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INLEDNING 
Nelly Sachs (1891–1970) låter en av sina dikter i samlingen Flucht und Verwandlung (1959) 

inledas med raderna 

 

Hinter den Lippen 

Unsagbares wartet 

 

(Det osägbara väntar 

bakom läpparna)1 

 

Dessa rader vittnar om en erfarenhet som trots att den är onämnbar inväntar utsägelse. Det är 

som om läpparna utgör en tröskel vilken orden tvekar inför, eller är totalt oförmögna att ta sig 

över. Detta är endast ett exempel på hur Sachs genom ord i sin lyrik beskriver en tystnad. Det 

finns en kort anteckning skriven av Sachs, odaterad och utan sammanhang, i hennes 

kvarlåtenskap. Anteckningen består av tre ord; ”Aus dem Schweigen” (ur tystnaden). Det är i 

sin omfattande biografi Flykt och förvandling: Nelly Sachs, författare, Berlin/Stockholm (2010) 

som Aris Fioretos tar upp denna anteckning, och det är även där som han beskriver Sachs 

förhållande till tystnaden som ”[d]et som föregår och följer på ordet – detta poesins sällsamma 

’utanför’ – måste bestå av tystnad”.2 Anteckningen låter ana om inte hur Nelly Sachs förhöll 

sig till tystnaden i sitt författarskap, så väl att hon gjorde det. Fioretos beskriver att Sachs ”skrev 

sig ut ur tystnaden, men också vidare med den”.3 

   En lång rad verk och andra texter om Nelly Sachs lyrik behandlar just tystnaden i hennes 

författarskap. Dessa analyser av hennes dikter visar på olika vis hur det är möjligt att ana en 

tystnadens närvaro i diktningen, eller redogör för hur Sachs själv skriver om tystnad. 

Föreliggande uppsats tar avstamp i denna forskning och vill förutom att ge en överblick över 

de olika perspektiv som tidigare anlagts på Sachs förhållande till tystnadens problematik, sätta 

detta förhållande i relation till vad som inom psykoanalytisk teori kan betecknas som 

omedvetna dimensioner i hennes poetiska språk. 

    I dikten ”Dunkles Zischen des Windes” (”Vindens dunkla viskande”) ur Glühende Rätsel 

(1965) blir tystnaden som en slags besvärjelse i sin upprepning 

                                                        
1 Nelly Sachs, Fahrt ins Staublose. Die Gedichte der Nelly Sachs, (Suhrkamp Verlag, 1961), s. 319; Nelly Sachs, 
Nelly Sachs samlade dikter, (Stockholm, 2001), s. 420. [I noterna skriver jag härefter ”Första bandet” samt anger 
förkortning av den för noten aktuella diktsamling ur bandet när jag refererar till Fahrt ins Staublose. Die Gedichte 
der Nelly Sachs.];[Härefter används förkortningen Samlade dikter vid referens till Nelly Sachs samlade dikter]. 
2 Aris Fioretos, Flykt och förvandling: Nelly Sachs, författare, Berlin/Stockholm: en bildbiografi, (Stockholm, 
2010), s. 302. 
3 Ibid. 
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Geheimnis an der Grenze des Todes 

”Lege den Finger an den Mund: 

Schweigen Schweigen Schweigen” –  

 

(Hemlighet vid dödens gräns 

”Sätt fingret för munnen: 

tystnad tystnad tystnad” – )4   

 
Dessa tre rader exemplifierar även hur Sachs använde tankstreck i sin diktning, vars funktion 

också ska undersökas vidare i det följande. Som noterats av tidigare forskare kan tankstrecket 

indikera diktens yttersta gräns, det vill säga visa på det poetiska språkets begränsning i ett 

representativt avseende.5 Härmed utgör tankstrecket en viktig del i undersökningen av Nelly 

Sachs ordlösa språk och dess relation till subjektets omedvetna dimensioner. Med omedvetna 

dimensioner avser jag de aspekter av en subjektiv erfarenhet som undandrar sig språklig 

representation men som ändå insisterar på ett slags paradoxal närvaro i språket, och jag 

återkommer till det psykoanalytiska ramverk jag vill använda för att genomföra en sådan 

läsning.  

   I uppsatsen undersöker jag närmare bestämt Nelly Sachs lyrik efter år 1950, som jag härefter 

kommer att referera till som Sachs sena lyrik. Denna sena lyrik söker tala om erfarenheter som 

undandrar sig benämning, eller med Birgitta Trotzigs ord; ”hitom andra världskrigets eldgap 

och massfolkmord – den avklädda verklighetens, det söndersprängda språkets tillvaro”.6 Nelly 

Sachs upphörde inte att skriva om historiska trauman, och hon gjorde det bland annat genom 

att skriva både om tystnaden med ord och om tystnaden som inte formuleras i ord. Med andra 

ord signalerar det ordlösa och tysta i hennes lyrik ett sökande efter det som i egentlig mening 

inte är möjligt att skriva. I Sachs första diktsamling efter år 1950, Und niemand weiss weiter 

(1957), skriver hon om ”den ersten Buchstaben / der wortlosen Sprache zu schreiben – ” (”att 

skriva den första bokstaven / i det ordlösa språket – ”)7. Det är detta ordlösa språk uppsatsen 

ämnar undersöka. 

                                                        
4 Nelly Sachs, Suche nach Lebenden. Die Gedichte der Nelly Sachs, (Suhrkamp Verlag, 1971), s. 78.; Nelly Sachs, 
Fyra diktcykler. Glödande gåtor II-IV. Den sökande, (Stockholm, 1970), s. 48. [I noterna skriver jag härefter 
”Andra bandet” samt anger förkortning av den för noten aktuella diktsamling ur bandet när jag refererar till Suche 
nach Lebenden. Die Gedichte der Nelly Sachs.] 
5 T.ex. hos Elaine Martin, Nelly Sachs: the Poetics of Silence and the Limits of Representation, (Berlin, 2011), s. 
80. 
6 Birgitta Trotzig, ”Zungenbaum”, i Bokstäverna jag färdas i. En antologi om Nelly Sachs, red. Anders Olsson, 
(Stockholm, 2001), s. 200. 
7 Sachs, 1961, Första bandet, Nw, s. 169; 2001, Samlade dikter, s. 224. 
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SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 
Syftet är således att söka belysa och närmare redogöra för tystnadens problematik i Nelly Sachs 

sena lyrik. Det gäller såväl Sachs egen bild av tystnad som det som inte uttrycks men som på 

olika vis anas i hennes diktning – eller artikuleras mellan raderna, för att alludera på dikten 

”Poetik” av Gunnar Ekelöf.8 De olika ordval, metaforer och semiotiska markörer (främst 

tankstreck, men även parenteser och evighetstecken) som representerar tystnaden ska 

diskuteras närmare i avsikt att söka finna en djupare förståelse för det outsägligas koppling till 

en subjektiv erfarenhet i Sachs lyrik. 

   Uppsatsens problemställning rör med andra ord frågan om det är möjligt att utröna hur 

tystnaden framställs i Nelly Sachs sena lyrik och vad den säger, och huruvida det är möjligt att 

relatera denna tystnad till en medveten kontra omedveten uttrycksform. Min avsikt är alltså att 

undersöka de strukturer eller mönster – medvetna som omedvetna – som står att finna i Sachs 

lyrik som kan kopplas samman med denna tystnad, inte för att fastställa en dikts betydelse utan 

för att undersöka hur tystnadens närvaro tar sig uttryck och låter sig urskiljas i hennes dikter. 

Jag gör detta dels genom att i uppsatsens del ett redogöra för hur tystnaden som tema och 

problem uppfattas i den tidigare forskningen. I del två försöker jag fördjupa dessa rön genom 

en vidare koppling till Sachs modernistiska formspråk, och med hjälp av bland annat 

psykoanalytisk teori görs ett antal närläsningar av hennes senare dikter. 

   Den teoretiska ramen för diskussionen hämtar jag alltså främst från psykoanalysen som på 

olika vis uppmärksammar lakuner, trauman och omedvetna dimensioner i språket, vilket jag 

menar kan öka förståelsen för tystnadens problematik hos Sachs. Undersökningen genomförs 

närmare bestämt i linje med Julia Kristevas teoribildning. Kristeva är psykoanalytiker och även 

professor i lingvistik och har formulerat teorier om det poetiska språket som visat sig fruktbara 

i min läsning av det ”ordlösa språket” hos Sachs. Kathrin M. Bower refererar träffande till 

Kristevas arbete som ”Kristeva’s distinctive brand of psychoanalytic semiotics”.9 Innan jag går 

in närmare på vilka aspekter av denna psykoanalytiska semiotik jag valt att arbeta med i 

föreliggande uppsats vill jag ge en beskrivning av det material jag använder, samt även av 

kontexten för dess tillkomst. Jag ska även ange hur jag har valt att lägga upp själva analysen av 

dikterna. 

 

                                                        
8 Gunnar Ekelöf, Opus Incertum, (Stockholm, 1959), s. 9. ”Det är till tystnaden du skall lyssna / tystnaden bakom 
apostroferingar, allusioner / tystnaden i retoriken / eller i det så kallade formellt fulländade / Detta är sökandet 
efter ett meningslöst / i det meningsfulla / och omvänt / Och allt vad jag så konstfullt söker dikta / är kontrastvis 
någonting konstlöst / och hela fyllnaden tom / Vad jag har skrivit / är skrivet mellan raderna”. 
9 Kathrin M. Bower, Ethics and Remembrance in the Poetry of Nelly Sachs and Rose Ausländer, (Columbia, 2000), 
s. 82. 
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MATERIAL OCH BIOGRAFISK BAKGRUND 
Det material som undersöks här har som nämnts avgränsats till Nelly Sachs senare lyrik utgiven 

efter år 1950. Denna avgränsning har gjorts då dessa dikter, enligt Aris Fioretos beskrivning, 

fick ”en brantare syntax och en metaforisk pregnans som alltmer närmade dem den ’tystnad’ 

som 1950-talets sista bok utnämnde till ’ett nytt land’”.10 Fioretos menar att Sachs diktning 

kring 1960 tog ”en ny vändning. Hädanefter skulle hon inte bara omskriva eller besvärja 

tystnaden, utan även förvandla den till ett bärande element i texternas uppbyggnad”.11 

Dessutom finns ett brott i Sachs författarskap efter 1950, som Kathrin M. Bowers pekar på i sitt 

verk Ethics and remembrance in the poetry of Nelly Sachs and Rose Ausländer (2000). Brottet 

i författarskapet skedde efter Sachs moders (Margarete Sachs) död år 1950 som enligt Bower 

hade stor inverkan på Sachs liv och lyrik. Efter moderns död följde en längre period under 

vilken Nelly Sachs inte verkade i offentligheten, och den tystnaden bröts inte förrän 1957 då 

hon utkom med diktsamlingen Und niemand weiss weiter (Och ingen vet längre).12 Även Carin 

Franzén ger moderns död betydelse i Sachs författarskap: ”Man kan tänka sig att moderns död 

befriar hennes skapandeförmåga men att den också aktualiserar ett oöverkomligt beroende”.13 

Jag instämmer i Bowers och Franzéns respektive slutsats att moderns död haft stor inverkan på 

Sachs författarskap vilket har bidragit till min avgränsning att undersöka lyriken efter år 1950. 

   Daniel Pedersen resonerar i sin avhandling Tårarnas poetik: Nelly Sachs författarskap fram 

till och med In den Wohnungen des Todes från år 2016 om materialvalet i sin undersökning 

som sträcker sig från Sachs allra tidigaste dikter och som titeln vittnar om till och med debuten 

i In den Wohnungen des Todes (I dödens boningar). Pedersen skriver att ”[f]ör att denna 

undersökning ska vara genomförbar har det varit viktigt att förankra debuten i tiden, som ett 

slags vågbrytare mot vilken det tidigare materialet kan jämföras […]”.14 För att tala med 

Pedersen blir min vågbrytare inte ett verk utan ett årtal, och signifikativt nog inleds min 

undersökning av en sjuårig tystnad i författarskapet. 

   För att kunna göra de sena dikternas komplexa uppbyggnad rättvisa, samt tydliggöra hur 

tystnaden framträder, har jag valt att närma mig Sachs lyrik på originalspråk, men den tyska 

förlagan citeras genomgående tillsammans med de svenska översättningarna för att underlätta 

läsningen. Nelly Sachs dikter har sammanställts i en tvåbandsupplaga på tyska, utgivna med tio 

års mellanrum. Första bandet Fahrt In Staublose. Die Gedichte der Nelly Sachs publicerades 

                                                        
10 Fioretos, 2010, s. 256. 
11 Ibid. 
12 Bower, 2000, s. 87. 
13 Carin Franzén, Till det omöjligas konst: essäer om litteratur och psykoanalys, (Göteborg, 2010), s. 64. 
14 Daniel Pedersen, Tårarnas poetik: Nelly Sachs författarskap fram till och med In den Wohnungen des Todes, 
(avh. Stockholm, 2016), s. 26f. 
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1961 och det andra bandet Suche nach Lebenden. Die Gedichte der Nelly Sachs år 1971.15 

Diktsamlingarna i det första bandet är ordnade efter utgivningsdatum; In den Wohnungen des 

Todes (1946), Sternverdunkelung (1949), Und niemand weiss weiter (1957), Flucht und 

Verwandlung (1959), Fahrt ins Staublose (1961), Noch feiert Tod das Leben (1961). Då de två 

första diktsamlingarna gavs ut före 1950 utlämnas dessa i undersökningen. Band två innehåller 

i sin tur Glühende Rätsel I-IV (1965), Die Suchende (1966), Teile dich Nacht. Die letzten 

Gedichte I-IV (1971).  

   I svensk översättning har dessa verk givits följande titlar (enligt föregående ordning); I dödens 

boningar, Stjärnförmörkelse, Och ingen vet längre, Flykt och förvandling, Färd mot det 

stoftlösa, Ännu hyllar döden livet (band 1). Glödande gåtor I-IV, [Den sökande], Öppna dig 

natt (band 2).16 Dessa titlar är hämtade ur Nelly Sachs samlade dikter vilken innehåller 

nyöversättningar av dessa titlar av Rolf Moberg.    

   Carin Franzén har noterat att ”[u]nder första delen av sextiotalet skapar Nelly Sachs i tät följd 

sina sista diktsamlingar samtidigt som hon i perioder vistas på Beckomberga sjukhus: Färd mot 

det stoftlösa 1961, Än hyllar döden livet 1961 och Glödande gåtor 1963–1966”.17 Jag 

återkommer senare i uppsatsen till det psykiska sammanbrott vilket förde henne till 

Beckomberga och genomför en närmare analys av de samlingar som tillkom under Sachs 

sjukhusvistelser.  

   De samlingar som undersöks är samtliga författade under Sachs exiltillvaro i Sverige. Nelly 

Sachs distanserade sig från den diktning hon skrev före flykten år 1940, hon skrev i sin 

korrespondens att hon endast ville att den lyrik hon skrivit efter sitt litterära genombrott skulle 

uppmärksammas.18 Kanske var det särskilt viktigt för Sachs att markera vilka dikter som var 

betydelsefulla då hon ville låta sina dikter tala för sig själva. Hon var även angelägen om att 

förmedla att hennes betydande verk författades efter andra världskriget. 

   När Nelly Sachs tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1966 lämnade hon en presentation till 

Svenska Akademien där hon definierar sig själv i tre rader; ”Leonie Nelly Sachs, born in Berlin 

on December 10, 1891. As refugee, arrived in Sweden with my mother on May 16, 1940. Since 

then living in Stockholm and active as writer and translator”.19 Jennifer M. Hoyer använder 

denna korta, självbiografiska summering för att exemplifiera att Sachs ville låta det poetiska 

verket tala för sig självt och att mycket lite uppmärksamhet skulle ägnas hennes biografi.20 Aris 

                                                        
15 Sachs, 1961, Första bandet; 1971, Andra bandet. 
16 Sachs, 2001, Samlade dikter. 
17 Franzén, 2010, s. 69. 
18 Jennifer M. Hoyer, "The Space of Words": Exile and Diaspora in the Works of Nelly Sachs, (New York, 2014), 
s. 1. 
19 Ibid., s. 33. 
20 Ibid. 
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Fioretos påpekar å sin sida att Sachs inte valde, utan tvingades att ta till orda.21 Det råder inget 

större tvivel om att det som tvingade henne att skriva var en smärtsam erfarenhet eller ett trauma 

som hon själv bland annat liknar vid en ”avgrund”: ”It would take a Dante, a Shakespeare to 

capture this abyss … but so it is that a frail woman must do it”.22 Det är möjligt att hon ville 

rikta uppmärksamheten mot sina verk för att hon fruktade att ”en skör kvinna” skulle fungera 

reducerande i läsarens ögon, men trots denna reservation och hänvisningen till Dante och 

Shakespeare hade hon inget val – det var just som ”en skör kvinna” hon tvingades att ta till 

orda. 

   Det arbete som översättare Sachs syftar på i beskrivningen av sig själv ovan utgjordes av 

svenska, samtida modernistiska författare. Anders Olsson beskriver Sachs ”väg in i 

modernismen” som ”en väg av dialoger, först och främst med samtida svenska diktare som 

Johannes Edfelt, Erik Lindegren och Gunnar Ekelöf”.23 Olof Lagercrantz beskriver vidare i Den 

pågående skapelsen. En studie i Nelly Sachs diktning (1966) att Nelly Sachs började översätta 

och tolka moderna svenska lyriker som Ekelöf, Lindegren och Edfelt och genom det fick 

”impulser” till sin egen diktning. Lagercrantz lägger stor vikt vid vad han kallar hennes 

”förhållande till en svensk lyrisk syskonkrets” utan vilken han menar att hon inte skulle ha 

”vågat lita på [sin] egen ingivelse”.24 Sachs lyrik stod alltså i nära förbindelse med de svenska 

modernistiska författarna. Det är här viktigt att poängtera att hon genom dessa impulser 

upptäckte det modernistiska formspråk som gjorde det möjligt att finna en poetisk röst efter 

Förintelsen. Jag återkommer senare i uppsatsen till det modernistiska formspråket och varför 

det var användbart för Sachs i hennes lyrik. 

   Ekelöf, Lindegren och Edfelt har alla översatts av Sachs och de har i sin tur översatt Sachs 

till svenska; Edfelt har tolkat Flykt och förvandling (1961), Lindegren har tolkat Än hyllar 

döden livet (1964) och Ekelöf har översatt Glödande gåtor / Glühende Rätsel (1966) (Glödande 

gåtor är en tvåspråkig utgåva där den tyska dikten står sida vid sida med den svenska).25 Värt 

att nämna i sammanhanget är att när Sachs erhöll Nobelpriset i litteratur år 1966 var både 

                                                        
21 Aris Fioretos, ”Nelly Sachs och delaktighetens poetik”, i Bokstäverna jag färdas i. En antologi om Nelly Sachs, 
red. Anders Olsson, (Stockholm, 2001), s. 16. 
22 Hoyer, 2014, s. 16. 
23 Anders Olsson, ”Nelly Sachs, exilen och den svenska modernismen”, i Aiolos, nr 30-31, (Stockholm, 2007), s. 
79. 
24 Olof Lagercrantz, Den pågående skapelsen. En studie i Nelly Sachs diktning, (Stockholm, 1966), s. 94. 
25 Sachs, Flykt och förvandling, (Stockholm, 1961); Än hyllar döden livet, (Stockholm, 1964); Glühende Rätsel. 
Ein Zyklus Gedichte. Glödande gåtor. En diktcykel, (Stockholm, 1966). [Glühende Rätsel översattes inte i sin 
helhet av Ekelöf. Bengt Holmqvist förklarar i en avslutande not att ”’Diktcykeln ’Glühende Rätsel’ tillkom under 
en sjukhusvistelse sommaren 1962 […]. För Nelly Sachs tedde sig sviten till en början som ett avslutat helt, och 
som ett sådant låter det sig fortfarande läsas. Men det visade sig snart att de trettio korta dikterna inte avslutade 
något […].” Det tillkom efter detta en andra, tredje och fjärde del.] [Flykt och förvandling är heller ej översatt i 
sin helhet] 
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Gunnar Ekelöf och Erik Lindegren ledamöter i Svenska Akademien.26 Om möjligt används 

översättningarna av Edfelt, Lindegren och Ekelöf, medan Mobergs nyöversättning används för 

övriga titlar och dikter. Även Percivals översättning Fyra diktcykler. Glödande gåtor II-IV, Den 

sökande (1970) används.27 

 

DISPOSITION AV PRIMÄRMATERIALET 
För att uppnå en enhetlighet i så väl disposition som analys har jag valt att klassificera och 

undersöka dikterna efter samhörighet gällande tema snarare än i strikt kronologisk ordning efter 

årtal och samling.  

   En viktig del i min studie är dock att visa på de paralleller som kan dras mellan tidpunkten 

för dikternas tillkomst och de förhållanden de författades under. Här avses i synnerhet de 

diktsamlingar Sachs skrev under sin tid på Beckomberga. En hypotes är att den psykotiska 

erfarenheten visar sig i form av strukturer som inte funnits tidigare i författarskapet, vilka jag 

framför allt söker klarlägga i uppsatsens andra del.   

   I uppsatsen har diktsamlingarnas titlar förkortats enligt följande: Und niemand weiss weiter 

”Nw”, Flucht und Verwandlung ”FV”, Fahrt ins Staublose ”FS”, Noch feiert Tod das Leben 

”NfT”, Glühende Rätsel ”GR”, Die Suchende ”DS” samt Teile dich Nacht. Die letzten Gedichte 

I-IV ”TdN”. 

 

TEORETISK RAM 
Som nämnts kommer jag att använda delar av Julia Kristevas teoribildning i min undersökning 

av Sachs lyrik. Det är i synnerhet hennes idé om det poetiska språkets förmåga att ge ord åt 

sådant som egentligen inte kan sägas, vilken hon utvecklade redan i avhandlingen Revolution 

in Poetic Language (1984) [franska 1974], som visat sig fruktbart för mitt syfte. Kristevas 

intresse för det poetiska språket handlar alltså om ett särskilt sätt att med Franzéns ord närma 

sig det ”som undflyr människans självmedvetande” och som samtidigt är det som får henne ”att 

tala, tänka och skapa eller tvärtom tystna”.28 Jag kommer att i det följande redogöra för centrala 

begrepp och idéer i Kristevas teoribildning såsom det symboliska och det semiotiska, choran, 

Tinget och betydelsen av det moderliga i det poetiska så väl som det melankoliska språket. 

   Det skrivande eller skapande subjektet är, enligt Kristeva ett ”subjekt i process”.29 Detta 

begrepp hos Kristeva, sujet en procès, är med Ebba Witt-Brattströms ord ”i det närmaste 

                                                        
26 Fioretos, 2010, s. 286. 
27 Nelly Sachs, Fyra diktcykler. Glödande gåtor II-IV. Den sökande, (Stockholm, 1970). 
28 Carin Franzén, Att översätta känslan: en studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik, (avh. Stockholm, 1995), 
s. 38. 
29 Julia Kristeva, In the Beginning Was Love: Psychoanalysis and Faith, (New York, 1987), s. 9. 
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oöversättbart, men grovt uttryckt är det poetiska språkets jag; ett plågat, upproriskt och i sig 

självt ifrågasättande subjekt som lyckligtvis även befinner sig i rörelse, i process”.30 Utifrån sitt 

psykoanalytiska perspektiv hävdar Kristeva att det skapande subjektet uppdagar en mer 

generell sanning om varje subjekt – som de subjekt i rörelse vi är, förlorar vi oupphörligen vår 

identitet vilken destabiliseras av vår föränderliga relation till andra och omvärlden, som vi (den 

föränderliga relationen till trots) förblir bundna till.31 

 

DET SYMBOLISKA OCH DET SEMIOTISKA 

Kristeva vill se språket som en betydelsegivande praktik eller process som hon menar utgörs 

av två modaliteter, det semiotiska och det symboliska. Dessa två modaliteter är oskiljaktiga i 

den betydelsegivande process som enligt Kristeva utgör språket. Hur dessa två begrepp 

förhåller sig till varandra varierar beroende av den diskurs de befinner sig i. Med andra ord 

menar Kristeva att så kallade naturliga språk tillåter ”different modes of articulation of the 

semiotic and the symbolic”.32 Med Franzén kan dessa begrepp sammanfattas som att medan det 

semiotiska är den modalitet som ”förbinds med ’en driftmässig mening’” kan det symboliska 

beskrivas som den modalitet som ”garanterar den semantiska betydelsen”.33 Witt-Brattström 

beskriver i sin tur definitionen av det semiotiska som ”oskiljbar från en subjektsteori som godtar 

den freudianska definitionen av det omedvetna. […] Subjektet är alltid påverkat av förhållandet 

till den andre, som domineras av dödsdriften och dess ständiga upprepning vilket producerar 

’tecknet’”.34 

   Hos Kristeva är språk alltid både semiotiskt och symboliskt, det finns ingen betydelsegivande 

praktik som är uteslutande semiotisk eller uteslutande symbolisk.35 Enligt Franzén vill Kristeva 

”utvidga lingvistiken genom att ge affekterna samma teoretiska status som tecknet och dess 

semiotiska betydelse”.36 Det handlar om ”att inom och utanför de språkliga representationernas 

scen bereda väg för de psykiska inskrifter som föregår och genomkorsar språket, vilka kan 

kallas semiotiska, och på så vis återknyta till den etymologiska betydelsen hos det grekiska 

semeion – spår, märke, särskiljande”.37 Det oupplösliga bandet mellan det semiotiska och det 

                                                        
30 Ebba Witt-Brattström, ”Inledning”, i Stabat mater och andra texter, red. Ebba Witt-Brattström, (Stockholm, 
1990), s. 15. 
31 Kristeva, 1987, s. 9. 
32 Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, (New York, 1984), s. 23f. 
33 Franzén, 1995, s. 32. 
34 Kristeva, 1990, s. 122. [Freud menar att det omedvetna yttrar sig i två former, där den ena formen är latent 
samtidigt som denna kan bli medveten emedan den andra formen snarare är bortträngd. Den latenta formen 
benämner Freud ”det förmedvetna” och den senare beskrivna bortträngda formen betecknas som ”det omedvetna”. 
Sigmund Freud, Metapsykologi, (Stockholm, 2008 [2003]), s. 312.] 
35 Kristeva, 1984, s. 23f. 
36 Franzén, 1995, s. 30. 
37 Ibid. [Franzén citerar här från Julia Kristevas Au commencement était l’amour, Psychanalyse et foi, (Paris, 
1986).] 
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symboliska blir tydligt när Kristeva beskriver att ”the text offers itself as the dialectic of two 

heterogeneous operations that are, reciprocally and inseparable, preconditions for each other”.38 

Till denna syn på språkets heterogena karaktär av betydelse och känsla kan läggas att Kristeva 

efter Freud ofta arbetar med tre olika former av representation: representation av ord 

(närliggande den betecknande), representation av ting (närliggande den betecknade) och 

representation av känslor; ”labile psychic traces subject to the primary process of displacement 

and condensation, which I have called semiotic as opposed to the symbolic representations 

inherent in, or derivated of, the system of language”.39 Kelly Oliver tar i sin läsning av Kristeva 

upp språkets förhållande till det omedvetna och kopplar det till Lacan samt redogör för 

Kristevas förhållningssätt till det omedvetna. Om det omedvetna enligt Lacans mening är 

strukturerat som ett språk, menar Kristeva dessutom, med Olivers förklaring att ”semiotic 

material rejection has profound implications for a notion of the Unconscious. The Unconscious 

is not only structured like a language, but it is also structured like what is heterogeneous to 

language”.40 I uppsatsens del två nedan tydliggör jag vad jag anser vara den omedvetna 

dimensionen i Nelly Sachs lyrik.  

   Språkets olika modaliteter uppgår sällan eller aldrig i någon harmonisk enhet. Som Oliver 

skriver, ”[t]he semiotic is postulated through the symbolic; yet, and at the same time, it always 

exceeds it. For Kristeva, signification contains an unrepresentable element”.41 Kristeva pekar 

på det element som undandrar sig representation när hon skriver att texten ”signifies the un-

signifying: it assumes [revèle] within a signifying practice this functioning (the semiotic), 

which ignores meaning and operates before meaning or despite it. Therefore it cannot be said 

that everything signifies”.42 Med Olivers förståelse av Kristeva kan man säga att det semiotiska 

befinner sig vid språkets gräns: ”It works the limits of language; it is the dialectical oscillation 

between the semiotic and the symbolic that breaks and redefines the limits of language because 

a space in itself […]”.43 När vi säger att Nelly Sachs diktning befinner sig vid språkets gräns 

har det ur detta perspektiv att göra med ett särskilt sätt att låta det semiotiska, den ordlösa, tysta 

affekten komma till uttryck och bryta av det symboliska språkets kontinuitet och 

meningsgivande. Jag avser nu att klargöra detta ytterligare genom en koppling till Kristevas 

subjektsteori, där modern spelar en central roll. 

 

  

                                                        
38 Kristeva, 1984, s. 66. 
39 Kristeva, 1987, s. 4. 
40 Kelly Oliver, Reading Kristeva. Unraveling the Double-bind, (Indiana University Press, 1993), s. 94. 
41 Ibid., s. 106. 
42 Kristeva, 1984, s. 65f. 
43 Oliver, 1993, s. 97. 
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TEXTENS FÖRHÅLLANDE TILL DET MODERLIGA 

Kristeva återkommer till det moderliga och modern i sina texter, ett perspektiv jag menar är 

särskilt användbart för att förklara en medveten eller omedveten tystnad i Sachs poetiska språk. 

I Kristevas teori om subjektet, som sujet en procès i det poetiska språket, utgör den semiotiska 

processen (som är styrd av drifter kopplade till modern) en förberedelse inför att träda in i 

språket. Kristeva menar att språket som symbolisk funktion konstitueras ”at the cost of 

repressing instinctual drive and continuous relation to the mother”.44 Därmed vilar också 

subjektets identitet på denna bortträngning, ”the unsettled and questionable subject of poetic 

language (for whom the word is never uniquely sign) maintains itself at the cost of reactivating 

this repressed instinctual, maternal element”.45 Modern kan i den mening ses som en omöjlig 

men nödvändig grund i subjektets process. I Kristevas essä ”Stabat Mater” som handlar om 

modern och moderskapets betydelse beskriver hon ”det moderliga” i termer av ”den tvetydiga 

princip som å ena sidan hör till arten, och å andra sidan till det icke-språkliga eller till kroppen 

för ’moderligt’ – en identitetskatastrof som får det egna Namnet att slå över i detta onämnbara 

som är föreställningen om kvinnlighet”.46 Som Ewa Ziarek påpekar befinner sig moderskapet, 

enligt detta synsätt, vid gränsen mellan natur och kultur, mellan kropp och språk.47  

   Kristevas teori utmärker sig av att försöka förstå gränstillstånd och erfarenheter som 

undandrar sig språkets ordning och subjektets första relation till det moderliga är centralt i 

hennes tänkande. Det är en relation som är fylld av dramatik även om den utspelar sig före 

språket eller på ett omedvetet plan. Subjektets relation till modern kan vidare kopplas till 

psykoanalysens teori om narcissism och dess förhållande till separation och tomhet som 

Kristeva resonerar kring i sin studie om kärlekens historia, Tales of Love ([1983] 1987). Om 

narcissism är ett försvar mot den tomhet som följer från separationen från det moderliga, då är 

allt som åtföljer narcissismens stärkande av Egot och subjektet (såsom bildspråk, 

representation, identifikation och projektioner) ett sätt att besvärja denna tomhet. Den tomhet 

som separationen öppnar upp hos subjektet är den avgrund där våra identiteter så väl som våra 

ord hotas att uppslukas. När den mytiske Narcissus ”heroiskt” lutar sig över denna tomhet gör 

han det för att i vattnet, det moderliga elementet, söka en möjlighet att representera jaget eller 

den andre – någon att älska.48 

   I sammanhanget kan tystnaden bli ett medel för att lindra den smärta som åsamkats av 

separationen, och av det drama relationen till det moderliga kan innebära. Tystnaden förlikar 

                                                        
44 Julia Kristeva, Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and Art, (Oxford, 1989 [1980]), s. 136. 
45 Ibid. 
46 Kristeva, 1990, s. 34. 
47 Ewa Ziarek, ”Kristeva and Levinas: Mourning, Ethics, and the Feminine”, i Ethics, Politics and Difference in 
Julia Kristeva's Writing, red. Kelly Oliver, (New York, 1993), s. 81. 
48 Julia Kristeva, Tales of Love, (New York, 1987), s. 42. 
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subjektet med sorgen som denna avsaknad för med sig, samtidigt som tystnaden döljer och 

tämjer den. Kristeva beskriver tystnadens verkan med hjälp av en ordlek; ”one might say that 

it [silence] heals [panser] even though it does not think [penser]”.49 Tystnaden framstår här 

som en artificiell moder. Jaget kan, med stöd av idealet – Narcissus spegel – göra smärtan till 

sin egen och neutralisera eller lindra den.50 År 1957 använde Sachs ordet ”Mutterwasser” 

(”modersvatten”) i en av sina dikter.51 Då var hon kanske ovetandes om dess konnotationer till 

det moderliga elementet i Kristevas mening, men i uppsatsens analysdel två resonerar jag vidare 

kring hur modern framträder i Sachs lyrik på ett medvetet så väl som omedvetet plan, och hur 

detta tema förhåller sig till tystnaden. Jag kommer i det sammanhanget även att använda mig 

av Kristevas definition av den grekiska termen chora. 

 

KRISTEVAS CHORA 

Det tidigare redan nämnda begreppet chora kopplas hos Kristeva samman med det moderliga. 

Choran i Kristevas mening äger stor relevans i min undersökning av hur Sachs ger uttryck för 

tystnad och det outsägliga. Franzén förklarar termen som att ”[c]horan har moderliga 

konnotationer för att den uppkommer i den tidiga relationen mellan mor och barn”.52 Kristeva 

själv förklarar hur Platon i dialogen Timaios använde begreppet chora som betecknar ett 

arkaiskt, rörligt och labilt ”kärl” som föregick ”the One” och fadern. I Witt-Brattströms 

tappning läser vi att ”[u]tan att ännu vara ett tecken, det vill säga en sammanställning som 

representerar någonting eller någon inför någon, det vill säga ett betecknande, alstras chora för 

att förbereda en sådan betecknande sammanställning”.53 Chora är att betrakta som ett underlag 

för gestaltande och det enda den kan jämföras med är enligt Kristeva den vokala samt den 

kinetiska rytmen. Kroppen och rytmen blir viktiga för Kristeva, som vill ”rädda denna rörelse 

från att stängas inne i den formlösa ontologi som Platon ger den”.54 Därför måste också, enligt 

Kristeva ”dess gestuella och vokala spel rekonstrueras. Den subjektsteori som teorin om det 

omedvetna föreslår gör det möjligt att läsa in betydelseprocessens tillblivelse i detta rytmiska 

rum utan tes och utan uppställning”.55  

   Kristeva ”lånar” alltså termen chora av Platon och Franzén skriver att Kristeva vill ”tala om 

choran som ett ’teoretiskt antagande’ om en förform till språket som skulle öka förståelsen för 

betydelseprocessen och för fenomen som rytm, ton och prosodi i det poetiska språket”.56 

                                                        
49 Kristeva, 1978, s. 311. 
50 Ibid. 
51 Sachs, 1961, Första bandet, Nw, s. 206; 2001, Samlade dikter, s. 272. 
52 Franzén, 1995, s. 99. 
53 Kristeva, 1990, s. 118. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Franzén, 1995, s. 98. 
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Franzén anser att termen inte är helt oproblematisk, då det är svårt att urskilja skillnaden mellan 

det semiotiska och choran och dessutom, påpekar hon, talar Kristeva om ”den semiotiska 

choran”. Franzén fortsätter; ”[i]bland är termerna utbytbara, ibland handlar det om en skillnad 

i emfas. Choran är då en första psykisk modalitet och det semiotiska en första – preverbal men 

av det symboliska beroende – meningsmodalitet. Men eftersom att Kristeva menar att det inte 

finns något fungerande psyke utan språk och vice versa, är det vanskligt att dra denna 

skiljelinje”.57  

   Vidare skriver Franzén att choran i Kristevas mening betecknar subjektets preverbala tid, en 

tid som bör representeras genom att översättas till ett språk. Det outsägliga, eller ”onämnbara” 

är enligt Franzéns förklaring inte endast att betrakta som något vilket motsätter sig benämning. 

Det onämnbara utgör en möjlig förändring av språk så väl som psyke när vår skapandeförmåga 

förmår ge det en symbolisk representation. Franzén konstaterar att choran ”är en av de termer 

Kristeva använder för att tänka och ge mening där meningen tystnat eller aldrig funnits”.58 Detta 

förevisar hur choran förhåller sig till det onämnbara vilket är högst relevant i min undersökning 

av den tystnad som Sachs språk innefattar. I analysen av den omedvetna dimensionen i Sachs 

lyrik kommer jag även att använda mig av termen ”postverbal”, som är min egen, för att 

ytterligare precisera att de ordlösa, heterogena aspekterna i en betydelseprocess även kan träda 

fram i en återupprepning av det drama som den preverbala tiden antas utgöra i denna teori. 

   Ur det psykoanalytiska perspektiv Kristeva anlägger utgör alltså subjektets relation till 

modern en central faktor för meningsgivandets gränser, vilket kan belysas ytterligare genom 

den sorg eller melankoli som inträdet i språket är förknippat med enligt denna teori. 

 

DET MELANKOLISKA SPRÅKET OCH TINGET 

Språkets kris både i historisk och subjektiv bemärkelse är en utgångspunkt i Kristevas studie i 

melankolins och depressionens språk, eller avsaknad av språk. I Black Sun ([1987] 1989) 

undersöker hon språket i förhållande till ”an abyss of sorrow, a noncommunicable grief […]”.59 

Kristeva återkommer alltså här till det som inte kan utsägas, det som saknar språklig 

representation men på en mer tematisk nivå i de skönlitterära verk hon studerar av bland andra 

Gérard de Nerval och Marguerite Duras.  

   Subjektet i det poetiska språket sätts alltså i process genom att det ständigt återkommer till 

det bortträngda moderliga, en kraft som enligt Kristeva även kan relateras till dödsdriften hos 

Freud 

                                                        
57 Franzén, 1995, s. 34f. 
58 Ibid., s. 98f. 
59 Julia Kristeva, Black Sun: Depression and Melancholia, (New York, 1989), s. 3. 
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[Det är moderskroppen som] förmedlar den symboliska lagen i de sociala 

förhållandena, och som blir den semiotiska chorans regelsystem på väg mot förstörelse, 

aggressivitet och död. Ty, om man har kunnat beskriva driften som en i sig avskild eller 

motsägelsefull struktur, samtidigt ’positiv’ och ’negativ’, så anses en sådan dubblering 

alstra en dominerande ’destruktiv våg’ som mer än andra drag karakteriserar driften: 

Freud fastställer att dödsdriften är den starkaste.60 

 
I Kristevas avhandling Revolution in Poetic Language talar hon också om dödsdriften. I relation 

till den litterära praktik hon undersöker, det franska avantgardet, skriver hon att språket ”is at 

the service of the death drive”.61 Den modernistiska poeten betraktar, enligt Kristeva, döden 

som den betydelsegivande praktikens innersta gräns och att överträda denna gräns kan sägas 

vara själva definitionen av den modernistiska konst hon undersöker. Med Kristevas vidare 

förklaring, ”it is as if death becomes interiorized by the subject of such a practice; in order to 

function, he must make himself the bearer of death. In this sense, the artist is comparable to all 

other figures of the ’scapegoat’”.62 Detta har bäring i min undersökning av Sachs lyrik av flera 

skäl som ska redovisas nedan. I Black Sun resonerar Kristeva om en narcissistiskt präglad 

melankoli, där den melankoliskes sorg kan sägas vara ett ”arkaiskt uttryck” för ett 

”unsymbolizable, unnameable narcissistic wound, so precocious that no outside agent (subject 

or agent) can be used as referent”.63 Sorgen är, menar Kristeva vidare, den melankoliskes enda 

objekt eller snarare ett substitut i avsaknad av något annat objekt. I dessa fall menar Kristeva 

att självmordet är att betrakta som en förening med ”sadness, and beyond it, with that 

impossible love, never reached, always elsewhere, such as the promise of nothingness, of 

death”.64 Även denna aspekt är relevant i min undersökning av tystnaden i Sachs lyrik.  

   I en intervju år 1985 (för övrigt under hennes arbete med vad som skulle komma att bli Black 

Sun, boken om melankoli) resonerar Kristeva om krisens nödvändighet i förhållande till texten: 

 

We also must be able to be reduced to zero, to the state of crisis that is perhaps the 

necessary precondition of aesthetic pleasure, to the point of speechlessness as Freud 

says, of the loss of meaning, before we can enter into a process of free association, 

                                                        
60 Kristeva, 1990, s. 119. 
61 Kristeva, 1984, s. 70. 
62 Ibid.  
63 Kristeva, 1989b, s. 12. 
64 Ibid., s. 12f.  
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reconstitution of diverse meanings, or kinds of connotations that are almost undefinable 

– a process that is a re-creation of the poetic text.65 

 

Enligt Allison Weir i ”Identification with the Divided Mother: Kristeva’s Ambivalence” (1993) 

har det skett en förändring i hur Kristeva beskriver subjektets förhållande till modern mellan 

essän ”Stabat mater” och Kristevas undersökning av Duras i boken om melankoli. I de texter 

och historiska kontexter Kristeva undersöker i det senare verket fungerar inte de ideal som 

kunde rädda en sårad Narcissus i boken om kärlekens historia. För den melankoliske eller 

deprimerade går det tomrum som öppnas i separationen inte att överbrygga.66 

   Kristeva menar likväl att den melankoliska erfarenheten får något mer generellt att framträda 

som gäller för varje subjekt, nämligen att språket bildas ur en negation av en förlust, vid sidan 

av den depression som orsakas av sörjandet av förlusten:  

 

”I have lost an essential object that happens to be, in the final analysis, my mother,” is 

what the speaking being seems to be saying. ”But no, I have found her again in signs, 

or rather since I consent to lose her I have not lost her (that is the negation), I can 

recover her in language.”67  

 

Franzén resonerar kring denna negations förhållande till melankoli, och förklarar att genom ”att 

förlusten elimineras sker inte den översättning av sorg till tecken som skulle ha kunnat mildra 

den av nödvändighet arbiträra relationen mellan ord och mening, mellan ord och referent. Den 

melankoliske upplever den som absurd och ordet blir meningslöst”.68 Det är en erfarenhet som 

kan kopplas till Sachs biografi. Det tog som redan nämnts sju år innan Sachs åter publicerade 

ett verk efter moderns bortgång, vilket kan ses som en sju år lång sorgeperiod. Det kan uppfattas 

som att det var vad som krävdes innan Sachs kunde medge sig ha förlorat modern och därmed 

kunna återuppväcka henne i tecken i sin lyrik. 

   Den deprimerade – melankolikern – förnekar dock denna negation. Med Witt-Brattströms ord 

misstror melankolikern språkets makt. Witt-Brattström förklarar att ”[n]är icke-melankolikern 

för att kunna gå över i den symboliska ordningen måste förneka den ursprungliga förlusten av 

det moderliga objektet, förnekar melankolikern själva förnekandet av förlusten. Han låter 

illusionen om att modersobjektet inte är förlorat styra sig”.69 Även den misstro mot språkets 

                                                        
65 Julia Kristeva, Julia Kristeva, Interviews, red. Ross Mitchell Guberman, (New york, 1996), s. 190. 
66 Allison Weir, ”Identification with the Divided Mother: Kristeva’s Ambivalence”, i Ethics, Politics and 
Difference in Julia Kristeva's Writing, red. Kelly Oliver, (New York, 1993), s. 84f. 
67 Kristeva, 1989b, s. 43. 
68 Franzén, 1995, s. 42. 
69 Witt-Brattström, 1990, s. 25. 
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makt som Witt-Brattström här förklarar ska undersökas i förhållande till Sachs lyrik, då denna 

misstro mot språkets makt torde kunna generera en tystnad. 

   Kristeva menar alltså att när det melankoliska subjektet förnekar förlusten faller det tillbaka 

på det verkliga objektet för förlusten – Tinget – något som intar en viktig roll i Kristevas 

beskrivning av det melankoliska språket och det som inte kan uttryckas. Den deprimerade har 

en känsla av att ha berövats någonting onämnbart, någonting som inga ord kan beskriva – ett 

Ting.70 Tinget presenteras som den deprimerades sorgeobjekt, och Tinget ”does not lend itself 

to signification”.71 Detta är alltså den förlust som melankolikerna inte förmår hantera och till 

vilken de förblir fångade. Förnekandet av förlusten kan uppfattas som ett omöjligt sorgearbete, 

ett slags instiftande av en grundläggande bedrövelse och ett språk som saknar trovärdighet, ”cut 

out of the painful background that is not accessible to any signifier and that intonation alone, 

intermittently, succeeds in inflicting”.72 Ewa Ziarek menar att sorgen efter förlusten i den 

grundläggande separationen blir ett normaliserat villkor i den språkliga inlärningsprocessen 

eftersom möjligheten att tala involverar frånvaron av objektet, och den allra första frånvaro vi 

symboliserar är förlusten av modern.73 Om sorgen är att betrakta som ett ”normalt” steg i 

inlärningsprocessen av ett språk, menar Ziarek att melankolin står för en kris i den symboliska 

förmedlingen. Melankolin underminerar den process som översätter det förlorade till en 

språklig helhet, och härmed blottar melankolin en annan metod att förvärva ett språk.74 Kristeva 

själv beskriver att språket redan från början är en översättning men på en nivå som är 

”heterogeneous to the one where affective loss, renunciation, or the break takes place. If I did 

not agree to lose mother, I could neither imagine nor name her”.75 I bästa fall är den talande 

människan och hennes språk ett. För melankolikern förhåller sig det dock annorlunda, då 

språket för henne är som en främmande hinna, melankolikern är främling i sitt modersmål. 

Kristeva liknar även melankolikerns språk vid en mask, en vacker fasad utskuren ur ett 

främmande språk.  

   Det ”döda språk” melankolikern talar döljer Tinget, och detta Ting motstår alla försök att 

översättas till ord för att undvika att blottas som något förlorat. Tinget måste förbli i den 

”krypta” utan utväg – i vilken det blivit levande begravt – som härbärgerar outsägliga känslor.76 

Enligt Ziarek består paradoxen i det melankoliska språket hos Kristeva i att det förvandlar den 

talande varelsen som fötts in i ett språk till en främling inför sitt eget modersmål.77 Likväl finns 

                                                        
70 Kristeva, 1989b, s. 13. 
71 Ibid.  
72 Ibid., s. 43f. 
73 Ziarek, 1993, s. 72. 
74 Ibid., s. 72f. 
75 Kristeva, 1989b, s. 41. 
76 Ibid., s. 53ff. 
77 Ziarek, 1993, s. 74. 
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det en kreativitet i melankolins språkliga eller symboliska kris som Kristeva beskriver som ett 

främmandegörande: ”It seeks to become alien to itself […] for the purpose of capturing the 

unnameable”.78 Det melankoliska tillståndet och dess ”övermått av affekt” kan alltså leda till 

nya språkliga lösningar, men även dö ut i stumhet och tystnad: 

 

The excess of affect has thus no other means of coming to the fore than to produce new 

languages – strange concatenations, idiolects, poetics. Until the weight of the primal 

Thing prevails, and all translatability becomes impossible. Melancholia then ends up 

in asymbolia, in loss of meaning: if I am no longer capable of translating or 

metaphorizing, I become silent and I die.79 

 

Detta kan kopplas samman med Sachs användande av metaforen, vilket ska diskuteras närmare 

nedan. Sachs själv beskrev metaforerna som sina sår, men om dessa skulle läka och metaforerna 

försvinna i läkningen skulle hon gå under i tystnad. Lösningen på melankolins dödläge är enligt 

Kristeva en sublimering, som i någon mån kan bemästra Tinget. Den så kallade poetiska formen 

”which decomposes and recomposes signs” utgör enligt Kristeva ”the sole ’container’ 

seemingly able to secure an uncertain but adequate hold over the Thing”.80 Det övermått av 

affekt som beskrivs här är relevant i min undersökning av Sachs och tystnaden. Som ovan 

beskrivet kan detta överflöd antingen leda till nya språkliga lösningar men riskerar även att 

mynna ut i stumhet. 

   Språkets kris är i Kristevas teori en följd av subjektiva och historiska erfarenheter som också 

bär på en poetisk potential. Anna Smith noterar att Kristeva menar att det tomrum – den tystnad 

eller det trauma – som ryms i det poetiska språket är omöjligt att benämna.81 Smith uppfattar 

Kristevas tes om det revolutionära poetiska språket som ett försök att ”shift the study of 

language to an impossible place, to a country that doesn’t exist”.82 Enkelt uttryckt och 

sammanfattningsvis handlar Kristevas teori och ramen för uppsatsens undersökning om att 

undersöka de element i språket som befinner sig bortom gränserna för det vi kan veta och enkelt 

kan ge ord och mening, vilket torde vara detsamma som tystnadens ”omöjliga plats”. 

 

 

 

                                                        
78 Kristeva, 1989b, s. 42. 
79 Ibid. 
80 Ibid., s. 14. 
81 Anna Smith, Julia Kristeva. Readings of Exile and Estrangement, (Basingstoke, 1996), s. 89. 
82 Ibid., s. 87. 
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DEL ETT 

TYSTNADENS TEMATIK 
Forskningen kring Nelly Sachs författarskap är omfattande och mångsidig. Uppsatsens första 

del syftar till att redogöra för de studier som kan anses relevanta för att få en fördjupad förståelse 

för tystnades problematik hos Sachs samt analysen av hennes sena dikter. I denna del behandlas 

i flera steg tidigare forskares förståelse av tystnadens olika, främst språkliga, aspekter hos 

Sachs, följt av forskning som undersökt hennes användning av tankstrecket i relation till dessa. 

 

ETT SPRÅK I OMVANDLING, UPPTAKTEN TILL TYSTNADENS SPRÅK 

Jennifer M. Hoyer, som jag redan omnämnt, menar att forskningen har fokuserat alltför lite på 

Nelly Sachs tidiga dikter som skrevs före andra världskriget och att det finns nya insikter att 

vinna genom att binda samman den tidiga diktningen med den sena. Hoyer vill i "The Space of 

Words": Exile and Diaspora in the Works of Nelly Sachs (2014) nyansera bilden av vad hon 

kallar Nelly Sachs ikoniska ”Förintelselitteratur”. Forskningen om Sachs har genom åren intagit 

positionen att hennes tidiga dikter är försumbara. Detta härleder Hoyer till att forskarna 

antingen har distanserat sig från de tidiga dikterna enligt Sachs egen önskan, eller till att man 

funnit denna tidiga diktning rent konventionell. Ehrhard Bahr refererar till exempel till Sachs 

efterkrigslyrik som ”de verk som räknas”.83 Hoyer invänder mot denna i hennes tycke ensidiga 

forskning, och i sin undersökning förbinder hon Sachs tidiga dikter med hennes senare verk och 

visar på teman som bildar en röd tråd i Sachs författarskap. Min undersökning av Nelly Sachs 

sena lyrik grundar sig dock varken i hennes egen önskan att bortse från de tidiga dikterna eller 

på en värdering att hennes tidiga lyrik skulle vara konventionell och därmed ointressant att 

studera. Det är likväl min uppfattning att den tystnad i Nelly Sachs lyrik vilken är föremål för 

denna undersökning manifesterar sig tydligast först i hennes sena dikter. Att Sachs tar sig för 

”att skriva den första bokstaven / i det ordlösa språket” på 1950-talet är ett särskilt tydligt 

exempel på en tystnadens närvaro i hennes lyrik som ej funnits tidigare, åtminstone inte i denna 

form – det är nu hon skriver den första bokstaven i det språk i vilket det ordlösa är själva 

utgångspunkten. 

   När Hoyer skriver om ”the space of words” refererar hon till den rymd orden härbärgerar, och 

menar att texten för Sachs var en plats för lingvistiska experiment, där orden i sig själva 

inrymmer en plats där läsaren och författaren samexisterar. Eftersom texten förändras – och 

skapas – vid varje läsning är platsen inom orden i ständig omvandling. Hoyer menar att ordens 

rymd och omvandling, eller vandrande, är två teman som Sachs genom hela sitt författarskap 

                                                        
83 Hoyer, 2014, s. 1. 
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– från 1920-talet till 1960-talet – återkom till. Vandrandet i Sachs dikter är att betrakta som en 

brist på avslut, samtidigt som att språket görs till en plats för konstant vandring. Språket blir en 

plats för ovisshet – en plats i vilken man aldrig är hemma, men heller inte helt förfrämligad.  

   Johannes Anderegg skriver i ”Nelly Sachs: The Poem and Transformation” (1998 [1995]) om 

den del av Sachs samling In den Wohnungen des Todes som hon betitlat ”Grabschriften in die 

Luft geschrieben” (”Gravskrifter skrivna i luften”). Anderegg ser epitafier som en form vars 

språk distanserar sig från vår språkliga ordning och det vardagliga språket, och söker i detta 

närma sig det som inte är möjligt. I gravskriftens form talar författaren enligt Anderegg inte till 

ett ”du” i verklig mening, tilltalet i epitafier är snarare att betrakta som bildligt. När författaren 

genom gravskriften frångår den vanliga språkliga ordningen skapar denne istället ett annat 

språk, ett språk vid gränsen till språket.84 I Andereggs mening är längtan ett grundläggande 

tema i Sachs gravskrifter, där denna längtan riktas mot ”the overcoming of the boundary that 

separates the deceased from the living, and, more generally, toward the overcoming of the 

limitations of common speech”.85 Anderegg beskriver detta språk som ”längtans språk” och 

menar vidare att detta språk av längtan i sin tur är ett språk i ombildning, ”language in 

transformation”, som rör sig i riktning mot ”the edge, and in pointing beyond, it enables the 

experience of limitation”.86 Vi ser här att Anderegg likt Hoyer noterat teman i Sachs diktning 

som pekar på ett språk i omvandling, och redan i den tidigare lyriken uppfattar han alltså Sachs 

språk balanserandes vid gränsen för den språkliga representationen. 

   Nelly Sachs har i forskningen lyfts fram som ett ovanligt exempel på en poet vars exil inte 

berövade henne hennes språk. På grund av bilder av teman som flykt och vandring i Sachs lyrik 

samt den faktiska flykten från hemlandet, betraktas Sachs enligt Hoyer som en exilpoet. Dessa 

bilder står emellertid att finna i Sachs dikter tjugo år före flykten och den exil den kom att 

innebära, och härigenom vill Hoyer lyfta fram begreppet diaspora och kontrastera detta mot 

exilbegreppet i diskussionen av Nelly Sachs lyrik.87 Hoyer är dock varken först eller ensam om 

att tala om Sachs i termer av diaspora. Bengt Holmqvist skriver år 1968 att man vid Sachs 

genombrott i Tyskland hyllade henne ”som den tyskintellektuella diasporans drottning”.88 Jag 

ställer mig dock tveksam till synen på Sachs som ett unikt exempel på en poet som i och med 

exilen inte berövades sitt språk. Som jag uppfattar saken utgjorde Sachs exil tvärtom en dubbel 

språklig förlust. För det första i det avseendet att flykten och exiltillvaron i det nya landet också 

                                                        
84 Johannes Anderegg, ”Nelly Sachs: The Poem and Transformation”, i Jewish Writers, German Literature. The 
Uneasy Examples of Nelly Sachs and Walter Benjamin, red. Timothy Bahti, & Marilyn Sibley Fries, (University 
of Michigan Press, 1998 [1995]), s. 70. 
85 Ibid., s. 70f. 
86 Ibid., s. 71. [Kursiv i original] 
87 Hoyer, 2014, s. 4ff. 
88 Bengt Holmqvist, ”Längtans språk. En introduktion till Nelly Sachs”, i Kritiska ögonblick. Essäer, artiklar 
1946-1986, (Stockholm, 1987), s. 415. 
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innebar ett främmande språk att lära sig. För det andra var det språk Sachs förlorade i flykten, 

hennes modersmål, tyska, redan förlorat för Sachs på grund av nazisternas missbruk av det. 

Sachs fann sig i flykten tvungen att lära sig ett nytt språk samtidigt som hon även måste 

återuppbygga modersmålet. Jag återkommer och förklarar mer ingående Sachs språkliga 

omvandling nedan. 

   Sedan Hoyers studie av Nelly Sachs tidiga lyrik utgavs år 2014 har ytterligare forskning 

genomförts avseende Sachs tidiga produktion, främst av Daniel Pedersen med avhandlingen 

Tårarnas poetik från 2016 som jag redan nämnt. Pedersen är bekant med Hoyers studie och 

refererar till denna vid upprepade tillfällen, men tycks förhålla sig delvis skeptisk till hennes 

undersökning. Pedersen beskriver att forskningsdialogen är problematisk, kanske främst 

avseende det undersökta materialet i studierna. Pedersen framhåller särskilt det faktum att 

Hoyer inte undersöker det tidiga materialet i sin helhet som ett problem. Av de över två hundra 

opublicerade dikter som finns bevarade från Sachs tidiga författarskap väljer Hoyer att endast 

citera en av dessa i sin helhet.89 Redan i inledningen av avhandlingen anar läsaren Pedersens 

kritik när han skriver att ”Fioretos värdering, som är befriad från Hoyers djärva anakronistiska 

äreräddningsförsök, ligger närmare min läsning av texten”.90  

   Pedersen beskriver två frågeställningar som grund till sin studie; ”hur omfattande är Sachs 

opublicerade textkorpus från tiden i Tyskland och med utgångspunkt i detta: hur ser Sachs 

litterära bana ut från 1920-talets början fram till och med debuten år 1947?”91 När Pedersen 

sedan sammanfattar sin studie konstaterar han att Förintelsen är 

 

det trauma hon ständigt återkommer till och hela hennes lyriska arbete kommer att 

direkt eller indirekt förhålla sig till den. De två första diktsamlingarna verkar vara 

skrivna som ett slags traumabearbetning. När Sachs senare vände sig från den 

omedelbara smärtan var det ett sätt att undersöka världens tillstånd, hur det skulle 

kunna tolkas och förstås ett steg bort från Förintelsen. Men även om Förintelsen inte 

dominerar tematiskt i samma grad senare, går den aldrig att tänka bort från Sachs lyrik. 

Den genomsyrar världen med både sitt stoft och språk.92 

 

När man som Pedersen här intar inställningen att Förintelsen aldrig går att tänka bort från Sachs 

lyrik menar jag att man riskerar att gå miste om andra viktiga erfarenheter Sachs lyrik vittnar 

                                                        
89 Pedersen, 2016, s. 232f. 
90 Ibid., s. 31. 
91 Ibid., s. 12. 
92 Ibid. s. 276. 



 22 

om. Det gäller som Lagercranzt konstaterat ”att se var såren slår upp och lyssna efter skriken”.93 

Jag håller det för troligt att vissa dikter till exempel odelat är skrivna ur sorgen efter den döda 

modern, en död orelaterad till Förintelsens fasor men likväl ett trauma för Sachs. Härmed ej 

sagt att samma diktning uteslutande sörjer modern efter det som för Nelly Sachs utgjorde ett 

trauma och följdes av en mångårig publicistisk tystnad. Sachs sena lyrik skrivs mot bakgrund 

av sammantvinnade trauman och erfarenheter som jag vill synliggöra och visa på. Jag hävdar 

således att diktningen inte bör reduceras till ett författarskap byggt på de ruiner som världen var 

efter nazisternas härjningar.  

   Hamida Bosmajian menar å sin sida i sitt verk Metaphors of Evil (1979) att studier i Nelly 

Sachs lyrik tonar ned den historiska kontexten för att istället se till exempelvis teologiska eller 

lingvistiska aspekter. Bosmajian menar dock att ett historiskt perspektiv är oumbärligt för en 

fördjupad förståelse av Sachs lyrik.94 Eftersom Sachs avstod från att söka definiera sina dikter 

måste meningen i dessa, enligt Bosmajian, hämtas ur den kontext i vilken dikten tillkom. 

   Bosmajian refererar även, i likhet med många andra, till Sachs uttalande att hennes metaforer 

är hennes sår. Som Sachs säger i ett citat återgivet av Bahr: ”[d]eath was my teacher. How could 

I have written about anything else? My metaphors are my wounds. This is the only way to 

understand my work”.95 Ett sår kan, enligt Bosmajian, bandageras, övertäckas, och bli till ärr – 

och de kan även läka. Bosmajian konstaterar likväl att någon läkning av såren inte förekommer 

i Sachs verk, eftersom de driver Sachs kreativitet.96 Det betyder alltså att om såren skulle läka 

vore det synonymt med att Sachs skrivande skulle upphöra. 

   Bosmajian refererar även till Gisela Dischner som menat att minnet av de döda fungerar som 

en varning i Sachs lyrik; att hon genom sin lyrik blottar den egentliga fasa det innebär att 

glömma vad som är mänskligt. Med andra ord formulerar Sachs en varning att inte glömma vad 

som sker när brutaliteten tar överhanden. Bosmajian menar att  

 

[e]xact memory saves the individual from succumbing to the pathology of what has 

happened, while the mechanisms of repression, which retreat from the realizations of 

pain, lead to an escape into madness. Both exact memory and repression shape her 

work. […] In Sachs’s poetry the wound is a cosmic and divinely inflamed pattern; it is 

                                                        
93 Lagercrantz, 1966, s. 51. 
94 Hamida Bosmajian, Metaphors of Evil. Contemporary German Literature and the Shadow of Nazism, 
(University of Iowa Press, 1979), s. 194. 
95 Erhard Bahr, ”’My Metaphors Are My Wounds’: Nelly Sachs and the Limits of Poetic Metaphor”, i Jewish 
Writers, German Literature. The Uneasy Examples of Nelly Sachs and Walter Benjamin, red. Timothy Bahti and 
Marilyn Sibley Fries, (University of Michigan Press, (1995 1998]), s. 43. 
96 Bosmajian, 1979, s. 198. 
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the eye of the blind seer, the mouth that issues the silent scream, and the mute letter 

slashed across the whiteness of the page.97 

 

När Bosmajian här förklarar att underkuvande mekanismer kan leda till en flykt in i ”vansinne” 

indikerar det även att Sachs skulle komma att lida ett psykiskt sammanbrott. Bosmajian menar 

vidare att Sachs exakta minne formar hennes lyrik, och att det sår som inte läker hos Sachs är 

den mun som formar det tysta skriet samt de stumma bokstäverna, närmast våldsamt spridda 

över det vita arket. Den bild Bosmajian målar upp av hur det oläkta såret skapar Sachs särskilda 

poetiska språk visar enligt mig även på kraften i de trauma som ligger till grund för så väl såret 

som andra metaforer för lidande i Sachs lyrik. 

   Hoyer menar att Sachs medvetet håller såren öppna, att hon försäkrar sig om att dessa sår 

aldrig ska komma att läka. Genom en poetik baserad på dessa öppna sår söker hon undersöka 

människan och hennes minne.98 Hoyers uppfattning om att poeten själv höll såren öppna kan 

få stöd av en av Sachs diktrader; ”Sie will untröstlich sein –” (”Hon vill vara otröstlig – ”).99 

   En flykt in i vansinne – som Bosmajian formulerar det – blev alltså verklighet för Nelly Sachs, 

som under de sista tio åren av sitt liv insjuknade i en psykisk ohälsa som hon måste skyddas 

från; hon var inlagd på mentalsjukhus i omgångar under dessa sista år.100 Följande avsnitt 

behandlar den tidigare forskning som läst Sachs i relation till dessa sjukdomsår och analyserat 

hennes poetiska arbete under dessa. 

 

SACHS PSYKOTISKA ERFARENHET OCH POETISKA SPRÅK 

Sachs led närmare bestämt av en paranoia, och Carin Franzén konstaterar i ”Nelly Sachs: 

Skrivandets gränserfarenhet” att denna hennes psykiska sjukdom sammanföll med hennes 

litterära genombrott. Franzén skriver att den ”bräckliga gränsen mellan den psykotiska 

strukturen och det poetiska språket är Sachs egenart, men också en genomgående princip i den 

moderna estetiken”.101 Franzén menar att Sachs psykiska sammanbrott hade ett betydande 

inflytande i hennes lyrik, då den ”psykotiska erfarenheten är hennes dikts villkor men också 

gränsen där den upphör”.102 Jag delar denna uppfattning och kommer i uppsatsens del två att 

exemplifiera och föra ett resonemang kring Sachs psykiska sammanbrott och denna erfarenhets 

troliga inflytande i hennes lyrik.  

                                                        
97 Bosmajian, 1979, s. 198. 
98 Hoyer, 2014, s. 136. 
99 Sachs, 1961, Första bandet, NfT, s. 367; Än hyllar döden livet, s. 52. 
100 Fioretos, 2001, s. 24. 
101 Franzén, 2010, s. 62. 
102 Ibid., s. 72. 
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   Aris Fioretos har fört fram att Sachs mellan våren 1956 och sommaren 1965 noterade ”ställen 

där liv och dikt inte gick att skilja åt”.103 Fioretos redogör i sin bildbiografi för Sachs och hennes 

paranoia som plågade henne samtidigt som hon i denna sjukdom var mycket produktiv. Som 

tidigare nämnts tillkom diktsamlingar i tät följd under den tid Sachs i omgångar vistades på 

institutioner som till exempel Beckomberga. Det är också här, kring 1960, som Fioretos menar 

att Sachs dikter tog en ny vändning: ”[h]ädanefter skulle hon inte bara omskriva eller besvärja 

tystnaden, utan även förvandla den till ett bärande element i texternas uppbyggnad”.104 Enligt 

Fioretos framstod ambitionen nu ”som mer radikal: genom att omsätta tystnaden lyriskt tilläts 

smärtan att fortsätta verka. Det gällde […] att ’göra såret läsbart’”.105 Franzén menar i linje med 

Kristevas teori att det poetiska skrivandet (under modernismen) kan ”hålla den psykotiska 

strukturen öppen”.106 Enligt Franzén är det möjligt att Sachs i den  

 

modernistiska såväl som i den romantiska och judiska traditionen finner en form för 

den omöjlighet det innebär att ge mening åt ett trauma med ett logiskt intakt språk. Ett 

trauma är per definition något man inte kan ge mening, om det sker innebär det 

försoning – ett återställande av en symbolisk ordning. Den förtätning av språk och 

kropp, av liv och dikt, som utgör Sachs signum vittnar snarare om en oförsonlighetens 

poetik som springer ur en strävan att hålla traumat levande.107 

 

Såret (eller traumat i Franzéns citat) ska inte enbart göras läsbart, utan även hållas öppet i avsikt 

att därigenom söka sätta ord på – eller visa genom tystnad där orden varit omöjliga att finna – 

de traumatiska erfarenheter Sachs diktade om. 

   Tystnaden har alltså även en plats i Sachs paranoia. Sachs uppfattar sin lägenhet som otrygg 

och dess ljud som tecken på att nazister där sände hemliga meddelanden till henne; hon 

upplevde sig vara utvald och utsatt för en psykisk terror. I ett brev skriver Sachs ”Min våning 

var telegrafcentrumet med morsesignaler och alla finesser. Jag har lovat att tiga om det, och 

kommer också att göra det”.108 Sachs såg sig alltså tvungen att utöva en självcensur, en tystnad 

som man (nazisterna) förhoppningsvis skulle tolka som ”oberörbarhet”.109 Tystnaden, eller 

snarare tigandet, Sachs tog sin tillflykt till skulle verka som ett skydd från de onda krafter som 

                                                        
103 Fioretos, 2010, s. 216. 
104 Ibid., s. 256. 
105 Ibid., s. 256f. 
106 Franzén, 2010, s. 64. 
107 Ibid., s. 69. 
108 Fioretos, 2010, s. 216. [Min kursiv] 
109 Ibid. 
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jagade henne. Till sist var Sachs tvungen att lämna lägenheten för att ta skydd på Beckomberga 

och andra institutioner.  

   Den omsorg Sachs visade gentemot sin mor som hon vårdade ensam i hemmet genom åren 

från ankomsten till Sverige fram till moderns död bör noteras i sammanhanget. Detta eftersom 

att Fioretos har funnit indikationer på att Margarete Sachs ska ha lidit av en liknande paranoia 

som Sachs sedermera drabbades av. I forskningen är omvårdanden av modern omskriven men 

det finns inga närmare beskrivningar av vad Margarete Sachs egentligen led av, vad det var 

som krävde sådan omvårdnad. Fioretos skriver likväl att ”modern ska ha lidit av en liknande 

paranoia”.110 Detta framkommer i en intervju Fioretos gjort år 2009 med en ”Dr. F.”, som hade 

Sachs kliniska handlingar, alltså Sachs journalanteckningar. I intervjun beskriver Dr. F. att det 

är osannolikt att Sachs själv skulle ha berättat om moderns paranoia.  

 

Under så många år hade hon tagit hand om sin sjuka mor. När hon dog manifesterades 

sjukdomen expressivt hos dottern. På sätt och vis flyttade den över till henne. Av 

journalerna framgår att de första tecknen uppträdde redan 1953. Det tog alltså sju år 

för paranoian att utvecklas från diskreta tecken till handikappande sjukdom.111  

 

En sjukdom under vilken Sachs alltså skrev flera samlingar, och en erfarenhet som både 

Fioretos och Franzén menar hade stor inverkan beträffande hennes poetiska språk. I det följande 

kommer jag att följa den linjen ett steg vidare genom att beakta den forskning som särskilt 

behandlat Sachs förhållande till modern och sårets metaforik samt Sachs förhållande till det 

tyska språket. 

 

MODERSMÅLET, MODERN, METAFOREN 

Bengt Holmqvist talar om Nelly Sachs språk i termer av längtan, förvandling samt av ”ett hittills 

inte anfört begrepp”; tystnadens språk.112 Som många andra menar han att Sachs verk ständigt 

närmar sig det outsägliga, samtidigt som hennes lyrik ”är ett ständigt prövande av det 

utsägliga”.113 För Sachs blev metaforen ett verktyg för att pröva det utsägliga, en strategi för att 

söka förmedla det outsägliga. Mona Vincent menar i sin tur att Sachs ”metaforik hämtar sin 

näring ur de fyra elementen. Hon skriver sina minnesord i luften, i flygsanden, i havsvågorna, 

                                                        
110 Fioretos, 2010, s. 229. 
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112 Holmqvist, 1987, s. 372. 
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i röken och askan från elden. Men de förflyktigas inte”.114 Vattnet – här som havsvågor – är 

också ett ständigt återkommande motiv i Sachs diktning. 

   Som Hoyer har konstaterat har många forskare sett hur Sachs dikter söker ett språk bortom 

språket. Elisabeth Strenger å sin sida pekar i ”Nelly Sachs and the Dance of Language” (1995 

[upplaga 4 1998]) på hur ”Sachs stretches the limitations of language so it can form a bridge 

between experimental Bezogenheit and the place in which language has its source – the place 

before language”.115 Strenger skriver detta i ett resonemang kring språkets ställning i 

traditionell judisk mystik, där skapandet av ett eget språk tillhör traditionen.116 Detta gäller även 

Nelly Sachs, fortsätter Strenger, då Sachs söker omvandla sitt språk till ett språk vilket kan 

uttrycka det outsägliga.  

   I Strengers text presenteras metaforen som en del i Sachs språk, och beskrivs till och med 

som typisk för hennes lyrik.117 Dessa metaforer är alltså ett ständigt återkommande inslag i 

Sachsforskningen. Som redan framgått har Sachs själv vid olika tillfällen beskrivit metaforernas 

betydelse i sitt språk som ”mina sår”. Anderegg citerar ett brev som Nelly Sachs skrev år 1958 

om att hon återkommande fick frågor som rörde själva betydelsen av – vad hon hade menat 

med – hennes (med hennes eget ordval) obegripliga metaforer; ”[b]ut I never ’meant’, - I was 

torn open”.118 Även Elaine Martin kommenterar detta brev och menar att denna känsla av att 

ha slitits itu innebär att Sachs är förnekad den lyx det innebär för en författare att omsorgsfullt 

välja sina metaforer. Det uttrycker hur hennes poetiska röst torteras i försöken att uttrycka och 

bära vittne om svåra fasor och angelägenheten i denna uppgift.119 

   Daniel Pedersen återger å sin sida hur Barbara Oehler i artikeln ”Wer ruft?” (1994) menar att 

Sachs ”använder sig av flertydiga metaforer och att det är viktigt att mejsla ut skillnaden mellan 

dem och detta sker bäst genom att jämföra dem”.120 Pedersen för tanken vidare och menar att 

det egentligen skulle ”handla om att jämföra olika sår. Dock är det ytterst svårt att säga vilket 

av dem som smärtar mest eller hur de uppkommit genom att läsa dem”.121 Pedersens koppling 

mellan Sachs metaforer och sår tydliggörs när han citerar Olof Lagercrantz som år 1966 skrev:  

 

                                                        
114 Mona Vincent, ”Tillblivelsens dikt”, i Bokstäverna jag färdas i. En antologi om Nelly Sachs, red. Anders 
Olsson, (Stockholm, 2001), s. 96. 
115 Elisabeth Strenger, ”Nelly Sachs and the Dance of Language”, i Jewish Writers, German Literature. The 
Uneasy Examples of Nelly Sachs and Walter Benjamin, red. Timothy Bahti, & Marilyn Sibley Fries (University 
of Michigan Press, 1995 [upplaga 4 1998]), s. 107. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Anderegg, 1998, s. 60. 
119 Elaine Martin, Nelly Sachs: the Poetics of Silence and the Limits of Representation, (Berlin, 2011), s. 5. 
120 Daniel Pedersen, ”Nelly Sachs språkliga exil – anteckningar om tystnad och transcendens i Nelly Sachs poesi”, 
i Aiolos, nr 30-31, (Stockholm, 2007), s. 101. 
121 Ibid. 
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Såret blöder i döendet. […] Det gäller att se var såren slår upp och lyssna efter skriken. 

Det är vad Nelly Sachs gör och hennes letande omfattar allt skapat. De döda har i 

döendet gjort en vinning, som de inte kan anförtro oss. Vi kan inte veta något om denna 

vinning men vi kan ge akt på såren. Vi kan lyssna vid dödens gräns. […] 

Hemligheternas kungsväg går genom döendet.122 

 

Pedersen menar dock att Sachs redan verkar veta var hon ska lyssna efter dessa skrik när hon 

skriver sina dikter. Att de döda har vunnit något i döendet återkommer i Pedersens artikel ”Aska 

viska, viska aska. Tystnaden, talet, orden och exemplet Nelly Sachs” (2016) i vilken han ser en 

ambivalens hos Sachs när hon ”samtidigt beklagar det skedda och konstaterar att de mördade 

vunnit en frihet de överlevande inte har”.123 Denna ambivalens kan sägas vittna om en 

överlevandeskuld, som jag återkommer till i del två. Martin hävdar dock att Sachs ”does not 

present the reader with any illusory sense of death as a release from suffering”.124 Det kan inte 

sägas vara helt förenligt med konstaterandet att de döda i döendet har ”vunnit en frihet”, men 

eftersom de döda inte kan anförtro oss något kan man inte utesluta att döden kan verka 

befriande. Det som de döda vunnit enligt Lagercrantz kan vara befrielsen från ett lidande, även 

om den är förborgad i döendet. Även Pedersen visar ett exempel i sin avhandling på dödens 

befriande verkan genom att referera till en dikt av Sachs: ”dikten med titeln ’Das Lächeln´ 

inleds med relationen mellan tystnaden och leendet: […] Här vittnar fadern mitt i lidandet om 

dödens befrielse. Dikten fokuserar på munnen, både som tigandets och talandets plats”.125 

Citatet redogör även för en viktig metafor i Sachs poetiska språk, munnen som jag återvänder 

till och analyserar i del två. 

   För att återgå till de sår som slår upp i Sachs lyrik finner Pedersen det svårt att utröna vilket 

av såren – vilka av metaforerna – som smärtat mest, men att metaforerna likväl är en 

ovedersäglig del i hennes språk. Pedersen menar att det poetiska arbetet ligger i att söka finna 

ett språk för att fånga förtvivlan.126 Det kan kopplas till hur Nelly Sachs led av 

efterverkningarna av nazisternas (miss)bruk av det tyska språket i sin propaganda. Martin 

beskriver att författare stod inför ett omöjligt dilemma efter Förintelsen. Även om det inte fanns 

någon moralisk förpliktelse att bära vittne om dessa fruktansvärda brott var de samtidigt 

ständigt hotade av stumhet på grund av språkets begränsningar i efterverkningarna av 

                                                        
122 Lagercrantz, 1966,  s. 51. 
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nazisternas brott.127 Sachs ställdes, enligt Pedersen, inför frågeställningen hur man kan ”besvara 

förföljarna när det är förbjudet att tala, när orden blivit mördarnas verktyg?”128 Pedersen anger 

även två olika sätt att tolka Sachs yttring ”mina metaforer är mina sår”. Man kan, skriver han i 

sin avhandling,  

 

läsa detta som att metaforerna både slår upp som sår på den fysiska kroppen eftersom 

de beskriver ett sådant lidande. På samma sätt kan man förstå det som att poeten själv 

lider av metaforerna eftersom de alltid är otillräckliga, det är språkets gräns med en 

erfarenhet som inte kan uttryckas. Därför är metaforerna sår. På det sättet skulle man 

kunna se metaforerna som sår på språkets kropp. Den tidiga lyrikens metaforer var 

oproblematiska eftersom de följde en poetisk konvention. I dikten omförhandlas denna 

konvention eftersom den är otillräcklig. Men den tvingar poeten till nya smärtsamma 

val.129 

 

Pedersen ser metaforen som sår på den fysiska kroppen samt på språkkroppen och gör här även 

skillnad på metaforen före och efter Förintelsen, samt visar på språkets otillräcklighet inför den 

händelsen.  

   Även Strenger anger nazisternas missbruk av det tyska språket som ett skäl till Sachs 

metaforer. Metaforerna kan enligt Strenger ses som en strategi Sachs utvecklade i syfte att 

återupprätta, och i någon mån återuppfinna, ett poetiskt kommunikationsmedel – det tyska 

språket. Metaforer binder samman orden och deras mening, och Sachs öppnar upp orden för 

nya betydelser tack vare sina metaforer. Genom att inlemma nya betydelser i orden vidgas 

möjligheten att beskriva det som tidigare ansetts omöjligt att beskriva.130 Sachs menade dock 

att lidandet inte kunde sägas, inte heller förmedlas – utan att detta lidande måste genomlidas. 

Sachs använde bilden (metaforen) av såret som ett motiv för det sammanbrott som Auschwitz 

åsamkat språket, och detta motiv återkommer genomgående i hennes verk.131 Jag återkommer 

till detta problem i avsnittet nedan.  

   Kathrin M. Bowers Ethics and remembrance in the poetry of Nelly Sachs and Rose Ausländer 

syftar till att visa hur de båda författarna i sin respektive lyrik undersöker gränsen för vad som 

är möjligt att formulera i sina dikter.132 Bowers arbete är av särskilt intresse för föreliggande 

uppsats eftersom det även refererar till Kristeva. Bower förtydligar att när hon använder termer 

                                                        
127 Martin, 2011, s. 49. 
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som det semiotiska och det symboliska gör hon det med ”all their associative plurality from 

Julia Kristeva’s distinctive brand of psychoanalytic semiotics”.133 I sitt resonemang tar Bower 

fasta på hur det moderliga elementet tar sig uttryck i Nelly Sachs lyrik. I den lyrik Sachs skrev 

efter moderns död sökte hon enligt Bower att återskapa moderns närvaro genom språket, och 

genom att göra ”her mother as the fictive Other of her imagined dialogue, she is simultaneously 

giving expression to her loss and attempting to refute it”.134 Sachs fortsatte denna imaginära 

dialog med sin mor i tre års tid som ett led i att försöka förlika sig med hennes frånvaro. Efter 

dessa tre år hade Sachs enligt Bower införlivat den förlorade moderskroppen i det poetiska 

språket:  

 

Her reliance on her writing as a means of survival was deepened by the sublimation of 

her desires for intimacy and communication with an Other into language. This act of 

sublimation is simultaneously an act of re-creation, in that the lost mother’s body is re-

produced in the body of the poem.135  

 

Bower pekar dock i sin artikel ”Searching for the (M)Other” på att framställningen av modern 

är konfliktfylld och motsägelsefull; en blandning av en rädsla för förlust vid sidan av ett 

maktbegär samtidigt med en längtan efter ro.136 Den metafor vilken bäst demonstrerar det 

ambivalenta förhållandet mellan begär och motstånd, längtan efter upplösning och autonomi, 

är enligt Bower den återkommande associationen mellan modern och havet som genomsyrar 

Sachs lyrik.  

   Den oceaniskt moderliga metaforen representerar, enligt Bower, en fluktuation av motsatta 

krafter samt en pendling mellan rädsla och begär som karaktäriserar det lyriska förhållandet 

mellan mor och dotter. Användningen av ett bildspråk som sammankopplas med havet spänner 

över allusioner till havet, en på en gång både kreativ och destruktiv urkraft, till att tillskriva 

havet en människoliknande karaktär där havet är ett vilt och passionerat kvinnligt väsen.137 I 

uppsatsens teoretiska avdelning redogjordes för Kristevas uppfattning att tystnaden kan ses som 

ett medel för att lindra smärta som kan uppstå i det drama som relationen till det moderliga kan 

utgöra. Således intar även tystnaden en plats i förhållande till metaforen och modern, och i det 

följande avsnittet ska den forskning som mer specifikt behandlat den tystnad som Sachs 

poetiska språk härbärgerar presenteras. 
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ETT TYSTNADENS SPRÅK – ELLER STUMHET  

Ernestine Schlant beskriver tystnadens språk ur ett allmänt perspektiv som att ”[s]ilence is not 

a semantic void; like any language, it is infused with narrative strategies that carry ideologies 

and reveal unstated assumptions. Silence is constituted by the absence of words but is therefore 

and simultaneously the presence of their absence”.138 Flera forskare har talat om ett tystnadens 

språk i relation till just Nelly Sachs poetiska språk, och enligt min mening är Schlants 

beskrivning högst relevant i förhållande till Sachs diktning. Det anser även Pedersen, som 

skriver apropå detta citat av Schlant att det är på detta vis tystnaden bör förstås i Nelly Sachs 

lyrik.139 Andra har även tagit fasta på hur förutom metaforen den retoriska figuren 

prosopopoeia kan kopplas till tystnaden hos Sachs. Såväl Elaine Martin som Anders Olsson 

påpekar att prosopopeia är ett sätt att ge fiktiva personer eller ting en röst. Med Olssons ord, 

”det är genom denna teknik som Sachs låter offren, de knappt överlevande eller övergivna 

tingen, tala och få poetisk närvaro”.140 Martin instämmer i att Sachs använde prosopopoeia för 

att ge röst till de döda, de anonyma offren. Martin lägger dock till att vid sidan av de 

överlevande offrens trauma ger Sachs även röst till förövarna och deras plågade samvete.141 

Martin menar att prosopopoeian i Sachs lyrik kan betraktas som ett verktyg i det poetiska 

språket för att föra fram det fenomen som i hennes lyrik betecknas med ordet ”Verstummen” 

[att bli stum eller tystna].142 Sachs har enkelt uttryckt funnit en strategi i sitt poetiska språk för 

att ge ord till det annars tysta.  

   Robert Foot har noterat en skillnad mellan vad som kan kallas två tystnadsbegrepp hos Sachs; 

Schweigen och Verstummen. Dessa begrepp beskriver Robert Foot som ett positivt respektive 

negativt tystnadsbegrepp i Nelly Sachs lyrik. Foot anser att diktsamlingen GR vacklar vid 

randen till den tystnad dikten strävar efter att frammana. Det är enligt Foot riskfyllt att föra 

språket bortom gränserna för dess normala funktion och istället transformera språket till ett 

medel för att artikulera dess raka motsats – tystnaden. Dikten riskerar att upplösas i obegripliga 

fragment och härmed till sist misslyckas i sitt syfte att göra närvaron av ”Schweigen” påtaglig. 

Istället för att i någon mån levandegöra tystnadens närvaro riskerar dikten falla ned i ett negativt 

tillstånd av ”Verstummen” på grund av diktens oförmåga att förmedla en tydlig innebörd.143 

   Om Sachs dikter söker nå in i, och förmedla känslan av, ”Schweigereich” [ung. tystnadens 

rike] riskerar de alltså att sjunka ned i ett negativt stadium av ordlöshet och tystnad. 
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Demarkationslinjen mellan ”Schweigen” och ”Verstummen” är enligt Foot i vissa av Sachs 

dikter dessutom diffus. I försöken att visa vägen in i tystnaden eller till och med att söka 

artikulera en ”positiv” tystnad föreligger alltså en fara att själva dikten i dessa försök 

sönderfaller i en osammanhängande tystnad och blir stum.144 Sachs lyrik kom därmed, enligt 

Foot, att stå inför ett dilemma: 

 

surrounded, as it were, on both sides with the threat of failure it struggles constantly to 

extricate itself from the empirical perspective and explore the absolute realm of 

nothingness and silence, but this too, in the final instance, is not destined for complete 

success.145  

 

Den enda tillgängliga metod att till fullo uttrycka ”Schweigen” är att gå genom själva tystnaden 

– vilket i förlängningen skulle göra det överflödigt att skriva lyrik.146 Men att upphöra att skriva 

var som redan påpekats inte ett alternativ för Sachs. Bengt Holmqvist konstaterade att för Nelly 

Sachs ”är vägran att förstummas en sista och obetvinglig försvarslinje för det mänskliga”.147 

Denna vägran att förstummas går alltså enligt Foot via en balansakt vid den hårfina gränsen 

mellan ”Schweigen” och ”Verstummen”. 

   Det stora flertalet som bidragit till Sachsforskningen (till exempel Bahr, Martin och Bower) 

nämner eller förhåller sig på något vis till Theodor W. Adornos yttrande ”to write poetry after 

Auschwitz is barbaric”.148 Som redan berörts diskuterar Martins under rubriken ”Adorno’s 

’after-Auschwitz’ Aporia” att författaren ställdes inför ett omöjligt dilemma efter Förintelsen. 

Dels fanns där en moralisk plikt att bära vittne om det fruktansvärda som skett, dels hotades 

författaren av ordlöshet på grund av de språkliga begränsningar som nazisternas bruk av det 

tyska språket lett till.149 

   Foot menar att när Nelly Sachs dikter söker ge ord åt de fasor som i hennes ögon synes 

genomsyra den moderna världen, tenderar språket att upplösas i fragment. Hennes dikter är 

alltså hotade att tystna helt och bli stumma.150 De är således inte enbart objektiva 

representationer av ”Verstummen”, stumheten kommer även till uttryck i dikternas formella 
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sönderfall enligt Foot. Dikterna visar fram sin egen oförmåga att teckna den förödande skräck 

de står inför, vilket slutligen kan leda till att stumheten besegrar det poetiska språket.151 Språket 

har i sig självt förstörts av det som skett i världen. Det har härmed blivit till ett omöjligt medel 

för att förmedla sanning. Ordens mening har förvrängts eller trängts bort vilket förvandlat dem 

till klichéer, till tomma skal. Detta kan kopplas till ett melankoliskt språk. Som redan framgått 

liknar Kristeva melankolikerns språk vid en mask som endast är att betrakta som en fasad – 

utskuren ur ett främmande språk. Oavsett om man väljer att betrakta dessa ord som klichéer, 

fasader eller tomma skal förstår läsaren att det demolerade eller melankoliska språket riskerar 

att övergå i tystnad. 

   För Sachs, vars medium var det skrivna ordet, innebar detta att hon var tvungen att söka 

återskapa eller återupprätta språket till en mer ursprunglig form. Hon försökte återigen lära sig 

att använda språket. Foot tolkar även Sachs formulering ”das Schreiben war mein stummer 

Schrei” (skrivandet var mitt tysta skri) som att hennes lyrik efter andra världskriget härrör från 

en vilja att besegra stumheten och att denna sena lyrik var hennes sätt att övervinna denna 

tystnad.152 

   Foot hävdar vidare att i Sachs senare dikter (särskilt i GR) fortsatte kampen med det språkliga 

förfall som blev resultatet av nazisternas missbruk av språket. Han påpekar likväl att Sachs i de 

senare samlingarna har upphört att referera till enskilda ord vilka förlorat sin ursprungliga 

mening, inte enbart beroende av nazisternas användning av språket utan även på grund av deras 

fruktansvärda brott. Foot anger till exempel ordet ”Abschied” (avsked, farväl) som ett av dessa 

ord. Tidigare i Sachs lyrik hade ”Abschied” symboliserat avskedet från denna värld för att träda 

in i Guds kosmos och det gudomliga. I den senare lyriken är de gudomliga konnotationer ordet 

tidigare bar borta. På grund av de ofattbara massmorden under Förintelsen har ordet istället 

kommit att minna om alla de människor som tvingades till avsked och betecknar nu rädsla och 

lidande. Ordet ”Abschied” har ändrat mening. Foot menar vidare att det är som att Sachs i den 

senare diktningen konstaterat att språket som helhet har lidit en förlust.153 Sachs poesi är enligt 
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Foot ”written, therefore, against a background of ”Verstummen” and general bankruptcy of 

language. […] and so the danger of speechlessness, of poetic defeat, constantly hovers over 

many of her poems, signalled by faltering, fragmented language”.154 Enligt Foot undersöker 

Sachs själva det poetiska ordets förhållande till tystnaden och fenomenet ”Schweigen”. I dessa 

dikter, vilka Foot kallar metadikter, står det klart att Sachs betraktade språkets funktion i sin 

lyrik inte enbart som ett medel för att beskriva transcendens, utan även som ett medel för att nå 

djupare in i själva den smärtsamma erfarenhetens kärna – in i den språkliga tystnaden.155  

   Enligt Foot vore det dock missvisande att betrakta språket i GR som ”sprechendes 

Schweigen”, ”talande tystnad”. Snarare, skriver Foot, skulle det vara ”more helpful to 

understand the linguistic reduction present in these poems as being a conscious attempt to make 

the presence of silence more tangible. The reduction of language causes the absence of silence, 

so to speak, to become minimised”.156 Det är ett dubbeltydigt drag som även Schlant tar upp – 

tystnaden konstitueras enligt henne av frånvaro av ord, samtidigt som de på grund av sin 

frånvaro faktiskt har en närvaro. Med Kristeva kan det förstås som ett försök att ”ge affekterna 

samma teoretiska status som tecknet och dess semiotiska betydelse”.157 I del två undersöker jag 

närmare huruvida tystnaden och de frånvarande tecknen i Sachs lyrik kan kopplas samman 

med affekterna, för att nu närma mig den forskning som undersökt Sachs användning av 

tankstrecket. 

 

TANKSTRECKETS SEMIOTISKA FUNKTION I NELLY SACHS LYRIK 

Margaretha Holmqvist berättar år 2009 för Aris Fioretos om hur hon en gång frågat Sachs om 

”det ymniga bruket av tankstreck” i hennes lyrik varpå Sachs svarat: ”’Det beror på att jag 

aldrig lärt mig interpunktion’”.158 Den forskning som undersökt Sachs användning av 

tankstrecket ger dock tankstrecket en avsevärt djupare mening. Pedersen menar till exempel att 

tystnaden manifesteras i dikternas skriftbild, och beskriver tankstreckets verkan i Sachs lyrik 

som en överlämning; något som ”utfäster att dikten måste tänkas vidare då den tystnar inför det 

osägbara, bortom sin fysiska uppenbarelse på pappret. Tystnaden fogar samman och lämnar 

över. [Tankstrecket] är ett överlämnande till läsaren eller tystnaden. Till vem är omöjligt att 

säga”.159 

   Enligt Martin använde Sachs tankstrecket för att markera en gräns – inte bara den gräns som 

rör vad den poetiska rösten förmår säga, utan även för att indikera en moralisk gräns som inte 
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bör överträdas. Den senare gränsen – markerad av tankstrecket – syftar till att påminna läsaren 

om att offren framför allt måste skänkas värdighet enligt Martin.160 Foot ser å sin sida en 

korrelation mellan tankstreck, frågetecken och ett språk som stakas fram i de dikter i vilka Sachs 

vill söka beskriva de fasor som ägde rum under andra världskriget.161 Tankstrecket har vidare, 

enligt Martin, en funktion i Sachs diktning eftersom det visar på någonting bortom orden. Hon 

menar att tankstrecken både kan ses som en manifestation av ett stympat språk som följde efter 

Förintelsen samtidigt som det signalerar att det finns någonting ytterligare att skriva, någonting 

som inväntar utsägelse. Tankstrecket pekar på det faktum att det existerar någonting ordlöst. 

Sachs använder tankstrecket i sin lyrik för att avsluta dikten utan att faktiskt avsluta den. Det 

markerar diktens fysiska (läsbara) avslut, tankstrecket markerar den gräns efter vilken 

”Verstummen” tar vid och antyder samtidigt den avgrund som slukat det ordlösa.162 

  Även Foot anser att tankstrecket förmedlar en känsla av tvekan, till och med en motvillighet, 

inför uppgiften att föra dikten vidare. Dikten når en punkt där språket som används i dikten 

vacklar vid randen av ett språkligt sönderfall på grund av dess innehåll.163 Foot refererar här till 

Gisela Dischner, som menar att användandet av tankstreck signalerar en överhängande fara för 

ett språkligt sönderfall.164 Foot förklarar att tankstrecken inte enbart förekommer i diktradernas 

slut utan även återfinns mitt i ord. Härmed avbryts ordet från att helt artikuleras, och 

tankstrecket signalerar att det som skulle uttryckas är alltför smärtsamt. Det avbrutna ordet 

förmedlar således en ytterligare kraftfull upplevelse av ”Verstummen”.165 Med Martin kan det 

stumma tillståndet uppfattas som en påtaglig tystnad, den tystnad som alltså tankstrecket 

symboliserar.166 

   Foot beskriver den gradvisa rörelsen mot tystnad i Sachs lyrik. Han menar att tankstrecket 

hos Sachs medför en slags andlös rytm eftersom det ersätter de pauser som en interpunktion 

annars erbjuder. Detta leder vidare till att varje yttring eller strof hos Sachs synes överlappa den 

efterföljande.167 Tankstrecken bildar alltså pauser vilka accentuerar en tystnadens närvaro. 

Tystnaden blir än mer påtaglig av det faktum att diktens språk gradvis reduceras till en punkt 

där dikten synes upplösas i intighet. Orden tycks bereda väg till tystnaden, till den punkt där 

tystnaden till sist dominerar. Foot menar att det är härigenom dikten ger intryck av att leda in i 

”Schweigereich”. Diktens ord må vara dess startpunkt, men tystnaden är dess mål.168 Den paus 

                                                        
160 Martin, 2011, s. 93. 
161 Foot, 1982, s. 150. 
162 Martin, 2011, s. 117. 
163 Ibid., s. 149. 
164 Ibid., s. 150. 
165 Ibid. 
166 Ibid., s. 107. 
167 Foot, 1982, s. 149f. 
168 Ibid., s. 180. 
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tankstrecket för med sig kan, enligt Foot, väga lika tungt som själva orden i dikten efter som de 

kan förstärka den ordlöshet som orden söker förmedla.169 

   I likhet med Dischners iakttagelse menar Martin att Sachs lyrik ständigt hotas av att upplösas 

i en intighet eller ett tomrum. Även Martin påpekar att tankstrecket i Sachs dikter indikerar en 

stumhet och att de länkas samman med ett tillstånd av ”Verstummen”, samtidigt som att de 

paradoxalt nog är mycket talande.170 Martin menar vidare att Sachs lyrik talar mest i de tomrum 

som genomsyrar hennes verk och i avgrunden som tycks ta vid efter ett tankstreck. Hennes 

dikter talar alltså som mest där de tystnar.171 Tankstrecket ”utsäger” det outsägliga genom att 

påvisa att det finns någonting osagt samtidigt som det inte säger det outsägliga då det intar 

platsen där det ordlösa skulle ha stått.172 Även Anderegg uppfattar tankstrecket hos Sachs som 

en indikation på att något fattas språket, tankstrecket ”imitates the pause at the boundary; at the 

same time it points […] beyond the edge to something else, to another that does not, to be sure, 

find its way into language […]”.173 Tankstrecket vittnar om en erfarenhet som språket inte 

förmår omfatta, med och genom språket, vilket även Mona Vincent betonat: 

 

Så kort är den tidsrymd dikten ger oss att det inte ens blir tal om att typografiskt markera 

en avslutad rörelse med punkt. Få diktare har med en sådan konsekvens eller kanske 

besatthet använt tankstrecket, som ett av de kanske viktigaste betydelsebärande 

elementen i sin dikt som Nelly Sachs. Tankstreckets semiotiska funktion är otvetydig; 

[…] det finns ingen slutpunkt, inget sista ord, ingen ordgräns som inte har något 

’bakom’ eller något ’framför’, där allt konvergerar […].174 

 

Tankstrecket är dock inte den enda typografiska markör som tidigare forskare noterat i Sachs 

dikter. Martin pekar till exempel på att Sachs ibland använder parentesen på ett sätt som har en 

omedelbar, tilldragande effekt på läsarens uppmärksamhet. Parentesen, som vanligtvis används 

i syfte att tillföra kompletterande information, har hos Sachs en annan funktion. Om läsaren i 

vanliga fall knappast noterar den information som står inom parentes (då den ofta består i en 

bisak) dras läsarens uppmärksamhet till de ord som befinner sig inom parentesen i Sachs dikt. 

Detta, förklarar Martin, är på grund av att parentesen är ett extremt ovanligt inslag i Sachs 

dikter. Orden inom Sachs parentes erhåller alltså särskild relevans.175 Jag ska återkomma till 

                                                        
169 Foot, 1982, s. 179. 
170 Martin, 2011, s. 184. 
171 Ibid., s. 120. 
172 Ibid., s. 127. 
173 Anderegg, 1998, s 67. 
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tankstrecket och andra semiotiska markörer i del två genom ett antal exempel ur Sachs dikter. 

Här vill jag dock även nämna Bower som sällar sig till de forskare som i sina studier av Sachs 

lyrik kommenterar tankstreckets funktion.  

   Bower tolkar tankstrecket som en taktik Sachs tillämpar, där hon visuellt bryter diktraden i 

avsikt att illustrera det som överskrider eller undandrar sig det poetiska språkets 

uttrycksförmåga. Vid slutet av en rad är tankstrecket utskjutande, det sticker ut bildligt såväl 

som bokstavligt, och är enligt Bower snarare en början än ett avslut. Genom att så uppenbart 

avbryta den poetiska personans tal eller tanke som Sachs har skapat, illustrerar hon det faktum 

att det finns känslor och begär vilka inte kan artikuleras. Tankstrecket blir till en ”pregnant 

pause [that] implies that these unspeakable sensations can nevertheless be felt, understood, and 

experienced in some realm of pre- or perhaps even post-linguistic identification”.176 Som 

forskningen ovan visat finns sammanfattningsvis ständigt någonting som inte kan omfattas av 

det språk som Sachs hade tillgång till. Hennes lyrik fortsätter så att säga att tala genom 

tankstrecket in i en tystnad utan ett slut. Tankstrecket förmedlar språkets otillräcklighet 

samtidigt som det ändå förmår visa på det ordlösas existens, det kan inte representeras genom 

ord – men visas i och genom ett poetiskt arbete med det ”ordlösa språket”. 

   Jag ska nu vända mig till Sachs sena dikter för att ytterligare belysa och söka redogöra för 

tystnadens närvaro och problematik i hennes lyrik. Jag frågar mig även om det i denna 

undersökning är möjligt att utröna om och när tystnaden rör en medveten eller omedveten 

dimension i dikten. När jag refererar till den omedvetna tystnaden i Sachs lyrik gör jag det mot 

bakgrund av en allmänt hållen psykoanalytisk betydelse där det omedvetna hos det skrivande 

subjektet framträder i dikten i den mening att orden – eller frånvaro av ord – tycks bära på en 

betydelse främmande för subjektet. Jag menar alltså i det följande att det finns en dimension av 

omedveten tystnad i Sachs lyrik som tar sig uttryck i och genom språket. Jag tar avstamp i olika 

exempel i vilka Sachs explicit skriver om tystnad eller skriver tystnaden i och genom tystnad. 

Jag använder mig fortsättningsvis även av den tidigare forskningen om Sachs och tystnaden i 

hennes lyrik, men kommer i högre grad än tidigare att komplettera med perspektiv från 

Kristevas psykoanalytiska teori. 

 

DEL TVÅ 

TYSTNADENS FORM 
Som ett första exempel vill jag lyfta fram Elaine Martin, som bygger ett av sina många 

resonemang på att Sachs använt orden ”black sun of fear” i en av sina dikter i In den Wohnungen 
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des Todes från 1946. Solen, som traditionellt sett associeras med värme, liv och hopp har 

svartnat i ”the post-Auschwitz world; it rouses only fear. It retains its burning properties, but 

no longer for the purpose of providing warmth from afar: it is now a relentless sun of terror”.177 

Det är ur dikten ”Chor der Toten” (”De dödas kör”) Martin hämtar bilden av ”the black sun of 

fear”, på svenska ”fruktans svarta sol”. Intressant är även att Moberg i sin svenska översättning 

istället för fruktans svarta sol valt att ligga närmare tyskan och skriva om ångestens svarta sol: 

 

Wir von der schwarzen Sonne der Angst 

Wie Siebe Zerstochenen –  

Abgeronnene sind wir vom Schweiß der Todesminute 

 

(Vi som såll genomstugna 

Av ångestens svarta sol –  

Droppar är vi av dödsminutens svett.)178  

 

Ordboken ger vid hand att ”Angst” kan betyda både rädsla och ångest och jag vill inte påstå att 

Martins resonemang skulle falla på grund av någon felaktig översättning. Min tolkning av ”der 

schwarzen Sonne der Angst” följer dock Mobergs översättning; jag tolkar Sachs svarta sol som 

en ångestens svarta sol. Detta val är delvis grundat i att Sachs i andra dikter använt ”Angst”, 

som till exempel i GR när hon skriver ”Deine Angst ist ins Leuchten geraten – ” (”Din ångest 

har blivit självlysande – ”).179 

   Jag inleder min analys med detta exempel från Martin av två skäl, dels eftersom ”Chor der 

Toten” egentligen inte ingår i uppsatsens material då den som redan framgått är hämtad ur In 

den Wohnungen des Todes från 1946 och analysen som följer avgränsats till lyrik efter år 1950. 

Detta exempel är avsett att tjäna som en språngbräda in i Sachs sena lyrik där ångestens svarta 

sol fortsätter kasta sin skugga. Det andra skälet är att analysen kommer att kopplas samman 

med Kristevas teorier om det melankoliska språket hämtade ur just hennes titel Black Sun.180  

                                                        
177 Martin, 2011, s. 100. 
178 Sachs, 1961, Första bandet, In den Wohnungen des Todes s. 56; 2001, Samlade dikter s 84. 
179 Sachs, 1966, Glühende Rätse/Glödande gåtor, s. 46; s. 47. [Kursiv i original] 
180 Kristeva hämtar sin titel ur de Nervals dikt ”El Desdichado”, här första strofen: ”Den dunkle är jag, – änkling, 
– tröstlös min nöd, / Akvitaniens furste på en sammanstörtad tron, / Min luta stjärnbeströdd, – men stjärnan är 
död: / Melankolin, dess svarta Sol ger ton.”. [kursiv i original] Gérard de Nerval, Andra riken, (Stockholm, 2008), 
s. 201. Kristeva skriver att ”the ’Black Sun’ metaphor fully sums upp the blinding force of the despondent mood 
– an excruciating, lucid affect asserts the inevitability of death, which is the death of the loved one and of the self 
that identifies with the former”. Kristeva, 1989b, s. 151. 



 38 

ETT SPRÅK I UPPLÖSNING, ELLER TYSTNADENS BALANSAKT  

Det ligger nära till hands att sluta sig till att det nya ”ordlösa språket” Sachs syftar till, i vilket 

hon ska skriva den första bokstaven, är det språk som måste återuppbyggas efter nazisternas 

missbruk av hennes modersmål. Det ska dock även tas i beaktande att diktraden ”i det ordlösa 

språket – ” återfinns i Sachs första diktsamling efter moderns bortgång år 1950, Nw (1957). 

Frågan måste så ställas varför Sachs utgivning upphörde under sju år efter moderns död, och 

huruvida ”att skriva den första bokstaven / i det ordlösa språket” var ett uttryck för att skapa ett 

nytt språk i avsaknad av modern snarare än att återskapa det tyska språket efter Förintelsen, 

eller som ett tillägg till detta återskapande. 

   Som vi sett hos Kristeva, kan tystnaden lindra smärtan av en frånvaro av modern, och 

tystnaden kan även fungera som en artificiell moder.181 Var dessa sju år en tvekan inför detta 

nya språk, eller bestod dessa tysta år av ett skapande av ett nytt språk i det dolda? Såg sig Sachs 

återigen tvungen att finna ett nytt språk efter moderns död? Blev hon tvungen att lära sig språket 

på nytt som om hennes sista koppling till modersmålet försvann i den stund då moderskroppens 

fysiska närvaro gjorde det? Jag vill i alla fall se det som att hon sökte lära sig sitt eget modersmål 

för tredje gången i ordningen. Den första gången var när hon lärde sig det språk hon föddes in 

i (modersmålet). Den andra gången när hon blev tvungen att omskapa eller återskapa 

modersmålet till följd av dess koppling till nazisterna. Om hon efter moderns död var tvungen 

att omskapa sitt språk för en tredje gång visar det enligt mig på att Sachs befann sig i ett ständigt 

tillstånd av språklig kris. 

   Det psykiska sammanbrott som drabbade Sachs under de sista tio åren av hennes liv (och 

således efter moderns död) vittnar om att Sachs då skulle befunnit sig i det melankoliska språk 

som Kristeva redogör för. Det melankoliska språket präglas av en paradox. Som Ewa Ziarek 

påpekat, leder melankolin till att den som fötts in i ett språk förfrämligas inför sitt modersmål. 

Detta utgör alltså ännu en komponent, eller komplikation om man så vill, i Sachs förhållande 

till språket. 

   Vid sidan av de tre erfarenheter som här angetts som skäl till att Sachs tvingades finna ett nytt 

förhållningssätt till språket vill jag alltså lägga erfarenheten av det psykiska sammanbrottet – 

Sachs blir även i detta avseende en främling inför språket. Därtill var hon i sin exiltillvaro 

omgiven av svenskan som för henne var ett nytt, främmande språk. Sachs skriver i NfT om det 

jag ser som hennes egen erfarenhet av att ständigt tvingas återskapa sitt språk:  

 

Inmitten der aus zanksüchtigen Sprachen neu errichteten 
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babylonischen Türme  

 

(Mitt bland av grälsjuka språk ånyo uppresta 

babyloniska torn).182 

 

Att Sachs refererar till Babels torn tyder på att de språk hon tidigare behärskat nu är främmande 

för henne, och härmed även obrukbara i hennes poetiska verksamhet. Den tystnad som går att 

utläsa i de dikter som behandlar erfarenheter av att förlora sitt språk kan uppfattas som en 

medveten tystnad. Den kan kopplas till Kristevas resonemang om att det är först när vi drabbas 

av en kris så djup att den berövar oss språk såväl som mening som vi kan påbörja en process 

att återskapa det poetiska språket. Sachs lyckas alltså genom alla dessa språkliga kriser att 

återskapa eller omskapa sitt poetiska språk först när hon helt berövats språket och därmed 

tystnat. Eftersom Sachs befunnit sig i en ständigt pågående språklig kris har hon även tystnat 

vid upprepade tillfällen, för att till sist nå en punkt där ett språkligt omskapande blir möjligt. 

Den tystnad som föregår det nya språket kan mycket väl ha satt spår i det nya språk hon tvingats 

skapa, varför tystnaden tycks så påtaglig i hennes diktning. I FV avslutar Sachs en dikt med 

raden ”Und Schweigen ist ein neues Land – ” (”Och tystnaden är ett nytt rike – ”).183 Det är 

genom tystnaden hon måste skriva, som här är ett ”nytt rike” vilket jag tolkar som de språkliga 

gränser hon befann sig inom. 

   Vidare vill Kristeva alltså ge affekter samma teoretiska status som det språkliga tecknet, och 

hon pekar på att det melankoliska språkets övermått av affekt kan generera nya språkliga 

lösningar – samtidigt som det riskerar att helt tystna. Detta har i sin tur med Tinget att göra. Det 

övermått av affekter som bryter in i det poetiska skapandet förmår endast göra det fram till den 

punkt där Tinget befinner sig – detta Ting som härbärgerar outsägliga affekter och motstår alla 

försök att översättas till språk. När översättningen från känsla till språk blir omöjlig blir alltså 

själva språket omöjligt och oanvändbart och följaktligen tystnar melankolikern, tyngd av 

Tinget. Jag anser att det är möjligt att koppla samman Kristevas teori om Tinget med det 

negativa tillståndet av ”Verstummen” som Foot anför. Istället för att i dikten förmå teckna 

tystnaden och ”levandegöra tystnadens närvaro” som enligt Foot är möjligt i det positiva 

tystnadsbegreppet ”Schweigen”, faller dikten ned i ”Verstummen” och den blir enkelt uttryckt 

stum. Anledningen till denna stumhet skulle då kunna härledas till Tinget, som gjort det 

omöjligt att ge tystnaden uttryck genom språket eller genom att översätta affekt till språk. Om 

Sachs tidigare agerat språkrör för nazismens offer, för de döda, kan hon i sin sena lyrik anses 
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ha givit röst åt de människor vars psykiska sammanbrott stulit deras språk och möjlighet att 

meddela sig. Kanske betraktade Sachs sig nu som språkrör för de som inte kunde tala för sig 

inom mentalsjukhusets väggar, i detta ”blixttapetserade härbärge”, där hon kom att vistas av 

och till under de sista tio åren av sitt liv.184 Det är en tolkning som kan få stöd genom Paul 

Celans text nedan vilken ger en indikation på att Sachs gått från att vara språkrör för 

Förintelsens offer till att i sina sena dikter istället tala för de psykiskt sjuka, inklusive sin egen 

psykotiska erfarenhet. 

   Mycket finns skrivet om Nelly Sachs och poeten Paul Celans (1920–1970) vänskap. Utan att 

gå närmare in på den i den här uppsatsen vill jag kort benämna den då den är belysande för den 

problematik jag vill lyfta fram. Det rör sig särskilt om en text av Celan och som handlar om 

Sachs.185 Texten återfinns i Fioretos bildbiografi om Sachs och förekommer i en redogörelse 

för Celans relation till Sachs. Celan var kritisk till att Nelly Sachs tillät sig själv att framställas 

som företrädare för hela det judiska folkets lidande. Han vände sig ”mot offentlighetens 

instrumentalisering av Sachs och dess oförmåga att se det enskilda och inte generella”.186 I detta 

sammanhang citerar Fioretos Celans text: 

 

Vem och vad / drev Nelly Sachs in i vansinnet? / Vem / lärde henne / svek och 

förmätenhet? // I Stockholm hörde jag henne säga: / ”De i Auschwitz / genomled inte 

det, som jag genomlider.” / Andra hörde det också, däribland / Lenke Rothmann. / Vem 

understödde detta? Och / vilken skuld / rasade därbakom?187 

 

Enligt Fioretos rör det sig om en dagboksliknande dikt som Celan ska ha skrivit under 1960-

talet.188 Den subjektiva kris – ”vansinnet” – som Sachs genomgick vid det tillfälle hon ställde 

sitt lidande i jämförelse med Auschwitz offer, är så långt bortom språket att ingen metafor 

räcker till för att beskriva den. Sachs desperata försök att beskriva sin smärta slutar i en 

jämförelse med lidandet i lägren. Det är dock oklart huruvida hon vill säga att hennes eller deras 

smärta är av än större magnitud eller om hon gör en skillnad avseende själva lidandets form. 

Oavsett vilket är detta en oerhörd liknelse som saknar motstycke i hennes lyrik i övrigt. Det är 

en slags liknelse som i viss mån skulle kunna omkullkasta Sachs position som enbart språkrör 

                                                        
184 Citatet är hämtat från en dikt i Nw: ”Flucht in die blitztapezierten / Herbergen des Wahnsinns,” (”flykt in i 
vansinnets / blixttapetserade härbärgen,”), Sachs, 1961, Första bandet, Nw, s. 164; 2001, Samlade dikter, s. 217. 
185 Sachs och Celan kom varandra mycket nära, det fysiska avståndet till trots genom tät korrespondens mellan 
Sachs i Sverige och Celan i Frankrike. De var ”broder” och ”syster” fram till deras respektive död. Se Fioretos 
biografi, 2010, s. 221ff för utförlig beskrivning av denna relation. 
186 Fioretos, 2010, s. 245. 
187 Ibid. 
188 Ibid, s. 240ff. Detta ska vara skrivet av Celan fem år efter en incident i Stockholm, då Sachs enträget bett Celan 
att besöka henne på sjukhuset men sedan vägrat att träffa honom när han väl anlänt Sverige. 
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åt de mördade i Förintelsen. Citatet antyder ett skifte i relation till vem Sachs talar för. Vilken 

erfarenhet hade hon gjort som är jämförbar med nazismens fruktansvärda vansinnesdåd? Här 

kan läsaren påminnas om Kristevas uppfattning om att sorgen den (narcissistiskt) melankoliske 

bär blir dennes enda objekt och att denna sorg är så ”unsymbolizable, unnameable narcissistic 

wound, so precocious that no outside agent (subject or agent) can be used as referent”.189 Följer 

man Kristeva är det alltså möjligt att tolka det som Celan bevittnade och skrev ned som en 

oförmåga från Sachs sida att se bortom den egna smärtan. Celans frågor om ”vem som lärde 

henne svek och förmätenhet” och framförallt frågorna som själva jämförelsen av lidandet för 

med sig; ”vem som understödde detta” och ”vilken skuld som rasade därbakom” har Celan 

redan själv delvis besvarat. Det var ”vansinnet”, en sorg och melankoli som i Sachs subjektiva 

erfarenhet helt saknade språklig motsvarighet.  

   Det kan även röra sig om ett försök från Sachs sida att beskriva en annan slags smärta, kanske 

sprungen ur en skuld att själv ha undkommit och överlevt Förintelsen. Fioretos skriver i 

samband med Sachs psykiska sammanbrott att hennes diktning i och med detta sammanbrott 

tog en ny vändning: 

 

Medvetenheten om att vara utvald har på intet sätt minskat, men hon uppträdde inte 

längre som profet. Hon tillkännagav inte det drabbande, utan var nu själv drabbad. 

Smärtan måste inte längre ställföreträdas. Tvärtom räckte det att använda de egna 

erfarenheternas vådliga energier. […] [S]krivakten blev ett återupprepat döende i 

miniatyr. Men samtidigt talade ingen röst som ville hävda sig eller framhäva ett 

övergripande ödes betydelse.190 

 

Fioretos beskrivning av skrivakten som ett ”återupprepat döende i miniatyr” kan kopplas till 

Kristevas tankar rörande dödsdriften, och ett poetiskt språk som står i dödsdriftens tjänst. Det 

är som om döden införlivas i det subjekt som satts ”i process” av det poetiska språket, och 

tvingas bli till en ”bärare av döden”.191 Detta innebär också, enligt Kristeva, att poeten blir till 

en slags ställföreträdande syndabock.192 Fioretos ger i citatet dock uttryck för att Sachs inte 

längre agerade ställföreträdare för de döda eller dödade, men likväl tycks döden ständigt 

närvarande i hennes skrivande.  

   Daniel Pedersen menar att Sachs redan som ung skulle ha upplevt ”att hon inte valde sitt 

konstnärliga uttryck eller öde. Hon antyder att hon inte bara vet vad det innebär att leva på 

                                                        
189 Kristeva, 1989b, s. 12. 
190 Fioretos, 2010, s. 257. 
191 Kristeva, 1984, s. 70. 
192 Ibid. 
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gränsen till utplåningen utan dessutom skapa där”.193 Här visas ånyo hur dikten var som 

någonting utifrån kommande för Sachs, eller som hon skriver i ”Hier nehme ich euch gefangen” 

(”Här tar jag er till fånga”) i TdN  

 

Hier nehme ich euch gefangen 

ihr Worte 

wie ihr mich buchstabierend bis aufs Blut 

gefangen nehmt 

ihr seid meine Herzschläge 

zählt meine Zeit  

diese mit Namen bezeichnete Leere 

 

(Här tar jag er till fånga 

ni ord 

så som ni stavande in till blodet 

tar mig till fånga 

ni är mina hjärtslag 

räknar min tid 

detta med namn betecknande tomrum)194 

 

Här uttrycks en vanmakt inför att orden tagit henne till fånga, och den enda väg diktens subjekt 

ser att möjligen återfå någon slags kontroll är genom att å sin sida ta orden till fånga – vilket i 

förlängningen innebär en möjlighet att betvinga dem genom tystnad. Att vägra dem utsägelse. 

Samtidigt visar strofen på just det Pedersen påpekar, att Sachs var medveten om att hon 

samtidigt levde och skapade på gränsen till ”utplåningen”; i dikten är det orden som mäter ut 

tiden. Så länge orden håller diktens subjekt fången fortsätter hjärtat att slå. Det Fioretos skriver 

om Celans citat ovan stämmer överens med det skifte som kan anas i Sachs diktning som 

innebar att hon gick från att vara språkrör för de mångas lidande till att förmedla det egna 

lidandet. 

   I sin läsning av Kristeva påpekar Kelly Oliver att det ständigt finns någonting i den subjektiva 

erfarenheten som inte kan utsägas, och att det är på grund av detta vi fortsätter att tala.195  Detta 

antagande, att vi framhärdar i att tala och skriva eftersom det ständigt finns någonting som inte 

                                                        
193 Pedersen, 2016a, s. 46. 
194 Sachs, 1971, Andra bandet, TdN, s. 136; 2001, Samlade dikter s. 613.  
195 Oliver, 1993, s. 97. 
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kan skrivas, kan även belysa tystnadens problematik i Sachs diktning. Som framgått av tidigare 

forskares läsning av poeten är det som inte skrivs – tystnaden – ett tecken på en närvaro av 

någonting bortom det som genom språket är möjligt att artikulera. Kristeva presenterar Tinget 

i det melankoliska språket som något som representerar det som inte låter sig representeras. 

Inga ord står den deprimerade till buds för att förmå omfatta den förlust denne upplever sig ha 

lidit – samtidigt är det paradoxalt nog orden som används för att bemästra Tinget. Det kan ske 

genom det poetiska språket, vilket enligt Kristeva utgör ett verktyg för att i någon mån betvinga 

Tinget. Sachs lyrik kan med andra ord sägas få det poetiska formspråket att bryta tystnaden 

orsakad av Tinget, samtidigt som hon drevs att framhärda i sitt skrivande då det ständigt fanns 

något som inte var möjligt att skriva.  

   Sachs poetiska språk var alltså det som räddade henne undan stumhet (Verstummen), 

samtidigt som hennes poetiska språk förmedlar en tystnad vilken alstrade detta språk – det finns 

ständigt någonting som undandrar sig språklig representation. Den inledande dikten i FS 

avslutas med raderna  

 

im Rhythmus des unverwundeten 

Ewigkeitszeichen: 

                              Leben – Tod –  

 

(i rytmen hos det osårbara  

evighetstecknet: 

                              Liv – Död – )196 

 

Det som undandrog sig Sachs språkliga representation och utgjorde det ständigt outsägliga – 

”det osårbara evighetstecknet” – står att finna någonstans i gränslandet mellan liv och död. 

Paradoxalt nog kan man säga att det var tystnadens ”evighetstecken” som alstrade Sachs 

poetiska språk. Ett språk som får tystnaden att förnimmas genom språket. Detta är alltså, vill 

jag mena, Sachs dikts villkor, och måhända även den yttersta anledningen till att hon förmådde 

skriva tystnaden. Tystnaden blir, med Sachs ord, det ”inre språket förlöst”: 

 

Schweigen – Schweigen – Schweigen –  

Die inner Sprache erlöst 

welch ein Sieg – 

                                                        
196 Sachs, 1961, Första bandet, FS, s. 332; 2001, Samlade dikter, s. 433. 
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(Tystnad – tystnad – tystnad –  

Det inre språket förlöst 

o seger – )197 

 

TANKSTRECKETS SEMIOTISKA FUNKTION – ELLER TYSTNADEN OMSATT I TECKEN 

I del ett redogjorde jag för tidigare forskning om tankstreckets förhållande till tystnad och dess 

funktion i Nelly Sachs lyrik genom att bland annat visa på att tankstrecket tycks förmedla en 

språkets otillräcklighet. Här vill jag betona att den semiotiska markören även betecknar det 

ordlösas existens i dikten. I följande avsnitt visar jag ett antal diktexempel där Sachs använder 

tankstrecket på olika vis och hur hon genom dessa framhäver en tystnadens närvaro i dikterna. 

I syfte att visa på omedveten och medveten tystnad i Sachs lyrik exemplifieras i det följande 

hur hon använde tankstrecket på olika sätt. Den semiotiska funktion tankstrecket bär i dessa 

diktexempel kan tolkas som uttryck för den medvetna tystnaden i Sachs sena dikter, men jag 

vill också koppla temat till en omedveten dimension längre fram i analysen. Innan jag går in 

närmare på valda diktexempel vill jag genom Martin kort visa på hur det modernistiska 

formspråket möjliggjort en representation av den – möjligtvis medvetna – tystnad i diktraderna 

som citeras i det följande. 

  Nelly Sachs poetiska röst tycks ständigt hotas av att sjunka ned i tystnad – i stum ordlöshet – 

och många av Sachs sena dikter tycks enbart tillägnade uppgiften att söka undvika denna risk 

av stumhet. Dessa dikter vacklar vid den yttersta gränsen för representation, hotande nära en 

formmässig kollaps. Det resulterar i en fragmentarisk form. Med Martin kan man säga att Sachs 

karaktäristiska formspråk är bristen på form som tenderar att övergå i tystnad – fragmenterade 

meningar blir till enstaka ord, dessa enstaka ord blir till stavelser och slutligen övergår den 

poetiska rösten i total tystnad representerad av tankstrecket.198 Martin menar att Sachs lyrik 

passar det modernistiska formspråket väl då formen i hennes diktning ofta bestäms av, eller till 

och med skapas efter det som inte kan uttryckas i själva textens innehåll.199 Modernistisk lyrik 

är inte bunden till en narrativ struktur eller grammatiskt sammanhang. Vidare tillåter den 

modernistiska lyriken en oortodox interpunktion, samtidigt som den visar en överensstämmelse 

mellan form och tema där den fragmenterade strukturen i sig själv blir meningsbärande.200 

Nelly Sachs poetiska (form)språk tillhör den del av den modernistiska traditionen som genom 

formen och den poetiska strukturen i sig beskriver det som det inte finns ord för. 

                                                        
197 Sachs, 1961, Första bandet, NfT, s. 380; 1964, Än hyllar döden livet, s. 65. 
198 Martin, 2011, s. 114. 
199 Ibid., s. 115. 
200 Ibid., s. 114f. 
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   Jag vill här föra fram ett exempel på hur Sachs genom sitt formspråk och sin okonventionella 

interpunktion på ett paradoxalt vis inte söker beskriva vad som skedde under Förintelsen men 

ändå genom diktens struktur framhäver, eller till och med skapar, en beskrivning av det skedda. 

I dikten ”Immer auf der schiefen Ebene” ur GR står 

 

Immer auf der schiefen Ebene 

wo alles etfällt–rollt 

in den Ab–grund  

das fahrende–stehende Wort 

vom Schweigen zu Tode getroffen 

 

(Alltid på det lutande planet 

där allt faller–rullar  

ner i av–grunden 

det farande–stående Ordet 

träffat av en tystnad till döds)201 

 

Tankstrecket har i dikten ovan en dubbel funktion. Insprängt i ordet ”av–grunden” är ett 

avstavande, samtidigt som det fungerar sammanlänkande när det binder samman orden ”faller–

rullar” och ”farande–stående”. Dikten, som behandlar tystnaden – hur språket träffats ”av en 

tystnad till döds” – visar genom sin form att språket är i kris. Det faller samman genom att 

omväxlande spränga sönder ord för att sedan länka samman andra. Diktens subjekt tycks ha 

mist förmågan att formulera sig enligt de språkliga konventionerna – eller det symboliska för 

att säga det med Kristeva.  

   Formen visar alltså här på hur tystnaden gradvis breder ut sig. I GR finns ytterligare exempel 

på hur Sachs skriver tystnaden genom ord som tecken:  

 

Rettung–Hilfe haushoch verschlungene Worte  

nicht mehr Luft 

nur Untergang 

 

(Räddning–hjälp hushögt nedsvalda ord 

ej längre luft 

                                                        
201 Sachs, 1971, Andra bandet, GR, s. 94; 1970, Fyra diktcykler, s. 64. 
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blott undergång)202  

 

Sachs binder här samman två ord vilket ger intryck av en mödosam kamp för att artikulera detta 

nödrop och när det väl uttalas tycks det komma nästan samtidigt, som i en utandning. Tystnaden 

tar sig här uttryck genom de ”hushögt nedsvalda ord” vilka inte är möjliga ge språklig 

representation i dikten. 

   Det förekommer som framgått tidigare ytterligare semiotiska markörer i Sachs lyrik. Foot 

visar på att Sachs vid sidan av tankstrecket använde elipser och aposiopesis, det vill säga den 

retoriska termen för att plötsligt avbryta en rad. Foot opponerar sig dock mot Dischners 

slutledning att dessa stilistiska markeringar skulle indikera det negativa ”Verstummen”, utan 

de ska enligt Foot snarare uppfattas som indikationer av en närvaro av en positiv tystnad, 

”Schweigen”.203 

   I sammanhanget vill jag även dröja något vid oändlighetstecknet, eller evighetstecknet (som 

brukar betecknas med symbolen ∞) även om Sachs inte använde det lika frekvent som 

tankstrecket. Fioretos hänvisar till Ekelöfs bruk av tecknet i dikten ”apoteos” som fanns med i 

Ekelöfs debut sent på jorden (1932) vilken Sachs kom att översätta.204 Fioretos skriver att Sachs 

återanvände evighetstecknet i sin egen poesi  

 

från samma tid: närmare bestämt upprätt, som om hon ville markera en betydelse som 

visserligen var icke-alfabetisk men inte desto mindre läsbar – i två register samtidigt: 

dels grafiskt, som siffra, dels i verbaliserad form. Evigheten togs bokstavligt talat i akt, 

eller ’in Acht’ som det heter på tyska, och aktiverades – det vill säga framträdde i 

nuet.205 

 

När Fioretos skriver att evigheten bokstavligt talat togs i akt, ”in Acht”, ska här förtydligas att 

”acht” även är siffran åtta på tyska. I dikten ”Bin in der Fremde” (”Är i främmande land”) ur 

GR använder Sachs en upprätt åtta:  

 

Bin in der Fremde 

die ist behütet von der 8 

                                                        
202 Sachs, 1971, Andra bandet, GR, s. 48; 1970, Fyra diktcykler, s. 18. 
203 Foot, 1982, s. 178. 
204 Gunnar Ekelöf, Sent på jorden med Appendix 1962: En natt vid horisonten 1930-1932, (Stockholm, 1962), s. 
67. Sista strofen (som visuellt formar en triangel); ”fader åt din himmel återlämnar jag mitt öga som en blå droppe 
i havet / den svarta världen böjer sig inte mer för palmer och psalmsång / men tusenåriga vindar kammar trädenas 
utslagna hår / källorna släcker den osynlige vandrarens törst / fyra väderstreck står tomma kring båren / och 
änglarnas musslin förvandlas / genom ett trollslag / till intet / ∞ ” 
205 Fioretos, 2010, s. 298. 
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dem heiligen Schleifenengel  

 

(Är i främmande land 

som bevakas av 8:an 

den heliga öglans ängel)206  

 

Här i Percivals översättning, står inte åttan ensam som i originalet. Siffran följs istället av en 

ändelse vilket gör att tecknet i den svenska översättningen snarare blir ett ord.207 

   Jag vill hävda att tankstrecket är evighetstecknets motsats eftersom det inte signalerar en 

evighet där allt fortsätter i en sluten bana utan skapar ett avbrott. Ett avbrott som kan uppfattas 

som en indikation på en erfarenhet som finns i ett bortom. Tankstrecket tillåter även ett 

överlämnande som Pedersen noterat.208 I jämförelse är evighetstecknet slutet, och som tecknet 

∞ visuellt illustrerar, är det ständigt pågående. Dessa semiotiska markörer signalerar likväl 

båda, men på olika sätt den erfarenhet dikten representerar, antigen genom det evigt pågående 

eller genom tankstreckets överlämnande. I ”In meiner Kammer” (”I min kammare”) i GR 

skriver Sachs själva tankstrecket: 

 

Ich mache einen Strich 

schreibe das Alphabet  

male den selbstmörderischen Spruch an die Wand  

an dem die Neugeburten sofort knospen  

schon halte ich die Gestirne an der Wahrheit fest  

da beginnt die Erde zu hämmern  

die Nacht wird lose  

fällt aus 

 toter Zahn vom Gebiß –  

 

(Jag drar ett streck 

skriver alfabetet 

målar självmordsordet på väggen 

där nyfödslarna genast knoppas 

redan håller jag fast stjärnbilderna vid sanningen 

                                                        
206 Sachs, 1971, Andra bandet, GR, s. 67; 1970, Fyra diktcykler, s. 37. 
207 Även Moberg använder ändelsen i sin översättning, se Samlade dikter, 2001, s. 552. 
208 Pedersen, 2007, s. 92. 
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då börjar jorden att hamra 

Natten kommer loss 

fäller ut 

död tand ur bettet – )209 

 

Raden ”Jag drar ett streck / skriver alfabetet” förenar avbrott och oändlighet i en enda gest. 

Trots den oändliga mängd ord som skulle kunna sättas samman med alfabetet resulterar det 

dragna strecket i tystnaden eller rent av i det negativa ”Verstummen”, för att tala med Foot. En 

alternativ tolkning är att (tank)strecket innebär ett överlämnande till läsaren vilket redan 

framgått. Sachs skriver alfabetet utan att de facto skriva det – hon överlämnar till läsaren att 

avsluta diktraden, att uppfylla tystnaden med det alfabet hon skänkt oss genom det dragna 

strecket. Det är intressant att notera att Sachs inte avslutar raden ”jag drar ett streck” med att 

dra det faktiska tankstrecket. Jag har anledning att återkomma till denna dikt längre fram. 

   En form av tystnad som inte diskuterats av den tidigare forskningen är den som 

sammankopplas med tigandet, alltså den form som emanerar ur ett förtigande. Tigandet har 

nämnts ovan då jag citerade ett brev i vilket Sachs skrev att hon lovat att tiga, och att hon var 

tvungen att lämna sin lägenhet och ta skydd på sjukhus när paranoian blev henne övermäktig. 

Detta slags tigande kan även urskiljas i den redan citerade dikten ”Dunkles Zischeln des 

Windes” ur GR som uppmanar till tystnad – någonting är hemligt och ska så förbli för läsaren. 

Låt oss återvända till den dikten här i sin helhet: 

 

Dunkles Zischeln des Windes  

im Getreide  

Das Opfer zum Leiden bereit  

Die Wurzeln sind still  

aber die Ähren  

wissen viele Muttersprachen –  

 

Und das Salz im Meer  

weint in der Ferne  

Der Stein ist eine feurige Existenz  

und die Elemente reißen an ihren Ketten  

zur Vereinigung  

                                                        
209 Sachs, 1971, Andra bandet, GR, s. 63; 1970, Fyra diktcykler, s. 33. 
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wenn die Geisterschrift der Wolken  

Urbilder heimholt  

 

Geheimnis an der Grenze des Todes 

”Lege den Finger an den Mund: 

Schweigen Schweigen Schweigen” – 

 

(Vindens dunkla viskande 

i säden 

Offret berett till lidande 

Rötterna är stilla 

men axen  

känner många modersmål –  

 

Och saltet i havet 

gråter i fjärran 

Stenen är en glödande tillvaro 

och elementen sliter i sina kedjor 

mot förening 

när molnens andeskrift 

hämtar hem urbilder 

 

Hemlighet vid dödens gräns 

”Sätt fingret för munnen: 

tystnad tystnad tystnad” – )210 

 

Diktens två slutrader innan tankstrecket skriver kanske fram det som finns framför varje 

tankstreck Sachs skriver – ”’Sätt fingret för munnen: / tystnad tystnad tystnad –’”. Denna 

repetitiva uppmaning framstår nästan som en besvärjelse. Raderna väcker samtidigt en fråga 

kring vem som egentligen manar till denna tystnad, då citationstecknen indikerar en utifrån 

kommande uppmaning.  

   De exempel på tankstreckets semiotiska funktion i Sachs sena dikter jag här visat kan alltså 

tolkas som uttryck för en medveten tystnad. Dessa exempel visar hur Sachs ibland använde 

                                                        
210 Sachs, 1971, Andra bandet, GR, s. 78; 1970, Fyra diktcykler, s. 48. 
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tankstrecket avstavande med vad som kan tolkas som tecken på ett språkligt sönderfall, och 

genom de ”hushögt nedsvalda ord” är den språkliga representationen även här hotad. Det finns 

även exempel på hur Sachs skriver tankstrecket utan att markera det, och hon använder 

uttryckligen ordet tystnad i tätt samband med tankstrecket. Det är alltså möjligt att tolka dessa 

exempel som en medvetenhet från Sachs sida om en nära förestående tystnad eller stumhet. 

Härmed inte sagt att tankstreckets funktion i Sachs sena dikter övervägande skulle vara uttryck 

för en medveten tystnad, dess semiotiska funktion kan ofta sättas i relation till en omedveten 

tystnad i dikterna som kan kopplas till en pre- eller postverbal erfarenhet av sorg och tomhet. 

   Det som i andra texter vanligtvis fungerar som ett anföringstecken får hos Sachs en motsatt 

verkan, det blir ett tecken efter vilket endast tystnad råder. Jag menar mer precist att detta slags 

tystnad även kan förstås i relation till Kristevas teori om subjektet och det preverbala i och med 

att Sachs tvingades till att lära sig språket på nytt vid upprepade tillfällen. Men här anas även 

något ”postverbalt”. Den tystnad Sachs lyrik härbärgerar är på en nivå efterspråklig – postverbal 

–, och dikten kan även sägas ta sin början efter tankstrecket som så ofta ”avslutar” hennes dikt. 

Det postverbala är likväl i min tolkning grundad på Kristevas tanke om det preverbala, det vill 

säga den fas subjektet genomgår för att bli ett talande subjekt, men som i sig är ordlös och som 

man endast kan tänka sig i och genom ett språk.  

   I de postverbala inslagen, vilka jag alltså menar anas i Sachs sena diktning tycks subjektet 

istället genomgå en fas där det talande subjektet är på väg att tystna – att bli stum. Det 

postverbala kan alltså sägas utgöra en slags ”utfasning” från språket och det talande subjektet 

det blivit efter den preverbala fasen. Det gemensamma med det preverbala och det postverbala 

är att man endast kan tänka sig denna fas i och genom själva språket. Det postverbala är endast 

möjligt att tänka genom språket, eftersom man måste kunna konstatera att subjektet har tystnat 

och befinner sig utanför detta språk som förut varit tillgängligt för subjektet. Det postverbala 

ligger alltså i den meningen i språket, men subjektet placeras utanför språket i tystnad.  

   De många gånger Sachs var tvungen att återskapa sitt språk tar sig uttryck i första strofens 

avslutande rad ”känner många modersmål – ”. Det kan hävdas vara ett slags paradox, men i 

Sachs fall är det antagligen helt riktigt att tala om flera modersmål. I linje med Kristevas 

resonemang om hur vi som talande varelser vid en kris måste reduceras till ett tillstånd av 

stumhet för att förmås återskapa vårt språk, indikerar detta att Sachs befunnit sig i ett preverbalt 

tillstånd vid fler än ett tillfälle, och således lärt sig många modersmål. Under följande rubrik 

undersöks förhållandet mellan tystnaden och modern vidare. 
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OM (MODERS)METAFOREN 

Som redan framgått använder Nelly Sachs ofta metaforer i sin lyrik. Daniel Pedersen skriver 

beträffande metaforerna att orden måste ”stöpas om till poetiska bilder för att förmedlingen 

skall vara möjlig och tystnaden skall brytas”.211 Det är alltså möjligt att tolka Sachs metaforer 

som indikationer på en tystnadens närvaro, där metaforen varit hennes enda strategi för att bryta 

det ordlösa tillstånd hon befunnit sig i. Metaforen hos Sachs är alltså inte endast viktig att tolka 

avseende motivkretsen av tystnad och historiska trauman, utan jag anser att det även är av vikt 

att ge akt på själva deras funktion för ett subjekt i process och språklig kris. 

   Med Strenger kan man hävda att Sachs återuppfann språket genom sin användning av 

metaforer: ”[h]er system affirms the existence of bounds between words and their meanings, 

while opening up a new range of meanings, and it challenges words to describe what has been 

termed the indescribable”.212 Sachs metaforer kan således tolkas som en strategi för att bryta 

tystnaden, då hon genom dessa förmår ge ord till vad som annars betraktats som ordlöst. Bower 

sammanfattar fint den problematiken i sin artikel ”Searching for the (M)Other”: 

 
Sachs’s relationship to language was characterized by repeated ruptures, questions, and 

fundamental doubts about its expressive possibilities. […] (”No word suffices for 

anything anymore; between yesterday and tomorrow there is a chasm that is like a 

wound, which still cannot heal”, Briefe 85). For Sachs, the wound, the suffering, was 

inseparable from its articulation, an intertwining of experience and representation that 

she expressed vividly in reference to the physicality of her own relationship to poetic 

language […]. For Sachs, language served both as a tool for probing and fathoming 

that ”other” realm she sensed beyond language and as a means of communicating her 

deepest fears, desires, hopes, and beliefs.213 

 

Jag vill mena att detta ”andra” bortom språket som Sachs sökte ledde till hennes poetiska språks 

särskildhet, sett till innehåll såväl som form, samt till den tystnad som talar genom det. Sachs 

själv benämnde alltså metaforerna som sår, och jag vill nu närmare redogöra för hur de, men 

även andra metaforer, kan kopplas till det ”andra” som även kan uppfattas som en omedveten 

dimension. I GR skriver Sachs 

 

Immer wieder neue Sintflut 

mit den herausgefolterten Buchstaben 

                                                        
211 Pedersen, 2007, s. 92. 
212 Strenger, 1998, s. 106. 
213 Bower, 1996, s. 140f. 
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die an der Angel rendenden Fische 

im Skelett des Salzes 

die Wunde lesbar zu machen – 

 

(Ständigt åter denna nya syndaflod 

med framtorterade bokstäver 

fiskar som talar med kroken i mun 

att i skelettet av salt 

göra såret läsbart – )214  
 

Bland de många metaforerna i Sachs lyrik noterar Pedersen saltet som återkommande och 

poängterar att salt förekommer i olika former av vatten som kan relateras till varandra: 

”[d]ialektiken mellan saltet i tåren, havet och svetten i dess olika former finns ständigt 

närvarande hos Nelly Sachs. Den lidande människan är genom sina salta tårar besläktad med 

det enorma havet”.215 Här vill jag erinra om att Sachs även använde ordet ”modersvatten” i Nw 

där några rader i dikten ”Mutterwasser Sintflut” lyder  

 

Mutterwasser 

Sintflut 

die ins Salz zog – Greippe aus Sterben –  

Erinnerungsstein 

gesetzt 

 

(Modervatten 

syndaflod 

som in i saltet drog – skelett av döendet –  

minnessten 

rest).216  

 

Här återfinns vattnet så väl som saltet, och sammansättningen av orden moder och vatten ger 

en möjlighet att se konnotationer till fostervatten och möjligen även modersmjölken, vilket kan 

uppfattas som en längtan tillbaka till modern. 

                                                        
214 Sachs, 1966, Glühende Rätsel/Glödande gåtor, s. 62; s. 63. 
215 Pedersen, 2007, s. 95. 
216 Sachs, 1961, Första bandet, Nw, s. 206; 2001, Samlade dikter, s. 272. 
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   Vidare nämner Pedersen kopplingen mellan havet, saltet och fisken. Fisken är, enligt 

Pedersen, smärtans konung vilket han härleder till det faktum att fisken ”saknar förmågan att 

uttrycka sitt lidande med ljud”.217 Man kan alltså se en förbindelse mellan den språkliga krisen, 

stumheten och modern som binds samman genom de språkliga bilderna. Om dikten ovan 

exemplifierar hur Sachs använder fisken och saltet för att ge uttryck åt tystnadens problematik 

står ytterligare ett exempel att finna i dikten ”Dunkles Zischeln des Windes” där Sachs skriver; 

”Und das Salz im Meer / weint in der Ferne” (”Och saltet i havet / gråter i fjärran”). Pedersen 

pekar på den tydliga koppling som finns mellan den lidande människans salta tårar och havet. 

När Sachs beskriver havets salt som gråter i fjärran menar jag även att kopplingen till modern 

blir tydlig genom havsmetaforen. Men i dessa två rader vill jag även se en för Sachs ovanlig 

scen; tårarna som fälls i dikten fälls inte för den förlorade modern utan av henne. De tårar som 

i dikten utgjuts i fjärran gör så i havets salt, alltså, enligt mig, i själva modersmetaforen.  

   När Nelly Sachs beskriver bokstäverna som ”framtorterade” kan de bokstäver som tecknas i 

dikten i sig själva ses som ett led i sårets uppkomst. Det är för poeten plågsamt att ansättas av 

bokstäverna – samma bokstäver som sedan tecknar hennes sår i metaforer. Fioretos beskriver, 

som tidigare omnämnts, att Sachs sedan hon insjuknat inte längre gav de drabbade röst, utan 

själv blev den drabbade, och dikterna ”tillkom överraskande och eruptivt, som i skov; 

skrivakten blev ett återupprepat döende i miniatyr”.218 Det Fioretos här beskriver kan tolkas 

som att skrivandet för Sachs var ett resultat av någonting utifrån kommande. Sachs skrev under 

år 1965 till Gunnar Ekelöf om hur dikterna i någon mån plågade henne; ”Det kommer dikter 

plötsligt som en blodstörtning ända till förintelse, ända till döden. Man bävar, man bönfaller 

om att de skall upphöra, men man måste foga sig, man är en ’valplats’”.219 Bilden av hur 

dikterna drabbade Sachs eruptivt, likt blodstörtningar ger associationer till någonting 

främmande – utifrån kommande – som anger skrivandets villkor. Samtidigt verkar det som om 

detta främmande faktiskt kom inifrån.220 Det ligger enligt min mening nära till hands att dra 

paralleller mellan Sachs uppfattning av diktens ovillkorliga frambrytande som den lika 

ovillkorligt frambrytande paranoia som drabbat Sachs. Under nästkommande rubrik avhandlar 

jag Sachs sjukdomsår och den diktning hon skrev under dessa, men här återgår jag till 

modersmetaforen. 

   I Nw frågar diktjaget  

 

                                                        
217 Pedersen, 2007, s. 96. 
218 Fioretos, 2010, s. 257. 
219 Ibid. 
220 Detta för tankarna till den redan citerade dikten ur TdN: ”Här tar jag er till fånga / ni ord / så som ni stavande 
in till blodet / tar mig till fånga / ni är mina hjärtslag / räknar min tid / detta med namn betecknande tomrum”. 
Sachs, 1971, Andra bandet, TdN, s. 136; 2001, Samlade dikter s. 613. 
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Was stieg aus deines Leibes weißen Blättern 

Auf welchen Spuren 

soll ich deines Blutes Dichtung suchen? 

Wo deine Seligkeit anfragen? 

 

(Vad steg ur din kropps vita blomning 

På vilka spår 

skall jag söka ditt blods diktning? 

Var fråga efter din salighet?)221  

 

Dikten talar till modern, som ”då jag vid sista andetaget / ännu kallade dig moder”.222 ”Ditt 

blods diktning” bär starka konnotationer till modersmålet; mor och dotter delade samma språk 

genom blodsbandet, det språk med vilket dottern diktat. Så snart modern tagit sitt sista andetag 

står diktjaget rådlös, modersmålet försvann tillsammans med modern. Hon frågar hur hon nu 

ska finna sitt språk, utan att veta var sökandet ska inledas. Kristeva menar i sin bok om det 

melankoliska språket att språket bildas ur ett förnekande av den förlust (av modersobjektet) 

subjektet lidit.223 Ur negationen bildas illusionen av att subjektet kan återfå det förlorade 

objektet genom språket. Samtidigt misstror melankolikern språkets makt, orden har förlorat sin 

mening. I dikten ovan ger Sachs uttryck för en tro på att genom språkets makt i någon mån 

återfå om inte modersobjektet, så väl modersmålet – ”ditt blods diktning” – genom själva 

språket. Samtidigt anas en uppgivenhet i det att diktens subjekt står rådlös inför var, eller ”på 

vilka spår” hon ska söka – antagligen på grund av att det språk som finns tillgängligt förlorat 

sin mening och kraft och att Sachs tilltro till språket vacklar.  

   I sin läsning av samma dikt menar Bower att Sachs formulerar en hommage till sin mor som 

både ”inscribes and recreates the maternal body in and as poetic text. The poetic persona 

becomes the symbolic mother to her own mother (as memory) and the literary mother of the 

poem child. This effectively constitutes as incorporation of the other into the self”.224 Kristevas 

idé om att språket i den melankoliska erfarenhetenen vid till exempel en förlust bildas ur en 

negation av förlusten kan appliceras även i Bowers citat.225 Med Kristeva kan Sachs försök att 

återskapa moderskroppen i den poetiska texten alltså ses som ett tecken på ett förnekande av 

förlusten. 

                                                        
221 Sachs, 1961, Första bandet, Nw, s. 227; 2001, Samlade dikter, s. 300. 
222 Ibid. 
223 Kristeva, 1989b, s. 43. 
224 Bower, 2000, s. 104f. 
225 Kristeva, 1989b, s. 43. 
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   Bower menar även att bilden ”din kropps vita blomning” kan uppfattas som ett vitt, oskrivet 

ark och kopplar samman metaforen med en tomhet som föregår den kreativa skrivprocessen av 

en fysisk text.226 På en punkt skiljer sig dock min analys från Bowers. Bower menar att 

moderskroppen även efter döden inspirerar dottern, att modern efterlämnar en kreativitet (om 

än i en omvandlad form).227 Jag tolkar, som jag redan påpekat, moderns frånfälle och dess 

följder annorlunda i det att modersmålet försvann med modern. Nelly Sachs förlust av modern 

nedsänkte henne i en språklöshet, till följd av den kris som uppstod efter moderns död i vilken 

hon tvingades till att återskapa sitt språk. Det poetiska språket är, som jag tidigare nämnt, ett 

verktyg i ansatsen att söka bryta tystnaden, varför jag vill mena att det inte var kreativitet och 

inspiration modern efterlämnade, som Bower föreslår. Som jag ser det efterlämnade modern 

snarare en så stark känsla av förlust att Sachs inledningsvis tystnade, för att sedan tvingas att 

omskapa språket och ta till orda för att skriva sig ut ur denna stumhet. Ur det perspektivet är 

den lyrik Sachs skrev efter moderns död inte ett resultat av en kreativ process i strikt mening så 

mycket som den enda vägen, som Sachs själv uttryckte det, ur tystnaden – ”Aus dem 

Schweigen”. 

    I en dikt ur FV finner jag ytterligare en, tycks det mig omedveten hänvisning till modern. Det 

är särskilt orden ”munnens urna” som kan beteckna den omedvetna dimensionen, eftersom de 

kan förbindas med Kristevas begrepp chora. Dikten tecknar även tystnaden, vilken däremot 

tycks medvetet framskriven: 

 

Hinter den Lippen 

Unsagbares wartet 

reißt an den Nabelsträngen 

der Worte 

Märtyrersterben der Buchstaben 

in der Urne des Mundes 

 

(Det osägbara väntar 

bakom läpparna 

sliter i ordens 

navelsträng 

Bokstävernas martyrdöd 

                                                        
226 Kristeva, 1989b, s. 104. 
227 Bower, 2000, s. 104. 
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i munnens urna)228 

 

Urnan, närmare bestämt munnens urna, i dikten kan alltså föra tankarna till det som Kristeva 

betecknar som chora, det kärl hon menar står för någonting moderligt som föregår 

representationen och det betecknande, men som utgör en grund för gestaltande. Kristeva menar 

alltså att choran betecknar subjektets preverbala tid. Jag erinrar om Franzéns förklaring, choran 

betecknar med hennes ord:  

 

subjektets preverbala tid, vilken bör översättas och överföras till ett språk. Det 

onämnbara är inte enbart något som motsätter sig benämning utan även en källa till 

förändring av både språk och psyke […]. Choran är en av de termer Kristeva använder 

för att tänka och ge mening där meningen tystnat eller aldrig funnits.229 

 

I Sachs dikt är det i munnens urna bokstäverna dör sin ”martyrdöd”. Det är som om Sachs 

omedvetet förhåller sig till choran – detta labila kärl ur vilket språk genereras. Härmed kan man 

säga att Sachs, dock ej uttryckligen utan snarare omedvetet, ger mening där meningen tystnat i 

sin dikt. Hursomhelst ger Sachs i dikten uttryck för en ovisshet inför frågan med vilket språk 

hon ska förmå uttrycka sig. Det är som om hon när hon medvetet skapar poetiska strategier för 

att skriva om det som inte kan utsägas också får en omedveten dimension att framträda som 

tystnad i dikten. Diktens subjekt har uppfattat språket som otillräckligt och frågar på vilka spår 

hon ska söka efter det förlorade språket, vilket alltså är att betrakta som det medvetna uttrycket 

för den tystnad som det förlorade språket innebär. Samtidigt skriver Sachs in munnens urna i 

vilken bokstäverna dör sin ”martyrdöd” och dikten indikerar därmed det kärl ur vilket 

gestaltning och representation alstras på ett omedvetet plan. Jag vill alltså koppla denna 

skrivarts grund i förlusten av modern till tystnadens komplexa tema. Låt oss återvända till det. 

   I   den tidigare diskuterade dikten ur Nw, ”Welche Wunde schließt die durchschmerzte Zeit / 

die rann aus deinem Puls” (”Vilket sår sluter den genomlidna tid / som rann ur din puls”), är 

det själva såret som ska (av)sluta, och inte slutas.230 Sachs beskrev som bekant dikternas 

tillblivelse som blodstörtningar, här liknar diktraden snarare dikten vid en slags åderlåtning. I 

en senare dikt ur FV är det inte tiden som rann ut, utan subjektet självt: ”So rann ich aus dem 

Wort:” (”Så rann jag ur ordet:”).231 Sachs tycks här söka göra det omöjliga, att skriva tystnaden. 

Första diktraden avslutas med ett kolon vilket indikerar efterföljande ord trots att raden gör 

                                                        
228 Sachs, 1961, Första bandet, FV, s. 319; 2001, Samlade dikter, s. 420. 
229 Franzén, 1995, s. 98f. 
230 Sachs, 1961, Första bandet, Nw, s. 227; 2001, Samlade dikter, s. 300. 
231 Sachs, 1961, Första bandet, FV, s. 327; 1961, Flykt och förvandling, s. 57. 
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gällande att orden och möjligen i förlängningen språket har blivit oåtkomligt. Diktraden utgör 

en paradox; diktens subjekt använder ordet för att förklara att hon inte längre har några ord – 

Sachs skriver härigenom tystnaden, men det är en tystnad som är djupt meningsfull på såväl en 

medveten som omedveten nivå. Den vetter mot tomhet och död men även mot återfödelse i och 

genom språket. 

   I en analys av dikten ”Rufst du nun den einen Namen verzweifelt” ur GR framhåller Bower 

ytterligare en formmässig indikation på hur tomhetens plats i Sachs diktning, vid sidan av 

tankstrecket, även framträder i mellanrummet (eller tomrummet) mellan två strofer. I följande 

dikt ur GR dikt lyder de inledande raderna  

 

Rufst du nun den einen Namen verzweifelt 

aus dem Dunkel –  

 

Warte einen Augenblick noch –  

und du wandelst auf dem Meer 

Das Element durchdringt schon deine Poren 

du wirst mit ihm gesenkt und gehoben 

 

(Ropar du då det enda namnet förtvivlat 

ur mörkret –  

 

Vänta ett ögonblick bara 

och du skall vandra på havet 

Dess element har redan genomträngt dina porer 

och du skall sjunka och stiga med det)232 

 

Bower konstaterar att ordet ”verzweifelt” (förtvivlat) förmedlar känslan av tvivel om vad som 

komma skall, ett tvivel vilket förstärks av det abrupta avbrottet i slutet av diktens andra rad, ett 

brott vilket lämnar både ett visuellt och ett semantiskt tomrum där det poetiska subjektets rop 

ekar. Dikten är enligt Bower strukturerad för att avspegla en stringens i diktens form och 

budskap. Mellanrummet mellan den första och den andra strofen åskådliggör en känsla av 

tomhet och ångest som ligger som i väntan på ett svar på ropet.233 Bower fortsätter dock sin 

analys av dikten genom att påpeka att det poetiska subjektet inges hopp i inledningen av andra 

                                                        
232 Sachs, 1966, Glühende Rätsel/Glödande gåtor, s. 24; s. 25. 
233 Bower, 2000, s. 78f. 
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strofen, där hon uppmanas att vänta ännu ett ögonblick. Denna väntan som blir till en förväntan 

signaleras genom ett tankstreck in i en intighet.234 I Ekelöfs översättning är tankstrecket i slutet 

av andra strofens första rad utelämnat.235 Moberg har i sin översättning behållit det avslutande 

tankstrecket i andra strofens första rad, varför det här är relevant att återge även denna 

översättning: 

 

Ropar du nu förtvivlat ur dunklet 

det enda namnet –  

 

Vänta ännu ett ögonblick –  

och du vandrar på havet 236  

 

”Det enda namnet” tolkar jag i sammanhanget som moderns namn genom den efterföljande 

oceaniska metaforen. I min tolkning blir denna vandring på havet till ett löfte om att vandra 

med modern. Vattnet, det moderliga elementet genomtränger redan porerna, och det faktum att 

den i dikten tilltalade ska ”sjunka och stiga med det” indikerar att det moderliga har en förmåga 

att bära subjektet. Omvänt kan det moderliga elementet även få en människa att sjunka, något 

som i förlängningen pekar mot de förödande konsekvenser förlusten av modern har. 

   Uppmaningen att ”vänta ett ögonblick” tolkar Bower som hoppingivande. Sett till diktens 

helhet ter sig dock denna väntan även ominös. De rader som följer efter ”och du skall sjunka 

och stiga med det”, pekar i farans riktning; 

 

und bald im Sand wiedergefunden 

und bei den Sternen anfliegender erwarteter Gast 

und im Feuer des Wiedersehens verzehrt 

                                                               still – still –   

 

(och snart bli en återfunnen i sanden 

och mot stjärnorna flygande vara hos dem en väntad gäst 

och i återseendets eld förtäras 

                                                                stilla – stilla – )237 

 

                                                        
234 Bower, 2000, s. 79. 
235 Sachs, 1966, Glühende Rätsel/Glödande gåtor, s. 25. 
236 Sachs, 2001, Samlade dikter, s. 507. 
237 Sachs, 1966, Glühende Rätsel/Glödande gåtor, s. 24; s. 25. 
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Väntan tycks leda till det bortom som är döden, genom att ”bli en återfunnen i sanden” – 

jordfäst för att slutligen vara stilla. Diktens subjekt blir ”snart” en ”återfunnen i sanden” 

vilket alltså tillsammans med upprepningen av ordet stilla för tankarna till en nära 

förestående – för tidig – död och jordfästning. Senare, i dikten ”Wißt ihr von mir?” ur TdN 

skriver Sachs ”Wisst ihr von mir / ihr Toten?” (”Känner ni till mig / ni döda?”) och 

fortstätter: 

 

Wißt ihr Geliebten 

daß sie mich näher und näher jagen 

in eure meerhaft redende Abwesenheit –  

ausgestoßene Muschel 

die Heimatsprache suchend 

am Anfang der Worte –  

 

(Vet ni älskade  

att ni kommer närmare och närmare mig 

i er havslikt talande frånvaro –  

utstötta mussla 

som söker sitt modersmål 

vid ordets början – )238 

 

I dikten återfinns modersmetaforen, språkförlusten och även här ett förebud om en nära 

förestående död. Det senare återkommer jag till i följande avsnitt, vilket behandlar de 

diktsamlingar som tillkom under Sachs sjukdomsår. 

 

”FLYKT IN I VANSINNETS BLIXTTAPETSERADE HÄRBÄRGEN” 

Nelly Sachs skrev några av sina diktsamlingar när hon i omgångar vistades på institutioner 

såsom Beckomberga då paranoian blev omöjlig att hantera på egen hand. Sachs ska, enligt 

Fioretos, under dessa hennes sjukdomsår ha producerat så mycket som dubbelt så många dikter 

i jämförelse med före insjuknandet.239 Jag vill dock i sammanhanget föra fram tidigare nämnda 

Dr. F, som i intervjun med Fioretos konstaterar att Sachs kanske ”skrev mera förtätat och även 

fler dikter efter insjuknandet, men frågan är om ’galenskapen’ i sig kan betraktas som drivande 

för produktionen. Det enda hon tycks ha åstadkommit när hon var riktigt sjuk var fragmenterade 

                                                        
238 Sachs, 1971, Andra bandet, TdN, s. 138; 2001, Samlade dikter, s. 615. 
239 Fioretos, 2010, s. 238. 
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brev”.240 Det är således av vikt att ställa frågan var den yttersta gränsen, kanske själva 

smärtpunkten egentligen går mellan den psykotiska erfarenhet som renderar språk och den 

psykotiska erfarenhet som leder till en nästintill total oförmåga att skriva – ett tillstånd av 

”Verstummen”.  

   Sachs tycks beskriva den psykotiska erfarenheten i bland annat dikten ”Die gekrümmte Linie 

des Leidens” ur Nft 

 

immer auf der Leuchtspur zu dir und verdunkelt wieder in der Fallsucht  

dieser Ungeduld ans Ende zu kommen –  

 

Und hier in den vier Wänden nichts 

als die malende Hand der Zeit 

der Ewigkeit Embryo 

mit dem Urlicht über dem Haupte 

und das Herz der gefesselte Flüchtling 

springend aus seiner Berufung: Wunde zu sein – 

 

(ständigt på ljusspår mot dig 

och åter fördunklat i fallandesjukan 

denna otålighet att komma till slutet –  

 

Och här inom de fyra väggarna intet 

utom tidens malande hand 

evighetsembryot 

med urljuset över hjässan 

och den fängslade flyktingen hjärtat 

springande fram ur kallelsen: att vara sår – )241 

 

Läsaren kan föreställa sig att diktens subjekt återspeglar en personlig erfarenhet av att vårdas, 

instängd inom fyra väggar på vad som då benämndes som mentalsjukhus där intet finns förutom 

känslan av tidens malande. Det ligger nära till hands att identifiera den fängslade flyktingen 

dikten beskriver med Sachs själv, vars kallelse enligt dikten är ”att vara sår”. Det tycks utgöra 

hennes skrivandes villkor. 

                                                        
240 Fioretos, 2010, s. 234. 
241 Sachs, 1961, Första bandet, NfT, s. 383; 1964, Än hyllar döden livet, s. 68. 
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   Jag vill här kort dröja vid ordet ”Fallsucht” (fallandesjukan som vi idag känner som epilepsi) 

som förstärker den känsla av vanmakt dikten förmedlar. Mig veterligen var inte Sachs 

diagnostiserad epileptiker, men fallandesjukan framstår som en symbol för en känsla av att vara 

styrd av någonting diktens subjekt inte själv förmår kontrollera. Jag har tidigare beskrivit hur 

Sachs vittnat om en känsla av att dikterna ansatte henne som något utifrån kommande, och den 

vanmakt de förde med sig när hon blev till deras ”valplats”. Genom ”fallandesjukan” kan man 

säga att det som drabbar subjektet kommer inifrån den egna kroppen och psyket. Det går även 

att finna andra dikter från denna tid där Sachs skriver om den psykotiska erfarenheten och dess 

förhållande till språket. 

   I GR skriver hon om ”das tötende Wort – / So kann ich nicht sein / nur im Stürzen – ” (”det 

dödande ordet – / Så kan jag inte leva / endast i Störtandet – ”).242 Med Franzén, som jag citerar 

ovan, kan man säga att denna psykotiska erfarenhet var Sachs diktnings villkor och samtidigt 

gränsen där den upphör. I den här citerade dikten befinner hon sig i fritt fall och fortsätter likväl 

genom orden att dikta, men beskriver samtidigt att hon vill undkomma ”det dödande ordet”. 

Det är som om hon nu diktar vid språkets allra yttersta gräns där ”Verstummen” hotar att ta vid. 

Senare i GR formar Sachs orden till nödrop, men det förblir oklart huruvida det är själva språket 

eller subjektet som ska räddas:  

 

Vokale und Konsonanten 

schreien in allen Sprachen: H i l f e ! 

 

(vokaler och konsonanter 

skriker på alla språk: 

H j ä l p!)243 

 

Något senare, i TdN står det att läsa: 

 

 Vor den Wänden der Worte – Schweigen –  

Hinter den Wänden der Worte – Schweigen –  

Offenbarungen der Schwermut wachsen durch die Haut 

 

(Framför ordets väggar – förtegenhet – 

Bakom ordets väggar – förtegenhet – 

                                                        
242 Sachs, 1971, Andra bandet, GR, s. 46; 1970, Fyra diktcykler, s. 16. 
243 Ibid., s. 91; s. 61. 
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Svårmodets uppenbarelser växer genom huden)244 

 

Raderna visar hur Sachs vägrar att låta sig förstummas, samtidigt som dessa rader även ger 

uttryck för en upplevelse av att vara omgiven av, eller instängd i, tystnad och en insikt i 

svårmodets och den psykotiska erfarenhetens villkor.  

   Ytterligare ett exempel på språkets förhållande till den psykotiska erfarenheten finns i Nft där 

det står  

 

denn es muß ausgelitten werden /  

das Lesbare /  

und Sterben gelernt /  

im Geduldigsein –  

 

(ty genomlidas måste 

det läsbara 

och döendet läras 

genom tålmodighet – )245  

 

Vi har alltså att göra med en diktning som verkar i dödens absoluta närhet och därför måste 

befinna sig vid den yttersta gränsen mellan språk och icke-språk, där döden utgör den slutgiltiga 

tystnaden, och om döden vore självvald, den slutliga akten att tystna. Dikten befinner sig alltså 

vid tystnadens såväl innersta som yttersta gräns. Själva akten att tystna återkommer även i första 

strofens avslutande mening i den ovan citerade dikten ”Die gekrümmte Linie des Leidens” där 

Sachs skriver: ”denna otålighet att komma till slutet – ”. I det följande ska jag redogöra för 

ytterligare några fall där en sådan längtan efter döden kan läsas in. 

   I dikten ”So tief bin ich hinabgefahren” i del II i GR står att läsa: 

 

So tief bin ich hinabgefahren 

über meine Geburt hinaus 

bis ich den früheren Tod traf 

der mich wieder verstieß 

in diese singende Pyramide 

um auszumessendas entzündete 

                                                        
244 Sachs, 1971, Andra bandet, TdN, s. 112; 2001, Samlade dikter, s. 589. 
245 Sachs, 1961, Första bandet, NfT, s. 385; 1964, Än hyllar döden livet, s. 70. 



 63 

Schweigereich 

und ich sehne mich weiß nach dir 

Tod – sei mir kein Stiefvater mehr –  

 

(Så djupt har jag färdats 

längre än till min födelse 

tills jag mötte den tidigare döden 

som åter försköt mig 

till denna sjungande pyramid 

för att mäta upp det antända 

tystnadsriket 

och jag längtar mig vit efter dig 

Död – var mig ingen styvfar mer – )246 

 
Diktens subjekt har i något sammanhang mött döden, men har fortfarande livet i behåll; ”Den 

tidigare döden / som åter försköt mig”, där den förskjutna givits uppgiften att mäta upp 

tystnadsriket – ”Schweigereich” under den kvarvarande tiden. Detta kan uppfattas som ett slags 

metapoetisk utsaga om tystnad som återfinns i hennes diktning. Sachs upplevelse av att vara en 

”valplats” för dikterna, som beskrivs som utifrån kommande kan även kopplas till att ”den 

tidigare döden” ålagt henne ”att mäta upp det antända tystnadsriket”. Det är som om hon i dessa 

diktrader förklarar att hon måste mäta vad som är möjligt och omöjligt i språket genom att 

pröva sig fram bland orden i avsikt att undersöka vari gränserna för detta ”Schweigereich” 

egentligen består.  

   Diktens subjekt synes vidare misströsta över att ha förskjutits av den ”tidigare döden”. 

Möjligen kan det tolkas som en allusion på ett självmordsförsök vilket misslyckats, särskilt om 

man betänker den redan citerade dikten ”In meiner Kammer” ur samma samling, där Sachs 

skriver: ”Jag drar ett streck / skriver alfabetet / målar självmordsordet på väggen” enligt 

Percivals översättning.247 Det tycks för diktens subjekt så akut att förmedla denna erfarenhet 

att det krävs en närmast övertydlig gest, den att måla detta ”självmordsord” på väggen. Att 

diktens subjekt här just ”målar självmordsordet” indikerar att det är omöjligt att skriva det, och 

en annan konstnärlig metod måste till för att kunna representera denna erfarenhet. Det är 

omöjligt att genom ord bryta den tystnad som omgärdar ”självmordsordet”. Språket är 

                                                        
246 Sachs, 1971, Andra bandet, GR, s. 49; 1970, Fyra diktcykler, s. 19. 
247 Ibid., s. 63; s. 33. 
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otillräckligt, och kan även sägas vittna om en omedveten dimension i den smärtsamma 

erfarenheten.  

   I Mobergs översättning lyder ”den selbstmörderischen Spruch” istället ”den 

självmordssentens”.248 Sachs kunde möjligen ha åsyftat just ett slags ”självmordsdom”, och då 

angivit en riktning för hur hon trodde sig vara dömd att sluta sina dagar. I NfT står det att läsa 

att ”hon” är redo inför döden – redan smord:  

 

Inmitten der rauchenden Arche der Angstträume 

aller flüchtenden Vergangenheitsschlepper 

steht sie – 

eine Gesalbte schon – 

 

(”Mitt i ångestdrömmarnas rykande ark 

alla flyendes släpande på det förgångna 

står hon –  

redan en smord – )249  

 

Diktens ark av ångestdrömmar kan alludera på Noas ark. Men om den återför människorna till 

livet färdas Sachs ark mot döden. Att ”hon” står där, ”redan en smord” indikerar en förväntad 

död. Hon är förberedd inför vad som komma skall, hon tycks veta att döden faktiskt är nära 

vilket kan tolkas som att hon själv styr dess ankomst. I en sen dikt ur TdN står:  

 

Tod wohnt zu nahe 

Hier sagt die Welt: Es geschehe – Amen – 

 

(Döden bor för nära 

Här säger världen: Må det ske – Amen – )250  

 

Det tycks i dessa rader varken finnas skydd eller hinder för döden.  

   Även i den redan nämnda dikten ”So tief bin ich hinabgefahren” ur GR finner man ett 

uttryck för en stark längtan efter döden; ”och jag längtar mig vit efter dig / Död – var mig 

ingen styvfar mer – ”. Diktjaget befinner sig i tystnadsriket, men längtan efter döden bryter 

                                                        
248 Sachs, 2001, Samlade dikter, s. 548. 
249 Sachs, 1961, Första bandet, NfT, s. 355; 1964, Än hyllar döden livet, s. 38. 
250 Sachs, 1971, Andra bandet, TdN, s. 159; 2001, Samlade dikter, s. 634. 
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fram i diktraderna vilket kan ses som ett slags förtvivlat utbrytningsförsök ur tystnaden där 

döden tycks utgöra den enda utvägen ur tystnadsriket. Uttrycket ”jag längtar mig vit efter 

dig” återkommer även senare i TdN: 

 
Tod – ich sehne mich weiß nach dir 

bis über dein letztes sterbendes Licht 

alle Blutstropfen in den Augenblick deines Nichts vergießen 

Leblose Jenseitsentdeckung –  

Auferstehung –  

 

Död – jag längtar mig vit efter dig 

tills över ditt sista slocknande ljus 

alla blodsdroppar gjuts i ditt Intets ögonblick 

Livlösa hinsidesupptäckt –  

Uppståndelse – 251 

 
Diktjaget längtar sig vit efter döden, och den efterlängtade döden är detta Intets ögonblick där 

alla blodsdroppar gjuts – även den förlorade modern. Jag återvänder till Fioretos intervju med 

Dr. F ännu en gång, där doktorn beskriver att modern ”tvingade henne [Sachs] att hålla sig vid 

liv fram till 1950. När hon avled blev Nelly skyddslös och tappade gradvis greppet om 

tillvaron”.252 Det är möjligt, till och med även troligt, att Sachs såg en meningslöshet i sin 

fortsatta tillvaro och att denna erfarenhet uttrycks i hennes lyrik. Jag vill mena att en anledning 

till att dödsdriften tar sig så starka uttryck i dessa exempel är en förhoppning att i döden 

återfinna modern. Ytterligare en anledning till en dödslängtan kan vara att smärtan försvinner i 

själva dödsögonblicket. Vi kan erinra oss Olof Lagercrantz redan citerade ord att de döda i 

döendet vunnit något som de inte kan anförtro oss, och som vi följaktligen omöjligt kan veta 

någonting om. Därmed kan man även uppfatta övergången från ett ”tystnadsrike” till ett annat 

som en förhoppning om att befrias från tyngden av smärtsamma erfarenheter som inte låter sig 

beskrivas ens i de levandes tystnadsrike. Här vill jag även återkoppla till Kristevas tanke om att 

självmordet i vissa fall kan ses som en förening med sorgens affekt – det enda objektet eller 

Tinget – den melankoliske härbärgerar. Ur det perspektivet blir självmordet en akt för att nå ett 

tidigare onåbart bortom, men som intighet och död.253 En längtan efter ett tillstånd i vilket 

melankolikern inte längre behöver känna sorgens alltför plågsamma affekt. Trots att 

                                                        
251 Sachs, 1971, Andra bandet, TdN, s. 128, 2001, Samlade dikter, s. 606. 
252 Fioretos, 2010, s. 235. 
253 Kristeva, 1989b, s. 12f. 
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melankolikern i livet har vördat denna sorg, innebär löftet om intigheten alltså en befrielse från 

det ”unsymbolizable, unnameable narcissistic wound”.254 Kristevas tankegång kan belysa det 

som Sachs skriver om ”livets oläkliga sår” i Nft: 

 

Aber die Heilung geschieht auf 

neuem Weg 

denn niemals kann Eingang 

dasselbe wie Ausgang sein 

wo Abschied und Wiederkunft 

geschieden sind 

durch die unheilbara Wunde des Lebens –  

 

(Men läkedomen kommer på 

ny väg 

ty aldrig kan ingång 

vara det samma som utgång 

där avsked och återkomst 

skiljas åt 

av livets oläkliga sår – )255 

 

I strofen tycks Sachs säga att det är först i döden, i ”utgången” en befrielse från såren är möjlig. 

Senare, i en dikt ur TdN läser vi följande rader:  

 

Alles wird schwer – schwerer 

geht zum großen Schweigen 

 

(Allt blir svårt – svårare 

går mot den stora tystnaden)256  

 

I takt med att det blir allt svårare att framhärda rycker ”den stora tystnaden” närmare – det vill 

säga döden. Men det är likväl en tvetydig rörelse vilket framgår av den dikt som underrubriken 

                                                        
254 Kristeva, 1989b, s. 12. 
255 Sachs, 1961, Första bandet, NfT, s. 363; 1964, Än hyllar döden livet, s. 47. 
256 Sachs, 1971, Andra bandet, TdN, s. 155; 2001, Samlade dikter, s. 630. 
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till detta avsnitt som anspelar på, nämligen ”Gebogen durch Jahrtausende” (”Färd genom 

årtusenden”), där strofen i sin helhet lyder: 

 

Flucht aus den schwarzgebluteten Gestirnen 

Des Abschieds, 

Flucht in die blitztapezierten 

Herbergen des Wahnsinns, 

 

(Flykt från avskedets svartnedblodade  

stjärna,  

flykt in i vansinnets 

blixttapetserade härbärgen,)257 

 

Den flykt som här beskrivs är en flykt från avskedet, som om det skulle ske vore blodigt. 

Flykten i dikten kan således tolkas som en flykt från det självmord som skulle begås om diktens 

subjekt inte tog sin tillflykt i vansinnets härbärge. En alternativ mer psykoanalytiskt färgad 

tolkning av samma strof är att diktens subjekt på ett omedvetet plan önskar fly från det 

slutgiltiga avskedet av modern. Eftersom detta avsked redan inträffat är önskan att fly från detta 

faktum en form av förnekelse, och i förlängningen kanske psykotiskt vansinne, som subjektet 

medvetet vill fly in i för att inte behöva erkänna förlusten. Men ur den mer eller mindre 

psykotiska erfarenheten framträder någonting, en erfarenhet som när den bryter in i mörkret 

även vill bli förstådd som det står i dikten ”Lichterhelle kehrt ein in den dunkelen Vers” ur GR: 

 

Lichterhelle kehrt ein in den dunkelen Vers 

weht mit der Fahne Verstehn 

Ich soll im Grauen suchen gehn 

Finden ist woanders –   

 

(Glimt av ljus kommer in i den dunkla versen 

flaggar med fanan Förstå 

Jag skall i grå fasa sökande gå 

Finna är annorstädes – )258 

 

                                                        
257 Sachs, 1961, Första bandet, Nw, s. 164; 2001, Samlade dikter, s. 217. 
258 Sachs, 1971, Andra bandet, GR, s. 13; 1966, Glühende Rätsel/ Glödande gåtor, s. 15. 
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Det tyska verbet ”verstehen” kan, vid sidan av ”att förstå”, bära betydelsen av ”att inse” eller 

”uppfatta” någonting. Diktjaget uppfattar den inbrytande erfarenheten, men är samtidigt viss 

om omöjlighet att söka förmedla den vidare. Subjektet är dömt att fortsätta sitt sökande. Det är 

som om subjektet vet att det i denna värld är omöjligt att vittna om den erfarenhet som är bortom 

språket, ens i det ordlösa språket. Subjektet förnimmer dess existens, och förnekar den aldrig 

men beskriver den ej heller. Inga för Sachs tillgängliga ord är tillräckliga, hon signalerar att 

sökandet ska komma att fortsätta, i vetskap om att det hon söker ej är möjligt att finna – det ”är 

annorstädes”. Det kunde vara rader tagna ur ett självmordsbrev, ett brev som söker förståelse 

för det val hon tvingats till. Valet att söka annorstädes. Fanan i dikten återkommer i Nft i en 

dikt vilken inleds med att berätta om två själar ”som likt föräldralösa sörja / ända ner i 

tåspetsarna / av övergivenhet” och den tredje och avslutande strofen lyder 

 

Aber wenn auch Heimweh auszog 

und der Leib auf dem Laken liegt 

– zusammengerollte Fahne der die Freiheit entstieg – 

so ist noch nicht der Grad der Finsternis 

erricht wo die Dimension der Auferstehungen beginnt 

und die Musik der Sterne abgebrochen wird 

von einem Schweigen 

das sich im Leben einmal Tod genannt. 

 

(Men även om hemlängtan drog bort 

och kroppen ligger på lakan 

– en hoprullad fana ur vilken friheten uppstod – 

så är än ej den grad av mörker 

nådd där uppståndelsernas dimension tar vid 

och stjärnornas musik bryts 

av en tystnad 

som en gång i livet kallat sig död.)259 
 
Fanan kan här förstås som det lakan som använts vid en liksvepning, en ”fana ur vilken friheten 

uppstod”, där friheten kan läsas som döden i meningen av en frigörelse från smärtan. Motivet 

framträder även i dikten ”Ihr sprecht mit mir in der Nacht” i GR där Sachs skriver med ord som 

indikerar den paranoia hon levde med: 

                                                        
259 Sachs, 1961, Första bandet, NfT, s. 347; 1964, Än hyllar döden livet, s. 29. 
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Ihr sprecht mit mir in der Nacht 

aber abgekämpft wie alle Toten  

habt ihr den letzten Buchstaben 

[…] der Erde hinterlassen 

 

(Ni talar med mig i natten 

men som alla döda utanför kampen 

har ni efter er lämnat 

den sista bokstaven 

[…] åt jorden)260  

 

De döda står i dikten utanför kampen, vilket kan syfta på att de som ej längre är vid liv är 

befriade från den kamp livet innebär. Det är intressant att notera att Sachs i dikten skriver ”Ni 

talar med mig” ur två perspektiv. Delvis eftersom ”Ni” innebär ett tilltal till alla döda, och inte 

som man kunde tänka sig med tanke på de exempel jag ovan givit på dikter som endast eller 

delvis tycks tala till modern och hennes kamp i livet. Nu talar diktens subjekt med alla döda, 

och relationen till dödens rike utvidgas och fördjupas. Förflyttar man istället fokus till ”ni talar 

med mig” och inte till mig kan detta indikera att Sachs befann sig i ett sinnesförvirrat tillstånd 

vid diktens tillblivelse. Som Franzén påpekar mot bakgrund av Kristevas teori kan det poetiska 

skrivandet ”hålla den psykotiska strukturen öppen”.261 Det tycks här till viss del vara just det 

Sachs gör i dikten när hon låter diktens subjekt föra en dialog med de döda. Med andra ord visar 

Sachs sena diktning inte enbart på en tanke om dödens befriande verkan, utan även på att döden 

nu har fått en betydelse som inte är relaterad till modern och den återförening som skulle ske 

dem emellan i den. Nu är döden efterlängtad av andra skäl, och i väntan på döden använder 

Sachs språket till ”den sista bokstaven”, vilket man kan tolka som att Sachs härigenom håller 

den ”psykotiska strukturen öppen”. 

  

                                                        
260 Sachs, 1966, Glühende Rätsel/ Glödande gåtor, s. 38; s. 39. 
261 Franzén, 2010, s. 64. 
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SAMMANFATTNING 
Tystnadens språk gjorde aldrig Nelly Sachs språklös. Föreliggande uppsats har sökt utröna hur 

tystnadens närvaro i Sachs sena dikter tar sig uttryck och vad tystnaden vill förmedla, samt 

huruvida det är möjligt att relatera denna tystnad till en medveten eller omedveten uttrycksform.  

Den medvetna tystnaden analyserades främst som tema i den tidigare forskningen i uppsatsens 

del ett samt i del två under avsnittet ”Tankstreckets semiotiska funktion – eller tystnaden omsatt 

i tecken”, medan denna senare del i övrigt främst behandlar den omedvetna tystnaden och hur 

den framträder i olika diktexempel. 

   Den tidigare forskningen liksom min analys har visat hur meningsfullt tystnaden som tema är 

i Sachs diktning, även på ett formellt plan. I uppsatsens del ett exemplifierar tidigare forskare 

olika teman – och trauman – i vilka tystnaden tar sig uttryck i hennes dikter och diskuterar dem, 

främst ur olika språkliga perspektiv. Här diskuteras de språkliga följder Förintelsen innebar för 

Sachs förhållande till modersmålet liksom betydelsen av hennes psykotiska erfarenhet i det 

poetiska språket. Jag visar vidare bland annat på hur Robert Foot delat in tystnaden i hennes 

språk i begreppen ”Schweigen” och ”Verstummen”, begrepp jag återkommande refererar till i 

uppsatsen. Ett tydligt fokus har legat på tankstreckets semiotiska betydelse och funktion ur olika 

perspektiv i dikterna, och hur tystnaden kan sägas framträda genom Sachs användning av detta 

semiotiska tecken. I del ett visar jag även på Sachs användning av metaforen och sårets 

metaforik, och i del två fördjupar jag resonemanget genom att belysa hur många metaforer kan 

sägas bära även moderliga konnotationer. I uppsatsens del två har jag vidare velat visa hur 

modern och de modersmetaforer som står att finna i Sachs dikter många gånger kan kopplas till 

en omedveten tystnad. I det sammanhanget har även Kristevas begrepp chora utgjort en viktig 

del i analysen. 

   En av de centrala frågeställningarna jag arbetat med i uppsatsens del två handlar om den 

omedvetna tystnaden som beror på det faktum att Sachs vid upprepade tillfällen blev tvungen 

att lära sig sitt språk, och ständigt befann sig i ett tillstånd av språklig kris. Jag har försökt visa 

de tre tillfällen hon sökte lära sig sitt eget modersmål, då hon första gången lärde sig det språk 

hon fötts in i. Den andra gången var hon tvungen att återskapa och lära sig språket på nytt till 

följd av nazisternas missbruk av det. Efter moderns död var hon så tvungen att åter söka 

omskapa språket då modersmålet försvann med modern, vilket bland annat belyses genom 

diktexempel. 

   Den tystnad som Sachs lyrik härbärgerar och den ständigt pågående språkliga kris hon befann 

sig i är i den meningen postverbal och dikten tycks ibland symboliskt nog ta sin början efter 

tankstrecket som så ofta ”avslutar” hennes dikt. Dessa postverbala inslag tar sig uttryck i de 

dikter där subjektet är nära att helt tystna, och många av de dikter som citeras i avsnittet ”Flykt 
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in i vansinnets blixttapetserade härbärgen” som behandlar dödslängtan utgör exempel på en 

postverbal ”utfasning” ur språket. Sachs övergav likväl aldrig det poetiska språket, men jag har 

försökt visa hur hon i diktningen drivs av någonting som hon trots sina försök aldrig fullt 

förmådde representera genom språket. Jag ser detta som att det omedvetna ständigt var 

pådrivande i Sachs poetiska språk, kanske på grund av att de erfarenheter hon sökte ge språklig 

representation ständigt tycks undfly densamma. 

   I uppsatsens del två hävdar jag att den omedvetna dimensionen i diktningen kan kopplas 

moderns död och de pre- och postverbala erfarenheter som sorgen och förlusten aktiverar. 

Genom Kristevas psykoanalytiska teori att språket vid en melankolisk erfarenhet av förlust 

bildas ur ett förnekande – en negation – har jag velat belysa hur Sachs, i och genom sitt poetiska 

språk, sökte återuppväcka modern i dikten. Sachs skrev sig ut ur den inledande stumhet som 

tog vid när modern dog, och omskapade alltså språket och skrev sig ur tystnaden, ”Aus dem 

Schweigen”, med Sachs ord. ”Ur tystnaden” kan tolkas både som att Sachs skriver sig ut ur 

tystnaden samtidigt som det kan läsas som att orden skrivs ur den tystnad hon omgärdades av. 

Med Kristeva kan man säga att tystnaden visar på något heterogent – annat eller omedvetet – i 

språket, som ändå fick henne att på olika vis skriva tystnaden. Tystanden har därför en dubbel 

funktion, som en effekt av historiska och personliga trauman och förluster men också den 

paradoxala seger som diktande ändå tycks kunna stå för: 

 

 

 

Tystnad – tystnad – tystnad 

Det inre språket förlöst  

o seger.262 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
262 Sachs, 1964, Än hyllar döden livet, s. 65. 
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