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Abstract 
The essence of literature – it’s voice, it’s meaning– has always been scrutinized of interest 
to readers and theorists. The language in itself has the power to revolt against and 
undermine current and dominant hierarchies. This language can also be of a passive 
nature, accepting existing norms and dichotomies. This paper has the ambition to 
examine the language, the voice, of Clarice Lispector in her novel A Hora da Estrela (The 
Hour of the Star).  
 
The theoretical horizon from which I will read The Hour of the Star is that of Hélène 
Cixous, which can be expressed through the term écriture féminine. Écriture féminine 
suggests a way of writing that revolts against dominating hierachies and, at the same 
time, rewrites oppositions and dichotomies. This way of writing, whatever associations 
and delimitations it’s name will invoke, is not available for one sex only; the sex that this 
writing refers to is that of the text. Thus both men and women can express écriture 
féminine, and as Cixous says, Jean Genet and Franz Kafka are examples of this although 
Clarice Lispector is the one, in Cixous’ opinion, who best expresses this feminine writing.  
 
In my reading and writing I will focus on the meta-fictive element in A Hora da Estrela, I 
hope to show that this element operates in many different ways, on different levels. This I 
will achieve by exploring the way in which Lispector reveals the relation to the other; a 
text, a person, language, the subject. My thesis is that Lispector practices what Cixous 
theorizes. Another point I want to make is that Lispector expresses in opposition to 
describe. This is related to the close relation between writing and body, and in the end 
writing and reading. The relation between reading and writing is a question of the nature 
of the text and the essence of writing. The writing is in A Hora da Estrela described as a 
problematic venture, discussing the role of the author and the meeting with the other. This 
aspect goes as far as questioning the entire relation to tradition, gender, literary canon.   
 
In conclusion: The purpose is to do a reading of and with, both Lispector and Cixous, in 
order to find the essence and expression of écriture féminine in the novel A Hora da 
Estrela.  
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1. Inledning           
  
 
1:1. Förord och syfte 
Det finns författare som griper tag i läsaren från allra första meningen; kärlek vid första 
ögonkastet, när man läser blir man förälskad i texten och det är en explosion av känslor 
som är överväldigande. Sen finns det författare som växer likt en groende vänskap, där 
man i sin läsning bekantar sig med skrivandet –det skrivna– och det blir en kärleksfull 
relation till tankegångarna och det litterära uttrycket och man upplever en ömsesidig 
förståelse. Sen finns det hybriden mellan de två: det är passion vid introduktionen, som en 
förälskelse på avstånd som efter en tid övergår till en mer kärleksfull och utvecklande 
relation till det skrivna. För mig var mötet med Clarice Lispector just av en explosionsartad 
karaktär, som ju mer jag har läst, har växt till något av en närmre relation där jag ständigt 
hittar nya infallsvinklar. Genom läsandet vidgas texten och den blir något bekant som 
måste utforskas utifrån nya grepp. Ibland är det svårt att inringa det som attraherar i 
litteraturen, oftast blir det en felaktig beskrivning och ett missvisande försök som varken 
ger litteraturen eller ambitionen rättvisa. Denna uppsats kan ses som mitt försök att i 
någon mening belysa det som jag finner spännande i en text, alla texter, ingen text. För att 
förstå Cixous’ förhållande till läsande och text citerar jag:  
 

When we read a text, we are either read by the text or we 
are in the text. Either we tame a text, we ride on it, we roll 
over it, or we are swallowed up by it, as by a whale. There 
are thousands of possible relations to a text, and if we are in 
a nondefensive, nonresisting relationship, we are carried of 
by the text. This is mainly the way it goes. But then, in order 
to read, we need to get out of the text. We have to shuttle 
back and forth incessantly. We have to try all possible 
relations with a text. At some point, we have to disengage 
ourselves from the text as a living ensamble, in order to 
study its construction, its techniques, and its texture […]What 
counts is to find ourselves in the process.1 

  
Mitt syfte med denna uppsats är att med utgångspunkt från Hélène Cixous, och det som 
kan sammanfattas som begreppet écriture féminine, läsa och tolka Clarice Lispectors A 
Hora da Estrela (vilken jag under resten av uppsatsen kommer att hänvisa under den 
svenska översättningens titel – Stjärnans ögonblick). Det blir ett försök att applicera 
Cixous’ tankegångar på Stjärnans ögonblick och se hur narratologin och de metafiktiva 
elementen uppenbarar sig; läsande i relation till skrivande och det problematiska i det 
senare. Men också om det upproriska, det mot lagen kämpande. För i slutändan kommer 
vi ändå att försöka blottlägga litteraturens betydelse. Georges Bataille skriver i förordet till 

                                                           
1 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.3. 
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Litteraturen och det onda:2  ”Litteraturen är det väsentliga, eller också är det ingenting.” 
och fortsätter med vad han ser som en litteraturens, vågar jag skriva? – sanning; ”Sakta 
men säkert har jag velat visa att litteraturen är den till sist återfunna barndomen.”3 Denna 
barndom är enligt Bataille det som utmanar den lag som erkänner det rationella, det 
förnuftiga, och istället förordar ”det överdådiga, onyttiga livet och barnsligheten/…/”4 Som 
exempel lyfter Bataille fram bland annat Franz Kafka med motiveringen: ”Han 
eftersträvade kort sagt existensen av en värld utan förnuft, i vilken betydelserna inte 
bestäms, förblev den suveräna existensen/…/”5 Även, eller också, hos Cixous intar det 
upproriska och revolutionära en stor del –för att inte säga största– vilket vi återkommer till. 
Det jag vill visa är att litteraturens betydelse försöker man ständigt ringa in, kategorisera, 
och just mellan Bataille och Cixous finns det gemensamma drag och likheter i förhållande 
till en hierarki som författare försöker undkomma.    
 
I Sexual/Textual Politics skriver Toril Moi om Cixous: ”It is largely due to the efforts of 
Hélène Cixous that the question of an écriture féminine came to occupy a central question 
in the political and cultural debate in France in the 1970s. Between 1975 and 1977 she 
produced a whole series of theoretical (or semi-theoretical) writings, all of which set out to 
explore the relations between women, feminity, feminism and the production of texts…”6 
Moi uppmärksammar också Cixous’ bild av Lispector och dennas ”openness and 
generosity, and/…/her capacity to endow words in their essential meaning”, vilka är 
exempel på ett kvinnligt skivande (écriture féminine).7 Denna generositet och öppenhet är 
en kvinnlig styrka (puissance féminine) vilken Cixous formulerar: ”The more you have, the 
more you give the more you are, the more you give the more you have.”8 Men écriture 
féminine är inte förbehållet kvinnan; i kapitel sex i Reading with Clarice Lispector vilket 
behandlar Stjärnans ögonblick, presenterar Cixous en jämförelse mellan Lispector och 
Jean Genet: ”…I think of Jean Genet’s texts, which have the same qualities as Clarice 
Lispector’s/…/he [Jean Genet] constructs monuments–and that makes him different from 
Clarice Lispector/…/Genet or Lispector cherishes a world that for us, for them, is tenderly 
and violently other/…/This problematic world [Lispector’s] can also be found in Genet with 
differences…”9 Vi hittar också; ”People like Clarice or Genet are people who exposed 

                                                           
2 Georges Bataille (1897-1962) var filosof, författare och konservator. Hos Bataille är begrepp som 
perversitet, kropp, död, extas, barndom, viktiga i ett sökande efter frihet såväl i litteraturen och filosofin som 
socialt. Också ”offrandet” blir ett viktigt begrepp i Batailles filosofi. 
3 Georges Bataille, Litteraturen och det onda, (Symposion, 1996), s.9 f. 
4 Ibid., s.128. 
5 Ibid., s.121. 
6 Toril Moi, Sexual/Textual Politics, (Routledge, 2002), s.100. 
7 Ibid., s.113. 
8 Ibid. 
9 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.144.  
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themselves to the other.”,10 ”Genet is close to Clarice…”,11 ”Genet’s space is the same as 
Lispector’s.”12   
 

Förhållandet till texten och läsandet som process, påverkar texten och läsaren i en 
tvåvägskommunikation som jag vill utforska mer i min läsning av, eller ska vi säga med för 
att prata med Cixous, och se dess struktur. Också Lispector rör sig mellan att vara inne i 
en text –ett berättande– och utanför; ”[J]ag märker att jag redan nästan befinner mig i 
historien…” skriver Lispector (min kurs.).13 Några rader ner på sidan, fortsätter Lispector 
med att distansera sig från historien: ”Jag måste tillägga…”. I och med den meningen drar 
hon sig undan, spottas ut ur historiens mage, och kan blicka utifrån – få perspektiv. Det 
Cixous menar med läsandet beskriver, eller visar, Lispector i skrivandet. Och läsandet och 
skrivandet går inte att separera; de är sammanbundna och lyder samma regler, eller 
spelar samma spel. För att sätta detta synsätt i förhållande till den ”feminina/kvinnliga 
skriften” skriver Cixous: ”One of the efforts we make is to be transgrammatical, the way 
one could say transgressive. It is not that we despise grammar, but we do not have to 
obey it absolutely; and we have to work to some degree on degrammaticalization.”14 Det 
är med andra ord i termer av uppror och motstånd vi kommer att se écriture féminine. 
Detta uppror och motstånd koncentreras i Stjärnans ögonblick kring uppfattningen om 
möjlighet respektive begränsning utifrån vad som konstitueras, eller konstrueras, genom 
könet; detta vad gäller förhållandet gentemot den andre, i egenskap av en person men 
också som text och i slutändan språk.   
 
 
1:2. Bakgrund 
Clarice Lispector levde mellan åren 1926 och 1977.15 Som barn växte hon upp i Brasilien 
efter föräldrarnas flykt från födelselandet Ukraina: de var av judisk härkomst. Som vuxen 
bodde Lispector många år utomlands på grund av makens yrke som diplomat. Clarice 
Lispector skrev på portugisiska, Brasiliens officiella språk. Lispector producerade under 
sin livstid nio romaner, åtta novellsamlingar och hundratals tidningskrönikor som 
publicerades i Jornal do Brasil mellan 1967 och 1973. I dessa olika litterära former 
”utforskar Clarice Lispector skickligt de psykiska såren i människors själar, och deras 
upplevelse av sin inre och yttre verklighet.” skriver Ebba Witt-Brattström i Hundra 

                                                           
10 IHélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.147.  
11 Ibid., s.152.  
12 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.154.  
13 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.28. 
14 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.4. 
15 I Hundra skrivande kvinnor läser vi att Lispector föddes 1920, eller att det finns andra källor som hävdar 
att året var 1925. Jag hänvisar till efterordet i Stjärnans ögonblick.  
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skrivande kvinnor.16 I efterordet till Stjärnans ögonblick karaktäriserar Örjan Sjöström den 
röda tråden genom Lispectors författarskap som ”ett existentiellt sökande och ett 
skapande av en subjektivitet.”17  
 
Stjärnans ögonblick var den näst sista boken Lispector skrev och den sista som gavs ut 
medan hon levde. Bokens fabel behandlar Macabéa som efter sin mosters död flyttar till 
Rio de Janeiro och där försörjer sig som maskinskriverska; detta trots att hon är analfabet. 
I Rio de Janeiro träffar Macabéa Olímpico med vilken hon inleder ett förhållande. Men det 
förhållande som ges mer utrymme i boken är det mellan Macabéa och Rodrigo S.M. som 
är författaren till berättelsen; i kontrast till Lispector som är författare till boken. Författaren 
till berättelsen är med andra ord också en karaktär i boken och Lispector problematiserar 
berättandet samtidigt som hon ”drar in läsaren i den litterära skapandeprocessens själva 
centrum” som Sjögren påpekar i efterordet.18 Det metafiktiva kommer genomsyra hela 
denna uppsats och ligger till grunden för mina resonemang vilka kommer att presenteras 
mer ingående i analysdelen. Stjärnans ögonblick är ett berättande om berättandet; hur det 
över huvud taget är möjligt att ge rättvisa till den andre/andra, genom den/det andra.  
 
 
1:3. Tidigare forskning 
Jag kommer här ta upp det som är mest relevant för min uppsats samt svenska bidrag. De 
svenska bidragen för att visa att det i Sverige finns ett, även om det är i det närmaste 
minimalt, intresse för Lispector inom uppsatsskrivande. Mycket som har skrivits om 
Lispector är på portugisiska, eller på franska som hos Cixous. En grund till min uppsats är 
Reading with Clarice Lispector av Cixous som är föreläsningar vilka har blivit översatta till 
engelska av Verena Andermatt Conley. En annan bok som kan nämnas är María José S. 
Barbosas Clarice Lispector. Spinning the Webs of Passion vilken jag också kommer att 
återvända till då den behandlar Lispector ur ett genusperspektiv.  
 
Jag har hittat två svenska uppsatser som behandlar Lispectors författarskap. Den ena 
analyserar utvalda noveller ur Familjeband utifrån ett feministiskt perspektiv och är skriven 
av Marit Östberg.19  Den andra, skriven av Helén Persson, jämför kvinnoskildringen i 
Lispectors Familjeband och Ensamhetens labyrint av Octavio Paz.20  
 

                                                           
16 Birgitta Svanberg och Ebba Witt-Brattström, Hundra skrivande kvinnor. Del III, (Bokförlaget Natur och 
Kultur, 2000), s.153. 
17 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.121. 
18 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.123. 
19 Marit Östberg, ”Bortom orden bakom masken. En uppsats om Clarice Lispector och hennes berättelser”, 
(B-uppsats Södertörns högskola, 2000) 
20 Helén Persson, ”Husets Ängel eller Blodig Grevinna. Kvinnan hos Octavio Paz och Clarice Lispector”, (C-
uppsats Lunds Universitet, 1997) 
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I Hundra skrivande kvinnor. Del III ägnas ett kapitel till Lispector och hennes författarskap. 
En bok som också är intressant är Kerstin Muncks Att föda text. En studie i Hélène Cixous 
författarskap som jag har till hjälp för att använda mig av Cixous. I den läser vi att ”[n]ågon 
bruksanvisning för ´kvinnlig skrift´ ger Hélène Cixous inte” men att ”rösten, sången, den 
icke-lineära diskursen, en utmaning av den fallocentriska diskursen, en annan bekräftelse 
av kvinnan än den tystnadens fälla som vanligtvis reserverats för henne” är tecken på 
denna ”kvinnlighet” som finns i texten vilken även omfattar manliga författare.21 Det är ett 
flyktigt begrepp som är svårt att inringa men i analysdelen har jag för avsikt att applicera 
det och samtidigt förklara det med hjälp av Lispector. Jag ser écriture féminine som ett 
försök att lokalisera det som tilltalar och berör i litteraturen, precis som Batailles tes om det 
onda. Det är textens styrka, dess kraft, som väcker känslor och utmanar det accepterande 
och rådande. Cixous själv har sagt att ”[d]et är för närvarande omöjligt att fastställa en 
skriftens kvinnliga praktik, en omöjlighet som kommer att bestå, ty man kommer aldrig att 
kunna teoretisera denna praktik, stänga in den, koda den, vilket inte betyder att den inte 
finns.”22 Utifrån detta scenario, med écriture féminine som förutsättning och verktyg, börjar 
jag min läsning.  
 
 
1:4. Teori och metod 
Verena Andermatt Conley skriver i introduktionen till  Hélène Cixous’ Reading with Clarice 
Lispector angående écriture féminine:  
 

In the relation that Cixous holds with Lispector, écriture 
féminine 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 encounter 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 concious life. By virtue of its poetry that 
comes from the rapport [sic!] of the body to the social world, 
écriture féminine disrupts social practices in the ways it both 
discerns and literally rewrites them.23  

 
Detta är det närmaste man kommer en klar, konkret definition av écriture féminine och det 
är denna betydelse jag kommer att utgå från i min analys, tillsammans med vad Cixous 
behandlar i, bland annat, Reading with Clarice Lispector. Jag vet inte riktigt vad motsatsen 
skulle vara till écriture féminine, troligtvis, och enklast förklarat, den text som arbetar under 
rådande ordning och accepterar den: en text eller skrift, som förhåller sig okritisk till 
begrepp som makt, kvinna, man, text, berättande. En motsvarighet däremot, som jag 

                                                           
21 Kerstin Munck, Att föda text. En studie i Hélène Cixous författarskap, (Symposion, 2004), s.194. 
22 Ibid. 
23 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.vii f.  
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också har påpekat, är Batailles det onda. Det onda saknar förnuft i alla dess former: Det är 
som att det är utan huvud, utan intellekt – bara kropp. Även hos Cixous har kroppen en 
framträdande position.24       
 
Hos Cixous är kroppen och skrivande sammanflätade; kroppen är rösten, skrivande och 
röst är sammanbundna.25 Cirkeln är sluten. Hos Lispector läser vi: ”[J]ag skriver med 
kroppen.”26 Skrivandet står också i direkt förbindelse med läsandet: ”Reading. I 
discovered that writing is endless. Everlasting. Eternal.” skriver Cixous.27 Lispector skriver 
i sin tur i Stjärnans ögonblick: ”[J]ag sitter och skriver i samma stund som jag blir läst.”28 
Som att jag skulle skriva detta i samma stund som ni läser det, vilket just nu hände. Det 
finns med andra ord inga polariseringar och motsättningar mellan vissa begrepp som 
annars skulle ha varit fallet. I en lineär uppställning där vi har en början, X, och ett slut, Y, 
finns det mellan dessa två punkter en konflikt som inte kan lösas; de är av olika karaktär 
och kommer alltid att vara det på grund av att de får sin betydelse genom den andras 
betydelse. I Stjärnans ögonblick, och hos écriture féminine, finner jag en form där X eller Y 
inte existerar, eller de är inte bestämda och deras egenskaper är inte fasta. X skulle kunna 
vara Y och vice versa, början är inte början utan slutet. Det kanske verkar konstigt, och det 
är det, men jag återkommer till detta senare i uppsatsen.   
 
Det metafiktiva elementet är påtagligt både hos Lispector och Cixous, och Kerstin Munck 
förklarar metafiktionen med hjälp av Linda Hutcheon som en text vilken kommenterar sin 
egen textualitet.29 Stjärnans ögonblick befinner sig ständigt i en dialog med sin egen 
tillblivelse. Den försöker förhålla sig till det den gör eller är. Rodrigo S.M., Lispectors 
alterego eller medförfattare i Stjärnans ögonblick, skriver att han egentligen är överflödig 
och att någon annan egentligen skulle kunna skriva detta han skriver. Det vill säga, bara 
om det är en annan man: en annan manlig författare.30 Men det som ska berättas behöver 
också berättaren för annars står vi utan någonting, det är bara orden som måste hitta 
någon att gå genom; en katalysator, en bro. Samtidigt som det skrivna undersöks och det 
skrivande ifrågasätts lyfts också en annan dimension fram, det som växer ur det skrivna – 
det magiska: ”Följaktligen kommer denna historia att göras av ord som ordnar sig i 
meningar och ur dessa lyfter så en hemlig betydelse som överskrider ord och meningar.” 
skriver Lispector.31 Det skrivna är mer än bara det skrivna: magi... Cixous talar också om 

                                                           
24 Begreppet ”kropp” kommer i denna uppsats att ses som en kontrast eller ett alternativ till intellektet, den 
rådande ordningen ; den patariarkala traditionen. 
25 Toril Moi, Sexual/Textual Politics, (Routledge, 2002), s.112. 
26 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.18. 
27 Toril Moi, Sexual/Textual Politics, (Routledge, 2002), s.114. 
28 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.12. 
29 Kerstin Munck, Att föda text. En studie i Hélène Cixous författarskap, (Symposion, 2004), s.39. 
30 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.14 f. 
31 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.16. 
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texten (och Lispector) i termer av något mystiskt: en hemlighet skriver hon.32 Denna 
hemlighet är det som Lispectors texter innehåller istället för en narratologi, det är textens 
lärdom. Det magiska tillkommer bland annat i den ömsesidiga uppkomsten av texten när 
den samtidigt läses och skrives vilket jag återkommer till. Den tillkommer också, enligt 
Cixous, i förhållandet mellan ytan och innehållet, de påtagliga bokstäverna och vad de 
tillsammans åkallar eller föder. Ytan synliggör sig och är samtidigt en del av innehållet och 
hemligheten, det mystiska, som tillsammans finns istället för det narrativa som grund.  
 
Det paradoxala i den metafiktiva texten är enligt Munck (och Hutcheon) att läsaren både 
distanseras från identifikationen med karaktärer eller intrigen på grund av att texten 
refererar till sig själv, samtidigt som läsarens roll blir aktiv i den mening att texten skall ges 
en betydelse.33 Cixous påpekar att: ”We must have in our relation to the text a position 
both active and passive, one of patience.”34 Dessa två synsätt är ett och samma: en 
tvådelad relation till texten. Hutcheon definierar metafiktion som ”fiktion om fiktion”35 och 
Munck skriver att det metafiktiva undersöker förhållandet mellan ”språk, fiktion och 
´verklighet´.”36 Hos Cixous finner vi också en tanke om texten som yta (surface) och 
innehåll (inside).37 Ytan är åskådligjord, öppen, och står i relation till innehållet som yttrar 
sig i en gåta, en hemlighet (mystery). Den textuella ytan visar sig med dess effekter av 
betydelse från innehållet; hemligheten, gåtan, magin, lärdomen. Texten är alltid 
producerad av små beståndsdelar, till exempel fonem, stavelser och ord, och en helhet, 
en övergripande känsla, ett helhetsintryck, som är texten.38 Yta kontra, eller tillsammans 
med, innehållet i Stjärnans ögonblick finns inte bara i texten utan visar sig även i titlarna. 
Som vi ska komma till lite senare finns det inte en titel till Stjärnans ögonblick utan det 
finns flera. På så sätt skulle, extremt förenklat, ytan –titeln, titlarna– kunna ge en mängd 
variationer av förhållande till innehållet –texten, texterna– och vice versa. Eftersom texten 
rör sig på så många plan finns det en motsvarighet hos titeln, men inte en motsvarighet i 
form av en motsats utan av en gemenskap, en helhet.        
 
I inledningen till Att föda text skriver Munck: ”Hélène Cixous författarskap kretsar kring 
själva akten att skriva och öppnar för frågor om språkets förhållande till verkligheten; det 
är utpräglat metafiktivt.”39 Jag hävdar att detta gäller också för Lispectors Stjärnans 
ögonblick; ”ordet måste likna ordet” skriver Lispector upprepade gånger och 

                                                           
32 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.98.  
33 Kerstin Munck, Att föda text. En studie i Hélène Cixous författarskap, (Symposion, 2004), s.38. 
34 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.99.  
35 Kerstin Munck, Att föda text. En studie i Hélène Cixous författarskap, (Symposion, 2004), s.38. 
36 Ibid., s.39. 
37 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.100.  
38 Ibid.  
39 Kerstin Munck, Att föda text. En studie i Hélène Cixous författarskap, (Symposion, 2004), s.16. 
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problematiserar sin relation till språket.40 Hon menar vidare att ”det är klart att historien är 
sann även om den är påhittad.”41 Lispector skriver också: ”Hur ska man kunna börja från 
början om saker sker innan de skett/…/Om denna historia inte finns kommer den snart att 
börja göra det.”42  
 
Förhållandet mellan språk, fiktion, och verklighet finns inte i texten bara som en diffus slöja 
som vill avtäckas, utan det står uttryckligt att förhållandena mellan fiktion och verklighet 
inte är av en dikotomisk karaktär; historien är ju sann även om den är påhittad. Lispectors 
text är medveten om sin egen kvalité som text, om sin funktion och verkan. Stjärnans 
ögonblick försöker inte vara en reflektion av verkligheten. Den är i sig själv verkligheten. I 
vanliga fall skulle det mellan dessa två uppstå en konflikt, en hierarkisk uppställning där 
det sanna skulle vara av en högre rang än det påhittade. Nu är de, hos Lispector, 
jämställda, likställda, och ej i motsats till varandra. Detta går också väl in i det som Cixous 
diskuterar kring écriture féminine som underminerar rådande föreställningar om kropp, 
skrivande och sociala konstruktioner.  Detta écriture féminine kommer i analysdelen 
framträda lite klarare då jag i läsningarna kommer ge exempel och lyfta fram de 
karaktäristiska dragen med hjälp av Lispectors Stjärnans ögonblick samtidigt som det blir 
en tillämpning av dem på densamma.  
 
Toril Moi menar att Cixous’ écriture féminine är relaterad till Derridas analys om skrivandet 
som différance43; ”For Derrida, meaning (signification) is not produced in the static closure 
of the binary opposition. Rather it is achieved through the ´free play of the signifier´.”44 
Hos Derrida är betydelsen producerad genom ett öppet ”spel” mellan närvaron av en 
signifikant och frånvaron av andra signifikanter. Moi illustrerar detta med fonemen /b/, /k/ 
och /h/: Beroende på vilket fonem som placeras framför till exempel /at/ blir betydelsen 
olika och det är närvaron av ett fonem, exempelvis /b/ som skapar ordet /bat/ som på 
engelska betyder fladdermus, och frånvaron av, i detta fall, /k/ och /h/, som producerar 
betydelsen, meningen. Om vi istället använder /h/ så får vi /hat/; på svenska hatt  
och så vidare. Fonemet betyder således ingenting i sig själv, och betydelsen är aldrig 
riktigt närvarande, utan är konstruerad genom det ändlösa refererandet till andra, 
frånvarande fonem/signifikanter.45 Ordet différance är i sig ett exempel där Derrida har 
ersatt ett e, différence, med ett a, différance; för att skilja det från franskans ord för 
skillnad, différence, och ge det betydelsen av detta synsätt.  
 

                                                           
40 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.23, 27. 
41 Ibid., s.12. 
42 Ibid., s.11. 
43 Toril Moi, Sexual/Textual Politics, (Routledge, 2002), s.106. 
44 Ibid., s.104. 
45 Toril Moi, Sexual/Textual Politics, (Routledge, 2002), s. 104. 
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Enligt Munck är Cixous texter fulla av kontaminationer, vilket är sammanblandningar av 
ord eller uttryck, vilket verkar vara nära relaterat till Derridas uppfattning om språket och 
dess betydelse(r).46 Som exempel tar Munck upp Cixous roman La: ”I fiktionen La leker 
Hélène Cixous med ljudlikheten mellan adjektivet ´mâle´ (=manlig, kraftig, modig) och 
adverbet ´male´ (=illa, galet). En ung kvinna omtalas där som ´mâle élevée´. ´Mal élevé´ är 
det vanliga uttrycket för ´ouppfostrad´. Genom att byta ut ´mal´ (illa, galet) mot ´mâle´ 
(manlig, kraftig, modig) hamnar de olika villkoren för flickors och pojkars uppfostran i 
blixtbelysning.”47 Cixous motsätter sig också tanken på uppfattningen av dessa 
motsatspar. I ett sådant system, som Cixous kallar ”Patriarchal Binary Thought”, där 
motpoler som aktiv/passiv, sol/måne, kultur/natur, dag/natt, intellekt/känslor och så vidare, 
skapar en hierarki blir kvinnan alltid associerad och/eller symboliserad med det negativa 
och passiva. För Cixous blir resultatet att kvinnan antingen är passiv eller så existerar hon 
inte.48 Detta vill hon rasera, eller finner problematiserande tecken på i viss litteratur. 
Lispector är allt annat än passiv i Stjärnans ögonblick. Hon bryter sig in i texten, eller 
gömmer sig för att kunna träda fram i parenteserna. Hon visar sig med kraftfulla ord som 
annars skulle associeras med maskulinitet och krig och styrka; explosion. Det maskulina 
har erövrats av det feminina och dikotomin är hotad och kan ej fortsätta råda. Inte som 
tidigare i alla fall. 
 
Stjärnans ögonblick är för Cixous en bok om kärlek, men en kärlek som visar sig i en 
skepnad av fattigdom. Jag tycker inte att Stjärnans ögonblick är en bok om kärlek, men 
däremot om fattigdom, eller ett förhållande till fattigdom i form av en enkelhet, en 
nakenhet. Det fattiga blir i Stjärnans ögonblick en form av enkelhet, en svår enkelhet där 
berättandet står i fokus. Fattigheten är en avklädd och naken text, som just därför döljer. 
Det är också en text som, vilket Cixous skriver: ”…raises the the general question on how 
to narrate.”49 Den behandlar det fattiga utifrån vad som över huvud taget är möjligt att 
berätta, och i så fall hur. Cixous följer denna text, utifrån vissa känslor eller ”infall”; det kan 
vara en färg (färgen grå som på sidan 144) eller andra författare (framför allt Genet). Hon 
diskuterar kring författarens roll, relationen till den andre, Lispectors syfte med boken, 
effekten av ett uppbrott mellan distinktionen inuti/utanpå – inside/outside. Men också om 
Macabéa som ”almost” eller ”barely” i förhållande till en individ och i slutändan kvinna. 
Macabéa är i stort sett både passiv och icke-existerande. Hon äger inga kvinnliga attribut 
förutom passiviteten och är samtidigt i det närmaste icke-existerande. På så sätt utmanas 
den patriarkala synen som bara tillåter kvinnan vara antingen passiv eller icke-
existerande. Här är hon både-och, passiv och icke-existerande, vilket resulterar i att en 
kvinna kan vara både aktiv och existerande. Det är precis detta Cixous menar att écriture 

                                                           
46 Kerstin Munck, Att föda text. En studie i Hélène Cixous författarskap, (Symposion, 2004), s.188. 
47 Ibid., s.196. 
48 Toril Moi, Sexual/Textual Politics, (Routledge, 2002), s.102 f. 
49 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.143.  
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féminine uppnår. Macabéa lever inte för att hon är rädd att dö, eftersom livet kan ta slut 
vilket det ju alltid gör, och denna livssyn som Macabéa har kommer jag att återkomma till 
senare i uppsatsen. Det är intressant att Macabéa knappt existerar, i ett gränsland till det 
patriarkala, och på så sätt, på sitt sätt, gör revolt mot rådande ordning.   
 
Det är både Macabéa och texten –det skrivna, skrivandet– som för Rodrigo S.M. och 
Lispector blir detta möte med det andra, men också för läsaren. Språket kompliceras och 
avståndet till personen Macabéa, hennes väsen, och texten –orden– blir uppenbart: det 
skrivna ordet får författaren att börja darra.50 Förhållandet till, och skrivandet om, 
Macabéa får hela tiden gå till reträtt till förmån för författarens inverterade diskussioner, 
och i dessa reflektioner distanseras även författaren från sitt eget jag och ifrågasätter sin 
egen existens och väsen: ”är jag ett monster eller är detta att vara människa?”51 I detta 
möte uppstår revolten mot det rådande och bestämmande, genom ordens komplexa 
förhållande till verkligheten och subjektet, väcks ifrågasättandet till det vedertagna: för 
Rodrigo bland annat hans egen självuppfattning.       
 
För Cixous är problemet, när vi ska prata, skriva eller införliva den andre, att inte göra det 
utifrån sig själv. Detta skulle medföra en brist då vi ser det den andre inte är eller har, i 
motsats till att se det den andre verkligen är.52 Det är också här Lispector börjar enligt 
Cixous, och jag håller med henne; Lispector beskriver Macabéa för det hon är, även om 
det inte är mycket. Cixous kommer att bli den språngbräda med vilken jag kastar mig in i 
texten och hon överdriver inte när hon skriver att ”The Hour of the Star is absolutely 
unequaled in terms of signification, audacity, and invention.”, vilket jag återkommer till i 
analysdelen.53 Den kvinnliga skriften, baserad på ett möte med den andre, är det som 
nedmonterar hierarkier och motsatser.54 Mötet spränger tidigare gränser och 
motsättningar.   
 
Är det metafiktiva en produkt av det bristfälliga i språkets förmåga att återge verkligheten, 
där resultatet blir att texten i stället producerar sin egen verklighet, sin egen kontext – 
ordens diskurs och inte bildens? För Lispector är orden ljud, ”överförda från skuggor som 
osymmetriskt korsar varandra, stalaktiter, spetsar, förvandlad orgelmusik.”55 Det är som 
att orden har sin grund i ljudet och inte i bilden, därför uttrycker de istället för att avbilda 
eller spegla: ”Ordet måste likna ordet.”56 Inte bilden. Bara ordets ursprung, dess 
fundamentala vagga, ifrågasätts och de representerar eller refererar nu inte till ett objekt 
                                                           
50 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.47. 
51 Ibid., s.17. 
52 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.143 f.  
53 Ibid., s.145.  
54 Ibid., s.vii f.  
55 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.18. 
56 Ibid., s.23. 
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utan är i sig själva uttryck, mening. Men sen är detta en bok utan ord, ett stumt fotografi, 
en tystnad.57 Boken börjar ej förrän på sista sidan: det är där vi hittar ja, och allt började 
också med ett ja. Ordets lagar, dess system och ordning, ursprung och essens; frigörs, 
särskiljs och omskrivs, på grund av hur de används och konstrueras. Vi har lämnats med 
en kvinnlig skrift...      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Ibid., s.19. 
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2. Analys 
 
2:1. Vem skriver vad? Författare och metafiktiva element 
”What carries me off, into my reading, is precisely the question of the author.” skriver 
Cixous.58 Men det är inte bara författarens roll som står oklar, även titeln är flytande. På 
omslaget och i biblioteken heter boken Stjärnans ögonblick men titeln, läser vi, är inte fast; 
den kan vara ”Stjärnans ögonblick, eller Skulden är min, eller Stjärnans ögonblick, eller En 
blues klagan, eller Rätten att skrika, eller Vad framtiden beträffar, eller Sentimental 
kioskhistoria, eller Vissling i den mörka vinden, eller Hon vet inte hur man skriker, eller Det 
finns inget jag kan göra, eller Hon får klara sig bäst hon kan, eller Diskret ingång genom 
bakdörrarna, eller Protokoll över faktiska omständigheter i det förflutna.”59 Titlarna är 
uppradade över ett blad med Lispectors namn mer eller mindre i mitten av dessa. Titeln 
Stjärnans ögonblick är den enda som förekommer två gånger, de andra bara en gång. 
Detta är det första vi möter efter informationen om denna utgåva, så som originaltitel, 
översättare och dylikt. Cixous skriver att ”[e]ach title could function as a key to the text.”60 
Men hur skulle rummet se ut, beroende på vilken nyckel –titel– vi använder? Det som 
ögonblickligen uppmärksammas med dessa flera titlar är det problematiska i förhållandet 
till det skrivna. Titeln Stjärnans ögonblick refererar till slutscenen där Macabéa blir påkörd 
och dödad, vilket spågumman Carlota förutsåg men som hon beskrev som ett möte med 
lyckligare slut, nämligen i form av ett äktenskap. Skulden är min uppfattar jag som ett 
tecken på den makt författaren har i sitt skapande där han/hon bestämmer utgången i 
berättelsen. Det finns inget jag kan göra är raka motsatsen till den förra titeln: här är 
författarens röst bunden till det som sker och hon eller han är blott ett iaktagare och 
registrerare. Rätten att skrika, Hon vet inte hur man skriker, Hon får klara sig bäst hon kan, 
tenderar att använda sig av författarens konstateranden som en typ av sanning om 
huvudpersonen Macabéa. Om det är så, vilket Cixous menar, att dessa olika titlar låter oss 
närma texten utifrån olika utgångspunkter, uppfattar jag det som i förhållande till det 
skrivna; vem som har skrivit vad utifrån vad. Det är som att titlarna belyser de olika 
positionerna utifrån författarna, författarkön (inte författarens kön utan dennes skrivande 
kön: textens kön), relation till, och delaktighet i, det berättade.   
 
På första sidan står det: 
 

TILLÄGNAN AV FÖRFATTAREN  
(Egentligen Clarice Lispector)61 

  

                                                           
58 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.145.  
59 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.7. 
60 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.146.  
61 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.9. 
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Är detta författaren till boken som skriver denna ägnan, det vill säga Clarice Lispector, 
medan författaren till berättelsen är en annan, nämligen Rodrigo S.M.: ”Historien kommer 
– fastslår jag med oäkta fri vilja – att ha omkring sju personer och jag är förstås en av de 
viktigaste. Jag, Rodrigo S.M.”62 Lispector har skapat Rodrigo S.M. ”för en kvinnlig 
författare skulle riskera att dränka alltsammans med tårar.” och syftar på berättelsen och 
nödvändigheten av, eller med, en manlig författare.63 Boken kommenterar sig själv och sin 
tillblivelse genom Rodrigo S.M. via Clarice Lispector. Lispector talar genom Rodrigo för att 
det tillåter henne att problematisera uppfattningar kring författarens kön och dess 
betydelse. Cixous talar om textens kön utifrån hur den förhåller sig till hierarkin, där en 
kvinnlig skrift ifrågasätter, utmanar och omskriver det vedertagna; precis det Lispector gör 
i Stjärnans ögonblick genom användandet av Rodrigo. Jag hävdar att det finns en Rodrigo 
och en Lispector i Stjärnans ögonblick. Ibland framträder de samtidigt, ibland var för sig, 
och de skapar tillsammans historien om historien.     
 
 
2:1:1. Parentesen som meta 
Insprängt i texten finns otaliga parenteser i vilka det metafiktiva elementet framträder: Är 
detta Lispector som uppenbarar sig eller är det ytterligare en sida av Rodrigo S.M.? I 
förordet eller ”Tillägnan av författaren” vilken ”(Egentligen [är] Clarice Lispector)” spelar 
musiken en konkret roll:  
 

Jag ägnar mig åt Beethovens stormar. Åt vibrationen i Bachs 
neutrala färger. Åt Chopin som mjukar upp benen i min 
kropp. Åt Stravinsky som skrämde mig och som jag flög med 
i eld. Åt ”Tod und Verklärung”, där Richard Strauss visar mig 
ett öde? Framför allt ägnar jag mig åt dagarna före idag och 
åt idag, åt Debussys genomskinliga slöja, åt Marlos Nobre, 
åt Prokofjev, åt Carl Orff, åt Schönberg, åt 
tolvtonsteknikerna, åt de elektrifierades skärande skrin – åt 
alla dem som i mig har rört vid oväntade skrämmande zoner, 
alla dessa nuets profeter som har spått mig mig själv så att 
jag nu när som helst exploderar i: jag.64  

 
I boken, skriven av Rodrigo S.M., visar sig denna röst från tillägnan, det som var Lispector: 
”(Vad vill nu det här säga? Jag tycker mig liksom höra glada pianoackord – kan detta vara 
en symbol för en strålande framtid som kan finnas för flickan? Jag gläder mig åt denna 
möjlighet och jag ska göra allt för att den ska bli verklig.)”65 Men det är inte enbart 
musiken som kopplar ihop dessa två textstycken; på sida 8 finns alla de olika titlar som 
finns föreslagna till boken och i mer eller mindre mitten av dessa förslag står Clarice 

                                                           
62 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.13. 
63 Ibid., s.15. 
64 Ibid., s.9. 
65 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.37 f. 
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Lispectors namn. Lispectors namn skall således kopplas ihop med titeln, eller någon av de 
möjliga titlarna. Inom en parentes på sidan 49 står det: ”(…jag känner skuld som jag skrev 
i en av titlarna.)”66 Här finns det onekligen en direkt koppling mellan parenteserna och 
Lispector. Men det finns fler exempel; i ”Tillägnan…” står det skrivet, och jag upprepar: 
”…dessa profeter som har spått mig mig själv så att jag nu när som helst exploderar i: 
jag.” Lispector kommer, enligt det spådda –en profetia– explodera i sitt jag. I Stjärnans 
ögonblick hittar vi ordet explosion inom parentes i inte mindre än sexton ställen.67 Dessa 
”(explosion)” framträder i två större intervaller; dels från sidorna 78-81 och lite senare 
mellan 100-106. I den första passagen, mellan sidorna 78-81, tar förhållandet mellan 
Macabéa och Olímpico slut. Han har fattat tycke för Macabéas kollega; den välnärda om 
än inte snygga Glória. I den andra passagen, den mellan sidorna 100-106, intensifieras 
parenteserna i både antal men också längd. Dessa sidor utspelar sig när Macabéa 
besöker spågumman madam Carlota. Där får Macabéa veta att, trots hennes svåra 
bakgrund eller ”fruktansvärda liv” som det står, skall en förändring ske.68 Madam Carlota 
säger till Macabéa: ”ditt liv kommer att förändras helt och hållet! Och inte nog med det, det 
kommer att förändras i samma ögonblick som du kliver ut ur mitt hem.”69 Macabéa ska 
också enligt madam Carlotas spådom lära känna en rik utlänning och gifta sig med denne. 
Carlota avslutar mötet med att säga till Macabéa att hon nu ska ge sig av och möta sitt 
fantastiska öde: Väl ute på gatan blir Macabéa påkörd av en bil; ”[hon] hann i fallet, innan 
bilen smet från platsen se att madam Carlotas spådomar redan hade börjat gå i 
uppfyllelse, för bilen var en riktig lyxbil.”70  
 
Jag ser dessa parenteser som kroppen, omfamnandes dess språk, detta écriture féminine, 
där formen bryts. Det rör sig också om olika slags explosion; med ett utropstecken, 
”vanlig” explosion, och liten explosion. Allt för att gradera den för tillfället aktuella 
stämningen. Parenteserna kommenterar texten, är medvetna om det som står utanför 
dem, men skiljs ändå från texten genom klamrarna. Klamrarna är också det som 
uppenbart skiljer Rodrigo från Lispector. 
 

                                                           
66 Ibid., s.49. 
67 Vi hittar dessa parenteser på sidorna 29, 34, 78, 79, 80, 81, 88, 94, 100, 101, 103, 106; och två stycken 
parenteser på sidorna102 och104. 
68 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.100. 
69 Ibid., s.101. 
70 Ibid., s.106. 
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2:1:2. Historiens historia eller berättandet om berättandet 
Ett intressant stycke som jag vill gå in lite djupare i –med– är det om de bortstädade 
sidorna:  
 

Vad som följer är bara ett försök att återskapa tre sidor jag 
redan skrivit men som min kokerska till min förtvivlan 
slängde i soporna när hon fick se pappren ligga och skräpa 
någonstans i lägenheten – må de döda hjälpa mig att 
uthärda det nästan outhärdliga, när jag nu inte har någon 
nytta av de levande. Men med mitt konstlade 
upprepningsförsök kommer jag inte ens i närheten av vad 
jag ursprungligen skrev om mötet med hennes [Macabéas] 
blivande pojkvän. Ödmjukt ska jag nu berätta historiens 
historia. Så om någon frågar mig hur det var kommer jag att 
svara: jag vet inte, jag missade mötet.71  

 
Historiens historia. Här skriver Lispector det själv: Detta är berättandet om berättandet. 
Lispector skriver sig ur berättelsen för att skriva historien om historien. Det som följer är 
inte vad som hände vid det riktiga mötet mellan Macabéa och Olímpico, det är om det 
skrivna mötet mellan de två. Men även det som är påhittat kan ju vara sant. Det som 
tidigare i boken, och senare, svävar över och glider emellan texten –metafiktionen– tar här 
uttryck i sin mest frapperande form. Inte lätt, utan hårt och tungt, ser vi det som inte tillhör 
berättelsen, utan tillblivelsen, processen; det som har hänt –det som var skrivet–, det som 
händer –det som skrivs–, och det som skall hända–det som skall skrivas. Vi är i 
berättelsen utanför den, samtidigt som vi har tagits ifrån den och skall föras in i den. 
Textens tid bryts upp och binds samman i samma ögonblick, precis som texten: Den 
hackas upp och sätts samman av alla röster och författarpositioner.  
 
Stjärnans ögonblick är utöver detta konkreta stycke en berättelse som överhuvudtaget 
behandlar skrivandet, berättandet, i motsats till att berätta en historia. När Cixous skriver 
om Lispectors Agua viva påpekar hon: ”There is no narrative, no story.”72 Jag uppfattar 
Stjärnans ögonblick som a story about narrative med a story som utgångspunkt och 
förutsättning för the narrative story. Inte beskrivande utan istället uttryck för det som 
annars skulle beskrivas.  
 
2:2. Författare och tradition/genus/kanon 
Vad problematiseras egentligen när Lispector låter berättaren vara man? För det är bara 
en man som kan skriva berättelsen om Macabéa läser vi, men inte ens han kan skriva 
den. Rodrigo S.M. har uppenbara problem med historien och han jämför skrivandet med 
att hugga sten; så hårt och så svårt är det. María José S. Barbosa skriver att Lispector 
angående problematiken mellan manligt och kvinnligt författande ”…questions the literary 
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tradition, criticizes how women are occasionally ´slotted´ into the patriarchal canon, and 
undermines the system that has always favored male writers and their visions of the 
world.”73 Eftersom det faktiskt är Lispector som har skrivit vad Rodrigo S.M. säger att han 
har skrivit, genomsyras det som egentligen skulle ha varit ett manligt språk, av det 
kvinnliga. Barbosa menar att eftersom det är Lispector som har skrivit tillägnan till boken, 
som skall vara skriven av Rodrigo S.M., pekar detta på parodisering av författarskapet, 
men också ett ifrågasättande av den kvinnliga underkastelsen av en manligt styrd litterär 
tradition.74 Nyckeln till denna uppfattning hämtar Barbosa från förordet: ”…by placing 
herself as the ´real´ author in the author’s dedication, Lispector vitiates the credibility of the 
male voice from the start, and calls into question the reliability of the narrator’s point of 
view.”75 Sedan, menar jag, kommer också Lispectors konkreta, stenhårda, röst in via 
parenteserna och underbygger än mer den manliga rösten som var den enda som skulle 
kunna skriva denna historia. Rodrigos språk räcker liksom inte till för att beskriva de partier 
där laddningen blir för stor, till exempel när Macabéa träffar Olímpico, och Lispector måste 
bryta upp texten och kila in en parentes innehållande ordet ”explosion” för att göra det 
rättvisa.  
 
Samma sak händer vid ett senare tillfälle då Macabéa träffar madam Carlota och ska få 
sin spådom. Intensiteten, det manliga språket, hos Rodrigo räcker inte till utan även där 
måste ”(explosion)” präntas in. Det är också som jag tidigare har sagt vid dessa 
”avgörande” skiftningar eller händelser i Macabéas liv som dessa parenteser intensifieras. 
Den manliga författaren, Rodrigo S.M., görs till åtlöje i Barbosas ögon.76 Detta åtlöje går i 
sin tur tillbaks på den romantiska tanken om ”författaren” som måste isolera sig, rena sig 
själv, för att kunna genomföra denna enorma uppgift att skriva berättelsen med stort ´b´, 
och det är Rodrigo som personifierar denna idé enligt Barbosa.77 Men vad mer säger oss 
Rodrigo, eller vad är det Rodrigo inte säger, vad han inte kan säga? För det första är 
Rodrigo en ganska egocentristisk person. Det är lättare för denne författare att ständigt 
prata om sig själv och vad denna historia gör med honom, än att berätta historien: ”Förlåt 
mig men jag tänker fortsätta att tala om mig själv…”, ”Tillbaka till mig…”78 skriver Rodrigo 
och drar ut på berättelsens början som egentligen redan har börjat.      
 
Enligt Moi varnar Cixous för att blanda ihop författarens kön med textens ”kön”.79  
Stjärnans ögonblick utmanar verkligen de uppfattningar om manligt respektive kvinnligt 

                                                           
73 María José S. Barbosa, Clarice Lispector. Spinning the Webs of Passion, (University Press of the South, 
1996), s.64. 
74 Ibid., s.66. 
75 Ibid., s.66 f. 
76 Ibid. 
77 Ibid., s.65. 
78 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.17. 
79 Toril Moi, Sexual/Textual Politics, (Routledge, 2002), s.106. 



 17
författande och jag tycker att det finns en poäng i både Barbosas och Cixous synsätt. De 
båda visar på Lispectors problematiserade bild av författandet och det är också där som 
Cixous écriture féminine är så intressant; det sammanfattar den skrift, eller skrivande, som 
Lispector producerar. Ett skrivande där det egentliga könet hos författaren sätts i en 
diskurs till historien och utmanar de vedertagna, nu kanske på väg att bli upplösta, 
uppfattningarna om manligt och kvinnligt (författande). I Mois Sexual/Textual Politics hittar 
vi ett citat från Cixous som belyser detta:  
 

Great care must be taken in working on feminine writing not to get 
trapped by names: to be signed with a women’s name doesn’t 
necessarily make a piece of writing feminine. It could quite well be 
masculine writing, and conversely, the fact that a piece of writing is 
signed with a man’s name does not in itself exclude femininity.80  

 
Moi skriver direkt efter detta citat: ”Indeed one of the reasons why Cixous is so keen to get 
rid of the old opposition between masculine and feminine, and even of terms like male or 
femal, is her strong belief in the inherently bisexual nature of all human beings.”81 I 
Stjärnans ögonblick kan Lispector ses som just denna bisexuella författare där hon både 
bejakar sin manliga och kvinnliga sida och upplöser distinktionen där mellan, eller gör den 
extra tydlig och problematiserar och ifrågasätter den. Eftersom hon är en kvinna som 
skriver som en man visar hon att en kvinna kan skriva som en man, eller snarare på det 
omöjliga att skriva vare sig som en man eller kvinna. Det finns bara skrift och det är 
textens kön som det i slutändan hänger på, författarens kön är ointressant. Detta menar 
också Cixous när hon diskuterar écriture féminine och poängterar att både män och 
kvinnor kan producera écriture féminine. Till sist handlar det om hur man förhåller sig till 
normen; om man inrättar sig i ordningen eller utmanar den. På tal om bisexualitet är 
Cixous’ bisexualitet en annan bisexualitet (other bisexuality kallar hon den/det) än den 
homogena som är konstruerad för att underhålla den manliga rädslan för den andra, vilket 
skulle vara kvinnan.82 Cixous’ bisexualitet är mångsidig, mångfaldig, växlande, och 
ständigt ombytlig. Den är ”non-exclusion either of the difference or of one sex.”83 Den är 
en textens obestämda och flyktiga kategorisering som inte låter sig kategoriseras. Hos 
Lispector visar sig detta i just hela den narratologiska konstruktionen mellan Rodrigo, 
Lispector, och blandningen av dessa. Den position som uppmärksammas när Lispector 
låter sin ”åskådare” eller skildrare vara en man, som egentligen är en kvinna, är individen 
som möter den andre och dess förmåga att förstå den andre: Hur kan en man respektive 
en kvinna förstå och acceptera den andre för vad den eller det, den eller det verkligen är? 
Rodrigo har oerhört svårt att se Macabéa, och att försonas med språket som i stort sett 
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sliter honom itu. Och ändå är det bara han, en man, som skulle kunna skriva berättelsen 
läser vi med ironi.  
 
Barbosas syn på Lispector, och hennes teorier kring genus, får inte blandas ihop och/eller 
konkurera med Cixous’ syn på författarens kön. De är komplement till varandra som lyfter 
fram betydelsefulla delar och som kompleterar varandra. I slutändan tror jag att Barbosa 
talar i termer av Cixous’ écriture féminine fast hon inte uttalar det: när hon talar om 
betydelsen och det upproriska användantet av manlig respektive kvinnlig författare belyser 
hon just det som Cixous berör i sitt écriture féminine; nedmonterandet av hierarkier och 
motsättningar mellan dikotomier som exempelvis manligt/kvinnligt. När Cixous talar om 
”libidinal economies”, hur kroppen är upptagen i, eller kopplad till, utbytet mellan och 
sökandet efter dess begränsningar, i en social omgivning/värld,84  hittar hon hos Lispector 
en logik ”of a feminine libidinal economy, of an overabundance, directed toward a question 
rarely pondered, but always a feminine question about unexpected drama of pleasure as 
excess.”85 Detta öppnar en ny väg för kvinnan och hennes njutning, som står i kontrast till 
tidigare uppfattningar. Macabéa lever i det närmsta i en total avsaknad av njutning. När 
hon till slut ändå känner begär vet hon inte att det är det. Det enda som Macabéa har 
unnat sig är en ros istället för lunch; i slutet av boken köper hon sig också ett rött läppstift, 
men det är allt. Hon lever utanför njutningen, den är inte för henne; så uppfattar hon det.  
 
”Given her libidinal economy, Clarice does not like narrative and all it entails in literature.” 
skriver Cixous och fortsätter med att, i och med det narrativa, finns det för läsaren en väg 
att följa: en väg där läsaren kan titta ”till höger och vänster.”86 Detta är en typ av läsning –
läsande– som grundar sig på lagen, och Lispector är en författare som med sina texter 
utmanar just dessa lagar och konstruktioner. Som jag skrev i inledningen ser även Bataille 
en tanke om litteraturen som upprorisk, precis som Cixous och hennes écriture féminine: 
Bataille kallar sin variant det onda och även han exemplifierar med både kvinnliga och 
manliga författare som utövare av denna skrift. För att inte gräva för djupt i psykoanalytisk 
teori avgränsar jag lagen till det grammatiska och den manliga/maskulina traditionella 
litterära kanon. ”Clarice’s texts, like Kafka’s, are not narratives” skriver Cixous.87 Det 
Lispector och Kafka skriver är texter som döljer en hemlighet, en lärdom:  
 
”They let effects of reality, effects of life sift through in a mode that is infinitely more faithful 
to our experience than that of classical literature with its procedures of psychological 
inscriptions.”88 Texten, Lispectors text, försöker inte representera eller uttrycka, vilket inte 
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betyder att uttryck eller representation är uteslutet; för att de fungerar som de gör arbetar 
de med inskription, till skillnad från det klassiska narrativa psykologiska präntandet.89 Det 
är med andra ord en text som är uttryck i sig själv, och som jag uppfattar det, är den av en 
djupare prägel än det klassiska berättandet. Detta grundar jag på Cixous när hon 
använder ord som inskription för Lispector kontra präntade för andra typer. Inskriptionen är 
uttryck i sig själv och inte en uttryck för någonting, det vill säga en reflektion eller avbild av 
till exempel verkligheten. Igen återkommer här det metafiktiva som en verklighet i sig själv, 
om textens självinsikt och dess essens som grund och problematik.  
 
När Lispector väljer att berätta historien om Macabéa genom en man gör hon det delvis på 
grund av en lydnad (obedience) inför verkligheten, dess tradition och grammatik. Den 
kvinnliga rösten är den som bryter med denna grammatik, dess dömande och lagstiftande 
karaktär. Genom hela texten, både via Rodrigo och Lispector, ifrågasätts den lineära tiden, 
den traditionella patriarkala tidsuppfattningen, och i slutändan det vedertagna i 
uppfattningen orsak/verkan. Detta återkommer i Cixous’ text om Lispector där hon skriver: 
”…she [Lispector] was capable of discovering, while preceding herself, that she already 
had because she would have it, even if she never had it/…/She has before having.”90 
Motsättningarna mellan att ha och inte ha finns inte. Även ur en tidsaspekt lyder Lispectors 
teori under andra lagar om den lyder något alls, tiden och dess kontinuitet är över huvud 
taget icke närvarande. Ständigt bryts, avbryts, hackas och sprängs tiden och dess gång till 
förmån för något annat. Cixous menar att det i Stjärnans ögonblick är ”constant cuts.”91 
Det kan vara; ”One gender cuts another; one scene cuts another.”92 Rodrigo frågar också 
sig själv om han ”inte borde gå före i tiden och med en gång skissa ett slut.”93 En 
berättelse med början, mitten och slut, är inte Stjärnans ögonblick: Som jag har skrivit så 
börjar den, eller kan den börja, först i sista ordet. Blandningen mellan de fiktiva planen, 
textens medvetande om sin essens som text; Lispector som sjunger istället för att tala, rör 
sig i cirklar istället för via en linje – är ett exempel på den kvinnliga skriften. I och med att 
Stjärnans ögonblick lyder, eller opererar, under en annan tidsuppfattning, urskiljs och 
omskrivs den ”vanliga” lineära tiden och den ”kvinnliga” tiden framhävs genom den 
kvinnliga skriften. Den ”kvinnliga” tiden är inte nödvändigtvis den lineära tidens motsats 
utan existerar mer i egenskap av komplement. Detta i enlighet med écriture féminine som 
upplösare av polarisering och dikotomi. Om berättelsen skrivs och läses simultant, allt 
eftersom sidonumren ökar, betyder detta att vi, när vi öppnar boken, enbart finner blanka 
sidor och allt eftersom vi läser framträder de svarta bokstäverna på de vita sidorna.    
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2:3. ”Hon hade inte.” 
Bilden av Macabéa är en bild av nästan. Hon är inte mycket, knappt något. På sidan 30 
läser vi, och jag menar att det är Lispector som skriver detta eftersom det är inom 
parentes: ”(Det finns de som har. Och det finns de som inte har. Det är mycket enkelt: 
flickan hade inte. Hade inte vad? Bara just så: hon hade inte.)94 Macabéa har ingenting, 
eftersom hon inte har något: ”hon hade inte.” För Barbosa blir Macabéa ”an ironic 
representation of the price a woman pays when, unwantedly or not, she is completely 
´unskilled.´”95 Cixous uttrycker det motsägelsefulla i att ha så här:  
 

For quite some time, I have been musing, using myself, 
amusing myself with–and I encourage you to listen to me with 
more than one ear–the problematic, almost tragic dimension 
of how to have, how to see (comment avoir, á voir) what one 
has. As soon as one has something, it becomes almost 
something of the order of not having.96  

 
Men hos Lispector ser denna situation annorlunda ut. Cixous skriver:  
 

In Clarice Lispector, a marvelous element of guessing 
oneself, of  
preceding oneself, always takes place. She says: everything 
I did not yet know, is under the appearance of a negation or 
of an anticipation, but is already there. In fact, she was 
capable of discovering, while preceding herself, that she 
already had because she would have it, even if she never 
had it.97  

 
Det blir med andra ord en total omkastning i ordningen; istället för att ha något och sen 
förlora det på grund av att i själva verket ha haft något, arbetar Lispector utifrån att ha 
något, eftersom hon skulle ha det, även om hon aldrig hade det. ”She has before having.” 
skriver Cixous.98  
 
Barbosa skriver att ”[m]ost of Lispector’s texts present an unresolved impasse between 
the charecters’ need to feel alive through their eroticism and their search for a spiritual 
rebirth, which in itself is an attempt to escape the constraints and the demands of their 
socialized bodies.”99 Denna frigörelse från den sociala kroppen, konflikten mellan den 
erotiska driften och den spirituella strävan är hos Macabéa knappt närvarande eftersom 
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hon är så passiv i sin livsföring och knappt har önskningar, att den just på grund av detta, 
gör henne till ett undantag för den rådande normen. Ibland bejakar hon sitt begär, men 
bara ibland, och då väldigt blygsamt; det kan handla om att köpa ett rött läppstift och när 
hon känner begär är hon inte ens medveten om att det är begär. Det är nästan bara under 
madam Carlotas spådom som hon börjar önska och drömma om det kommande giftemålet 
med den siade utlänningen som ironiskt nog slutar med hennes död. Hos Olímpico 
däremot finnns det inte en tillstymmelse av åtrå, förutom hans iakttagelse av Glórias höfter 
och dess förmåga att föda, utan det ekonomiska är hans bakgrund och drivkraft.  
  
Det finns i Macabéas personlighet en accepterande försonlighet gentemot omgivningens 
strukturer som hon på något sätt inte kan, eller vill, men troligtvis inte kan, ifrågasätta. 
”Hon ställde inga frågor. Hon förmodade att det inte fanns några svar.” skriver Lispector 
när vi läser.100 Macabéa tecknas också upp, om vi nu talar i form av fotografi istället för 
bok, likt en person som lever efter samhällets förväntningar, eftersom hon trodde att varje 
människa skulle vara lycklig så var hon det. Hon visste inte vad hon var, likt en hund inte 
vet att den är en hund, men det gjorde inte så mycket: hon ville ju bara leva.101 Liknelsen 
mellan Macabéa och en hund finner vi på ännu ett ställe: ”…som en kringstrykande tik 
fjärrstyrdes hon [Macabéa] helt och hållet av sig själv.”102 Macabéa är också av 
uppfattningen att ju mindre hon lever, desto längre kommer hon leva.103  Det är som att 
alla har en viss mängd liv att förbruka, och Macabéa var snål med sitt liv. Precis som 
liknelsen med livet som en låga: dubbelt så stark och hälften så lång, eller tvärtom.  
 
I ett sammanhang med en av Lispectors andra berättelser, ”Felicidade Clandestina”, 
frågar Cixous sig: ”Is it possible to drink life and to keep it?”104 För Macabéa i Stjärnans 
ögonblick är detta en omöjlighet. Har man levt det man har, även om man inte har något, 
för hon hade ju inte, så kan man inte leva mer. När Macabéa hade drömt om sex, som hon 
på något underligt sätt hade drömt om, vaknade hon av skuldkänslor, ”kanske därför att 
det som var bra borde vara förbjudet.” skriver Rodrigo.105 Men i mötet med Olímpico 
väcks en annan sida hos Macabéa, nu kände hon åtrå, ”[h]on blev alldeles dramatisk och 
att leva gjorde ont.”106 Tidigare hade Macabéas njutningar begränsats till att köpa en ros 
under lunchen, eller att lyssna på radio. Men detta är dock ett undantag, en parentes, för 
hon vet inte om det, ”Hon visste vad åtrå var – även om hon inte visste om att hon visste 
det.”107 Macabéas tillfälliga pojkvän Olímpico är av en helt annan natur. Då Macabéa är 
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den kvinnliga, oföretagssamma, introverta, svaga, och så vidare, är Olímpico dess 
motsats. Han skall vara framåt, ha ambitioner, besitta kunskap: Olímpico var en 
verkstadsarbetare, men inte en ”metallarbetare” utan ”metallurg” som han själv kallade 
det.108 Det finns över Olímpico en osympatisk, inte på gränsen utan sedan länge 
överstigen tendens, som är störande och irriterande. Om Macabéa presenteras som en 
nästan-varelse på grund av att hon är så lite människa, presenteras Olímpico som en man 
med ambitioner. ”The unskilled, underprivileged Olímpico moves to Rio de Janeiro to fulfull 
his dream of achieving financial and political success/…/The parody of the self-made man 
in A hora da estrela finds echoes in Lispector’s criticism of Olímpico’s desire to ascend 
socially through marriage.” skriver Barbosa.109 Men det är inte enbart hur Olímpico vill 
avancera i samhället som Lispector uppmärksammar. Det är överhuvudtaget mannens 
upplevda upphöjda position gentemot kvinnan som problematiseras: för samtidigt som 
Olímpico i relation till Macabéa har en starkare position, häcklas Olímpico i texten. Hans 
enkelspåriga uppfattningar om lycka och det självklara i hans uppenbarelse och tänkande 
blir en parodi på ett utbrett fenomen. I slutändan klarar Olímpico inte av att avancera 
socialt utan behöver där hjälp. I ett samtal med Macabéa säger Olímpico: ”…mig har folk 
ropat så mycket efter att jag har blivit jag. I Paraíbas sertão finns inte en människa som 
inte vet vem Olímpico är. Och en dag ska hela världen veta vem jag är.”110 Ambitionerna 
är allt annat är blygsamma, men för att kunna förverkliga dem behöver Olímpico en 
kvinna. Han måste gifta sig uppåt i den sociala hierarkin och det är detta som Barbosa 
poängterar. Macabéa däremot hade överhuvutaget inget namn tills hon var ett år. 
Olímpico kommenterar Macabéas namn med: ”Förlåt mig men det låter faktiskt som en 
sjukdom, som en hudsjukdom”.111 Då svarar Macabéa att hon hellre skulle vara utan 
namn än att kallas något som ingen annan kallas. Macabéa ville hellre vara utan namn då 
Olímpico förlänger och utökar sitt. Macabéa är så nästan och knappast att hon inte ens vill 
heta något: en benämmning eller individualisering –ett skapande av subjekt– är enligt 
henne själv inte nödvändigt eller önskvärt.   
 
Tillbaka till äktenskap och giftemål. Olímpico föredrar Glória framför Macabéa då Glória 
kommer från en familj av högre social status. Också Macabéa blir lycklig (eller är det att ta 
i och använda sådana ord?) hos spågumman när hon får reda på att hon ska träffa en rik 
västerlänning. Barbosa skriver att ”[a]s Lispector illustrates, the dream of marrying a 
wealthy man remains untouched in all Brazilian social strata. Marriage continues to be a 
socially acceptable negotiation of bodies.”112 Om Barbosa pratar om personerna i 
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berättelsen förhåller sig Cixous till texten: genus ligger för dessa två på olika plan eller ur 
olika situationer. Just därför känns de intressanta att föra samman.   
 
Under Macabeás och Olímpicos möten regnar det; ”De gick i det tunga regnet…” under 
det första mötet, ”Andra gången de träffades föll ett fint duggregn…”113 ”Den tredje 
gången de träffades–tror ni inte att det regnade nu också–…” och Olímpico säger till 
Macabéa: ”Du kan ju bara regna, du!” som svarar: ”förlåt.”114  
 
Vid en beskrivning av Olímpico och hans jämförelse med en historisk man, framträder 
hans ödmjuka sida: ”Han [Olímpico] ansåg att saker faktiskt är som de är och Jesus hade 
inte bara varit ett helgon utan också en man som han, även om han aldrig hade haft 
någon guldtand.”115 Nu är inte Olímpico endast jämställd med Kristus utan också 
överlägsen. Detta är också den enda nyktra iaktagelsen gjord av Olímpico i Stjärnans 
ögonblick som går att finna, annars befinner han sig i ett tillstånd av att ej kunna uttrycka 
sig, eller konversera med Macabéa. Nu är inte Macabéa en konversatör av hög rang, det 
är inte det jag menar, utan att Olímpico har en mer problematisk relation till språket. För 
Macabéa räcker ordet hur långt. För Lispector räcker explosion långt. Där varken Olímpico 
eller Rodrigo kan försonas med språket är det nästan som om kroppen hos de två 
kvinnorna instinktivt skriker ut det som sägs. Vid frågan om vad han heter ljuger han och 
svarar: Olímpico de Jesus Moreira Chaves. Egentligen heter han bara Jesus i efternamn. 
Då Macabéa säger att hon inte förstår vad det betyder svarar han: ”Jag vet men jag har 
ingen lust att säga det.”116 Detta visas också i detta samtal mellan Macabéa och 
Olímpico:  
 
”Han: `Ja ja.` 
Hon: `Ja ja vad då?` 
Han: `Jag sa bara jaja!` 
Hon: `Men `ja ja`vad då?` 
Han: `Det är lika bra att vi pratar om något annat för du förstår ändå inte.`”117  
 
Detta upprepar sig i Stjärnans ögonblick: Olímpicos oförmåga att uttrycka sig, vilket slutar 
med att ingenting blir sagt. Det är som att både Rodrigo och Olímpico har svårigheter med 
språket: där Olímpico förblir stum i sina samtal med Macabéa, räddar Lispector ibland 
Rodrigo med parentesen och detonationen. Där Olímpico säger; ”Vi pratar inte om 
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någonting alls istället…”, ”Dra åt helvete, du ifrågaätter ju precis allting.”, omfamnar 
Lispector sina ord och smyger in dom i texten, Rodrigos och, eller, sin egen.   
 
 
2:4. Den fattiga texten och dess paradoxala dikotomi – passiv eller icke-existerande. 
Hélène Cixous skriver i Reading with Clarice Lispector att: ”The Hour of the Star is not the 
most nourishing text; it is a text of poverty, and, as such, it is absolutely grandiose. It is a 
text on poverty that is not poor.”,118 ”It is a text of great pity.”119 Lispector skriver också i 
paradoxala ordalag då hon redogör för tomheten och fullheten: ”Men tomheten liknar och 
har samma värde som fullheten. Ett sätt att få är att inte söka…”120 Både Lispector och 
Cixous försöker förhålla sig till det motsägelsefulla, eller skapa ordning utifrån det 
paradoxala. Dikotomierna upplöses, vilket vi även sett tidigare, och kvar lämnas en 
raserad hierarki där ordens betydelse omdefinierats.  
 
Första meningen i Stjärnans ögonblick lyder: ”Allt i världen började med ett ja!”121 Den 
sista meningen är ”[j]a.”122 Världen börjar i det sista ordet, i den sista meningen, på den 
sista sidan. Innan det fanns det ingenting, vad nu ingenting är. ”Hur ska man kunna börja 
från början om saker sker innan de har skett?” frågar sig Lispector.123 När Cixous vill 
arbeta med berättelsen om ”nästan-varelsen” Macabéa som knappt är en människa, vill 
hon koncentrera sig på ”the valorization of nothing, on devalorization.”124 Och det verkar 
vara i just detta utan värde som det värdefulla uppenbarar sig (tror jag). Det är också detta 
som Cixous tror Lispector vill säga; att i vardagen se livet och döden och spelet där 
emellan.125 Men om det nu är detta Lispector vill förmedla, så är det allt annat är enkelt för 
henne. För det första var hon tvungen att skapa alteregot Rodrigo S.M. som vi har sett. 
Men inte ens detta är ett oproblematiskt företag; Lispector skiner igenom texten med 
parenteserna, och berättelsen om det lilla blir mer av en berättelse om berättelsen om det 
lilla.  
 
Om man ser på skrivandet med Lispector så finns det inget skrivande, det skrivande är 
redan skrivet och det är endast nedförandet, kroppen (!), som tillfälligt förevigar orden. 
Och nu kommer det… Med detta förhållande kan det inte finnas någon början eller slut; 
därför kan allt börja med ett ja, och texten avslutas med ett ja. Det liknar det jag har skrivit 
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tidigare men är ändå annorlunda. Och kommer nog inte att bestå som det var, som jag 
såg det. 
 
Enkelheten är viktig för Lispector, det visar sig hela tiden i texten genom Rodrigo S.M. Han 
poängterar ständigt att den är eftersträvansvärd; ”…enkelheten uppnår jag bara genom 
hårt arbete.”,126 ”Jag har föresatt mig att inte skriva någonting invecklat…”,127 ”Som jag 
redan har antytt har jag för avsikt att skriva enklare och enklare.”och så vidare.128 Men det 
blir allt annat än enkelt: Genom hela boken, vilket jag vill visa, hoppar Rodrigo S.M. mellan 
porträttet av Macabéa och sina egna tankar och kval om det han skriver. ”Tillbaka till 
mig…” börjar ett stycke för att sedan vända sig direkt mot läsaren och Rodrigo S.M. 
skriver om vilka som kommer att tillgodogöra sig boken, vad han kommer att säga, 
förutsättningen för det han kommer att skriva, eller rättare sagt skriver.129 Rodrigo skriver 
också hur denna historia påverkar honom i och med att han skriver den och måste skriva 
den. För att återgå till Macabéa skriver Rodrigo S.M.: ”Jag vill just nu tala om 
nordesteflickan.” men pratar vid sidan om historien, det som inte ska finnas med i 
berättelsen, utan berättelsen om berättelsen.130 Själva berättelsen om Macabéa börjar 
inte egentligen förrän på sidan 34 där Rodrigo S.M. och Lispector skriver: ”Nu (explosion) 
kommer jag att i mycket snabba drag teckna flickans liv fram till ögonblicket framför 
spegeln på toaletten.” och med ens får vi reda på att historien om nordesteflickan börjar 
och vi vet när den slutar för denna gången; vid toalettspegeln.131 Det är också som att 
enkelheten i språket är en förutsättning för att historien skall kunna berättas. Utan det 
enkla förhållningssättet gentemot Macabéa, skulle inte denna nordesteflicka kunna 
existera, eller finnas:  
 

 
Det är klart att jag som alla andra författare också frestas att 
använda mustiga uttryck; jag känner till praktfulla adjektiv, 
köttiga substantiv och verb så smäckra att de skarpa klyver 
luften beredda till handling, för ord är ju handling, det måste 
ni väl hålla med om. Men jag tänker inte smycka orden för 
om jag rör vid den unga kvinnans bröd kommer detta bröd att 
förvandlas till guld – och flickan (hon är nitton år) och flickan 
[sic] som håller på att hungra ihjäl skulle inte kunna tugga 
det. Jag måste alltså berätta enkelt för att fånga hennes 
ömtåliga och otydliga existens.132  
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Denna enkelhet, denna avskalade textkropp som måste vara naken för att kunna 
reflekteras och ge oss en bild på våra hornhinnor, blir till slut inte längre en bok; Rodrigo 
S.M. skriver: ”Jag lovar och svär att denna bok är gjord utan ord.”133  
 
I vissa mått beskrivs Macabéa som antropofag, hon lever på sig själv, i en annars mer 
eller mindre total brist på föda: ”Hon levde på sig själv som om hon åt sitt eget 
innanmäte.”134 Ibland blir också Macabéa illamående vid tanken på mat.135 Men Rodrigo 
S.M. lever också av Macabéa: utan henne skulle han gå under. Det är som att Rodrigo 
behöver Macabéa mer än tvärtom. Rodrigo säger själv att han skulle blott vara en 
”tillfällighet” utan skrivandet.136 Men Macabéa är en katalysator, eller kanske en röst, åt 
Rodrigo: en röst som tillåter honom att tala, eller skrika: ”genom denna flicka skriker jag ut 
min fasa för livet. För livet som jag älskar så mycket.”137 Olímpico lever också på att 
förbruka människor. ”Han hungrade efter att att bli en annan.”138 skriver Lispector och 
detta gör han genom att försöka gifta sig uppåt i den sociala hierarkin. Han hungrar efter 
att äta sig till en högre social ställning och eftersom Glória är av en mer mättande karaktär 
än Macabéa väljer han henne. Sedan består Glória också rent fysiskt av mer kött än den 
taniga Macabéa. På grund av Macabéa får Rodrigo en tunga, han kan prata om henne, 
genom henne. Utan flickan skulle han vara stum, han skriver sig hel och hållen genom 
henne139, fast språket är det som till sist sliter honom itu.          
 
 
2:5. Kroppens förlösande språk 
I ”Le Rire de la Medusa” menar Cixous att kvinnor har hållits borta från skriften av samma 
skäl som de har hållits borta från sina kroppar, skriver Munck. Uppmaningen från Cixous’ 
sida är att bryta med den ”fallogocentriska” maktutövningen.140 Metafiktionen i Stjärnans 
ögonblick är att den skrivs i samma stund som vi läser den. Det är tack vare läsningen 
som boken skrivs, och vi läser det samtidigt som det skrivs. Läsandet och skrivandet är 
sammanvävda; de hör ihop: ”Som att jag sitter och skriver i samma stund som jag blir 
läst/…/Redan nu medan jag sitter här och skriver…” skriver Lispector.141 Om vi tar 
meningen: ”Redan nu medan jag sitter här och skriver känner jag en viss förlägenhet över 
att tvinga på er en så gripbar och explicit berättelse.”142 När vi läser den läser vi: Redan 
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nu medan jag sitter här och läser känner jag en viss förlägenhet över att bli påtvingad en 
så gripbar och explicit berättelse. Berättelsen skrivs ju i samma stund som den blir läst. 
Det är det vi läser fast det inte står så i boken: det skrivna är mer än det skrivna. Det finns 
hos orden något som är mer än just deras utseende, dess sammansättning av fonem och 
betydelse. När Cixous ger iakttagelser av écriture féminine är det i termer av; rösten, 
kroppen, sången, den icke-lineära diskursen, en utmaning av den fallocentriska 
diskursen.143 Detta sker genom orden som är mer än bara ord; där i orden, djupt bland 
dem, ruvar en hemlighet, en lärdom. Varifrån kommer då orden? 
 
”Jag är inte någon intellektuell, jag skriver med kroppen.” skriver Lispector vilket också 
boken visar.144 Det är inte en genomtänkt bok i den meningen att allt är tillrättalagt; den är 
full av rättelser, upptäckter och infall: ”Jag upptäcker nu…”,145 ”Ännu en bild: hon hade 
aldrig fått presenter.”,146 ”På tal om…”,147 ”Nej, jag ljuger, nu ser jag det…”,148 ”Jag 
glömde säga att…”,149 ”Jag glömde visst säga…”,150 och så vidare. Berättelsen avbryts 
av berättelsen om berättelsen som korrigerar sig själv, ändrar fokus från berättelsen till 
dess uppkomst och komposition. Texten rör sig i cirklar, kring sig själv och runt om. Ibland 
ser vi, ser texten sig, inifrån och ibland utifrån: som Cixous säger att vi måste titta på 
texten, att hela tiden ändra position.     
 
Kerstin Munck menar att för Cixous är den kvinnliga skriften nära förknippad med kroppen 
och födandet. Munck skriver att ”[v]i har i hennes [Cixous] texter sett att blockeringar inför 
skrivandet framställs som missfall och omvänt att jublande förlossningar avslutas med 
språk och skrift.”151 Ett exempel på detta är när Cixous i boken La beskriver en 
förlossningsscen och det i slutet av står: ”Redan nu vilket lopp, vilken flykt! Pojke eller 
flicka? Det är ett språk!”152 Hélène Cixous talar också om texten som sin kropp: ”Texte, 
mon corps”.153 Hos Lispector som jag har skrivit tidigare är det också en koppling mellan 
kroppen och skrivandet; kroppen skriver, inte intellektet. Rodrigos skrivkramp skildras i 
form av en oförmåga till antingen språket eller i förmågan att använda språket genom att 
det är intellektet och inte kroppen som skriver. Det är som att klyftan mellan språket och 
subjektet är alltför bred och alltför djup för att kunna överbyggas. Det är också brist i mötet 
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mellan Macabéa och Rodrigo då han ej kan skildra denna kvinna utan hela tiden måste 
återvända till sig själv.     
 
”Jag konstaterar att jag skriver på gehör som jag en gång lärde mig engelska och franska 
på gehör.”154  skriver Rodrigo angående sitt skrivsätt. Utifrån Cixous skulle man kunna 
säga att Lispector skriver på gehör utifrån sin kropp. Hon lyssnar på kroppen och skriver 
sedan med kroppen. Lispector menar att det hon skriver finns redan, det är ett ting i 
sig.155  Det är inte något hon skapar. Hon för endast ner det på papper. Och detta gör hon 
med kroppen, det blir så tydligt när handen ristar in dessa tecken på det vita pappret. Men 
för Rodrigo har skrivandet också en annan funktion. Rodrigo säger: ”Jag skriver därför att 
jag är en förtvivlad man och därför att jag är trött, jag står inte längre ut med att 
slentrianmässigt vara mig  och om det inte vore för skrivandets ständiga nyhet skulle jag 
symboliskt dö varje dag.”156 Rodrigo är verkligen den lidande konstnären som endast kan 
existera genom sitt skapande, detta skapande vilket också är det som tynger honom. Han 
till och med späker sig själv för att kunna ”fånga hennes själ”. Han äter inget annat än frukt 
och dricker bara kallt vitt vin. Han blir också tvungen att avstå från sex och fotboll (nu är 
det ingen måtta på eländet för denna satans bok). Rodrigo skriver också själv: ”För att inte 
tala om att jag inte träffar eller ens talar med någon.”157 Det är nästan mer synd om 
Rodrigo än om Macabéa.   
 
Innan berättelsen börjar, flyger trumvirvlar genom sidorna och raderna: Rodrigo 
ackompanjeras av en soldat skriver han. Men så fort berättelsen börjar ska trummorna 
upphöra.158 Språket kräver tystnad, som om sången annars skulle dränkas. För det är en 
stillsam bok; jag tycker mig knappt kunna höra någonting när jag läser den. Det är som om 
texten viskas fram när man läser. Den är dämpad men klar, på gränsen till tyst men tydlig.  
 
 

                                                           
154 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.21. 
155 Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, (University of Minnesota Press, 1990), s.14. 
156 Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, (Bokförlaget Tranan, 2001), s.25. 
157 Ibid., s.27. 
158 Ibid., s.26. 



 29
2:6. Vem är läsaren, och vad läser den?  
Under mina timmar, dagar och veckor med läsning och skrivande kom en allt starkare 
fråga om läsaren och dess identitet att ta form. Nu när detta skall formuleras blir jag, än en 
gång, kritisk till min position och vad jag har uträttat. Vad har jag egentligen läst? Hur ser 
jag på Stjärnans ögonblick? Till vem vänder sig texten? Försöker jag applicera idéer på en 
text, eller med en text, eller erbjuder texten mig uppslag som jag sedan arbetar utifrån: är 
det allt på samma gång? Ingen historia berättas egentligen i Stjärnans ögonblick då ”[a]llt 
börjar med ett ja.”159 och det är först det sista ordet som är just ”Ja.”160 Saker som sker 
innan de har skett och början som är slutet, eller slutet som aldrig har börjat; historien som 
inte finns men som snart kommer att börja göra det. En tes om Stjärnans ögonblick är: inte 
varför utan hur. Inte varför livet är utan hur; inte varför Macabéa är utan hur, inte varför 
författaren skriver utan hur. Det ena utesluter inte det andra, det är en förutsättning. 
Motsägelsefullt? Javisst. Det måste det vara. Egentligen kanske formuleringen ska vara; 
inte enbart varför utan framförallt hur. För den sociala aspekten ska inte glömmas bort, 
den finns där av en anledning. Macabéas ursprung från den fattiga nordöstra delen av 
Brasilien, liksom hennes analfabetism, ekonomiska situation, och kön, blir en beskrivning 
av ett land där utbildning, sociala resurser, och så vidare, har urholkats. Det vi möter är en 
text som filosoferar kring sin egen textualitet med en social situation som grund och 
förutsättning. Texten behöver verkligheten, men inte för att kunna framträda som en 
reflektion– en spegel– utan för att överhuvudtaget kunna existera–bli upphängd. Läsaren 
och författaren får i viss mening samma position då berättelsen om Macabéa enligt 
metafiktionen blir läst och skriven samtidigt.     
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3. Avslutande diskussion – deus ex machina 
Detta kapitel blir mitt försök att avsluta denna uppsats, ett stycke text i form av en vagn 
som rullas in på scenen och för bort tankarna från ljuset och blickarna. Litteraturens 
betydelse finns inte, i så fall handlar det om flera. Stjärnans ögonblick är en underlig bok 
och ju mer jag läser om den, både i betydelsen att läsa boken fler gånger men också att få 
andras synpunkter på boken, desto underligare ter den sig. ”Ju mer jag vet, desto mindre 
förstår jag” sjunger sångaren Brodde i rockbandet Brända Barn och jag förstår vad han 
menar. Hur skriver man en avslutning om något som behandlar något som ej har börjat, 
eller som ej har slutat? Som jag har skrivit får jag uppfattningen av att Lispector praktiserar 
det som Cixous teoretiserar, detta baserar jag på både det jag har läst av Lispector och 
Cixous. Det är inte för inte som Cixous föreläsningar om Lispector ges ut under titeln 
Reading with Clarice Lispector, det är inte läsningar av Lispectors texter utan med.  
 
Écriture féminine är rösten genom vilken kroppen sjunger och som i Stjärnans ögonblick 
ifrågasätter uppfattningen om skrivande i dikotomiska termer av manligt/kvinnligt. Denna 
sång, dessa ljud, är inte narrativa utan ruvar på, som Cixous säger, en hemlighet – en 
lärdom. För Lispector handlar det om ord som är mer än ord – språkets magi.   
 
För Cixous, liksom för Lispector, är skrivande och läsande förenat. Detta har blivit väldigt 
tydligt för mig under denna uppsatskrivning vilket jag också hoppas att uppsatsen har 
visat. Lispector uttrycker detta förhållande genom hela Stjärnans ögonblick och Macabéa 
blir likt en ikon för det paratiserande mellan de två. När vi läser kan och bör vi, enligt 
Cixous, inta olika positioner, växla mellan dem. Då kan vi se och förstå textens struktur 
och dylikt. Lispector intar denna position i sitt skrivande av Stjärnans ögonblick. Hon är 
inne i berättelsen, skriver berättelsen, för att sedan gå ut ur den, blicka utifrån, och 
kommentera dess existens. Utifrån skrivs också, inte så mycket berättelsen, som 
berättelsens berättelse. Boken pendlar ständigt mellan dessa blickar inifrån och utifrån: 
dessa två positioner, ur vilka relationen till den/det andre/andra utforskas.   
 
Läsandets och skrivandets förutsättningar och positioner ändras i boken. Tiden, den 
lineära tiden, är uppbruten genom hela Stjärnans ögonblick. Det är mellan Rodrigo och 
Macabéa som det hela tiden pendlar och vilket utrymme de ges, eller tas i Rodrigos fall. 
Berättelsen avbryts ständigt av Rodrigos introverta resonemang. Även Lispector bryter sig 
in i tidens rum och lämnar där spår av en annan tid, en annan nivå. Stycket med de 
borttappade sidorna raderar också en tidsföljd som i och för sig sedan länge har brutits: 
snarare har vi att göra med en tid av mer cyklisk karaktär, eller bara en uppstyckad tid, 
som hela tiden pressas in och pressas undan till förmån för en annan tid: en icke-lineär tid 
som Munck benämner den. Men tiden arbetar också på, eller genom, flera plan: dels på 
grund av att författarna är två, men också i och med det metafiktiva som i sig nästan 
framstår som något av tidslös karaktär. Överhuvudtaget är Stjärnans ögonblick en bok där 
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tiden är ganska frånvarande. Dels på grund av att just textens strukturella tid är upplöst 
men också i relation till berättelsen om Macabéa. Boken börjar egentligen med att 
beskriva tillblivelsen av världens första liv. Vi är också med vid Macabéas födsel samt 
hennes uppväxt men bara genom små blixtar, små ljus av sekvenser som tillsammans 
bildar något av ett människoliv i komprimerad version. Vi är också med vid Macabéas 
dödsögonblick, vi har med andra ord följt en människa från födseln, genom livet, till döden. 
Men egentligen vet vi bara att Macabéa inte hade, hon bara inte hade. Det som har målats 
upp är något av ett collage, urklipp, avbrott, nedslag, av något som knappt beskrivs som 
liv. En annan tid är Rodrigos där vi följer hans förberedelse inför skrivandet, själva 
skrivandet; ännu en annan Lispectors öde med tillägnan och parenteserna som 
monument.      
 
Det metafiktiva inslaget, eller snarare grunden –förutsättningen– är, i sina olika skepnader 
och genom sina effekter, det mest utmärkande draget i Stjärnans ögonblick. Genom 
denna fiktion belyser och utmanar Lispector den traditionella kanon, på ett sätt som 
överensstämmer med Cixous’ écriture féminine-begrepp. Författarens position och relation 
till det skrivna, verkligheten, fantasin, problematiseras och blir den egentliga 
huvudpersonen eller intrigen. Denna relation eller position, detta möte med den andra, 
som hos écriture féminine kan vara en kropp, en text, en social konstruktion, blir hos 
Lispector och Stjärnans ögonblick, en tanke om orden som mer än ord. Orden som är mer 
än bara ord, uppstår i förhållandet mellan yta och innehåll; ett ömsesidigt möte där det 
hemliga och magiska uppstår. Inte heller här finns det mellan de två en rivalitet utan de 
samexisterar och möjliggör på grund av att de båda existerar den enskilda existensen.         
 
Upproret, som både Cixous och Bataille pratar om, uppstår på grund av oförmågan för/till 
en annan hållning gentemot lagen, det styrande, traditionen. Hos Bataille tar det form av/i 
det onda: barnet, barndomen, barnsligheten; Cixous talar om den kvinnliga skriften, om 
kroppen, och sången. Rent konkret försöker både det barnsliga och det kvinnliga i språket 
rasera den dikotomiska verkligheten och dess betydelsegrund i vårat samhälle. Hos 
Lispector, i Stjärnans ögonblick, talar den kvinnliga rösten i parenteserna med explosion, 
men också genom problematiserandet kring språket, och förmågan i att använda språket.  
 
 
 
 
 



 32
4. Litteraturförteckning 
 
Barbosa, María José S., Clarice Lispector. Spinning the Webs of Passion (University 
Press of the South, 1996)  
 
Bataille, Georges, Litteraturen och det onda, Översättning: Hans Johansson samt 
Christina Angelfors, Lars Bjurman, Jan Henrik Swahn (Symposion, 1996)  
 
Cixous, Hélène, Reading with Clarice Lispector, Redigering och översättning: Verena 
Andermatt Conley(University of Minnesota Press, 1990)  
 
Lispector, Clarice, Stjärnans ögonblick, Översättning: Örjan Sjögren (Bokförlaget Tranan, 
2001)  
 
Moi, Toril, Sexual/Textual Politics (Routledge, 2002) 
 
Munck, Kerstin, Att föda text. En studie i Hélène Cixous författarskap (Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, 2004) 
 
Persson, Helén, ”Husets Ängel eller Blodig Grevinna. Kvinnan hos Octavio Paz och 
Clarice Lispector”, (C-uppsats Lunds Universitet, 1997) 
 
Svanberg, Birgitta och Witt-Brattström, Ebba, Hundra skrivande kvinnor. Del III 
(Bokförlaget Natur och Kultur, 2000) 
 
Östberg, Marit, ”Bortom orden bakom masken. En uppsats om Clarice Lispector och 
hennes berättelser”, (B-uppsats Södertörns högskola, 2000) 
 
 


