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Abstract: 

 

 
Clarice Lispectors is one of Latin Americas most famous writers, and she wrote a number of 

books during her lifetime. Her novel Stream of Life (Água viva), which came out in 1973 and 

was translated into Swedish in 2007, is considered to be one of Lispectors most difficult texts 

to read. It consists of several fragments put together into one text; however the text has no 

traditional narrative or structure. It is the flow of moments that moves the text forward, as it is 

written down by the protagonist in the book. 

     The primary aim of this essay is to examine how the protagonist in Stream of Life through 

different means, as the moment, the description, the word and the variations, creates an active 

participation in the formation of its identity. I will discuss the moment and its act of 

constructing the book‟s circular structure, which is of importance. The search for the instant is 

the momentum of the novel, and at the same time a method for the protagonist to approach the 

self; to capture the essence. For this discussion, I have used Michael Bachtin‟s theory of the 

kronotop; the relationship between time and space in the novel. 

     My theory is that the act of writing is a performative strategy in the construction of the 

self. My thesis is based on Judith Butlers Gender Trouble in which she discusses 

performativity, how repetition establishes standards and gender identities in society. If the 

identity is not fixed, but instead created by a connection between cause and effect, this opens 

up for new possibilities. Being aware of the structure, the protagonist might be able to act out 

of it. 
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1. Inledning och syfte 

 

I grekiskan skiljer man på tidsbegreppen Kronos och Kairos. Till skillnad från latinet där 

bägge orden står för tempus, betyder Kronos fysisk mätbar tid
1
 medan ”Kairos är det gamla 

grekiska ordet för ett slags kritisk vändpunkt och signalerar tillfälle och tilldragelse. […] I 

detta krisögonblick slår varseblivningen över från distraktion till koncentration och aktivt 

deltagande i kunskapsprocessen.”
2
  

     Vi översköljs dagligen med intryck, förnimmelser och händelser som kommer in i vårt 

synfält för att lika hastigt lämna det. Det är långtifrån allt vi registrerar som lämnar varaktiga 

spår i medvetandet, men intrycken bidrar ändå till att forma en uppfattning om världen. Vår 

förmåga att läsa av omgivningen är beroende av vår aktiva närvaro; för vi ska lyckas 

tillgodogöra oss information men även för att vi ska kunna anta ett kritiskt och självständigt 

förhållningssätt gentemot det vi upplever. Den konstruktiva perceptionen kräver att vi är i 

nuet.  

     På omslaget till Clarice Lispectors roman Levande vatten står att läsa: ”Ett kvinnligt jag 

skriver till ett manligt du och skildrar sin oro och sina sökanden i en oupphörligt flödande 

monolog som rör sig mellan yrande, bekännelse och förförelse: När jag ska skriva till dig tar 

jag först på mig parfym över hela mig.”
3
 När jag läste den tryckta resumén efter att ha läst 

boken en första gång blev min kommentar i marginalen: är det? Att sammanfatta texten i ett 

kvinnligt jag som riktar sig till ett manligt du kändes för mig som en begränsning av 

Lispectors projekt. Den yrande, bekännande och förförande tonen kände jag inte heller igen. 

För mig var det textjagets vilja att skriva fram sig själv som gjort intryck, och snarare 

beslutsamheten i detta projekt. Viljan att vara ögonblicket, och att vara i det.  

     ”‟I fall silent‟ is Clarice‟s technique of the performative” skriver Hélène Cixous i sin 

analys av Levande vatten, och menar att det medvetna tigandet blir ett redskap för textens 

jag.
4
 Vilka andra metoder för identitetsskapande går att finna i romanen? Jag vill titta närmare 

på ögonblicket, betecknandet, ordet, de upprepade händelserna och deras gemensamma 

strategiska möjlighet. Kan det framskrivna ses som en performativ handling? Och kan 

                                                
1 Magyar Katolikus Lexikon, 12.12.2010. uppslagsord: idő (tid): http://lexikon.katolikus.hu/I/idő.html 
2 Arkitekturteorier, Skriftserien Kairos nr. 5, andra tryckningen (Stockholm: Raster förlag, 2003), s. 3.  
3 Clarice Lispector, Levande Vatten (Stockholm: Tranan, 2007). Övers: Örjan Sjögren. (Originaltitel: Água Viva, 

1973). Omslaget. Sidhänvisningar kommer i fortsättningen följa i den löpande texten. 
4 Hélène Cixous, Reading with Lispector (London Sydney: Harvester Wheatsheaf, 1990).  Övers. red. och 

introduktion: Verena Andermatt Conley.  s. 57. 

http://lexikon.katolikus.hu/I/idő.html
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textjagets oupphörliga projekt att omdefiniera sig själv som olika föremål och tillstånd ses 

som en frigörelsestrategi? 

     I den här uppsatsen ska jag undersöka detta framskrivande. Jag kommer att göra en 

tematisk närläsning av Levande vatten utifrån Judit Butlers teori om performativitet och 

genusidentitet, och undersöka hur Lispector använder sig av upprepning på olika sätt. För att 

kunna undersöka kopplingen mellan upprepning och tid kommer jag även ta hjälp av Michael 

Bachtins teori om kronotopen.  

 

 

Teori och metod 

 

Performativitet 

 

Judith Butler är en av vår tids mest uppmärksammade könsteoretiker, både i hemlandet USA 

och internationellt. Hon fick sitt genombrott med Genustrubbel 1990 och har sedan dess 

publicerat ett stort antal böcker och skrifter där hon vidareutvecklar sina argument.
5
 Butler 

använder sig av en genealogisk metod, vars syfte och tillvägagångssätt hon själv beskriver i 

förordet till Genustrubbel: 

 

En genealogisk kritik bryr sig inte om att efterforska ursprunget till genus, det kvinnliga begärets 

inre sanning, en genuin eller autentisk könsidentitet som förtrycket har osynliggjort; snarare 

undersöker genealogin vad det finns för politiskt intresse av att ge beteckningarna ursprung och 

orsaker åt de identitetskategorier som i själva verket är effekter av institutioner, sedvanor och 

diskurser vilka i sin tur har en mångfald diffusa ursprung.6 

 

Min läsning av Lispector kommer att utgå ifrån Judith Butlers text Genustrubbel, eller 

närmare bestämt hennes teori kring och användande av begreppet performativitet. I 

inledningen till Genustrubbel beskriver Ellen Mortensen avsikten med boken som Butlers 

strävan att göra upp med fördomen om att vi föds med ett biologiskt kön. Enligt Mortensen 

visar Butler istället på att ”Identiteter formas och styrs primärt genom att ingå i en rad 

praxisformer, specifika handlingar som upprepas tills vi förväxlar orsaken med verkan.”
7
 

Genom dessa performativa handlingar, språkliga och kroppsliga, skapas och upprätthålls idén 

                                                
5Judith Butler, Genustrubbel (Göteborg: Daidalos, 2007). Övers: Suzanne Almqvist, (Originaltitel: Gender 

Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, 1990). 
6 Ibid., s. 43. 
7 Ellen Mortensen, ”Förord” i Genustrubbel, Judith Butler (Göteborg: Daidalos, 2007), s. 9. 
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om en ursprunglig natur och om existensen av naturliga könskategorier. Detta upprätthållande 

betecknar Butler som den heterosexuella matrisen. Butler menar alltså att genus är en 

konstruktion, hon skriver att ”det som vi uppfattar som en inre essens hos genus blir till 

genom att vissa handlingar ständigt upprepas i och genom kroppens genusstilisering.”
8
 Det är 

med andra ord genushandlingarna som skapar genus genom sin performativa upprepning. 

     Lika viktigt som det är för Butler att peka på de processer som betecknar oss är det för 

henne att lyfta fram möjliga strategier för förändring. Hon ställer sig kritisk till att feminismen 

kan nå sina mål genom att positionera sig utanför de konstruerade identiteterna, och menar att 

vi istället bör ställa oss frågan: ”Vilka möjligheter föreligger tack vare att kön och genus är 

konstruerade?”
9
  Att se identiteten som en effekt, istället för att se den som ödesbestämd eller 

slumpmässig, öppnar upp för handling eftersom det skapade alltid kan omskapas. I sitt andra 

förord, från 1999, formulerar Butler det som att ”Performativitetens iterativa aspekt erbjuder 

oss en teori om aktörskap, som inte kan förneka att makten är betingelsen för dess 

möjlighet.”
10

 Strukturen i sig lägger med andra ord grunden för en frigörande strategi.  

     Genustrubbel är inte en specifikt litterär teori utan behandlar vår föreställning om kön, 

genus och sexualitet. Men Butlers syn på språket och dess normbärande egenskaper gör 

hennes teori intressant för litteraturvetenskapen. Jag kommer att utgå ifrån de tankar och 

resonemang som Butler för kring performativitet, och se vad de kan tillföra min läsning av 

Levande vatten.  

 

Kronotopen 

 

Michail Bachtin har blivit känd bland annat för sina studier om Rabelais och Dostojevskij. I 

efterordet till textsamlingen Det dialogiska ordet skriver översättaren Johan Öberg att 

Bachtins forskning ”förkroppsligar det moderna humanvetenskapliga perspektivet från Kant, 

Hegel, Marx, Freud och Saussure i hela dess bredd.”
11

 Hos Bachtin inbegriper alltid det 

konstnärliga uttrycket ett mänskligt kulturellt perspektiv. Konsten eller det skrivna ordet blir 

aldrig statiskt eftersom det alltid är en del av en aktiv process. Denna process pågår i dialogen 

på textens nivå men också i mötet med läsaren och historien.
12

 

                                                
8 Butler 2007, s. 28. 
9 Ibid., s. 86. 
10 Ibid., s. 37. 
11 Johan Öberg, ”Efterord” i Det dialogiska ordet, Michail Bachtin (Gråbo: Anthropos, 1997), s. 279. 
12 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet (Gråbo: Anthropos, 1997). Övers: Johan Öberg. (Första upplagan 1991). 

s. 279 f. 
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     I Det dialogiska ordet, under titeln: ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i 

historisk poetik”, utreder Bachtin hur litteraturen genom historien har tagit till sig tiden och 

rummet. Han skriver att ”Den viktiga ömsesidighet som råder i relationerna mellan tid och 

rum och som litteraturen tillägnat sig konstnärligt kommer vi att kalla kronotop (vilket i 

ordagrann översättning betyder ‟tidrum‟).”
13

 Kronotopens förenande av tids- och 

rumskännetecken synliggör en helhet, och är på så sätt genrebestämmande.  

     Inom litteraturen är tiden den viktigaste principen, menar Bachtin, och därför är det 

framförallt tidsproblematiken som hans essäer kretsar kring. Han visar på att det inom 

romankonsten finns olika sorts tid; till exempel äventyrstid i den tidiga grekiska romanen. 

Kännetecknande för äventyrstiden är att den lägger handlingen utanför den biologiska tiden. 

De strapatser som hjälten upplever på sina äventyr har ingen fysisk eller psykisk påverkan på 

honom/henne, och när slutscenen kommer återvänder hjälten till sin älskade och de kan ta vid 

där livet var innan de skiljdes åt, som om ingen tid hade förflutit.
14

 Tiden sätter alltså upp 

förutsättningarna för rummet i romanen, vilket kan ta sig till uttryck på olika sätt. 

Konsekvensen av tidsnaturen i äventyrets kronotop blir statiska karaktärer, det finns inget 

utrymme för förändring eller utveckling av identiteten eftersom äventyrstiden inte lämnar 

spår.
15

 Bachtin skriver att ”Kronotopen bestämmer det litterära verkets konstnärliga enhet i 

dess relation till den reella verkligheten. […] Alla tids- och rumsbestämningar i konsten är 

oskiljaktiga från varandra och alltid emotionellt-värdemässigt färgade.”
16

 De tidsliga och 

rumsliga förhållandena i Levande vatten, och deras betydelse för textjagets projekt, är något 

jag vill titta närmare på. 

 

 

Clarice Lispector 

 

Lispector föddes 1920 i Ukraina men växte upp med sina föräldrar i Brasilien.
17

 Hon är en av 

Latinamerikas mest populära författare, men samtidigt också en av de mer svårlästa. 

Benjamin Moser beskriver Lispector som en av Brasiliens mytiska figurer: ”the Sphinx of Rio 

                                                
13 Bachtin, s. 14. 
14 Ibid., s. 16 ff. 
15 Ibid., s. 36. 
16 Ibid., s. 152. 
17 Örjan Sjögren, ”Förord” i Hemlig lycka, Clarice Lispector (Stockholm: Tranan, 2008), s. 10. 
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de Janeiro, a woman who fascinated her countrymen virtually from adolescence”.
18

 Hennes 

första roman heter Near to the Wild Heart (Perto do coração selvagem) och gavs ut 1943.
19

 

Lispector skrev ett stort antal noveller och romaner under sitt liv. Levande vatten kom sent i 

hennes författarskap, 1973, och beskrivs som Clarices mest radikala och kanske även mest 

svårtillgängliga bok.
20

 Den är sammanfogad av en mängd korta fragment, och påminner inte 

om något tidigare skrivet.
21

 Hennes sista roman, Stjärnans ögonblick (A hora da estrela), kom 

ut 1977.
 22

 Hon dog senare samma år.
23

   

 

 

Tidigare forskning 

 

Det finns relativt mycket forskning gjord på Lispector, framförallt kring de tidigare verken 

och hennes sista roman Stjärnans ögonblick. Det var först under början på 2000-talet som 

man i större skala började översätta Lispector till svenska. Till följd av detta är forskningen 

kring hennes författarskap främst engelskspråkig eller, när det handlar om hela verk över 

Lispector, ofta skriven på portugisiska. Sätten att närma sig hennes skrifter är många. 

     Benjamin Mosers Why this World: a biography of Clarice Lispector kom ut 2009 och är 

den senaste i raden av biografier om Lispector. Moser ställer frågan: ”How can a person who 

lived in a large Western city in the middle of the twentieth century, who gave interviews, 

lived in high-rise apartments, and traveled by air, remain so enigmatic?”
24

 För att hitta ett svar 

kopplar han ihop Lispectors samtid och uppväxt med hennes litteratur, och skapar genom 

denna förening en bild av henne som person.  

     Mycket av forskningen kring Lispectors verk handlar om kön, sexualitet och identitet och 

fokuserar på hennes litteratur i en latinamerikansk kvinnlig tradition. I María José Somerlate 

Barbosas bok Clarice Lispector. Spinning the Webs of Passion diskuteras könsroller, 

stereotyper, myter och synen på åldrandet i det brasilianska samhället utifrån karaktärerna i 

Lispectors noveller.
25

 Det finns även en stor mängd artiklar och essäer, exempelvis i den 

                                                
18 Benjamin Moser, Why this world: a biography of Clarice Lispector (New York: Oxford University Press, 

2009), s. 2. 
19 Ibid., s. 124. 
20 Sjögren, s. 14. 
21 Moser, s. 319 f. 
22 Ibid., s. 371 f. 
23 Ibid., s. 383. 
24 Ibid., s. 3. 
25 María José Somerlate Barbosa, Clarice Lispector. Spinning the Webs of Passion (New Orleans: University 

Press of the South, Inc. 1996).  
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amerikanska tidskriften Luso-Brazilian review. Den innehåller framför allt publikationer kring 

större och mindre teman i specifika verk. Under de senare åren har det dykt upp forskning 

som analyserar Lispector utifrån ett bredare fält. I essäsamlingen Closer to the Wild Heart 

från 2002 finns bland annat läsningar utifrån perspektiv som postkolonialism och klass.
26

 Det 

finns en tidigare framlagd uppsats på Södertörns högskola om Lispector, vilken handlar om 

Stjärnans ögonblick utifrån Hélène Cixous och hennes begrepp ”écriture féminine”.
27

 

     Jag har i första hand tittat på den forskning som behandlar Levande vatten. I Reading with 

Clarice Lispector utforskar Hélène Cixous ett antal av Lispectors texter utifrån olika 

filosofiska perspektiv och praktiker. Verena Andermatt Conley skriver i introduktionen till 

boken att “Lispector practices what Cixous has been looking for.”
28

 Cixous beskriver själv 

Lispectors projekt i Levande vatten som ett jagets vilja att fånga sin essens, men samtidigt en 

kamp emot denna drift eftersom den endast skulle leda till en begränsning. Hon menar att det 

Lispector försöker göra är att hitta en ny ingång till njutningen: ”another way of capturing it, 

without appropriation”.
29

 Enligt Cixous följer Levande vatten en annan lag än den klassiska 

och därför menar hon också att det går att läsa Lispector på flera sätt; man kan antingen följa 

ett tema eller också kan man följa det som skänker njutning.
30

 Hon påpekar dock att inget 

tema är helt isolerat från något annat: hur man än läser kommer textens struktur att leda en 

från det ena temat till det andra. Detta syns även i Cixous egen läsning av Levande vatten där 

ett brett spektra av rubriker och närläsningar kopplar i varandra och tillsammans bildar en 

övergripande analys. 

     I Sexuality and Being in the Poststructuralist Universe of Clarice Lispector – The 

Différance of Desire vill Earl E. Fitz visa hur den poststrukturalistiska teorin erbjuder en 

relevant grund att läsa Lispectors verk utifrån.
31

 Fitz menar att det finns tre områden hos 

Lispector där hennes texter sammanfaller särskilt bra med de frågor som den 

poststrukturalistiska teorin behandlar: den första är stilen och strukturen, den andra hennes 

texters skildrande av ”poststrukturalismens mänskliga ansikte” och den tredje är den känsla av 

ouppfyllda önskningar som är berättelsens drivkraft.
32

 Men det som Fitz framför allt fokuserar 

på är språket. ”In short, desire – presented by Lispector as being inseparable from language – 

                                                
26 Cláudia Pazos Alonso och Claire Williams (red.), Closer to the Wild Heart. Essays on Clarice Lispector 
(Oxford: Legenda, 2002). 
27 Pär Sjölinder, Att läsa Lispector med Cixous. Écriture féminine och Stjärnans ögonblick. C-uppsats framlagd 

på Södertörns högskola 28 januari 2005. (Stockholm). 
28 Verena Andermatt Conley, ”Introduktion” i Reading with Lispector, Hélène Cixous. (London Sydney: 

Harvester Wheatsheaf, 1990), s. viii. 
29 Cixous, s. 16. 
30 Ibid. 
31 Earl E. Fitz, Sexuality and Being in the Poststructuralist Universe of Clarice Lispector – The Différance of 

Desire (Austin: University of Texas Press, 2001).  
32 Ibid., s. 1. 
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emerges as the ultimate marker of poststructuralism‟s vital relevance to the lives led by 

ordinary people.”
33

 Språket är, på gott och ont, den drivande kraften i Lispectors universum. 

Hur detta tar sig till uttryck vill jag undersöka närmare i min analys. 

 

 

Levande vatten 

 

Det finns inget tydligt narrativ i Clarice Lispectors Levande vatten. Istället för att skildra ett 

händelseförlopp består texten av ett antal på varandra följande fragment, upprepningar och 

teman, som alla är tätt sammankopplade. Sara Gordan skriver att det är en text som mediterar 

snarare än att berätta. Hon menar att ”I ‟Levande vatten‟ har Lispector dragit meditationens 

metod till dess spets, till den punkt där texten börjar yra.”
34

 Beskrivningen av romanen som 

meditation är träffande; en djupdykning in i ögonblicket. Till sin form kan texten vid första 

anblick se osammanhängande ut, vilket kanske också är en nödvändighet för dess projekt att 

vara i ögonblicket, men vid en närmare läsning får dess målmedvetna meditation ett tydligt 

fokus och flödet påminner om det i ett mantra. 

     Hélène Cixous beskriver Levande vatten som en bok full av böcker där varje mening kan 

ses som ett enskilt verk.
35

 Alla dessa fragment är i sig hela, men satta i sitt sammanhang blir 

de del av någonting större. En mängd lösa trådar vilka kopplas ihop och bildar en 

sammanhållande väv. Ett flöde. Det finns ett stort antal återkommande teman av olika 

omfattning, både på en konkret och på en abstrakt nivå, till exempel djur, växter, natur, Gud, 

kärlek, kropp, födsel, vilja, rädsla och frihet. Det finns också symboler, som ägget och rosen, 

vilka Lispector redan laddat med en egen betydelse i sina tidigare noveller och texter.  

     Romanen är tät, med korta avskalade meningar. Till sin yttre struktur har den formen av ett 

brev, det vill säga den utgår ifrån ett jag som riktar sig till ett du. I brevet reflekterar jaget över 

världen, livet, och kring den egna existensen. Men det är ett brev som, enligt textens 

skrivande jag, aldrig kommer att läsas av adressaten. (s. 96) Romanen följer istället en slags 

cirkelrörelse där subtila förskjutningar skapar en långsam men konstant framåtrörelse. Ett 

spiralerande. Det finns varken början eller slut, bara fortsättning. 

                                                
33 Fitz 2001, s. 1. 
34 Sara Gordan, ”Lispectors Mirakel” i Dagens Nyheter 5.2.2008, sektion: Kultur, (mediearkivet), s. 57. 
35 Cixous, s. 141 f. 
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2. Jagskapandet i Levande vatten  

 

Lispector menar att om man bortser från människan är havet det mest outgrundliga av alla 

existenser. I novellen ”Vatten i Världen”, ur samlingen Hemlig lycka, skriver hon att ”Det 

salta havet är inte ensamt eftersom det är salt och stort, och det är ett förverkligande.”
36

 Havet 

är levande. Titeln på den engelska utgåvan av Levande vatten är Stream of Life. Om man ser 

vattnet som skapat av ett flöde av droppar och tiden som ett flöde av ögonblick, så skapar på 

samma sett ett flöde av upprepningar vår identitet. I Levande vatten är det detta flöde som för 

texten framåt, ett flöde som på samma gång saknar början och slut. Jaget i texten har själv 

svårt att föreställa sig ”någonting som skulle ha börjat – för var skulle det börja? Och som 

slutade – men vad skulle komma efter slutet?” (s. 32) 

     Jag har delat in min läsning i fyra delar, dels för att det ska vara lättare att följa mitt 

resonemang och dels för att analysen ska bli mer överskådlig, men dessa delar har ingen skarp 

avgränsning utan förhåller sig till varandra på ett organiskt och samspelande sätt. Som Cixous 

har påpekat är det i det närmaste omöjligt, och inte heller eftersträvansvärt, att isolera olika 

teman och trådar i Levande vatten från varandra. I den första delen, som jag kallar 

”Ögonblicket”, tittar jag på tidens roll i Levande vatten, och på hur textjaget förhåller sig till 

denna. Den andra delen, ”Betecknandet”, tar upp textjagets utforskande av sin identitet och 

identifierandet. I delen som heter ”Det skrivna ordet” tittar jag på språket och skriftens roll i 

romanen. Och slutligen i ”Déjà vu”, som är den fjärde delen, undersöker jag upprepningen 

och dess funktion. Dessa delar kopplar jag sedan samman och försöker ta ett steg längre under 

min tredje huvudrubrik: avsnittet som heter ”Strukturen som strategi – en sammankopplande 

analys”. 

 

 

Ögonblicket  

 

Redan på de första sidorna i Levande vatten etableras en nära relation med tiden, och 

framförallt med ögonblicket: 

 

                                                
36 Clarice Lispector, Hemlig lycka (Stockholm: Tranan, 2008). Övers. Örjan Sjögren. (Originaltitel: Felicidade 

Clandestina, 1971), s. 182. 
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Är ögonblicket mitt tema? mitt livstema. Jag försöker hålla mig à jour med det, tusentals gånger 

delar jag upp mig i lika många gånger som de ögonblick som förflyter, fragmentarisk som jag är 

och osäkra som ögonblicken är – jag sluter bara förbund med det liv som både föds och växer med 

tiden; endast i tiden finns det plats för mig. (s. 9)  

 

Detta ögonblick är centralt för textjaget, och för hela romanen, då det till stor del är sökandet 

efter att vara i ögonblicket som för texten framåt. Men vad är det som definierar ögonblicket? 

För att hitta en bestämning har jag utgått ifrån Michail Bachtins teori om kronotopen.  

     I kronotopen förtätas tid och rum, vilket skapar en åskådlig helhet. I denna oupplösliga 

enhet kallar Bachtin tiden för rummets fjärde dimension.
37

 Han menar att genom att skriva 

fram tiden i rummet skapar författaren en egen värld. ”Alla romanens abstrakta element – 

filosofiska och sociala generaliseringar, idéer, analyser av orsak och verkan osv – kretsar 

kring kronotopen och fylls tack vare den med kött och blod, blir delaktiga i det konstnärliga 

bildskapandet. Sådan är kronotopens gestaltande betydelse.”
38

 

     I Levande vatten är ögonblicket betydelsefullt för romanens struktur. I sina fragment 

försöker textjaget fånga ögonblicket gång på gång, det är i själva verket flödet av ögonblick 

som är det eftersträvansvärda. (s. 17) Cixous skriver att ”The least page of Agua viva is 

always all of Agua viva.”
39

 På samma sätt som ögonblicket är helt i sig är fragmenten det. 

Gemensamt är även att deras flöden skapar någonting större. Lispector visualiserar något 

liknande när hon låter textjaget filosofera kring spegeln som objekt; en enda skärva är alltid 

hela spegeln. Det finns ingen skillnad mellan det hela och delen förutom den fysiska 

storleken, spegelns egenskap är alltid densamma. ”Spegel? Detta kristalliserade tomrum som 

inom sig har rymder som låter en gå framåt i all oändlighet: för spegeln är det djupaste rum 

som finns.” (s. 102) Spegeln är ett tomrum samtidigt som den tillåter rummet att expandera i 

oändlighet. I spegeln kan tid och rum växa och krympa, och ur rörelsen uppstår nya 

dimensioner.  

     Med en yta låter spegeln oss att se det oändliga, och på samma sätt kan ett ögonblick 

beskriva evigheten. Textjaget skriver att ”Ögonblicket är omedelbart i sig självt. Samtidigt 

som jag upplever det kastar jag mig in i dess övergång till ett annat ögonblick”. (s. 99) I 

ögonblicket sammanfaller början och slut, det är i sig tidlöst, men av samma anledning evigt. 

Vi befinner oss hela tiden i nya ögonblick, medan vi försöker fånga ett ögonblick har det 

redan hunnit bli nästa, därför blir sökandet ett ständigt framåtskridande. Sara Gordan skriver 

                                                
37 Bachtin, s. 14. 
38 Ibid., s. 159. 
39 Cixous, s. 24. 



13 

 

att ” Ögonblickets övergång i nästa är ‟it‟, meditationens mantra, Gud – det som är över innan 

det är uttalat. Därför upprepas och varieras meditationen kring ögonblicket tills läsaren ändå 

anar det.”
40

 Kanske är det flödet som visualiserar det enstaka ögonblicket, på samma sätt som 

ögonblicket visualiserar evigheten? 

     Vad är det då som textjaget vill uppnå med att vara i ögonblicket? I Levande vatten står det 

att ”glädje är tidsmateria och glädje är i högsta grad ögonblicket. Och i ögonblicket finns dess 

eget är. Jag vill fånga mitt är.” (s. 8) Ögonblicket är med andra ord kopplat till identitet och i 

ögonblicket letar textjaget efter den egna essensen. Detta kan man även utläsa av textjagets 

ord: ”Att mäta tiden är bara en arbetshypotes. Men det som finns är förgängligt och därför är 

det nödvändigt att mäta den oföränderliga och beständiga tiden.” (s. 67) Tiden blir ett medel 

och ett verktyg för att komma ett steg närmre det egna jaget.  

 

 

Betecknandet 

 

Det är ont om explicita genusmarkörer i Levande vatten. Kanske är det till viss del en följd av 

perspektivet, men jag upplever det framförallt som en medveten strategi. Boel Hackman 

skriver i essän ”Makten att tala och benämna. Om performativitet i Elin Wägners och Edith 

Södergrans litterära strategier” om hur framskrivandet av ett auktoritativt och starkt jag och 

det samtidiga utforskandet och överskridandet av begreppet kvinna får en performativ 

betydelse.
41

 Hackman har utgått från Edith Södergrans texter, men jag ser en koppling till 

Levande vatten.  

     Den uppdelning av världen som textjaget gör handlar i första hand om att vara eller inte 

vara ”it”. ”It” är det opersonliga (s. 36), födelseförloppet (s. 42 f.), klockans tickande och 

luften (s. 58).  ”It” är ett högre plan av mänsklighet, eller omänsklighet. (s. 70) Textjaget 

beskriver det som att ”it är ett rent grundämne. Det är vad ögonblicket i tiden består av.” (s. 

42) När en könsuppdelning och orden hon och han trots allt förekommer är det som att 

Lispector velat ta dem ur sitt vardagliga sammanhang, där vi kopplar ihop dem med 

föreställningar om kvinnligt och manligt, genom att objektifiera och märka ut orden: ”En 

»han« som jag känner” (s. 62) eller ”Jag kände en »hon«”(s. 62). Butler menar att ”handlingar 

                                                
40 Gordan, s. 57. 
41Boel Hackman, ”Makten att tala och benämna. Om performativitet i Elin Wägners och Edith Södergrans 

litterära strategier” i Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja (Göteborg: Kabusa böcker, 2008), s. 120. 
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och gester, formulerade och manifesterade begär, [skapar] illusionen att det finns en inre 

organiserande genuskärna, och denna illusion vidmakthålls diskursivt för att reglera 

sexualiteten inom den reproduktiva tvingande heterosexualitetens ramar.”
42

 Är Lispectors ”it” 

ett sätt att försöka bryta illusionen och säga att det är något annat än kön som utgör vår 

mänskliga kärna?  

     Fitz beskriver Lispectors ”it” som en sammansmältning av hon och han. Han skriver att 

Lispector slår ihop ”the segregating and divisive distinctions of ‟him‟ and ‟her‟ into a more 

common ‟it,‟”.
43

 Men frågan är om Lispectors tanke med ”it” inte snarare syftar på en 

upplösning av könsdefinitionerna än en sammanslagning av dem. Textjaget skriver själv om 

”it” att ”jag har det opersonliga i mig och det är inte fördärvat och kan inte fördärvas av det 

personliga som ibland dränker mig; men jag torkar i solen och jag är något opersonligt med en 

hård kärna som kan gro.” (s. 36 f.) Om ”it” är det opersonliga kan det inte kopplas till kön 

eftersom i anslutning till kön, vare sig vi vill det eller ej, följer föreställningar som definierar 

den personliga identiteten. 

     Det är först en bra bit in i Levande vatten som vi får reda på att textjaget är en kvinna. Om 

vi ens får det? Ordet kvinna kommer i ett flöde av frågor: ”Är jag en av de svaga? en svag 

kvinna som överväldigats av en oupphörlig och galen rytm? om jag hade varit stabil och stark 

skulle jag kanske inte ens ha hört rytmen?” (s. 24) Protagonisten förhåller sig till 

samhällsstrukturen, men gör det på sitt egna sätt. I sin bok Bodies that Matter skriver Butler 

om hur namngivandet är normbärande: 

 

Consider the medical interpellation which […] shifts an infant from ‟it‟ to a ‟she‟ or a ‟he,‟ and in 
the naming, the girl is ‟girled,‟ brought into the domain of language and kinship through the 

interpellation of gender. But the ‟girling‟ of the girl does not end there; on the contrary, that 

founding interpellation is reiterated by various authorities and throughout various intervals of time 

to reenforce or contest this naturalized effect. The naming is at once the setting of a boundary, and 

also the repeated inculcation of a norm.44 

 

Detta namngivande är något som Lispector utmanar. Textjaget ger sig själv ett namn, en 

handling som i sig är betecknande, men sammanhanget och sättet det görs på för in en nivå av 

tvivel. ”Eftersom Gud inte har något namn kommer jag att ge honom namnet Simptar. Det hör 

inte hemma i något språk. Själv tar jag namnet Amptala. Såvitt jag vet finns inget sådant 

namn.” (s. 57) Det egna namngivandet kommer i samma andetag som namngivandet av Gud; 

                                                
42 Butler 2007, s. 214. 
43 Fitz 2001, s. 62. 
44 Judith Butler, Bodies that Matter (New York: Routledge, 1993), s. 8. 
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någon som inte kan benämnas med namn. Textjaget tar själv ett namn som inte finns och 

därmed inte heller har någon tidigare laddning. Cixous beskriver det som att Lispector 

namnger utan att försöka fånga eller stänga in. Hon skriver att Lispector förvisso namnger 

Gud, men detta namngivande inte blir ett fängelse eftersom hon samtidigt pekar på att 

språkets omöjlighet att innefatta Honom, Gud tillhör inget språk. ”She gives him a name, but 

she does not take him by the name. She does not give him a name in order to take him. She 

gives him his name, a name that does not belong to any language, and that is not going to 

capture him, put him in a structure and come back to him.”
45

 Textjaget vill undvika att placera 

sig själv i ett fack, men även att placeras i ett fack av andra. Genom att namnge sig själv och i 

samma mening namnge Gud har textjaget förekommit ett namngivande utifrån och säkrat sin 

egen fria position genom att lägga det eventuella definierandet på läsarens ansvar. Det är som 

att textjaget säger: Varsågod, placera in mig i systemet men i så fall kommer du även att 

placera in Gud. Värt att uppmärksamma är också att dessa namn, Simptar och Amptala, 

endast existerar i ögonblicket, de förekommer således inte på fler ställen i boken. 

 

Definitionen 

 

Textjaget vill vänta med att definiera sitt eget kön. ”Det slog mig plötsligt att man inte 

behöver någon ordning för att leva. Det finns ingen mall att rätta sig efter och inte heller har 

man någon egen mall: jag föds. Jag är ännu inte redo att tala om »han« eller »hon«.” (s. 46 f.) 

Fitz refererar till detta och menar att språket skapar ett unikt utrymme för jaget:  

 

Projecting existence as a function of the self-generating play of language, and thereby 

underscoring its inescapable mutability, the ‟I‟ of The Stream of Life then begins to question the 

concept of gender in her new, language-determined and archetypal conception of being46  

 

Textjagets reflexion fortsätter lite senare med orden: ”jag känner att jag snart är redo att tala 

om han eller hon” (s. 47), och sedan: ”Jag kan nu börja förbereda mig för »han« eller »hon«.” 

(s. 56) Den egna identifikationen är en utdragen språklig process för jaget i texten. Genom det 

som Fitz kallar det språkbestämda varat, bildas en öppning för textjaget att delta i skapandet 

av sig själv, men denna öppning medför även ett ansvar. Detta ansvar är också närvarande i 

textjagets egen reflexion: ”Jag tänker gå tillbaka till mitt eget okända och när jag föds ska jag 

berätta om »han« eller »hon«. Vad som för närvarande håller mina krafter vid liv är »det där« 

                                                
45 Cixous, s. 12. 
46 Fitz 2001, s. 31. 



16 

 

som är ett »it«. Att av sig själv skapa en varelse är något mycket allvarligt. Jag håller på att 

skapa mig.” (s. 57)  

     Textjaget menar i citatet ovan att det finns någonting bestämt inom oss från allra första 

början, men att detta är fristående från kön och istället knutet till ”it”. I Levande vatten kan 

jaget på grund av tidens struktur ta sig tillbaka till detta innan och vara med om sin egen 

födelse. Emedan det funnits ett tillstånd av existens innan livet kan textjaget efter födseln 

förhålla sig till att leva på ett medvetet sätt, och även till definitionerna hon eller han. Cixous 

beskriver det på följande sätt:  

 

The subject is yet to come, and in place of a subject, one has that which constitutes itself, a 

presubject. It is stated all the time that ‟I write‟ or ‟I live‟ before she or he, before the subject 
differentiates itself, becomes personal, determines itself. Clarice dwells inside those moments, in 

the space of the not yet and the already.47 

 

Hon menar att det är i de här stunderna textjaget kommer som närmast njutningen, vilket 

enligt henne är ett av bokens huvudteman.
48

 Att läsa detta innantillstånd utifrån Butler är 

svårare. Butler vill komma bort ifrån den existentialistiska teorin, vilken hon menar utgår från 

tanken om att det finns ett fördiskursivt jag som sedan fläckas av kulturen.
49

 Istället menar 

hon att det är först i och med beteckningen som vi faktiskt kan tala om ett jag: 

 

Om identiteten gör sig gällande genom en beteckningsprocess, om identiteten alltid redan är 

betecknad och ändå fortsätter att beteckna medan den cirkulerar i olika sammankopplade 

diskurser, då kan frågan om aktörskapet inte besvaras med en hänvisning till ett »jag» som skulle 

existera före betecknandet. Med andra ord ligger möjligheterna att hävda ett »jag» i betecknandets 

struktur50 

 

     Textjaget vill inte sammanfatta sig själv, inte heller omdefiniera sig själv som någon utan 

som allt och inget. Vara ”kalejdoskopisk” (s. 42), det vill säga som ett instrument med speglar 

vilket reflekterar andra föremål. Ofta är frågan som textjaget ställer sig inte vem är jag? utan 

vad? Och svaret, när det överhuvudtaget finns något, varierar. Det kan lyda: ”Jag är ett hjärta 

som slår i världen” (s. 45), ”Jag är en frukt som förtärs av en mask” (s. 88), eller bara: ”Jag är 

– mig.” (s. 36) Varje definition gäller bara för ögonblicket. På samma sätt som att 

kalejdoskopets reflexion ändras varje gång dess färgade glasbitar kastas om, ändras jagets 

identitet. ”Vad är jag i det här ögonblicket? Jag är en skrivmaskin som får de torra tangenterna 

                                                
47 Cixous, s. 15. 
48 Ibid. 
49 Butler 2007, s. 223 f. 
50 Ibid., s. 225. 
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att eka i den fuktiga och mörka gryningen. Människa har jag inte varit på länge. Man ville att 

jag skulle vara ett föremål. Jag är ett föremål.” (s. 114) 

     Butler menar att det är viktigt att feminismen inte ställer sig utanför de konstruerade 

identiteterna eftersom ”konstruktionen är handlingens nödvändiga scen, själva förutsättningen 

för dess tydlighet och kulturella begriplighet.”
51

 Det Lispector har gjort är att ta fasta på 

formen och på kontinuiteten, men hon har samtidigt vridit verkligheten ett steg till. Utan att 

inta en ståndpunkt utanför strukturen lyckas Lispector vända den i sitt eget syfte. Jaget i 

texten förhåller sig till samhällets objektifiering av kvinnan, men gör det bokstavligt. I och 

med att textjaget blir sedd som objekt och inte som människa, och i och med ögonblickets 

performativa karaktär, kan textjaget skapa om sig gång på gång som objekt. Men som olika 

sådana. Det finns ingen praxis för vilket objekt jaget i texten ska vara.  

 

Det artificiella  

 

Det finns ett flertal avsnitt i Levande vatten där man kan läsa texten ordagrant och samtidigt i 

allra högsta grad symboliskt. Till exempel när textjaget skriver att ”Jag ska börja framställa 

min egen parfym: jag köper lämplig alkohol och tillsätter essensen av det som redan har 

utvunnits och framför allt fixermedel som måste vara av rent animaliskt ursprung.” (s. 56) 

Och senare: ”När jag ska skriva till dig tar jag först på mig parfym över hela mig.” (s. 68) 

Hade det varit ett fysiskt möte hade man kunnat läsa denna gest bokstavligt, men nu är texten 

ett brev, och därför blir den även en framskriven gest. Det vill säga: innan jag skriver till dig 

tar jag på mig en yta, en hinna av essens och fixermedel. Detta kan vara en fysisk handling 

som textjaget utför för att skapa det jag som sedan skriver, men det kan också vara en enbart 

textuell handling. En symbol för att jaget till viss del behöver förställa sig och gå in i en roll 

under skrivhandlingen; textjaget fabricerar sig själv. 

     Butler skriver att ”Enligt uppfattningen om identifikationen som en realiserad fantasi eller 

inkorporering är det emellertid tydligt att koherens är något som man begär, önskar, 

idealiserar, och att denna idealisering är ett resultat av ett fysiskt betecknande.” 52 Hon menar 

att våra handlingar ger sken av en sammanhållen inre kärna, och att detta delvis döljer det 

faktum att identiteten även formas av yttre faktorer. Det finns ett samband mellan orsak och 

                                                
51 Butler 2007, s. 229. 
52 Ibid., s. 214. 
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verkan, ett växelspel mellan hur man framställer sig själv och hur man upplevs.
53

 Butler 

skriver att ”Sådana allmänt konstruerade handlingar, gester, utföranden är performativa i den 

bemärkelsen att den kärna eller identitet som de gör anspråk på att uttrycka är fabricerad och 

upprätthålls med kroppsliga tecken och andra diskursiva medel.”
54

 Det som protagonisten 

omskapar sig själv utifrån är inte mer äkta, utan även det en fabricering. Men genom att själv 

lägga på sig denna yta, är textjaget hela tiden medveten om det framställande i denna 

handling.  

     Ellen Mortensen sammanfattar en av Butlers poänger med meningen: ”I vår strävan efter 

att framstå som begripliga och legitima subjekt, mimar och simulerar vi alla en ideal 

genusfiguration, som visar sig vara en artificiell konstruktion.”
55

 Den enda gången textjaget 

talar om kvinnligt och manligt är när det handlar om blommor. Här kan vissa blommor vara 

manliga eller kvinnliga på samma sätt som att andra är dödliga, barnsliga, eller majestätiska. 

(s. 74 ff.) Textjaget beskriver orkidén som en elegant kvinna. Först skildras den som 

osympatisk, men sedan ändrar textjaget uppfattning och höjer blomman till skyarna: ”Jag 

älskar orkidéer. De är artificiella redan när de uppstår”. (s. 75) Det finns alltså enligt textjaget 

ingen sann essens hos orkidén, den är helt och hållet en fabricering. Därför har den heller 

ingen ursprunglig begränsning.  

     Till skillnad från orkidén har textjaget alltid en begränsning, även om den är grundad i 

olika företeelser i olika avsnitt i texten. Först skriver textjaget att ”det enda som begränsar 

mig är verkligheten” (s. 21), sedan ändras det till: ”Jag begränsas endast av min identitet” (s. 

34), för att i slutet av Levande vatten återgå till det förstnämnda: ”bara verkligheten begränsar 

mig.” (s. 93) Det finns ingen sann mänsklig natur, men vi är inte heller rakt igenom 

artificiella. Butler skriver: ”Att den genuspräglade kroppen är performativ tyder på att den 

inte har någon ontologisk status som är oberoende av de handlingar som konstituerar dess 

verklighet.”
56

 Vårt möte med andra människor, i text eller verklighet, är alltid ett betecknande 

växelspel eftersom vi hela tiden förhåller oss till varandra. 

 

 

 

 

                                                
53 Butler 2007, s. 214. 
54 Ibid. 
55 Mortensen, s. 19. 
56 Butler 2007, s. 214. 
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Det skrivna ordet  

 

I Levande vatten spelar ordet och språket en viktig roll, både för textjagets identitet och för 

romanens struktur. ”For Lispector‟s characters, there is no getting outside of language; the 

world is indeed text and […] the limits of one‟s world truly are the limits of one‟s 

language.”
57

 För Fitz gäller utlåtandet för jaget på textens nivå lika väl som för människan 

generellt.  Han skriver att: ”Lispector‟s fictions show us how language, that most definitively 

human of our traits, structures our awareness of our existence at the same instant or moment 

(these also being key Lispectorian motifs) that it „deconstructs‟ it.”
58

 Språket har i sin karaktär 

makten att både skapa och splittra.  

     Synen på det skrivna ordet som sanningssägare kan bli en självuppfyllande profetia. Butler 

skriver i sitt förord från 1999 följande:  

 

Nyckeln till min förståelse av genusperformativiteten hämtade jag ursprungligen från Jacques 
Derridas tolkning av Kafkas »Framför lagen». Den som väntar på lagen och som sitter där utanför 

lagens port, tillskriver denna lag en särskild kraft. Det är genom antecipationen av ett auktoritativt 

uppenbarande av mening som denna makt erkänns och installeras: antecipationen frambesvärjer 

sitt föremål.59  

 

Butler menar att vi är fångade i tron att varje människa har en sann essens inom sig, och att 

det är tron som till slut kommer att frambringa denna sanna essens. Våra antaganden skapar 

verkligheten, och inte tvärt om. Cixous tar upp samma berättelse av Kafka i sin läsning av 

Levande vatten. Hon menar att ”Framför lagen” bygger på individens respekt och lydnad inför 

lagen, emedan denne annars kommer att upptäcka att lagen inte existerar. Frågan om lagen 

finns överallt i Lispectors texter, skriver Cixous, Lispector dikterar lagen som ger form. Hon 

uttrycker det som att ”one has to remain in front of the word, so that the word dictates the 

law.”
60

 

     Som jag nämnt tidigare skriver Fitz att Lispectors karaktärer endast existerar i språket. 

Detta kan läsas som både ett negativt och ett positivt villkor. Textjaget i Levande vatten 

reflekterar genom hela texten kring sitt skrivande; över skriftens form och över dess mening: 

”jag vet inget annat sätt att fånga allt som sker just nu än att leva varenda sak som händer mig 

                                                
57 Fitz 2001, s. 27. 
58 Ibid., s. 13. 
59 Butler 2007, s. 28. 
60 Cixous, s. 11. 
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nu och på en gång och det spelar ingen roll vad. […] Och varje sak som händer mig lever jag 

här genom att anteckna det.” (s. 93) Textjaget skriver sin text men lever den också på samma 

gång. Cixous menar att det sorgliga med ordet är att det separerar. ”There is a difference in 

language between the subject who has pleasure and the one who says it. That is the very 

theme of Agua viva”.
61

 I skrivakten cementeras händelserna, men orden avlägsnar samtidigt 

upplevelsen från dess ursprungliga känsla. Genom skriften skapar vi en distans till oss själva. 

     Också Butler menar att det ligger en svårighet i språket som uttryckssätt för jaget. ”Ty 

detta »jag» som du läser är delvis en konsekvens av den grammatik som styr personers 

tillgänglighet i språket. Jag står inte utanför det språk som strukturerar mig, men jag är inte 

heller determinerad av språket som gör detta »jag» möjligt.”
62

 På så sätt är språket på samma 

gång en begränsning och en förutsättning. På samma sätt som hon menar att handlingar och 

gester döljer identitetens kausalitet som en reglerande lag, menar Butler att språket gör det: 

eftersom en berättelse börjar mitt i ett skeende, finns det alltid något som skett innan, vilket 

redan format jagets relation till språket. ”In the making of the story, I create myself in new 

form, instituting a narrative ‟I‟ that is superadded to the ‟I‟ whose past life I seek to tell.”
63

 

När vi berättar om oss själva berättar vi alltid en subjektiv sanning, vi uppfinner oss själva på 

nytt utifrån vår egen jag-bild. 

 

En fjärde dimension 

 

Textjaget reflekterar över tankarnas koppling till orden, och över sin rädsla för ögonblicken 

bortom tankarna. Ett tillstånd i vilket man ”inte längre använder de ord med vilka tankar 

produceras.” (s. 93) Om det är orden som skapar tankarna, vågar man då leva utan att skriva? 

Textjaget går ännu längre i sin reflexion. Tidigare har ögonblicket kopplats samman med 

mörkret (s. 45), och nu ställs frågan: ”Att inte använda ord, är det att förlora sin identitet? är 

det att förlora sig i det avgörande skadliga mörkret?” (s. 93) Om textjagets strävan efter att 

befinna sig i, och samtidigt vara ögonblicket är beroende av språket, är då ögonblicket utan 

ordet endast en plats där man förlorar sig själv?  

     Om vi går tillbaka till delen om ögonblicket kan vi se att Bachtin kallar den oupplösliga 

enheten mellan tid och rum för kronotop, och att han beskriver tiden som rummets fjärde 

dimension. I början av Levande vatten skriver textjaget: ”Jag ska berätta något för dig: jag 

                                                
61 Cixous, s. 16. 
62 Butler 2007, s. 37. 
63 Judith Butler, Giving an Account to Oneself (New York: Fordham University Press, 2005), s. 39. 
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håller på att försöka fånga den fjärde dimensionen av nu-ögonblicket som är så flyktigt att det 

inte längre är eftersom nu redan har blivit ett nytt nu-ögonblick som inte heller är längre.” (s. 

7 f.) Och lite senare: ”Ordet är min fjärde dimension.” (s. 9) Denna koppling mellan 

ögonblicket och det skrivna ordet är ett återkommande inslag i Levande vatten. ”Det finns 

inget svårare än att överlämna sig åt ögonblicket. Denna svårighet är mänsklig smärta. Den är 

vår. Jag överlämnar mig i ord och jag överlämnar mig när jag målar.” (s. 63) Överlämnandet 

sker alltså genom handling, och här genom den skrivna handlingen eftersom Levande vatten 

är en text. 

     Orden i Levande vatten skriver fram rummet och skapar samtidigt tiden. Textjaget 

uttrycker det som att ”Mitt tillstånd är det hos en trädgård med rinnande vatten. När jag 

beskriver den försöker jag blanda ord så att tiden ska uppstå. Det jag berättar bör läsas snabbt 

som när man tittar.” (s. 19) Sättet att skriva på, vilket ligger nära stream of consiousness, är 

enligt textjaget ”ett sätt att hålla mig i fas med ögonblicket; jag agerar i kärnan av själva 

ögonblicket.” (s. 68) Cixous beskriver rörelsen i Levande vatten som att ”There are only 

beginnings, hundreds of them. We take off, without end. […] One reads in one movement, 

which does not mean anything. Rather, one should say, one reads in a circle. One follows the 

text‟s breathing rhythm.”
64

 Eftersom boken saknar ett narrativt element så är vi som läsare 

utlämnade åt texten. Vi kan bara följa vad som står skrivet, låta orden skapa sin egen 

framåtrörelse.  

 

Makt 

 

Således innebär ordet även makt, vilket man kan se på fler ställen i Lispectors roman. Jaget 

skriver att ”allt som händer och faller mig in antecknar jag för att fixera det.” (s. 22) Ordet 

fixerar och skriver fram en historia som med tiden blir en sanning. Det som inte skrivs, finns 

det? Även om det fanns något annat kommer ingen någonsin att få reda på vad. Som utsägare 

av orden har textjaget skapat sig en maktposition. Fitz uttrycker det som att ”language does 

not reflect reality so much as it creates – and constantly transforms – it”.
65

 

     Språket är med andra ord i hög grad det som formar verkligheten, och detta formande sker 

genom upprepningen. ”[S]anningarna är illusioner”, skriver Friedrich Nietzsche, de är ”en 

summa av mänskliga relationer som har stegrats poetiskt och retoriskt, tolkats, smyckats, och 
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som efter långt bruk förefaller fasta, kanoniska och bindande för ett folk”.
66

 Ingenting blir en 

sanning efter att ha sagts en gång, men yttras ett påstående tillräckligt många gånger blir det 

till slut allmänt vedertaget och upplevs som sant. Eller som Butler uttrycker det: 

 

Subjektet är inte fastställt av de regler varigenom det utvecklas, ty betecknandet är inte en 

grundläggande handling, utan snarare en reglerad upprepningsprocess som just genom att skapa 

materialiserande effekter genomdriver reglerna och samtidigt döljer sig själv. På sätt och vis äger 

allt betecknande rum inom upprepningstvångets verksamhetsområde67 

 

     Textjagets projekt kan ses som en vilja att skapa sig själv i ord, men skrivandet kan även 

ses som kroppsligt. Inte minst för att textjaget själv uttrycker att ”Det jag skriver till dig 

skriver jag inte för att det ska läsas – det är till för att varas.” (s. 46) Jag har tidigare nämnt 

stycket där jaget i Levande vatten tar på sig parfym innan skrivakten. Cixous ser scenen som 

en av de viktigaste i boken, hon skriver: ”It is a scene that puts into body the gesture of 

writing and its verbal meaning. […] From this hybrid and strange body of the one who writes, 

living and not living, a scene of writing emerges: ‟I am going to write now as my hand 

moves.‟”
68

 Här har själva skrivakten kommit att bli en kroppslig handling. Lispectors mening 

följs av orden ”I won‟t interfere with what it writes.”
69

 I Lispectors ord går att utläsa att 

skrivrörelsen är konstant, något som ständigt pågår. Textjaget kan sedan aktivt välja att vara 

delaktig i denna rörelse; att skriva sig. Cixous menar att detta är ett försök från Lispectors sida 

att överbygga den delning som sker mellan bok och kropp: ”For Clarice, to write is a human 

act. She does not write in the space without body of the law, but with the hand.”
70

 

     I den svenska översättningen blir separationen mellan kropp och vilja, och kopplingen 

mellan kropp och skrivhandling, tydligt: ”Nu tänker jag låta handen skriva fritt; jag rör inte 

det den skriver.” (s. 68, min kursiv) Hur kan man undgå att röra vad den egna handen skriver? 

Och vad kan uppnås med en sådan brytning? Textjaget beskriver ordet som något bekant men 

samtidigt avlägset, och alltid ouppnåeligt. Därför blir skrivandet att umgås med det omöjliga. 

(s. 95) Att skriva sina tankar utan att stanna upp för textjaget närmare ögonblicket, men 

eftersom orden följer tanken med en viss fördröjning ligger i skriften en grundläggande 

svårighet att befinna sig i ögonblicket. Att koppla loss tankarna från skrivandet och låta 

                                                
66 Friedrich Nietzsche, ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening” i Artes. Tidskrift för litteratur, konst och 

musik, nr. 4, 1984, s. 10.  
67 Butler 2007, s. 227. 
68 Cixous, s. 13. 
69 Ibid. 
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handen röra sig automatiskt är ett sätt för textjaget att hålla sig á jour med ögonblicket, även 

om ”en viss ofas uppstår”. (s. 68)  

 

Tystnad 

 

Flödet ger romanen sin karaktär, och skapar ett tillstånd som av flera Lispector-forskare 

beskrivs som tystnad. Det finns mycket skrivet kring tystnaden i Lispectors verk. Tystnaden 

finns i tomrummet, i ett upprepat utelämnande av vissa ord vilket vi såg tidigare när vi talade 

om användningen av hon och han, men även i ordflödet. I texten ”A Discourse of Silence – 

The postmodernism of Clarice Lispector” talar Fitz om ett tillstånd av tystnad skapat av vad 

han kallar ett brusande ordregn:
71

 

 

Turning against itself, the literature of postmodernism shows us that the more we talk, the less we 

communicate, that silence, because it leads to a pure, uncontaminated preverbal state, ironically 

begins to do what we want language to do.72  

 

Textjaget uttrycker sig på ett liknande sätt: ”Kammarmusik har ingen melodi. Den är ett sätt 

att uttrycka tystnaden. Det jag skriver till dig är en kammartext. Och det som jag försöker 

skriva är ett sätt att kämpa för att komma loss.” (s. 60) 

     När Cixous tar upp tystnaden i sin läsning av Levande vatten skriver hon, vilket jag 

nämnde i inledningen: ”‟I fall silent‟ is Clarice‟s technique of the performative.”
73

 Cixous 

menar att tigandet är ett sätt att säga:  

 

I am, I keep quiet, I keep quiet this me, this reflection of myself on myself that would prevent me 

from hearing the other in order to signify the force of silence, or of falling silent, she inserts white 

spaces in the text.74  

 

Hos Lispector handlar tystnaden om att bevara vissa saker för sig själv. Textens jag skriver: 

”Modet att leva: jag låter det vara dolt som måste vara dolt och som måste stråla i hemlighet. 

Jag tiger.” (s. 85) Genom att inte lämna ut allt kan jaget behålla sin frihet och självständighet 

gentemot läsaren och språket, trots att jaget hela tiden står i förhållande till dessa. Utan vårt 

medgivande avlägsnar sig textjaget under korta stunder från skrivandet, eller ger i alla fall 

sken av att göra det. ”Nu tänker jag göra ett kort uppehåll för att fördjupa mig ännu mer. 

                                                
71 Earl E. Fitz, ”A Discourse of Silence: The Postmodernism of Clarice Lispector.” i Contemporary Literature 
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Sedan kommer jag tillbaka. [nytt stycke] Jag är tillbaka. Jag har varit och funnits till” (s. 42) 

och lite senare ”Nu tänker jag ta en cigarett. Kanske återgår jag till skrivmaskinen eller 

kanske slutar jag just här och sätter punkt för gott. Jag, som aldrig är passande. [nytt stycke] 

Jag är tillbaka. Jag tänker på sköldpaddor.” (s. 71) I dessa glapp av tystnad kan textens jag 

föra in något nytt i berättelsen, till exempel sköldpaddorna, något som inte hade kunnat 

förutses. Textjaget förbehåller sig rätten att komma och gå, och skapar sig därigenom en frihet 

inom formen: ”Min röst faller i din tystnads avgrund. Du läser mig under tystnad. Men på 

detta obegränsade stumma fält fäller jag ut vingarna, fri att leva.” (s. 72 f.) Som läsare kan 

man aldrig vara säker på vilken vändning texten kommer att ta. 

 

 

Déjà vu 

 

I Levande vatten finns det fragment, meningar och enstaka ord som genom texten återkommer 

nästan bokstavligen. Ett exempel är stycket:  

 

     Så märker jag plötsligt att jag under en lång tid inte har förstått någonting. Håller eggen på min 

kniv på att bli slö? Ännu troligare är nog att jag inte förstår därför att det jag ser nu är svårt: jag 
håller i smyg på att komma i kontakt med en för mig ny verklighet som det ännu inte finns tankar 

till och ännu mindre ord som betecknar den: den är en upplevelse bakom tankarna. (s. 60) 

 

Samma stycke återkommer lite senare med den enda skillnaden att den inledande meningen 

nu lyder: ”Så plötsligt märker jag att jag inte vet någonting.” (s. 89) Vid en första läsning är 

det inte självklart att man lägger vikt vid detta, då stycket befinner sig mitt i ett flöde av ord. 

Men upprepningen, den lilla förändringen och sammanhanget som stycket står i leder till en 

viss förskjutning.  

     I essän ”Defamilarization and Déjà Vu in Laços de família” tar Cláudia Pazos Alonso upp 

déjà vu-momentet i Lispectors novellsamling Familjeband (Laços de família, 1960). Alonso 

analyserar samlingen som en helhet, tematiskt och strukturellt, och visar på hur användningen 

av déjà vu fungerar som en metod för främmandegörandet.
75

 Hon kommer fram till att 

”Through a combination of a complex web of déjà vu and other defamiliarizing devices, 

Clarice Lispector deftly turns the tables on Freud‟s infamous dictum that ‟biology is 
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on Clarice Lispector (Oxford: Legenda, 2002), s. 73. 
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destiny‟.”
76

 Alonso menar att effekten av déjà vu i berättelsen tvingar läsaren att se det 

vardagliga på ett nytt sätt; det bekanta förfrämligas.  

     De ovanstående repetitionerna ur Levande vatten visualiserar detta resonemang på ett 

tydligt sätt. Texten som föregår citatet från s. 89 är en reflexion kring skrivandet, friheten och 

den egna existensen. Textjaget säger sig vara i trans, och beskriver detta tillstånd som att ”Jag 

går då utanför min bana för att vara.” (s. 88) 

 

Innan jag organiserar mig måste jag desorganisera mig invändigt. För att pröva det första och 

flyktiga primära tillståndet av frihet. Av friheten att göra fel, falla och resa mig. 

     Men om jag väntar på att jag ska förstå innan jag kan acceptera saker – då kommer 

överlämnandet aldrig att ske. […] 

     Jag, som likt en flitig spindel framställer framtiden. Och det bästa hos mig är när jag ingenting 

vet och framställer jag vet inte vad. (s. 88 f.) 

 

Skapelsen undflyr textjaget (s. 87) och det enda sättet att hålla den kvar är att vara i 

ögonblicket. Men för att kunna vara i nuet måste jaget våga släppa taget. Våga acceptera allt 

som det är utan att stanna upp. Textjaget måste befinna sig i ett tillstånd där det går att skapa 

framtiden utan att i det befintliga ögonblicket veta något om nästa. Bara i ett sådant 

desorienterat tillstånd går det att se världen omkring sig på ett nytt sätt.  

     Att ständigt se det vardagliga som för första gången är något som textjaget behöver kunna 

för att utföra sitt uppdrag att ta hand om världen: 

 

Med blicken måste jag ta hand om tusentals växter och träd och i synnerhet viktoria regian. Den 

finns där. Och jag betraktar den.  

     Lägg märke till att jag inte säger något om mina känslomässiga intryck: jag berättar bara 

klartänkt om några av de tusentals saker och människor som jag tar hand om. (s. 79)  

 

Uppgiften går ut på att registrera det uppenbara. Det är ett arbete som kräver tålamod och 

noggrannhet. Butler ställer frågan ”Vad möjliggör en upprepning som inte är helt bunden av 

befallningen att åter och åter befästa naturaliserade identiteter?”
77

 För textjaget är det just 

detta främmandegörande, att kunna se världen som den är utan att dela in den i fack eller 

generalisera. Att inte ta världen för given.  

     Cixous skiljer på repetitioner och variationer i Levande vatten. Repetitionerna bidrar till 

rytmen på ett nästan musikaliskt sätt menar hon, och visar på textjagets täta användning av 

orden ”jag skriver”: ”Examples like I write you, I am writing to you, I write, I write to you 
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abound, yet the text is put together with few words.”
78

 I överflödet förlorar det enstaka ordet 

sin betydelse och blir en del av textens oavbrutna rörelse.  

     Variationerna har en mer strukturell betydelse, Cixous skriver att de bidrar till att skapa en 

känsla av förvirring: 

 

There are also variations. I have the vertiginous impression of never knowing what page I am on. 

All these relations of false anteriority, posteriority and something of a déjà vu that is not déjà vu. 
There are repetitions – like the chair or the apples – which contribute to disorient the reader. 

Disorientation is the orient of this text. It is not pure repetition of the identical.79 

 

Cixous har döpt sitt kapitel om Lispectors upprepningar till ”How to Follow a Trinket of 

Water”, en möjlig översättning skulle kunna vara ”Hur man följer en fasad av vatten”. Cixous 

skriver ”The text is metaphor itself”, den är levande vatten. En organisk helhet som 

reflekterar över, begraver och pånyttföder sig själv.
80

 Hon menar att en nyckel till att läsa 

Levande vatten ligger just i variationerna, att läsa romanen som på varandra följande cirklar 

av liv och död. ”Themes relate to life: there is the constant inscription of birth in innumerable 

ways. It is a process that recurs from circle to circle, often dealing with the birth of the subject 

itself, the birth of moments of subject.”
81

 I dessa cirklar, som till en början kan tyckas 

förvirrande, kan teman och trådar falla på plats och bilda en helhet. 
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3. Strukturen som strategi – en sammankopplande analys  

 

Cirkelrörelsen är, som vi sett, viktig i Levande vatten. Definitionen av tiden som ögonblickets 

kronotop öppnar upp en möjlighet för textjaget att skapa förskjutningar inom strukturen: ”Å, 

om jag vet att det var så här hade jag inte fötts. Å, om jag vet skulle jag inte födas.” (s. 111) 

Meningarna är en grammatisk omöjlighet. Det man vet i nuet kan i en linjär utveckling inte 

påverka vad man gjorde tidigare. Man kan inte råda över sin födsel, och inte heller vara 

medveten innan man föds. Men Lispectors bok följer en annan struktur. Här finns en 

cirkulation och ett omlopp, en rörelse där tiden är ett flöde snarare än en axel med början och 

slut. Cixous beskriver romanen som levande:  

 

It is hard to imagine a text that would be more violently real, more faithfully natural, more 

contrary to classical narration. […] The text follows movements of the body and enunciation, but it 

also follows a theme. Rather than a narrative order, there is an organic order.82  

 

I en sådan struktur är det plötslig möjligt för textjaget att röra sig mellan dåtid, nutid och 

framtid. Tiden expanderar i alla riktningar. Här erbjuder själva strukturen en rörelsefrihet och 

en möjlighet till förändring. ”Långsamt närmar sig det som kommer att bli. Det som kommer 

att bli är redan. Framtiden är framåt och bakåt och åt sidorna. Framtiden är vad som alltid har 

funnits och alltid kommer att finnas.” (s. 46)  

     Men viljan att förändra måste vara en aktiv handling i varje ögonblick, det går inte att nå 

ett slut eftersom man inte kan stanna tiden. I Levande vatten gör textjaget en ansats till att 

avsluta sin berättelse, bara för att upptäcka att detta inte är möjligt. ”Åh, dessa blixtscener av 

ögonblick tar aldrig slut. Tar min sång om it aldrig slut? Jag ska avsiktligt och frivilligt göra 

slut på den. Men den fortsätter i en ständig improvisation och skapar hela, hela tiden nuet som 

är framtiden.” (s. 125) Flödet av ögonblick i världen kan aldrig upphöra, ett slut existerar inte. 

Genom att förlika sig med detta; med viljan att vara flödet och den samtidiga insikten om att 

allt annat är omöjligt, uppnår textjaget ett slags rofyllt tillstånd.  

 

Och så efter en eftermiddag av »vem är jag« och efter att ha vaknat klockan ett på natten ännu 

förtvivlad – vaknade jag klockan tre på natten och hittade mig. Jag gick mig själv till mötes. Lugn 

glad, fullhet utan blixtar. Helt enkelt jag är jag. Och du är du. Det är vidsträckt, det kommer att 

vara. (s. 126)  
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Det rofyllda tillståndet återkommer även det i cirkelrörelser genom boken, och infaller alltid 

när jaget har accepterar sin situation och agerar utifrån den. ”Nu – tystnad och lätt förvåning. 

För klockan fem på morgonen i dag, den 25 juli, kom jag in i ett tillstånd av nåd.” (s. 115) 

Textjaget finner ett lugn i att se sin situation som den är, och i att acceptera den egna 

existensen som en del i ett befintligt system. Det är först också i och med detta som det finns 

en grund att arbeta utifrån.  

     Butler menar att ”Betecknandet skapar åt kroppen ett socialt rum inom vissa regulativa 

ramar för begriplighet.”
83

 Textjagets vilja att tänja på dessa betecknandets ramar tar sig olika 

uttryck i Levande vatten. Som jag tidigare nämnt definierar protagonisten om sig gång på 

gång som olika föremål och tillstånd. Genom att använda orden i sitt eget syfte lyckas 

textjaget skapa en förskjutning och en öppning utan att ställa sig utanför ramarna. Ett exempel 

är fortsättningen på det tidigare nämnda skrivmaskinscitatet: 

 

Jag är en skrivmaskin […] Jag är ett föremål som skapar andra föremål och skrivmaskinen skapar 
oss alla. Den fordrar. Maskineriet fordrar och fordrar mitt liv. Men jag lyder inte fullkomligt: om 

jag är tvungen att vara ett föremål får det vara ett föremål som skriker. (s. 114)  

 

Butler menar att det är viktigt att komma ihåg att konstruerande inte står i motsats till 

handlande. Genom att söka upp och delta i de upprepningar som konstruktionen erbjuder har 

feminismen en större möjlighet att påverka identitetsbildandet.
84

 

 

Att uppfatta identiteten som en effekt, det vill säga som framkallad eller skapad, öppnar paradoxalt 
nog nya möjligheter till »handlande», möjligheter som på ett försåtligt sätt har uteslutits genom 

synen på identitetskategorierna som fastställda och grundläggande. Att en identitet är en effekt 

innebär att den varken är ödesbestämd eller alltigenom artificiell och godtycklig.85 

 

Textjaget i Levande vatten accepterar till viss del sin givna identitet och verklighet, som i det 

tidigare använda citatet: ”Man ville att jag skulle vara ett föremål. Jag är ett föremål” (s. 114), 

men det betyder inte att textens jag inte kan påverka sitt handlande som föremål.
86

 Det som 

blir räddningen är skriket. ”Jag protesterar i namn av vad som finns inuti föremålet bakom 

bakom [!] tankekännandet.” (s. 114 f.) Det är genom språket som textjaget trots allt tillåts ta 

kontroll över sin situation. 
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Strukturens begränsning 

 

Att använda strukturen som strategi innebär dock inte att man undkommer strukturen. Fitz 

skriver att ”the more Lispector‟s characters struggle with the self-referential fluidity of 

language, the more they find themselves enmeshed in it.”
87

 Av alla Lispectors karaktärer 

menar han att det knappt finns någon som ger läsaren en anledning att tro att de någon dag ska 

kunna fly från det fängelse som språket är. Jag tänker mig att den omöjliga flykten också är en 

konsekvens av cirkelrörelsen; den är till sin natur sluten. Även om det kan ske små 

förskjutningar mellan varven leder de alltid runt igen. I en sådan struktur är det svårt att se hur 

ett definitivt brott skulle kunna äga rum. 

     ”In reading Lispector, we are made aware that the most fundamental force in her world is 

the semantic elusiveness of language itself, the system or structure that, always in play, 

generates even more plausible meanings or interpretational strategies.”
88

 Fitz menar att 

språket besitter en stor makt i Lispectors verk, och att det därför även innebär en begränsning. 

Textjaget beskriver sitt förhållande till språket på följande sätt: 

 

Ordet bara hänvisar till en sak och saken är alltid oåtkomlig för mig. Var och en av oss är en 

symbol som umgås med symboler – alltsammans bara referenspunkter till det verkliga. Förtvivlat 

försöker vi hitta en egen identitet och det verkligas identitet. Och om vi förstår varandra genom 

symbolerna beror det på att vi har samma symboler och samma erfarenhet av saken i sig: men för 

verkligheten finns inga synonymer. (s. 106) 

 

Språkets begränsande verkan ligger i dess form; det är inte verkligheten utan en symbol för 

den. Språket är en referenspunkt genom vilken vi förhåller oss till världen, men det leder 

samtidigt till en distansering eftersom det ligger utanför oss. Psykoanalytikern Jacques Lacan 

har skrivit mycket kring språket och jaget. Lars Nylander redogör för Lacans teori i texten 

”Jacques Lacan och den strukturella psykoanalysen”. Han skriver att ”det ‟jag‟ som existerar i 

språket, kan aldrig sammanfalla med utsägelsens subjekt, det subjekt som genom språket 

trycker-sig-ut.”
89

 För Lacan är språket, utifrån Nylanders beskrivning, något som både ersätter 

och skapar en grundläggande brist hos subjektet.  

                                                
87 Fitz 2001, s. 11. 
88 Ibid., s. 12. 
89 Lars Nylander, Litteratur och psykoanalys: En antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning 

(Stockholm: Nordstedt, 1986), s. 76. 
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     I inledningen till Genustrubbel beskriver Ellen Mortensen hur Monique Wittigs litterära 

nyskapelser fungerat som ideal för Butlers vision. Mortensen sammanfattar Wittigs 

skriftpraxis med två meningar: ”Språket begränsar hur vi framstår som könade identiteter, 

samtidigt som språket också är den plats där det är möjligt att göra radikala förskjutningar. 

Handlingsarenan för sociala revolutioner har följaktligen förflyttats från gatukamp till kampen 

om det symboliska systemet.”
90

 Språkets makt ligger i dess inneboende struktur, men också i 

dess position inom den symboliska strukturen.  

     Sara Gordan beskriver textjagets projekt i Levande vatten med orden: ”Den namnlösa, 

skrivande kvinnan söker efter essensen bortom språket och bortom ordningen, språket självt 

är bortom ordningen; det är förutsättningen för att sökandet ska kunna nå fram.”
91

 Jag är inte 

säker på att textjagets sökande når fram, eller att det ens är möjligt. Jag håller heller inte med 

om att språket i Levande vatten är bortom ordningen, snarare är det ordningen. I och med att 

orden skriver fram lagen skapar de den, och i detta framskrivande ligger textjagets 

möjligheter.  

 

                                                
90 Mortensen, s. 18. 
91 Gordan, s. 56.  
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4. Avslutning  

 

Nu ska jag på nytt försöka aktualisera mig med vad som för ögonblicket faller mig in – och på så 

sätt kommer jag att skapa mig själv. (s. 111) 

 

Citatet ovan sammanfattar på ett bra sätt vad jag ser som huvudspåret i Lispectors roman 

Levande vatten. Sökandet efter ögonblicket är romanens drivkraft och samtidigt ett medel för 

textjaget att närma sig det egna varat; att fånga sitt är. Jag har med hjälp av Michael Bachtins 

teori om kronotopen sett hur tid och rum möts i romanen, och hur denna förening bidrar till 

textens cirkulära struktur. Textjaget förhåller sig till denna struktur, till cirkelrörelsen och till 

flödet av ögonblick, och använder dessa för sina egna ändamål.  

     I min läsning har jag undersökt ögonblicket, betecknandet, ordet och variationerna som 

olika medel genom vilka protagonisten skapar sig inflytande över och delaktighet i sitt 

jagskapande. Jag har tittat på framskrivandet i Levande vatten utifrån Judith Butlers teori om 

performativitet. Med hjälp av upprepningar, pånyttfödelse och ett omdefinierande av sig själv 

som olika föremål och tillstånd närmar sig textjaget världen på ett aktivt sätt. Genom en 

medvetenhet om betecknandets makt kan textjaget i varje ögonblick benämna sig själv på 

nytt, och genom att vara i nuet, utan att stanna upp, ser textjaget världen utan att ta den för 

given. Den aktiva närvaron i Levande vatten bygger på en stark koppling mellan ögonblicket 

och ordet; identitetskonstruerandet kräver ständig handling.  

     Det går inte att undkomma strukturen, men konstruktion står heller inte i motsats till 

handlande: orden kan vara både fängelse och möjlighet. Genom att acceptera sin situation kan 

textjaget agera utifrån den och använda orden i sitt eget syfte. Språket är inte verkligheten 

utan en symbol för den, men genom upprepning skapas sanning och i framskrivandet kan 

textjaget forma verkligheten. På så sätt kan man se textjagets projekt som en performativ 

strategi. 

 



32 

 

Litteratur 

 

Andermatt Conley, Verena, 1990: ”Inledning” i Reading with Lispector, Hélène Cixous. 

London Sydney: Harvester Wheatsheaf. 

Arkitekturteorier, Skriftserien Kairos, 2003. Nr. 5, andra tryckningen. Stockholm: Raster 

förlag. 

Bachtin, Michail, 1997: Det dialogiska ordet. (Första upplagan 1991). Övers: Johan Öberg. 

Gråbo: Anthropos.  

Barbosa, María José Somerlate, 1996: Clarice Lispector. Spinning the Webs of Passion. New 

Orleans: University Press of the South, Inc. 

Butler, Judith, 1993: Bodies that Matter. New York: Routledge.
 

2005: Giving an Account of Oneself. New York: Fordham University Press. 

2007: Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. Övers: Suzanne Almqvist. 

Göteborg: Daidalos. 

Cixous, Hélène, 1990: Reading with Lispector. Övers. red. och förord: Verena Andermatt 

Conley.  London Sydney: Harvester Wheatsheaf.  

Fitz, E. Earl, 1987: ”A Discourse of Silence: The Postmodernism of Clarice Lispector” i 

Contemporary Literature, vol. 28, nr. 4: ”After the Boom: Recent Latin American 

Fiction”, L.S. Dembo (red.). Madison Wisconsin: The University of Wisconsin Press, s. 

420 - 436.  

2001: Sexuality and Being in the Poststructuralist Universe of Clarice Lispector – The 

Différance of Desire. Austin: University of Texas Press.  

Gordan, Sara, 2008: ”Lispectors Mirakel” i Dagens Nyheter 5.2.2008, sektion: Kultur. 

Stockholm: Dagens Nyheter, s. 56-57 (mediearkivet). 

Hackman, Boel, 2008: ”Makten att tala och benämna. Om performativitet i Elin Wägners och 

Edith Södergrans litterära strategier” i Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja. 

Göteborg: Kabusa böcker. 

Lispector, Clarice, 2007: Levande Vatten. Övers: Örjan Sjögren. Stockholm: Tranan.  

2008: Hemlig lycka. Övers: Örjan Sjögren. Stockholm: Tranan.  

Magyar Katolikus Lexikon, 12.12.2010. uppslagsord: idő (tid): 

http://lexikon.katolikus.hu/I/idő.html 

Mortensen, Ellen, 2007: ”Inledning” i Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, 

Judith Butler. Göteborg: Daidalos. 

Moser, Benjamin, 2009: Why this world: a biography of Clarice Lispector. New York: 

Oxford University Press. 

http://lexikon.katolikus.hu/I/idő.html


33 

 

Nietzsche, Friedrich, 1984: ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening” i Artes. Tidskrift 

för litteratur, konst och musik, nr. 4. Stockholm: Natur och kultur, s. 6-17.  

Nylander, Lars (red), 1986: Litteratur och psykoanalys. En antologi om modern 

psykoanalytisk litteraturtolkning. Stockholm: Nordstedt. 

Pazos Alonso, Cláudia och Williams, Claire (red.), 2002: Closer to the Wild Heart. Essays on 

Clarice Lispector. Oxford: Legenda. 

Pazos Alonso, Cláudia, 2002: ”Defamilarization and Déjà Vu in Laços de família” i Closer to 

the Wild Heart. Essays on Clarice Lispector. Oxford: Legenda. 

Sjögren, Örjan, 2008: ”Förord” i Hemlig lycka, Clarice Lispector. Stockholm: Tranan. 

Sjölinder, Pär, 2005: Att läsa Lispector med Cixous. Écriture féminine och Stjärnans 

ögonblick. C-uppsats framlagd på Södertörns högskola 28 januari 2005. Stockholm. 

Öberg, Johan, 1997: ”Efterord” i Det dialogiska ordet, Michail Bachtin. Gråbo: Anthropos. 


