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1.Inledning    
 

1.1 Ämnesorientering  

 
"[...] No one has hitherto laid down the limits to the powers of the body" skrev den 

nederländske filosofen Baruch Spinoza (1633-1677) i Etiken (2007).1 Spinozas filosofiska 

modell tog sin utgångspunkt i den mänskliga kroppen och dess förmåga att affektera och 

affekteras. Affekt var nyckeln till vad Spinoza kallade "adekvat" kunskap, där kroppen var 

utgångspunkten för ontologiska och epistemologiska frågor och svar. Det är i och genom 

kroppen som affektiv kraft som vi upplever och erfar, genom en pendling av vår egen och 

andra kroppars intensitet.  

 Jag undrar om det är kroppen som affektiv kraft som den brasilianske författaren 

Clarice Lispector (1920-1977) kartlade i sin roman Levande vatten (2007), även om det tycks 

vara en omöjlighet. Jag undrar om Levande vatten gör anspråk på ett spinozistiskt liv, en 

förlängning av kropp och idé, där kroppens kraftförmåga är det som för skrivandet framåt i 

tiden. Levande vatten är en kort roman utan tydlig disposition av kapitel eller handling. 

Istället är det som om romanen följer en maximerad andningskraft, på väg mot utmattning, på 

väg någon annanstans. Den har ingen explicit berättelse: Levande vatten är en kraft som inte 

kan utvinnas eller översättas i referat eller analys. Den är ett skrivande som skrivs, ett liv i 

kroppens gränser, en utredning av hur vi når det som är i detta nu som ständigt ungår oss.

 På omslaget till den svenska utgåvan står att läsa: "Levande vatten är en vacker dikt på 

prosa, i vilket livet hos allt som är firas."2 Hèléne Cixous skriver att varje mening i Levande 

vatten är hela Levande vatten, dess poetiska skrivsätt frisätter varje mening och med varje 

mening börjar romanen och läsningen om på nytt, den aktualiseras ständigt i nuet.3 Romanen 

är "livet betraktat från livet" – "det potentiellas stora potens" – där en tråd leder till en annan 

tråd som leder till ett nät som leder till ett annat nät: centrum är alltid decentraliserat. 4 Det vi 

lämnas med är romanens tusentals teman, samtidigt som vi vet att flera av dessa kommer 

undfly oss.  

 
                                                
1  Baruch Spinoza, Ethics, Övers. av R. H. M.  Elwes, (Orginaltitel Ethica ordine geometrico demonstrata, 
2  Clarice Lispector, Levande vatten, Övers. Örjan Sjögren, (Orginaltitel Agua viva, 1973),  
 Stockholm: Bokförlaget Tranan, 2007.  
3  Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, 1990, Övers. Verena Andermatt Conley, Minneapolis:
 University of Minnesota press, s. 24.   
4  Lispector, 2007, s. 21. 
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 När vi läser Etiken förstår vi att arbetet med att överblicka vad kroppen kan göra och 

åstadkomma är oändligt, eftersom det förflyter i tiden, kroppars kraft manifesteras ständigt i 

detta nu som förflyter och blir ett "nytt" nu. Varat kan inte fly tiden, varat är och (upp)levs i 

tiden. Det är denna typ av ontologisk och epistemologisk problematik som Levande vatten 

och Etiken har gemensamt, där kroppen och dess kraft frammanas som den adekvata 

kunskapsmodellen.   

 

1.2 Syfte och frågeställning  
   

Mitt ärende är tudelat. Dels syftar mitt arbete till att aktualisera Levande vattens tematik och 

frågor som något mer än ett språkligt dilemma, dels syftar det till att visa hur affektfilosofi 

erbjuder en brygga från ett poststrukturalistiskt tankegods - mer precist Cixous projekt 

écriture féminine – och aktualiserar tanken om att "skriva med kroppen" enligt andra, bredare 

premisser. Jag har engagerat mig med Cixous projekt som en utredning av kroppens 

temporalitet, ett varande som ständigt skiftar i termer av kraft. Mitt arbete bör därför, i viss 

mån, ses som ett bidrag till Cixous projekt, där mitt ärende varit att undersöka hur en 

spinozistisk (och deleuziansk) affektfilosofi erbjuder en aktualisering och förändring av vad 

det kan innebära att skriva med kroppen. Samtidigt erbjuder det en estetisering av 

affektfilosofin eftersom den får träda in och operera i det kroppsliga flödet av kraft vi kallar 

Levande vatten. Mina övergripande frågor är följande:   

 

-  Kan vi frammana en relation mellan Levande vatten och affektfilosofiska idéer om 

 den mänskliga kroppens varande och dess kunskapsförmåga?   

- Kan vi möta Levande vatten som en "kartläggning" av affektiv kraft och strävan, ett 

 skrivande med orden som bete, på jakt efter ett organiskt och kroppsligt flöde i form 

 av tystnader och intensiteter?  
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1.3 Disposition  

 

I "1. 3 Metod" presenteras kort utformningen av min läsning. Därefter följer "1.4 Material" 

som redogör för det material som mitt arbete tar sin teoretiska utgångspunkt i, vilket åtföljs av 

"1.5 Teoretiska startsträckor" som ger en teoretisk grund innan analysen. Denna del består av 

tre underrubriker: "Affekt: kroppen som kunskapsmodell", "Materialitet" och "Écriture 

féminine". Den första underrubriken redogör för Spinozas affektfilosofi och tar sin primära 

utgångspunkt i Gilles Deleuze förståelse av den. Underrubriken "Materialitet" behandlar 

frågan om "materialitet" och "kroppslighet" samt hur begreppen bör förstås i relation till 

affekt. "Écriture feminine" presenterar och positionerar min egen förståelse av Cixous idé "att 

skriva med kroppen". "1.6 Kritisk områdesöversikt" ger en överblick av Levande vattens 

teoretiska efterskalv och en positionering av spinozas affektfilosofi i det humanistiska 

området. Denna rubrik avslutas med en motivering av uppsatsens ärende och hur det står i 

relation till forskningsläget.  

 I kapitel "2. Analys" utförs den huvudsakliga analysen. Denna sektion är indelad i tre 

delar: "2.1 Introduktion", "2.2 Idéer" och "2.3 Förlängningar." Den förstnämnda sektionen 

introducerar och positionerar analysen genom frågan om läsandet. Introduktionen har även en 

underrubrik med namnet "Levande vatten: en spinozistisk karta?" som diskuterar och 

motiverar analysens koncept.   

 "2. 2 Idéer" undersöker relationen mellan vissa specifika passager ur romanen och dess 

genomgående, explicita, teman i relation till ett affektfilosofisk tankegods. Dessa är indelade i 

underrubrikerna "Jag, Människa, Eko", "Källan, Gud, It, Är, X" och "Tid, Dimension, 

Ögonblick, Plats" och försöker belysa specifika positioner som uppstår i relationen mellan 

Levande vatten och affektfilosofi.  

 "2.3 Förlängningar"  har ett mer formmässigt, kroppsligt, fokus då denna del tittar på 

hur romanen frammanar en spinozistisk kroppslighet. Den är indelad i underrubrikerna 

"Strävan, Flöde", "Tystnad" och "Intensitet." Dessa rubriker har ett mer övergripande fokus 

och tittar på textens organiska form och kroppslighet.  

 "3. Avslutande diskussion" har en direkt underrubrik, "Att öppna och stänga cirklar", 

som knyter ihop uppsatsen arbete och drar några slutsatser gällande affektfilosofi och dess 

inverkan på konceptet "skriva med kroppen".  "4. Sammanfattning" ger en kort översikt av 

uppsatsen ärende, dess arbete och slutsatser. "5. Litteraturförteckning" innehåller fullständig 

information om uppsatsens material.   
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1.4 Metod  
 

Min metod är redan bestämd utifrån min teoretiska utgångspunkt, där Spinozas affektfilosofi 

och Cixous analys av Levande vatten förblir mitt teoretiska modus. Det handlar om en 

tematisk, dubbel läsning: att läsa "med/som" en spinozistisk affektfilosofi. Det är en analys av 

hur vi – i ljuset av affektfilosofi och écriture féminine – kan läsa Levande vatten som ett 

filosofisk verk som frammanar dilemman gällande varat och dess kunskapsförmåga samt 

blottlägger kroppen i form av flöden och strävan, intensiteter av tal och tystnad. Min metod är 

därmed tematiskt bunden, där mitt fokus ligger vid hur Levande vatten ger kroppen agens i 

den skrivande praktiken genom att skriva enligt andra lagar, nämligen det som föregår lagen, 

där kroppen är i ständig transition, en oundviklig situation av relationer, där det vi kan göra är 

att följa dess effekter.   

 

1.5 Material  
 

Det primära materialet utgörs av den svenska utgåvan av Levande vatten, översatt av Jan 

Sjögren och en engelsk översättning av Spinozas Etiken, översatt av R. H. M. Elwes. 

Samtidigt har efterkommande teoretisk produktion kring verken spelat en lika väsentlig roll i 

uppsatsens avgränsning. Min läsning av Levande vatten och Etiken är därför direkt 

sammantvinnat med deras teoretiska avkomma.   

 Läsningen av Levande vatten har gjorts med hjälp av Cixous föreläsning om romanen, 

en föreläsning som transkriberats av Verena Andermatt Conley i Reading with Clarice 

Lispector (1990). Cixous erbjuder en djupdykning i Levande vatten som motsvarar romanens 

halva volym och i denna omfattande utläggning går hon igenom ett tiotal teman där flertalet 

varit väsentliga för min egen analys. Cixous behandlar såväl romanens "händelser" som dess 

tematik eftersom dessa flyter in i varandra genom romanens metaforiska språkvärld. Även 

Earl Fitz bok Sexuality and Being in The Poststructuralist Universe of Clarice Lispector 

(1992) har bidragit till att göra en teoretisk översikt över Levande vatten och Lispectors 

produktion.  

 Min läsning av Spinozas Etiken har gjorts med hjälp av två läsningar av hans verk. 

Dessa är Delueze Spinoza: Practical Philosophy (1988) och Fredrika Spindlers Spinoza: 

multitud, affekt, kraft (2009). Min läsning av Spinozas affektfilosofi ligger huvudsakligen 

närmast Deleuzes och Spindlers förståelse av den, där Spindlers analyser är starkt allierade 
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med Deleuzes. För mitt arbete har Deleuzes begreppsliga verktyg och hans egen utveckling av 

hur Spinozas filosofi kan sättas i kraft varit av stor betydelse. Hos Spindler möts vi av en 

intressant samling essäer där speciellt de som fokuserar på Spinozas tidsbegrepp varit av 

betydelse, där emfas ligger vid Spindlers analys av Spinozas tidsbegrepp "evighet" och 

"varaktighet".  

  Även verk av teoretikerna Simon O'Sullivan och Brian Massumi kommer användas 

för att bredda och aktualisera affekt i ett samtida teoretiskt sammanhang. O´Sullivan har 

använts för att belysa estetikens relation till Spinozas affektfilosofi och Massumi för att 

utveckla begreppet intensitet och vad det innebär i relationen mellan språk och affekt.  

  

1.6 Teoretiska startsträckor  

 

 Affekt: Kroppen som kunskapsmodell   

 
  What does Spinoza mean when he invites us to take the body   

  as a model? It is a matter of showing that the body surpasses   

  the knowledge that we have of it, and that thought likewise  

  surpasses the conciousness that we have of it.5   

  

Utan Spinoza vore antagligen affekt inte det begrepp det är idag. Det finns oändligt med 

ingångar och förgreningar till det samtida affektteoretiska området men Spinoza förblir ofta 

källan. Hans filosofi grundas i en substansmonism, en idé om att allt av nödvändighet består i 

"en" substans, som består i oändliga modifikationer av kroppar och idéer. Ett modus är en 

ändlig modifikation av substansen som uttrycker sig genom något av substansens två attribut: 

förlängning (kropp) eller tanke (idé, själ). Substansen är evig eftersom den är orsaken till sig 

själv, vilket gör att den existerar av nödvändighet (denna cirkel av orsaker behandlar analysen 

i ett senare skede).6 Vår kunskap är därför determinerad utifrån vår position som substansens 

modus. Vi kan förstå Spinozas modus som kroppar, där begreppet "kropp" lämnas oerhört 

öppet. En spinozistisk kropp kan vara ett musikstycke, en stol, ett nätverk eller en PDF, helt 

beroende på kompositionernas relationer. Ju större och komplexare komposition, desto större 

krafförmåga att affektera och affekteras. Kroppslighet blir hos Spinoza kunskapens egentliga 
                                                
5  Gilles Deleuze, Spinoza: Practical Philosophy, Övers. av Robet Hurley, San Francisco: City Light 
 Books, 1988, s. 18. 
6  Spinoza, 2007, s.6. 
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potential, istället för dess hinder.  

 Vi måste därför fråga oss hur vi ska förstå kroppen och dess konturer. Spinoza förstår 

kroppar som kraft, en kraft som bestäms enligt två plan. Det första planet är en kropps 

materiella komposition av delar och deras relation av rörelse och vila. Detta första plan 

påverkas samtidigt av det andra, vilket är kompositionens förmåga att affektera och affekteras 

av andra kroppar. En kropps kraftförmåga och komposition står i direkt förankring med andra 

kroppar. Det handlar om oändliga relationer. Låt mig därför ge ett skissartat exempel på hur 

den mänskliga kompositionen kan förstås.  

  Den mänskliga kroppen består av flera delar – organ (som lever, tarmar) och system 

(blodomlopp, nervsystem, matsmältningssystem), där flertalet av dessa delar opererar 

autonomt från våra medvetna processer. En del av vår kraftförmåga är därmed passiv, en 

passiv del som bestäms genom en annan kropp (eftersom rörelse och vila måste determineras i 

relation till en annan kropp). Detta gör att vi inte kan skapa oss en adekvat idé om vissa 

händelseförlopp i våra delar (vi kan till exempel inte styra och kontrollera hudens elasticitet). 

Vår aktiva del är beroende av vårt medvetande, som konstitueras genom kroppens faktiska 

existens och en idé om att kroppen existerar. Deleuze skriver att "consciousness is the 

passage, or rather the awareness of the passage from these less potent totalities to more potent 

ones, and vice verca. It is purely transitive."7 Han menar att vi kan förstå kroppen och dess 

tänkande som en parallellism av hastigheter, istället för två vitt skilda register.8 Medvetandet 

är kroppens passage som kan ha idéer om krafters ökning och minskning, och är samtidigt, 

eftersom medvetandet är direkt förbundet med kroppen, påverkat av relationer med andra 

kroppars kraft. Medvetandet kan därför ha såväl förvirrade som adekvata idéer, eftersom 

medvetandet är direkt immanent i den mänskliga kroppen. Deleuze menar att vi upplever och 

känner när något händer, medan den faktiska kausaliteten av relationer undgår oss: vi 

upplever effekter och inte orsaker. För att få kunskap om orsaker behöver vi enligt Spinoza 

vara kapabla till absolut konception, eftersom relationerna av orsaker måste förstås i deras 

totalitet.    

 Vår begränsing till vår egen kroppslighet gör känslor och passioner till 

kunskapsföremål för Spinoza. Det är genom våra ständigt färgade erfarenheter som vi når en 

högre eller lägre perfektion (vilket är detsamma som en ökning eller minskning av kroppens 

totala kraft) och en kunskap om vad som är gott och ont för vår existens. När vi är i relation 

med kroppar som överensstämmer med vår kraft, kroppar som bekräftar vår kraft och 
                                                
7  Deleuze, 1988, s. 21. 
8  Fredrika Spindler, Spinoza: multitud, affekt, kraft, Stockholm: Diadalos, 2009, s. 78. 
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komposition, känner vi glädje, vilket leder till att vår existenskraft ökar och vi förstår 

relationen som något gott. När vi är i relation med kroppar som försöker bryta, förneka eller 

förstöra vår komposition känner vi någon form av ledsamhet, vilket leder till att vår 

existenskraft minskar och vi förstår relationen som något ont. Våra passioner och känslor 

består på så sätt i en skala mellan glädje och ledsamhet, där glädje ökar vår kraftförmåga 

medan ledsamhet minskar den. Vi bör därför se glädje som sammantvinnat med aktivitet och 

ledsamhet som sammantvinnat med passivitet.  

 Det är denna spinozsitiska förståelse av kroppen som kraft som är min primära, 

teoretiska startsträcka. Jag intresserar mig för kroppen som en dynamisk och föränderlig 

komposition, en intersektion av det materiella och det sociala, där kroppen strävar efter en 

utökning av sin egen kraft i en värld som ständigt erbjuder möten med yttre och större krafter. 

Kroppen och dess kunskap är på så vis en hybrid av dess egen komposition och miljö, en 

skärningspunkt och ett gränsland av affektiva intensiteter.    

 

 Materialitet 
 

Materialitet är en återkommande beskrivning av affekt, det är "materialistiskt", på "materiell 

nivå",  kroppar består "materia". Även Levande vatten beskrivs som att den vänder sig mot 

tillvaron, mot det som är, mot miljön, vilket är anledningen till att jag kort vill redogöra för 

begreppets svårigheter. Begreppet materialitet används relativt obrytt och odefinierat, även 

hos toeretiker som anses vara "materialister". Det vi bör förstå med begreppet "materialitet" är 

att det inte finns "en" specifik sådan. Vad som är materialitet skiftar därför med varje enskilt 

studium. I detta fall rör det sig om en materialisering av kroppen genom skrivandet, en 

materialisering av relationen mellan varat och världen: en relation i form av flöde, tystnad, 

hastighet och intensitet.   

 Mer generellt kan vi se materialitet som det motstånd som vår omvärld och dess 

existerande ting erbjuder genom att vi inte kan nå något "i sig själv": en kropps komposition 

påverkar vår relation till den, och samtidigt vår egen kraft. Detta binder vår kunskapsförmåga 

till vår kroppsliga existens. Samtidigt genereras och produceras materialitet i varat, i vår 

kunskapssträvan. Det muterar det vi är och känner. En liknande beskrivning på materialitet 

ges av fysikern Karen Barad i Meeting the Universe Halfway (2007):  

   

  Matter is neither fixed and given nore the mere end result   
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  of different processes. Matter is produced and productive,  

  generated and generative. Matter is agentive, not a fixed   

  essence or property of things. Matter is differentiating,   

  and which differences come to matter, matter in the iterative  

  production of different difference.9  

 

Materialitet är aldrig bestämt. Däremot är materialitet en aktiv kraft som påverkar våra sociala 

och "mänskliga" praktiker, som skapar mening. Ett exempel: jag har sökt mitt material 

digitalt, där sökmotorer som Google spelat en väsentlig roll för mitt funna material, och även 

bibliotekens webplattformer har varit till nytta. Om jag vore till att söka mitt material offline, 

hade jag mötts av helt andra premisser. Jag hade behövt anpassa mitt arbete dels till 

bibliotekens öppettider, dels till den omfattning av material jag hade kunnat bestå genom 

dessa instutioner. Min teoretiska översikt är bunden till ett digitalt tillstånd, där Google är en 

kropp vars komposition är mycket mer effektiviserad och tillgänglig då dess system följer helt 

andra principer än mänskliga förmågor, dess söksystem arbetar onekligen snabbare än en 

mänsklig, manuell översikt i bokform. Genom tillgången till digital information har min 

känsla inför arbetet blivit mer positiv, eftersom min kraft att överblicka ett område är större 

tack vare digitala sökmotorer. Den digitala materialiteten upprättar på så vis en större 

tillgänglighet och opererar enligt en hastighet som överskrider våra mänskliga förmågor. Om 

jag hade varit tvungen att söka mitt material bok för bok, genom bibliotekshyllor och i 

tystnad, hade mitt arbete gjort mindre anspråk, eftersom det hade funnit allt mindre tid till 

reflektion och analys.    

 Denna bundenhet till våra materialiteter och hur de påverkar vårt varande och vår 

kunskap gör att vi av nödvändighet förstår kraft som intensitet, en term som implementerar 

varats temporalitet och immanenta tidslighet: varat är och upplevs i tiden.  

 

 Écriture féminine: att skriva med kroppen  

  

Écriture féminine – som ordagrant betyder "kvinnligt skrivande" på franska –anses ofta vara 

en förlegad term idag. Begreppet var i sin tidiga fas radikalt och utopiskt. Det var ett explicit 

                                                
9  Karen Barad, Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and 
 Meaning, 2 uppl., E-bok: Duke University Press, 2007, s. 137, tillgänglig: 
 https://smartnightreadingroom.files.wordpress.com/2013/05/meeting-the-universe-halfway.pdf, hämtad 
 2015-10-1. 
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sökande efter unversiella subjekt som i sin samtid fyllde helt andra funktioner för politisk och 

teoretisk formation än vad det gör idag. I Cixous kultförklarade Medusas skratt (1976) finner 

vi spåren av projektets tidiga fas där tanken om écriture féminine var att skapa en plattform 

för kvinnors skrivande eftersom kvinnor genom historien genomlidit förtryck som fråntagit 

dem deras kropp och röst – skrivandet har aldrig varit till för kvinnor. Cixous menar att 

språket endast bär kvinnor som negation, något som förvandlar det kvinnliga till varken 

subjekt eller objekt, det kvinnliga är snarare synonymt med tystnad. Detta skrivandet växer ur 

en tystnad, ur en omöjlighet, som Cixous formulerar som motstånd mot ett patriarkalt system, 

ett skrivande nära termen dekonstruktion där ärendet varit att bryta ner och belysa 

hegemoniska maktstrukturer och konstruktionen av identitetskategorier..   

 Jag vill lyfta écriture féminine av två skäl. Det första skälet är Lispector. Hennes 

skrivande har varit en plattform för Cixous utveckling av écriture féminine och har använts 

för att stärka begreppets legitimitet vilket gör det oundvikligt för mig att bortse från hennes 

läsning av Levande vatten. Det andra skälet är att  écriture féminines kroppsliga fokus kommit 

att fortleva i en humanistisk produktion, och även utvecklas genom läsningen av Lispectors 

författarskap. Detta skriver översättaren Verena Andermatt Conley i introduktionen till 

Reading with Clarice Lispector (1990):   

 

 In the relation that Cixous holds with Lispector, écriture feminine is   

 a working term referring less to a writing practiced mainly by women   

 than, in a broader logical category, to textual ways of spending.   

 It suggests a writing based on an acounter with another – be it a body,  

 a piece of writing, a social dilemma, a moment of passion – that leads  

 to an undoing of the hierarchies and oppositions that determine the   

 limits of most conscious life.10    

 

Den potential som jag ser i Cixous projekt är fokuset på den tidsliga och kroppsliga 

temporaliteten av subjektet och varat. Écriture féminine arbetar med kroppen som material 

och utgångspunkt, som en intersektion för kunskap. Min utgångspunkt är därför trogen citatet 

ovan av Andermatt Conley, som menar att écriture féminine är en utredning av hur vi skriver 

med kroppen, med varat, och dess immanenta problematik. Med temporalitet menar jag den 

                                                
10  Verena Andermatt Conley, "Introduction" i Reading with Clarice Lispector, Minneapolis: University of 
 Minnesota press, 1990, s. vii.  
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enkla definition Mara Lee ger av annanhet och "Andra": att kroppar och tid hör samman.11 

Temporalitet muterar kroppens modus från position till passage: det är en möjlig för(or)ening 

med andra kroppar, i ständiga, hybrida skiften. Ibland är vi mer, ibland är vi mindre.  

 

1.7 Kritisk områdesöversikt  
    
Det finns mycket skrivet om Lispector, mycket som för mig förblir dunkelt. Dels för att mitt 

fokus legat vid hennes roman Levande vatten och inte hennes författarskap, dels för att hennes 

orginalspråk var portugisiska och en del av det teoretiska efterskalv hennes litterära 

produktion har gett upphov till har skrivits på portugisiska. Min tillgång till Lispector förblir 

därför begränsad. Däremot är det inte Lispector jag vill åt, det är Levande vatten. På svenska 

finns det ett fåtal akademiska uppsatser om romanen skrivna vid Södertörns Högskola, 

uppsatser som berör Cixous läsningar av Lispector och Levande vattens genusproblematik.  

De mest omfattande och välkända arbetena kring Lispector och hennes litterära produktion 

som getts ut på engelska har gjorts av Cixous och Fitz. Cixous analys av Levande vatten i 

Reading with Clarice Lispector fokuserar på dess relation till lagen. Det handlar om att bryta 

med en symbolisk ordning, en form och ekonomi, genom att åkalla en diskontinuitet. I 

förordet till Reading with Clarice Lispector skriver översättaren att i Lispector finner Cixous 

det hon letat efter, ett skrivande som enligt henne går hand i hand med projektet écriture 

féminine. Genom Levande vatten finner Cixous ett kroppsligt skrivande som leder till en 

utveckling av hennes egna teoretiska produktion. Den andra har drivit ett "större" projekt med 

Lispectors författarskap, även fast det också beblandas med Cixous. Fitz vill placera in 

Lispector i en filosofisk kontext för att belysa den filosofiska tankeverksamheten i hennes 

arbete. Även Cixous gör detta fast utan att ge den teoretiska bakgrund som Fitz. Hans 

huvudsakliga argument är att Lispector deltar i en posstrukturalistisk tanketradition genom ett 

förmänskligande av epistemologiska och ontologiska problem som manifesteras i det 

poststrukturalistiska tankegodset. Enligt Fitz är språkets problematik Levande vattens primära 

tema och han skriver i sin introduktion till Sexuality and Being in The Poststructuralist 

Universe of Clarice Lispector (1992) "to read Lispectors escritura/écriture, then, is to 

experience language's most basic conflict, to seek but never find."12    

                                                
11  Mara Lee, När Andra skriver: skrivande som motstånd ansvar och tid, Stockholm: Glänta
 produktion, 2014, s. 15. 
12  Fitz, Earl, Sexuality and Being in The Poststructuralist Universe of Clarice Lispector, Austin: 
 University of Texas Press, 1992, s. 3.  
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 Även fast Fitz tar steget längre, beskär både han och Cixous Lispectors produktion till 

ett språkligt dilemma med varat. Speciellt Cixous har mötts av stark kritik för sitt nästan 

våldsamma användande av Lispectors författarskap, teoretikern Toril Mois kritik i Sexual/ 

Texual Politics framhålls ofta på denna punkt. Självfallet skapar språk mening eftersom det är 

en modell för det mänskliga livet levs och tänks genom. Vi ska inte förneka att språket och 

dess gränser är ett givet element i Lispectors författarskap. Samtidigt ska vi förstå att filosofi 

alltid gör något, och att en helhjärtad allians med Fitz och Cixous onekligen skulle vara i fas 

med forskningsläget, men ett sådant arbete skulle inte förmå att göra så mycket mer än citera 

och dubblera en redan existerande teoretisk produktion.  

 Min läsning tar snarare vid den teoretiska produktion som vänder sig mot materialitet 

och kroppslighet, där en spinozistisk affektfilosofi spelat en speciell roll för begreppens 

utveckling. På det affektfilosofiska området finns många bidrag men eftersom mitt fokus är 

Spinoza är forskningen mer avgränsad. Spinozas affektlära har kommit att få stort genomslag 

de senaste åren. Hans materialistiska filosofi har aktualiserats genom en växande kritik mot en 

antropocentrisk vetenskap- och kunskapsproduktion. Verket Etiken och dess centrala 

principer har traderats genom exempelvis Gilles Deuleuze och Felix Guattaris numera 

ikoniska A Thousand Plateaus (1980), aktivitisten/teoretikern Brian Massumis Parables of the 

Virtual och antologin The Affect Theory Reader (2010) för att nämna några. På svenska har 

Fredrika Spindler kommit ut med en läsning av Spinoza, essäsamligen Spinoza: multitud, 

affekt, kraft (2009).   

 Intresset för affekt bör ses i relation till de aktuella filosofiska problem som 

uppkommit gällande den mänskliga suveräniteten inom en humanistisk tradition. Den 

mänskliga kroppen tas inte längre för givet och är inte lika lätt vetenskapligt kalkerad: med 

erkännandet av affekt är det sociala och det materiella odelbart, vetenskap produceras i en 

tidslig simultanitet med andra kroppar, mänskliga som omänskliga.   

 Att läsa Levande vatten med/som affektfilosofi aktualiserar och fortsätter det 

poststrukturalistiska tänkandet som vi finner hos Cixous, utan att göra det till ett språkligt 

dilemma. Därför ämnar jag att, gentemot forskningsläget, motivera romanens filosofiska 

teman som ett affektfilosofiskt arbete gällande varande och dess kunskapsförmåga, med 

kroppen som modell.   
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2. Analys  
 

2.1 Introduktion   

 
Vad innebär det att skriva med kroppen, eller snarare: vad är kroppen i relation till skrivandet, 

till tänkandet, till handlingen? Det är en fråga som är gemensam för allt mitt inhämtade 

material. Detta kräver förstås en viss modifikation. Att skriva med kroppen är i det här fallet 

att testa sin kroppsliga kraftförmåga, att göra sin kraft till föremål för estetisk utredning. Det 

innebär en häxbrygd av affektteori, écriture féminine och Levande vatten vars koncept kan 

sammanfattas med två ord: immanent cirkel.  

 När vi läser Spinoza börjar vi alltid någonstans i mitten skrev Deleuze.13 Oavsett var vi 

börjar ser vi en bred filosofi veckla ut sig, ett nät som kan spinnas från många håll.  

I Levande vatten möts vi av samma effekt. Det finns inget linjärt berättande utan endast ett 

ständigt poetiskt flöde som levererar en stor omöjlighet för läsaren. Därför börjar jag precis 

som Cixous i frågan gällande läsandet. Cixous skriver "As there is no story, one can start 

anywhere, in the middle, at the end". Den som läser Levande vatten ställs därmed inför en 

"sublimitet".14 Verket övergår vår förmåga att utvinna en mening. Ens enda val är att välja en 

väg av tusen. Cixous väg är lagen, min väg är affekt. Mycket förblir därför okänt, kvarglömt i 

Levande vattens dunkel. Kanske är det bäst så.  Levande vatten är ett ord: hemlighet.15   

  
 Levande vatten: en spinozistisk karta?  

 
Deleuze skriver att vi kan leva enligt Spinozas filosofi, och när vi försöker göra det förstår vi 

att vi redan levt ett spinozistiskt liv, innan vi visste vad ett sådant liv var. Det vi vet efter 

Spinoza är hur en sådan kropp kan skisseras och förstås som en karta av kraft, en tidslig  

ökning och minskning av intensitet.16 Jag undrar om vi kan läsa Levande vatten som en sådan 

kartläggning, en skissering över kroppens kraft i mötet med skriftens element. Det innebär att 

romanen bär en viss kroppslighet, och att dess ord består i en viss köttslighet. Jag förstår 

därför romanen som en spinozistisk kropp, en parallellism av medvetna idéer om sitt varande 

                                                
13  Deleuze, 1988, s.122. 
14  Cixous, 1990, s. 15. 
15  Cixous, 1990, s. 21.  
16  Deleuze, 1988, s. 122- 3. 
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och dess gränser, och en samtidig förlängning av kroppen i form av strävan, flöden, tystnad 

och intensitet.  

 Jag måste ändå erkänna att jag inte kan undvika att språket är representationen och 

substitutionens territorium och jag förstår att mitt arbete till viss del är bundet till territoriets 

principer. Därför ämnar jag att använda mig av passager ur Levande vatten för att belysa en 

möjlig relation med ett affektfilosofiskt tankegods. Samtidigt ämnar jag att läsa den som 

affektfilosofi i mer estetisk bemärkelse: det är ett försök att se om Levande vatten frammanar 

en organsik form – en form av kroppslighet – genom "att använda orden som bete."17   

 

2.2 Idéer  

 

 Jag, Människa, Eko  

 

  There is always something that continues and gives rhythm   

  to what is being produced.18   

   

Cixous menar att det finns någon-ting som ger rytm, som fortsätter, i och genom det som 

produceras i Levande vatten. Detta någon-ting tar form som en delning och/eller förökning av 

subjektet – en tvåeggad händelse av splittring och extension – en cirkelrörelse. Cixous 

skriver: "there is a system of circles. The subject tends with all its might toward something 

that could be called a seperation, which is not really a seperation, towards something that 

could be a limit between the self and the world."19  

 Låt oss börja på detta spår som Cixous frammanar och fråga oss om Levande vatten 

kan förstås som en upplösning av subjektet, en fråga om kroppens varande och dess gränser: 

en cirkel i varat. Här uppkommer samtidigt en fråga om den mänskliga kunskapens gränser: 

en fråga om att närma sig sitt studium men samtidigt vara inne i studiet själv. Vad i oss är det 

som ger rytm åt våra förmågor och hur får vi kunskap om det? Det är ett arbete med ekon: 

  

 

 

 
                                                
17  Lispector, 2007, s. 25. 
18  Cixous, 1990, s. 29. 
19  Cixous, 1990, s. 30. 
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  Jag, som vill ha det allra första eftersom det är en generations källa   

  – jag som strävar efter att dricka vatten ur källan – jag som är allt det  

  här, är av slumpen och det tragiska ödet begränsad att endast känna   

  till och uppleva ekona av mig själv, eftersom jag inte kan fånga mitt  

  mig i egentlig mening.20   

 

"[...] Begränsad att endast känna till och uppleva ekona av mig själv." Det finns en längtan i 

denna idé, en ledsamhet över att vara jag, människa, eko. Det finns "mitt mig", en dubblering 

och splittring som "jag" undgår. Meningen understryker en seperation som inte nödvändigtvis 

behöver lokaliseras till subjektet. Snarare, antyder "mitt mig" en vetskap, en kunskap som för 

"jaget" gör ont, men ändå frammanar ett visst vetande: kunskapen om ekon. Levande vatten 

jobbar med denna temporalitet som uppstår i händelsernas efterskalv: den målar upp den 

mänskliga kroppens premisser. Eko är en effekt som äger rum i tiden, som kräver spatialitet. 

Det finns alltså en viss klang och vibration som undlyr oss, men vad? Spinoza skulle svara: 

orsakerna, relationernas totalitet, kroppens aktivitet.    

 Det som ekar i oss är våra känslor och passioner, vilket i affektfilosofisk anda är det 

som korrelerar mest med begreppet "subjekt", "identitet", även fast känsloliv snarare gör 

anspråk på en temporal och dynamisk form än en bestämd kärna. Levande vattens skrivande 

bygger på denna dynamiska – organiska – form som ekar, repeterar och återkommer: den går 

i cirklar. Samtidigt finns det glädje och ledsamhet i det ständiga närmandet av varat, den 

pendlar mellan kraft och utmattning:   

 

  Jag håller på att skapa mig. Och vad vi ägnar oss åt är att gå   

  i fullständigt mörker på jakt efter oss själva.  Det gör ont. Men  

  det är förlossningssmärtor: någonting föds som är.21    

 

Frågan om födelse och död återkommer genom hela romanen. Det handlar om att ständigt 

börja (om), en pågående fortsättning. En smärta i relation med de yttre krafterna. Cixous 

menar att detta är tematiskt för Lispectors skrivande, en nödvändig födelse i livet för att nå 

livet sådant som livet är.22 Jaget framställs genomgående som en brist, en överliggande 

ordning av en underliggande oordning som begränsar en fullkomlighet. Det finns ständiga 

                                                
20  Lispector, 2007, s. 19. 
21  Lispector, 2007, s. 57. 
22  Cixous, 1990, s. 41 
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anspråk på transmutation. Exempelvis: "Jag begränsas endast av min identitet. Jag, ett 

elastiskt väsen skilt från andra kroppar."23 Identiteten framställs som ett direkt motstånd mot 

den kroppsliga elasticiteten, något som motverkar en större utsträckning som egentligen bor i 

kroppens natur. Det pekar mot att något beskärs, minskas: en kraft som trycks ner. Levande 

vatten vill förtunna subjektets densitet, lösa upp det och ta tillbaka kroppens immanenta 

frihet: ingen vet vad en kropp kan göra. Den sociala identiteten reducerar med ens vad en 

kropp är, det är en komprimering av potentiell kraft.  En händelse som omedelbart ger upphov 

till en fråga: vem mer än "jag" är i mig?24 För det måste finnas något mer än "jag":  

 

  Att överskrida maximalt är att leva av det rena grundämnet.   

  Det finns människor som inte klarar av det: de kräks. Men jag   

  är van vid blod. [...] Jag överskrider mig och avsäger mig mitt   

  namn, och då är jag världen.25     

 

Levande vatten handlar inte så mycket om att övergå som att undergå. Det rör sig om en 

rörelse tillbaka mot materia mot det rena grundämnet, mot "tidens atomer".26 Det handlar om 

att överskrida ett "jag" endast för att nå det som föregår jaget, det som ligger bakom tankarna. 

Nå "[...] liv av grundläggande materia."27 Det är ett språkligt arbete som vill bort från de 

språkliga lagarna, och därmed, de mänskliga lagarna.  

 "She is not into a law that represses differences, but into one that formalizes, that gives 

form."28 Levande vattens "jag" avsäger sig sitt namn och blir världen, den vill åt en 

underliggande form. Det är som Cixous menar, en rörelse bort från lagen, en rörelse bort från 

ett socialt territorium av representation och konstruktion eftersom det är "[...] the foundation 

of the symbolic order."29 Levande vatten "[...] vill uppleva avsaknaden av konstruktion"30 och 

söker istället "another mode of existing, with other modes of relation does not become another 

moral law."31 Det är ett skrivande som är "free of understanding" och Levande vatten åkallar i 

sitt eko en annan önskan än sitt subjekt, sitt namn, sin mänsklighet. Istället åkallar den en 

fångst som är opersonlig, som föregår konstruktionen. Den vill ha världen och dess är. Den 

                                                
23  Lispector, 2007, s. 34. 
24  Lispector, 2007, s. 88. 
25  Lispector, 2007, s. 60, 61. 
26  Lispector, 2007, s. 8. 
27  Lispector, 2007, s. 57. 
28  Cixous, 1990, s. 12. 
29  Cixous, 1990, s. 12. 
30  Lispector, 2007, s. 32. 
31  Cixous, 1990 s. 13. 
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vill rå om atomer. Levande vatten är glädje och längtan inför det som undflyr, ett arbete från 

position till passage. Romanens längtan påminner om O'Sullivans förståelse av affekters 

närvaro, och hur dem skapar en "transhuman" och "asocial" relation i den ekande 

människokroppen.  

 

            [...] we might say that the affect is a more brutal, apersonal   

  thing. It is that which connect us to the world. It is the matter   

  in us responding and resonating with the matter around us.   

  The affect is in this sense, transhuman. Indeed with the affect   

  what we have is a kind of transhuman aesthetic.32  

 

Det är denna brutalitet, att vara begränsad till sitt eko som Levande vatten skaffar sig en idé 

om. En transhumanitet som begränsas genom identitet: den fryser elasticiteten. Ekot av det 

som är blir därmed grundläggande principen för att överskrida, eftersom en transition kräver 

en position. För Levande vatten är skrivandet den spatialitet – den dimension – som ger 

utrymme åt denna transmutation:   

   

  Vad är jag i det här ögonblicket?  Jag är en skrivmaskin som   

  får de torra tangenterna att eka i den fuktiga och mörka   

  gryningen. Människa har jag  inte varit på länge.33  

 

"Jag är en skrivmaskin [...] Människa har jag inte varit på länge" pekar mot denna 

hybridartade tillvaro som O'Sullivan åkallar. Levande vatten är kött och skrift, en outläslig 

kodning av deras förening i tiden. När jaget skriver är jaget av nödvändighet skrivandet, det 

är en nödvändig övergång från den mänskliga identiteten till dess kroppslighet och miljö, till 

de asociala kompositioner som förenar oss med världen.   

  

 Källan, Gud , It, Är, X  

 

Om det finns ekon finns det en källa. Ibland kallar Levande vatten det för Gud, ibland "it" 

(engelskans ord för "det"), ibland är, ibland "X". Det är en lek med symboler för en 

                                                
32  O'Sullivan, Simon,“The Aesthetics of Affect: Thinking Art Beoynd Representation” i Angelaki:  
 Journal of The Theoretical Humanities, vol. 6, nr. 3. 2001, s. 128. 
33  Lispector, 2007, s. 115. 
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omöjlighet. Låt oss återvända till det första citatet om ekot, fast nu med fokus på en annan del, 

den med källan. "Jag vill ha det allra första" belyser det som sker före det sociala, det 

mänskliga: "[...] jag som strävar efter att dricka vatten ur källan".34 Källan – bestämd form 

singular – kan inte vara vilken källa som helst. Det måste vara källan till allt, alltets källa.

 Vi bör titta närmare på idéen om det som är och hur det ligger nära Spinozas 

substansmonism, där allt består av "en" substans. Samtidigt måste vi hålla i åtanke att källan, 

substansen, föregår våra lagar och numeriska inskriptioner, den är egentligen endast åtkomlig 

i och genom sig, genom substansen.35 Vi bör förstå detta dubbla: att det finns en substans 

fastän den överskrider tanken om "en", eftersom "en" är en mänsklig idé och inte substansens 

egen idé om sig själv. Att prata om källan är därför alltid en omöjlighet. Det är som Levande 

vatten skriver: "Var och en av oss är en symbol som umgås med symboler – alltsammans bara 

referenspunkter till det verkliga [...] men för verkligheten finns inga synonymer."36 Det är en 

sådan svårighet vi möter när vi ska tala om det som är, att vi ständigt är inneboende i vår egen 

situering och upplevelse av världens skeenden: vi är färgade, diagonala snitt i verkligheten: 

  

  Jag måste göra ett avbrott och tala om att "X" är vad som finns   

  till inuti mig. "X" – jag badar i detta. Det är outtalbart. Allt som   

  jag inte vet finns i "X". Döden? döden är "X". Men mycket liv   

  också för livet är outtalbart. "X" som darrar i mig och jag är rädd  

  för dess tonlängd: vibrerar som strängen på en cello, en spänd   

  sträng som när den vidrörs ger ifrån sig elektricitet, utan melodi.37  

  

Symbolerna "källan", "Gud", "It", "Är", "X" pekar alla mot en referenspunkt som är 

oåtkomlig: de pekar mot självaste oåtkomligheten. Vi är modifikationer av substansen, av 

"it", av Gud. Levande vatten frågar sig genomgående hur vi når världen. Den sätter denna 

relation mellan "eko" och "är" i kraft eftersom den upplever och tänker den. Exempelvis "[...] 

skapades världen av sig självt? Men var skapades den i så fall? på vilken plats?"38 och den 

samtidiga vetskapen: "[...] jag vet att Gud är världen. Gud är det som finns [...] varje 

ögonblick för Gud är. Han är it."39   

  
                                                
34  Lispector, 2007, s. 19. 
35  Deleuze, 1988, s. 109. 
36  Lispector, 2007, s. 106. 
37  Lispector, 2007, s. 104-5.  
38  Lispector, 2007, s. 40. 
39  Lispector, 2007, s. 37, 40. 
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 Spinoza menar att substansen måste – av nödvändighet – förstås som sin egen orsak 

eftersom den äger rum innan språket, innan ordet, innan människan, men ändå utgör dess 

kärna: en kärna av it. När vi läser Levande vatten möts vi samma av anspråk på ett råmaterial, 

en inhängnande materia: "Naturen är omslutande". Vi konfronteras med en form av 

materialistisk esoterism, ett alltets väsen som alltid är mer än vad vi förstår – inte för att det 

överskrider oss – utan för att det undgår oss. Detta är den mäktiga cirkeln vi finner: "jag" är 

eftersom substansen/Gud/Naturen är och är det som existerar – och det som existerar 

existerar av nödvändighet –  eftersom substansen/Gud/Naturen är orsaken till sig själv. Denna 

cirkel genomsyrar Levande vatten: en värld där "jag är en fråga" som törstar efter sitt 

nödvändiga "livsmysterium".40   

 

  Tid, Dimension, Ögonblick, Plats  

 
  Jag hör klockans tickande, så jag skyndar mig. Tickandet är it.41  

  

Var äger allt rum? I tiden. Det är den dimension som bekräftar varats och dess idéers 

temporalitet: tid innebär förändring. Samtidigt finns en fråga om vad tiden består av, hur vi 

kan angripa tidsligheten som dimension. Kanske kan vi börja med det utan början och slut: 

evigheten. 

 "I evighet: för allt som är har aldrig börjat. Det knastrar i mitt lilla huvud när jag 

tänker på något som varken har en början eller ett slut – för så är det eviga."42 I denna passage 

återkommer vi till frågan om den mänskliga kausalitetens otillräcklighet i relation till 

substansen. Människan, jaget, ekot är ett begränsat modus. Levande vatten centraliserar denna 

nödvändighet som vi finns i men som vi samtidigt inte kan nå i sig själv. Det är denna 

omöjlighet: "Vilken färg har rymdens oändlighet? den har luftens färg."43 Då oändligheten 

överskrider oss, måste dess färg vara osynlig för oss.44 Ändå kan vi tänka oss en evighet, 

känna och erfara den eftersom varje kropp och idé uttrycker en essens av substansen, även om 

den gör så att våra huvuden knastrar. Spindler formulerar utförligt den komplexitet som 

evigheten består i, att den är skild från oss men samtidigt upplevs i vår egen tidslighet:  

 
                                                
40  Lispector, 2007, s. 48, 61. 
41  Lispector, 2007, s. 58. 
42  Lispector, 2007, s. 32. 
43  Lispector, 2007, s. 29. 
44  Lispector, 2007, s. 29. 
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  Evigheten är hos Spinoza en högintensiv, absolut aktualiserad   

  dimension av varaktigheten. Det som varaktigheten uttrycker när  

  den är som mest intensiv är med andra ord inget annat än    

  evigheten, förstådd som ett maximum av existenskraft.45    

 

Evigheten tar sig uttryck som intensitet, en maximal existenskraft. Citatet  med "X" påminner 

om det Spinoza kallar vår totala existenskraft, en absolut intensitet som närvarar som tystnad, 

"utan melodi". Den känns i varaktigheten: vårt ontologiska register, en spatialitet vi ger 

kronologi åt. Evigheten och varaktigheten är skilda tidsliga register, dimensioner, som ibland 

skär genom varandra, temporala möten av en maximerad kraft. Samtidigt ska vi komma ihåg 

vad som ökar kraften, det som ökar och säkrar varats fortbestånd. Hos Spinoza är den aktiva 

delen njutningen, glädjen, begäret. För Levande vatten är glädje "tidsmateria."46 Det finns ett 

genomgående förbund av tidslig närvaro och glädje, en intensiv känsla av kraft. Tiden är 

Levande vattens passion. "Tidsmateria" sammantvinnar det affektfilosofiska ärendet, det att 

tid och materia hör ihop. Känslolivet är på så vis ett tidsligt liv, ett temporalt liv. Ett 

fragmentariskt (kraft)fält av potential.   

   

  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.47       

 

Ögonblick är två ord i ett: ögonblick är människans namn för dess upplevda eko av ett nu. Det 

är detta som Levande vatten sluter förbund med. Ögonblicket är. För Spinoza innebär 

ögonblicket, nuet, timmen, dagen endast ett hjälpmedel för oss att situera oss. Vad Levande 

vatten gör när den håller sig à jour med tiden, är att upprätta en plats, ett försök att bo in sig i 

de tidsinstanser som vi består i. Varaktigheten är ekots spatialitet.     

   

 

                                                
45  Spindler, 2009, s. 34. 
46  Lispector, 2007, s. 8. 
47  Lispector, 2007, s. 9. 
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  Ögonblicket är detta. Ögonblicket har en omedelbarhet som får   

  mig att tappa andan. Ögonblicket är omedelbart i sig självt.    

  Samtidigt som jag upplever det kastar jag mig in i dess övergång  

  till ett annat ögonblick.48    

 

Levande vatten förstår varaktigheten, men den förstår inte enligt logisk följd. Det går inte om 

en förenar sig med ögonblicken: "jag sluter bara förbund med det liv som både föds och växer 

med tiden; endast i tiden finns det plats för mig" kastar ljus över en plats som är under ständig 

förhandling. Det är i nuets instans som Levande vatten finner rum, vilket gör den till lika 

många rum som dess ögonblick. Det är detta som gör att vi kan förstå den som Cixous – som 

"ett ornament av vatten."49 Levande vatten visar att kroppen är ett tidsligt fält som ekar av ett 

är, som ökar och minskar i kraft. Människan: en temporal och osäker varelse. Cixous undrar 

hur vi följer detta ornament av levande vatten, eftersom det rinner ur händerna på oss, sprider 

ut sig i bäckar, deltan, floder, hav. Jag tror svaret ligger i att vi bör följa det som rinner, det 

som vi inte kan nå. Som om ett bete hände framför oss, ett bete som är okänt men som vi vill 

ha, just eftersom att det manifesterar sig som okänt. Levande vatten: den stora metaforen för 

tiden och vår osäkerhet inför dess skapelse.  

 

2.3 Förlängningar  

  

 Strävan, Flöde  

 
  Och jag vill ha flödet.50   

   

Levande vatten strävar, efter nuet, efter ögonblicken, efter "mitt mig", efter en "underliggande 

ordning": den vill nå det okända. Den förstår att "to live is to live without understanding 

anything. This does not mean to understand anything at all but to live while understanding 

that there is something incomprehensible."51 Varje ord, mening och passage refererar tillbaks 

till denna oförståelse som börjar om med varje nu-instans:  

  

                                                
48  Lispector, 2007, s.99. 
49  Cixous, 1990, s. 17. 
50  Lispector, 2007, s. 18. 
51  Cixous, 1990, s. 57. 
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  Skapar nästa ögonblick av mig? eller skapar det sig självt?   

  Vi gör  det tillsammans med andningen. Och lika ledigt som  

  tjurfäktaren på arenan.52   
 

 Ändå finns en strävan, skrivandet fortsätter. Det är som om strävan vore det mest självklara, 

något närmast inneboende, självfallet. Strävan: något "Vi gör tillsammans med andningen."   
 Ett av Spinozas nyckelbegrepp i Etiken är conatus, strävan efter att bestå i varat. Som 

vi redan vet uttrycker varje kropp en essens av substansen - det som är Naturen, Gud och 

därmed existensen, men vad är dess essens? Det som definierar ett modus är dess förmåga att 

fortsätta existera. Spindler förstår conatus på följande sätt:   

 

  Conatus är en människas essens såtillvida att hon existerar,  

  men en människa (i likhet med varje annat modus) kan aldrig  

  betraktas som en oberoende entitet, utan måste förstås i sin   

  tillhörighet till den natur med vilken hon är sammanflätad.    

  Och i naturen är människan determinerad - av sina affekter,   

  som på en och samma gång är oundvikliga och oumbärliga:   

  strävan att framhärda i existensen svarar således mot en makt   

  eller förmåga att affekteras.53  

 

Strävan pekar tillbaks mot sig själv, eftersom den är inneboende i existensen. Romanen 

avslutar med en liknande känsla. Den slutar med: "Det jag skriver till dig fortsätter och jag är 

förhäxad." Det rör sig om en maximering och fortsättning av kraft, skrivandet som ett 

förhäxat conatus. Levande vatten skriver: "Jag vill ha den djupa organiska oordning som trots 

allt låter mig ana en underliggande ordning. Det potentiellas stora potens."54 Det finns en 

antydan till ett visst begär, en hunger efter en ökning genom hela romanen, en strävan efter att 

fortsätta. Romanen utsöndrar en passion för livets intensiteter. Den är "törstande efter 

mysteriet": den vill dricka ur källan.  Den söker den rikedom som finns i det kroppsliga varat: 

potentialen. Levande vatten: en ockult strävan efter att få vara intensitet.  

 Låt oss förstå conatus i relation till Levande vattens generella flöde. Flödets material är 

tid, det är conatus beståndsdel. I Levande vatten finns ingen disposition utom indrag. Boken 

                                                
52  Lispector, 2007, s. 7. 
53  Spindler, 2009, s. 67. 
54  Lispector, 2007, s. 32. 
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består i ett sjok av text. Vi är inte tänkta att stanna upp i Levande vatten, den kräver en 

omedelbarhet hos oss. "Agua viva is not calculated in a mathematical fashion. It is, as Clarice 

consantly reminds us, a text that follows itself, which lets itself be led."55 Detta behov av 

fortskridande är det största, mest generella vi återfinner i romanen, dess oavbrutna 

framhärdande för framhärdandets skull.   

 

  Det är inte meningen att texten jag ger dig ska betraktas på   

  nära håll: dess hemliga fulländning kommer fram först när man  

  ser den från ett flygplan högt uppe i luften. Då anar man öarnas   

  lek och man ser kanaler och hav.56   

 

Vi kan säga att Levande vatten endast arbetar med hastigheter: den vill generera en 

förnimmelse av det affektiva framhärdandet. Det som framträder när vi ser på boken som en 

komposition av delar, av hastigheter, av rörelse och vila, av tal och tystnad, är att den tar form 

som en organisk pulsering, en rytm som förblir okänd. Cixous skriver "The text is metaphor 

itself, a metaphor that is not a metaphor but agua viva, living water, an ongoing, gigantic 

metaphor, a facsimile of a book".57 Levande vatten åkallar en helt annan uppmärksamhet än 

en vanlig läsning, den vill att du ska lyssna, känna, smaka och röra vid hastigheterna som livet 

kan ha. Levande vatten och affektfilosofi delar sina stora teman och ärenden på denna punkt: 

att åberopa uppmärksamhet till livets omedelbarhet och samtida temporalitet, samt försöka 

förstå hur ett sådant liv vecklas ut: hur livet pendlar och vibrerar. Samtidigt når Levande 

vattens strävan alltid fram till omöjligheten, det som inte kan sägas. Det är hela tiden en 

cirkelrörelse i en panteistisk världsbild av allt som är. Det finns något mycket närvarande, 

något som föreligger bakom meningarna. Ett taktilt flöde: det ändamålslösa flödet av tystnad. 

  

 Tystnad    

 

Levande vatten använder orden som bete. Jag vågar säga att tystnad är en fångst, endast 

eftersom den inte låter sig fångas. Levande vatten handlar alltid om att tampas med varats  

och kroppens omöjligheter. Den ger oss instruktioner:  

 

                                                
55  Cixous, 1990, s. 23. 
56  Lispector, 2007, s. 33. 
57  Cixous, 1990, s. 17. 
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  Hör på mig och min tystnad. Det jag säger är aldrig det jag säger   

  utan något annat. När jag säger "flödar över av vatten" talar jag   

  om den kroppsliga kraften i världens vatten. Försök uppfatta det   

  här andra som jag egentligen talar om för själv kan jag det inte.   

  Läs energin som finns i min tystnad. Åh jag är rädd för Gud och   

  för hans tystnad.58  

 

"Läs energin i min tystnad" får oss återigen att tänka på hur Levande vatten vill bli läst. Vi 

kan förstå denna energi i tystnaden som O'Sullivans "asociala estetik", och åkalla tystnaden 

som en form av transhuman gemenskap, en pre-diskursiv händelse där kroppar äger rum. 

Tystnad öppnar på så vis upp för en stor rang av relationer mellan kroppar: relationer utan 

kommunikation, istället: samvaro. Det är tystnadens rytmer som Levande vatten pulserar av, 

som för den vidare. Det är rytmer som ger upphov till ett rådvilt, mytiskt tal. När Levande 

vatten övergår från den ena meningen till den andra konfronteras vi med en rörelse som sker i 

tänkandet själv: en tyst rörelse och passage till det nästa som ibland får oss att förlora oss, vår 

närvaro och vårt "jag." Cixous skriver: "She enters and exists with word of silence, like water, 

and at the same time, she performs it"59 och fortsätter: "she is, as Heidegger would say, the 

mileu, there where everyhting is happening, and it is happening in us".60 Det finns en antydan 

till animism, transmutation, omänsklighet i dessa påståenden. För att låta tystnaden tala måste 

subjektets tal upplösas och delokaliseras. Samtidigt finns det en form av vetskap i tystnaden, 

att det finns tysta hastigheter som är outtalbara men som ändå är och finns. Evigheten är tyst. 

Substansen är tyst. Det allra första är tyst. Gud är tyst, och inför tystnaden är vi rädda, vi 

konfronteras med en större makt.  

 "Her approach is always on the side of touching, tasting" menar Cixous.61 Levande 

vatten är "[...] ett tillstånd av den omkringliggande energin."62 Romanen är ett arbete med 

rörelse och vila: meningarna utgör kompositionens delar, tystnaden uppför deras rytm. När vi 

läser Levande vatten möts vi därför med en märklig bekantskap, det är en blottläggning av de 

fragmentariska kunskaperna vi har om relationerna och effekterna vi lever i. Det är inte så 

mycket en identifikation som en kroppslig upplevelse, en känsla. Vi kan kalla denna 

bekantskap för intensitet.    

                                                
58  Lispector, 2007, s. 36. 
59  Cixous, 1990, s. 35. 
60  Cixous, 1990, s. 39. 
61  Cixous, 1990, s.31 
62  Lispector, 2007, s.13. 
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  Intensitet 
  

"Jag tycker om intensiteter."63 Hur ser intensitet ut? Det är antagligen fel fråga. Det är snarare 

en fråga om hur den känns, hur tystnaden och orden känns. Levande vatten är en komposition, 

ljud som ska lyssnas på med kroppen, en vibration. Den säger det själv. Vi hade kunnat 

högläsa den och försöka kartlägga hur vår kraft ökar och minskar under läsandets gång. Vi 

hade kunnat sjunga den för att känna när andningen inte räcker till, när vi i vissa stycken blir 

utmattade, när textens tystnader ger oss lättnad, ett uppehåll. Vi hade kunnat läsa den med 

blodtrycksmätningar, hur blodets hastighet höjs och sänks beroende på hur vi affekteras, hur 

den gör oss glada, ledsna, hur den uppför behov och passion inför det levande.  

 Affekters intensitet är som vi ser svår utläsligt, just eftersom det är en intersektion i 

kroppen som i sig är en intersektion av semantiska och materiella kvaliteter. Hela mitt arbete 

består därför i denna svårighet av affekters översättning: det går inte. Levande vatten vänder 

sig mot improvisation, mot att skriva förstrött. "Jag  formulerar de framstammande raderna i 

samma stund som jag skriver dem och de är så nya och omogna att de sprakar. De är nuet." 

 Hur kan vi förstå intensitet i Levande vattens ordmateria? Brian Massumi behandlar 

frågan om intensitet i Parables for the Virtual. Enligt honom kan vi förstå intensitet som ett 

"glapp" mellan det socialt kvalificerade innehållet och dess kroppsliga, affektiva effekt. Detta 

skriver Massumi om intensitet:   

 

  It is narratively delocalized, spreading over the generealized   

  body surface lika a lateral backwash from the function-meaning  

  interloops that travel the vertical path between head and heart.  

  [...] Linguistic expression can resonate with and amplify intensity  

   at the price of making itself functionally redundant.64   

 

Språket fyller en funktion för affekters intensitet, på bekostnaden att det förlorar sin funktion 

som innehåll. Detta är precis vad Levande vatten gör. Den använder språket för att komma åt 

något annat. Det finns ingen mening eller betydelse inneboende i Levande vatten, men det 

finns ett flöde som inverkar på oss som inte kan översättas till ord. Den som läser Levande 

                                                
63  Lispector, 2007, s. 79. 
64  Massumi, Brian, Parables for the Virtual: movement, affect, sensation, E-bok: Duke University Press,  
 2002, s. 25, 26, tillgänglig:
 http://monoskop.org/images/d/dc/Massumi_Brian_Parables_for_the_Virtual_Moveme
 nt_Affect_Sensation_Post-Contemporary_Interventions.pdf, hämtad 2015-10-19. 
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vatten möter ett omedelbart möte med världen. Texten pendlar i intensitet, symboliskt och 

formmässigt, den följer tysta rytmer, vibrationer av det som är. Intensiteter är Levande vattens 

kunskapsform. Dess glädje är beroende av en fulländad närvaro i ögonblicket, en rädsla och 

osäkerhet inför tystnaden som kommer, inför att födas och växa med tiden.   

 

  Allt tar slut men det jag skriver till dig fortsätter. Vilket är bra   

  mycket bra. Det allra bästa har ännu inte skrivits. Det bästa står  

  mellan raderna.65   

 

Levande vatten fortsätter alltid, kanske för evigt. Intensitet: varat och kunskapens materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65  Lispector, 2007, s. 126. 
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3. Avslutande diskussion  
  

  Att öppna och stänga cirklar   

  
  Det jag skriver till dig har ingen början: det är en fortsättning.66  

 
Hur många punkter finns i en cirkel? Vem vet. Jag har väntat med cirkeln och varats 

immanens, Levande vatten och Spinozas panteism eftersom den blir enklast att diskutera när 

den frammanats. Detta är ett försök att avsluta, men det går inte:  

 

   Naturen är omslutande: den trasslar till mig fullständigt och är   

  sexuellt levande, bara det: levande.67  

 

Levande vatten och affektfilosofi utgår från det inneboende, det omslutande. Vi omsluts 

ständigt av samma cirklar som ekar mot evigheten, mot fortsättningen, mot strävan, mot 

flödet i form av intensitet. Jag har själv gått i cirklar, återvänt, börjat om, försökt fortsätta, 

kommit tillbaka, försvunnit. Sådant är arbetet med Levande vatten och affektfilosofi: vi börjar 

i mitten, och vi fastnar i mitten. Det ena sammanfaller med det andra, det ena är det andra 

samtidigt. Det är ett arbete med simultanitet, där tid och materia hör ihop, kroppen blir till 

temporal kraft, kunskap bestäms genom den situerade kroppen. Arbetet är paradoxalt eftersom 

cirkulära rörelser återvänder till sig själva, de är självgenerativa, medan ett vetande, en tes, en 

mening antas följa en dialektisk utveckling, en förening i konklusion och förståelse. Mitt 

arbete tenderar till att ha tagit en direkt motsatt rikting. Det hela har bestått i att lära sig öppna 

och stänga de cirklar av det som frammanats i mitt material.  

 Istället för en utökad förståelse eller logik har mitt arbete gjort anspråk på ett steg 

tillbaka och lokaliserat en panteistisk materialism som modus för kroppens skrivande. Det är 

en kunskap vi redan har, utan att vi vet om den. Genom en läsning av Levande vatten har vi 

ställts inför fenomenet vi kallar skrivande, som samtidigt blottlägger kroppens fenomen: att 

vara en hybrid, en socialt kultiverad komposition av materia som förflyter i tiden, som pendlar 

av intensitet.   

  Levande vatten väcker frågor om kroppens temporalitet och cirkularitet, det är en 
                                                
66  Lispector, 2007, s. 61. 
67  Lispector, 2007, s. 30. 
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kropp som ständigt känner att "Andra sidan av mig själv kallar på mig" och som förstår sitt 

tillstånd som "[...] det hos en trädgård med rinnande vatten."68 Skrivandet, som sker med 

flödet, som sker förstrött, är romanens sätt att ge en temporal plats åt den kroppsliga kraftens 

svängningar, en blottläggning av intensiteter. Skrivandet blir som ett verktyg, en förlängning, 

en protes. Skrivande: en transhuman relation av kroppars intensiteter.  

 

 Det kommer inte att ta slut: det fortsätter.69  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68  Lispector, 2007, s. 34, 19.  
69  Lispector, 2007, s. 127. 
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4. Populärvetenskaplig sammanfattning  

 
I denna uppsats undersöker jag hur vi kan förstå kroppen som kraft utifrån Clarice Lispectors 

roman Levande vatten. Mer specifikt frågar jag mig hur romanen gör det som 

poststrukturalisten Hélène Cixous kallar för att "skriva med kroppen" och hur vi kan förstå 

detta koncept genom 1600-talsfilosofen Baruch Spinozas affektfilosofi som presenteras i hans 

verk Etiken. Med utgångspunkt i Levande vatten, är mitt huvudsakliga ärende att försöka 

skapa en relation mellan ett "kroppsligt skrivande" och affektfilosofi, där Lispectors roman 

motiveras som en möjlig förening. Detta ärende är tudelat, då jag urskiljer Levande vatten 

som en manifestation av kroppen som kraft på två plan. Det ena planet är begreppsligt, det 

andra är mer upplevelse och känsloinriktat, "estetiskt". Detta innebär att min analys dels visar 

hur kroppen manifesteras som kraft genom en explicit tanke om sin egen existens som flyktig 

och osäker, dels blottlägger den genom romanens arbete med "orden som bete" för taktila 

flöden, existentiell strävan, tystnad och intensitet. Avslutningsvis diskuterar jag hur detta 

frammanar cirklar av resonemang, där Levande vatten och affektfilosofi i sin förening 

förändrar existensen och dess kunskapsförmågas villkor.     
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