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Inledning 

 

Det är 1980-tal och vid Italiens västkust fördriver två unga judiska män tiden i en solgassande 

villaträdgård. Den 24-årige Oliver har kommit från USA för att under vägledning av sin husvärd 

professor Perlman slutföra arbetet med sin avhandling om filosofen Herakleitos.1 För stunden 

blir det inte mycket praktiskt arbete gjort och det är inte heller under professorns noggranna 

uppsikt Oliver befinner sig när han ligger och solar vid poolen. Vid ett bord en bit därifrån har 

professorns 17-åriga son Elio tagit paus i transkriberandet av klassiska musikstycken och 

fantiserar om amerikanska, muskulösa skuldror. Åtrån till den andre ska visa sig vara ömsesidig 

men vid den här tidpunkten har inga bekännelser utbytts och förtigandet av sanningen leder till 

en ständig gissningslek, av hintar och tolkning, och den brinnande frågan som både driver och 

hejdar nästa steg lyder: ”Är det bättre att tiga än att tala?” 

    Boken Call Me by Your Name är skriven av André Aciman (f. 1951) och gavs ut första 

gången 2007.2 Tio år senare, 2017, lanserades filmadaptionen i regi av Luca Guadagnino (f. 

1971) och med James Ivorys (f. 1928) manus som underlag.3 Den uppmärksammade filmen 

hyllades av kritikerkårer inte minst för sin porträttering av manligt samkönat begär där det 

främsta antagonistiska hindret som står i vägen för Elios och Olivers förening inte är en 

fördömande och hotfull omgivning utan parets ömsesidiga förtigande av sin lika ömsesidiga 

attraktion. När tystnaden väl överskrids med ord och handling blommar romansen ut och varken 

Elio eller Oliver straffas för sina uttryckta känslor – även om slutet lämnar lite att önska för den 

obotlige romantikern som hade önskat sig ett tveklöst ”happy ever after”. 

    Filmen (och indirekt boken) fick emellertid inte bara rosande kritik av den bredare publiken. 

Åldersförhållandet mellan parterna i den centrala kärleksrelationen (17 och 24 år) provocerade 

vissa, något Kevin Burwick skriver om i sin artikel ”Feldman Calls Out Armie Hammer’s New 

Movie for Glamorizing Pedophilia”, och skaparna av dokumentären An Open Secret (som 

handlar om sexualbrott begångna mot barn i Hollywood) påstod till exempel på Twitter att 

filmen Call Me by Your Name glorifierar pedofili och gromning.4 Den typen av anklagelser 

                                                   
1 Herakleitos, verksam filosof i Grekland under den arkaiska delen av 500- och 400-talet f. Kr. 
2 André Aciman, Call Me by Your Name, (London, 2009 [2007]). 
3 Luca Guadagnino, Call Me by Your Name, Sony Classics (2017). 
4 Kevin Burwick, “Feldman Calls Out Armie Hammer's New Movie for Glamorizing Pedophilia”, Movieweb, 

elektronisk källa, https://movieweb.com/call-me-by-your-name-corey-feldman-criticizes-glamorizing-pedophilia/ 

(13.6.2019); An Open Secret @AnOpenSecret, Twitter, https://twitter.com/anopensecret/status/93280790 

8236169219 (13.6.2019); se även: Andrea Merodeadora, “The Problem With Call Me By Your Name. Or We 

Need To Protect LBGTQ Kids And Teenagers”, Medium, elektronisk källa, https://medium.com/@puentera/the-

problem-with-call-me-by-your-name-a8369de0b489 (13.6.2019). 

https://movieweb.com/call-me-by-your-name-corey-feldman-criticizes-glamorizing-pedophilia/
https://twitter.com/anopensecret/status/93280790%208236169219
https://twitter.com/anopensecret/status/93280790%208236169219
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finner jag vara grundlösa men åldersskillnaden är en framträdande faktor i Elios och Olivers 

relation, det är därför förståeligt att den uppmärksammas när filmen dikuteras. Dock menar jag 

att berättelsen varken i bok- eller filmform bör bedömas med samtida perspektiv för att förstås 

till fullo, och åldersskillnaden är bara ett exempel på det. 

    Jag är av åsikten att boken och filmen istället bör tolkas utifrån ett antikt perspektiv. Något 

jag tänker visa i den här uppsatsen är att det i både bok och film finns en närvarande tematik 

hämtad från antikens Grekland som också sträcker sig bortom de utskrivna och uttalade 

referenserna. Just detta är nödvändigtvis ingen överraskning då det finns en konstnärlig 

tradition sedan 1800-talet att skildra kärlek mellan män med lånade motiv och tankestoff från 

denna historiska kultur.5 Under den arkaiska perioden (800–480 f. Kr.) och den klassiska eran 

då Aten utgjorde ett kulturellt centrum (ca 480–323 f. Kr.) var Hellas en plats där begärs- och 

kärleksrelationer mellan individer av manligt kön inte bara accepterades inom vissa ramar utan 

också framhölls som ett ideal före heterosexuella alternativ.6 

    Som en brasklapp vill jag redan här inflika att kategorierna homosexualitet och 

heterosexualitet är problematiska termer att använda i behandlandet av antik sexualitet och det 

är en sak den här uppsatsen kommer att beröra. Även om grekerna hade en uppdelande 

könsuppfattning med ställda krav och skilda förväntningar på innehavarna av manliga 

respektive kvinnliga kroppar var synen på sexualitet en annan än den idag rådande i västvärlden. 

Michel Foucault menar att vår moderna förståelse av sexualitet riskerar att påverka vår tolkning 

av det förflutnas motsvarande erfarenheter. Han framhåller att ”the experience of sexuality” 

inte är konstant utan föränderlig över tid och bör förstås som ”the correlation between fields of 

knowledge, types of normativity, and forms of subjectivity in a particular culture”.7 Det 

föreligger också en risk för förvanskning av gamla idéers innebörd när de inrättas i en senare 

kontext, en annan diskurs, och inte minst en konstnärlig tradition med tillhörande agenda. Det 

gäller även tillämpningen av antik tematik i de två versionerna av Call Me by Your Name. 

Moderna genombrott är inte fristående från det förflutna, det nydanande föds ur väldigt 

specifika situationer och ofta genom en transmutation av äldre idéer.8 För att vända på 

perspektivet: Idéer finner sin evighet genom att återuppstå över tid – men i nya kontexter sker 

det också i nya uppträdandeformer. 

                                                   
5 Linda Dowling, Hellenism and Homosexuality in Victorian Oxford, (New York, 1997), s. xiii. 
6 K.J. Dover, Greek Homosexuality, (London, 2016 [1978]), s. 12, 51; Exempelvis i Platons förespråkade 

filosofiska metoder (s. 12) och inom den militära organisationen (s. 51). 
7 Michel Foucault, The History of Sexuality. Volume II. The Use of Pleasure, övers. Robert Hurley (New York, 

1990 [1984]), s. 3 f. 
8 Dowling, 1997, s. 4. 
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Syfte 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka tillämpningen av antik tematik i Call Me by 

Your Name och visa hur den skiljer sig åt mellan André Acimans originaltext och Guadagninos 

filmadaption. Trots att boken fick ökad uppmärksamhet i samband med filmlanseringen har 

originaltexten hittills behandlats sparsamt i akademiska sammanhang, detta trots en mängd 

aspekter jag finner skulle göra den lämpad för analys. Filmen som har hyllats av kritikerkårer 

för sin normutmanande kärleksskildring uppvisar till exempel vid en jämförelse fler 

gränsdragande och normkonservativa drag än den originaltext den är baserad på. Utöver att öka 

förståelsen för författaren Acimans ursprungliga vision hoppas jag att den kommande analysen 

även kan åskådliggöra hur inordningen i en redan etablerad skildringstradition, i detta fall 

skildringen av manligt samkönat begär med antik tematik, kan komma att exkludera och likrikta 

avvikande tendenser i en originaltext som sträcker sig bortom traditionens egna ramar. Detta 

kommer vara ett aktuellt diskussionsämne apropå Guadagninos filmatisering av Acimans 

textförlaga. Mitt mål är även att problematisera Acimans tillämpning av antik tematik som 

visserligen är queer i förhållande till en heteronormativ syn på sexualitet, men hur står sig 

queerheten när den granskas kritiskt? Hur mycket queerhet erbjuder egentligen den antika 

tematiken när den tillämpas i nutid? Vilka är begränsningarna? Det är också ämnen den här 

uppsatsen kommer behandla. I min analys av båda verken med den gemensamma titeln Call 

Me by Your Name är den övergripande frågan jag ställer mig: Hur påverkar filmens tillämpning 

av en antik tematik porträtteringen av sexualitet och identitetsutveckling i jämförelse med den 

litterära förlagans? 

 

 

Material 

 

I den här uppsatsen utgörs mitt studiematerial av huvudsakligen två verk: André Acimans Call 

Me by Your Name och Luca Guadgninos filmadaption med samma titel. Även Platons 

Symposion (ca 385 f. Kr), eller Gästabudet på svenska, kommer ha en framträdande roll i 

analysdelen då de filosofiska resonemangen som uttrycks i den texten svarar väl mot den antika 

tematik jag finner går igen i både Acimans och Guadagninos respektive verk. I den här 

uppsatsen används en engelsk utgåva av boken Call Me by Your Name och citat återges på 

originalspråk. Citat från filmversionen hämtas från verkets engelska textspår. Vad gäller 



4 
 

Gästabudet kommer en svensk samlingsutgåva i översättning av Jan Stolpe att användas vid 

citering.9 I det följande ges en introduktion av boken och filmen Call Me by Your Name samt 

Platons Gästabudet. 

 

 

Call Me by Your Name av André Aciman 

 

Call Me by Your Name gavs ut första gången 2007 och utgjorde Acimans romandebut. 

Författaren har sedan dess utökat listan med tre skönlitterära titlar. Call Me by Your Name 

bemöttes med positiva omdömen i stora tidningar som The New York Times och The 

Washington Post och utsågs sitt utgivningsår av Lambda Literary Awards till vinnare i 

kategorin ”Gay General Fiction”.10 

    Berättelsen består till största del av huvudpersonen Elios tillbakablick på en förälskelse han 

upplevde 20 år tidigare under en sommar i Italien 1987. Paret Perlman, Elios kulturellt och 

akademiskt belevade föräldrar, hade en årlig vana att bjuda in en lovande, ung akademiker till 

sin italienska sommarvilla. I utbyte mot värdskapet förväntades gästen parallellt med sitt eget 

projekt assistera Elios far, antikprofessor Mr Perlman, i dennes arbete. Det är på den vägen den 

då 17-årige Elio träffar den 24-årige Oliver som kommer för att under sex veckors tid arbeta 

med sin avhandling. I bokens första del av fyra, ”If not Later, When?”, beskrivs den osäkra 

upptakten till Elios och Olivers relation då det dröjer innan Olivers känslor visar sig 

överensstämma med Elios. När sanningen väl är yttrad utvecklas deras förhållande sexuellt och 

emotionellt under loppet av den andra delen, ”Monet’s Berm”. Romansen överskuggas redan 

från början av medvetenheten om att sommaren har ett slut och att Oliver därmed förväntas 

återvända till sina sammanhang som universitetslärare i USA. De sista dagarna tillsammans 

tillbringar paret i Rom och vistelsen där återges i bokens tredje del, ”The San Clemente 

Syndrome”, innan de tar farväl av varandra på flygplatsen. 

    Den fjärde delen ”Ghost Spots” fungerar som en epilog till romansen och redogör för vad 

som hände de nästkommande 20 åren. Några månader efter avskedet gör Oliver ett återbesök 

                                                   
9 Platon, ”Gästabudet”, Platon. Skrifter. Bok 1, övers. Jan Stolpe (Stockholm, 2016). 
10Stacey D’Erasmo, ”Suddenly One Summer”, i The New York Times, elektronisk källa, https://www.nytimes. 

com/2007/02/25/books/review/DErasmo.t.html?action=click&contentCollection=Books&module=RelatedCover

age&region=EndOfArticle&pgtype=article (13.5.2019); Charles Kaiser, “Love That Knows No Boundaries”, i 

The Huffington Post, elektronisk källa, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/21/AR 

2007032102069.html (13.6.2019); Antonio Gonzalez Cerna, “20th Annual Lambda Literary Awards”, elektronisk 

källa, http://www.lambdaliterary.org/winners-finalists/04/30/lambda-literary-awards-2007-2/ (13.6.2019). 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/21/AR%202007032102069.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/21/AR%202007032102069.html
http://www.lambdaliterary.org/winners-finalists/04/30/lambda-literary-awards-2007-2/
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hos familjen Perlman och berättar då att han ska gifta sig och en återförening, en möjlighet Elio 

har varit öppen för, sker aldrig. Elio beskriver hur den sporadiska kontakten därefter upphör. 

Tankarna på Oliver visar sig ändå svåra att släppa och när Elio är 32 år gammal söker han upp 

den nu gifta tvåbarnsfadern. Efter en delad middag står det klart att även Oliver har tänkt mycket 

på Elio under åren av separation. Efter middagen skiljs de åt på nytt och det allra sista mötet 

inom berättelsens ramar sker i den italienska sommarvillan efter att Elios far, professor 

Perlman, har gått bort. Texten präglas av parets oförmåga att gå vidare och släppa taget om det 

som har varit och en ömsesidig förnimmelse av att de trots avstånden i tid och rum fortfarande 

är själsfränder. 

 

 

Call Me by Your Name i regi av Luca Guadagnino 

 

Filmen började snart efter sitt släpp att kamma hem priser internationellt och på IMDBs 

hemsida finns vid dagens datum 95 vinster listade varav en utgörs av en Oscar som gavs till 

James Ivory för bästa manus. Ivorys insats ledde även till vinst på bland annat Academy Awards 

och Critics’ Choice Awards under 2017.11 

    I både bok och film utgör Elio fokaliseringspunkten i berättelsen men i boken får läsaren 

genom förstapersonsnarrativet dessutom en intim och avslöjande inblick i Elios tankar. I filmen 

har man valt bort idén med en motsvarande berättarröst och istället lämnat stort utrymme för 

tittaren att tolka huvudpersonernas tankar och känslor genom återkommande och utdragna 

tystnader. Handlingen har i filmen flyttats från bokens kustort Bordighera till inlandsorten 

Crema och istället för att utspela sig 1987 äger händelserna rum 1983. Filmen skiljer sig även 

från textoriginalet i det att relationen ges en annan avrundning. De sista sommardagarna 

tillbringar paret till exempel inte i Rom utan i den mindre bergsbyn Bergamon, avskedet sker 

på en tågstation och beskedet om giftermålet får Elio över telefon under följande chanukka. 

Den sista filmscenen utgörs av att Elio under tystnad sitter framför en eldstad och hans ansikte 

återspeglar en sorg som sakta men säkert övergår i vad som kan tolkas som en förlikning med 

situationen, markerat av ett svagt leende, medan eftertexterna rullar. 

    Under 2018 bekräftade regissören Luca Guadagnino att han planerade för en uppföljare och 

den 4 december 2018 skrev även André Aciman på Twitter att han höll på att skriva på en 

                                                   
11 ”Call Me by Your Name – Awards”, The International Movie Database, elektronisk källa, https://www.imdb. 

com/title/tt5726616/awards (18.06.2019). 
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sådan.12 Författaren uppgav i en intervju med Vulture att han hade blivit inspirerad till det av 

att se filmen.13 Den tredje maj 2019 delgav Aciman att hans uppföljare, med titeln Find me, 

skulle ges ut i oktober samma år.14 I den här uppsatsen kommer de två första och vid dags datum 

befintliga verken att behandlas som fristående i sin egen rätt. 

 

 

Platon och Gästabudet (Symposion) 

 

Platon (428–348 f. Kr.) rörde sig i Atens överklasskretsar och var också matematiker och 

författare till flera bevarade verk. Det faktum att Platons läromästare Sokrates förekommer som 

en central figur i många av hans texter gör det något oklart i vilken utsträckning texterna 

återspeglar Sokrates ståndpunkter eller Platons egna, men antikprofessorn Kirk Ormand med 

många andra menar att figuren Sokrates bör ses ett medel för Platon att framföra sina egna 

resonemang.15 I Platons dialoger behandlas olika ämnen i samtal mellan Sokrates och andra 

personer vars namn i vissa fall också är lånade från verkliga personer. Symposion (härefter 

omnämnd med sin svenska titel Gästabudet) är en av de texter som ingår i samlingen. 

Handlingen utspelar sig hemma hos värden Agathon på ett för grekerna vanligt förekommande 

gästabud, ett symposium, där främst män umgicks och respektabla kvinnor inte deltog.16 Sex 

gäster och däribland Sokrates håller lovtal till Eros som var en grekisk kärleksgud tillsammans 

med sin mor Afrodite. Lovtalen som avlöser varandra redogör samtidigt för hur kärlekens väsen 

bäst kan förstås. Texten innehåller flera centrala element i Platons filosofiska värld som 

kommer uppmärksammas i den här uppsatsens analysdel och prägla dess disposition. 

 

 Pederastrelationer: De samkönade relationerna mellan manliga individer, utformade 

enligt en relationsmodell där en äldre part, erastes, agerar mentor för en yngre part, 

                                                   
12 Curtis M. Wong, “’Call me by your Name’ Director Reveals Details On Film’s Sequel”, Huffington Post (2018), 

elektronisk källa, https://www.huffingtonpost.com/entry/call-me-by-your-name-sequel_us_5a9db02ee4b 089ec 
353dd3fc. (18.12.2018); André Aciman @aaciman, Twitter, elektronisk källa, https://twitter.com/aaciman/status/ 

1069745030473109504 (13.6.2019). 
13 Hunter Harris, “André Aciman Is Officially Writing a Call Me by Your Name Sequel”, Vulture, New York 

Magazine (2019), elektronisk källa, https://www.vulture.com/2019/03/call-me-by-your-name-sequel-find-me-

andre-aciman.html (30.5.2019). 
14 André Aciman, @aaciman Twitter, elektronisk källa, https://twitter.com/aaciman/status/112443344518950092 

8 (13.6.2019). 
15 Kirk Ormand, Controlling Desires. Sexuality in Ancient Greek and Rome, (Austin, 2018 [2008]), s. 112. 
16 Ibid., s. 40. 

https://www.huffingtonpost.com/entry/call-me-by-your-name-sequel_us_5a9db02ee
https://twitter.com/aaciman/status/%201069745030473109504
https://twitter.com/aaciman/status/%201069745030473109504
https://twitter.com/aaciman/status/112443344518950092
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en eromenos.17 Relationsmodellen framhålls vara bättre i filosofiska sammanhang än 

de innefattande kvinnor och det görs ingen hemlighet av att relationen kan innefatta 

fysiskt begär och sexuella inslag.18 

 Relationen mellan psyche (medvetande) och soma (kropp): Hos Platons finns en 

konflikt mellan de två eftersom kroppens koppling till människans ”låga” natur, det 

vill säga de drifter vi delar med djuren, kan komma i vägen för den andliga, filosofiska 

utvecklingen som sker genom mental exercis. Målet är att via själen närma sig 

förståelsen av Formerna (som med filosofisk terminologi klassificeras som abstrakta 

”allmänbegrepp”).19 I den här uppsatsen benämns de sammanfattande som ”eviga 

värden”. 

 Idévärlden: Hos Platon utgör dessa värden tillsammans idévärlden, en perfekt 

existens bortom vår fysiska verklighet som den fysiska verkligheten endast 

bristfälligt kan efterlikna. Idévärlden kan också benämnas som det Goda och förstås 

som en ideal, evig, upphöjd ordning.20 

 Eros: Det Sköna är en del av det Goda och kan förnimmas i fysiska former, och 

förnimmelsen manifesterar sig som begär till det vi upplever vara vackert. Begäret är 

i själva verket en naturlig dragning till det ideala ursprunget, det Goda, som det Sköna 

är en del av.21 Begreppet för detta upplevda begär är eros och riktas i Platons tid inte 

sällan mot unga män. I Gästabudet presenteras två former av eros, dålig eros som 

bara bygger på fysisk attraktion och kroppsligt tillfredsställelse i kontrast till god 

eros, en ädlare form där åtrån riktas mot goda karaktärsdrag med filosofisk 

tillfredsställelse som mål.22 

 Könsroller: Då kvinnor uppfattas vara driftstyrda i högre grad än män framställs 

männen vara bättre lämpade för den filosofiska uppgiften.23 När det kommer till 

männens utforskande av kärlekens väsen är en kvinnas medverkan underlägsen en 

manlig eromenos – kvinnans förmåga att ge mannen barn förleder nämligen hans 

tankar bort från de eviga värdena till den jordbundna odödlighet han kan uppnå 

                                                   
17 Ormand, 2018, s. 23; Pluralformen för erastes är erastai och när det kommer till den yngre parten är pluralformen 

eromenoi. 
18 Ibid., s. 124 f. 
19 Elizabeth V. Spelman, ”Hairy Cobblers and Philosopher-Queens”, i Feminist Interpretations of Plato, red. 

Nancy Tuana (Pennsylvania, 1994), s. 92. 
20 Dover, 2016, s. 160. 
21 Ibid., s. 161. 
22 Platon, 2016, s. 157 f. 
23 Nancy Tuana, “Preface”, i Feminist Interpretations of Plato, red. Nancy Tuana (Pennsylvania, 1994), s. viiii. 
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genom en potentiell avkomma (och ett fortsatt ättled).24 Bäst skulle svåra filosofiska 

frågor behandlas av män i umgänge med andra män och ynglingar av samma kön. 

 Sexuellt begär. Dramatikern Aristofanes återger en myt som skulle förklara tre 

sexuella dragningars uppkomst, läggningar som vid en första anblick tycks 

överstämma i stort med den moderna modellen: den homosexuella mellan män och 

den motsvarande mellan kvinnor samt den heterosexuella. Han berättar att det från 

början fanns människovarelser bestående av kombinationer av man-man, kvinna-

kvinna eller man-kvinna. Zeus klöv varelserna i två och de två delarna söker sedan 

dess sin andra hälft för att återigen bli hela.25 

 

 

Teori och metod 

 

Analysen i den här uppsatsen bygger på en komparativ närstudie av både boken och filmen med 

den gemensamma titeln Call Me by Your Name. Hanteringen av antik tematik kommer jämföras 

löpande enligt fem utvalda ämnesområden som tillsammans är menade att omfatta det jag finner 

vara de mest framträdande exemplen på antik tematik i verken. Boktexten kommer i regel att 

inta rollen som utgångspunkt i redogörelserna och de avvikelser filmen uppvisar kommer alltså 

presenteras i förhållande till bokens innehåll. Medan upphovsmannen till boken går att slå fast 

som André Aciman är saken inte lika självklar när det kommer till filmadaptionen. James Ivory 

har huvudsakligen stått för framtagandet av det manus Guadagnino sedan har utgått ifrån vid 

inspelning men eftersom Guadagnino a) ändå har medverkat vid framtagandet av manuset, 

liksom b) är den som har lagt sista handen vid utformningen av det slutgiltiga resultatet, liksom 

c) representerar filmen i offentliga sammanhang – kommer jag i den här uppsatsen ändå referera 

till filmen som Guadagninos – härmed med en påtalad medvetenhet om Ivorys delaktighet. 

    Med tanke på uppsatsens frågeformulering som kretsar kring porträtteringen av sexualitet (i 

förhållande till en antik tanketradition) faller det sig naturligt att närma sig både bok- och 

filmversionen av Call Me by Your Name med queerteori och genusvetenskap som 

analysverktyg. Båda teorierna behandlar frågor som biologiskt kön, könsidentitet och sexuell 

identitet, samt genomsyras allt som oftast av en uttalad medvetenhet kring samspelet mellan 

dessa koncept och rådande samhällsnormer, diskurser och historiska kontexter. Genusteoretiska 

                                                   
24 Dover, 2016, s. 163. 
25 Platon, 2016, s. 164–170. 
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texter kommer vara relevanta för att åskådliggöra konstruktioner av könsroller och 

uppfattningar om manligt och kvinnligt i de två verken samt hur homosexualitet (i modern 

bemärkelse) i högre grad tycks ställas som motpol till heterosexualitet i Gudagninos tolkning 

än vad som sker i originaltexten. 

    När jag använder mig av begreppet ”kön” i den här uppsatsen åsyftar jag det biologiska könet, 

förstått som definierat av kroppens genitalieuppsättning. När jag talar om könsroller utgår jag 

från idén om sociala könsidentiteter och Judith Butlers tanke om genusidentitet: en socialt 

konstruerad roll individen intar och spelar upp likt ett framträdande genom upprepade 

handlingar och beteenden, på förhand bestämda och förväntade av en (hetero)normativ 

ordning.26 Denna ordning uppfattar istället ”kvinnligt” och ”manligt” beteende som en naturlig 

följd av vilket biologiskt kön en person har. Butler beskriver denna uppfattning som en del av 

den heterosexuella matrisen: Den att det bara skulle finnas två biologiska kön och att den givna 

ordningen skulle vara att en individs biologiska könstillhörighet ”stämmer överens” med den 

genusidentitet (könsroll) individen antar och uppvisar, plus att personens sexuella begär är 

uteslutande riktat mot det motsatta könet.27 Det är den uppfattningen om en given ordning 

queervetenskapen försöker motbevisa. 

    Medan genusvetenskapliga texter kan hjälpta till att åskådliggöra konstruktioner och 

upprättandet av kategorier kompletterar queervetenskapen förståelsen av Call Me by Your 

Name genom sitt fokus på överträdelser och upplösningar av dessa språkligt och socialt skapade 

inordningssystem. Queert är förenklat något som bryter mot eller ställer sig utanför den 

heteronormativa ordningen – det som klassas homosexuellt kan följaktligen betraktas vara 

queert.28 Med den definitionen är det queera i Call Me by Your Name ingenting som kräver en 

noggrann mothårsläsning för att avtäckas, tvärtom är det ett tema som ligger helt öppet för 

beskådan. Ett queerteoretiskt perspektiv kommer emellertid till användning i mitt arbete därför 

att queerhet också kan förstås som något opererande bortom språkliga och tankemässiga 

konstruktioner. I den här uppsatsen betraktar jag den moderna, västliga synen på sexualitet som 

en sådan i vilken konceptet homosexualitet ställs mot en normativ heterosexualitet i en binär 

oppositionsmodell.  

    En linje jag driver i den här uppsatsen är att författaren André Aciman har låtit sig inspireras 

av den antika synen på sexuella handlingar och begär och för att förstå den måste vi överge vår 

                                                   
26 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, övers. Suzanne Almqvist (Göteborg, 2011 

[1990]), s. 74 f., 77 f. 
27 Ibid., s. 75. 
28 Tiina Rosenberg erbjuder en mer utförlig redogörelse för de betydelser queerbegreppet tillskrivits under 1900-

talet. Queerfeministisk agenda, (Stockholm, 2002), s. 11 f. 
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egen tids förståelse av sexualitet och de tillhörande termerna. Apropå begreppet 

“homosexuality” och antiken konstaterar Foucault att ”the notion of homosexuality is plainly 

inadequate as a means of referring to an experience, forms of valuation, and a system of 

categorization so different from ours”.29 Den queerhet jag söker i Call Me by Your Name 

motsätter sig inte bara den heteronormativa ordningen utan hela den binära 

konceptkonstruktionen som homo- och heterosexualitet tillsammans utgör. Enligt queer- och 

genusteoretikern Eve Kosofsky Sedgwick finns det inget som har präglat det västerländska 

tänkandet under 1900-talet än den binära relationen mellan homo- och heterosexualitet, men 

detta är trots allt relativt unga begrepp och termen ”homosexuality” började enligt Sedgwick 

användas så sent som den senare tredjedelen av 1800-talet.30 Vår nutida västliga syn på 

sexualiteten som starkt kopplad till en persons identitet har därtill sina rötter i 1800-talets 

medicinska och psykoanalytiska teorier.31 Det är viktigt att ha i åtanke att vår moderna västliga 

bild av sexualitet är specifik för vår historiska plats i tiden, även de termer och kategorier vi 

nyttjar för att göra vår verklighet begriplig. I en modern kontext är homosexualitet en queer 

företeelse i förhållande till en heteronormativ ordning, men i min läsning av Call Me by Your 

Name kommer även homosexualitet betraktas som ett modernt koncept som står i vägen för en 

verklig (queer) förståelse av innehållet. Det bör påpekas att det som framträder queert genom 

min läsning gör det när innehållet i verken prövas mot en modern syn på sexualitet. Det betyder 

inte att de queera tendenserna tvunget hade uppfattats queera av grekerna själva under antiken 

(om de hade haft den termen att tillgå). Inte heller betyder det att Acimans tolkning av den 

antika sexualiteten hade upplevts mindre queer av den kultur jag i den här uppsatsen menar har 

inspirerat den. Stundtals och speciellt i samband med Acimans originaltext kommer jag söka 

efter exempel där sexualitet ges ett uttryck som ligger bortom begreppen homo- och 

heterosexualitet, och kan tilläggas, bisexualitet. Med det sagt kommer genus- och 

queerperspektivet även hjälpa till att blottlägga på vilka sätt moderna strukturer också 

upprätthålls i verken, framför allt vad gäller den binära synen på kön. Eve Kosofsky Sedgwicks 

texter kommer bidra med både klargörande perspektiv och utgångspunkter att resonera vidare 

kring i förhållande till Call Me by Your Name i bok- och filmversion. 

    Michel Foucaults arbete L'Histoire de la sexualité (vars första del publicerades 1976, följt av 

de två nästkommande delarna 1984, och den sista delen postumt 2018) har utgjort en grund för 

                                                   
29 Foucault, 1990, s. 187. 
30 Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet, (Berkeley, 2008 [1990]), s. 1 f. 
31 Michel Foucault, The History of Sexuality. Volume I. An Introduction, övers. Robert Hurley (New York, 1978 

[1976]), s. 42 ff. 
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många diskussioner och vidare studier och kommer figurera som referens också i den här 

uppsatsen, men då i engelsk utgåva. Det andra bandet av de totalt fyra bär på engelska titeln 

The Use of Pleasure och är vigt åt senantikens förhållande till begärsfrågor.32 Foucault 

framhåller där att det existerar en skillnad mellan den tidens perspektiv på ämnet och den 

moderna. Bland annat presenterar han en alternativ modell till hur sexuella relationer och 

handlingar bedömdes som normativa eller avvikande och menar att andra faktorer som 

självbehärskning i förhållande till begär och parternas roller som antingen aktiva eller passiva 

i den sexuella kontakten var viktigare frågor än vem det var som åtråddes.33 

    För att själv undvika att använda termerna homosexualitet och heterosexualitet använder jag 

i den här uppsatsen istället ”samkönat begär” och ”olikkönat begär” i mina resonemang. Jag 

gör detta dels för att undvika att bekräfta ett modernt sätt att tänka i uteslutande 

motsatsförhållanden och dels för att jag finner att ordet ”begär” inte framstår lika definierande 

för en individs identitet som ”sexualitet” gör i dagens läge. Begär kan vara ensidigt riktat men 

utesluter inte parallella begär till olika saker, begär ger inte heller samma intryck av att stå för 

något statiskt. Genom psykoanalysens inflytande, skriver Foucault, kom en persons sexuella 

preferenser att bli hårdare bundet till uppfattningen om olika persontyper och sexualiteten kom 

även att förstås som en fundamental aspekt av människors psyken (en person är exempelvis 

homosexuell, heterosexuell, eller bisexuell).34 Det är ett modernt sätt att tänka kring identitet, 

skriver Allen J. Frantzen, att förstå människan som ett sexuellt subjekt vars sexuella praxis och 

preferenser bidrar till, ”if they do not actually determine”, en persons självuppfattning och 

offentliga identitet.35 I vissa fall, bland annat i behandlingen av Guadagninos film, kommer 

dock begreppen användas då de är relevanta för diskussionen, och de kommer också användas 

i citat när textkällorna använder sig av den terminologin. 

 

 

Tidigare forskning 

 

Som tidigare nämnts är arbeten som behandlar Acimans originaltext Call Me by Your Name få. 

Det finns emellertid en text av Frederick S. Roden i Journal of Modern Jewish Studies, med 

                                                   
32 Michel Foucault, The History of Sexuality. Volume II. The Use of Pleasure, övers. Robert Hurley (New York, 

1990 [1984]). 
33 Ibid., s. 47, 187. 
34 Foucault, 1978, s. 42 ff. 
35 Allen J. Frantzen, Before the Closet. Same-Sex Love from Beowulf to Angels in America, (Chicago, 2000 

[1998]), s. 4. 
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titeln ”Queer Jewish Memory: André Acimans Call Me by Your Name” (2019).36 Även om 

Roden fokuserar på minnets och åminnelsens betydelse för den judiska identiteten berör texten 

i tre avseenden ämnen som är gemensamma med den här uppsatsens. För det första belyser 

Roden att en uppdelning mellan biologiskt och kulturellt skapande som återfinns i Platons 

Gästabudet också utgör en konflikt i Acimans verk.37 Även den här analysen kommer 

uppmärksamma att konflikten är närvarande i båda versionerna av Call Me by Your Name men 

därtill också visa på att den genomsyras av värderingar till det senare alternativets fördel – detta 

samtidigt som det finns inbördes skillnader mellan Acimans och Guadagninos konstnärliga 

förhållningssätt till saken. 

    För det andra drar Roden en parallell mellan den judiska tematiken som återfinns i Acimans 

text och att finna sin andra manliga/samkönade hälft och själsfrände, en idé som har sitt 

ursprung i Aristofanes myt i Gästabudet.38 Roden gör iakttagelsen att båda formerna av 

förening, den att på ett spirituellt plan delta i en judisk gemenskap och den att på ett själsligt 

och kroppsligt plan förenas med sin andra hälft i samkönat begär, sammanskrivs i Acimans 

text.39 Roden snuddar därmed vid en iakttagelse som kommer presenteras också i den här 

uppsatsen men inte på samma grunder: De aktuella resonemangen i den här analysen utgår inte 

ifrån att sammanskrivningen av det judiska temat skulle ske i kombination med passagen om 

själsfränder, utan den i Gästabudet presenterade tanken om filosofens resa mot förståelsen – 

och därigenom också föreningen med – den upphöjda idévärlden via bejakande av eros. Därtill 

menar jag att sammanskrivningen också har flera komponenter inblandade än de som 

judendomen och Platons idéer i Gästabudet utgör. Till dem fogas Herakleitos filosofi och den 

rent reella aspekten av att förenas med en annan människa enlig en dominant/submissiv modell. 

Trots detta landar ändå analysen i att tanken om själsfränder är relevant för relationsskildringen 

i Acimans verk, medan Guadagninos tolkning avviker. 

    För det tredje finner Roden att Acimans skildring av sexualitet bryter med den essentialistiska 

synen på manlig homosexualitet som var den gällande runt sekelskiftet 1900 och därefter.40 

Den här analysen har även som mål att visa hur Aciman inte bara bryter med den traditionen 

och den under 1800-talet grundade synen på sexualitet (där konceptet homosexualitet ställs som 

                                                   
36 Frederick S. Roden, ”Queer Jewish Memory. André Aciman’s Call Me By Your Name”, i Journal of Jewish 

Studies, (vol. 18, nr 2, 2019). 
37 Ibid., s. 196. 
38 Platon, 2016, s. 164–170. 
39 Roden, 2019, s. 200. 
40 Ibid., s. 198 f. 
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alternativ till en normativ heterosexualitet) utan hur texten också på ett avsiktligt sätt bryter 

med den antika traditionen i sättet som Elios och Olivers sexuella roller porträtteras. 

    I ”Classical Desires in Call Me by Your Name” (2018) tar Benjamin Eldon Stevens upp 

närvaron av antika element i filmatiseringen och nämner att det finns en koppling mellan hur 

den centrala kärleksrelationen porträtteras och vår moderna förståelse av antik sexualitet som 

delvis homosexuell eller queer.41 Stevens fokuserar mycket på förekomsten av statyer och deras 

betydelse som symboler för samkönat begär och menar att de hänvisar till andra historiska 

relationer mellan män vilket inrättar Elios och Olivers relation i ett tematiskt sammanhang. 

    För en historisk förståelse av traditionen att använda antik tematik i skildringen av samkönat 

begär mellan män vänder jag mig i det här arbetet till Linda Dowlings Homosexuality and 

Hellenism in Victorian Oxford (1994).42 Dowling har studerat hur den grekiska tematiken har 

kommit att förknippas med (framför allt manlig) homosexualitet i modern tid, en tradition med 

ursprung i den brittiska universitetsvärlden.43 Andra källor jag kommer hämta stöd från är de 

författare som med sina böcker söker öka den rent historiska förståelsen för antikens Grekland 

och den tidens motsvarande syn på sexualitet. Här utgör K.J. Dover och dennes Greek 

Homosexuality (1978) en utgångspunkt.44 Även om Dovers slutsatser sedan utgivningen i slutet 

av 1970-talet har diskuterats av hans efterföljare banade han väg för många av dessa genom sitt 

val av studieområde som vid den tiden var relativt obehandlat i jämförelse med andra aspekter 

av antiken.45 En av efterföljarna är den tidigare nämnda Kirk Ormand jag tillsammans med 

Marilyn B. Skinner kommer hänvisa till som komplement till Dover. Trots att vissa av den 

senares slutsatser har ifrågasatts anser jag att det ändå finns användning för de mer objektiva 

iakttagelser han gör.  

    Avslutningsvis under den här rubriken vill jag nämna att feministiskt orienterade teoretiker 

som Luce Irigaray och Judith Butler m.fl. har behandlat Platons texter.46 Butler har till exempel 

diskuterat kring teman i Timaios, en av hans dialoger, i förhållande till Irigarays tidigare 

resonemang.47 Potentialen att ur en feministisk synvinkel kunna utvinna något positivt ur 

                                                   
41 Benjamin Eldon Stevens, “Classical Desires in Call Me by Your Name (dir. Luca Guadagnino 2017)”, 

Antiquipop, red. Fabien Bièvre-Perrin, elektronisk källa, https://antiquipop.hypotheses.org/antiquipop-
english/3264eng (16.12.2018). 
42 Linda Dowling, Hellenism and Homosexuality in Victorian Oxford, (New York, 1997). 
43 Ibid., s. xiii. 
44 K.J. Dover, Greek Homosexuality, (London, 2016 [1978]). 
45 Mark Masterson & James Robson, “Foreword. The Book and its Influence”, i Greek Homosexuality, förf. K.J. 

Dover (London, 2016 [1978]), s. xv. 
46 Luce Irigaray, “Speculum” & “Plato’s Hystera”, i Speculum of the Other Woman, övers. Gillian C. Gill (New 

York, 1985 [1974]), s. 133–365. 
47 Judith Butler, “Bodies That Matter”, i Bodies That Matter, (Abingdon-on-Thames, 2011 [1993]), s. 11–27. 
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Platons arv har utgjort och utgör ett helt diskussionsområde i sig. En del röster har samlats av 

Nancy Tuana i antologin Feminist Interpretations of Plato (1994).48 De ståndpunkter av 

relevans för min uppsats kommer tas upp i min analys men att återge dem alla i sin helhet och 

variation sträcker sig bortom ramarna både för den här uppsatsen och dess syfte. 

 

 

Disposition 

 

I analysdelen ”Antika speglingar” kommer jag att lyfta fram de tidigare listade ämnesområdena 

hämtade från Platons Gästabudet och visa på hur Call Me by Your Name som bok och film 

anknyter till denna tematik. De totalt fem ämnesområdena kommer behandlas under följande 

rubriker: 

 

 En pederastisk romans. Här redogör jag för hur Elios och Olivers skildrade relation kan 

sägas stämma in på den antika modellen mellan en yngre eromenos och en äldre erastes 

ifråga om ålder, mentorskap och maktordning. 

 Soma och Psyche. Med Platons formulerade konflikt som grund visar jag här hur André 

Aciman och Luca Guadagnino har valt att förhålla sig till dessa ämnen i sina respektive 

skildringar. 

 Eros och Idévärlden. Med ett inledande fokus på god och dålig eros kommer jag därifrån 

visa på hur det i bok och film antyds att Elios och Olivers relation leder dem mot ett 

högre varande bortom den fysiska verkligheten. 

 Könsroller. Här åskådliggör jag hur män positioneras i förhållande till kvinnor i 

Acimans och Guadagninos respektive verk och vilken funktion de senare tilldelas. Detta 

för att visa hur misogynin i det grek-antika tankesättet kan sägas gå igen eller frångås i 

bok- och filmversionen. 

 Sexuellt begär. Genom att främst lyfta fram hur Elio förhåller sig till begreppen manligt 

och kvinnligt liksom sina sexpartners Marzia och Oliver lyfter jag här fram vissa 

skillnader i bok- och filmversionen som påverkar bilden av Elios sexuella identitet som 

antikt kontra modernt porträtterad. 

 

                                                   
48 Feminist Interpretations of Plato, red. Nancy Tuana (Pennsylvania, 1994). 
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Efter analysdelen följer en avslutande diskussion och jag kommer där att uppmärksamma de 

två mest framträdande skillnaderna analysen dessförinnan har visat existerar mellan Acimans 

och Guadagninos tillämpning av antik tematik. Jag kommer resonera kring vilka skäl som kan 

tänkas ligga bakom skillnaderna och vilken effekt det har för Guadagninos verk som tolkning 

av Acimans litterära förlaga. 

 

 

Antika speglingar 

 

En pederastisk romans 

 

Samtidigt som Kärleken är äldst är han också upphovet till det högsta goda för oss. Jag 

hävdar nämligen att det inte finns något bättre för en yngling än att redan i unga år få en 
god älskare och för en älskare att få en god yngling att älska. För det som ska leda 

människorna under hela livet när de vill leva skönt, det kan varken släkt, ära, rikedom eller 

något annat ge dem lika effektivt som Kärleken. Och vad menar jag med det? Blygsel inför 

det fula och ärelystnad inför det som är skönt. Utan det kan varken en stat eller en enskild 
människa göra något som är stort och skönt. Anta att en man som älskar ertappas med att 

göra något fult, eller att han är så feg att han inte kan försvara sig när någon gör något fult 

mot honom: då påstår jag att ingen som såg honom skulle vålla honom lika mycket smärta 
som den älskade ynglingen, varken fadern, vännerna eller någon annan. Detsamma gäller 

den älskade: vi ser ju att han skäms på ett helt annat sätt inför sina älskare om han blir sedd 

under någon ful handling. Om det gick att åstadkomma en stat eller armé som enbart bestod 

av älskare och älskade skulle den inte kunna vara mer välskött, eftersom de skulle avhålla 
sig från allt fult och tävla med varann om ära, och om de gick ut i strid tillsammans skulle 

de besegra praktiskt taget alla människor, även om de vore få.49 

 

 

Faidros tal till Kärleken, eller Eros, är det första som återges i Platons Gästabudet. Som det 

föregående textexemplet visar kretsar mycket av talet kring relationen mellan den älskande och 

den älskade, en äldre erastes och en yngre eremenos, båda individer av manligt kön. K.J. Dover 

tar i sitt verk Greek Homosexuality upp att denna form av pederastrelation är avbildad på många 

hundratals vaser från antiken som gestaltar olika uppvaktningsritualer mellan äldre män och 

ynglingar.50 Dover menar att homosexualitet (och det framgår av hans text att han syftar på 

samkönat begär uttryckt i pederastrelationer) var en accepterad och öppen begärsform, vad han 

kallar en ”overt homosexuality”.51 Marilyn B. Skinner har emellertid ifrågasatt 

                                                   
49 Platon, 2016, s. 151. 
50 Dover, 2016, s. 4 f. 
51 Ibid., s. 1. 
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pederastpraktikens förekomst bortom överklassens kretsar då uppvaktandet av en eromenos 

krävde både fritid och pengar.52 Till den grekiska antiken räknas den arkaiska eran (ca 800 f. 

Kr.–480 f. Kr.), den klassiska eran (480 f. Kr.–323 f. Kr.) och den hellenistiska eran (323 f. 

Kr.–30 f. Kr.). Speciellt mellan åren 570–470 f. Kr. förekom relationsformen som motiv på de 

vaser Dover använder som studiematerial.53 Utöver vasmålningar drar Dover sina slutsatser om 

relationsformen utifrån de uppgifter han finner i lagtexter, i Platons Gästabudet och 

dramatikern Aristofanes pjäser och bevarade skrifter som alla tillkom under den efterföljande 

klassiska perioden då stadsstaten Aten med tillhörande landområden utgjorde ett kulturellt 

centrum.54 Samtliga källor vittnar om hur det inom den fria medborgarklassen i Aten ingicks 

relationer mellan män och ynglingar, relationer som hade både en praktisk, en fysisk och en 

emotionell sida. 

    Vad gäller det praktiska inslaget var relationen menad att fungera som en form av 

mentorverksamhet där den äldre parten gav råd, beskydd och skolning, skriver Ormand.55 Av 

Pausanias tal i Gästabudet framgår det att det krävdes av den äldre parten att visa sig värdig 

rollen som erastes. Medan det fysiska begäret för den yngre parten inte ifrågasattes fick det inte 

utgöra en tilltänkt erastes främsta skäl till en relation – dennes villighet att investera tid och 

engagemang i ynglingen på lång sikt var en av de saker som prövades under 

uppvaktningsperioden.56 Det var av kärlek, beundran, tacksamhet och medkänsla, skriver 

Dover, som den yngre parten sedan skulle acceptera erbjudandet och ställa sin kropp till den 

äldre partens (sexuella) förfogande.57 Utöver förhållningsreglerna gällande parternas motiv och 

uppförande var också den inre maktordningen i relationen en avgörande faktor för om den 

accepterades av omgivningen eller ej. Grekiska pederastrelationer under antiken förstods inte 

som en produkt av ett samförstånd mellan jämlikar, skriver Dover, ”but of the pursuit of those 

of lower status by those of higher status”.58 Den äldre parten förväntades inneha den aktiva, 

dominanta rollen i förhållande till den yngre och passiva, något som också återspeglades i den 

sexuella kontakten, framhåller Foucault.59 Efterföljare har ifrågasatt om Dover lägger för stor 

vikt vid teknikaliteterna och de fysiska aspekterna av Foucaults så kallade penetrationsmodell 

men Masterson och Robson framhåller i ett av förorden till Greek Homosexuality att inte heller 

                                                   
52 Marilyn B. Skinner, Sexuality in Greek and Roman Culture, (New Jersey, 2013 [2005]), s. 146. 
53 Dover, 2016, s. 7. 
54 Ormand, 2018, s. 55. 
55 Ibid., s. 68. 
56 Platon, 2016, s. 157 f.  
57 Dover, 2016, s. 53. 
58 Ibid., s. 84. 
59 Foucault, 1990, s. 195. 
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Dover är helt blind inför att relationerna också verkade på ett emotionellt plan och kunde 

innefatta såväl tillgivenhet som respekt och hängivelse.60 

    Den kommande delen av detta kapitel kommer visa hur Elios och Olivers relation kan sägas 

följa den erastes/eromenos-modell som var aktuell i antikens Grekland, här genom att lyfta fram 

faktorer som ålder, utseende och relationsroller. Vad gäller relationsrollerna är det de positioner 

de två redan från början innehar till varandra men också aktivt intar i förhållandet. Mitt mål är 

inte enbart att här visa på närvaron av ett pederastiskt relationskoncept utan också visa på hur 

bokversionen i vissa avseenden förhåller sig mer liberal till modellen, medan filmen bibehåller 

en mer traditionell porträttering. 

 

 

Åldersskillnaden i Call Me by Your Name 

 

Dover finner genom att studera vasmålningar att antikens greker hade en upptagenhet med 

skönheten hos ”boys and youths” (och i mindre utsträckning också unga flickor). Att attraktion 

frekvent skildrades som riktat mot unga individer menar Dover påminner om att grekernas 

karakteristiska uppfattning om sexualitet utgick från tanken om en relation mellan en äldre och 

en yngre partner.61 Det var alltså inte bara en förväntning som ställdes på erastes/eromenos-

relationer men som Foucault skriver var åldersskillnaden, och de åtföljande olikheterna vad 

gäller status och egenskaper, samtidigt det som gjorde erastes/eromenos-relationer ”valuable 

and conceivable” för antikens greker.62 Den ojämlika synen på könen gjorde att relationer 

mellan män och kvinnor förblev stabila över tid men för en erastes och en eromenos rubbades 

maktförhållandet av den yngre partens tilltagande mognad. Dover skriver att när en eromenos 

stod på tröskeln till att bli en man (redo att inta sin plats i samhället som fullvärdig medborgare) 

förväntades relationen upphöra eftersom relationer mellan jämlikar ogillades.63 Under antiken 

var åldersdifferensen en förutsättning för samtidens accepterande men idag, som samtalet kring 

Call Me by Your Name ibland visar, kan åldersdifferens vara en källa till kritik. 

    Som tidigare nämnts väckte den porträtterade kärleksrelationen mellan Elio (17 år) och 

Oliver (24 år) debatt apropå åldersskillnaden när filmen lanserades (se s. 1). Skådespelaren 

Armie Hammer (som spelar rollen som Oliver) gick till och med ut och bemötte några av de 

                                                   
60 Masterson & Robson, 2016, s. xx. 
61 Dover, 2016, s. 122. 
62 Foucault, 1990, s. 195. 
63 Dover, 2016, s. 203. 
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kritiska rösterna på Twitter.64 Till filmens (och indirekt bokens) försvar går det att hänvisa till 

att den sexuella myndighetsåldern i Italien, precis som nu, var satt till 14 år under 1980-talet då 

berättelsen utspelar sig. Elio är därtill lika drivande, för att inte säga mer drivande, vad gäller 

att initiera och upprätta en sexuell relation med Oliver. Det rör sig lika lite om sexuellt 

utnyttjande av minderårig i rättslig mening som det rör sig om ett pedofilt förhållande i språklig 

mening då attraktionen i det fallet skulle riktas mot ett barn som ännu inte påbörjat sin 

pubertetsutveckling. Att som vissa mena att det inte heller skulle röra sig om ett pederastiskt 

förhållande därför att Oliver själv är relativt ung är däremot en felaktig bedömning och kan 

gissningsvis grunda sig i att en ålder på 24 år i dagsläget signalerar ungdomlighet på ett annat 

sätt än vad det har gjort tidigare i historien. För den antika pederastiska relationsform Dover 

har studerat skriver William Armstrong Percy III att det var kutym att den yngre parten var 

någonstans mellan 12-17 år (men ibland upp mot 20-årsåldern och förbi) medan den äldre 

parten kunde vara allt från 20-årsålden och uppåt.65 Så länge en erastes var värdig rollen att 

vägleda sin eromenos mot vuxenlivet kunde åldern variera på parterna. Elios och Olivers 

relation stämmer alltså åldersmässigt in på den pederastiska relationsmodellen. 

    Det är mycket möjligt att valet av skådespelare i Guadagninos filmatisering har bidragit till 

att åldersskillnaden mellan Elio och Oliver är mer iögonfallande än vid läsandet av boken, 

eftersom åldersintrycken förstärks av huvudpersonernas utseende. I boken är Elios 

beskrivningar av Olivers fysiska form nämligen väldigt få, läsaren får på spridda ställen veta 

att Oliver har för vana att motionera, att Elio har attraherats av varje muskelskiftning hos den 

andre, att Oliver har breda skuldror och därtill på cykel brukar ta sig an kullarna med en atletisk 

entusiasm – utförligare blir inte beskrivningen.66 Utifrån de sparsamma uppgifter Elio ändå ger 

kan det antas att Oliver åtminstone är vältränad. Vad gäller Elios egen kroppsbyggnad är också 

det en detalj höljd i dunkel: Han anger själv att han brukar fördriva tiden med att bland annat 

jogga och simma, även om han i en senare textpassage erkänner att han den aktuella sommaren 

älskade att jogga ”because he [Oliver] did”.67 Chansen att få mer tid tillsammans med den 

svårtolkade husgästen framstår också som Elios främsta skäl till att göra Oliver sällskap på 

dennes motionsrundor men till hans försvar tyder inget på att Elio vid dessa tillfällen skulle ha 

svårt att hålla samma takt – vad han gillar är när de springer tillsammans och deras fötter slår 

                                                   
64 Burwick, 2017. 
65 William Armstrong Percy III, “Reconsiderations About Greek Homosexualities”, i Same-Sex Desire and Love 

in Greco-Roman Antiquity and in the Classical Tradition of the West, red. Beerte C. Verstraete, Vernon L. 

Provencal (New York, 2014 [2005]), s. 13. 
66 Aciman, 2009, s. 11, 39, 67, 70. 
67 Ibid., s. 18. 
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ner parallellt i steget.68 På ett ställe i texten funderar emellertid Elio angående Olivers skuldror 

på följande vis: ”How I wished I had shoulders like his. Maybe I wouldn’t long for them if I 

had them? Muvi star.”69 Elios tankegångar avslöjar därmed en fysisk skillnad som en 

underliggande orsak till attraktionen han upplever. Det kan också hävdas att skillnaden i fysisk 

konstitution är underförstådd i och med parets konstaterade åldersskillnad men utöver det nyss 

återgiva exemplet är det ingenting som skrivs fram eller på annat sätt betonas i texten. 

    I Guadagninos filmversion är det annorlunda. Guadagnino handplockade sina skådespelare 

och lät rollen som den 17-årige Elio gå till den då 20-årige Timothée Chalamet. Trots att han är 

äldre än sin rollfigur kan Chalamets slanka kropp, utan några definierade muskler, lätt passera 

som tillhörande en tonåring. 24-årige Oliver spelas i sin tur av den under inspelningstiden 29-

årige Armie Hammer. Även Hammer är äldre än den rollfigur han är menad att spela vilket i 

detta fall inte är lika lätt att bortse ifrån då Hammer innehar drag som i västvärlden skulle 

klassas som klassiskt manliga attribut: markerat käkparti, (anad) skäggväxt, breda axlar, hårig 

bringa och en påtagligt vältränad, muskulös kropp. Visserligen en tvättäkta ”muvi star” men 

bara en trolig 24-åring med lite god vilja. Kontrasten som uppstår mellan Olivers resliga 

kroppsbyggnad i förhållande till Elios spensliga konstitution blir genom Guadagninos 

medvetna val ett framträdande faktum i de bildrutor paret delar, inte minst då filmen utspelar 

sig under en varm italiensk sommar som uppmuntrar till lättkläddhet, i många scener begränsad 

till shorts- och badbyxor. I en film där många scener visar skådespelarna med avklädda kroppar 

förstärks intrycket av åldersskillnad alltså av en rent synbar, fysisk dimension i Guadagninos 

tolkning, detta på ett sätt som alltså inte återfinns i textoriginalet. 

    Under antiken var en eromenos just på grund av sin ungdom ännu inte en fullgod medborgare 

men när denne uppfattades ha blivit för gammal för sin roll tog han därför studenten och 

övergick från att vara sin erastes elev till vän, skriver Dover. En fortsatt sexuell relation i det 

läget ogillades.70 I de källor Dover har studerat framkommer det att närvaron eller frånvaron av 

skäggväxt var en tydlig markör för att göra skillnad på en ung och en äldre person och han 

konstaterar att: ”Once the beard was grown, a young male was supposed to be passing out of 

the eromenos stage […].”71 Han förväntades därmed själv inta rollen som erastes och som 

Ormand uttrycker saken ”become the pursuer rather than the pursued”.72 Under den sommar 

Elio beskriver i Acimans text är skäggväxt inte ett ämne som tas upp men i bokens avslutande 

                                                   
68 Aciman, 2009, s. 11. 
69 Ibid., s. 67. 
70 Dover, 2016, s. 203. 
71 Ibid., s. 86. 
72 Ormand, 2018, s. 4. 
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del ”Ghost Spots” däremot uppsöker Elio den nu gifta familjefadern Oliver, femton år efter 

deras sommarromans. När Elio uppenbarar sig i undervisningssalen där Oliver nyss har avslutat 

en lektion blir Olivers reaktion den följande: 

 

He was suddenly distant, as if stricken by the fear that we had met in a place he didn’t care 
to remember. He put on a tentative, ironic, questioning look, an uncomfortable, puckered 

smile, as if rehearsing something like, I’m afraid you’re mistaking me for somebody else. 

Then he paused. “Good God—Elio!” It was my beard that had thrown him off he said. He 
embraced me, and then patted my furry face several times as if I were younger than I’d ever 

been that summer so long ago. He hugged me the way he couldn’t bring himself to do on 

the night when he stepped into my room to tell me he was getting married. “How many 

years has it been?”73 

 

Elios skäggväxt presenteras som skälet till att Oliver först inte känner igen honom: Elio är inte 

längre samma yngling och har själv iklätt sig en mans attribut. Detta faktum leder till att Oliver 

förhåller sig till Elio på ett annat sätt än den person han hade en sexuell relation med, han 

klappar Elios skäggiga ansikte som om han vore ett barn och det möjliggör att han nu kan 

omfamna Elio på ett sätt han inte kunde förmå sig till senast de sågs. Skägget symboliserar ett 

säkert avstånd som möjliggör andra sätt att förhålla sig till Elio än som det mål för åtrå han en 

gång utgjorde. Under det efterföljande samtalet på Elios hotell framgår det dock att de ömma 

känslorna för den sakens skull inte är glömda. 

    Guadagnino har i sin filmatisering valt att inkludera en scen där den unge Elio rakar sig, en 

scen som alltså inte förekommer i boken.74 En funktion som detta tillägg kan tänkas ha är att 

visa på hur Elio uttrycker en önskan om att leva upp till det manliga ideal Oliver utgör och som 

ligger till grund för den attraktion Elio känner, en annan att upprätthålla dynamiken mellan en 

erastes och eromenos. Att raka bort den fjuniga antydan till ansiktsbehåring på överläppen är 

också en handling som döljer spåren av Elios egen spirande manlighet varpå den ojämlika 

åldersdynamiken upprätthålls.75 Olivers skäggskugga kan i filmen anas men det är ett 

ofrånkomligt faktum att han förblir relativt slätrakad filmen igenom, något som inte skulle 

stämma in på tesen då skägg är ett återkommande attribut för en erastes i de källor Dover har 

studerat. Jag uppfattar dock att det är en estetisk avvägning från Guadagninos sida, detta utifrån 

uttalanden skådespelaren Armie Hammer (som spelar Oliver) har gjort i intervjuer angående 

                                                   
73 Aciman, 2009, s. 232. 
74 Guadagnino, 2017, (00:15:35). 
75 Dover, 2016, s. 86; ”Once the beard was grown, a young male was supposed to be passing out of the eromenos 

stage […].” 
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regissörens direktioner.76 Jag har skäl att återkomma till ämnet under rubriken ”Det ungdomliga 

idealet”. 

    Apropå ålder och erastes/eromenos-förhållanden fanns det även ett bäst-före-datum vad 

gällde den äldre parten. Förhållanden med eromenoi hörde generellt till åren innan äktenskapet 

och de fann sitt slut i och med att den äldre parten gifte sig, skriver Dover. Förhoppningen var 

då att parternas relation skulle övergå i vänskap.77 Även i detta avseende kan Elios och Olivers 

relation sägas stämma in på den aktuella modellen för Olivers giftermål innebär ett avslut för 

förhållandet både i bok- och filmversionen av Call Me by Your Name. Även om vänskapen 

under ”Ghost Spots” beskrivna tidsspann i boken inte är uttryckt genom någon nära kontakt 

genom åren får Elio, när han väl uppsöker Oliver, ändå veta att de själsliga banden har bestått. 

Hela den i ”Ghost Spots” beskrivna känsloambivalensen saknas samtidigt i filmatiseringen. 

Filmen slutar istället minuterna efter att Elio över telefon har fått veta att Oliver ska gifta sig, 

några månader efter deras avsked vid sommarens slut. Om man bara ser till det tidsspann filmen 

erbjuder sin tittare menar jag att valet av slut i filmen stärker bilden av Elios och Olivers relation 

som en mellan en erastes och eromenos ytterligare. Olivers besked får en mer definitiv 

innebörd. Det medför ett avslut för berättelsen, och därmed också ett antytt slut för den 

kärleksrelation som har gestaltats i filmen. Den samkönade relationen mellan erastes och 

eromenos får sitt förväntade slut i och med att den äldre parten ingår äktenskap med en kvinna.78 

 

 

Det ungdomliga idealet 

 

Den sköna manliga ynglingen var ett accepterat mål för beundran och begär under antiken, 

skriver Foucault.79 Dover visar dock att vad som ansågs attraktivt varierade under den arkaiska, 

klassiska och hellenistiska perioden.80 I ett tidigt skede var den idealiserade ynglingen mycket 

vältränad. De olika staterna som ingick i antikens Grekland hotades ständigt av grannar och en 

ynglings attraktionskraft i detta sammanhang berodde på hans förmågor som potentiell krigare, 

till exempel hur stark, snabb, uthållig och uppfattat maskulin han var.81 Under den arkaiska eran 

fram till ca 450 f. Kr. avbildades ynglingar som resliga med ”broad shoulders, a deep chest, big 

                                                   
76 Stevens, 2018. 
77 Dover, 2016, s. 171, 203. 
78 Ibid., s. 171. 
79 Foucault, 1990, s. 221. 
80 Dover, 2016, s. 68–73. 
81 Ibid., s. 201 f. 
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pectoral muscles, big muscles above the hips, a slim waist, jutting buttocks and stout thighs and 

calves”.82 Som tidigare behandlat under rubriken ”Åldersskillnaden i Call Me by Your Name” 

går det utifrån Acimans originaltext att anta att Oliver är relativt vältränad då han har för vana 

att motionera dagligen. Fastän Elios motiv till att träna hör samman med tiden han får tillbringa 

med Oliver tycks inte heller han ha svårt att hålla tempot uppe. Då kroppsbeskrivningarna ändå 

är så pass få är det fortfarande svårt att veta om Elio formmässigt skulle ha uppfyllt idealkraven 

som ställdes på en eromenos under den tidigare delen av antiken. I Guadagninos version 

stämmer han i alla fall inte in på den arkaiska erans och början av den klassiska periodens 

uppfattning om ungdomlig perfektion. 

    Elios fallenhet för musik och kulturella kunnande i båda verken pekar snarare mot det 

eromenos-ideal som kom att gälla i högre grad mellan 400 och 300 f. Kr. Redan runt 450 f. Kr. 

uppmärksammar Dover en estetisk förändring i sitt keramiska studiematerial. Innan dess 

porträtterades kvinnor med manliga drag, därefter lutar det allt mer åt det omvända. Dover 

finner att: ”This reversal of assimilation is particularly noticeable in the relaxed stance in which 

the weight is off one foot and the torso thus not quite vertical.”83 Utöver att män avbildades 

mindre stelt till förmån för en mjukare och mer sensuell hållning avbildades vackra ynglingar 

också oftare spelande eller bärande instrument, framför allt lyra, och musikalitet blev starkt 

associerat med manlig ungdom.84 Dover konstaterar utifrån sina iakttagelser: ”[W]e should take 

into account the possibility that in the fourth century effeminate boys and youths may have 

stimulated homosexual desire more often than they would have done a century and a half 

earlier.”85 De atletiska/militära förmågorna som dessförinnan hade avgjort en eromenos 

begärlighet tycks ha tagit ett steg tillbaka för den möjliga uppskattningen av även andra 

egenskaper. 

    Medan Acimans originaltext inte inordnar Elio och Oliver med tydlighet i någon specifik 

period under antiken lutar porträtteringen i detta avseende ändå åt den klassiska och 

hellenistiska perioden. I Guadagninos filmversion är de kopplingarna mycket mer påtagliga. 

Som tidigare poängterat är den fysiska skillnaden mellan Elio och Oliver ett tydligt visuellt 

inslag i Guadagninos tolkning där Elios späda kropp kontrasteras mot Olivers vältränade och 

resliga fysik. Fastän träning är ett inslag som kommenteras oftare i boken kan film-Oliver vid 

ett tillfälle ändå ses crawla några längder i poolen. Elio står då i vattnet men är sysselsatt med 

                                                   
82 Dover, 2016, s. 70. 
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84 Ibid., s. 74 f. 
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23 
 

att anteckna musiknoter i ett häfte på poolkanten.86 Elios stillhet och val av sysselsättning i 

scenen kontrasterar den fysiska aktiviteten Oliver står för i bakgrunden. Här liksom i andra 

avseenden motsvarar Elio i hög grad det senare eromenos-idealet medan Oliver, i egenskap av 

erastes, framträder som ett eftersträvansvärt mansideal. Oliver kan i både Acimans bok och i 

Guadagninos film sägas tillskrivas motsvarande moderna status då hans utseende och sätt får 

Mrs Perlman att lansera smeknamnet La star, kort för ”la muvi star”, filmstjärnan.87 I filmen är 

det hushållerskan Mafalda som ger det omdömet.88 

    En koppling till den senare halvan av antiken (den klassiska/hellenistiska) görs också i filmen 

genom den framträdande roll antika statyer tilldelas i handlingen och hur de visuellt 

sammankopplas med Elio och Oliver. Statyernas betydelse presenteras redan i filmens 

inledande bild- och förtextmontage. Tittaren får då se professor Perlmans arbetsbord, belamrat 

med bilder föreställande just antika statyer och byster, och redan här introduceras alltså den 

antika tematiken också i stort. Utöver att skådespelarnas utskrivna namn sätts i relation till de 

fotograferade statyerna i bild gör Benjamin Eldon Stevens också iakttagelsen att filmens 

inledning speglas av filmens sista scen då Elio har fått besked om Olivers kommande giftermål 

över telefonen. Förtext- och bildmontaget: “is echoed during the closing scene and end credits, 

which appear on screen over a long unbroken shot focused closely on Elio’s face and—

clothed—upper torso in the foreground.”89 Guadagnino upprättar på detta sätt visuella 

paralleller mellan statyer och skådespelare. 

    Det finns också en tillagd scen i filmen där Elio och Oliver följer med Elios fader till en 

arkeologisk bärgning av en staty, som professor Perlman upplyser dem om är en replika av en 

förlaga gjord av den kände skulptören Praxiteles som var verksam under 300-talet, det vill säga 

den klassiska eran. När statyn har lyfts ur La Gardasjöns vatten och placerats på stranden 

beundras den av både Elio och Oliver. Den senare stryker med handen över statyns ansikte, en 

handling som sedan upprepas i samband med parets första kyss, men det är då Elios ansikte 

som berörs på samma sätt.90 Elio sammanskrivs därmed visuellt med Praxiteles-replikan, vilket 

också sker med Oliver vid andra tillfällen. Sekvensen då statyn lyfts ur vattnet bär likheter, om 

än som omvänt händelseförlopp, med när Oliver rullar ner från poolkanten och kameran dröjer 

kvar vid bilden av vattenytan under vilken Olivers figur kan anas.91 Sättet Oliver står emellanåt 

                                                   
86 Guadagnino, 2017, (00:19:55). 
87 Aciman, 2009, s. 33. 
88 Guadagnino, 2017, (00:15:30). 
89 Stevens, 2018. 
90 Guadagnino, 2017, (Statyns ansikte: 00:34:43), (Elios ansikte: 00:53:43). 
91 Ibid., (Oliver under vatten: 00:26:00), (Statyn lyfts upp ur vatten: 00:34:27). 
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påminner också starkt om antika statyers mer avslappnade poser Dover nämner blir populära 

efter 450 f. Kr.92 

    Statyernas förändrade hållning och sensuella utstrålning är något både läsaren av Acimans 

verk och betraktaren av Guadagninos tolkning uppmärksammas på genom att professor 

Perlman tar upp det i ett samtal med Oliver. Blinkningen till den antika tematiken som redan 

återfinns i originalverket väljer Guadagnino sedan att göra ännu tydligare i det att han visuellt 

och vid upprepade tillfällen sammanskriver tidens skönhetsideal med det centrala kärleksparet, 

både genom val av skådespelare, regi och rekvisita. Att det är fallet stärks av uttalanden 

skådespelaren Armie Hammer (Oliver) har gjort i olika intervjuer. Hammer berättade då att han 

hade fått raka sig regelbundet för att uppnå den önskade effekten att se statylik ut.93 Skägget 

som annars var ett vanligt attribut för en erastes kan alltså ha uteslutits till följd av en estetisk 

avvägning från Guadagninos sida. Stevens sammanfattar Guadagninos användning av antik 

tematik på följande vis: ”CMBYN offers a vision of ‘classical desires’: desires represented in 

ancient Greek and Roman materials; desires for those materials; and desires for other people 

symbolized by them.”94 Regissörens användning av statytemat fungerar som ett sätt att hänvisa 

till antiken och leda tittaren till att göra en koppling mellan den romans som utspelar sig på 

skärmen och en annan historisk kontext. Kopplingen ger den framväxande romansen mellan 

Elio och Oliver en känsla av tidlöshet, samtidigt som denna mycket specifika och genomgående 

referens till antikens estetik och föremål för begär uppmanar tittaren att tolka och förstå den 

aktuella 1980-talsrelationen som en återspegling av just den periodens förlagor. Samkönat 

begär var accepterat under antiken men på vissa premisser och Masterson och Robson 

konstaterar apropå Aten under den klassiska eran att den pederastiska relationen var den främsta 

formen som det samkönade begäret tog sig uttryck i.95 Detta är Elios och Olivers anvisade 

förlaga. 

 

 

Mentor och elev 

 

Bland en erastes åligganden gentemot sin eromenos fanns den yngre partens utbildning i 

förgrunden men också uppgiften att skola in denne i ”the social order of men”, skriver 
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94 Ibid. 
95 Masterson & Robson, 2016, s. xvi. 
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Ormand.96 Oliver undervisar på universitet och är därmed en lärare i ordets vardagliga 

bemärkelse men det framgår i båda versionerna av Call Me by Your Name att Elio för den 

sakens skull inte är underlägsen Oliver på det kunskapsteoretiska området. Oliver kommenterar 

och berömmer Elios kulturella kunskaper och visdom, i boken till och med sitt eget underläge 

när det kommer till Athanasius Kircher, Giuseppe Belli och Paul Celan.97 ”I’m almost a decade 

older than you are”, konstaterar Oliver, ”and until a few days ago had never heard of any of 

them. I don’t get it”.98 Vad Elio har att lära av Oliver är först och främst inte kunskapsmässigt 

utan existentiellt och karaktärsbundet, och de egenskaper Elio beundrar hos Oliver utöver de 

fysiska attributen är framför allt goda karaktärsdrag och det han uppfattar som en större 

livserfarenhet och självförståelse. Ett framträdande drag i filmen är dess tystnader som överlåter 

till tittaren att tolka vad som försiggår i rollfigurernas tankar och hur Elio upplever Oliver blir 

därför desto tydligare i boken: Allt eftersom uppfattar Elio karaktärsdrag hos Oliver som både 

imponerar och irriterar eftersom de belyser Elios egna tillkortakommanden. ”No, he’s the noble 

sort, I thought. Not like me, insidious, sinister, and base. […] I respected and feared him and 

hated him for making me hate myself.”99 Den för tonåringen förvirrade sammanblandningen av 

åtrå och beundran tar sig också uttryck i följande citat: “Did I want to be like him? Did I want 

to be him? Or did I just want to have him?”100 

    Upptakten till det som kommer att bli Elios förtäckta erkännande av sina känslor för Oliver 

börjar i boken med ett kort samtal om Percy Bysshe Shelley, den brittiske författaren som 1822 

drunknade i havet utanför orten de befinner sig. I filmen motsvaras det av ett samtal kring ett 

monument rest över slaget vid Piave som utspelade sig 1918. Som reaktion på Elios kunskaper 

frågar Oliver om det finns något han inte känner till. Elio hävdar till svar att han i själva verket 

inte vet någonting alls. “You know more than anyone around here”, propsar då Oliver vidare, 

men Elio förtydligar sitt nekande: “If you only knew how little I know about the things that 

really matter”.101 Vad han åsyftar är förmågan att förstå sig på sitt eget begär för Oliver och ge 

uttryck för det i ord och handling. Det suggestiva uttalandet visar sig ändå vara tillräckligt för 

att Oliver ska uppfatta innebörden. 

    I boken är Elio medveten om sitt underläge i dessa frågor. Han refererar flera gånger till sig 

själv som ”boy” och ”kid” medan Oliver genomgående refereras till som man med ett undantag, 

                                                   
96 Ormand, 2018, s. 68. 
97 Aciman, 2009, s. 29, 71, 76, 102. 
98 Ibid., s. 29. 
99 Ibid., s. 45. 
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en situation då Olivers sinnesstämning får Elio att beskriva honom som ett barn, inte äldre än 

grannflickan.102 I vissa fall är åtskillnaderna som görs mellan ”ung” och ”äldre” inte enbart ett 

konstaterande av faktisk åldersskillnad utan speglar Elios uppfattning om den egna 

underlägsenheten i förhållande till Olivers erfarenhet. ”I knew I had no hold on him, nothing to 

offer, nothing to lure him by”, reflekterar Elio, ”I was nothing. Just a kid.”103 Inför det Elio anar 

kommer bli deras första natt tillsammans har Oliver skriftligen gett honom en uppmaning: 

”Grow up. I’ll see you at midnight”.104 När Elio infinner sig på Olivers rum känner han sig 

fortfarande ”like a child left alone for the first time with his homeroom teacher” vilket uppvisar 

likheter med ett tidigare tillfälle då Elio i interaktionen med Oliver känner sig som ett trugande 

barn i förhållande till en förälder.105 Även om Oliver inte kan slå Elio på fingrarna vad gäller 

Kircher, Belli och Celan tillskrivs han fortfarande traditionella auktoritetsroller, förknippade 

med att lära upp barn, i de situationer Elio upplever sin egen outvecklade förmåga att 

kommunicera sina önskningar och uttrycka sitt begär. 

    I Guadagninos filmatisering kan Elios oerfarenhet skönjas i vissa scener genom att hans 

tafatta kroppsspråk kontrasteras mot Olivers mer avslappnade hållning. Ett exempel utspelar 

sig i Olivers rum innan deras första samlag: Medan Oliver till en början står avvaktande och 

tillbakalutad mot sängens fotgavel resulterar Elios inledande försök att närma sig honom i ett 

okontrollerat klängande.106 Dessa närmandeförsök kan också bero på Elios oförmåga att 

kontrollera sin iver och upphetsning; film-Elio tycks ge sig hän i högre grad än bok-Elio vars 

osäkerhet är uttryckt i texten under större delen av förspelet. 

    Skillnaden mellan Olivers självkontroll och Elios bristande förmåga blottas redan tidigare i 

berättelsen, och detta i båda versionerna. Ett av de första och avgörande stegen mot en relation 

tas då Elio på sitt förtäckta sätt avslöjar sina känslor för Oliver apropå Shelley (i boken) och 

krigsmonumentet (i filmen). I båda verken ger de sig därefter av till en avskild plats där de 

kysser varandra för första gången. Oliver är den som sätter stopp och drar sig undan när Elio 

istället söker sig närmare. Att uppvisa självkontroll och måttfullhet i förhållande till begär var 

en mycket viktig fråga för antikens greker, menar Michel Foucault.107 Hur en person förhöll sig 

till begär, skriver Dover, vilket begär det än var, avslöjade personen antingen som en 

                                                   
102 Aciman, 2009, s. 40 (”kid”), 99 (Oliver), 102 (”boy”), 215 (”boy”). 
103 Ibid., s. 40. 
104 Ibid., s. 120. 
105 Ibid., s. 129, 102. 
106 Guadagnino, 2017, (01:19:30). 
107 Foucault, 1990, s. 44 f.; “What differentiates men from one another, for medicine and moral philosophy alike, 

is not so much the type of objects toward which they are oriented, nor the mode of sexual practice they prefer; 

above all, it is the intensity of that practice.” 
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respektabel och berömvärd sōphrōn ”inclined to stop and think before acting in furtherance of 

his own short-term interests or appetites” eller en karaktärsbristande hubristēs.108 Att 

självbehärskningen är en övningsfråga framgår också av Olivers uttalande en stund innan 

kyssen sker: ”If it makes you feel any better, I have to hold back”, säger Oliver då angående 

Elios inviter. “It’s time you learned too.”109 När Oliver drar sig undan från vad Elio är beredd 

att erbjuda honom föregår Oliver, ur ett antikt perspektiv, med ett gott exempel även i denna 

fråga. Han visar prov på en föredömlig självbehärskning inte minst Platon skulle ha applåderat, 

ett faktum som kommer behandlas närmare under rubriken ”Soma och Psyche”. På det viset 

kan film-Elio som inte uppvisar lika mycket av bok-originalets nervositet, utan byter ut den mot 

en klängande iver i sovrumsscenen, förstås uttrycka sin karaktärsmässiga omognad lika mycket 

som sin sexuella. I båda dessa avseenden är Oliver hans överman. 

 

 

De olika rollerna 

 

I likhet med filmen kommer och går Oliver på sina egna villkor i boken och han framstår därmed 

som både aktiv och självständig i förhållande till den trängtande Elio som återkommande väntar 

på honom i anslutning till hemmet. Att Oliver har sådan makt att uppta Elios tankar plus att 

Elio inte har någon kontroll över hans vanor att komma och gå leder till att Elio vid två tillfällen 

i boken önskar att få se Oliver död, en gång drunknad, i likhet med Percy Bysshe Shelley. Han 

mildrar önskningen något i ena fallet och föreställer sig istället Oliver i rullstol – på det viset 

kan han inte ge sig av och det skulle vara lätt att hitta och hålla reda på honom: ”I would feel 

superior to him and become his master, now that he was crippled.”110 Det är därmed konstaterat 

att Elio upplever maktsituationen som den omvända. 

    I flerparten av Elios sexuella önskningar och fantasier (innan den första natten tillsammans) 

framställs Oliver därtill som den som tar initiativ, penetrerar och i klassisk mening därför är 

den dominanta, aktiva parten medan Elio tillskriver sig själv den passiva rollen.111 Elios 

uttryckta fantasier både bekräftar och motsäger hans roll som en eromenos, åtminstone en 

”dygdig” eromenos. Elio föreställer sig inte nödvändigtvis själva penetrationsakten som njutbar 

men att fantisera om situationen och underkastelsen tycks onekligen ha en upphetsande 
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funktion för honom. Att uppoffra sig för sin erastes och ställa sin kropp till dennes förfogande, 

som Dover beskriver att den yngre parten är tänkt att göra av kärlek, går visserligen i linje med 

de antika förväntningarna.112 En eromenos sexuella lusta, anala penetration och uttalade önskan 

om att bli penetrerad var däremot känsliga ämnen i sammanhanget eftersom den penetrerade 

rollen enligt Dover sammankopplades med femininitet och lägre status.113 En yngling hade en 

lägre rang än en fullvuxen man skriver Foucault, vilket gjorde relationen godtagbar inom ett 

visst tidsfönster, men som Ormand påpekar skulle en eromenos en dag själv inta rollen som 

fullgod samhällsmedborgare (och man själv) och hans anseende var därför viktigt att bibehålla 

utåt även under uppväxtåren.114 Fram tills att en äldre erastes erbjudande accepterades 

förväntades en tilltänkt eromenos uppvisa en dygdig återhållsamhet och inte heller efter att 

relationen hade inletts var dennes sexuella tillfredsställelse förväntad eller efterfrågad enligt 

Dover.115 På denna punkt har emellertid hans uppfattning om den sexuella lustens och 

tillfredsställelsens ensidighet ifrågasatts och även om en eromenos förväntades avböja och hålla 

sig ifrån faktisk penetration påpekar också Dover att ingen mer än erastes/eromenos-paren 

själva kunde veta vad som försiggick bakom stängda dörrar.116 Elios egen sexdrift och lusta 

som är ytterst närvarande i Acimans text, och visuellt porträtterad som en okontrollerad iver i 

Guadagninos tolkning, går inte tvunget i strid med vad som faktiskt försiggick i det privata 

mellan en erastes och en eromenos. Elios önskningar och uttryck i båda fallen hamnar däremot 

onekligen i konflikt med de officiella förväntningar som ställdes på den yngre parten i 

förhållandet. Det var den äldre parten som förväntades initiera fysisk kontakt, inte tvärtom.117 

    I en scen kan Elios iver och drivande deltagande leda till uppfattningen att förhållandet 

mellan Elio och Oliver inte rör sig om en pederastrelation eftersom Elio frångår den passiva 

rollen i uppvaktningen. Scenen ifråga utspelas då Elio och Oliver har sökt sig undan till en 

avskild plats på landsbygden (i boken motsvarad av en utkiksplats vid havet, Monet’s Berm) 

där paret kysser varandra första gången. Utöver platsskillnaden är förloppet i stort 

överensstämmande mellan bok och film. Verken är även samstämmiga i det att det är Elio, efter 

att den första kyssen avslutats, som närmar sig Oliver för en andra; detta på ett sätt som i boken 

beskrivs som att Elio kysser Oliver ”almost savagely” vilket också beskriver filmens version 

väl.118 Denna handling kan leda till uppfattningen att relationen mellan Elio och Oliver inte är 
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en pederastrelation i antik mening eftersom Elio här överträder sin förväntade roll och intar en 

dominant roll. Att inte ta hänsyn till vad som hände strax dessförinnan eller för den delen strax 

därefter gör dock att en sådan slutsats haltar. 

    Det är trots allt Oliver som tar det allra första steget i fysisk mening: Både i bok och film är 

det han som först närmar sig, berör Elios ansikte och initierar den första kyssen. Det är även 

värt att nämna att detta är ett genomgående förhållande i filmatiseringen: Oliver är tveklöst den 

som i flest fall sträcker sig efter Elio och upprättar fysisk kontakt – något som kanske är lätt att 

missa eftersom tittaren genom perspektivet får en närbild av Elios intensiva längtan och begär. 

De små närmanden Oliver gör bleknar i jämförelse med vad Elio hoppas på och på grund av 

perspektivet kan tittaren, till en början, inte heller veta om de kan tolkas som komna av en lika 

intensiv längtan från Olivers sida. I just denna situation söker sig i alla fall Elio närmare för den 

andra kyssen – mycket riktigt tar han då initiativ. Som isolerad incident stärker den bilden av 

relationen som icke-pederastisk eftersom en erastes, inte en eromenos, förväntades spela den 

aktiva rollen. Det är också intressant att iaktta att händelseförloppets visuella utformning i 

filmen faktiskt stödjer den tolkningen: I och med det andra närmandet rör sig Elio från den 

jämnhöga position han har delat med Oliver under den första kyssen till att under den andra 

kyssen befinna sig i den övre delen av bilden, ovanför Oliver som ligger underst. Elio intar med 

andra ord ett överläge och en dominant ställning rent visuellt. Det väsentliga jag ändå menar 

inte bör ignoreras här är det faktum att när Elio (både i bok och film) visar sin iver avvärjer 

Oliver en fortsättning. I boken drar sig Oliver undan, i filmen pressar Oliver tillbaka Elio rent 

fysiskt; pressar tillbaka honom mot ursprungspositionen, med ett avvärjande men samlat: ”No, 

no, no.”119 Olivers markering och gränsdragning kan ur ett antikt erastes/eromenos-perspektiv 

förstås som ett parallellt tillrättavisande och avståndstagande 1) dels för att Elio överträder den 

förväntade rollfördelningen mellan erastes och eromenos genom att inta en dominant roll, och 

2) dels för att han inte heller uppvisar den självkontroll som inom de antika ramarna är av högsta 

relevans när det kommer till begärsfrågor – inte minst för en eromenos. 

    I boken får läsaren som konstaterat ett försprång vad gäller insikten i Elios tankevärld, tack 

vare förstapersonsperspektivet. Elios självbild i förhållande till Oliver är redan konstaterad i 

upptakten till den inledande kyssen då Elio för första gången håller kvar Olivers blick när han 

annars har för vana att vika undan eftersom ”that steely gaze of his always reminded me of how 

tall he stood and how far below him I ranked”. Denna gång när han tvingar sig till att hålla kvar 

blicken är det inte för att utmana menar Elio utan för att ge upp, ”to surrender”, och visa öppet 
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vad han vill och vilket svar han hoppas få från Oliver.120 Filmen erbjuder ingen sådan 

psykologisk insikt men att bara tolka vad som sker i bild räcker långt. I den mån händelsen talar 

för vilken typ av relation Elio och Oliver har talar scenen därför snarare för att det rör sig om 

en pederastrelation. 

    Som en återblick på de iakttagelser som hittills har gjorts är det inledningsvis värt att påminna 

sig om att åldersskillnad var ett avgörande inslag i pederastrelationer. Det är även ett 

framträdande inslag i relationen mellan Elio och Oliver, detta både i Acimans och Guadagninos 

verk, men i den senares version förstärks åldersskillnaden visuellt genom valet av skådespelare. 

Vid en jämförelse mellan porträtteringen av Elio och Oliver och antikens föränderliga idealbild 

av unga män lutar Acimans beskrivning mot att inordna paret i den klassiska/hellenistiska 

perioden samtidigt som Guadagnino återigen är tydligare i sin framställning. Utöver 

skådespelarvalet som är aktuellt även här används också ett statytema och regi för att göra mer 

rättframma kopplingar till just den perioden. 

    När det kommer till livserfarenhet och självförståelse figurerar Oliver som en erastes i 

förhållande till Elio. Detta understryks i Acimans bok av att Elio tillskriver Oliver olika 

auktoritära läraridentiteter i förhållande till sig själv. I båda verken skildras också Oliver som 

mer aktiv och självständig i kontrast till Elios passivitet vilket även det stämmer in på 

förväntningarna. Däremot är Elios i boken beskrivna sexfantasier något som både stärker och 

motsäger hans roll som eromenos. Han drömmer om att inta den förväntat passiva, 

underordnade och penetrerade rollen i förhållande till Oliver som en aktiv, dominant och 

penetrerande erastes men Elios utryckta iver och längtan efter egen sexuell njutning genom 

akten strider samtidigt mot de officiella förväntningarna som under antiken ställdes på en 

eromenos. Om Elios sexuella iver förstås som en följd av hans omogenhet framstår Oliver med 

sin uppvisade självbehärskning emellertid som ett antikt ideal även på denna punkt. 

    Att Elios och Olivers romans får ett avslut i och med att Oliver ger Elio besked om sitt 

kommande bröllop stärker slutligen bilden av deras förhållande som pederastiskt, framför allt i 

filmen där beskedet också utgör filmens slut. Detta eftersom relationen mellan en erastes och 

en eromenos förväntades ta slut när den yngre parten antingen ansågs ha blivit för gammal eller 

den äldre parten ingick äktenskap. Medan Acimans tematiska kopplingar inte är fullt lika 

tydliga i boken har Guadagnino med olika medel förstärkt dem i sin filmatiserade tolkning. 

Sätten som båda verken, på olika vis, tematiserar åldersskillnad, karaktärsegenskaper, 

rollfördelning och relationsutveckling talar ändå för att Elios och Olivers relation i båda fallen 
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är menad att förstås som speglande antikens pederastiska modell. Med det konstaterat är nästa 

steg i analysen att undersöka hur Aciman och Guadagnino förhåller sig till kroppslighet och 

andlighet, två ämnen som framträder som betydande för de filosofiska resonemangen i Platons 

Gästabudet. 

 

 

Soma och Psyche 

 

Somliga män är kroppsligt havande, sade hon, och vänder sig mer till kvinnor och blir 

älskare på det sättet att de tror sig vinna odödlighet, eftermäle och lycka åt sig själva för all 
framtid genom att avla barn. Andra är själsligt havande – ja, sade hon, det finns faktiskt de 

som är ännu fruktsammare i själen än i kroppen med sådant som det tillkommer själen att 

bära och framföda. Och vad är det för någonting? Förstånd och övrig dygd. Alstrare av 

detta är alla de diktare och alla de hantverkare som sägs vara uppfinnare. Men den allra 
betydelsefullaste och skönaste formen av förstånd, sade hon, är den som gäller rätta sättet 

att inrätta stater och hem, och den formen kallas måttfull besinning och rättfärdighet.121 

 

Det föregående citatet är ett tal av filosofen Diotima, som Sokrates återger för deltagarna i 

Gästabudet. Ämnet är människans längtan efter odödligheten som tar sig uttryck på olika sätt 

– en del hänfaller åt att söka den i den fysiska sfären medan andra eftersöker den i den själsliga. 

I båda fallen rör det sig om en fortplantning och ett skapande, att föda fram något, men en 

avkomma som springer ur filosofiskt arbete är både vackrare och odödligare än sin fysiska 

motsvarighet.122 Endast genom att älska skönheten hos en kropp, och därifrån utveckla sin 

förståelse av det Sköna och övergå till att älska själar, till att utveckla sina kunskaper så pass 

att man till slut kan se allt skönt bortom de fysiska tingen, endast så kan den filosoferande 

människan nå sann förståelse.123 Vägen till den sanna förståelsen går via själen, förklarar 

Elizabeth V. Spelman, för det är endast genom den en människa kan betrakta de osynliga, 

oföränderliga och eviga Formerna (vilka tillsammans utgör idévärlden).124 Cynthia Hampton 

skriver att den abstrakta sfären i sin yttersta form refereras till som det Goda, det Vackra eller 

Enigheten (the One).125 Utvecklingsresan till sann förståelse är ytterst svår men om en människa 

skulle lyckas menar Diotima att ”finns det någon människa som kan bli odödlig så är det 

han”.126 För att nå dit räcker det inte med att öva upp den inre blicken, det gäller också att 
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överge kärleken till de fysiska och enskilda uttrycken för skönhet. Vad en sann filosof siktar 

mot är förståelsen av det Sköna bortom ”guld och kläder och vackra gossar och ynglingar”, 

säger Diotima. De utgör ett medel till insikt men inte ett slutmål då det Sköna existerar bortom 

sina materiella uppträdandeformer.127 På ett liknande sätt presenteras själen och kroppen i 

Platons filosofiska värld. Kroppen är enligt Platons sätt att se på saken den eviga själens 

förgängliga boning och de är två distinkt olika ting, skriver Spelman.128 Hon förklarar vidare 

att det endast är med hjälp av själens förmåga att förnimma de eviga formerna som kunskapen 

om dem kan förvärvas och i denna strävan kan den materiella kroppens lägre natur och 

vilseledande sinnen stå i vägen. Bara den materiella världen angår kroppen och den är därför, 

skriver Spelman, en källa till ”temptations that must be resisted if we are to lead lives of 

virtue”.129 Även när slutmålet inte var full upplysthet var ändå måttfull besinning i förhållande 

till begär och rättfärdighet centrala värden för antikens greker. En mans uppvisade självkontroll 

i sådana frågor, framgår det av Foucaults iakttagelser, ansågs höra samman med hans duglighet 

även på andra områden, exempelvis i hem och ämbetsroll.130 I kommande del av analysen 

studeras Olivers och Elios relation till självbehärskningen och hur kroppslighetens förhållande 

till andliga värden tar sig utryck i Acimans och Guadagninos respektive verk. 

 

 

Olivers måttfullhet och självbehärskning 

 

Den i boken första åsynen av Oliver när han anländer till den italienska villan får Elio att 

uppfatta honom som skrämmande och ointaglig, inte baserat på mycket mer än det bryska, 

sorglösa ”Later!” han riktar till taxin som har lämnat av honom. I filmen står Elio vid ett fönster 

på övervåningen i sällskap av tonårsflickan Marzia när han ser Oliver anlända. ”He seems very 

confident”, säger han då till Marzia, men utan att lägga någon uppenbar värdering bakom 

orden.131 Något som snart fångar Elios uppmärksamhet i boken är hur Oliver tycks vara så 

tillfreds med sig själv, sin kropp och med tillvaron, samt att han tar livets små med- och 

motgångar med jämnmod. 

 

 

                                                   
127 Platon, 2016, s. 193, 195. 
128 Spelman, 1994, s. 91. 
129 Ibid., s. 92 f. 
130 Foucault, 1990, s. 44, 75. 
131 Guadagnino, 2017, (00:03:18) 
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He was okay with losing his prized Mont Blanc pen. […] He was okay with critisism too. 

He showed my father a few pages he was proud of having written. My father told him his 

insights to Heraclitus were brilliant but needed firming up […]. Back to the drawing 
board—he was okay with the drawing board as well. He invited my young aunt for a tête-

a-tête midnight gita—spin—in our motorboat. She declined. That was okay. He tried again 

a few days later, was turned down again, and again made light of it.132 

 

Iakttagelsen görs av Elio tidigt i boken och på nästa sida lägger han till ytterligare en egenskap 

till Olivers repertoar, nämligen att ”nothing he did or said was unpremeditated”.133 I Elios ögon 

framstår han som en vaken, kall och skarpsynt bedömare av karaktär och situationer. Även om 

Elio känner sig lite hotad av Olivers framtoning säger ändå iakttagelsen något annat om Olivers 

karaktär. Det följande textexemplet från Stanford Encyclopedia of Philosophy beskriver vad 

som är det föredömliga för en utövare av den filosofiska livshållningen stoicism: ”For the most 

part, her knowledge of nature and other people will mean that she attains the things that she 

selects. Her conditional positive attitude toward them will mean that when circumstances do 

conspire to bring it about that the object of her selection is not secured, she doesn’t care. She 

only preferred to be wealthy if it was fated for her to be wealthy.” Personen som är genuint 

lycklig saknar vidare ingenting “and enjoys a kind of independence from the vagaries of 

fortune”.134 Stoicismen uppstod som en organiserad rörelse i Aten i slutet av 300-talet f. Kr. 

och utövarna eftersträvade bland annat ett tillstånd av jämnmod. Likheterna med Olivers 

förhållningssätt till livets små med- och motgångar är påtagliga. 

    Olivers beteende kan även sammankopplas med en stoisk hållning i ännu ett avseende. En 

dag yttrar han en fras vid frukostbordet som drar Elios uppmärksamhet till sig. När 

hushållerskan Mafalda i boken (fru Perlman i filmen) erbjuder Oliver ett tredje ägg avböjer han 

och förklarar sig: ”I know myself. If I have three, I’ll have a fourth, and more.”135 Att Oliver är 

säker på sig själv upplever Elio återigen som skrämmande, intimidating, men nästa gång Oliver 

yttrar frasen skapar den snarare frustration. Elio har på sitt förtäckta sätt avslöjat sina känslor 

för Oliver och de båda ger sig av till den avskilda plats där de kysser varandra för första gången. 

Oliver är som tidigare nämnts den som både i bok och film sätter stopp och drar sig undan när 

Elio istället söker sig närmare. ”We can’t do this—I know myself”, säger Oliver i samband med 

detta och fyller i med att de ännu inte gjort något att skämmas för och att det borde så förbli.136 

                                                   
132 Aciman, 2009, s. 20. 
133 Ibid., s. 21. 
134 Dirk Baltzly, “Stoicism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, elektronisk källa, https://plato.stanford. 

edu/entries/stoicism/ (12.2.2019). 
135 Aciman, 2009, s. 34; Guadagnino, 2017, (00:09:00). 
136 Aciman, 2009, s. 82; Guadagnino, 2017, (00:54:33). 
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Frasen ”I know myself” förekommer endast vid dessa två tillfällen och yttras i båda fallen i 

sammanhang då Oliver är mån om att behålla kontrollen över sina begär. Att dra en parallell 

mellan begäret till ett tredje frukostägg och begäret för Elio kanske skulle upplevas aningen 

långsökt om antikens syn på begär, måttfullhet och självkontroll inte togs i beaktande. Kirk 

Ormand sammanfattar en av Foucaults iakttagelser när han skriver att grekerna förhöll sig till 

sexuellt begär som en aptit bland andra: ”for food, for sleep, for physical comfort.” Att ge efter 

för ett begär, skriver han vidare, vare sig det riktades mot mat, sömn, en pojke eller kvinna, 

antydde en brist även på andra områden.137 Parallellen framstår rentav logisk när vi därtill tar i 

beaktande att huvudpersonen i Olivers akademiska arbete är just Herakleitos. Herakleitos anses 

ha bidragit mycket till stoicismens filosofiska grund.138 Av Herakleitos arbeten finns det idag 

bara en samling fragment kvar, men av stor relevans i detta sammanhang är följande fragment: 

”It pertains to all men to know themselves and to be temperate”.139 Det är alltså som ett eko av 

sitt eget studieobjekt Oliver avböjer vad han begär till fördel för bibehållen måttfullhet och 

självbehärskning. 

    I artikeln om stoicism i Stanford Encyclopedia of Philosophy framgår det att för en stoiker 

var det av största vikt att också bedöma situationer utifrån sin dygdiga förmåga och logiska 

förståelse och agera förnuftigt därefter. Att agera på impuls var en risk som kunde försvåra 

riktigt handlande längre fram och den initiala impulshandlingen hade därmed potentialen att bli 

en dålig handling, den skulle därför undvikas. Den risk passioner utgjorde uppfattades vara 

ännu större. ”Passions […] have a kind of momentum which carries one beyond the dictates of 

reason. If, for instance, you are consumed with lust (a passion falling under appetite), you might 

not do what under other circumstances you yourself would judge to be the sensible thing.”140 

När Oliver försöker ge Elio ett skäl till varför han drar sig undan och nekar Elio en fortsättning 

på den andra kyssen säger han: ”We can’t do this—I know myself. So far we’ve behaved. 

We’ve been good. Neither of us has done anything to feel ashamed of. Let’s keep it that way. I 

want to be good.”141 När han säger att de fortfarande är goda kan det läsas i linje med att de 

ännu inte har brutit mot stoikernas bud och gett efter för passionen vilket kan leda till att en 

person tappar omdömet och börjar handla felaktigt, vilket för en stoiker betyder ologiskt och 

                                                   
137 Ormand, 2018, s. 20; se Foucault, 1990, s. 75; “[S]elf-mastery and the mastery of others were regarded as 

having the same form […]”. 
138 Daniel W. Graham, “Heraclitus”, Internet Encyclopedia of Philosophy, elektronisk källa, https://www.iep. 

utm.edu/heraclit/ (18.2.2019). 
139 Philip Ellis Wheelwright, Heraclitus, (Princeton, 1959), s. 19. 
140 Baltzly, 2018. 
141 Aciman, 2009, s. 82; jämf. med Guadagnino, 2017; Oliver: “We should go.” Elio: “Why?” Oliver: “I know 

myself. Okey? And we’ve been good. We haven’t done anything to be ashamed of and that’s a good thing. I want 

to be good. Okey?” (00:54:33). 
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irrationellt då den gudomliga kraft som genomsyrar världen och som stoikerna försöker 

efterlikna i sitt varande är raka motsatsen till det.142 Oliver är en förebild och har lärt sig att 

tygla sina begär medan Elio konstaterat fortfarande i hög grad är driven av dem. ”I wished I 

knew how to calibrate my kiss the way he did”, reflekterar Elio under den första kyssen i 

boken.143 

    Det skulle dock vara tämligen tondövt att här inte peka på de samhällsvärderingar som kan 

utläsas i uttalandet. Vad Oliver motsätter sig är inte bara utlevandet av ett generellt begär i 

enlighet med ett grek-antikt synsätt utan också, med ett modernt synsätt, ett samkönat begär 

specifikt. Omgivningens potentiella fördömande ges inte stort utrymme i något av Call Me by 

Your Name-verken men medvetenheten om det finns onekligen där, framför allt i boken, antydd 

och vagt uttalad av Elio och Oliver vid mer än ett tillfälle. Genom att uttrycket ”to be good” 

sammankopplas med den uppvisade återhållsamheten positioneras indirekt utlevandet av 

begäret med uttrycket ”to be bad”. Vad Olivers språkbruk ger uttryck för i det sammanhanget 

kan därmed tolkas som internaliserad homofobi, även om hållningen tydligt nog är i konflikt 

med de egna önskningarna. I bokens och filmens sammanhang som är så pass genomsyrade av 

antik tematik blir uttalandet dubbelbottnat med två potentiella innebörder, en som utgår från en 

samtidsläsning och en som utgår från en antik. I den här uppsatsen behandlas som bekant den 

andra men ett existerande samband mellan de två kontexterna kommer uppmärksammas under 

rubriken ”En naturlig romans”. 

    Elios svar på Olivers invändningar är i boken ”Don’t be [good]. I don’t care. Who is to 

know?”144 Elio i filmen lyssnar visserligen till Olivers ord men följer sedan upp det med att 

direkt sträcka sig efter Olivers skrev. Olivers reaktion i filmen motsvaras väl av den litterära 

förlagans beskrivning: “He must have read my intention and, with total composure, bordering 

on a gesture that was very gentle but also quite glacial, brought his hand there and let it rest on 

mine for a second, then, twining his fingers into mine, lifted my hand”.145 Någon som skulle ha 

applåderat Olivers återhållsamhet i det läget är Platon. Mot slutet av Gästabudet skildrar han 

en scen med Sokrates i huvudrollen. Efter att gästerna har hållit sina tal till Kärleken rumlar en 

av Sokrates unga beundrare in, Alkibiades. Alkibiades är berusad och företar sig att hålla ett 

lovtal till Sokrates i vilket han beklagar sig över den skymf den store tänkaren en gång 

åsamkade honom – samtidigt är det källan till hans yttersta respekt. Alkibiades hade utsett 
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Sokrates till en värdig erastes och eftersom Alkibiades ansågs väldigt vacker tänkte han sig att 

det skulle vara en gynnande förening för dem båda.146 När de var ensamma en natt gick 

Alkibiades över till Sokrates bädd, svepte sin kappa om honom och kröp in under Sokrates nötta 

motsvarighet och ”slog armarna om denne verkligt gudomlige och underbare man och låg så 

hela natten”. Alkibiades berättar om resultatet: ”[N]är jag steg upp efter att ha tillbringat natten 

med Sokrates hade inget mera långtgående inträffat än om jag hade sovit med min far eller 

storebror”.147 

    Om läsaren sätter Alkibiades redogörelse i relation till Diotimas tidigare ord angående vägen 

till upplysthet visar Sokrates i den situationen sin yttersta dygdighet och behärskning. Att 

köttsligt avstå något så åtråvärt utgör det ultimata beviset på Sokrates förmåga som filosof. Som 

Diotima säger, för den som är upplyst ligger inte skönheten i de materiella tingen längre, det 

Sköna och därigenom den eviga sanningen skådas inom, bortom och endast via dem. Innan 

Alkibiades gör sitt vågade försök säger Sokrates till honom att ”själens blick börjar se klart först 

när ögonens blick börjar bli skum”.148 Den unge beundraren förstår inte i det läget att hans 

försök att förföra den store tänkaren redan är dömt att misslyckas. Som väl är för Elios och 

Olivers kärlekshistoria ger Oliver ändå med sig, med den bekanta och talande uppmaningen 

”Grow up”. Fram till dess medför Elios impulsiva och okalibrerade begärsuttryck en 

poängtering av hans omogenhet i förhållande till Olivers erfarenhet, som i filmen också är 

ytterligare förstärkt av Elios klängande närmanden. 

 

 

(O)balans mellan kroppslighet och andlighet 

 

I både bok och film ger Elio ett exempel på vad begäret driver honom till när han smyger in på 

Olivers rum och stiftar närmare bekantskap med hans badbyxor. Närheten plagget har haft till 

Olivers kön triggar Elios sexuella lust och i boken kryper han ner i Olivers säng och 

tillfredsställer sig själv till utlösning.149 Från att Elio ligger omgiven av Olivers dofter under 

onanisessionen börjar texten återge ett minne Elio har som utspelade sig under Yom Kippur, 

det judiska årets heligaste dag. I en synagoga breder en äldre man ut sin bönesjal, tallis, över 

Elio som känner sig förlorad under sjalen men förenad ”with a nation that is forever dispersed 
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but which, from time to time, comes together again when one being and another wrap 

themselves under the same piece of cloth”.150 Från Alkibiades tidigare berättelse om sin natt 

med Sokrates liksom Dovers studier av avbildade erastes/eromenos-ritualer står det klart att 

mötet under en och samma mantel var ett tillfälle för intimitet och sexuella handlingar mellan 

en erastes och eromenos.151 Att komma samman ”under the same piece of cloth” är därför en 

dubbeltydig fras som pekar åt två håll samtidigt, både mot en andlig förening och en fysisk 

förening, vilket är en dubbel önskan läsaren vid det laget vet speglar Elios förhoppningar 

angående Oliver väldigt väl. Yom Kippur är också en dag som fokuserar på att erkänna sina 

synder och be om förlåtelse, och när Elio lämnar rummet efter sin utlösning kommenterar han 

sitt agerande med att: ”The secret was out of my body.”152 Sexuella fantasier, onani och 

utlösning sätts här i relation med religion och heliga praktiker. 

    Vid ett annat tillfälle i boken onanerar Elio med hjälp av en urkärnad persika och hämtar 

material till sin sexfantasi från den italienska poeten Ovids mytiska bildgalleri. Elio och Oliver 

har vid det laget haft sex första gången och när Oliver senare gör Elio sällskap och finner 

persikan äter han av den, medveten om att den innehåller Elios sperma. ”Just think of the 

number of people who’ve come before you”, säger Oliver innan han skrider till handling, ”you, 

your grandfather, your great-great-grandfather, and all the skipped generations of Elios before 

you, and those from places far away, all squeezed into this trickle that makes you who you are”. 

Handlingen rör Elio till tårar – Oliver införlivar Elios hela existenshistoria i sin egen kropp för 

att på så vis ta honom med sig.153 Att ättelinjen definieras som ett patriarkalt kontinuum kommer 

tas upp under rubriken ”De överlägsna filosofernas förening” men för stunden räcker det med 

att göra följande iakttagelse: I den här situationen blandas en tonårings uttryckta kåthet med ett 

exempel på kanoniserad kultur och intagandet av en annan människas sperma görs till en 

kärleksförklaring och existensbejakande handling. 

    När Elio och Oliver i bokens tredje del ”The San Clemente Syndrome” tillbringar sina sista 

sommardagar i Rom förekommer en scen på hotellrummet då paret, upphetsade efter en intim 

stund utan avslutande ejakulation, defekerar tillsammans inne på toaletten. Det börjar med att 

Elio ber Oliver att inte spola efter sig för att han vill se resultatet av den andres tarmtömning 

varpå Elio sätter sig på toaletten med den uttryckta viljan att Oliver sedan ska göra detsamma. 

Oliver studerar inte bara slutresultatet utan hela processen och masserar Elios mage under 
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tiden.154 Texten presenterar situationen som emotionellt motiverad framför allt: Elio erkänner 

att händelsen genererar skam men resonerar kring känslan som en valuta för gemenskap och 

intimitet. ”All I knew was that I had nothing left to hide from him”, reflekterar Elio efteråt, ”I 

had never felt freer or safer in my life”.155 Vägen till fullkomlig förening antyds gå via 

blottandet av de aspekter av det egna mänskliga varandet som upplevs skamfulla, däribland att 

dela upplevelsen av varandras samtliga kroppsprocesser, för att på så vis upprätta en själslig 

samhörighet på alla sätt som går. 

    De tre nyss återgivna händelserna i Acimans originaltext utgör tre exempel på hur författaren 

inte drar sig för att blanda religiösa, kulturella och filosofiska ämnen med det kroppsligt 

relaterade. I den västerländska kulturen återfinns en återkommande uppdelning mellan kropp 

och intellekt under olika historiska skeden och på olika ideologiska och normativa grunder. 

Uppdelningen urskiljs redan hos grekerna under antiken i bland annat Platons läror. Spelman 

påtalar med sina iakttagelser den framhållna konflikten mellan andlig utveckling och kroppens 

drifter som måste tyglas.156 Konflikten förekommer också inom kristendomen där andlig 

renlevnad förutsätter ett dygdigt förhållande till kroppen, dess drifter, och inte minst då den 

sexuella. Paola Cavalieri som i ”Consequences of Humanism, or, Advocating What?” 

intresserar sig för gränsdragningen mellan människa och djur nämner att den sekulära 

humanismen efter upplysningstiden, då teologiska världsbilder sattes i gungning, kom att 

framhålla att förnuftet, moralen och den fria viljan var det som skilde människan från djurens 

låga och mer driftstyrda natur.157 I samma samlingsverk presenterar Michael Lundblad sin 

iakttagelse att ett mer vetenskapligt sätt att betrakta världen, inte minst förekommande i Charles 

Darwins evolutionsteorier från 1800-talet, också ledde fram till att människan placerades i ett 

obekvämt släktskap med sitt djuriska ursprung.158 Shirley Lindenbaum nämner dock i ett arbete 

om kannibalism att den vite mannen i västvärlden uppfattade (med etnocentrisk självgodhet) 

att han befann sig så långt bort från det primitiva ursprunget man kunde komma på den 

taxonomiska utvecklingslinjen.159 Acimans text bryter på ett tydligt sätt mot den här traditionen 

att hylla ädlare värden på kroppslighetens bekostnad (uppfattad som ett lågt, naturbundet, 

driftstyrt urtillstånd) och inom loppet av en mening sammanknyter han högst kroppsliga 
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158 Lundblad, Michael, “Archaeology of a Humane Society. Animality, Savagery, Blackness”, i Species Matters: 

Humane Advocacy and Cultural Theory, red. Marianne DeKoven & Michael Lundblad (New York, 2011), s. 75. 
159 Shirley Lindenbaum, “Thinking about Cannibalism”, i Annual Review of Anthropology, (Palo Alto, 2004: vol. 
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upplevelser med religiöst, filosofiskt och kulturellt reflekterande tankar, speciellt i samband 

med skildringarna av samkönat begär. De tematiska sfärerna löper parallellt i texten utan att 

befinna sig i någon värderande konflikt, tvärtom tillåts de samspela i gestaltningen av hur det 

är att vara människa, förälskad, 17-år och driven av sexuell lust. 

    De tre givna exemplen på scener tagna från Acimans verk där traditionellt högt värderade 

ämnen sammanfaller med kroppslighet är också tre exempel på händelser Guadagnino i sin 

tolkning har valt att (i två fall) modifiera och (det tredje) helt utesluta. I filmen trär Elio 

badbyxorna över huvudet och ställer sig på alla fyra i sängen, gör några korta sexsimulerande 

rörelser och tappar sedan intresset för plagget. Han låter det falla av och lämnar rummet för 

balkongen från vilken han spanar ner mot Oliver som rör sig genom trädgården. I persikoscenen 

faller Elio i gråt innan Oliver hinner förtära frukten och trots att Rom-vistelsen finner sin 

motsvarighet i filmens Bergamon skildras inga toalettbesök. De kulturella referenserna finns i 

alla fall där också i Guadagninos tolkning, boktitlar nämns och visas i bild, konstnärer, 

författare och andra tänkare tas upp och citeras medan affischer, porträtt och statyer tillåts bidra 

i sin tystnad till den kulturella representationen. Guadgninos bildspråk är därtill uppenbart 

sensuellt emellanåt med en linsnärhet till lättklädda kroppar, bar hud och intima rörelser. Ett 

exempel är när Elio tillfredsställer sig med persikan: Medan bok-Elio berömmer sig själv för 

att ha undvikit allt spill på lakanen dryper fruktsaften efter att film-Elio inledningsvis har 

penetrerat persikan med sitt finger i närbild och brutit isär den. Till skillnad från i Acimans 

mindre fruktoskladdiga version tillåts även fruktsaften som rinner över Elios bara överkropp att 

bli ett bidragande inslag i den sexuellt laddade framställningen av ett möjligt persiko-öde i 

händerna på en kåt tonårspojke. Medan Guadagninos bildspråk visserligen är sensuellt blir 

resultatet ändå att kropparna i högre grad framställs som idealiserade mål för åtrå, detta 

parallellt med att kroppsligheten i övrigt tonas ner. Kropparna förmår fortfarande framställa 

blod, uppkastningar, sperma (i bild vid två tillfällen) och urin (Elio och Oliver skvalar var sin 

gång inne på toaletten som separerar deras rum) men kroppslighetens uttryck sätts aldrig i 

uttalad relation till kulturella, religiösa och filosofiska reflektioner på det sätt som sker 

återkommande i Acimans text. 

    I samband med den tyska filmfestivalen Berlinale år 2017 uppgav Guadagnino under en 

presskonferens att han vid skapandet av Call Me by Your Name ville göra den i en genre han 

själv formulerat: ”the idyll”. Som svar på frågan om utelämnade sexscener och om han hade 

velat framhäva känslorna snarare än sexuell lust i sin tolkning sa han: ”I don’t see much organs 
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in an idyll. So I think it was more about the furtiveness than the actual acts.”160 Vid detta och 

andra officiella tillfällen framhåller Guadagnino att intimiteten är tillräckligt närvarande på 

andra håll i filmen och att en sexscen i hans tycke inte bidrar med något såvida den inte säger 

något om karaktärerna.161 Vad gäller de sexuella skildringarna är förekomsten av anal 

penetrering ett tema som har stor betydelse för Elios och Olivers relation i Acimans originalverk 

och av den anledningen kan det vara värt att ändå fråga sig vilka skäl som ligger till grund för 

ämnets utelämnande i filmatiseringen. Utöver två fall av oralsex mellan huvudpersonerna i 

filmen (själva handlingen döljs genom kameravinkeln) lämnas förekomsten av en mer explicit 

sexuell samvaro mellan Elio och Oliver visuellt obehandlad och upp till tittarens tolkning. När 

Guadagnino svarade på den ställda frågan under Berlinale-konferensen omformulerade han 

ursprungsfrågan till att handla om den visuella representationen av könsorganens vara eller icke 

vara i bildrutan istället för att argumentera kring en möjlig medelväg – men vad som likväl går 

att utläsa ur svaret är att Guadagnino valde att utesluta de kroppsliga aspekterna av praktiserat 

begär för en mer upphöjd, idyllisk, framställning av förhållandet – och som resonemanget 

antyder står kroppsligheten i konflikt med det slutmålet. I detta avseende är skillnaden stor 

mellan Guadagninos estetiska vision och det förhållande till kroppslighet Acimans förmedlar i 

sin text. 

    Aciman visar återkommande på att den upphöjda kärleken mellan Elio och Oliver är 

oavhängig det fysiska närmandet och föreningen av kroppar, liksom det ömsesidiga 

accepterandet av kroppsligheten i alla dess uttryck. Kroppsligheten kombineras i texten med 

traditionellt höga värden och referenser hämtade från den västerländska kanonkulturen. Ur ett 

antikt perspektiv är kombinationen av sexuellt begär och kulturell elitism visserligen förenliga 

sfärer. Som Marilyn B. Skinner påtalar var erastes/eromenos-förhållandena en angelägenhet för 

(den välutbildade) överklassen eftersom relationsritualerna förutsatte både fritid och pengar.162 

Aciman kan ändå sägas bryta mot de förhållningsregler som trots allt fanns till för att reglera 

balansen mellan det andliga och det kroppsliga, exempelvis hos Platon, där poängterandet av 

begärets avgörande men underordnade plats i förhållande till en andlig strävan är framträdande 

i resonemangen. Målet med erastes/eromenos-relationen är den andliga och intellektuella 

utvecklingen, inte den kroppsligt bundna och tillfälliga sexuella tillfredställelsen, en 

                                                   
160 Alessandra Di Savino, “CALL ME BY YOUR NAME – Berlinale 2017 Press Conference”, Berlinale 2017 

(2017), elektronisk källa, https://www.youtube.com/watch?v=lbKE2or_VDk&t=1810s (20.12.2018), (00:29:18). 
161 Jude Dry, “Luca Guadagnino Had a Good Reason for Not Showing the Sex Scene in ‘Call Me by Your Name’”, 

IndieWire, (2017), elektronisk källa, https://www.indiewire.com/2017/12/call-me-by-your-name-sex-scene-luca-

guadagnino-1201910219/ (30.4.2019). 
162 Skinner, 2013, s. 146. 

https://www.youtube.com/watch?v=lbKE2or_VDk&t=1810s
https://www.indiewire.com/2017/12/call-me-by-your-name-sex-scene-luca-guadagnino-1201910219/
https://www.indiewire.com/2017/12/call-me-by-your-name-sex-scene-luca-guadagnino-1201910219/
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uppfattning som också är närvarande i sättet att göra skillnad på utlevandet av begäret antingen 

som i enlighet med ”god eros” eller ”dålig eros” (ett ämne som kommer förklaras närmare 

under den kommande rubriken ”Eros och idévärlden”). 

    Frågan kring hur förhållandet mellan en erastes och en eromenos skulle representeras visuellt 

var också aktuell under antiken. Medan andra uppvaktnings- och relationsstadier förekommer 

på antika vaser skildras ytterst sällan sexakter, skriver Ormand.163 Ormand betvivlar att den 

uteblivna visuella representationen motsvarades av samma återhållsamhet i verkligheten men 

att motivvalen ger en fingervisning om vad som var fullt socialt accepterat.164 Skinner skriver 

vidare att de avbildade scenerna var menade att framställa en idealiserad bild av interaktionen 

mellan erastes och eromenos, porträtteringen av samlag mellan parterna var därför visuellt 

begränsad till beröring av könsdelar och en sexuell praktik där en erastes hukar sig för att uppnå 

utlösning mellan en stående eromenos lår.165 Dover har också funnit exempel på par som står 

dolda i samma mantel vilket fungerar som en visuell censur gentemot omgivningen och 

motivets betraktare.166 Även om åtrå och sexuella handlingar hade en plats i antikens filosofiska 

tankevärld utgör alltså Acimans sätt att lägga tyngd vid kroppslighetens betydelse för Elios och 

Olivers relation ett brott med traditionen att hålla isär översinnliga värden från en lägre värderad 

kroppslighet, både i antik tid och senare i historien. Aciman förespråkar en inkluderande 

inställning där den äkta Kärleken existerar utan skam och vägen dit är lika kroppslig som andlig 

till sin natur. Det förhållningssätt som framträder i Acimans text påminner i mångt och mycket 

om det budskap romanfiguren Jacques förmedlar till huvudpersonen David i James Baldwins 

(1924–1987) Giovanni’s Room (1956). När David tvekar angående sin relation till en viss 

Giovanni säger då Jacques till honom att om David tänker på de sexuella handlingarna med 

Giovanni som smutsiga: “then they will be dirty—they will be dirty because you will be giving 

nothing, you will be despising your flesh and his. But you can make your time together anything 

but dirty, you can give each other something that will make both of you better—forever—if 

you will not be ashamed, if you will only not play it safe.”167 

    Guadagninos idealiserade framställning av kroppar som ett mål för begär, samtidigt som 

relationens sexuella aspekter tonas ner till fördel för de andliga dimensionerna kan däremot 

sägas stämma bättre överens med hur antikens konstutövare hade valt att porträttera ett 

erastes/eromenos-förhållande för en offentlig publik. Vad som kan tänkas ligga bakom dessa 

                                                   
163 Ormand, 2018, s. 136, 141. 
164 Ibid., s. 62. 
165 Skinner, 2013, s. 111. 
166 Dover, 2016, s. 98. 
167 James Baldwin, Giovanni’s Room, (New York, 1988 [1956]), s. 77. 
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skillnader i behandlingen av andlighet kontra kroppslighet kommer att behandlas i uppsatsens 

avslutande diskussion. Något som båda verken ändå har gemensamt är sättet som självkontroll 

i förhållande till begär tas upp. Olivers fras ”I know myself” får en vidare betydelse i både bok 

och film apropå detta och är en ingång till en djupare förståelse för den antika tematiken så som 

den förekommer i verken. Olivers beteende kan även, som analysen visat, sättas i relation till 

hans studieobjekt, Herkleitos, vars läror bidrog till stoikernas filosofiska världsuppfattning.168 

Elio avslöjar å sin sida sin omogenhet i det att han inte lyckas följa Olivers exempel. I många 

exempel kan han inte, eller så vill han inte, tygla sina känslor. 

    Även Aciman uppvisar en ohämmad inställning i sitt sätt att skildra dessa känslor och 

handlingarna de tar sig uttryck i. I sin roman gör han en sak av att tematiskt sammanblanda 

kroppslighet med kulturellt och historiskt högt värderade ämnen: religion, ”finkultur” och 

filosofi. Som visat ovan förekommer inte denna sammanblandning i Guadagninos version och 

en jämförelsevis nedtonad version av kroppslighet tar plats i filmen. I regissörens behandling 

av kroppslighet kontra andliga värden anas en uppfattad konflikt mellan sfärerna. 

Förhållningssättet bygger på i västvärlden etablerade normer och värderingar. På denna punkt 

går Guadagnino i strid med Acimans förmedlade inställning som gör gällande att kroppslighet 

tvärtom är avgörande för en fullkomlig själslig förening. I detta bryter Aciman i sin tur både 

med Platons riktlinjer för andlig utveckling liksom den historiskt etablerade synen på ämnet 

inom den västerländska kulturen. Vad som sägs om begär i Gästabudet, och hur det på bästa 

sätt skulle ta sig uttryck i erastes/eromenos-relationer, kommer inleda nästa del i analysen som 

vidare behandlar idén om ett upphöjt existentiellt tillstånd Platon menar att bejakande av eros 

kan leda till. 

 

 

Eros och idévärlden 
 

Man måste alltså kombinera dessa båda regler – regeln om kärlek till pojkar och regeln om 

filosofi och annan dygd – om resultatet ska bli att det är skönt och bra för en pojke att 
tillmötesgå en älskare. För när en manlig älskare och en älskad yngling kan mötas, den ene 

vägledd av den principen att han gör rätt i att på alla sätt tjäna den yngling som har gått 

honom till mötes, den andre övertygad om att han gör rätt när han på alla sätt underkastar 

sig en man som gör honom både vis och god; när den ene kan ge den andre förstånd och 
annan dygd och den andre behöver just detta för att få bildning och annan vishet – då, och 

bara då, när dessa principer går samman, då är det riktigt skönt att den älskade ynglingen 

tillmötesgår älskaren.169 

                                                   
168 Graham, ”Heraclitus”, Internet Encyclopedia of Philosophy. 
169 Platon, 2016, s. 158 f. 
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Det föregående exemplet är hämtat från Pausanias tal i Gästabudet i vilket han radar upp 

villkoren för en god erastes/eromenos-relation. Kärleken till ynglingar, menar Pausanias: ”är 

varken skön eller ful i sig själv […] men om den görs på ett skönt sätt blir den skön, görs den 

på ett fult sätt blir den ful. Fult är det att på ett lågt sätt tillmötesgå en låg älskare [/erastes], 

skönt att tillmötesgå en skön älskare på ett skönt sätt.” Vad som menas med att vara låg klargör 

Pausanias på följande vis: ”Låg är den vulgäre älskaren som älskar kroppen mer än själen. Han 

är obeständig, eftersom det han älskar också är obeständigt”, och när ungdomens 

blomningsperiod är över sviker en sådan erastes sina åtaganden, främst då sin plikt att utbilda 

och stötta den yngre parten. ”Men den som älskar en god karaktär förblir älskande livet igenom, 

eftersom han har smält samman med något beständigt.”170 Skillnaden mellan en skön erastes 

och en låg erastes är att den första ger uttryck för god eros och den andra dålig eros. Eros är 

begär till det Sköna och medan den goda formen i Pausanias tal framstår som en balans mellan 

begär och andlig vinning står dålig eros för det begär som bara eftersträvar tillfällig fysisk 

tillfredsställelse och materiella vinningar. 

    En aspirerande erastes skulle prövas för att avslöja sig som antingen den typ som skulle 

uppmuntras eller undvikas. Pausanias säger också att en tilltänkt eromenos å sin sida inte skulle 

låta sig fångas för lätt och inte heller tacka ja till en erastes erbjudna mentorskap på felaktiga 

grunder, till exempel för pengar eller maktfördelar i samhällslivet.171 Som tidigare nämnts 

skulle en eromenos inte heller uppvisa sexuell iver i sin submissiva roll – eros presenteras 

främst som den äldre partens drivkraft medan en eromenos delaktighet och upplåtande av sin 

kropp skulle ske av kärlek till den äldre.172 Föreningen är dock menad att gynna båda parter och 

inget som görs med motivet att bli en bättre person genom den andre kan klandras för sina 

handlingar, menar Pausanias. 

    Målet för god eros är andlig utveckling och förståelse av de eviga värdena. De eviga värdena, 

hos Platon formulerat som ”idévärlden”, genomsyrar allt men existerar bortom tid och materia. 

De eviga värdena kan endast förnimmas av sinnena när de uppträder i formen av det Sköna och 

det inneboende Sköna i ett föremål är vad som väcker människans begär till det. Det Sköna i 

Diotimas återgivna tal, som en del av det Eviga, är något som ”varken blir till eller förgås, det 

varken ökar eller minskar”, inte heller är det ”skönt i ett avseende och fult i ett annat, det är inte 

fult ena stunden och skönt den andra”, ”det är självt för sig själv och med sig själv och har alltid 

                                                   
170 Platon, 2016, s. 157 f. 
171 Ibid., s. 158. 
172 Dover, 2016, s. 53. 



44 
 

en och samma form, och alla andra sköna ting har del i detta på så sätt att medan andra ting 

kommer till och förgås blir detta aldrig vare sig större eller mindre eller påverkas på något som 

helst sätt”.173 

    Det eviga värde det Sköna utgjorde kunde en lyckad filosof tillslut se bortom de enskilda och 

materiella tingen. Redan i Gästabudet presenterar Platon, via Sokrates, en avvisande hållning 

till det fysiska utlevandet av begäret till en älskad yngling (Alkibiades). Dover beskriver hur 

Platon med tiden ställde sig negativ till allt utlevande av kroppsligt begär som inte skedde inom 

äktenskapet, vilket han sanktionerade för att samhällets fortlevnad var beroende av 

barnavlande, utgjorde hinder för den dygdiga livshållning han ansåg att människan skulle 

praktisera.174 I Gästabudet har Platon ännu inte hårdnat i sin hållning och fastän han låter 

Sokrates föregå med gott filosofexempel när han avvisar Alkibiades antyder texten också att 

om begär levs ut fysiskt mellan en erastes och eromenos gör det varken till eller från i deras 

andliga utveckling, så länge det sker inom ramarna för god eros. Även om Platon i Gästabudet 

via Diotimas tal förespråkar en andlig utveckling som möjliggör att skönja det Sköna bortom 

tingen (och den enskilde vackre ynglingen) var ett vedertaget första steg för att förnimma det 

Sköna fortfarande att älska ynglingar och bejaka sitt begär till dem.  

 

 

Idévärldens manifestationer 

 

Tanken om tingens förgänglighet, fastän de är genomsyrade och sammanbundna av en evig 

kraft, var redan formulerad av Platons filosofiska föregångare Herakleitos. Som redan nämnts 

är Herakleitos studieämnet i det arbete Oliver håller på att författa och framträder därmed som 

en central referens bland de andra. I Acimans bok nämns Herakleitos namn flera gånger vilket 

inte sker i Guadagninos film, men den gången det sker görs det ordentligt och på ett sätt som 

inte har en motsvarighet i boken. Elio plockar då upp ett samlingsverk med de fragment som 

finns kvar av Herakleitos läror. Två av de fragment Herakleitos har blivit mest känd för lyder: 

”You cannot step twice into the same river, for other waters are continually flowing on” och 

”Into the same rivers we step and we do not step”.175 När Elio öppnar boken, som tillhör Oliver, 

faller ett löst anteckningspapper ur och när Elio börjar läsa hör vi Olivers röst återge en (inte 

helt nydanande) tolkning: “The meaning of the river flowing is not that all things are changing 

                                                   
173 Platon, 2016, s. 194. 
174 Dover, 2016, s. 167 f. 
175 Wheelwright, 1959, s. 29, 90. 
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so that we cannot encounter them twice, but that some things stay the same only by 

changing”.176 Denna tolkning går att likna vid Platons tanke om de eviga värdena som 

genomsyrar den materiella världen. De eviga värdena är upphöjda, beständiga och 

oföränderliga över tid, likt konceptet ”flod”, men tingen värdena uppträder i är förgängliga likt 

det skiftande vattnet. 

    Edward J. Wright skriver att idén (som Platon uttrycker) om en sinnlig verklighet i vilken 

människan lever och bortom vilken det existerar en upphöjd, evig och perfekt idévärld gick inte 

i strid med den redan befintliga judiska synen som löd att den sfär där Jahve/Gud residerade 

existerade bortom den mänskliga världens fattningsförmåga.177 Tanken att hur en individ beter 

sig i livet skulle avgöra var denne hamnar efter döden (ett tema i Platons Staten) var emellertid 

en ny idé som Michael B. Hundley förklarar fick fäste med tiden både inom delar av 

judendomen och den senare uppkomna kristendomen.178 Den i bland annat Gästabudet 

utpekade linjen att bejaka det Sköna och leva dygdigt och därigenom, om den andliga resan 

lyckades, uppnå odödlighet genom en förening med det ytterst Goda skriver Wright låg till 

grund för judendomens och kristendomens utvecklade uppfattning om att själen är evig och 

separat från kroppen, att den har sitt ursprung i Gud och att själen efter livets prövning (i bästa 

fall) återvänder dit.179 

    På så vis finns det gemensamma nämnare bland Herakleitos idéer, Platons filosofiska lära 

och två av västvärldens största religioner. Det är med en förståelse för likheterna referenserna 

till filosofi, religion och existentiella reflektioner i Call Me by Your Name bör förstås: 

återkommande handlar det om att underkasta sig, älska och att genom kärlek uppgå i ett högre 

varande bortom de materiella formerna. Med det i åtanke framstår Acimans blandning av 

kroppsliga och andliga ämnen i boken mer logisk än vad en första modern anblick låter avslöja 

då det mellan referenserna trots allt finns ett visst idémässigt släktskap, även i fråga om fysisk 

förening.  

    Ett redan givet exempel på denna tematiska blandning hämtat från boken är när Elio onanerar 

inne på Olivers rum och hans önskan om att förenas fysiskt med Oliver sammankopplas med 

det minne Elio har av att i ett judiskt sammanhang upplösas under en äldre mans bönesjal. Han 

beskriver det som att han omsluts av tygstycket ”till I had all but disappeared” och att i och med 

det istället förenas andligt med en tidlös gemenskap ”a nation that is forever dispersed”, något 

                                                   
176 Guadagnino, 2017, (00:36:56). 
177 Edward J. Wright, The Early History of Heaven, (New York, 2002 [2000]), s. 139. 
178 Michael B. Hundley, “Heaven and Earth”, The Oxford Encyclopedia of the Bible and Theology, red. Samuel E. 

Balentine (New York, 2015), s. 455. 
179 Wright, 2002, s. 139 f. 
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som då och då händer när två varelser kommer samman och sveper in sig själva i samma 

tygstycke (vilket med textens antika tematik också ger formuleringen en sexuell dimension 

utöver den andliga).180 Det vill säga, jaget upplöses genom den religiösa riten och blir del av 

något större bortom tid och rum, vilket även senare sker genom den fysiska sexakten (kommer 

behandlas under rubriken ”De överlägsna filosofernas förening”).181 I detta fall motsvarar 

Jahve/Gud Platons eviga värden, det ytterst Goda, det sanna och eviga, som existerar bortom 

den materiella sfären och är större än den enskilda individen. Elio är redan inne på detta 

tankespår när han första gången lägger märke till Olivers davidsstjärna han bär runt halsen: 

 

And from that moment on I knew that what mystified me and made me want to seek out 

his friendship, without ever hoping to find ways to dislike him, was larger than anything 
either of us could ever want from the other, larger and therefore better than his soul, my 

body, or earth itself. Staring at his neck with its star and telltale amulet was like staring at 

something timeless, ancestral, immortal in me, in him, in both of us, begging to be rekindled 

and brought back from its millenary sleep.182 

 

Davidsstjärnan symboliserar i likhet med Platons värden något tidlöst, nedärvt och odödligt 

inom Elio och Oliver som genomsyrar dem men samtidigt ligger bortom deras individuella 

existenser, något som överstiger betydelsen av en enstaka själ, kropp och den materiella jorden. 

Åsynen av Olivers davidsstjärna verkar för Elio som en påminnelse om att ”while everything 

else conspired to make us the two most dissimilar beings, this at least transcended all 

differences”.183 Här och på flera andra ställen i texten sätts skillnader och kategorier i relation 

till värden och varanden som tycks existera bortom – transcendera – den typen av uppdelningar. 

Elios inre reflektioner kring religion som möjliggörs i texten saknas i Guadagninos tolkning 

men temat med judendomen finns ändå med. Den första morgonen efter Olivers ankomst lägger 

Elio märke till davidsstjärna han bär om halsen. Familjen Perlman är annars beskrivna som 

”jews of discretion” men att se Olivers stjärna leder till att Elio börjar bära sin egen. Den 

figurerar i filmen som en symbol för gemenskap, eller i alla fall Elios uttryckta önskan om att 

upprätta en gemenskap, men inget nämns om andlig upplösning i sammanhanget. 

                                                   
180 Aciman, 2009, s. 62. 
181 Frederick S. Roden gör en snarlik iakttagelse i ”Queer Jewish memory: André Aciman’s Call Me by Your 

Name” – den att exemplets beskrivna upplösning i den judiska gemenskapen svarar mot effekterna av Elios och 

Olivers fysiska förening. Även Roden ser en tematisk koppling till Platons Gästabudet men drar en parallell till en 

förekommande berättelse om själsfränder i jakt på sin andra halva, inte den av Diotima (via Sokrates) beskrivna 

utvecklingsresan för den strävande filosofen; se Roden, 2019, s. 200. 
182 Aciman, 2009, s. 19. 
183 Ibid. 
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Ett i boken givet exempel på begärets förmåga att jämte religionen upplösa individen sker under 

en förspels-kyss den första natten Elio och Oliver har sex med varandra. Elio reflekterar över 

kyssens effekt på följande vis: ”for a second, it seemed there was absolutely no difference in 

age between us, just two men kissing, and even this seemed to dissolve, as I began to feel we 

were not even two men, just two beings”.184 Här framstår individens ålder och kön som 

irrelevanta kategorier som löses upp till följd av begärets, eros, transcenderande egenskaper. 

 

 

Eviga värden och flyktiga uppträdandeformer 

 

Kategorier framstår i textsituationer likt det föregående exemplet som instabila uttryck för något 

mer grundläggande, rent och beständigt bortom de enskilda uppträdandeformerna. I ett religiöst 

sammanhang uppfattas den förgängliga materiella världen stå i relation till en evig Gud och för 

att återigen påminna om likheterna med Platons idévärld och dess relation till Herakleitos flod: 

Platons flyktiga uppträdandeformer (det strömmande vattnet) utgör trots sin föränderlighet 

något beständigt (floden). De enskilda uppträdandeformerna kan därför förstås som olika 

uttryck för en och samma grundidé (eller religiös urkraft, exempelvis Gud). Herakleitos bild av 

kosmos var att det genomsyrades av en gudomlig kraft som omfattade precis allt.185 Denna 

alltomfattande kraft var närvarande i det enskilda liksom det enskilda hade sin del i helheten. 

Ett bevarat fragment av Herakleitos gällande hans tanke om totalitet lyder: “From out of all the 

many particulars comes oneness, and out of oneness comes all the many particulars”.186 

    Detta förhållande mellan olika uttryck och en och samma grundidé skildras både i bok och 

film av Elios sysselsättning (när han inte fokuserar på Oliver) i det att han transkriberar musik 

skrivet för ett instrument till ett annat. När Oliver vid ett tillfälle ber honom spela ett stycke han 

nyss har hört Elio spela på gitarr slår sig Elio ner vid en flygel och spelar samma stycke först i 

Liszt-stil, sedan Busoni-stil, sedan i den Bach-stil Oliver har bett om – samma stycke antar olika 

uttrycksformer.187 Samma fenomen tematiseras också när texten låter romanfigurernas 

språkkunskaper ta plats. När Elio och Oliver i bokens tredje del, ”San Clemente Syndrome”, 

befinner sig i Rom lyssnar de på gatan till en napolitansk visa som enligt Elio kunde få åhörare 

att fälla tårar trots att de inte förstod orden, en slags känsla som är oavhängig det aktuella språket 
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186 Ibid., s. 90. 
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den framförs på. När Elio översätter texten från napolitanska till italienska, till engelska och till 

sist tyska, framstår språken med tydlighet som utbytbara uttryck även här.188 Oliver briljerar på 

ett liknande sätt i en annan situation då han redogör för ordet aprikos etymologiska ursprung – 

en scen som boken och filmen har gemensamt. De många namnen har utvecklas från ett språk 

till ett annat men alla de skiftande alternativen betecknar fortfarande samma frukt, en frukt som 

inte förändras beroende på tilldelat namn, tid eller plats. Att Elio på den föregående sidan i 

boken har laddat frukten med en sexuell betydelse (genom att sammankoppla den med Olivers 

bakdel) medför också att samma bild ges av sexuellt (manligt samkönat) begär.189 

    Detta förhållande mellan föränderliga uppträdandeformer i förhållande till beständiga och 

eviga värden är en central tanke Aciman tematiserar på många olika sätt i Call Me by Your 

Name. Som påtalat förekommer fler referenser till Herakleitos i hans bok än i Guadagninos film 

men boken saknar däremot den direkta referensen till Herakleitos kända fragment om flodens 

föränderlighet. I filmen får åskådaren kopplingen mellan denna tanke och berättelsens 

övergripande tematik presenterad för sig i det att Olivers upplästa anteckning dels refererar till 

det specifika fragmentet samtidigt som Olivers tolkning bidrar till ytterligare tydlighet vad 

omnämnandet vill säga: att vissa saker förblir desamma endast genom förändring. När Elio 

lägger verket ifrån sig dröjer kameran kvar vid boken där den ligger på soffans armstöd, som 

för att säga: ”det här är av betydelse” – större betydelse än att följa med huvudpersonen som 

lämnar platsen eller att klippa scenen så snart det sker. Medan filmen poängterar Herakleitos 

betydelse för berättelsens tema är den mer dold i Acimans text. Aciman använder istället 

konceptet ”The San Clemente Syndrome” för att tydliggöra samma poäng. Uttrycket har fått ge 

namn åt bokens tredje del i vilken Elio och Oliver befinner sig i Rom. Under vistelsen där 

besöker de poeten Alfredos releasefest och ”The San Clemente Syndrome” är också titeln på 

en av poetens dikter. Under kvällen tar poeten ordet och förklarar bakgrunden till titelvalet efter 

att ha redogjort för sin svårighet att förmedla attraktion över kulturella gränser och hur det hör 

samman med en känsla av att som individ bestå av flera parallella självbilder. ”I called it the 

San Clemente Syndrom”, inleder poeten och fortsätter: 
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Today’s Basilica of San Clemente is built on the site of what once was a refuge for 

persecuted Christians. The home of the Roman consul Titus Flavius Clemens, it was burnt 

down during Emperor Nero’s reign. Next to its charred remains, in what must have been a 
large, cavernous vault, the Romans built an underground pagan temple dedicated to 

Mithras, God of the Morning, Light of the World, over whose temple the early Christians 

built another church, dedicated—coincidentally or not, this is a matter to be further 
excavated—to another Clement, Pope St. Clement, on top of which came yet another 

church that burnt down and on the site of which stands today’s basilica. And the digging 

could go on and on. Like the subconscious, like love, like memory, like time itself, like 

every single one of us, the church is built on the ruins of subsequent restorations, there is 
no rock bottom, there is no first anything, no last anything, just layers and secret 

passageways and interlocking chambers, like the Christian Catacombs, and right along 

these, even a Jewish Catacomb.190 

 

Senare under de rumliga efterfesttimmarna låter Aciman sin romanfigur Elio reflektera över 

koncepet: ”As we ambled down an emptied labyrinth of sparely lit streets, I began to wonder 

what all this talk of San Clemente had to do with us—how we move through time, how time 

moves through us, how we change and keep changing and come back to the same. One could 

even grow old and not learn a thing but this. That was the poet’s lesson, I presume.”191 På vad 

som framstår som en metanivå lägger Elio här ett objektivt fokus på sig själv och Oliver och 

lyfter fram frågan och svaret ur berättelsen åt läsaren: Vad har berättelsen om San Clemente 

med Elio och Oliver att göra? Svaret följer att det enskilda är en del av det eviga (som varken 

har en början eller ett slut), det eviga genomsyrar det enskilda, och att de föränderliga formerna 

till sist leder tillbaka till det beständiga. ”That was the poet’s lesson”, framhåller Elio, och 

poeten i denna passage kan med samma metaperspektiv på texten förstås som författaren 

Aciman själv – det är även den poäng som framträder i hans text. Det enskilda här kan tolkas 

som Elio och Olivers individuella relation i förhållande till Kärleken som evigt värde, hur detta 

värde omvänt genomsyrar deras relation och hur förändring leder tillbaka till ursprunget. När 

poeten Alfredo har fört San Clemente på tal och berättat om dess historia citerar han efteråt 

Nietzsche och menar att han har försett sina åhörare med ”the moral before the tale” (som han 

fortfarande har på lut).192 Aciman däremot har vid det laget, på olika sätt under berättelsens 

gång, redan skildrat förekomsten av de flyktiga, instabila, utbytbara och upplösliga 

uppträdandeformerna i förhållande till eviga, stabila, transcendala värden. 

    I Guadagninos filmversion är bokdelen som utspelar sig i Rom utbytt mot en vistelse i 

Bergamon, utan releasefester och omnämnanden av San Clemente. Guadagnio har trots det ändå 

fångat upp Acimans övergripande tema om eviga värden och skiftande uppträdandeformer på 
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sitt eget sätt, inte bara genom att uppmärksamma åskådaren på Herakleitos flod-fragment och 

Olivers tolkning. Det finns nämligen också en uppenbar närvaro av olika former av vätskor 

bland filmens bildsekvenser: flodvatten, bäckvatten, poolvatten, dricksvatten, regnvatten, 

aprikosjuice och urin. Alla dessa vätskor hör samman i ett föränderligt kretslopp på jorden – ett 

system som ligger bortom vår fattningsförmåga annat än som en abstrakt idé och som bara 

uppträder i vår direkta varseblivning som sina olika uppträdandeformer. Grundtanken i Platons 

idélära finns redan i den iakttagelsen, men som en ersättning för havet Elio och Oliver 

reflekterar kring i boken finns det i Guadagninos version istället en flod. När Elio visar Oliver 

en plats vid flodstranden dit han kommer för att läsa berättar han att vattnet rinner ner ändå från 

alperna i Bergamon. Det är som bekant upp dit paret söker sig under de sista dagarna av sin 

romans, till skillnad från bokens Rom, och en av scenerna från den resan visar Elio och Oliver 

uppe i bergen med fallande vattenkaskader i bakgrunden.193 Platons presenterade strategi var 

att via det Skönas uppträdandeformer och bejakande av begäret sträva efter de eviga värdena – 

den rena urkällan. I en film där jag vill mena att vattentemat representerar detta idésystem 

speglar floden utvecklingen av Elios och Olivers relation. Dagen paret besöker floden och Elio 

anger dess källa är samma dag deras romans inleds med den första kyssen. Deras bejakande av 

sitt begär som utvecklas under resten av filmen för dem slutligen till flodens källa i 

Bergamaskalperna, vilket för paret utgör en respit från verkligheten och i Guadagninos 

berättelse en metaforisk motsvarighet till Platons upphöjda idévärld. 

 

 

En naturlig romans 

 

Både Aciman och Guadagnino visar på olika sätt inom ramarna för sina berättelser att den 

samkönade relationen mellan Elio och Oliver är av godo, även när den uttrycks fysiskt. Aciman 

visar det dels genom att vägra följa den uppdelningstradition där den andliga relationen helgas 

i högre grad än den kroppsliga; hos Aciman är förekomsten av båda sfärerna det som skapar 

Elio och Olivers starka relationsband. Guadagnino presenterar exempel på kroppslighet även i 

sin tolkning men undviker som bekant att skildra de allra yttersta exemplen i Acimans 

originaltext. När till exempel det första samlaget är på väg att ske låter Guadagnino kameran 

rikta sitt linsöga ut genom fönstret och träden bortom glaset. I ett avseende kan den utelämnade 

älskogsscenen ändå tolkas som ett sätt på vilket Guadagnino gör aktivt motstånd mot 
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uppfattningen att samkönade begärshandlingar skulle strida mot en naturlig ordning. I en 

intervju med Q on CBC Radio hänvisar han till kärlekens transcendala egenskaper och menar 

att Elio och Olivers sexakt kan ses i de svajande träden: ”At that moment Oliver and Elio are 

part of the nature [sic!]. The trees are as sexual as them.”194 Oliver och Elio framhålls vid den 

tidpunkten vara en del av naturen vilket följaktligen gör de olika uppträdandeformerna (det 

älskande paret och träden) till utbytbara uttryck för samma enhet. 

    Herakleitos som har betydelse för båda versionerna av Call Me by Your Name uttryckte i 

olika bevarade fragment en sådan tanke om kosmos och naturen som en alltomfattande enhet 

som genomsyras av en sammanbindande eldkraft. Hans bild av denna kraft var inte kodad som 

en konventionell antropomorfisk (människolik) gudstyp grekerna annars hade för vana att 

tillbedja.195 Han slog i ett fragment fast att: ”This universe, which is the same for all, has not 

been made by any god or man, but it always has been, is, and will be—an ever-living fire, 

kindling itself by regular measures and going out by regular measures.”196 Stoikerna lånade 

Herakleitos fysikaliska kosmosbild för sina egna teorier och helhetstanken liksom helgandet av 

självbehärskningen var som tidigare kommenterat gemensam i båda fallen. “To be temperate is 

the greatest virtue”, inleds ett annat av Herakleios fragment. “Wisdom consists in speaking and 

acting the truth, giving heed to the nature of things.”197 För stoikerna var målet att hålla sig 

nyktra till sinnes för att på bästa sätt bedöma sin omvärld och därigenom fatta rätt beslut i 

enlighet med den gudomliga kraftens ordning.198 Vid tiden för stoicismens organisation (300-

talet f. Kr.) hade det, i spåren av Platon, också börjat växa fram en tanke om att handlingar 

kunde ske i aktiv konflikt med denna ordning. 

    Medan Platon i Gästabudet såg mellan fingrarna vad gällde erastes/eromenos-par som föll 

för frestelsen att leva ut det samkönade begäret rent fysiskt (det gjorde varken till eller från vad 

gällde den andliga strävan) utvecklade han senare åsikten att all aktivitet vars mål är fysisk 

tillfredsställelse skulle reduceras till ett oundvikligt minimum för att, som Dover skriver, ”the 

irrational and appetitive element of the soul may not be encouraged and strengthened by 

indulgence”.199 Den enda typen av sexuell samvaro Platon godkände i det läget var den mellan 

man och kvinna inom äktenskapet, med barnaavlande som mål. Som ett stärkande argument för 

                                                   
194 Luca Guadagnino, “Luca Guadagnino on the power of first love in Call Me By Your Name”, Q on CBC Radio, 

(intervju, 2017), elektronisk källa, https://www.youtube.com/watch?v=zJb1wwN4dN8 (10.1.2019), (10:10–

11:10). 
195 Wheelwright, 1959, s. 72. 
196 Ibid., s. 37. 
197 Ibid., s. 19. 
198 Baltzly, 2018. 
199 Dover, 2016, s. 167. 
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sin sak hänvisade Platon bland annat till sin bild av naturen och den gudomliga ordningen som 

skulle organisera den. Via en atenares tal i Lagarna framhålls reproduktion som ett centralt 

motiv för denna organisation och sexuella relationer och handlingar skulle bedömas därefter.200 

Platon menade inte heller här att det samkönade begäret skulle vara onaturligt eller utan 

filosofiskt värde, men däremot fördömde han nu det fysiska utlevandet eftersom det enligt 

naturens uppfattade reproduktionscentrerade logik var ändamålslöst och därför överflödigt. Att 

fördöma homosexuella handlingar som i konflikt med naturen ”was destined to have a profound 

effect on the history of morality”, konstaterar Dover.201 

    I sitt sökande efter betydelsen av begreppet ”perversion” finner Jonathan Dollimore i Sexual 

Dissidence att det genom historien har innefattat olika former av avvikande beteenden i 

förhållande till tänkta ordningar och utvecklingslinjer. Dollimore visar vidare att som en 

avvikelse från en ordning som uppfattas vara förutbestämd, positiv och progressiv (likt naturens 

formulerade reproduktionslogik) tenderar perversionen omvänt att associeras med negativa 

värden och en tanke om subversion. Perversionen som avvikelse är vidare nära associerad med 

ondska, vilket öppnar för ett diskursivt sammanflytande av tanken om avvikande beteende och 

brist på moral/godhet.202 På så vis kan Olivers ordval förstås när han i boken, och med en mindre 

variation i filmen, efter den första kyssen med Elio avböjer en fortsättning med det här 

uttalandet: ”We can’t do this—I know myself. So far we’ve behaved. We’ve been good. Neither 

of us has done anything to feel ashamed of. Let’s keep it that way. I want to be good.”203 

Utlevandet av det samkönade begäret är i antik mening en avvikelse från en uppfattad gudomlig 

naturordning (enligt stoikerna och den äldre Platon) liksom i modern mening en avvikelse från 

en (heteronormativ) sexualnorm den tidiga psykoanalysen bidrog till att etablera.204 Det 

Dollimore uppmärksammar – att uppfattade avvikelser och negativa värden diskursivt tenderar 

att flyta samman – leder till att avhållsamheten positioneras som positiv, to be good, och 

utlevandet av det samkönade begäret som dåligt, to be bad. På 1980-talet görs uttalandet 

dessutom mot bakgrund av en växande medvetenhet om AIDS. Vid tidpunkten för Acimans 

version som utspelar sig 1987 är epidemin välkänd, i Guadagninos version som utspelar sig 

sommaren 1983 har upptäckten av HIV-viruset offentliggjorts samma vår. Dollimore 

uppmärksammar tendenserna att under 1980-talet och i skuggan av AIDS-krisen behandla 

                                                   
200 Dover, 2016, s. 167. 
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202 Jonathan Dollimore, Sexual Dissidence, (Oxford, 2018 [1991]), s. 175–178. 
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ämnet homosexualitet i demoniserande ordalag.205 Olivers ord kan därför även antas laddas av 

medvetenheten om att det utlevda samkönade begäret skulle innefatta en potentiell hälsorisk. 

    Som väl är för Elios och Olivers relation tänker Oliver alltså ändå om. Kanhända beror det 

på att han överger stoikernas och Platons (och samtidens) fördömande tankesätt och återvänder 

till den som delvis har inspirerat dem, Olivers studieobjekt Herakleitos. Herakleitos frångick 

den arkaiska tidens vanliga tanke om människolika gudar och gav en bild av den gudomliga 

kraften som fullkomligt transcendent.206 Herakleitos finner att en sorts intelligens visar sig “in 

God’s nature and operations” men att den gudomliga kraften ligger bortom vår mänskliga 

förmåga att förstå den. ”[W]e shall mistake it profoundly”, tolkar Philip Wheelwright 

Herakleitos mening, “if we allow any further human associations to color our description of 

it”.207 Att acceptera Herakleitos bild av den gudomliga kraften kräver insikten att inga teorier 

om den ultimata ordningen, inga påståenden som görs angående den, kan göra den kosmiska 

visdomens komplexitet eller subtilitet rättvisa.208 De gudomliga manifestationerna går många 

förbi eftersom de befinner sig i ett tillstånd av sömn påstår Herakleitos och: ”Most people do 

not take heed of the things they encounter, nor do they grasp them even when they have learned 

about them, although they suppose they do.”209 Ett annat fragment som ger uttryck för 

människornas vilsenhet lyder: ”Although intimately connected with the Logos men keep setting 

themselves against it.”210 

    Platon och stoikerna hade kan hända läst detta herakleitosfragment och tänkt sig att det 

åsyftade på de som bröt mot den naturliga ordningen som organiserade kosmos, Logos, medan 

en annan tolkning av samma fragment lika väl kan åsyfta Platon och stoikerna själva. Deras 

egna försök att definiera naturens lag och diktera påbud för rätt handlande är ett möjligt exempel 

på det Wheelwright framhåller som människans fåfänga försök att förstå kraftens sanna väsen 

och i processen reducera det till något annat än vad det är.211 Herakleitos själv hävdar att det är 

en mänsklig sysselsättning att dela upp och värdera saker på det sättet för: ”To God all things 

are beautiful, good and right”, medan människorna är de som ”deem some things right and 
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others wrong”.212 ”Human nature has no real understanding” konkluderar Herklaitos också på 

annat håll, ”only the divine nature does”.213 

    Med det sagt gick det att uppfatta Logos, den yttersta sanningen som finns i alla ting, men 

förståelsen var bara tillgänglig för de beredda att öppna sina ögon och medvetanden ”to the 

fullest possible extent”.214 Det menar Herakleitos i ett fragment att vi gör bäst när vi inte 

befinner oss i trans eller sover, utan när vi med vakna sinnen öppnar våra uppfattningsförmågor 

”to the testimonies of existence as they are offered”.215 Slutsatsen kan dras att det är just det 

som sker när Elio och Oliver erkänner och bejakar sitt begär för varandra som en aspekt av sitt 

eget varande. Genom utlevandet av detsamma finner de något som bär på en högre sanning än 

de ideologiska konstruktioner som gör anspråk på att förstå alltings ordning och bland annat 

reglerar begärsuttryck i dess namn. ”To be temperate is the greatest virtue”, skriver Herakleitos, 

men menar samtidigt att: ”Wisdom consists in speaking and acting the truth, giving heed to the 

nature of things.”216 Vad Elio och Oliver gör är att med öppna sinnen bejaka sin egen natur och 

lära känna sina sanna jag. Att vara ”temperate”, måttfull, behöver inte förstås som avhållsam, 

och om Oliver i ett tidigt skede avstår från det han begär med förevändningen att han känner 

sig själv i enlighet med Herakleitos fragment ”It pertains to all men to know themselves and to 

be temperate” är det först när han har lagt sina tvivel åt sidan och har bejakat alla aspekter av 

sin egen existens till fullo som det faktiskt kan sägas stämma. 

    Något som kan tolkas som ett riktat svar på situationen när Oliver indirekt sätter likhetstecken 

mellan utlevt samkönat begär och ”to be bad” sker mot slutet av berättelserna efter att Elio och 

Oliver har tagit farväl av varandra i slutet av sommaren. Elios fader, professor Perlman, inleder 

då i både bok och film ett samtal med sin son på tu man hand.217 Han visar att han har förstått 

vilken typ av relation Elio och Oliver har haft och han hyllar erfarenheten som något positivt. 

”What you two had had everything and nothing to do with intelligence”, säger fadern. ”He 

[Oliver] was good, and you we’re both lucky to have found each other, because you too are 

good”. Här sticker ordvalet ”good” ut på ett sätt som drar uppmärksamhet till sig, vilket även 

Elio reagerar på. ”My father had never spoken of goodness this way before”, reflekterar han i 

boken. ”It disarmed me.”218 Varken i bok eller film väljer Elio att förneka något i det läget. ”I 

think he was better than me, Papa”, erkänner Elio, varpå fadern försäkrar honom: “I am sure 
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he’d say the same about you, which flatters the two of you”.219 Betydelsen av faderns 

godhetskommentar är inte helt uppenbar om den inte sätts i relation till scenen då den första 

kyssen sker, varpå Oliver drar sig undan med antydningen att en fortsättning inte skulle vara av 

godo. Professor Perlman fortsätter lite senare i samtalet med sin son: ”You had a beautiful 

friendship. Maybe more than a friendship. And I envy you. In my place, most parents would 

hope the whole thing goes away, or pray that their sons land on their feet soon enough.” Det är 

inte helt tydlig om det som avses här enbart är sonens hjärtesorg, sonens samkönade 

begärstendenser – eller både och – men professor Perlman ger i vilket fall ett tydligt besked: 

”But I am not such a parent.”220 I en mer normkonservativ berättelse hade fadern, som 

representant för ett patriarkalt orienterat samhälle, kunnat utgöra ett antagonistiskt hinder som 

med sitt ogillande markerar Elios och Olivers från heteronormen avvikande beteende. Frederick 

S. Roden uppmärksammar också hur den samkönade relationen som uppfattas stå för ett andligt 

och kulturellt men också sterilt skapande hotar fortsättningen på en patriarkal, linjär 

genealogisk ordning som är beroende av biologiskt skapande (av manliga ättlingar).221 I båda 

versionerna av Call Me by Your Name är det – och kanske av den anledningen – just fadern 

som ger det slutgiltiga omdömet av Elio, Oliver och förhållandet som något av godo. Vad båda 

verken antyder är att vare sig man talar om fadern med litet f, Fadern med stort F, eller 

Herakleitos urkraft som innefattar dem båda är alltings ursprung till sist och syvende queert i 

sin gränslöshet och övertrumfande människornas ideologiska tolkningar och värderande 

kategoriseringar. 

    Ser man närmare på Herakleitos filosofi, Platons läror och kristendomen/judendomen 

återfinns alltså där, som analysen visat, en gemensam tankegrund. Eviga värden existerar 

bortom den materiella världen och tar sig uttryck i varierande uppträdandeformer. Lärorna 

handlar också till stor del om att underkasta sig, älska och via kärlek uppgå i ett högre varande. 

Det samma kan sägas om den fysiska och psykiska aspekten av att älska en annan person. Denna 

gemensamma grund gör att ämnena tematiskt är nära bundna till varandra i Acimans bok och 

Guadagninos film fastän till synes åtskilda på ytan. 

    I Guadagninos version motbevisas vidare uppfattningen om samkönad kärlek som något 

onaturligt genom att Elios och Olivers första samlag sammankopplas visuellt med naturen. På 

så vis antyds det att handlingen tvärtom förenar dem med den naturliga ordningen, inte 

exkluderar dem från densamma. Backas bandet tillbaka till Herakleitos filosofi, som har en 
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markerad betydelse både i Acimans och Guadagninos verk, finns det som visat ovan i 

jämförelse med senare ideologiska uppfattningar en öppning för en generösare tolkning av 

tingens ordning där även samkönat begär har en självklar plats. Både Aciman och Guadagnino 

förmedlar (via ibland varierande vägar) att det endast är genom att bejaka sin sanna natur och 

sitt begär en människa kan nå insikt och upptas i den gudomliga ordningen. Verken tar tydlig 

ställning för manlig samkönad kärlek som något högst naturligt och av godo. För att understryka 

budskapet är det en traditionell symbol för patriarkal makt, familjefadern professor Perlman, 

som både i bok och film välsignar Elios och Olivers relation och fastslår att den stod för något 

positivt. Medan den samkönade relationen mellan Elio och Oliver alltså tas i försvar och 

framställs i god dager finns det skäl att titta närmare på hur männens relationer till de 

förekommande kvinnorna i verken porträtteras. Det ämnet kommer undersökas i det följande. 

 

 

Könsroller 

 

Somliga män är kroppsligt havande, sade hon, och vänder sig mer till kvinnor och blir 
älskare på det sättet att de tror sig vinna odödlighet, eftermäle och lycka åt sig själva för all 

framtid genom att avla barn. Andra är själsligt havande – ja sade hon, det finns faktiskt de 

som är ännu fruktsammare i själen än i kroppen med sådant som tillkommer själen att bära 

och framföda.222 

 

Citatet, hämtat från Diotimas tal, har redan tagits upp som inledning på kapitlet ”Soma 

och Psyche”. I samband med detta kapitel finns det en vits med att sätta det i relation till 

vad Diotima säger några rader senare: 

 

För jag tror att det är genom att komma i beröring med en skön människa och idka umgänge 

med honom som han alstrar och föder det som han länge har gått havande med, och både 
när han är nära och lång borta minns han och försöker uppföda avkomman tillsammans 

med honom. På det sättet får sådana människor en mycket större gemenskap med varandra 

än vad man får när man har barn tillsammans; en stabilare vänskap, eftersom de gemensamt 

har vackrare och odödligare barn. Och varenda människa skulle hellre få sådana barn än 

människobarn.223 

 

När det är Sokrates tur att hålla tal till kärleken väljer han att återge samtalet han en gång hade 

med denna kvinnliga filosofen Diotima, ”vis i den här frågan och många andra”.224 

Genomgående rättar hon Sokrates i dennes initiala uppfattningar om kärlekens väsen. Diotima 
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framhåller att skapandet av liv och framfödandet av avkomma både bland djur och människor 

tillhör det Sköna och är något odödligt, ”i den mån något är evigt och odödligt för en dödlig”.225 

Med det konstaterat ställs detta alstrande av avkomma mot att framföda en verkligt evig 

avkomma, en som framhålls vara överlägsen. Detta avlande sker i det filosofiska samtalet 

mellan en äldre tänkare och en skön yngling och avkomman är de insikter och idéer 

interaktionen i bästa fall leder fram till.226 Kvinnans förmåga att frambära liv är i exemplet 

bundet till den materiella världen medan den filosofiska motsvarigheten framställs som en 

manlig sysselsättning, ett manligt havandeskap. 

    Spelman uppmärksammar att Platon på olika håll i sina arbeten uppvisar misogyna tendenser 

och att kvinnor beskrivs vara oförmögna i jämförelse med män, speciellt då det kommer till den 

filosofiska sysslan.227 Diotima är emellertid ett exempel på att kvinnliga tänkare ändå 

förekommer i Platons föreställningsvärld och i den mån Platon kan anses ha varit misogyn till 

sin hållning är han inget utmärkande fall i sin tid. I antikens Grekland var synen på kvinnor och 

män olika. Det hyllade manliga idealet existerade i en oppositionell relation till det som 

uppfattades vara kvinnliga egenskaper, konstaterar Hampton.228 Dover framhåller att en teori 

till varför idealet var av mansmodell återfinns i det politiska läget under den antika perioden. 

Stadsstater som Aten hotades ständigt av grannar och stridsdugliga individer var nödvändiga 

för att staterna skulle förbli säkra i händelse av krig. Då det var män som innehade den rollen 

var det också män som framhölls vara suveräna i samhället medan kvinnor nedvärderades när 

de mättes med samma måttstock.229 I förordet till Feminist Interpretations of Plato skriver 

Nancy Tuana att kvinnor dessutom ansågs vara kroppsligt driftstyrda i högre grad än män och 

i bristande kontroll över sina impulser och känsloliv.230 I Platons filosofiska sammanhang var 

detta negativa egenskaper då det filosofiska närmandet av de eviga värdena i hög grad handlade 

om att höja sin själ och sitt medvetande över kroppens låghet och Dover gissar att det kan vara 

en anledning till att Platon förespråkade samkönade relationer mellan män i sin metafysiska 

teori och filosofiska metod.231 Skinner framhåller vidare att kvinnans förmåga att bära barn i 

kombination med hennes uppfattade brist på kontroll i begärsfrågor också var två skäl att 

begränsa hennes rörelsemöjligheter och hålla henne åtskild från män.232 Hemmet var kvinnans 
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sfär och offentligheten mannens. Tuana slår i likhet med Ormand fast att det är svårt att veta 

hur kvinnor upplevde sin lott under den antika perioden eftersom den bild av kvinnors liv som 

har bevarats till eftervärlden nästan uteslutande har målats upp av män.233 

 

 

Könsrepresentationen i Call Me by Your Name 

 

Vad verken har gemensamt när det kommer till manlig och kvinnlig närvaro är att i både bok 

och film utgår berättelsen från Elios perspektiv; centralt för berättelsen är Elios attraktion till 

Oliver och deras relation upptar därför merparten av handlingens fokus. Upplägget medför att 

manlig erfarenhet innehar och intar en central roll i båda verken och övriga relationer, även då 

de som innefattar kvinnor, är sekundära i förhållande till den centrala intrigen som handlar om 

Elios begär till, närmande av och förening med Oliver. Benjamin Eldon Stevens, tidigare citerad 

apropå Guadagninos användning av antik tematik och statyer, menar att ”it could be argued that 

the film depicts its women characters—mainly Elio’s mother, the family’s housekeeper, and 

two young women in Elio’s circle, Chiara and Marzia […] as passive, secondary to the main 

storyline focused on the men, and indeed ‘either self-deluded or deceived’ by them”.234 Den 

möjliga diskussion Stevens nämner men inte utvecklar i större utsträckning är de följande 

underkapitlens fokus. 

    Som representanter för kvinnokönet i boken framträder i första hand modern Mrs Perlman, 

hushållerskan Mafalda, den 10-åriga grannflickan Vimini, Elios sex- och relationspartner 

Marzia samt Olivers potentiella motsvarighet Chiara. I bokens tredje del, ”The San Clemente 

Syndrome”, förekommer också på poetens releasefest en kvinna vid namn Lucia med sina tre 

döttrar och Elio attraheras av dem alla. I Acimans version tar kvinnorna plats när Elio aktivt 

nämner dem som en del av sin återgivning. Deras närvaro kommenteras, konversationer och 

repliker förekommer som insprängda inlägg i den löpande texten samt i form av anförda 

dialoger när de interagerar antingen med Elio eller någon annan i Elios närvaro, oftast Oliver. 

Ser man till deras antal i förhållande till individerna av mankön är det jämnt fördelat i 

handlingen men ett traditionellt mönster ifråga om könsporträttering framträder i det att männen 

oftare presenteras med en personlig och offentligt orienterad identitet medan kvinnorna i högre 

grad saknar motsvarande positioner och oftare presenteras i förhållande till de förekommande 
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männen. Oliver är undervisande akademiker, Elios fader är professor, Anchise är hushållets 

trädgårdsmästare, Manfredi dess chaufför, det förekommer en bokhandlare på den lokala orten 

och en annan i Rom, en förläggare samt författaren Alfredo vars releasefest Elio och Oliver 

besöker. På kvinnosidan är Mafalda anställd av familjen Perlman som hushållerska men utöver 

henne är de av kvinnokön hustrur, mödrar, döttrar och potentiella sex- och relationspartners 

utan några ytterligare identitetsangivelser. Det mest utförliga personporträttet görs av den 

tioåriga grannflickan Vimini som blir vän med Oliver. Hon är mogen för sin ålder och väl 

medveten om sin leukemi som har tagit hennes liv innan berättelsen är slut. 

    I Guadagninos film är den kvinnliga närvaron begränsad till modern, hushållerskan, Marzia 

och Chiara. Det existerar också en skillnad i hur mycket dessa filmkaraktärer förekommer och 

i vilka situationer i jämförelse med bokförlagan. Dessa skillnader spelar in på de budskap som 

kan utvinnas ur respektive verk gällande könsroller och kvinnornas betydelse(r) för intrigen. 

 

 

Manlig förtrolighet och hushållets kvinnor 

 

När det kommer till familjen Perlmans hushåll har trädgårdsmästaren Anchise och chauffören 

Manfredi endast undanskymda roller i båda versionerna men fadern närvarar desto mer. I 

Acimans version framträder han redan från början som en troligare kandidat för Elio att lätta 

sitt hjärta för än vad kvinnorna i Elios liv gör. I samband med att Elio avfärdar Mafalda, modern, 

Chiara och Marzia (och sina vänner) som alternativ konstaterar han att fadern är den som hade 

”the most liberal views”.235 Han beskrivs som den mest överseende, ”indulgent”, i familjen, 

och ett exempel i det lilla sker när modern anmärker på Olivers frånvaro vid middagsbordet och 

fadern är den som formulerar en möjlig ursäkt.236 När Elio och Oliver har inlett sin relation på 

ett sexuellt plan är Elio lite säkrare på sin sak. Om fadern kände till hans samkönade begär 

menar Elio att han aldrig skulle motsätta sig det. ”He might make a face first, then take it 

back.”237 I och med det förtroliga samtalet de har med varandra då Elio bekräftar relationen han 

har haft till Oliver står det klart att fadern redan tidigare har varit medveten om vilken typ av 

relation det rörde sig om. Det faktum att fadern på eget initiativ uppgraderade deras logi till ett 

fint hotell i Rom framställer honom inte bara som accepterande av förhållandet utan som en 

välgörande möjliggörare. Fadern lyckas också överraska Elio med vidden av sin förståelse då 

                                                   
235 Aciman, 2009, s. 61. 
236 Ibid., s. 33, 93. 
237 Ibid., s. 151. 



60 
 

han berättar att hans eget begär inte alltid har varit uteslutande riktat mot kvinnor. Detta är något 

han delar även med författaren Alfredo vars releasefest Elio och Oliver besöker i Rom. Samtliga 

män vars sexuella identitet vi får veta något om framträder därmed som annat än 

heteronormativa i fråga om begär. 

    När det kommer till kvinnorna i hushållet, modern och Mafalda, framställs de i Acimans bok 

som förmanande och snokande i jämförelse med den godmodige fadern. Modern som Oliver 

kallar för Mrs. P veknar inför Olivers charm men beskrivs ända hata hans kulturellt kodade små 

egenheter, ”what she called his Americanisms” och hon är ”scandalized” när hon en dag får 

veta att Oliver var en ”supreme poker player”.238 Hon kunde inte heller föreställa sig att någon 

som undervisade på ett världsberömt universitet kunde smacka med läpparna efter att ha sänkt 

ett glas aprikosjuice.239 När Elio berättar om de personer han träffat under de sena kvällarna i 

Rom (författare, publicister och vänner till Oliver) stämmer modern in i hushållerskan Mafaldas 

”acid satire” när hon antyder att han är för ung för att redan leva ”la dolce vita”. Elio är av 

uppfattningen att om de hade känt till hans relation med Oliver skulle de ha sett ogillande på 

den och när han får veta att hans gamla rum som Oliver har använt under sommarvistelsen har 

blivit återställt under hans frånvaro i Rom reagerar han med sorg och ilska. ”Who had given 

them the right? They’d clearly been prying, together or separately.”240 Mafalda har Elio 

uppfattat som en hotande övervakare under hela romansen. Tidigt i handlingen förmanar hon 

den 16-åriga Chiara som Mafalda anser är för ung och omogen för att ha en flört med Oliver, 

något alla misstänker att de har. ”I could just see Mafalda inspecting Oliver’s sheets every 

morning”, tänker Elio angående saken. ”Or comparing notes with Chiaras housemaid. No secret 

could escape this network of informed perpetue, housekeepers.”241 Efter den första natten Elio 

och Oliver har haft tillsammans återvänder tanken och Elio oroar sig över Mafalda som ”always 

looks for signs” och när Elio vid ett tidigare tillfälle överväger möjligheten att berätta för henne 

om sina känslor för Oliver gissar han att hon skulle lämna huset som resultat. Chiara och Marzia 

som ingår i hans bekantskapskrets menar han skulle överge honom.242 

    Till viss del framstår Elios tankar som paranoida och en projicering av hans egna 

betänkligheter gällande relationen med Oliver och när det kommer till det bristande förtroendet 

för moderns förståelse är det något Elio uppfattar att fadern bestrider när de väl har det förtroliga 

samtalet efter sommarromansens slut. ”’Does Mother know?’”, frågar Elio när korten är lagda 
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på bordet. Texten lägger till: ”I was going to say suspect but corrected myself.” Fadern svarar 

att han inte vet, men: ”His voice meant, But even if she did, I am sure her attitude would be no 

different than mine.”243 Här gör Elio istället en tolkning till moderns fördel, detta i samband 

med att han också korrigerar sitt eget språkbruk och undviker termen ”suspect” till fördel för 

”know”. När tystnaden som har omgärdat romansen väl är bruten och fadern erkänt den som 

något positivt hintar texten om att hemligheten inte längre är skuldkodad i Elios eget 

medvetande. Som följd framställs inte modern längre antagonistiskt eller som någon som är ute 

efter att avslöja honom. Inställningen om att det har funnits något att misstänka och en antydd 

skuld att avslöja har hela tiden varit Elios egen och kan antas i viss omfattning även ha präglat 

bilden av Mafalda. Även om kvinnornas del i intrigen i och med det kan sägas upprättas något 

i efterhand kretsar Acimans text i första hand om män som närmar sig och anförtror sig till 

varandra, stärker relationsbanden sinsemellan medan de utomstående kvinnorna är och förblir 

ovetandes. Grannflickan Vimini utgör ett undantag i det att hon blir vän med Oliver och 

vidarebefordrar sina iakttagelser till Elio, det är hon som berättar att Oliver har känslor för Elio 

men också att Marzia till slut har förstått att Elio inte är vidare intresserad av henne. Vimini 

verkar emellertid som en förmedlare av information och är i egenskap av sina unga ålder ingen 

aktiv deltagare i relationsspelet hon kommenterar. 

    I Guadagninos film framstår Mrs Perlman mer som sin mans kompatibla partner utan någon 

antydd eller (från Elios sida) inbillad skillnad i värderingar. Modern presenteras också som 

medveten om romansen mellan sonen och den amerikanska sommargästen. Med hennes 

dröjande blickar ges tittaren en vink om att hon vet vad som försiggår. Det är också hon som 

övertar den utelämnade Vimini-figurens informerande roll och avslöjar för Elio att Oliver har 

varma känslor för honom. Därtill är det hon som lägger fram förslaget till Mr Perlman att Elio 

ska följa med Oliver på dennes resa till Bergamon. Hennes uppfattning om relationen framstår 

som allt annat än negativ och svarar mot faderns mer uttalade välvilja. Brandon Sward påtalar 

dock i sin filmrecension ”Call Me by Your Name and the Tragedy of Homoerotic Masculinity” 

att även om modern i filmen avslöjar en tyst förståelse när hon hämtar upp Elio efter avskedet 

från Oliver är det fortfarande överlåtet till fadern ”to broach the subject with Elio”.244 Han 

påpekar också att ett citat av Margareta av Angoulêmes (1492–1549) Heptameron (1558) vidare 

är det mest utförliga vi får höra henne säga och vad gäller Mafalda kunde hon lika gärna vara 
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stum “as she serves no function other than washing dishes and doing laundry”.245 Sward menar 

att Perlmans hushåll visserligen är progressivt på många sätt men trots att det finns mycket att 

beundra bör vi inte ignorera “the aspects of their family that actually don’t deviate too far from 

the gender politics of many households. We’re not watching an alien world; we’re just watching 

one a bit looser than most”.246 

 

 

Ett eget språk 

 

Som föregående exempel visar gestaltas kvinnorna som utomstående parter i männens 

homosociala interaktion med varandra, detta i båda versionerna av Call Me by Your Name. 

Något annat verken har gemensamt är att kvinnorna också exkluderas på en kulturell basis. Det 

kulturella och akademiska landskap som målas upp genom givna referenser är överhängande 

manligt i båda versionerna och utöver det framstår också kulturen som en manlig sfär i 

berättelserna genom att det framförallt är männen som framhålls som dugliga, engagerade och 

verksamma inom området. Detta är något som bekant motsvarar den kulturvärld som bland 

annat gestaltas i Platons Gästabudet där kvinnor sammankopplas med biologiska värden medan 

tankeexemplen rörande filosofisk strävan allt som oftast utgår från antagandet att de 

filosoferande individerna är av manskön.247 Detta premierande av manlighet och manliga 

perspektiv kan sägas gälla för det antika samhället i stort, och som Ormand skriver är det därför 

svårt att veta något om kvinnliga erfarenheter eftersom vittnesmålen skrivna av kvinnorna 

själva är få. Han fortsätter med att konstatera: ”The vast majority of Greek and Roman literature 

was written by men, about men, and for men”.248 

    För Elio och Oliver utgör det kulturella kunnandet de båda besitter en gemensam grund via 

vilken de kan närma sig varandra och upprätta en relation på en nivå som inte är tillgänglig för 

alla (och framför allt inte kvinnorna). I samtalen alluderar Elio och Oliver till 

kulturpersonligheter och deras alster. ”I liked how our minds seemed to travel in parallel”, 

reflekterar bok-Elio, “how we instantly inferred what words the other was toying with but at 

the last moment held back.”249 Sättet de två börjar flörta med varandra sker både i bok och film 

över ett musikstycke Oliver ber Elio att spela igen efter att ha hört det på gitarr. Elio byter 
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instrument till piano men förvägrar till en början Oliver att få höra den transkriberade Bach-

version han har bett om. Elio visar sina färdigheter och spelar stycket både i Lizt-stil och 

Busoni-stil, till Olivers förtret. När Oliver hotar att lämna rummet ger Elio efter och spelar 

Bach-versionen i sin okonstlade form. ”It’s a very young Bach”, förklarar Elio stycket, ”and 

it’s dedicated to his brother”.250 Det är också en gåva till Oliver från en ung Elio. Situationen 

speglar hans svårigheter att förmedla sina äkta känslor till Oliver utan att göra det på omvägar. 

”[T]hat’s how I always say things:”, säger Elio senare när han på sitt förtäckta sätt har lyckats, 

”in a way”.251 I detta tidiga skede fungerar musiken och interaktionen över stycket som ett sätt 

att upprätta ett relationsband. Elio gör i boken iakttagelsen att: ”We were—and he must have 

recognized the signs long before I did—flirting.”252 

    När det kommer till flörtandet med Oliver får Elio konkurrens i form av Chiara som använder 

sig av andra metoder. Första gången hon dyker upp i boken bjuder hon med Oliver att lämna 

villaträdgården och följa med henne ner till stranden. Oliver säger att han bara ska lägga undan 

några papper så att Elios fader inte flår honom levande. ”Talking about skin, come here”, säger 

Chiara och drar loss en hudflaga från Olivers axel med en ledighet som väcker Elios 

avundsjuka. ”Tell his father that I crumpled his pages. See what he says then.”253 Platsen vid 

trädgårdens pool är en plats för ”manligt kulturliv” i det att det är där Oliver har för vana att 

arbeta med sitt manus medan Elio sitter en bit därifrån och iakttar honom medan han 

transkriberar musik eller läser. Arbetet Chiara får Oliver att lägga undan hör också till det 

kulturella område som är professor Perlmans, Olivers och Elios gemensamma sfär i egenskap 

av män. Chiara orsakar därmed Olivers uppbrott från denna gemenskap och visar (om än 

skämtsamt?) bristande respekt för både pappren och professor Perlmans auktoritet i denna 

sammanslutning. Medan Oliver byter om läser hon några sidor av hans manus och menar att 

hon skulle göra ett bättre jobb än den lokala översättaren. Oliver undrar då från övervåningen 

om hon skriver lika bra engelska som hon talar. Hennes svar återges i boken: ”Bettah. And I’d’a 

gave you a bettah price too.”254 Texten (vars författare ska förstås som Elio) börjar återge vad 

Chiara säger med inkluderad brytning på ett sätt som inte har skett tidigare, ett indirekt sätt att 

påtala hennes brister och ogiltigförklara hennes förmåga. Det är också en möjlig överdrift som 

sporras av Elios missnöje med hennes inverkan på Oliver men detta ändrar inte det faktum att 

Chiaras underlägsenhet antyds i det att hon inte behärskar det engelska språket till fullo, medan 
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Elios multilingualistiska förmåga är väldokumenterad. Även Elios moder återges tala med 

brytning men situationerna saknar då en lika tydlig negativ underton. 

    Nästa gång Elio och Chiara talas vid mer utförligt i boken är när Elio ser henne i Olivers 

sällskap inne i stan. Elio och Chiara börjar småträta och i ett försök att byta ämne upplyser 

Oliver henne då om att Elio läser Paul Celan. Namnet säger inte Chiara någonting och hon 

frågar vem det är. Elio ger då Oliver ”a complicit glance”, ungefärligt en blick i samförstånd, 

men: “He intercepted it, but there was no hint of mischief in his eyes when he finally returned 

my glance. Whose side was he on?”255 Det kulturella kunnandet är en grund för deras 

gemenskap som Elio påtalar i ett försök att samtidigt markera Chiaras utanförskap. Oliver 

sviker här den åtskiljande gränsdragningen mellan könen genom att istället inviga Chiara: “‘A 

poet,’ he whispered as they started ambling out into the heart of the piazzetta, and he threw me 

a casual Later!”256 Avvisningen sker därmed på två plan, dels genom att Oliver inte godtar 

exkluderingen av Chiara på grunderna av kulturellt kunnande, dels i det att han lämnar platsen 

med henne och Elio med ett avsked. Det är efter denna händelse Elio bjuder med Marzia på en 

nattlig simtur i Acimans version. 

    Trots den manliga kodning av kulturell och filosofisk verksamhet som återfinns hos Platon 

finner Janet Farrell Smith att det i hans verk Staten framgår att han uppfattade att 

könsskillnaderna i mångt och mycket berodde på miljöfaktorer.257 Med samma förutsättningar 

och möjligheter till skolning uttrycker Platon åsikten att kvinnor med den rätta naturen 

(fallenhet för filosofi) skulle vara lika lämpliga att råda över samhället som sina manliga 

motsvarigheter.258 Den misogyni Platon ger uttryck för i sina texter, skriver Gregory Vlastos i 

sitt behandlande av samma verk, kan förstås som följden av hans syn på sin samtids kvinnor, 

men inte då som hopplösa fall på grund av sin könstillhörighet.259 Inte heller i Call Me by Your 

Name framstår kvinnornas okunnighet och exkludering på kulturella grunder som något helt 

statiskt eller ofrånkomligt. Elios närmande av Marzia innefattar till exempel ett försök att inviga 

henne i ämnet. I boken tar han med henne till den lokala bokhandeln där han tidigare har 

befunnit sig med Oliver. Bådas sätt faller Elio i smaken men i bokhandeln framstår Olivers 

utforskande av utbudet som självständigt på ett sätt som kontrasterar Marzias försiktighet.260 
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Marzia håller sig till Elios sida och läser den bok han valt att slå upp över hans axel, hon tycks 

inte känna sig hemma i miljön. Han köper en bok han ger henne som gåva, på samma sätt han 

gett Oliver en (men då på professor Perlmans nota). De pratar därefter om läsning och det 

framkommer att Marzia visserligen läser men hon undrar också något skeptiskt över Elios 

läsvanor (”Do you really like to read that much?”) vilket antyder att han gör det i en omfattning 

som känns främmande för henne.261 

    Även om bokhandelsscenerna, som i boken erbjuder en jämförelse av Oliver och Marzia i 

samma typ av kulturrepresenterande miljö, saknas i Guadagninos tolkning får Marzia en bok 

av Elio även i den versionen. Saknas gör emellertid Chiaras tidiga inträde då hon bjuder Oliver 

att följa med till stranden. Första gången tittaren möter henne är istället när hon dansar med 

Oliver på ett offentligt utedansgolv och han sedan kysser henne. Det förekommer inte heller 

något bitskt meningsutbyte mellan Elio och Chiara som snuddar vid Paul Celan, och om hon är 

obekant med namnet eller inte avslöjas aldrig. Genom dessa ändringar nedtonas framställningen 

av Chiaras ovilja och oförmögenhet att delta i det kulturella samtalet på samma nivå som 

männen i berättelsen, vilket i Acimans originaltext är ett inslag som stärker bilden av 

kvinnornas allmänna förhållande till ämnet som distanserat. 

    Guadagnino har även valt att presentera Mrs Perlman som mer av sin makes like också 

bortom den positiva inställningen till sonens samkönade relation. I en scen frågar fru Perlman 

efter sin Heptameron som hon sedan läser högt ur för Elio och maken. Med italienska som 

modersmål översätter hon en bit från den tyska utgåvan till engelska för sina åhörare. I denna 

scen visar Guadagnino på hennes delaktighet och förmåga även inom kulturvärlden. Utöver 

uppläsningen deltar hon dock inte i några andra samtal rörande musik, konst, författare, tänkare 

eller litteratur. Hon lyssnar emellertid till ett av dem, nämligen det då ordet ”aprikos” etymologi 

avhandlas, först av professor Perlman vars påståenden sedan korrigeras i en längre utläggning 

av Oliver. Scenen är hämtad från Acimans förlaga (s. 35–36) men Guadagnino har valt att 

presentera den visuellt på ett intressant sätt. Elio, Oliver, Mrs Perlman och professor Perlman 

befinner sig vid detta tillfälle alla inne på den senares arbetsrum. På en vägg sitter flera porträtt 

uppsatta föreställande vad som ser ut att vara kulturhistoriska personer. I mitten av dessa 

porträtt hänger en inramad spegel. I en inledande sekvens är Oliver och professor Perlman i 

bild, inbegripna i ett samtal, men i bakgrunden syns också den stillasittande Elios reflektion i 

spegeln. Elio framstår därmed som ett eget tavelmotiv intill porträtten. In i rummet kommer 

Mrs Perlman med en bricka aprikosjuice hon erbjuder sällskapet. När Oliver sveper sitt glas 
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står han mitt för spegeln och omringas följaktligen av porträtten. I nästa stund byter kameran 

vinkel och inom spegelramen ser vi nu professor Perlmans reflektion.262 I tur och ordning och 

med hjälp av spegeln inrättas de tre männen i ett kulturhistoriskt sällskap, en tradition där Mrs 

Perlman är den enda som inte presenteras som tillhörande under scenens gång. Här närvarar 

hon visserligen, men bara för att exkluderas av Guadagnino från den manliga gemenskap som 

löper, även på en kulturell basis, som en central röd tråd genom berättelsen. 

    Acimans berättelse kan sägas engagera sig i ett nyanserande av den moderna och 

heteronormativt styrda mansbilden till förmån för en mer antik porträttering av manligt begär 

som en könsvarierande aptitsfråga. Det är inte nödvändigtvis en omformulering som leder till 

ökad jämlikhet och inkludering i ifråga om könsförhållanden. Berättelsen upprätthåller 

samtidigt andra patriarkala könsrollsstrukturer som även de går i linje med det antika samhällets 

manscentrerade modell.263 Det samma kan sägas om Guadagninos filmatisering: Trots en 

normfrånskridande relation i centrum är avvikandet begränsat till den heteronormativa 

mansbilden. Den traditionella kvinnobilden som något annat än heteronormativ förblir till 

exempel i båda verkversionerna obestridd och kvinnorna saknar uttalade identiteter och 

personbeskrivningar bortom sina familjeroller. De saknar egna självständiga positioner i det 

offentliga och presenteras i relation till männen som har valt dem som partners och mål för sina 

begär. Den förtroliga gemenskap som genom Elios berättelse växer fram mellan männen åtföljs 

av ett parallellt exkluderande av kvinnor från samtalet. Detta utanförskap förstärks genom att 

kulturen framställs som en manlig angelägenhet där kvinnorna i berättelsen inte har en självklar 

plats. Guadagnino stärker bilden av Mrs Perlmans förmåga inom ämnesområdet men markerar 

parallellt hennes kvinnliga utanförskap i förhållande till en manlig och kulturell gemenskap i 

andra avseenden. I regel framställs kvinnorna som ovetandes om vad som försiggår mellan det 

centrala kärleksparet och förvägras insyn i den manliga sociala sfären, till och med när de själva 

ingår i de sexuella relationsformationer som tar plats i berättelsen. 
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Marzias och Chiaras funktion 

 

Sward observerar att rollfigurerna Marzias och Chiaras främsta funktion i filmen “is not as 

romantic partners to Oliver and Elio, but as means of facilitating developments between 

them”.264 Detta stämmer på så sätt att Marzia och Chiara aldrig tillskrivs något större utrymme 

som egna subjekt, varken av Aciman eller Guadagnino, de är passiva och omedvetna deltagare 

i det relationsspel som försiggår mellan Elio och Oliver. Deras involvering i detta spel medför 

dock snarare komplikationer och sidospår för den centrala kärleksrelationen än vad den gynnar 

utvecklingen. Elios försök att använda både Marzia och Chiara för att framkalla en reaktion hos 

Oliver misslyckas – både i bok och film gör Oliver klart att han inte är intresserad av att spela 

några sådana spel. 

    I båda verken intar Marzia rollen som Elios sex- och relationspartner. I Acimans bok 

presenteras hon i samband med att en grupp ungdomar spelar tennis. Scenen har sin 

motsvarighet i Guadagninos version med skillnaden att gruppen då istället spelar volleyboll. 

Oliver närmar sig Elio och börjar massera hans axel. Elio som inte vet hur han ska reagera på 

den plötsliga närheten känner sig obekväm och Oliver kallar då till sig Marzia, ”one of the girls 

closest to us”, och låter henne ta över.265 Nästa gång läsaren/tittaren stöter på henne har Elio 

just sett Oliver tillsammans med Chiara. I Acimans verk går paret arm i arm på stan, i 

Guadagninos version kysser de varandra på ett dansgolv. Som en effekt av detta ger Elio Marzia 

en invit och de två dansar, promenerar hemåt tillsammans och nattbadar på tu man hand. Att 

initiativet kan förstås som ett uttryck för avund är en möjlig tolkning Marzia själv lägger fram 

i både bok och film då hon frågar om Elio har bjudit med henne som sällskap för att han är arg 

på Chiara, något Elio nekar till.266 Den troligare förklaringen som undgår Marzia är att Elio 

bjuder med henne för att han är missnöjd med Olivers agerande. Elios inledda relation med 

Marzia framstår som en direkt motaktion och ett sätt för Elio att hävda sig i förhållande till 

Olivers relation med Chiara. Att hans närmande av Marzia sker av andra skäl än ren attraktion 

görs rätt uppenbart då Elios givna löfte om att hålla tyst om deras spirande relation kombineras 

med ett direkt hopp i boken/filmen till nästa stycke/scen då Elio vid frukostbordet berättar för 

Mr Perlman och Oliver hur nära det hade varit att han och Marzia hade haft sex kvällen innan. 

Både Oliver i bok och film tycks ta upplysningen med ro och uppmanar Elio att försöka igen 

                                                   
264 Sward, 2018. 
265 Aciman, 2009, s. 16. 
266 Ibid., s. 50. 



68 
 

senare.267 Elios försök att hävda sig som heteronormativ casanova lyckas inte heller då de äldre 

männens reaktion resulterar i ett ungefärligt ”bättre lycka nästa gång”. 

    Utöver att göra Oliver avundsjuk erbjuder Eve Kosofsky Sedgwick en annan möjlig 

förklaring till vad Elio ville uppnå i situationen beskriven ovan. Sedgwicks titel Between Men. 

English Literature and Homosocial Desire (1985) kretsar kring ämnet homosocialitet, den 

sociala interaktionen och intimiteten mellan män som kan, men inte behöver, innefatta sexuellt 

begär.268 Ett kulturellt fenomen Sedgwick visar på genom litterära exempel är att i 

relationsdramer med kvinnor inblandade utgör kvinnorna ofta ett sekundärt inslag. Sedgwick 

åskådliggör hur män i dessa berättelser, via förekommande kvinnor, utvecklar relationer till 

varandra. Det rör sig om ett uttryckt homosocialt begär “within the structural context of 

triangular, heterosexual desire”.269 Utöver att vara ett sätt att hävda sig kan Elios sätt att prata 

om Marzia vid frukostbordet därför också förstås som ett försök att upprätta en manlig 

gemenskap genom att ta upp ett samtalsämne de närvarande männen (av normen) förväntas 

kunna samlas kring – kvinnor som mål för attraktion och medel för att uppnå sexuell 

tillfredsställelse. 

    I Acimans version är Mrs Perlman inte närvarande alls men Guadagnino förtydligar 

gränsdragningen mellan manlig gemenskap och kvinnligt utanförskap i denna scen genom att 

bokstavligen låta henne medverka på ett hörn. Scenen inleds med männens samtal vid bordet 

om det som enligt Elio var nära att bli hans första samlag med Marzia. Plötsligt hör vi Mrs 

Perlman, vars närvaro tittaren innan dess är omedveten om, fråga vad de pratar om.270 Nästa 

bild visar frukostbordet på avstånd. I bildens förgrund sitter Mrs Perlman på huk och rensar i 

en blomsterrabatt. Bortom henne, på avstånd i bildens motsatta hörn, sitter männen som grupp 

vid bordet. På sin frus fråga svarar Mr Perlman att de pratar om en upptäckt som gjorts på en 

arkeologisk utgrävning och det är på det viset samtalet övergår till att Oliver och Elio bjuds 

med att se den antika statyn lyftas ur vattnet. Hela detta skeende är en tillagd ingrediens i 

Guadagninos film: Återigen inkluderas Mrs Perlman endast för att exkluderas, både genom ett 

rent fysiskt skildrat avstånd i djupled, genom en oppositionell placering av kvinnlig och manlig 

närvaro i motsatta hörn och inte minst ett förnekat tillträde till männens samtal. 

    I fråga om Chiara blir Elios taktik att närma sig Oliver ännu tydligare. I både bok och film 

pratar han varmt om Oliver för Chiara och i Chiaras frånvaro försöker han diskutera henne med 
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Oliver, och då som ett gemensamt föremål för manligt begär. ”She’s more beautiful than she 

was last year”, säger Elio i filmen. ”I saw her naked on a nightswim once. Great body.” Oliver: 

“Trying to get me to like her?” Elio: “What would be the harm in that?” Oliver: “No, no harm. 

Just typically like to go at those things on my own, if you don’t mind.”271 Sedgwick gör 

iakttagelsen att i många verk organiserats kärleksrelationerna enligt ett triangulärt system där 

två män utgör möjliga kavaljerer till en och samma kvinna.272 Elio försöker här med sina 

kommentarer upprätta en sådan relationsformation och utvinna den gemenskap som går med 

Oliver som han vid det laget inte tror är intresserad av honom. I boken görs inte den intentionen 

till någon hemlighet. Elio anger sina skäl för läsaren: 

 

It took me a while to understand what I was really after. Not just to get him aroused in my 

presence, or to make him need me, but in urging him to speak about her behind her back, 
I’d turn Chiara into the object of man-to-man gossip. It would allow us to warm up to one 

another through her, to bridge the gap between us by admitting we were drawn to the same 

woman.273 

 

Elios försök ger inga goda resultat. I bok som film ombeds han som citerat att hålla sig utanför 

och i boken leder till och med hans agerande till att Oliver misstolkar honom enligt Sedgwicks 

modell och tror att Elio faktiskt är intresserad av Chiara.274 Brandon Sward får rätt i det att 

Marzia och Chiaras närvaro resulterar i utvecklingen av Elios och Olivers relation men endast 

genom att bidra med komplikationer för densamma. Komplikationerna det misslyckade 

triangelspelet leder till kräver tillslut ett klargörande vilket i sin tur leder till att Elio ändå tar 

det första steget mot ett bekännande av sitt samkönade begär till Oliver. När Oliver tröttnar på 

Elios försök att lägga sig i hans relation med Chiara menar han i boken att Elio själv kan lägga 

an på Chiara om han gillar henne så mycket. ”I know you like her”, påstår Oliver. ”You have 

no idea what I like”, kontrar Elio. ”No idea.”275 Detta tillsammans med ett senare samtal kring 

en novell i Heptameron, ett samtal som förekommer i både bok och film och kretsar kring 

förtigandet av begär, får Oliver att bjuda med Elio in till staden.276 Väl där lyckas Elio klämma 

fram sitt bekännande mer utförligt, om än i fortsatt förtäckta ordalag. Därifrån tar sig paret till 

bokens utsiktsplats och filmens flodstrand där de delar den första och andra kyssen med 

varandra. 
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En skillnad uppstår mellan bok och film i det att Olivers och Chiaras relation aldrig är 

konstaterat sexuell i Acimans förlaga. Bilden av den som sådan upprättas enbart genom Elios 

antaganden som framstår komna av både avundsjuka och fantasiernas kittlande effekt. 

Guadagnino har istället valt att infoga två kyssar mellan Oliver och Chiara. Den första kyssen 

som sker på dansgolvet leder till att Elio bjuder med Marzia att nattbada. Den andra kyssen Elio 

bevittnar sker innan avfärden till den arkeologiska utgrävningsplatsen. Chiara kommer då ut ur 

villan med Oliver några steg bakom sig. Oliver tar tag i Chiara och drar tillbaka henne till att 

gå vid sin sida, håller sin arm om henne och saktar in för att initiera den andra kyssen, detta 

inför Elio som väntar på honom vid bilen.277 Det är i direkt samband med detta Elio sedan väljer 

att kommentera Chiaras kropp inför Oliver. Elios handlande framstår även i detta fall som en 

direkt reaktion på Olivers uppvisade begär för Chiara. I boken där inga kyssar föregår Elios 

agerande tar han ensamt ansvar för sina metoder när Oliver säger ifrån: ”His rebuke told me he 

wasn’t going to play my game”, reflekterar bok-Elio. ”No he’s the noble sort, I thought. Not 

like me, insidious, sinister, and base.”278 Det kan emellertid hävdas att Oliver inte är lika 

oskyldig på den punkten i Guadagninos version. 

    Om vi ser till när Olivers infogade kyssar med Chiara äger rum sker den första kyssen efter 

ett samtal Elio och Oliver har haft tidigare under dagen vid poolen. Oliver ber i den situationen 

om Elios åsikt gällande några rader i herakleitosarbetet han är missnöjd med. Elio ger honom 

en tröstande kommentar. ”That might be the kindest thing anybody has said to me in months”, 

konstaterar Oliver. ”Kind?” upprepar Elio. ”Yep. Kind”, vidhåller Oliver.279 Meningsutbytet 

sker också i bokförlagan (s. 28) men i filmen rullar Oliver därefter helt oväntat ner från 

poolkanten, ner i vattnet. Kameran dröjer kvar ovanför ytan under vilken hans kropp endast kan 

anas. Handlingen fungerar som ett sätt att dra sig tillbaka från stundens intimitet och att 

symboliskt och faktiskt dölja sina sanna känslor under ytan där Elio inte längre kan se Oliver 

lika tydligt. Olivers första kyss med Chiara sker i nästa filmscen och kan förstås som en 

handling i samma tecken – det uppvisade olikkönade begäret är menat att dölja hans sanna 

begär för Elio. Detta leder som bekant till att Elio i sin tur gör ett närmande av Marzia, om 

vilket han försöker skryta morgonen därpå. Den andra kyssen mellan Oliver och Chiara, 

medvetet initierad av Oliver inför Elios åsyn, framstår i sin tur som ett svar på Elios bekännelse. 

Något som understöder den teorin är hur spelet fram och tillbaka upphör: Väl framme på platsen 

där det arkeologiska fyndet har gjorts föreslår Elio truce, vapenvila, och sträcker fram sin hand. 
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Oliver som för stunden håller i en avbruten statyarm använder den som en förlängning av sin 

egen och accepterar handslaget.280 Händelsen antyder på visuell väg en koppling mellan Oliver 

och statyn, att de är en och samma. I nästa sekvens lutar sig Oliver och Elio fram över 

båtrelingen och ser resten av statyn lyftas upp ur vattnet, som en omvänd process av Olivers 

tidigare försvinnande under ytan. Fnurran på tråden är utredd och på ärligare grunder fortsätter 

paret att närma sig varandra därefter. Efter detta visar Oliver inget ytterligare intresse för Chiara 

och Elio använder inte heller sin fortsatta sexuella relation till Marzia som grund för 

självhävdelse – förutom i en situation som kan förstås som ett återfall. Skeendet förekommer 

både i bok och film och inträffar efter det att Elio och Oliver har erkänt sitt begär för varandra 

och med de första kyssarna gett uttryck för det i handling. Senare samma dag visar Oliver sin 

omtänksamhet när Elio blöder näsblod men därefter upplever Elio att Oliver ignorerar honom. 

Detta får till följd att han ringer upp Marzia, bjuder ut henne och att de två har sex. Efter mötet 

med Marzia skickar Elio ändå en lapp till Oliver och han får sitt svar nästa morgon: en inbjudan 

att ses vid midnatt.281 Detta midnattsmöte leder i både bok och film till deras sexuella debut 

med varandra men i filmen, när Elio och Oliver väl har tagit det steget, ignoreras Marzia helt. 

Det är hon som får söka upp Elio, varpå han gör slut med henne. 

    I Acimans text rinner förhållandena Elio/Marzia och Oliver/Chiara ut i sanden utan tydliga 

avslut. Guadagnino inkluderar istället scener där tittaren får bevittna hur de två kvinnorna blir 

aktivt bortvalda och får sina känslor ignorerade. Innan dess har de använts i ett spel för att dölja 

samkönat begär, som grund för självhävdelse och manlig gemenskap, som ett sätt att ge igen 

och för sexuell tillfredsställelse. Samma tendenser kan urskiljas även i Acimans version men 

inte i lika höga grad eftersom Guadagnino väljer att presentera även Oliver/Chiara-relationen 

som uttalat sexuell i likhet med Elios och Marzias. Sättet han gör det på innebär att det inte bara 

Elio som använder kvinnor för att framkalla en reaktion hos den andra manliga parten i enlighet 

med Sedgwicks triangelkonstruktion man/man/kvinna. I Guadagninos version kan den nyttjade 

strategin tillskrivas både Elio och Oliver i ett ömsesidigt interaktionsspel mellan dem båda. När 

kvinnorna inte längre fyller en funktion ratas de utan förklaring av de manliga spelarna. 

    Trots detta hyser kvinnorna inget skildrat agg. Kvinnornas slutgiltiga känslor förblir helt 

obehandlade i Acimans version medan Guadagnino ger saken mera uppmärksamhet genom två 

tillagda scener. När Oliver och Elio lämnar det lokala torget med bussen mot Bergamon 

kommer Chiara skyndande på cykel. ”Oh, no!” utbrister hon över det uteblivna avskedet men 
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verkar i övrigt ta saken med fattning.282 Den andra scenen utspelar sig när Elio återvänder hem 

ensam och Marzia kommer fram till honom. Senast de talades vid var tillfället då Elio, efter att 

ha ignorerat Marzia i flera dagar, nekade till att hon skulle vara hans tjej genom att inte svara 

på den ställda frågan. Hon förklarar nu att hon inte är arg på Elio, att hon älskar honom, varpå 

hon erbjuder Elio ett handslag med orden ”Stay friends?”. Elio förtydligar villkoren: ”For life?” 

De båda skakar hand efter att Marzia har accepterat.283 I den mån kvinnorna är medvetna om 

männens svekfullhet hävdar de inte rätten till någon förklaring, uttrycker inte någon påtaglig 

ilska eller för den delen krav på ursäkter. Tvärtom skildras de som förstående, överseende och 

i Marzias fall till och med som initiativtagare till försoning (av oklara skäl). Den bild som 

framträder är att deras reaktioner läggs tillrätta i handlingen för att inte utgöra något smolk i 

den bägare som är den manliga kärleksskildringen i centrum. För den relationens skull är både 

Elio, Oliver och regissören Guadagnino villiga att negligera de förekommande kvinnornas 

agens. Aciman och bok-Elio nöjer sig med att lämna deras perspektiv outforskade och utan 

kommentar. 

    Det analysen har visat ovan är att det manliga perspektivet genomgående är det förhärskande 

både i Acimans bok och Guadagninos film. Fadern framställs som tillåtande och vidsynt i båda 

verken medan kvinnorna i hushållet som kontrast får en antagonistisk framtoning i Acimans 

version, detta på ett sätt som inte har en motsvarighet i Guadagninos filmatisering. Båda verken 

förenas dock i det att de fokuserar på manlig gemenskap som i mångt och mycket bygger på 

exkluderingen av kvinnor. Kvinnlig exkludering sker även på en kulturell basis då kultur kodas 

som en överhängande manlig sysselsättning. Guadagnino har luckrat upp den kulturella 

kontrasten mellan könen något, bland annat genom porträtteringen av Mrs Perlman, men 

Guadagnino har samtidigt lagt till hennes närvaro i vissa scener endast för att markera hennes 

utanförskap i förhållande till männen. Samma taktik att exkludera genom ökad närvaro kan 

också ses ske i Guadagninos behandling av Marzia och Chiara som visserligen utnyttjas i 

interaktionsspelet mellan Elio och Oliver i båda verken, men återigen har Guadagnino stärkt 

deras deltagande och betydelse i handlingen (som potentiella sex- och relationspartners), endast 

för att låta de manliga huvudpersonerna välja bort dem för varandra. I Guadagninos version 

läggs även deras reaktioner på männens svek tillrätta medan de försvinner ut ur Acimans 

handling utan någon utförligare redovisning. 

                                                   
282 Guadagnino, 2017, (01:40:10). 
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Den gestaltade manliga gemenskapen som bygger på kvinnlig exkludering sker i enlighet med 

den mansdominerade samhällsordning som var typiskt för antiken (och även senare).284 Också 

männens framträdande roller inom kulturområdet och kvinnornas i jämförelse höga frånvaro 

från detsamma återspeglar den tidens förhållanden.285 Även om den misogyna porträtteringen 

av kvinnor i båda versionerna av Call Me by Your Name kan förklaras med en hänvisning till 

en genomgående antik tematik framträder det fortfarande tydligt att rollerna Marzia och Chiara 

tilldelas på en intrignivå, speciellt i Guadagninos version, är menade att understödja 

framställningen av det centrala kärleksparet Elios och Olivers relation. Detta sker utan att de 

unga kvinnorna som karaktärer inom handlingens ramar får sin subjektivitet erkänd eller 

utforskad i någon större utsträckning. Det samma gäller kvinnornas sexualitet. Medan både bok 

och film kan sägas porträttera en alternativ mansbild till den moderna heteronormativa lämnas 

en nyansering av kvinnornas motsvarighet obehandlad. 

    Vad gäller kvinnors hållning i begärsfrågor är förstahandskällorna från antiken få och de 

uppgifter om kvinnor som presenteras av män är, som Ormand påtalar, inte helt tillförlitliga.286 

Nästa del av analysen kommer undersöka Acimans och Guadagninos respektive version av Call 

Me by Your Name i förhållande till antikens förståelse av sexualitet så som den framträder i 

Gästabudet, samt Foucaults bild av antik sexualitet som organiserad enligt idéer om sociala 

maktrelationer.287 

 

 

Sexuellt begär 

 

Ty förr i tiden var vår natur inte som den är nu, den var annorlunda. För det första fanns 

det tre kön bland människorna, inte två som nu: manligt och kvinnligt. Det fanns också ett 

tredje kön, en förening av dessa två, och namnet på det könet finns kvar fast saken är borta. 
På den tiden var nämligen androgynen, mankvinnan, ett särskilt kön med gemensamma 

drag i både form och namn från det manliga och kvinnliga könet. Men nu används namnet 

bara som klander. // Dessutom var varje människa alldeles rund till formen, så att rygg och 

sidor bildade en cirkel. Hon hade fyra armar och lika många ben, två helt likadana ansikten 
på en cirkelrund hals och ett huvud för båda ansiktena, vilka var riktade åt varsitt håll; fyra 

öron, två könsorgan och allt annat som man kan tänka sig därefter.288 

 

                                                   
284 Dover, 2016, s. 201. 
285 Ormand, 2018, s. 21. 
286 Ibid. 
287 Foucault, 1990, s. 46 f. 
288 Platon, 2016, s. 165. 
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Dramatikern tillika komediförfattaren Aristofanes har tagit ordet i Platons Gästabudet och det 

är han som bidrar med en berättelse om vad han menar är människornas och ursprung och de 

skiftande begärens förklaring. Från början var människor varelser med dubbla uppsättningar av 

det mesta men för att stävja deras övermod lät Zeus klyva dem i två: 

 

Var och en av oss är alltså en halvmänniska, kluven som plattfiskarna, två av en, ständigt 
sökande sin andra hälft. De män som är avskurna från det gemensamma kön som förr 

kallades det androgyna – de älskar kvinnor, och från det könet kommer de flesta 

äktenskapsbrytarna, och från det könet kommer också de kvinnor som älskar män och är 

otrogna. Men de kvinnor som är avskurna från en annan kvinna intresserar sig inte särskilt 
för män utan vänder sig mera mot kvinnor, och från det könet kommer de lesbiska. De män 

som är avskurna från en man söker det manliga, och så länge de är pojkar tycker de om 

män och gläder sig åt att ligga med män och omfamnas av män, eftersom de själva är ett 

litet stycke av en man.289 

 

Som Foucault skriver är vår tid syn på sexualitet och de relaterade begrepp vi använder inte lämpade 

för att beskriva antikens perspektiv på samma frågor.290 Något Sedgwick påtalar är att sexuella 

kategorier som idag tas för givna i vardagssamtalet egentligen bygger på en relativt ung terminologi 

vars utgångsgrund är motsatsparet heterosexualitet och homosexualitet, begrepp som började 

användas först mot slutet av 1800-talet.291 Aristofanes beskrivning av de tudelade varelserna som 

söker sin andra hälft kan vid en första anblick tros likna den uppfattningen i sin enklaste form, där 

två kön attraheras till varandra antingen i en heterosexuell eller en homosexuell kombination. Ormand 

invänder dock mot denna förenklade tolkning och påtalar att vissa element i berättelsen fortfarande 

pekar tillbaka mot ett antikt synsätt på sexualitet som skiljer sig från det moderna och inte låter sig 

inordnas enligt de moderna kategorierna. Exempelvis presenteras de manliga delarna som söker 

varandras sällskap på ett sätt som öppnar för en underförstådd åldersskillnad vilket visar på att 

Aristofanes utgår från tanken om en pederastisk relation.292 Ormand menar också att Aristofanes 

berättelse är avsedd att förklara vad som uppfattas vara avvikelser i fråga om begär: kvinnor som 

enbart intresserar sig för kvinnor, män som enbart intresserar sig för andra manliga individer och 

män/kvinnor som (hämningslöst) endast intresserar sig för det motsatta könet.293 

    De antika grekerna tillämpade en mer flytande syn i sättet att förhålla sig till sexuellt begär enligt 

Foucault. De såg inte begäret till kvinnliga och manliga individer som två separata begär, två olika 

eller tävlande drifter: ”To their way of thinking, what made it possible to desire a man or a woman 

                                                   
289 Platon, 2016, s. 167 f. 
290 Foucault, 1990, s. 187. 
291 Sedgwick, 2008, s. 1 f. 
292 Ormand, 2018, s. 116. 
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was simply the appetite that nature had implanted in man’s heart for ‘beautiful’ human beings, 

whatever their sex might be.”294 Antiken hade ändå sina egna regelverk när det kom till vilka sexuella 

relationer och handlingar som gillades och inte. Foucault uppmärksammar en princip som han menar 

”is doubtless not peculiar to Greek culture, but which assumed considerable importance within it and 

exercised a decisive authority in its moral valuations. I am referring to the principle of isomorphism 

between sexual relations and social relations”.295 Vad det innebär, förklarar Foucault, är att: 

 

[S]exual relations—always conceived in terms of the model act of penetration, assuming a 

polarity that opposed activity and passivity—were seen as being of the same type as the 
relationship between a superior and a subordinate, an individual who dominates and one 

who is dominated, one who commands and one who complies, one who vanquishes and 

one who is vanquished. Pleasure practices were conceptualized using the same categories 
as those in the field of social rivalries and hierarchies: an analogous agonistic structure, 

analogous oppositions and differentiations, analogous values attributed to the respective 

roles of the partners. And this suggests that in sexual behavior there was one role that was 
intrinsically honorable and valorized without question: the one that consisted in being 

active, in dominating, in penetrating, in asserting one’s superiority.296 

 

Denna så kallade ”penetrationsmodell” var ett sätt Michel Foucault beskrev hur uppfattningen 

om normativ sexualitet strukturerades under antiken. När det kom till vad som var sexuellt 

accepterat och inte gjordes det stor skillnad mellan en fri atenare (med medborgerliga 

rättigheter/skyldigheter) och de som stod utanför systemet, skriver Dover.297 Sexuella relationer 

mellan fullvuxna atenska män aktades inte alls på samma sätt som en pederastrelation menar 

han eftersom relationen antydde att en av parterna frivilligt intog en underordnad roll i 

sängkammaren (vilket krockade med mansidealet).298 Grunden för accepterandet av relationer 

mellan erastai och eromenoi utgjordes av det ojämlika statusförhållandet och de tillhörande 

rollskillnaderna mellan parterna, framhåller Foucault.299 Den äldre parten, av högre 

samhällsstatus, förväntas enligt modellen vara den dominante/aktive/penetrerande parten 

medan den yngre parten förväntas inneha rollen som submissiv/passiv/penetrerad.300 

 

 

 

                                                   
294 Foucault, 1990, s. 188. 
295 Ibid., s. 215. 
296 Ibid. 
297 Dover, 2016, s. 31. 
298 Ibid., s. 103. 
299 Foucault, 1990, s. 195; ”This disparity was at the heart of the relationship; in fact, it was what made it valuable 

an conceivable”. 
300 Ibid., s. 47, 195. 
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Elios och Olivers sexuella maktbalans 

 

Som berörts tidigare kretsar många av Elios sexuella fantasier i bokversionen om att Oliver tar 

initiativ, tar sig fysiska friheter och penetrerar, medan Elio förhåller sig passiv. I ett avvikande 

fall har Elio en dröm där det istället är han som penetrerar Oliver men vad Elio då utläser i 

Olivers ansikte är en ”readily acquiescent” (ung. protestlös eftergivenhet), att han uthärdar 

Elios ”passion” och därmed deltar samt ger Elio ”an image of kindness” Elio aldrig hade kunnat 

föreställa sig – och det är på den vägen Elio kommer fram till att det är en gåva han själv vill 

ge till Oliver – med sådan övertygelse att han finner att det skulle vara kanske det största brottet 

han någonsin skulle begå i sitt liv att inte göra det. I samband med fantasin konstaterar Elio 

också att den penetrerande rollen för hans del känns ”so bland, so facile, so mechanical”.301 

    Något sker dock efter Elios och Olivers första samlag, både i bok och film vaknar Elio upp 

och tycks inte längre trivas med situationen. I boken upplever han en svårdefinierad ångest och 

skam och medan han vill glömma det som skett påminns han envist av ömheten han erfar efter 

att ha blivit penetrerad.302 Ett visst fotflörtande har ägt rum tidigare i berättelsen (och i samband 

med detta får Elio näsblod vid matbordet, en detalj som förekommer även i filmen) och vems 

fot som vilar ovanpå vems motsvarar då de utlovade rollerna i sovrummet.303 Innan natten 

tillsammans var det Olivers fot den övre men som ett steg i en förlikningsprocess denna 

morgonen efter söker sig nu Oliver in med foten under Elios vid frukostbordet. Elio svarar 

positivt på det och beskriver saken som att han nu behövde beskydda sin beskyddare.304 Efter 

att Elio har fått penetrera Oliver den nästkommande natten är Elios följdreaktion mycket 

positiv. De badar i havet och när Oliver flyter vid ytan och gör en ”dead-man’s float” reflekterar 

Elio över sina känslor: ”I wanted to hold him [Oliver], as swimming instructors do […]. Why 

did I feel older than he was at that moment? I wanted to protect him from everything this 

morning […]”305 Detta sammankopplar den penetrerande rollen med en läraridentitet (tidigare 

tillskriven Oliver), högre ålder och beskyddaransvar gentemot den submissiva parten – det vill 

säga erastesattribut.306 Även när Elio och Oliver frångår den förväntade maktordningen för en 

erastes och eromenos bekräftar fortfarande Elios iakttagelser den maktordning som har 

frångåtts. 

                                                   
301 Aciman, 2009, s. 108. 
302 Ibid., s. 135–141. 
303 Ibid., s. 83 f. 
304 Ibid., s. 142. 
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Accepterandet av förhållandet mellan en erastes och eromenos var som nämnts beroende av en 

ojämn maktfördelning mellan parterna och att den äldre parten innehade den dominanta rollen 

i förhållande till den yngre.307 Ojämlikheten var en del av ”relationspaketet”. Vad Elio och 

Oliver gör är att aktivt frångå modellen vilket gör att makten fördelas lika mellan dem och ur 

det uppstår en harmoni i relationen och vad Elio kallar: ”Domestic bliss. Just because he’d let 

me be his top last night”.308 Efter att större delen av verket har följt den antika modellen vad 

gäller det förväntade relationsförhållandet mellan en erastes och eromenos (speglad med all 

önskvärd tydlighet i Elios fantasier) tillåter Aciman sina karaktärer att avvika från traditionen 

och göra relationen till sin egen när tonårspojkens fantasier på kammaren väl omsätts i 

praktiken. Vad Elio tillslut finner är en jämlik förening med en annan människa som på alla sätt 

är villig att ”ge” lika mycket som han ”tar”. 

    Vad Elio i Guadagninos version önskar av föreningen med Oliver åskådliggörs när han 

lämnas ensam på Olivers rum, trär Olivers badbyxor över huvudet och intar en ställning på alla 

fyra på sängen (det senare sker inte i boken). Ett fokus på fötter existerar onekligen också i 

filmen men just det tåflörtande som i boken skvallrar om den sexuella rollfördelningen är dock 

utelämnat. Scenen där Elio börjar blöda näsblod vid matbordet föranleds i boken av att Oliver 

pressar och masserar Elios fot under sin, men på det viset går det alltså inte till i filmen. Filmen 

lägger dock till som ersättning för vad den tar bort: Efter att Elio har lämnat bordet söker Oliver 

upp honom och börjar massera hans fötter. Massagen är omild och Elio svarar med grimaser 

och försök att dra sig undan, Oliver drar då hans fot till sig på nytt och håller kvar den. Oliver 

uppger att han lärde sig tekniken från sin bubbe (från jiddish bobe, betydelse farmor/mormor) 

som brukade göra den på honom när han var sjuk som barn. När Oliver går över till att massera 

den andra foten pressar han fast den första mellan sina lår. När han är färdig avslutar han med 

att kyssa Elios ankel.309 

    Bortom omtanken framstår interaktionen som ett substitut för det uteblivna tåflörtandet: Den 

skvallrar om Olivers dominans och Elios submissivitet. Oliver initierar kroppskontakt, 

behandlar Elio som ett barn i förhållande till sig själv och håller fysiskt kvar Elio på plats. Elio 

i sin tur finner sig och belönas avslutningsvis med ett ömhetsbevis, det vill säga kyssen. Under 

upptakten till det första samlaget mellan Elio och Oliver existerar det också en situation som 

kan tänkas anspela på tåflörtandet i boken. När paret sitter på sängkanten placerar Elio sin fot 

över Olivers, Oliver undrar vad han gör och följer upp med att lägga sin egen fot lite över 
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Elios.310 Eftersom de andra scenerna som skulle ha kunnat ge denna detalj ett sammanhang 

saknas är det svårt att tolka in något överhuvudtaget i den, och det hela framstår mest som ännu 

ett tafatt försök till närmande från Elios sida som ett komplement till hans mer klängande 

tekniker. Medan Acimans originaltext är öppen vad gäller Elios önskningar, tankar och känslor, 

liksom vad som sker i interaktionen med Oliver även i de mest intima stunder, är Guadagninos 

tolkning diskret i jämförelse. Det sista tittaren får se innan kameran glider iväg och fokuserar 

på träden utanför fönstret är att Oliver lägger sig tillrätta över Elio som ligger på rygg i sängen. 

Eftersom de mer explicita inslagen i det sexuella förhållandet lämnas därhän blir den senare 

omfördelningen av makten mellan parterna ett mindre uppenbart intriginslag än i Acimans 

originaltext, även om det berörs. 

    Elio är som tidigare nämnts tydligt illa till mods både i bok och film när han vaknar morgonen 

efter och den emotionella distansen som har uppstått mellan parterna markeras i filmen av 

mimik, tystnad och avstånd: Efter att ha vaknat sida vid sida drar sig Elio undan, föreslår ett 

bad i floden, och det är ett bad som genomförs under tystnad. Trots att kameran befinner sig på 

långt avstånd måste den ändå panorera från höger till vänster för att nå från Elio till Oliver 

eftersom de badar så långt ifrån varandra. Vid hemkomsten ger Oliver sängen en tankfull blick 

– men utan den förförståelse boken erbjuder kan blicken trots allt betyda vad som helst. Oliver 

utför därefter oralsex på Elio, lämnar honom upphetsad, och det tycks vara insikten om sitt 

fortsatta begär till Oliver som får Elio att senare tänka om och komma över sin vånda. Nästa 

gång något sexuellt sker mellan dem är det återigen Oliver som utför oralsex på Elio. Ur ett 

antikt perspektiv på sexuella handlingar och deras korrelation med maktroller intar Oliver 

därmed den passives/submissives roll i det att han utgör den penetrerade parten även om han 

initierar handlingarna. Han överlåter i dessa två situationer den dominanta rollen till Elio, 

samtidigt som han parallellt fortsätter att markera sin egen dominanta ställning genom fysiska 

maktdemonstrationer. Ett exempel sker i samband med det andra oralsex-tillfället då Oliver 

med styrka håller tillbaka Elio som försöker ta en viss illa tilltygad persika ifrån honom.311 

Omfördelningen av makt i vågskålarna är svårare att spåra i filmen än i boken men med antika 

glasögon avslöjar den sig även där. 

    Att Guadagnino väljer att stänga dörrarna om paret under den avgörande natten (genom att 

låta kameran vandra iväg åt annat håll) gör dock att maktomfördelningen mellan de två parterna 

inte är ett lika tydligt och avgörande inslag i intrigen som i Acimans förlaga. Utvecklingen av 
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relationen och den ömsesidiga kärleken är filmens fokuspunkt och vem som gör vad i 

sovrummet kan med full rätt hävdas vara irrelevant – men som jag hittills har visat hindrar det 

inte Guadagnino från att markera förhållandets inneboende obalans mellan Elio och Oliver i 

andra avseenden. Valet av skådespelare, den visuella porträtteringen, agerandet och 

interaktionen i övrigt tyder på att Oliver innehar den traditionellt dominanta rollen i förhållande 

till Elio, en uppfattning om förhållandet gemene tittare aldrig ges tydliga skäl att överge i 

Guadagninos version – även om kärleken är konstaterat ömsesidig. Trots och delvis beroende 

på uteslutandet av relationens sexuella inslag upprätthåller Guadagnino bilden av Elios och 

Olivers förhållande som överensstämmande med den traditionella bilden av en 

erastes/eromenos-relation filmen igenom. Detta till skillnad från Aciman som presenterar 

samma antika relationsmodell även på ett sexuellt plan för att senare låta sina romanfigurer med 

utskriven tydlighet frångå den. Efter att ovan ha undersökt Elios och Olivers återspegling av 

Foucaults penetrationsmodell kommer analysen i det följande behandla hur Elios sätt att tänka 

kring ämnena kön, könsroller och sex tar sig uttryck i Acimans text. 

 

 

Elios förhållande till kvinnor och kvinnlighet 

 

I Foucaults penetrationsmodell är kvinnan menad att vara den passiva parten i relation till den 

aktiva mannen, vilket motsvarar den roll en eromenos har till en erastes.312 Denna gemensamma 

positionering inom modellen gör att Elio i boken mer än en gång dras till att spegla sig i 

kvinnornas begär för att komma underfund med sitt eget. Han beskriver i boken Olivers kropp 

för Chiara ”because I wanted to see if her arousal took the same turns as mine, so that I might 

trace mine on hers and see which of the two was the genuine article”.313 En i stunden omedveten 

koppling mellan Elio och de unga kvinnorna utgörs även av att de upprepade gånger passivt 

väntar på föremålet för sina begär, som aktivt väljer att befinna sig på annat håll. Denna 

koppling blir extra tydligt i boken när Elio ligger på sitt rum och förgäves väntar på Olivers 

hemkomst. Samtidigt väntar Marzia lika förgäves på Elio där de tidigare hade avtalat möte. Elio 

konstaterar i texten att: ”It never crossed my mind that I too was a traitor, that somewhere on a 

beach near her home a girl had waited for me tonight, as she waited every night now, and that 
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I, like Oliver, hadn’t given her a second thought.”314 När Elio senare påpekar för Oliver hur han 

tvingats vänta inser han att han ”sounded like my mother reproaching my father when he came 

home inexplicably late”, vilket även i detta fall länkar honom till en väntande kvinna i 

förhållande till en man.315 Den gemensamma rollen i penetrationsmodellen spelar också in i hur 

Elio till sist tar ett avgörande steg i Olivers riktning. Under en kväll Elio har sex med Marzia 

förundras han över Marzias förmåga att vara både sårbar och sexuellt företagsam på samma 

gång, vilket ger Elio självförtroendet att ta ett avgörande steg och skicka en lapp till Oliver. 

Denna lapp leder som tidigare nämnts till deras midnattsmöte natten därpå och det första 

samlaget.316 Elio är med andra ord i förhållande till Oliver vad Marzia är i förhållande till Elio, 

men i relation till det de båda begär innehar de samma passiva, submissiva roll. I Acimans Call 

Me by Your Name går Foucaults penetrationsmodell alltså igen både i kvinnans förhållande till 

mannen liksom den yngre mannens förhållande till den äldre, i likhet med den maktstruktur 

som genomsyrade det antika samhällets syn på begärsrelationer.317 I Guadagninos film där Elios 

tankevärld endast är förmedlad genom ord och minspel blir Elios sätt att spegla sig i kvinnorna 

i hans liv, att jämföra sig med dem och inspireras av dem, inte något som framträder på samma 

sätt som i Acimans verk. Det de har gemensamt i Guadagninos verk är den passiva väntan på 

den begärda mannen som befinner sig på en annan plats men även det är ett samband som inte 

lyfts fram lika tydligt som i boken. 

    En annan sak som åskådliggörs genom Elios utskrivna tankar i Acimans textförlaga är att 

trots denna samhörighet som existerar mellan kvinnorna och Elio, följden av en delad 

positionering i Foucaults penetrationsmodell, framträder också en uppfattad skillnad mellan 

könen. När Elio planerar hur han ska gå till väga för att få Oliver i säng föreställer han sig 

följande scenario inne på Olivers rum ifall denne trots Elios förhoppningar vägrar ta första 

steget: ”I’d go for him, he’d fight me back, and we’d wrestle, and I’d make sure to turn him on 

as he pinned me down while I wrapped my legs around his hips like a woman”.318 Inför mötet 

då de ska ha sex första gången har Elio också tvekat över bästa sättet att få av sig kläderna. Om 

Oliver inte hade hjälpt till, vilket det visar sig att han gör, hade Elios plan varit att göra ”what 

so many girls did in the movies”: klä av sig naken, stå passiv och erbjuda sig att bli tagen (”here, 

take me, I’m yours”).319 I Elios tankevärld framstår kvinnan som fullkomligt väsensskild från 
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mannen, i den grad att han i boken rättfärdigar sina parallella sexuella relationer med Marzia 

och Oliver genom att mena på att: ”Bakers and butchers don’t compete”.320 Kvinnan är därtill 

sammankopplad med passivitet, underkastelse och den submissiva rollen. Detta framgår 

speciellt i sättet Elio reflekterar över sexuella relationer och använder begreppen ”man” och 

”woman” som synonymer för den dominant penetrerande och den submissivt penetrerade 

rollen. Relativt tidigt i Acimans bok beskriver Elio sina begär som att han tillsammans med 

”men and women” vill vara ”both man and woman”.321 

    Fram till den första natten Elio delar med Oliver tyder emellertid allt på att Elio i det 

föregående exemplet menar att han vill vara man (dominant penetrerande) i förhållande till 

kvinnor, men kvinna (passivt penetrerad) i förhållande till män. I hans fantasier spelar han alltid 

den senare rollen i förhållande till Oliver förutom i ett udda fall som trots att det avviker stärker 

hans ursprungliga övertygelse om vad han önskar av föreningen med Oliver. Den första 

antydningen om att hans önskning är mer komplex kommer natten innan de har sex första 

gången. Elio har då haft sex med Marzia och börjar fantisera om att erbjuda Oliver att lukta på 

hans hand som fortfarande bär hennes (köns-)doft.322 Elio kan sägas låna ett av Marzias 

kvinnoattribut som en metod för att presentera sig själv i den submissiva rollen med målet att 

på den vägen väcka begär hos Oliver. På nästa sida inser Elio att han faktiskt inte bara vill 

erbjuda Oliver hennes doft på handen utan även spåren av sin sperma. Vad Elio önskar erbjuda 

Oliver är både en representation av kvinnlighet och manlighet. 

    Genom denna iakttagelse ökar förståelsen för den ångest Elio upplever morgonen efter den 

första samlagsnatten med Oliver. Han har blivit penetrerad i enlighet med sina tidigare fantasier 

men känner sig inte längre helt bekväm med den rollen och drar sig undan Oliver. Paret finner 

vägen tillbaka till varandra genom att börja turas om med rollfördelningen vilket enligt 

Foucaults modell innebär att makten som annars skulle tillhöra endast den ena parten istället 

fördelas lika. Att den aktiva/dominanta/penetrerande rollen och den 

passivt/submissiva/penetrerade rollen är ofrånkomligt sammankopplad med mansrollen och 

kvinnorollen i Elios tankevärld konstateras en gång för alla när Elio beskriver det nu 

balanserade förhållandet med att Oliver är hans ”man-woman whose man-woman I was”.323 Så 

öppnar han för att en och samma person kan inneha både en manlig och kvinnlig könsidentitet. 

Detta är en möjlighet som inte tycks tillskrivas någon annan än individer av biologiskt mankön 
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emellertid. Efter sitt samlag med Marzia som föregår det första med Oliver konstaterar Elio att: 

”all I had to do was to smell Marzia on my hand and I loved the all-woman in every woman”.324 

Kvinnor tycks inte kunna vara något annat än helkvinnor – kan hända för att deras kroppar 

saknar det väsentliga redskapet som är centralt i Foucaults penetrationsmodell och avgörande 

för innehavandet av den dominanta rollen – det manliga könsorganet. Kvinnor tillskrivs inte 

samma möjlighet till en flytande och växelbar identitet som den Elio tillskriver sig själv medan 

mannens fysiologi möjliggör intagandet av båda rollerna. 

    Återigen är detta inslag i Acimans textförlaga något som faller bort i Guadagninos 

filmversion på grund av tittarens begränsade insyn i Elios tankegångar. Att det skulle finnas en 

väletablerad skillnad mellan män och kvinnor är dock något som framträder i båda verken och 

inom ramarna för båda berättelserna åtföljs denna skillnad av en underliggande värdering där 

mannen, enlig Foucaults förståelse av antikens kultur enligt penetrationsmodellen, erkänns en 

högre status än kvinnan vars positionering inom modellen ”did denote an inferiority of nature 

and condition […]”.325 Det är också en inställning som framträder hos Platon i fråga om 

förmåga och den filosofiska sysslan, som Spelman konstaterar.326 Nedan följer en närmare 

granskning av hur Acimans och Guadagninos skildringar av Elios och Olivers relation kan 

sägas ge uttryck för dessa i Gästabudet förekommande tankegångar. 

 

 

De överlägsna filosofernas förening 

 

Brandon Sward menar att homoerotiken i filmversionen av Call Me by Your Name “has some 

sort of leveling function” och att det är något de intellektuellt brådmogna Elio och Oliver tar 

som en chans att mäta sig med någon de ser som en jämlike. “One of the biggest questions 

leftover is why Elio and Oliver do not seem to deem women true peers”, fortsätter Sward. 

“When Oliver says, ‘Call me by your name, and I’ll call you by mine,’ he’s effectively asking 

Elio to recognize an equality cum interchangeability between them that for whatever reason 

they will not or cannot share with women.” Brandon Sward tolkar filmens framställning av män 

och kvinnor och kommer fram till, bland annat, att den homosexuella relationen presenteras 

som starkare och mer tilltalande än det normativa, heterosexuella bourgeoise-alternativet.327 
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Den förklaring den här uppsatsen erbjuder till varför Elio och Oliver inte förhåller sig till 

kvinnor som jämlikar (samt varför deras relation, som Sward iakttar, framhålls som starkare 

och mer tilltalande än det olikkönade alternativet) är att porträtteringen av Elios och Olivers 

kärleksrelation bygger på en antik tematikgrund. 

    Något som framträder genom studiet av antika källor, och så även Gästabudet, är att den 

offentliga, kulturella och filosofiska sfären framför allt var en manlig värld.328 När det kom till 

filosofisk strävan och själslig utveckling framstår de samkönade relationerna mellan manliga 

individer gynna parterna på ett sätt relationer med kvinnor inte förmådde. Kvinnor förekommer 

i Diotimas tal men Ormand gör iakttagelsen att ”having been discussed as an outlet for men 

whose erotic energy is directed toward the physical, they disapear again from the discussion; 

rather, it is clear that when Plato discusses trying to ‘beget the good’ in a noble soul, he has a 

pederastic relationship in mind”.329 Relationerna mellan en äldre erastes och en yngre eromenos 

var en premierad relationsform där även det sexuella begäret, eros, hade sin plats som en väg 

mot intellektuell upplysning och själsligt uppvaknande.330 Som Platon låter Diotima påstå via 

Sokrates tal i Gästabudet är de idéer och insikter som framföds (av två manliga individer) 

överlägsna de som föds fram genom den sexuella föreningen av man och kvinna.331 Att generera 

avkomma är så nära odödlighet ett levande ting kan komma, menar hon, men det är inte samma 

sak som verklig odödlighet.332 På tal om filosofens utveckling till den ultimata förståelsen av 

det Sköna konstaterar Diotima däremot att ”finns det någon människa som kan bli odödlig så 

är det han”.333 Det hindrar inte Platon från att använda sig av ett metaforspråk som för tankarna 

till sidor av det kvinnliga varandet, exempelvis havandeskap och framfödande. Page Dubois 

finner att Platon i sina arbeten ”reinscribes the act of generation, of reproduction, and transfers 

it to the philosopher, whose experience in labor and birth is idealized and made to transcend 

that of women”.334 I Platons Phaedrus finner DuBois att reproduktion är en förmåga uteslutande 

tillskriven män: “they will inseminate each other with philosophy in a sexual act in which 
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women have no place”, menar hon.335 Nancy Tuana skriver i en introduktion av DuBois 

iakttagelser att: “This symbolic generation […] carries with it a new description of sexual 

difference in which ‘the female, stripped of her metaphorical otherness, becomes a defective 

male, defined by lack’.”336 Att tillskriva den manliga filosofen även de typiskt kvinnliga 

förmågorna får resultatet att han i sitt varande framstår som fullkomlig, vilket stämmer överens 

med fantasin om manlig autarkeia, självförsörjning, en ihållande idé i grekisk kultur och 

förekommande i både myter och kulturella verk från antiken.337 

    Frasen Sward tar upp, ”Call me by your name and I’ll call you by mine” är ord som i både 

bok och film uttalas av Oliver i samband med Elios och Olivers första natt tillsammans. Frasens 

betydelse poängteras inte minst i det att den har fått ge namn åt båda verken och anspelar på 

den tematik som under rubrikerna ”Idévärldens manifestationer” och ”Eviga värden och 

flyktiga uppträdandeformer” framhålls vara närvarande i dem båda – en möjlig upphöjd 

förening bortom enskilda, fysiska former genom andlig utveckling och transcendens via eros. 

Med denna för berättelsen (och Elios och Olivers relation) avgörande betydelse framträder 

återigen de olika upphovsmännens skilda förhållningssätt till kroppslighet. I Acimans verk 

läggs frasen fram som ett uppföljande förslag från Olivers sida på de obsceniteter Elio beskriver 

att han och Oliver redan utbyter i samlagets hetta. I Guadagninos version leder Olivers ord 

visserligen till en anad återupptagning av sexuella handlingar men orden uttalas i en stilla stund 

av reflektion, under en intim paus i älskogen vars innan och efter tittaren inte får ta del av.338 

Effekten av att utbyta namn beskriver Elio i boken som att det tar honom “to a realm I never 

shared with anyone in my life before, or since”.339 Denna dimension (realm) han nämner bör 

förstås som en förnimmelse av Platons idévärld, det vill säga en upphöjd ordning bortom de 

materiella tingens enskilda uppträdandeformer och ett mål som nås genom bejakande av eros. 

Elios och Olivers fullkomliga förening gör att de fysiska och mentala gränserna mellan dem 

upphör, något som markeras av att de börjar byta namn med varandra. 

    I bokens avslutande del “Ghost Spots” (mestadels utelämnad i filmen) förklarar Elio Olivers 

betydelse flera år efter romansen på följande vis: “he was more me than I had ever been myself 

because when he became me and I became him in bed so many years ago, he was and would 

forever remain […] my brother, my friend, my father, my son, my husband, my lover, 
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myself.”340 Medan Oliver kan sägas uppfylla samtliga roller Elio räknar upp antyder det 

parallellt att Olivers betydelse ligger bortom språklig, tidsbunden och konceptuell 

kategorisering. Att en betydelse existerar bortom språket men kan åskådliggöras med hjälp av 

det blir i detta exempel återigen aktuellt, likt hur de olika uttrycken för ett ursprungligt värde 

kan variera som olika översättningar av en sångtext, framförandet av ett och samma 

musikstycke i olika stilar och med olika instrument, eller de olika benämningarna på en och 

samma aprikosfrukt. Betydelsen är inte heller tidsbunden – Oliver är både äldre (my father) och 

yngre än Elio (my son) och upplösningen av separata identiteter frasen ”call me by your name 

and I’ll call you by mine” anspelar på får sin upprepning när Elio konstaterar att Oliver ”was 

more me than I had ever been myself”. Det är samtidigt svårt att undgå insikten att denna 

upphöjda betydelse Oliver har bortom språkets förmåga att beskriva den och tidens förmåga att 

definiera den fortfarande är manligt kodad, men som Frederick S. Roden nämner är estetiskt 

skapande av det sköna enligt klassiska ideal, liksom den formulerade motsatsen biologiskt 

skapande, två traditioner i Väst vilka båda genomsyras av tanken om ”the primacy of the 

patriarchal”.341 Detta återspeglas även tidigare i Acimans bok och Guadagninos film när Oliver 

är i begrepp att äta persikan med Elios sperma i. Han reflekterar över Elios genetiska historia 

men det är bara de manliga förfäderna i släktledet som nämns och tycks räknas.342 

    Både hos Aciman och Guadagnino framstår det upphöjda existentiella tillståndet som 

förbehållet den samkönade relationen mellan Elio och Oliver. Kvinnorna i berättelsen placeras 

som avhandlat utanför den manliga gemenskapen, tilldelas biroller och används som verktyg i 

männens interaktionsspel med varandra. Med tanke på hur Aciman och Guadagnino i sina 

respektive skildringar av Elios och Olivers relation drar mycket tematisk inspiration från den 

antika kulturen är det inte ett oväntat faktum att kvinnor parallellt avfärdas utan att tillskrivas 

den status som jämlikar Brandon Sward konstaterar att Elio och Oliver tillskriver varandra. 

Redan i Platons Gästabudet finns könskonflikten närvarande: Hyllandet av manlig gemenskap 

och samkönat begär sker via nedskrivningen av kvinnans status och förmågor i sammanhanget, 

dels som motsatser till ett mansideal, dels som representanter för en underlägsen relationsform. 
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Att välja eller inte välja 

 

I Acimans verk nämns det tidigt av Elio att han redan har åtrått män och har haft sex med 

kvinnor vid tidpunkten då han möter Oliver.343 Hans begär är tveklöst riktat mot båda könen 

och även efter att Elio inleder sin sexuella relation med Oliver fortsätter han bejaka kvinnors 

skönhet och begära dem. Utöver den vidhållna relationen med Marzia kan exempel ges från 

bokens beskrivna Rom-resa då Elio finner sig överväldigad men mycket tilltalad av den 

öppensinnade miljö han möts av på poetens releasefest. När Oliver som har hamnat lite på 

efterkälken träder in i lokalen i sällskap av två unga kvinnor ”who were either flashy models or 

movie actresses”, tänker sig Elio att han har tagit med ”one for him and one for himself. Se 

l’amore”.344 I en av ”Ghost Spots” dialoger berättar Oliver återblickande om kvällen att Elio 

under småtimmarnas ihållande rus också hade försökt få med sig en kvinnlig turist till 

hotellet.345 Det sexuella intresset för kvinnor består men Elio beskrivs aldrig söka en djupare 

förening på ett personlig och existentiellt plan med dem så som han gör med Oliver. 

    Att göra ett definitivt val mellan begäret till män (representerat av Oliver) och det till kvinnor 

(främst representerat av Marzia) blir emellertid aldrig aktuellt för Elio. Det är varken något han 

själv eller Oliver kräver av honom. När Marzia ringer på familjen Perlmans hemtelefon och 

Oliver svarar räcker han helt sonika över luren till Elio och: ”He almost winked when he handed 

me the telephone. There was no hint of irony, nothing that didn’t remind me […] that what we 

had between us was the total transparency that exists among friends only. Perhaps we were 

friends first and lovers second. But then perhaps this is what lovers are.”346 Det finns angående 

detta skäl att påminna sig om Judith Butlers heteronormativa matris som åskådliggör ett 

heteronormativt tänkande som utgår från antagandena att det finns två biologiska kön, att en 

persons kön och uppfattade genusidentitet överensstämmer, att begär endast riktas mot det 

motsatta könet samt, som ett tillägg, att partnerrelationer består av två individer.347 Den 

kärleksrelation Aciman målar upp avviker därmed från denna matris både i det att Elio ger 

uttryck för samkönat begär och i det att den centrala kärleksrelationen i berättelsens centrum 

inte bygger på en exklusiv tvåsamhet. Acimans text kan därmed via porträtteringen av Elio 

sägas skildra en avvikande queerhet i förhållande till Butlers matris i två avseenden. Det är dock 

värt att uppmärksamma i sammanhanget att Marzia, som är en del av den queera 
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relationskonstellationen, inte deltar med insikt eller på sina egna villkor. Den totala 

transparansen, enbart existerande mellan vänner/älskare, är uppenbarligen inte något som 

bevärdigas henne. Efter hemkomsten från Rom blir Elio upplyst av grannflickan Vimini om att 

Marzia på egen hand har förstått att han nog inte är vidare intresserad av henne varpå hon 

försvinner ur berättelsen utan något utförligare avslut. 

    I Guadagninos filmatisering framställs Elio i högre grad vara oerfaren när det kommer till 

både kvinnor och män. Elios tidigare sexuella historia är höljd i dunkel men i interaktionen med 

Marzia är det första samlaget framställt som osensuellt och valhänt. När Elio frågar om det är 

njutbart för Marzia svarar hon jakande, men Elio känner ändå behovet av att försäkra sig och 

när han frågar ”Are you lying?” fnittrar bara Marzia till svar. Paret är i stort sett påklädda och 

då Elio når klimax i missionärsställningen är det en final på samlaget han ber om ursäkt för. 

Detta är att jämföra med Guadagninos porträttering av Elios och Olivers intima samspel. 

Stunden fram tills att kameran viker undan präglas då av ömsesidig åtrå, upphetsning och 

tilltagande avkläddhet.348 Vägen till Elios och Olivers förening har emellertid präglats av Elios 

osäkerhet och misslyckade närmandeförsök – återigen ett tecken på Elios bristande erfarenhet 

av att omsätta begär i praktik. Guadagninos version handlar därför inte bara om att utforska en 

sida av sin sexualitet (den som bygger på samkönat begär), utan att i praktiken utforska sin 

sexualitet i mer generell mening – både med kvinnor och män som partners. En vedertagen 

uppfattning är att den sexuella debuten innebär ett inträde i vuxenlivet. Guadagninos version 

framstår därför i större utsträckning som en ”coming of age story” där Elio på ett avgörande 

sätt prövar sig fram mot förståelsen av sig själv och sin sexualitet. Denna utveckling framstår 

dock som sammankopplad med ett val mellan olikkönat och samkönat begär – i direkt motsats 

till vad som sker i Acimans förlaga där de olika begären aldrig positioneras som konkurrerande. 

    Guadagnino har bland annat inkluderat tre små sekvenser i Call Me by Your Name som ger 

uttryck för Elios, till en början, växlande begärsalternativ. De sammankopplas rent tematiskt i 

det att det manliga begärsföremålet (Oliver) byter plats med det kvinnliga (Marzia). Första 

gången det sker är det i anslutning till den första scenen. Marzia är i själva verket den första 

tittaren får se efter filmens förtext- och bildmontage vilket redan där tillskänker henne betydelse 

som saknar en motsvarighet i boken. Marzia ligger på en säng i Elios rum och iakttar Elio när 

han tömmer garderoben för att göra plats åt Oliver som ska ha rummet under vistelsen i villan. 

När Oliver anländer bär Elio upp dennes bagage och visar vägen till andra våningen. Marzia är 

vid det laget på väg ner och i trappan möts de tre, Marzia, Elio och Oliver. Elio fortsätter vidare 
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medan kameran dröjer kvar hos Marzia och Oliver som har stannat upp i trappvändningen och 

hälsar på varandra. Oliver fortsätter sedan upp efter Elio medan Marzia fortsätter neråt. När 

Elio presenterar rummet för Oliver upptäcker han då han vänder sig om att Oliver har slängt sig 

ledigt över sängen och somnat där, på samma säng Marzia dessförinnan har legat på. Det 

kvinnliga begärsföremålet har bytt plats med det manliga och filmens första scensekvens är 

därmed över.349 Samma växellek sker vid två andra tillfällen då Oliver möter Marzia vid 

ingången till villaträdgården. Samtliga exempel är medvetet inkluderade inslag som inte har 

någon förlaga i Acimans text. De har inte heller någon avgörande roll i handlingens 

fortskridande och det som framstår vara det troligaste skälet till att sekvenserna överhuvudtaget 

finns med är att kommentera hur föremålen för Elios begär avlöser varandra. Vid det sista 

tillfället fördriver Elio sedan timmarna med Marzia, med hångel i poolen och oralsex uppe på 

vinden. Han lämnar dock aldrig sin armbandsklocka ur sikte som visar honom hur lång tid det 

är kvar till midnattsmötet med Oliver. Mötet leder till att Elio och Oliver har sex första gången. 

Nästa gång Marzia kommer till huset blir hon nekad rollen som flickvän och växlandet mellan 

Oliver och Marzia upphör. Elio har gjort sitt slutgiltiga val. 

    Att Marzia och Chiara får mer uppmärksamhet i Guadagninos film än i romanen får till följd 

att det heterosexuella alternativet ställs i kontrast till det homosexuella, medan de i boken 

förekommer i symbios med varandra. Genom att gestalta Elios aktiva val att rata Marzia för 

Oliver målar adaptionen upp en bild där heterosexualitet och homosexualitet inte kan existera 

samtidigt. Den mindre komplexa bilden av sexualitet i filmen skulle kunna förstås som en 

förenkling av dramaturgin i översättningen till filmmediet men den här uppsatsen talar för en 

annan tolkning. Det har i analysen redan framgått att Guadagnino har förstärkt Marzias och 

Chiaras närvaro som potentiella sex- och relationspartners. Både relationen Elio/Marzia och 

Oliver/Chiara är som behandlat under rubriken ”Marzias och Chiaras funktion” av uttalat 

sexuell natur. Scener har också lagts till som gör dem till mer genomgående inslag i 

relationsintrigen än vad som sker i den förlaga boken utgör. Sista gången vi möter Chiara i 

Guadagninos version sker till exempel mot filmens slut när Elio och Oliver tar bussen till 

Bergamon och hon lämnas utan avsked, bara Olivers höjda hand genom bakrutan. Mönstret 

som redan anas på andra håll och som återigen aktualiseras i detta fall är att kvinnorna 

inkluderas för att exkluderas: Marzias och Chiaras närvaro som potentiella partners förstärks 

men endast för att de sedan ska bli bortvalda. När Oliver några månader efter sommarromansen 

i både Guadagninos och Acimans verk ger Elio beskedet att han trots allt ska gifta sig med en 
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kvinna blir det framför allt ett uttalat nederlag i filmen där valet mellan samkönat begär och 

olikkönat begär genomgående har ställts i opposition mot varandra. Vad skälet till det upplägget 

kan vara kommer behandlas i nästa analysdel, under rubriken ”Det andra alternativet”. 

    Antikens greker hade som nämnts en mer flytande syn på sexuellt begär i jämförelse med 

den moderna synen på sexualitet och sättet att tänka på föremålen för begär som motsatser var 

för dem främmande enligt Foucault. ”The Greeks did not see love for one’s own sex and love 

for the other sex as opposites, as two exclusive choices, two radically different types of 

behaviour”.350 Även om man inte gjorde stor skillnad på begäret till manliga och kvinnliga 

individer skilde sig fortfarande synen på män och kvinnor åt. Som Foucault skriver var 

maktfördelningen och rollerna inom en relation av central betydelse för vad som uppfattades 

normativt och att den ena parten hade rollen som dominant/aktiv/penetrerande medan den andra 

var submissiv/passiv/penetrerad.351 Rollfördelningen var starkt förknippat med synen på 

könsroller där den dominanta rollen sammankopplades med manlighet och den submissiva med 

kvinnlighet.352 Elio och Oliver följer till en början med tydlighet den dominans-submissiva 

modellen i Acimans version för att sedan med samma tydlighet frångå den. I Guadagninos 

version är frågan om anal penetration inte ett utforskat ämne men Oliver antyds på andra sätt 

inneha den dominanta rollen i förhållande till Elio. Eftersom penetrationsfrågan utelämnas är 

den senare omfördelningen av makt inte heller ett lika tydligt intriginslag. 

    Att kvinnor och kvinnlighet hör till den submissiva rollen i Elios tankevärld framgår tydligt 

i Acimans bok, och den gemensamma placeringen inom penetrationsmodellen får till följd att 

Elio vid olika tillfällen jämför sig med kvinnorna i berättelsen. Som framgått av analysen är 

inte detta något som leder till särskilt mycket mer förståelse eller sympati för dem. Den manliga 

föreningen framstår både i bok och film som ett ideal och vägen till upphöjdhet via eros. 

Föreningen med kvinnor framstår underlägsen i sammanhanget och som att den endast har ett 

fysiskt värde. 

    Den samkönade relationen med Oliver presenteras visserligen som överlägsen men Elio 

fortsätter ändå i Acimans version att ha sex med Marzia och åtrå andra kvinnor. I detta framstår 

Elios sexualitet och begär som något flexibelt i enlighet med det antika förhållningssättet. I 

Guadagninos tolkning ställs istället samkönat och olikkönat begär mot varandra som två 

alternativ för Elio att välja mellan. Skälen som kan tänkas ligga bakom dessa skillnader i fråga 

om begär kommer behandlas i slutdiskussionen under rubriken ”Det andra alternativet”.  

                                                   
350 Foucault, 1990, s. 187. 
351 Ibid., s. 215. 
352 Ibid., s. 46. 
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Avslutande diskussion 

 

I analysen framkommer det att det i både bok- och filmversionen av Call Me by Your Name 

finns en antik tematik närvarande som också återfinns i Platons Gästabudet. Trots romanens 

och filmens gemensamma antika inslag finns det även skillnader mellan Acimans och 

Guadagninos sätt att skildra vissa ämnen. Två av de mest framträdande skillnaderna kommer 

behandlas i den här avslutande diskussionen. Den första är hur författaren Aciman och 

regissören Guadagnino har förhållit sig till kroppslighet och andlighet, något som har 

behandlats i kapitlet ”Soma och Psyche”. Den andra är hur Elios begär skildras. Som det har 

framkommit i kapitlet ”Sexuellt begär” attraheras Elio av båda könen och fortsätter göra det 

berättelsen igenom. I Guadagninos version presenteras det samkönade och det olikkönade 

begäret som ett val. Vad får det för effekt för budskapet i Guadagninos version att Marzia och 

Chiara istället väljs bort när Elio och Oliver väl väljer varandra? Hur vi kan förstå dessa två 

skillnader kommer behandlas under ”Ett steg framåt, ett steg bakåt” och ”Det andra 

alternativet”. 

    Utifrån slutsatserna den här diskussionen leder fram till kommer också frågan ställas hur 

queer Acimans tillämpning av antik tematik egentligen är under rubriken ”Den antika 

queerhetens begränsningar”. Avslutningsvis kommer bokens och filmens slut att jämföras. Hur 

ska vi tolka verkens respektive slut? I Acimans bok förekommer den fjärde epilogdelen ”Ghost 

Spots” som till största del saknas i Guadagninos filmatisering. I relation till de antika inslag 

analysen har visat återfinns i båda verken, närvarande i Platons Gästabudet, vilka slutsatser kan 

dras om Elios och Olivers romans? Det är något som kommer utredas under rubriken ”En 

sommarromans eller själsfränder för livet?”. 

 

 

Ett steg framåt, ett steg bakåt. 

 

När det kommer till Acimans tematiska blandning av kroppslighet och andlighet, koncept som 

genom historien har hört samman med uppfattningar om låga och höga värden, kan 

förfaringssättet förstås som en aktiv motståndshandling. Jonathan Dollimore tar i Sexual 

Dissidence upp ett exempel på hur marginaliserade grupper inom en maktordning applicerar 

företeelser som vanligtvis är sammanknippade med den makt som har marginaliserat dem från 

första början. Han ger ett litterärt exempel i form av The Well of Lonliness (1928) av Radclyffe 
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Hall (1880–1943) i vilken sexuella avvikare i förhållande till heteronormen framställs som 

frälsarfigurer och martyrer, som förkunnar moraliska budskap i texten. Författaren lånar alltså 

en religiös tematik från en dominant maktordning som historiskt har använts till att fördöma 

och exkludera gruppen. Berättargreppet kan förstås som en subversiv överskridande handling 

som sätter uppdelningen mellan norm och marginal i gungning.353 I ljuset av dessa iakttagelser 

Dollimore gör skulle en tolkning av Acimans text kunna leda till slutsatsen att hans 

berättarstrategi att blanda kroppslighet och framför allt samkönat begär med historiskt högt 

ansedda värden är, i en modern kontext, en subversiv motståndshandling mot den normstyrda 

maktordning i samhället som annars hotar att marginalisera avvikare som språkligt, kulturellt 

och/eller moraliskt oförmögna. Avvikarna i det här fallet är Elio och Oliver som med sitt 

samkönade begär bryter mot den heteronormativa ordningen. Acimans tematiska 

sammanblandande av kroppslighet (framför allt uttryckt i Elios sexuella begär) med högt 

värderade ämnen som religion, ”finkultur” och filosofi utgör också ett ställningstagande mot en 

lång tanketradition av att hålla dessa sfärer ideologiskt åtskilda och värderade till 

kroppslighetens nackdel i Väst. Sist men inte minst utgör Acimans hållning också ett brott med 

den antika period han använder som tematisk inspirationskälla. Ur Platons Gästabudet plockar 

han med sig budskapet om de transcenderande effekter kärleken kan ha för två älskande men 

överger de dikterande villkoren för hur samkönat begär ska få ta sig uttryck. I Acimans version 

finns ingen motsättning mellan kroppslighet och andlighet – Elio och Oliver finner vägen till 

ett upphöjt varande ändå. 

    Guadagnino å sin sida är mer traditionell i sin hållning. Det går knappast att förneka att 

filmadaptionen har ett sensuellt bildspråk och att sexuella handlingar förekommer som en del 

av berättelsen men när det kommer till de yttersta exemplen på kroppslighet i Acimans förlaga 

saknas de i filmversionen. Penetrationsfrågan utelämnas helt – detta trots att den har en 

betydande roll i romanen. Sex skildras visserligen, till exempel när Elio utför oralsex på Marzia, 

men kameran är aldrig lika närgången vid motsvarande interaktion mellan Elio och Oliver. Det 

samkönade paret förskonas från en allt för utelämnande porträttering i samband med de mest 

intima ögonblicken och när dessa ögonblick närmar sig viker kameran undan, eller så klipps 

scenen. Guadagnino väljer att presentera relationen på ett sätt som stämmer in på hans vision 

om en idyll och då är det de här elementen som utesluts. 

    För att ge denna konstnärliga avvägning ett sammanhang finns det skäl att uppmärksamma 

den tradition både Acimans och Guadagninos verk är en del av, den att skildra manligt samkönat 

                                                   
353 Dollimore, 2018, s. 79–80.  
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begär med antik tematik. Eve Kosofsky Sedgwick spårar uppkomsten av den litterära 

traditionen främst till 1800-talets romantiska era. Det återvaknade intresset för antiken, både 

inom den tyska och den brittiska litteraturvärlden, ledde till att perioden kom att bli en 

projektionsyta för olika utopiska spekulationer. Med sin öppna beundran av den 

vackra/unga/manliga kroppen som ett ideal erbjöd antiken på två punkter ett ideologiskt 

kontrasterande alternativ till den dominanta kristendomens fokus på kvinnan som en 

representant för kroppslighet vilket också var en kvinnlig kroppslighet omgärdad av maximal 

ängslan och förbud. Sedgwick skriver att dessa två signifikanta skillnader från kristendomen 

”were conflated or conflatable in thought and rethoric about ”the Greeks”: an imagined 

dissolving of the bar of prohibition against the enjoyed body, and its new gendering as 

indicatively male”.354 

    Linda Dowling beskriver också i Hellenism and Homosexuality in Victorian Oxford hur 

vurmen för antiken fick fäste i det engelska samhället genom de universitetsreformer som 

skedde under 1800-talet. Antikens kultur ansågs vara något att ta efter och använda sig av för 

att fortsätta utveckla England vidare in i framtiden, i en tid då man uppfattade att den kulturella 

utvecklingen riskerade att stagnera. Bland eleverna på lärosäten som Oxford fanns det de som 

hade ett särskilt intresse för de klassiska studierna, speciellt av Platon och Gästabudet, då man 

i denna framställning av det ideala pederastförhållandet såg en chans att omvälva sin samtid 

även i fråga om begär.355 Att hänvisa till pederastpraktiken som något ädelt och 

eftersträvansvärt blev, visar Dowling, en taktik för att legitimera manligt samkönat begär i en 

form samhället förhoppningsvis kunde acceptera då den utbildade viktorianska medelklassen 

redan skattade antiken högt i andra avseenden.356 

    Sedgwick framhåller Oscar Wilde (1854–1900) som en av dem som med sin kulturella insats 

i form av The Picture of Dorian Gray (1891) kom att definiera den moderna (manliga) 

homosexuella identiteten.357 Wilde använde sig av den antika tematiken, inte minst närvarande 

i The Picture of Dorian Gray, men abstraktion fungerar samtidigt som ett alibi. Tolkningen av 

verket som beskrivande samkönat begär – eller inte – är upp till läsaren.358 Sedgwick 

konstaterar att det hellenistiska idealet, i den mån det är menat att medföra en tillslutning av de 

omfattande klyftor som uppkommit till följd av homosexuell panik i kulturen, samtidigt har 

samma panik ”so deeply at the heart of its occasions, frameworks, demands and evocations that 

                                                   
354 Sedgwick, 2008, s. 136. 
355 Dowling, 1997, s. 66. 
356 Ibid., s. 28. 
357 Sedgwick, 2008, s. 49. 
358 Ibid., s. 164 ff. 
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it becomes not only inextricable from but even a propellant of the cognitive and ethical 

compartmentalizations of homophobic prohibition”.359 Antikens öppenhet kring samkönade 

begärsrelationer mellan män (på vissa premisser) erbjöd visserligen stoff att använda i den 

litterära och kulturella skildringen av (manligt) samkönat begär under romantiken och senare, 

men samma öppenhet ledde också till en försiktighet vid tillämpningen. Det är viktigt att minnas 

att den antika tematiken inte hämtas ur en oförorenad gruva som Sedgwick skriver, det är istället 

en tolkning och en tillämpning som uppstår i relation till kristendomen, i en för 1800- och 1900-

talet specifik situation.360 

    När Wilde kom att ställas inför rätta 1895, anklagad för att ha gjort sig skyldig till oanständiga 

handlingar (i detta fall och med modern terminologi homosexuella handlingar), använde han 

sig även då av hänvisningar till antiken. I det tal han i rättssalen höll till sitt försvar förklarar 

han betydelsen av en fras skriven av den unge lord Alfred Douglas, en av de personer Wilde 

påstods ha haft, enligt den tidens normativa konventioner, en otillbörlig relation med. 

 

“The love that dare not speak its name” in this century is such a great affection of an elder 

for a younger man as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very 

basis of his philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and 
Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect […] It is 

beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. 

It is intellectual, and it repeatedly exists between an elder and a younger man, when the 
elder man has intellect, and the younger man has all the joy, hope and glamour of life before 

him. That it should be so the world does not understand. The world mocks it and sometimes 

puts one in the pillory for it.361 

 

Wilde förklarar betydelsen av frasen, och den relation han menar att den anspelar på, som en 

antik pederastisk relation. I sitt försvar hänvisar Wilde till ett historiskt västligt kontaktnät av 

högt aktade kulturpersonligheter i ett försök att skänka relationsformen legitimitet i sin nutid: 

David och Jonathan (historiska personer omnämnda i Bibeln), Platon, Michelangelo och 

Shakespeare. Han avvisar vidare idén om att relationen skulle vara onaturlig och framhåller att 

den är vacker, god, ren, perfekt och den noblaste formen av tillgivenhet. Framför allt framhåller 

Wilde relationens själsliga och intellektuella aspekter – inte den kroppsliga och sexuellt 

begärsstyrda. Vad han gör är att särskilja det Platon skulle definierat som god eros från sin 

motsats, dålig eros, och förneka förekomsten av vad det senare representerar. Den antika 

tematiken var lockande att använda i opposition mot en förbudsorienterad kristen ordning 

                                                   
359 Sedgwick, 2008, s. 138. 
360 Ibid., s. 139. 
361 H. Montgomery Hyde, Oscar Wilde. A biography, (London, 1975), s. 329. 
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skriver Sedgwick, men som exemplet visar användes den inte på ett sätt som till fullo blottade 

det samkönade begärets alla sidor.362 

    En som i likhet med Wilde framhöll relationsformens positiva aspekter var författaren André 

Gide (1869-1951). I (1925), Falskmyntarna på svenska, arbetade Gide bland annat med 

motsatser och som en antites till den välvillige morbroder Édouard förekommer också en 

illvillig Comte de Passavant. Båda männen figurerar som moderna erastesalternativ till den 

begärda tonårspojken Olivier. En författarpersona framträder i texten på en metanivå och 

reflekterar över handlingens utveckling på följande vis: ”Med vilken omsorg skulle inte 

Édouard låtit honom [Olivier] utveckla sig? Med vilken kärleksfull omsorg skulle han inte ha 

lett honom, hjälpt honom att finna vägen till sig själv? Passavant kommer säkert att förstöra 

Olivier. Ingenting är farligare för honom än denna ombonade skrupelfrihet.”363 Édouard som 

till slut vinner sin unge systersons(!) gunst får därtill sin systers välsignelse. Systern hoppas att 

Édouards relation till hennes son ska göra ynglingen gott och hålla honom borta från avvägarna 

i livet. Hon menar vidare att relationen kommer gynna dem båda och att Olivier i sin tur kommer 

inspirera Édouard att bli den vägledare han behöver vara. ”Det är Olivier som ska göra dig 

bättre”, säger systern till Édouard. ”Vad kan man inte göra av sig själv då man är förälskad?”364 

Den sista retoriska frågan kan återkopplas till det första textexemplet som gavs av Gästabudet 

i den här uppsatsen, det som skildrar tanken om att det är genom sin kärlek till varandra och 

rädsla för att göra den andre besviken en eromenos och erastes utvecklar sin fulla potential och 

goda karaktär (se s. 15). Också i Gides Falskmyntarna ställs alltså värden förknippade med god 

eros mot värden förknippade med dålig eros och ett andligt betonat alternativ mot ett kroppsligt 

betonat alternativ, med målet att framhålla det ena som vackert, gott, rent, perfekt och nobelt 

(Wilde) genom kontrastverkan. Ställd mot en korrumperande skurk som Comte de Passavant 

framstår morbrodern onekligen som ett positivt alternativ i Falskmyntarna. 

    Guadagninos valda sätt att skildra andlighet kontra kroppslighet i sin version av Call Me by 

Your Name bygger inte på samma kontrastverkan men hans uttalande apropå frånvaron av 

explicita sexscener mellan Elio och Oliver (”I don’t see much organs in an idyll”), liksom 

undvikandet att blanda högt ansedda värden med kroppslighet samt hans uteslutande av de 

extremaste exemplen på kroppsliga skildringar i Acimans ursprungstext tyder ändå på en 

värdegrundad gränsdragning mellan sfärerna. Andligheten värderas högre och uppfattas vara 

bättre lämpad för att framställa relationen som idyllisk och kroppsligheten får då stå tillbaka. 

                                                   
362 Sedgwick, 2008, s. 136. 
363 André Gide, Falskmyntarna, övers. Gunnar Ekelöf (Stockholm, 1947 [1925]), s. 208 f. 
364 Ibid., s. 281, 298. 
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Medan taktiken i Guadagninos fall helt säkert är menad att få relationen att framstå som ett 

eftersträvansvärt romansideal för tittarna kunde föregångare som Wilde inte hoppas på mycket 

mer än acceptans av samtiden. Det han i rättssalen sa till sitt försvar visade sig inte räcka för att 

göra skillnad och han dömdes slutligen till två års fängelse vilket i förlängningen ledde till slutet 

på hans karriär. I jämförelse med Guadagninos filmatisering kan Acimans sätt att hantera den 

antika tematiken förstås som ett aktivt brott med tidigare restriktioner, inte bara de som från 

början instiftades av den antika inspirationskällan utan också de som upprätthölls av den äldre 

litterära skildringstraditionen Wilde och Gide tillhörde. Guadagninos filmadaption innebär 

istället ett steg tillbaka mot det ursprunget. Aciman däremot låter i Call Me by Your Name den 

antika täckmanteln falla åt sidan och blottar det samkönade begärets samtliga aspekter för sin 

samtid. 

 

 

Det andra alternativet 

 

Att Guadagnino positionerar det samkönade och det olikkönade begäret som ett val att göra 

mellan två alternativ skulle lätt, om man utgår ifrån att han även i detta fall söker sig tillbaka 

till en äldre skildringtradition, kunna leda till tolkningen att han har iscensatt ett val mellan 

homo- och heterosexualitet – detta i enlighet med den moderna oppositionsmodellen Sedgwick 

menar har präglat 1900-talets tänkande i stor utsträckning.365 Svaret är nödvändigtvis inte så 

enkelt. Traditionen att tillämpa antik tematik, och genom den finna en accepterad uttrycksform 

för manligt samkönat begär, var vid uppkomsten under 1800-talet ännu inte inbegripen i en ”as-

yet-unthought-of polarization of ’homosexual’ versus ’heterosexual’”, skriver Dowling. Hon 

framhåller att det tenderar att ske men att det är anakronistiskt att anta att den diskursiva 

polariseringen var aktuell redan innan sekelskiftet, tvärtom innefattade tiden dessförinnan en 

mängd varierande psykosociala kategorier.366 Apropå skildringstraditionen av samkönat begär 

nämner Dowling en ingrediens: hävdelsen att relationsformen var ädel just för att den inte 

involverade den kroppsliga låghet man sammankopplade med begäret till kvinnor: ”the claim 

of a higher male eroticism that is more spiritual precisely as it has been freed from the baser 

imperatives of merely instinctual or animal reproductivity”.367 Att då hävda att konflikten står 

mellan homosexualitet och heterosexualitet i generell mening osynliggör det faktum att den här 

                                                   
365 Sedgwick, 2008, s. 72 f. 
366 Dowling, 1997, s. 133 f. 
367 Ibid., s. 29 f. 
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skildringstraditionen i sitt ursprung, och som en del av sitt existensberättigande, bygger på att 

idealisera det egna värdet genom en motsatspositionering till, och förkastelse av, kvinnliga 

värden och den kroppslighet föreningen med kvinnor framhålls representera. Det är en 

inneboende konfliktformulering specifik för traditionen, inte en konflikt kommen av senare 

tiders diskursiva polarisering av sexuella kategorier. 

    Med allt detta i åtanke är det svårt att bedöma vad som har format Guadagninos porträttering 

av relationerna i filmadaptionen. Antingen är det en återspegling av den tidigare traditionen 

eller den senare diskursens formuleringar av sexualitet. Det som går att konstatera är att 

Guadagnino, till skillnad från Aciman, i högre grad presenterar begärsformerna som ett val. 

Acimans originaltext, trots att även den har den manliga samkönade relationen som mittpunkt, 

söker ett mer neutralt förhållningssätt till sexualitet och sexuellt begär som något flytande och 

flexibelt. Detta sker mer i linje med antikens syn på begär som en aptitfråga och smaksak. 

    Följande resonemang kretsar kring förhållandet mellan homo- och heterosexualitet men som 

ett sätt att åskådliggöra Guadagninos möjliga motiv är det lika relevant och applicerbart som 

om man utgick från tanken om konflikten mellan den äldre skildringstraditionens värden och 

den antites kvinnan har fått representera. Sedgwick lyfter fram i Epistemology of the Closet att 

det som presenteras vara ett symmetriskt oppositionsförhållande i en kulturell diskurs, 

exempelvis hetero- och homosexualitet, aldrig handlar om en jämlik maktbalans mellan 

parterna. Den ena parten är dominerande och bygger sin sammanhållning på den andra partens 

exkludering. Att exkludera vad den underordnade parten sägs stå för tillskriver omvänt den 

egna parten den betydelse som önskas. Sedgwick konstaterar i anslutning till detta att 

användningen av termen homosexualitet i relation till heterosexualitet var något som uppstod 

med bakomliggande skäl. Motsatsförhållandet formulerades i ett sammanhang som inte 

präglades av ”spacious emotional or analytic impartiality”, skriver Sedgwick, ”but rather of 

urgent homophobic pressure to devalue one of the two nominally symmetrical forms of 

choice”.368 Formuleringen var alltså inte menad att gynna det som bortom det skenbara 

symmetriska oppositionsförhållandet i själva verket utgör en subgrupp. Om den homosexuella 

relationen positioneras som ett underlägset alternativ i den normativa ordningen ute i samhället 

sker det omvända i den rådande ordning som upprättas inom ramarna för Guadagninos 

berättelse. Uppbyggandet av Marzia och Chiara som relationsalternativ – och att de aktivt väljs 

bort – får därmed en förklaring. Det är inte bara två unga kvinnor som väljs bort utan också vad 
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de representerar – ett antagonistiskt alternativ till den samkönade relationen som enligt filmens 

inneboende logik är det eftersträvansvärda idealet. 

    När Elio och Oliver blir tillsammans handlar segern i Guadagninos version lika mycket om 

att de väljer varandra som vad de väljer att tacka nej till. En sidoeffekt av att positionera 

alternativen som ett val är också att Guadagnino så ser till att Elios och Olivers relation är 

baserad på exklusiv tvåsamhet. Han utesluter därmed i sin tolkning den queera tendens Elios 

och Olivers öppna förhållande kan förstås som i Acimans förlaga. Elios uttryckta begär som 

riktas mot både män och kvinnor i boken och som skulle ha kunnat nyansera den moderna 

oppositionsmodellen homo-/hetero (om konflikten tolkas som sådan) manövreras på samma 

sätt ut ur berättelsen. Detta gör att Guadgninos berättelse sammantaget, trots sina antika inslag 

i övrigt, står för en återgång antingen till den äldre skildringstraditionen av samkönat begär eller 

till en modern bild av sexualitet med kategorierna homo- och heterosexualitet som grund, på 

punkter där Acimans version tvärtom gör queert motstånd mot de normativa modellerna, både 

den antika (som föregående kapitel visar) och den modernt heteronormativa. 

    I förhållande till inspirationskällan jag menar att Gästabudet utgör leder Acimans och 

Guadagninos respektive skildringar till tre olika positioneringar i frågor som begärsuttryck, 

makt och kvinnor. Vi har Platons inställning, Acimans och Guadagninos, och ingen är den andra 

helt lik. 

 

 

Den antika queerhetens begränsningar 

 

För att sammanfatta hur Acimans beskrivning av Elio och förhållandet med Oliver kan påstås 

göra queert motstånd kommer här en genomgång av sätten som normfrånskridandet sker på. 

Till att börja med var den maktstruktur Foucault beskriver med sin penetrationsmodell ytterst 

central för antikens syn på normativ sexualitet.369 I Acimans skildring av Elios och Olivers 

relation är modellen i högsta grad närvarande i Elios sätt att tänka men när det väl blir allvar 

mellan honom och Oliver frångår paret den förväntade rollfördelningen och delar den dominant 

penetrerade rollen, och därmed också makten, mellan sig. På detta sätt frigör sig paret från en 

modell som utgår från tanken om den ena partens konstanta överhet gentemot en underordnad 

part. 

                                                   
369 Foucault, 1990, s. 215. 
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I fråga om avvikelserna i förhållande till ett modernt sexualitetskoncept finns det här skäl att 

återigen ta upp genusteoretikern Judith Butlers heterosexuella matris. Butler använder som 

tidigare nämnts begreppet för att beskriva en i samhället etablerad uppfattning om en 

orsaksrelation, nämligen den att det bara finns två biologiska kön och att den givna ordningen 

skulle vara att en individs biologiska könstillhörighet ”stämmer överens” med den 

genusidentitet (könsroll) individen intar, plus att personens sexuella begär är uteslutande riktat 

mot det motsatta könet.370 Butler menar att den ordningen inte alls är given och antagandet att 

den skulle vara det i olika sammanhang beror på ett heteronormativt tänkande. Till det 

heteronormativa tänkandet kan även idén om tvåsamhet som en given relationsform läggas till. 

Det främsta queera brottet som förekommer i båda versionerna av Call Me by Your Name består 

i att Elio ger uttryck för samkönat begär. Hans begär är inte enbart riktat mot det motsatta könet 

utan båda. Guadagninos tolkning antyder i högre grad att Elios sexuella och personliga 

utvecklingsresa landar i att han väljer bor det olikkönade begäret för det samkönade och axlar 

en homosexuell identitet. 

    Som en andra avvikelse från matrisen beskriver Elio i Acimans text hur hans inre 

könsidentitet/genusidentitet inte nödvändigtvis överensstämmer med den biologiska kroppen. I 

den sexuella kontakten med män och kvinnor vill han vara både man och kvinna.371 I detta rör 

sig Acimans Call Me by Your Name bortom de heteronormativa ramar Judith Butler beskriver 

vilka förutsätter ett enhetligt förhållande mellan det biologiska könet och genusidentiteten. Elio 

upplever sig inte tvunget ha en manlig könsidentitet bara för att han har en biologiskt manlig 

kropp utan beskriver hur han pendlar fram och tillbaka mellan ett manligt och ett kvinnligt 

alternativ. Detta är något som förmedlas till läsaren via Elios utskrivna tankar och frånvaron av 

samma resonemang i Guadagninos version är förståelig då en berättarröst, som hade kunnat ge 

tittaren samma insikter om Elios perspektiv på saken, saknas. Som ett tredje och sista queert 

brott följer inte Elios och Olivers relation tvåsamhetsnormen, vilket den gör i Guadagninos 

version. Elio har sexuella relationer till både Oliver och Marzia parallellt, utan att det 

presenteras som ett skäl till konflikt eller avundsjuka, varken för Elio eller Oliver. Den utökade 

relationsformen bygger emellertid inte på samtliga parters medvetna deltagande. 

    Det finns skäl att fråga sig i vilken utsträckning Acimans tillämpning av antik tematik står 

sig som en möjlighet att queera en heteronormativt definierad syn på sexualitet när ljuset riktas 

mot strategins brister. Frångåendet av Foucaults penetrationsmodell i romanen är ett exempel 

                                                   
370 Butler, 2011a, s. 74 f. 
371 Aciman, 2009, s. 25. 
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att börja med för även efter att paret har frångått den reflekterar Elio på ett sätt som talar om att 

modellen fortfarande är högst gällande. Efter att han har fått inta den penetrerande rollen känner 

han sig som en lärare och dessutom äldre än Oliver, han känner också att han måste beskydda 

honom. Detta är klassiska erastesattribut tillhörande den dominanta parten i en 

erastes/eromenos-relation.372 Även om de ombytta rollerna leder till en omfördelning av makt 

ifrågasätts aldrig själva systemet vars maktfördelning utgår ifrån vem som penetrerar och vem 

som penetreras. Det närmaste en jämlikhet paret kommer är att byta roller och turas om inom 

modellen som på så vis aldrig ogiltigförklaras utan bekräftas. Att penetrationsfrågan aldrig 

tematiseras i Guadagninos verk hade kunnat tolkas som ett sätt att frångå dessa idéer om 

maktfördelning på antika grunder men då han på andra sätt framställer relationen som klassisk 

pederastisk, och förmedlar bilden av Oliver som dominant i förhållande till Elio i andra 

avseenden, ges tittaren aldrig några uppenbara skäl att överge den uppfattningen när kameran 

viker undan från den sexuella samvaro som utan tvekan förekommer. Genom att utelämna 

ämnet tillåts istället en mer traditionell bild att bestå. 

    När det kommer till Elios avvikelser i fråga om den biologiska kroppens relation till 

könsidentiteten bekräftar hans reflektioner återigen Foucaults penetrationsmodell. Att vara 

kvinna avslöjar sig som likställt med att inta den penetrerade rollen, att vara man innebär 

omvänt att inta den penetrerande rollen.373 I den mån bytet av könsidentitet i den sexuella 

relationen fortfarande kan hävdas vara queert i det läget är den queera variationen endast 

förbehållen män. Det framstår inte vara så att kvinnor har möjligheten att vara något annat än 

”all-women”. Medan den biologiskt manliga parten alltså har större könsidentitetsrörlighet 

förblir den kvinnliga könsidentiteten ofrånkomligt fixerad vid den biologiska kvinnokroppen 

och en underordnad roll. Vad gäller maktfördelningen mellan könen är den alltså stabil i fråga 

om kvinnor, det enda en man kan göra är att ”sänka sig” till en kvinnas nivå. Att det inom 

ramarna för Acimans Call Me by Your Name skulle röra sig om en värdesänkning antyds av att 

Elio känner sådan ångest efter den första natten med Oliver, en ångest han kommer till rätta 

med först när den penetrerande rollen tillfaller dem båda. 

    Modellen frångår aldrig heller motsatsrelationerna ”man och kvinna” eller ”manligt och 

kvinnligt”, vilket bekräftar den heteronormativa matrisens binära tankespår.374 Den antika 

begärsmodellen som tematiseras i Acimans Call Me by Your Name kan bevisligen användas för 

att göra motstånd och queera bilden av manlig sexualitet i förhållande till den moderna 

                                                   
372 Foucault, 1990, s. 195. 
373 Ibid., s. 46. 
374 Butler, 2011a, s. 75. 
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heteronormativa matrisen, men det är ett motstånd som har sina begränsningar, och det är inte 

ett alternativ som öppnar för en motsvarande kvinnlig nyansering. Inte heller är det en 

tillämpning som tillåter en höjning av kvinnans status till den nivå att hon skulle betraktas som 

mannens jämlike. Vid studiet av hur Acimans gestaltade kärlekshistoria kan sägas utmana 

normer och konventioner är resultatet inte entydigt. På vissa punkter kan det sägas stämma men 

texten ger även uttryck för strukturer som upprätthåller ojämlika maktförhållanden som inte 

bara påverkar relationen mellan män och kvinnor utan också den mellan de två unga männen i 

den centrala kärleksrelationen. I sökandet efter en mer tillåtande tid där kärleken mellan 

människor kan få uttryckas i friare former och på lika villkor, samkönad som olikkönad, bör 

blicken kanske ändå riktas framåt mot en alternativ framtid och inte bakåt mot ett idealiserat 

förflutet. 

 

 

En sommarromans eller själsfränder för livet? 

 

Som redan konstaterat framstår Guadagninos version som en coming-of-age- berättelse, mer än 

boken berättelsen är baserad på. Detta som en följd av att Elio framställs som mer oerfaren 

sexuellt när det kommer till utlevande av begär, både med kvinnor och män, inte bara män. Via 

utforskandet av sin sexualitet träder han traditionellt in i förståelsen av sig själv och vuxenlivet. 

Elios utvecklingsresa framställs som att den efter ett växlande fram och tillbaka slutar med att 

han väljer Oliver före Marzia, samkönat begär före olikkönat begär och homosexualitet före 

heterosexualitet. Även om Elio och Oliver vid filmens slut inte får varandra framstår det valet 

som slutmålet för film-Elios personliga resa tittaren har fått följa med på under filmens gång. 

Att Olivers besked om sitt giftermål tar hårt avslöjas i Elios ansikte när han efter telefonsamtalet 

sätter sig ner framför en eldstad och gråter stilla, men det är en sorgsenhet som övergår i ett 

trotsigt leende genom tårarna. Leendet stärker bilden av relationen som över men samtidigt en 

erfarenhet att uppskatta, något att lära av och i enlighet med faderns råd ta med sig på vägen 

vidare genom livet utan att låta den tillhörande smärtan avtrubba en. I låten som spelas i 

samband med den sista sekvensen, ”Visions of Gideon” av Sufjan Stevens, upprepas bland 

annat textraderna ”I have loved you for the last time”, vilket onekligen stärker idén om ett 

avslut.375 

                                                   
375 Sufjan Stevens, ”Visions of Gideon”, från Call Me by Your Name. Original Motion Picture Soundtrack, Sony 

Music Masterworks (New York, 2017). 
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Bok-Elio däremot får aldrig något sådant definitivt avslut och det är oklart om han någonsin 

förmår praktisera rådet att leva, lära och gå vidare. I ”Ghost Spots”, den sista delen som 

mestadels saknas hos Guadagnino, beskriver Elio hur den sporadiska brevkorrespondensen med 

Oliver dör ut med åren och hur han inte längre kan veta om hans tankar och fortsatta känslor 

gentemot Oliver har en motsvarighet hos denne. När Elio väl uppsöker Oliver får han ändå veta 

att denne noggrant har följt hans karriär på avstånd och att han på sitt kontor har ett vykort 

inramat på väggen, ett vykort Oliver en gång i tiden tog med sig från Elios rum. De själsliga 

banden har ändå bestått, även under den långa tid tystnad har rått mellan dem. Deras sista möte 

sker på samma plats som de träffades första gången, villan i Italien, och läsaren lämnas i 

ovisshet kring hur deras relation kommer att te sig i framtiden. De sista raderna utgörs av Elios 

uttryckta önskan att Oliver en gång för alla ska bekräfta att hans känslor motsvarar Elios egna: 

 

If you remember everything, I wanted to say, and if you are really like me, then before you 
leave tomorrow, or when you’re just ready to shut the door of the taxi and have already 

said goodbye to everyone else and there’s not a thing left to say in this life, then, just this 

once, turn to me, even in jest, or as an afterthought, which would have meant everything to 
me when we were together, and, as you did back then, look me in the face, hold my gaze, 

and call me by your name.376 

 

Vare sig om Elios önskan uppfylls eller ej visar hans behov av bekräftelse på att deras relation 

fortfarande rymmer en osäkerhet kring var de har varandra. Som huvudpersonens följeslagare 

nekas även läsaren ett definitivt svar. Elio hävdar vid mötet med Oliver, femton år efter 

förhållandet, att: 

 

In the weeks we’d been thrown together that summer, our lives had scarcely touched, but 

we had crossed to the other bank, where time stops and heaven reaches down to earth and 

gives us that ration of what is from birth divinely ours. We looked the other way. We spoke 

about everything but. But we’ve always known, not saying anything now confirmed it all 

the more. We had found the stars, you and I. And this is given once only.377 

 

Att Elio menar att det han delade med Oliver ”is given once only” tyder på att deras relation 

var speciell, att de var vad man skulle kalla sanna själsfränder. Även om Elio inte praktiserar 

exklusiv tvåsamhet kroppsligen tycks han helt klart göra det på ett själsligt plan i förhållande 

till Oliver. Kirk Ormand poängterar att komediförfattaren Aristofanes medverkan fungerade 

                                                   
376 Aciman, 2009, s. 248. 
377 Ibid., s. 244. 
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som ett underhållande inslag i Gästabudet och bör tolkas därefter.378 Detta har emellertid inte 

hindrat människor i senare tidsskeden att utvinna idéer om ödesbestämda själsfränder ur 

Aristofanes anförande, speciellt då han beskriver hur varelserna Zeus klöv i två sedan delningen 

ständigt söker att förenas med sin andra hälft.379 Det är också till denna berättelse Frederick S. 

Roden drar paralleller när han diskuterar likheterna mellan hur Aciman tematiserar judendomen 

som en högre form av gemenskap och det samkönade begärets löfte om förening. Det finns 

mycket riktigt inslag i Acimans text som alluderar på myten, Elio funderar till exempel vid ett 

tillfälle: ”When had they separated us, you and me, Oliver? And why did I know it, and why 

didn’t you?”380 I en annan situation blandas myt, begär och judiskt bildspråk när Elio föreställer 

sig deras fysiska förening: ”My Star of David, his Star of David, our two necks like one, two 

cut Jewish men joined together from time immemorial”.381 

    I Gästabudet hamnar emellertid tanken om de två sökande halvorna i en intressekonflikt med 

vägen mot den fullkomliga förståelsen och den ultimata föreningen med idévärlden Platon 

pekar ut via Diotimas tal. Ett avgörande steg i den utvecklingen är att gå från att älska skönheten 

hos en kropp till att älska alla kroppar och som ett senare steg se skönheten i alla ting, och 

slutligen bortom alla ting.382 Föreningen av halvorna antyder trots allt en komplettering, en 

tillfredsställelse och avslutad strävan i och med att en specifik själsfrände är funnen. Om 

filosofens utveckling är en strävan mot odödligheten genom föreningen med det Eviga framstår 

myten om halvorna snarare vara kopplad till en förening på ett mer fysiskt och värdsligt plan. 

Eftersom både andlighet och kroppslighet är konstaterade inslag i Acimans text är det inte 

orimligt att tänka att de båda idéerna existerar parallellt i verket. Att bok-Elio är fortsatt fixerad 

vid Oliver kan tolkas som att han genom sitt bejakande av eros och den själsliga och fysiska 

föreningen med Oliver förnam ett högre varande (vilket analysen har visat är ett tema med 

variation i både bok och film) men att han därefter aldrig förmådde gå vidare helt och hållet. 

Diotima berättar att om en yngling styrs ”rätt av sin vägledare [erastes] ska han först älska en 

enda kropp och där alstra sköna ord och tankar” men sedan som ett nästa steg ”bli en älskare av 

alla sköna kroppar” och ”minska sin intensiva känsla för en enda, ringakta den och anse att den 

                                                   
378 Ormand, 2018, s. 115; “It is worth pointing out that this story [Aristofanes myt] is unique in Greek literature 

and that its many comic elements suggest the sort of thing that a poet like Aristophanes might come up with. We 

should not assume, then, that anyone in Athens actually believed this story to be literally true.” 
379 Platon, 2016, s. 167. 
380 Aciman, 2009, s. 68. 
381 Ibid., s. 87. 
382 Platon, 2016, s. 193 f. 
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är av liten betydelse”.383 I detta sista stegs ”misslyckande” faller relationen mellan Elio och 

Oliver tillbaka i Aristofanes själsfrändemyt. 

    I detta kan Guadagninos avslut på Elios och Olivers romans sägas stämma bättre överens 

med Platons linje än den bild som framträder i Acimans ”Ghost Spots”-del. Hur film-Elio lever 

sina dagar efter filmens slut är – tills en eventuell uppföljare har premiär – höljt i dunkel. Ser 

man bara till Call Me by Your Name-filmen som ett fristående verk (vilket har varit den här 

uppsatsens grepp) framställs dock romansen med Oliver som ett avgörande steg för Elios 

personliga utveckling men det är en romans som får ett markerat slut och allt tyder på att Elios 

livsresa fortsätter utan Oliver. För bok-Elio är det bevisligen inte lika lätt att gå vidare. Att 

glömma Oliver skulle trots allt innebära att glömma den person med vilken Elio den där 

sommaren under tidiga 1980-talet upplevde en sådan kroppslig förening och själslig upplösning 

att namn kom att bli utbytbara, och stjärnorna kom inom räckhåll. 

 

 

Sammanfattning  

 

I den här uppsatsen har romanen Call Me by Your Name av André Aciman och filmatiseringen 

med samma titel av Luca Guadagnino undersökts och jämförts i en komparativ analys. Med 

Platons Gästabudet som utgångspunkt har olika exempel på antik tematik tagits upp och 

konstaterats vara närvarande i båda verken. Analysen inleddes med kapitlet ”En pederastisk 

romans” där undersökningen visade att sätten som båda verken, men på olika vis, tematiserar 

åldersskillnad, karaktärsegenskaper, rollfördelning och relationsutveckling talar för att 

relationen bör förstås som speglande den pederastiska relationsform som förekom under antiken 

mellan en ung eromenos och en äldre erastes. Vad Elio har att lära av Oliver är dock först och 

främst existentiellt och karaktärsbundet och de egenskaper Elio beundrar hos Oliver är det han 

uppfattar som en större livserfarenhet och självförståelse. Oliver figurerar som en åtrådd 

förebild i Elios utveckling mot en förståelse av det egna jaget genom bejakandet av sina begär. 

Detta bejakande har även transcenderande effekter för kärleksparet på ett sätt som svarar mot 

en idé presenterad av Platon i Gästabudet. Platon beskriver att en filosof måste genomgå en 

andlig utveckling för att uppnå förståelsen av de eviga värdena. Dessa eviga värden utgör 

idévärlden: en upphöjd ordning bortom de materiella uppträdandeformerna. Denna utveckling 

sker genom bejakandet av det Sköna via eros, begäret. I båda verken men på olika vägar skildras 
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idén om en upphöjd tillvaro bortom det materiella och att Elio, vars perspektiv är det vi får ta 

del av, genom kärleken till Oliver får uppleva dess transcenderande effekt. Både Aciman och 

Guadagnino har det gemensamt att de i sina respektive verk skildrar kärleken mellan Elio och 

Oliver som något positivt och en del av en naturlig (herakleitisk) ordning och den samkönade 

relationen framställs, i enlighet med Platons resonemang, som vägen till ett upphöjt existentiellt 

varande medan de olikkönade relationerna med kvinnor bara har ett fysiskt värde. 

    Begäret har sin plats i filosofens andliga utveckling men Platon skiljer samtidigt mellan 

andlig upphöjdhet och kroppslig låghet. Hos Guadagnino, i likhet med Platon, anas en 

värderande uppdelning mellan sfärerna och i Guadagninos strävan att skapa en idyllisk 

porträttering presenteras de som stående i konflikt med varandra. På denna punkt avviker 

Guadagninos filmatisering från Acimans roman. Aciman visar i hög grad i sin text att vägen till 

en upphöjd, själslig upplösning inte bara sker genom bejakande av begär och högt värderade 

värden utan i kombination med kroppslig sexuell extas och utlösning. I uppsatsens del 

”Avslutande diskussion” presenteras en möjlig tolkning av de två olika förhållningssätten. 

Acimans sammanblandning av traditionellt klassade låga och höga värden, i en berättelse som 

kretsar kring samkönat begär mellan män, kan förstås som en subversiv motståndshandling mot 

den normstyrda maktordning i samhället som annars hotar att marginalisera från normen 

avvikande individer som språkligt, kulturellt och/eller moraliskt oförmögna. Acimans sätt att 

skildra det centrala kärleksparet innebär också en brytning med Platons framhållna ideal för 

god och dålig eros och han målar i sin roman upp en bild där kroppsligheten erkänns som en 

lika stor del av samkönat begär som de andliga aspekterna. Guadagninos i jämförelse mer 

återhållsamma adaption överensstämmer i behandlingen av ämnet med hur traditionen att 

skildra samkönat begär med antik tematik såg ut innan och runt sekelskiftet, när den 

pederastiska relationen var en strategi för kulturverkare och andra förespråkare att presentera 

manlig homosexualitet i en form samhället förhoppningsvis kunde acceptera. Det fanns vid den 

tiden alltså strategiska skäl för att betona relationens andliga och intellektuella fördelar och 

förneka de kroppsliga aspekterna av det samkönade begäret – detta för att framställa 

relationsformen på ett så tilltalande sätt som möjligt. I sin strävan att gestalta en ”idyll” faller 

Guadagnino tillbaka mot den här äldre traditionens förhållningssätt i det att andligheten 

framhålls vara mer betydande och definierande för relationen än kroppsligheten som får ta ett 

steg tillbaka. 

    Analysen har vidare visat att båda versionerna av Call Me by Your Name har det gemensamt 

att de lägger fokus vid en manlig gemenskap som till stor del bygger på den parallella 

exkluderingen av kvinnor. Detta följer visserligen den antika kultur- och samhällsmodellen, 
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men Guadagnino förstärker detta förhållande genom att lägga till kvinnlig närvaro i sin version 

endast för att markera kvinnornas utanförskap och låta männen avvisa dem. Tydligast sker detta 

i skildringen av Marzia och Chiara. De byggs upp som potentiella sex- och relationspartners 

både i förhållande till Elio och Oliver men blir sedan bortvalda när Elio och Oliver inleder sin 

sexuella relation. Här framträder en annan påtaglig skillnad i undersökningen av hur 

Guadagninos filmatisering svarar mot Acimans originaltext. I Acimans version av Call Me by 

Your Name fortsätter Elio att ha sex med Marzia, bejaka kvinnors skönhet och begära dem, 

även efter den inledda sexuella relationen med Oliver, och dessutom med Olivers vetskap. 

Acimans skildring av Elios blandade begär går mer i linje med antikens motsvarande syn på 

sexualitet och Guadagninos avvikelse från Acimans textförlaga kan återigen förstås som en 

återgång till den äldre skildringstraditionen och/eller 1900-talets diskursiva positionering av 

homo- och heterosexualitet som motsatser. Det binära förhållandet mellan det samkönade och 

det olikkönade begäret som motsatspar aktualiseras i Guadagninos version på ett sätt som inte 

har någon förlaga i Acimans roman. En närmare granskning visar att inom ramarna för 

Guadagninos berättelse byter den heterosexuella normen, och den från normen avvikande 

homosexualiteten, positioner – det avvikande blir norm och ideal medan den 

olikkönade/heterosexuella relationen utgör ett lägre värderat alternativ. Det Marzia och Chiara 

representerar väljs bort för upprättandet av en ordning enligt verkets egen normlogik, vars 

mittpunkt är den samkönade romansen. I en film som i hög grad antar formen av en ”coming-

of-age-berättelse” framstår den skildrade relationen mellan Elio och Oliver som av avgörande 

betydelse för Elios personliga utveckling. Förhållandet får dock ett uttalat slut när Oliver ger 

besked om sitt planerade giftermål, något som markeras av att filmen i och med det också 

avrundas. Relationen framstår som en avslutad affär och en erfarenhet att lära av. I Acimans 

version lämnas läsaren med en osäkerhet kring Elio och Olivers framtid. Elio har svårt att gå 

vidare och släppa minnet av Oliver, och Elios beskrivningar av sina känslor talar för att 

relationen var mycket mer än en livserfarenhet bland andra – det var ett möte mellan 

själsfränder. 

    Vid en granskning och jämförelse av Acimans roman och Guadagninos filmadaption har det 

i den här uppsatsen åskådliggjorts vissa skillnader i hur den antika tematiken, som är gemensam 

för båda verken, tar sig uttryck. Dessa skillnader får effekten att Acimans bokversion i högre 

grad står för ett utmanande av normer och konventioner i sammanskrivandet av kroppslighet 

och andlighet, skildrandet av Elios sexuella begär som riktat mot båda könen och presentationen 

av en kärleksrelation som inte är begränsad till tvåsamhetsnormen. På dessa punkter faller 

Guadagnino tillbaka i en mer traditionell skildring av manligt samkönat begär med antik 
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tematik, som inte utmanar de kulturella förväntningarna i samma utsträckning. Även om 

Guadagninos filmadaption därmed kan ses som ett steg tillbaka i förhållande till Acimans mer 

oförsagda förlaga är Acimans tillämpning av antik tematik inte heller helt oproblematisk. 

Granskad ur ett genus- och queerperspektiv avslöjas maktstrukturer i texten specifika för, men 

inte begränsade till, det antika samhället som befäster ojämlika maktförhållanden mellan könen 

och står i vägen för en kärleksförening bortom idéer om makt och underkastelse. 
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