilu spotkaliœmy niezwykâych ludzi dzięki temu” (Bargielska 2010,
57); „– To byâo wspaniaâe, – podchodzĊ potem i mówiĊ. – To byâo jak pogrzeb, którego nie mogliœmy mieý. Dziękujemy” (Bargielska 2010, 57) i nagle:
„W torbie mam laleczkę (…) ma dokâadnie tyle centymetrów, ile miaâo moje
dziecko, gdy umarâo. (…) Wiecie co – mówię – spierdalajcie, dziwki. Chcę
teraz spędziý tysiĊc lat sama ze swojĊ laleczkĊ na dnie brudnej rzeki. – Sama
spierdalaj, dziwko – odpowiadajĊ. – A my niby nie?” (Bargielska 2010, 57).
Sâuůy temu teů opis z perspektywy niby postronnego, obojętnego obserwatora, nie-nazywanie dziecka „dzieckiem”: „przynosi zza przepierzenia zielone zawiniĊtko i kâadzie je na stole” (Bargielska 2010, 38); „rozwija zawiniĊtko warstwa po warstwie (…) Rozwinęâa zawiniĊtko caâkiem, pokazuje
mi kawaâek zaschniętej wĊtróbki (…) Matka wĊtróbki jest jeszcze w szpitalu
(…)” (Bargielska 2010, 38–39); „Goœý z prosektorium wynosi nam zawiniĊtko i rzuca na stóâ (…) Razem z matkĊ zawiniĊtka przebieramy zawartoœý
w seledynowe œpioszki” (Bargielska 2010, 40–41); „Zawoâaâ na poâoůnĊ, ůeby przyniosâa sâoik, podâubaâ znowu, wyjĊâ ze mnie jakiœ kawaâek czegoœ
(…)” (Bargielska 2010, 27); „Kiedy po jakimœ czasie odebraâam wyniki badaľ jego zawartoœci (…)” (Bargielska 2010, 27). Znamienne, ůe podobne
rozszczepienie, które u Bargielskiej jest chwytem artystycznym, zrodzonym
przez traumę, Starobiniec opisuje jako bezpoœrednie doœwiadczenie psychologiczne: „Chyba w tej chwili po raz pierwszy na krótki czas rozdwajam się.
Jedna „ja” drůĊcymi rękami œciera ůel z brzucha. Druga „ja” uwaůnie i spo-
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kojnie oglĊda tę pierwszĊ, i lekarza teů, w ogóle jest bardzo spostrzegawcza.
Na przykâad zauwaůa, ůe juů nie mówi na moje dziecko »dziecko«. Tylko
»pâód«” (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 3); „Druga ja, która jest zimna i spokojna, tymczasem spostrzega (…)” (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 4) itd.; z kolei w „niemieckiej”
częœci narracji angielskie wtręty podane w rosyjskiej transliteracji (rozmowy
z lekarzami, którzy, w odróůnieniu od rosyjskich, nazywajĊ dziecko dzieckiem, sĊ prowadzone w języku angielskim), pojawiajĊce się w narracji autorskiej – „bejbi”, „litl bejbi” (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 34 i in.) – okreœlajĊ to iluzoryczne ůycie bez przyszâoœci, jakby zamykajĊ w nawias, wâĊczajĊ i jednoczeœnie wyâĊczajĊ z normalnego bytu.
Innym sposobem, by poradziý sobie z koszmarem opisywanego, jest rozâoůenie tego, co się dzieje, na mnóstwo drobnych czynnoœci: „Poâoůna nakleiâa poloplast z moim nazwiskiem, kazaâa mi się przebraý w koszulę nocnĊ
i poszâyœmy na oddziaâ. Podziemiem, bo oddziaâ byâ w innym bloku szpitala. Sâoik niosâa poâoůna” (Bargielska 2010, 27) lub rozdrobnienie koszmaru
na maâe braki logiki: „(…) Czy sformuâowanie »urodziâ się martwy« jest
zgodne z konstytucjĊ? Bo z logikĊ – nie jest” (Bargielska 2010, 41); „Jedna
dziewczyna pyta, co jest grane, bo dâugo się staraâa, aů zaszâa w ciĊůę, która
się okazaâa pozamaciczna. Podano jej zastrzyk i powiedziano, ůe zarodek
wchâonie się za miesiĊc, dwa. – Kto to wymyœliâ? – pyta dziewczyna i pyta
teů, czy jest w ciĊůy, czy gra w horrorze” (Bargielska 2010, 86); „– Sâuchaj –
mówię do kolegi, który póâ ůycia spędziâ w szpitalach – ona mówi, ůe czuâa
ruchy tej maâej. Jak to jest moůliwe ruszaý się bez gâowy?” (Bargielska 2010,
82); „Jestem kobietĊ, która urodziâa dziecko bez gâowy – tak się przedstawiaâa Beata, chociaů miaâa w domu starszĊ córkę, której z tych strategicznych częœci nic nie brakowaâo, do czasu, aů urodziâa następnĊ. Wtedy zaczęâa się przedstawiaý: – Jestem kobietĊ, która urodziâa dwoje dzieci z gâowami
i jedno bez” (Bargielska 2010, 83); „Na oddziale zrobili mi USG. Lekarz
uprzedziâ, ůe usâyszę róůne dŭwięki, ale ůe ůaden z nich nie będzie biciem
serca mojego dziecka. – Oj, no, wiem – obruszyâam się. – Przecieů serce
mojego dziecka jest w sâoiku. – Po wyjœciu ze szpitala nie byâam juů tego taka pewna, więc dzwoniâam do znajomych i pytaâam: – Sâuchaj, czy moůliwe
jest, ůe w tym sâoiku byâo moje dziecko?” (Bargielska 2010, 27).
Narratorka dĊůy do re-narracji historii ůyciowej, wpisujĊc do bytu powszedniego z jego œmiechem, absurdem, groteskĊ – tragedię, która tak naprawdę
nie byâa i nie jest równoznaczna innym doœwiadczeniom. „Nie da się
wszystkiego wyraziý, ale moůna to obœmiaý, jakby obrysowaý ksztaât. Sposób, w jaki opowiadam, wydaje mi się naturalny dla opisu rzeczy, które wy-
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mykajĊ się opisowi” – mówi Bargielska w wywiadzie – „wolę go [problem –
I.A.] obrysowaý” (Poroniâam… 2011).
KsiĊůka Starobiniec to przede wszystkim tekst-ůaâoba. Poprzez przeůywanie ůaâoby w narracji zachodzi eksternalizacja utraty: „odseparowuje się” od
osobowoœci ůaâobnika, ksztaâtuje się jako zdarzenie zewnętrzne. Opâakiwanie zmarâej bliskiej osoby – proces odseparowania siebie od niej oraz odseparowanie od siebie tej niezastĊpionej częœci œwiata ůaâobnika, którĊ stanowiâa, doœwiadczenie przebudowy wâasnego, teů częœciowo zmarâego œwiata
– jest specyficznĊ próbĊ przezwycięůenia œmierci. Derrida i Baudrillard okreœlajĊ ten mechanizm jako swego rodzaju przetarg: dĊůenie do tego, by przyzwyczaiý się do œmierci poprzez ůaâobę, ofiarowaý œmierci coœ, co naleůy do
naszego wewnętrznego „ja” i dostaý w zamian coœ, co uczyni œmierý bliskĊ
i intymnĊ, pragnienie uczynienia jĊ częœciĊ swego ůycia (ǑǲǽǽǵǱǭ, 2002, 127;
ǎǻǱǽǵǶȌǽ 2006, 265).
Ale doœwiadczenie utraty perinatalnej, będĊce formalnie sytuacjĊ „œmierci-ty”, jest, jak juů zostaâo powiedziane, wyjĊtkowe. To utrata częœci siebie nie
w sensie przenoœnym, tylko dosâownym, utrata, mocno zwiĊzana z kobietĊ,
od wewnĊtrz, wreszcie – to utrata nie przeszâoœci, w której byâ obecny zmarây, tylko przede wszystkim przyszâoœci, pierwszoplanowej częœý, którĊ miaâ
stanowiý:
Tego wieczoru [kiedy autorka dowiedziaâa się o patologii ciĊůy – I.A.], po
raz pierwszy w ciĊgu tych szesnastu tygodni, dziecko we mnie zaczyna się
poruszaý. To czuâe, pâynne ruchy – jakby mnie gâaskaâ. Jakbyœmy zebrali
się wszyscy razem, caâa „rodzina borsuków”, po prostu Starszy i Mâodszy na zewnĊtrz, Najmniejszy wewnĊtrz. Jakby wszystko miaâo byý dobrze. Jak w filmie (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 5);
Mnie teů nie jest wygodnie. W tej poczekalni, podobnej do dworcowej.
Wœród tych kobiet, które majĊ takie twarze, jakby wkrótce po nie miaâa
tutaj przyjechaý kolejka i zabieraý do wspaniaâej przyszâoœci. Do buteleczek, róůowych i bâękitnych wstĊůek, kaftaników i pieluszek. Do maluchów o normalnych nerkach. Ja zaœ do tego pociĊgu nie trafię
(ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 7);
dla mnie to piosenka o tym, jak umierajĊ nieurodzone dzieci i z nimi razem umiera caâa radoœý œwiata, dla mnie to piosenka o tym, (…) jak mój
maây synek mówi mi „na razie” (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 54).

„Czasem byâo trudno. Na przykâad do sceny porodu nie mogâam przystĊpiý przez miesiĊc. Widziaâam jĊ, wiedziaâam, jak jĊ napisaý, ale po prostu nie
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potrafiâam usiĊœý przed komputerem i uâoůyý litery w sâowa. Wtedy byâam
juů w dziewiĊtym miesiĊcu ciĊůy z moim synem Lwem. Ale kiedy zmusiâam
siebie – wszystko napisaâam szybko, âatwo, a przede wszystkim od razu mi
ulůyâo. Tak, jakby przez caây ten czas leůaâ mi na piersi jakiœ cięůar, i wreszcie go zrzuciâam” (ǍǺǺǭ ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ, ǼǵǾǭǿǲǸȉ: „Ǫǿǭ ǷǺǵǰǭ…” 2017) – przyznaje się pisarka w wywiadzie. Narracja pomaga „znowu wszystko przeůyý,
przemyœleý – i pozwoliý odejœý” (ǍǺǺǭ ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ, ǼǵǾǭǿǲǸȉ: „Ǫǿǭ ǷǺǵǰǭ…”
2017), przeůyý ból („Przeůyý ten ból – oto co jest waůne” [Ǎ.ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ
ǻ Ǽǻǿǲǽǲ ǽǲǮǲǺǷǭ ǵ ǼǲǽǲǳǵǯǭǺǵǵ ǿǽǭǯǹȈ 2017]).
InnĊ funkcjĊ autopsychoterapeutycznĊ tego tekstu jest ponowne przeůycie
krótkiego czasu sĊdzonego autorce i jej dziecku, jakby próba rozciĊgania go
i przeůycia nieprzeůytego, swego rodzaju „odbudowa” (ǠǭǶǿ 2010, 151–
152) utraconych stosunków:
Codziennie wpada Natasza i zabiera nas na spacer po mieœcie. (…) Piję
grzaniec, bo juů nie zaszkodzi. (…) I jeszcze dlatego, ůe czuję – lubi
grzaniec. Kiedy piję grzaniec, wesoâo kręci się wewnĊtrz. Niech w jego
ůyciu – tam, w bezpowietrznej ciemnoœci mojej macicy, z której nigdy nie
będzie mu dane wydostaý się na œwiatâo i powietrze, ma chociaůby coœ
przyjemnego (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 39);
Do jutra moje dziecko będzie przy mnie. Będzie się kręciâo. Poâknę piguâkę, ale i tak będzie się kręciâo. Pójdziemy do kawiarni, zamówię coœ
sâodkiego, lubi rzeczy sâodkie, kakao lub grzaniec. (…) Potem idziemy
do kawiarni, piję grzaniec. Dziecko się kręci. Lubi sâodkie rzeczy, jest mu
dobrze (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 50).

„Ta ksiĊůka jest wyrazem uznania dla mojego bezimiennego syna. Napisaâam o nim – więc teraz istnieje” (ǍǺǺǭ ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ, ǼǵǾǭǿǲǸȉ: „Ǫǿǭ ǷǺǵǰǭ…”
2017) – podsumowuje w wywiadzie Anna Starobiniec.
Teksty prozatorskie dĊůĊ do ujmowania doœwiadczenia œmierci w kategoriach doœwiadczenia ůycia jako jedynych dostępnych ludzkiej œwiadomoœci.
Przeůyte doœwiadczenie „prawie wâasnej” œmierci na zawsze pozostaje œladem i memento: „Z niczego nie wychodzimy caâo”; „Pamięý o tym, ůe bardzo âatwo jest wszystko straciý, ůe nie jesteœmy w ůyciu bezpieczni i absurdem jest âudziý się, ůe jesteœmy, bo w kaůdej chwili moůe się wydarzyý
wszystko – myœlę, ůe trzeba mieý to w tyle gâowy, ůeby sensownie ůyý” (Poroniâam… 2011) – przekonuje Bargielska. KsiĊůka Starobiniec nosi tytuâ
Spójrz na niego – to sâowa męůa autorki (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 56), który podĊ-
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ůajĊc za lekarzami niemieckimi („Koniecznie trzeba go zobaczyý”
[ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 43]), namawia jĊ do tego, by zobaczyâa dziecko. Te sâowa stajĊ się lejtmotywem tekstu. „Spójrz na niego!” (ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 87)
– znów stwierdza mĊů, kiedy rodzi się zdrowy syn. I wreszcie, na cmentarzu
dla dzieci, autorka myœli, patrzĊc na niebo: „I do jednego z tych samolotów
wkrótce wsiĊdziemy. I odlatujĊc, będę przytulaâa syna i patrzyâa przez okno
w dóâ. Boję się wysokoœci, ale będę patrzyâa. Będę patrzyâa na niego”
(ǞǿǭǽǻǮǵǺǲȃ 2017, 91). Podobnie âĊczy ůycie i œmierý Bargielska, mówiĊc
o przyszâej œmierci dziecka, które będzie fotografowaâa na proœbę jego matki: „Chcę się przygotowaý do œmierci Piotrusia (…). Chcę się przygotowywaý do œmierci Piotrusia, bawiĊc się z wâasnymi dzieými i karmiĊc wâasne
dzieci” (Bargielska 2010, 85). Narracja pomaga autorkom nadaý utracie miejsce w historii ůycia, autobiografii, w obrębie swojej osobowoœci, wprowadziý
swego rodzaju akt umownego zakoľczenia, które bynajmniej nie oznacza
zapomnienia.
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‘I want to talk’.
The psychotherapeutic functions of
Justyna Bargielska and Anna Starobiniec’s narrations on perinatal loss
The article discusses a unique experience of death such as a perinatal loss described in Obsoletki by Justyna Bargielska and Spójrz na niego by Anna Starobiniec. The author of the article
analyses the ways in which narration aims at assimilating the traumatic experience (in Bargielska’s writing: ‘cataloguing’ the pain of other mothers, ‘a split screen’, adapting external
observer’s point of view, dividing the trauma into separate elements, lack of logic; in Starobiniec’s writing: externalization of the loss by the experience of mourning, ‘recreating’ lost
relations; in both authors’ creativity: connecting life and death, placing loss in the story of life,
conventional endings).
Key words: narration, self-psychology, traumatic experience, perinatal loss

