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1. Inledning 

När Theodor Kallifatides i maj 1992 ställer sig på sen scen i Minneapolis för att tala på ett 

seminarium för amerikanska skandinavistikforskare, öppnar han sitt anförande med följande 

frågor: ”What does it really mean to learn a foreign language as an adult? How far can you go? 

What are the implications of such a process for your personality? How does it feel not to master 

a language?”1 

Kallifatides är inbjuden i form av svensk emigrantförfattare, och kanske framförallt i form av 

representant för den smala gruppen författare som skriver på ett annat språk än sitt modersmål 

– och den ännu smalare gruppen som gör detta på ett skandinaviskt sådant. Talet kommer, som 

citatet ovan antyder, att handla om just exilupplevelsen, om det språkliga och narrativa arv som 

emigranten plötsligt blir varse om när det inte längre är självklart. Frågorna Kallifatides ställer 

denna vårdag i Minnesota 1992 föregår i mångt och mycket de teman som han kommer att 

utforska i sina verk under de kommande två decennierna: individen och författarens beroende 

av sitt språk, sina berättelser, och sin historia.  

I en tid av den största flyktingkatastrofen i modern tid, när migrationsströmmarna flödar 

ymnigare än någonsin tidigare, och när vi som har resurser kan bosätta oss i princip var vi vill 

i världen, är frågorna mer aktuella än någonsin. Vad gör exilen från språket och hemlandets 

berättelser med en som individ och människa?  

Den här uppsatsen söker svara på vilken syn på dessa teman om författarens och individen 

beroende av sitt språk och sin historia, som framkommer i Kallifatides verk från det nya 

milleniet, och om den kan erbjuda några nya infallsvinklar till Kallifatides romaner.  Det är min 

ödmjuka förhoppning att min genomlysning av Kallifatides romaner kan utgöra ett, om än så 

litet, bidrag till förståelsen av dessa mycket centrala frågor.  

1.1. Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den teori om intertextualitet som framträder i 

Kallifatides 2000-talslitteratur, och med utgångspunkt i den undersökta teorin diskutera hur den 

kan användas för att läsa de autofiktiva inslag som är tydliga genom hela Kallifatides 

författarskap. 

                                                 
1 Theodor Kallifatides, ”Language and Identity”, Harvard Review 1993:4, s. 113. 
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1.2. Frågeställningar 

Syftet kan delas in i följande två frågor: 

1.  Hur framträder en intertextuell teori i Kallifatides 2000-talslitteratur, och hur liknar, och 

skiljer sig den från tidigare intertextualitetsteori?  

2. Hur kan den intertextuella teorin i Kallifatides 2000-talslitteratur användas för att läsa de 

autofiktiva inslagen i verken? 

1.3. Metod och disposition 

Den här uppsatsen kommer undersöka två aspekter av Kallifatides litteratur: den intertextuella 

diskussionen och de autofiktiva inslagen. Dessa kommer emellertid inte att jämbördigt 

jämföras, utan analysen är snarare enkelriktat kausal – det ena används för att belysa det andra. 

Detta inverkar på uppsatsens disposition och upplägg. 

Uppsatsen kommer att delas in i tre huvudrubriker, följda av en diskussion och en 

sammanfattning. Efter innevarande avdelning, inledningen, kommer jag fortsätta med ett 

avsnitt där jag benar i den intertextuella diskussionen i verken som uppsatsen undersöker. Detta 

kommer, för att på ett adekvat sätt kunna visa på just de intertextuella idéerna i verken, göras i 

relation till en bred teckning av intertextualitetsbegreppets utveckling. Istället för att välja en 

enskild teoretikers definition av begreppet och därmed riskera att låsa diskussionen vid dennas 

syn på saken kommer jag att försöka presentera en mer mångsidig och överblickande översikt 

över intertextualitetsteori och begreppet i sig. Ett mer uttalat fokus på en eller två teoretiker 

öppnar visserligen för möjligheten till fördjupning och, möjligen, större och mer precis insikt, 

men i avvägningen mellan stringens och komplexitet väljer jag ändå att fokusera på 

komplexiteten. Detta eftersom det hör intertextualitetsbegreppet till, varandes ett utmärkt 

exempel på postmodern teoribildning, att det undflyr en enkelt formulerad definition. Det vore 

därför skadligt för uppsatsen att söka förenkla det komplexa begreppet till en enskild definition 

– det vore i sig en grov missuppfattning av begreppet som sådant. Detta till trots kommer 

självklart vissa teoretiker att vara viktigare än andra, till dessa hör huvudsakligen Julia Kristeva 

och Roland Barthes. 

Efter detta kommer jag att använda de insikter om synen på intertextualitet som framkommit i 

avsnitt två för att visa på hur de kan användas för att läsa de autofiktiva inslagen i verken. Till 

sist kommer jag runda av med en diskussion och summera mina argument i en sammanfattning. 



4 

 

1.4. Material och avgränsningar 

Kallifatides tillhör Sveriges mer produktiva författare och har totalt publicerat 30 egna romaner 

och diktverk, samt en rad verk i samarbete med andra författare. Den här uppsatsen kommer i 

huvudsak att behandla Kallifatides 2000-talslitteratur. Anledningen till det är att ämnet som 

avhandlas, den intertextuella teorin i Kallifatides författande, framträder som tydligast under 

den perioden. Med det argumenterar jag inte för att en sådan diskussion endast förekommer 

under nämnda period, utan jag är fullt medveten om att det mycket väl förekommer inslag av 

den även tidigare i Kallifatides författarskap. Men med avseende på Kallifatides överväldigande 

produktion är avgränsning en nödvändighet, och det ter sig som en rimlig början att fokusera 

på den period av författarskapet där temat är som mest framträdande.  

När det kommer till de autofiktiva inslagen är de närvarande utan nämnvärt förändrad intensitet 

igenom hela Kallifatides författarskap. Detta innebär att den analysen principiellt skulle kunna 

appliceras på vilka av Kallifatides romaner som helst. Men eftersom avgränsning är nödvändigt 

även här begränsar jag mig till att analysera romaner ur samma period som jag avgränsat mig 

till när det kommer till intertextualiteten.  

Kallifatides 2000-talsproduktion består av totalt 11 verk. Av dessa är Ett enkelt brott2, Den 

sjätte passageraren3 och I hennes blick4 deckare, och ingår därför i en något annorlunda litterär 

kontext än Kallifatides vanligen skriver i, med andra konventioner, och de kommer därför inte 

att användas. Tre av de återstående sticker ut i att de är mer explicit självbiografiska. Dessa är 

Ett nytt land utanför mitt fönster5, Mödrar och Söner6 och Det gångna är inte en dröm7. Dessa 

kommer inte att användas i den autofiktiva analysen, eftersom som vi kommer se i nästa del, 

autofiktion kräver en skärning mellan eller sammanblandning av, ett fiktionskontrakt och 

självbiografiska inslag, eller det omvända, som inte förekommer i en uttalat självbiografisk bok 

med tydligt självbiografiska inslag. Däremot fyller de en viktig funktion vid redogörandet för 

den intertextuella filosofin. I synnerhet i Ett nytt land utanför mitt fönster är resonerandet kring 

intertextuella relationer ytterst närvarande, men detta gäller även för Mödrar och Söner och Det 

gångna är inte en dröm. I övrigt kommer resterande verk från sagda period att användas. Dessa 

                                                 
2 Theodor Kallifatides, Ett enkelt brott, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2000.  
3 Theodor Kallifatides, Den sjätte passageraren, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2002. 
4 Theodor Kallifatides, I hennes blick, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2004.  
5 Theodor Kallifatides, Ett nytt land utanför mitt fönster, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2001. 
6 Theodor Kallifatides, Mödrar och söner,  Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2007. 
7 Theodor Kallifatides, Det gångna är inte en dröm, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2010. 
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inkluderar förutom de redan nämnda: En kvinna att älska8, Herakles9, Vänner och älskare10, 

Brev till min dotter11, och Med sina läppars svalka12.  

1.5.  Teori 

I den här uppsatsen kommer två teoriområden att vara centrala: intertextualitet och autofiktion. 

Här i inledningen kommer dock endast autofiktion att diskuteras eftersom intertextualitetsteorin 

är så nära sammanknippad med analysens första del, intertextualitetsdiskussionen i Kallifatides 

litteratur, och därför tillsammans med den delen av analysen tilldelats en egen huvudrubrik. 

Nedan följer därför endast en genomgång av autofiktion.  

1.5.1. Autofiktion 

Autofiktion är ett forskningsfält som först framträdde i litteraturvetenskapen på 70-talet i och 

med den franska forskaren Philippe Lejeunes presentation av sin teori om läsarpakten. Det 

behandlar litteratur som på ett eller annat sätt blandar självbiografi och fiktion. I Le Pact 

Autobiographique lägger Lejeune fram sitt klassiska rutnät över de olika sorternas fiktion och 

självbiografier som finns, och inte finns. Lejeune utgår från idén att det är genom den 

gemensamma identiteten mellan författare, berättare och protagonist som självbiografi kommer 

till, och att den signaleras genom gemensam namnidentitet.13 Ur denna idé skapade Lejeune sitt 

rutnät över möjliga utfall. Såhär presenterar Christian Lenemark Lejeunes rutnät i sin 

genomgång av autofiktionsteorin i Sanna lögner14:  

 

 

 

                                                 
8 Theodor Kallifatides, En kvinna att älska, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2003. 
9 Theodor Kallifatides, Herakles, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2006. 
10 Theodor Kallifatides, Vänner och älskare, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2008. 
11 Theodor Kallifatides, Brev till min dotter, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2012. 
12 Theodor Kallifatides, Med sina läppars svalka, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2014. 
13 Philippe Lejeune, ”The Autobiographical Pact”, i On Autobiography, Paul John Eakin (red.), Minneapolis: 

University of Minnesota Press 1989 (orig. 1975), s. 5. 
14 Christian Lenemark, Sanna lögner, Möklinta: Gidlunds förlag 2009, s. 93. För Lejeunes diagram såsom det 

presenteras i engelsk översättning i On Autobiography, se Lejeune 1989, s. 16. 
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Självbiografi 

 

Självbiografi 

 

Som man kan se uppstår två tomma rutor, vilka var utfall som Lejeune såg som osannolika, 

respektive omöjliga. Det är kring innehållet i dessa två rutor som autofiktionsforskningen rör 

sig. Det ena fallet är alltså när verket går under ett självbiografiskt kontrakt men saknar 

överensstämmande namnidentitet mellan författare, berättare och protagonist. Lejeune ser detta 

utfall som omöjligt.15  

Enligt Lenemark har denna tomma ruta fått utstå kritik från feministiskt inriktade forskare för 

att utesluta de, framförallt kvinnor, som av olika anledningar valt att skriva självbiografi under 

pseudonym, eller som gett huvudkaraktären ett annat namn än författarens egna, men trots allt 

skrivit självbiografiskt.16 Det andra fallet är när namnidentiteten överensstämmer mellan 

författare, berättare och protagonist, men det råder ett fiktionskontrakt. Detta ser Lejeune som 

möjligt men konstaterar att ”in practice, no example of such a study comes to mind”.17 Han ser 

det alltså som ovanligt, eller osannolikt. Lenemark menar på att det är kring denna tomma ruta 

som den stora majoriteten av debatten om autofiktion cirkulerat.18 Det är också denna ruta som 

är aktuell för den här uppsatsen, där jag kommer undersöka autofiktiva inslag i Kallifatides, 

icke uttalat självbiografiska, litteratur.  Lejeunes insisterande på denna typ av litteraturs 

osannolikhet har fått utstå mycket kritik, bland annat, vilket också är av intresse för den här 

                                                 
15 Lejeune 1989, s. 18. 
16 Lenemark 2009, s. 93–94. 
17 Lejeune 1989, s. 18. 
18 Lenemark 2009, s. 93–94. 
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uppsatsen, av poststrukturalistiska tänkare som menat på att den tomma rutan ”inte [är] ett 

undantag, utan ett grundvillkor för allt berättande”.19 Detta, åsikten att litteratur i grunden alltid 

innehåller en ”ambivalens mellan fakta och fiktion” kommer jag ha anledning att återvända till 

senare i analysen.20 

I mitt användande av begreppet autofiktion kommer jag vidga vad som inbegrips i den tomma 

rutan i fråga. Lejeune fokuserar på just namnidentitet, men eftersom namnidentitet sällan 

förekommer mellan Kallifatides och hans romankaraktärer (utom i vissa specifika fall, se till 

exempel karaktären ”Theodor” i Vänner och älskare21), kommer jag istället att se autofiktiva 

inslag som sådana där delar ur Kallifatides liv på ett uppenbart sätt blandar sig in den fiktiva 

litteraturen. Detta är naturligtvis ett vanskligare område eftersom frågor uppstår om hur läsaren 

kan veta att denne skall tolka vissa inslag som autofiktiva när namnidentitet saknas. Detta 

kräver extern kunskap om författaren, och det klassiska svaret på hur en läsare får reda på sådant 

är genom paratexter (intervjuer, baksidestexter och så vidare). Men när man läser Kallifatides 

öppnar sig en annan källa, nämligen verken själva, lästa mot varandra. Kallifatides verk 

påminner, ibland till förvirring mycket, om varandra. Och framförallt viktigt för ämnet: de 

fiktiva verken påminner om de uttalat självbiografiska. Utan att läsa varken intervjuer eller 

baksidestexter skaffar sig alltså den idoga Kallifatidesläsaren en gedigen uppfattning om 

Kallifatides liv, som gör att det är möjligt att spåra autofiktiva inslag i verken. Det gör därför 

att jag anser mig kunna använda denna bredare definition av autofiktiva inslag. 

1.6. Tidigare forskning 

Den mesta tidigare forskningen på Kallifatides litteratur behandlar, inte särskilt förvånande, 

invandrar-, exil-, eller främlingsskapstemat. Hit hör bland annat antologin Litteraturens 

gränsland: invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, som brett behandlar olika 

minoriteters och migranters litteratur.22 Kostas Koukoulis behandlar i sitt kapitel i antologin 

den grekisk-svenska litteraturen, och vänder sig delvis mot idén att invandrarlitteratur 

huvudsakligen söker utforska exil- och kulturskillnadsproblematiken, utan menar istället på att 

                                                 
19 Lenemark 2009, s. 94. 
20 Ibid. 
21 Kallifatides 2008.  
22 Litteraturens gränsland: invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, Satu Gröndahl (red.), 

Uppsala: Centrum för multietnisk forskning 2002. 
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”[d]en sverigegrekiske författaren [...] känner först och främst ett behov av att analysera sina 

villkor som människa och individ”.23 

Detta tycks annars vara det mest framträdande analysperspektivet när det gäller Kallifatides 

litteratur – utforskandet av exilen och migrationens orsaker och konsekvenser. Det är temat 

även i artikeln ”Théodor Kallifatides: L’Odyssée d’un immigré”, där Birgitta Cremnitzer bland 

annat diskuterar resan och återvändandets tematisering i Kallifatides litteratur.24 Hon skriver att 

”Kallifatides a trouvé le principe de son écriture dans le voyage”, och för genom utdrag från 

olika av Kallifatides mer självbiografiska verk fram tesen att resorna åter till Grekland har 

utövat ett stort inflytande på Kallifatides skrivande.25 Hon sammanfattar: ”Ses œuvres dessinent 

le portrait de l’auteur lui-même, non pas comme individu, mais comme figure du migrant 

moderne”.26 

Även i Romana Stoubæks artikel ”Festen som grænsesituation i Theodor Kallifatides’ 

migrantroman Utlänningar” är det främlingskapet inför det nya landet som utgör fokus för 

analysen.27 Här undersöker Stoubæk ett kapitel ur romanen Utlänningar, en festscen där den 

nyanlända arbetskraftsinvandraren Kalafatis är på kräftkalas hos sin arbetsgivare.28 Hon menar 

på att scenen utgör en brytpunkt – en gränssituation – i romanen, där det i den karnevaliska 

festen blir möjligt att korsa sociala och kulturella gränser.  

Men det finns även exempel på Kallifatidesforskning som inte fokuserar just på exil- och 

främlingskapstemat. Hit kan som exempel anföras Magnus Erikssons ”Vänskap och den 

omöjliga kärleken i Theodor Kallifatides romaner”29, samt Raoul Granqvists artikel ”Brev till 

min dotter: Theodor Kallifatides Palimpsest”30. Den förstnämnda behandlar som titeln antyder 

vänskaps och kärlekstemat i Kallifatides litteratur, men saknar i stort beröringspunkter med den 

                                                 
23 Kostas Koukoulis, ”På jakt efter det gyllene skinnet. Skönlitterära aspekter på emigration och identitet hos 

sverigegrekiska författare”, Litteraturens gränsland: invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, 

Satu Gröndahl (red.), Uppsala: Centrum för multietnisk forskning 2002, s. 292.  
24 Birgitta Cremnitzer, ”Théodor Kallifatides L’Odyssée d’un immigré”, Germanica, 29, 2001, s. 91–100.  
25 ”Kallifatides finner principen för sitt skivande i resan” (förf. övers.). Cremnitzer 2001, s. 98. 
26 ”Hans författarskap tecknar porträttet av författaren själv, inte som en individ, men som en figur av den 

moderna migranten” (förf. övers.). Cremnitzer 2001, s. 98.  
27 Romana Stoubæk, ”Festen som grænsesituation i Theodor Kallifatides’ migrantroman Utlänningar”, 

TijdSchrift voor Skandinavistiek, 32, 2011: 1-2, s. 5–22. 
28 Theodor Kallifatides, Utlänningar, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1970. 
29 Magnus Eriksson, ”Vänskap och den omöjliga kärleken i Theodor Kallifatides romaner”, Theodor 

Kallifatides, Bodil Malmsten, Hugo Hamilton, Fransk 1800-talsprosa, Marcel Pagnol, Vilhelm Moberg, 

Språkundervisning, Sture Packalén (red.), Västerås: Mälardalens högskola 2010, s. 5–15.  
30 Granqvist, R. (2013) "Brev till min dotter: Theodor Kallifatides' palimpsest" Nya Argus, 106(4): 118–122. 

Fotnotens utformning i enlighet med tidsskriften önskan.  



9 

 

här uppsatsen. Den senare däremot, behandlar inte bara ett verk som är centralt för min analys, 

utan har även ett, någotsånär, liknande perspektiv.  

Granqvist analyserar, liksom jag, Brev till min dotter, och, liksom jag, intresserar han sig i 

någon mån för de autofiktiva inslagen i romanen. I artikeln menar Granqvist på att man kan 

läsa Brev till min dotter som en palimpsest, där tre olika berättelser berättas parallellt.31 Dessa 

är: romanen som en ”epistel” över Ovidius liv i exil, romanen som självbiografi, och slutligen 

romanen som pamflett över Ovidius, där Kallifatides anses ironisera över Ovidius genom att 

”feminisera” honom.32 Som vi ser lyfter Granqvist den självbiografiska aspekten av Brev till 

min dotter men går, antagligen till vis del på grund av artikelns begränsade omfång, i stort inte 

djupare in i analysen av detta än att konstatera att det finns grund för en delvis självbiografisk 

läsning. Granqvist använder sig också av en delvis annan metod än jag gör när han analyserar 

de självbiografiska inslagen i romanen. Där Granqvist delar upp romanen i ett självbiografisk 

och ett fiktionellt (eller egentligen två fiktionella) lager, söker jag istället läsa det 

självbiografiska tillsammans med det fiktionella. Det är min förhoppning att detta autofiktiva 

perspektiv möjliggör för en annan intressant läsning av romanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Palimpsest är en term som har sitt ursprung som en beteckning på den överskrivna text som ofta står att finna 

på antika pergaments- och papyrusrullar som återanvänts. Det används i en metaforisk betydelse inom 

litteraturvetenskapen som en beteckning på texter som rymmer andra texter i form av referenser, eller (som i 

Granqvists fall) en flerlagerindelning där man kan läsa flera berättelser i en och samma text. 
32 Granqvist 2013, s. 122.  
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2. Kallifatides intertextualitet 

2.1. Intertextualitetsbegreppet 

För att kunna teckna den intertextuella syn som framträder i de verk som den här uppsatsen 

ämnar analysera, krävs att vi först tar oss an intertextualitetsbegreppet som sådant. Helt enkelt: 

vad betyder intertextualitet? 

Intertextualitet är i sin bredaste definition förhållandet mellan texter.33 Begreppet myntades av 

den franska språk- och litteraturteoretikern Julia Kristeva 1966 i en diskussion i relation till den 

ryska litteraturvetaren Bakhtin, i essän ”Word, Dialogue and Novel”, och den tidiga 

intertextualitetsteorin formas i Frankrike, kring ett antal framstående teoretiker kopplade till 

den kritiska tidskriften Tel Quel (därav bl.a. Kristeva).34 I essän skriver hon utgående från ett 

genuint poststrukturalistiskt perspektiv om texters inneboende referentialitet till andra texter. 

Hon skriver: “Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and 

transformation of another. The notion of intertextuality replaces that of intersubjectivity, and 

poetic language is read as at least double”.35 Denna syn på litteratur som en “mosaik av citat” 

är kännetecknande för intertextualitetsteorin. Det handlar alltså om någon sorts påverkan eller 

samverkan mellan författaren och någon form av litterärt arv.  

Den tyska litteraturforskaren Heinrich F. Plett delar i antologin Intertextuality in 

intertextualisterna i två delar och kritikerna i samma antal.36 Den första sortens intertextualister 

kallar han för progressionister (”progressives”) och den andra sorten för traditionalister 

(”traditionalists”).37 Progressionisterna har en ”basically philosophical orientation” och saknar 

en ”comprehensible and teachable method of textual analysis”.38 Traditionalisterna å sin sida, 

behandlar intertextualitet huvudsakligen som ett analytiskt instrument.39 Mest relevant för den 

här uppsatsen är begreppet i sin progressionistiska innebörd: som en mer allmän benämning på 

en syn på textualitet och litteratur. För att förstå den här indelningen och dess relevans måste 

                                                 
33 Se t.ex. H.P. Mai 1991, s. 31. 
34 Julia Kristeva, ”Word Dialogue and Novel”, i The Kristeva Reader, Toril Moi (red.), Oxford: Basil Blackwell 

Ltd 1986, orig. 1966.  
35 Kristeva 1986, s. 37. 
36 Heinrich F. Plett, ”Intertextualities”, Intertextuality, Heinrich F. Plett (red.), Berlin: Walter de Gruyter & Co 

1991, s. 3–30. 
37 Plett 1991, s. 3.  
38 Plett 1991, s. 4.  
39 Ibid. 
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man också förstå intertextualitetsbegreppets nära relation med postmodernismen och 

poststrukturalismen.  

Det är ett tema som är intimt närvarande hos Roland Barthes. Barthes var verksam under samma 

tid och i samma kretsar som Kristeva och arbetade precis som hon med en bred mängd frågor 

rörande strukturalism, semiotik, språk och litteratur. I Barthes verk framstår kopplingen mellan 

språket som ett kodsystem och intertextualiteten tydligt. I Writing Degree Zero pekar Barthes 

på den postmoderna insikten, att språket formar och begränsar dem som arbetar inom det.40 

Allen sammanfattar i sin bok om Barthes det som att ”Language [...] is [...] the sea within which 

he or she [författaren/subjektet] must learn to swim”.41 Detta sätt att se på språket som grunden 

i samhället och världen är den huvudsakliga stöttepelaren inom postmodernism och 

strukturalism. Christopher Butler sammanfattar det i Postmodernism: A Very Short Introduction 

som att postmodernisterna ser att: 

the world, its social systems, human identity even, are not givens, somehow guaranteed by a 

language which corresponds to reality, but are constructed by us in language […]. We live, not 

inside reality, but inside our representations of it.42  

En liknande definition finner vi hos Catherine Belsey när hon i Poststructuralism: A Very Short 

Introduction ska sammanfatta poststrukturalismen:  

Poststructuralism names a theory, or a group of theories, concerning the relationship between 

human beings, the world, and the practice of making and reproducing meanings. […] 

Poststructuralism proposes that the distinctions we make are not necessarily given by the world 

around us, but are instead produced by the symbolizing systems we learn.43 

Denna konstruktivistiska syn på verkligheten är också grunden i det som Plett benämner som 

den progressionistiska skolan inom intertextualitetsteorin. Om språket inte refererar till en 

extern verklighet, utan skapar verkligheten, då refererar texter oundvikligen (och enbart) till 

andra texter, det vill säga andra representationer av verkligheten. De progressiva 

intertextualisterna behandlar på så vis intertextualitetsbegreppet, precis som tidigare påpekat av 

Plett, inte som ett analytiskt verktyg, utan som en del i den poststrukturalistiska insikten att allt 

är konstruktion. Skillnaden illustreras av Allen i sin bok om Barthes som att: ”intertextuality is 

                                                 
40 Roland Barthes, Writing Degree Zero, London: Jonathan Cape 1984.  
41 Graham Allen, Roland Barthes, London: Routledge 2003, s. 15.  
42 Christopher Butler, Postmodernism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press 2002, s. 21. 
43 Catherine Belsey, Poststructuralism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press 2002, s. 5–

7. 
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not [...] an intended reference by an author to another text: intertextuality is the very condition 

of signification, of meaning, in literary and indeed all language”.44  

När man ser på litterär produktion på det här sättet, vad gör/är då författaren? Anders Olsson & 

Mona Vincent sammanfattar i Intertextualitet – möten mellan texter det som att författaren 

”skriver vidare längs de fåror det modellbildande systemet format”.45 Det kan tyckas nästan 

deterministiskt: författaren följer bara en förgrävd fåra! Men ett rimligare sätt att förstå det är 

som en kritik av den tidigare synen på det fria agerande konstnärssubjektet. Kristeva ansluter 

sig delvis till den synen i ”Word, Dialogue and Novel”. Hon skriver:  

A carnival participant is both actor and spectator; he loses his sense of individuality, passes 

through a zero point of carnivalesque activity and splits into a subject of the spectacle and an 

object of the game […] that creates and sees itself created as self and other, as man and mask.46 

Författaren (just i det här stycket benämnd som the ”carnival actor”) är alltså både skapare av 

litteraturen och ett objekt i skapelseprocessen, både skapar och ser sig själv bli skapad som 

subjekt och som ”mask”, vilket jag tolkar som ”social konstruktion”. Detta är en mycket god 

definition av en intertextuell syn på författaren, eftersom den sätter fingret på den dubbelhet 

som uppstår om man ser författaren som både en som agerar (skriver) och som ageras på av 

”texten” (samhället, litteraturhistorien), med andra ord om man ser på författaren som en del i 

en intertextuell interaktion. Just den dubbelheten hos författaren återkommer Kristeva till flera 

gånger i ”Word, Dialogue and Novel”. På ett annat ställe i texten skriver hon:  

The writer is […] the subject of narration transformed by his having included himself within the 

narrative system; he is neither nothingness nor anybody, but the possibility of permutation from 

S to A, from story to discourse and from discourse to story.47 

S och A står här för ”signifier” och ”addressee” och författaren tycks här först nästan ha blivit 

ett lealöst instrument. Men genom denne flödar kommunikationen återigen dubbelt: från 

berättelsen in i diskursen, och från diskursen in i berättelsen. Författaren tycks alltså trots allt 

inte vara helt kastad åt diskursens vågor, utan berättelsen som skrivs av (eller genom, beroende 

på hur mycket man ändå tror på det fria agerande subjektet) denne, påverkar ändå diskursen.  

                                                 
44 Allen 2003, s. 82. 
45 Anders Olsson & Mona Vincent, Intertextualitet – möten mellan texter, Stockholm: Meddelanden från 

institutionen för slaviska och baltiska språk 1984, s. 13. 
46 Kristeva 1986, s. 49. 
47 Kristeva 1986, s. 45. 
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För Barthes är detta, att författaren är dömd att skriva ”ofritt”, styrd av en yttre historia och 

kontext, något mycket negativt: litteraturen kan inte slå sig ur ramarna och vara fri, utan 

kommer alltid att återvända till fåran. I Writing Degree Zero skriver han:  

Unfortunately, nothing is more fickle than a colourless writing; mechanical habits are developed 

in the very place where freedom existed, a network of set forms hem in more and more the pristine 

freshness of discourse [...]. The writer, taking his place as a ‘classic’, becomes the slavish imitator 

of his original creation, society demotes his writing to a mere manner, and returns him a prisoner 

to his own formal myths.48 

Barthes menar alltså här att idén om ett fritt och ”ofärgat” skrivande är en illusion – författaren 

förs ovillkorligt tillbaka till myterna. Men i ordvalen i citatet kan vi också skönja den pessimism 

som Barthes känner inför detta: författaren är en fånge som utför ett slaviskt imiterande. Allen 

menar på att grunden i Barthes pessimism kommer ur hans pessimistiska syn på samhället i 

stort.49 Genom att samhället och traditionen verkar på en text, och samhället och traditionen är 

förkastliga, är också den ofrivilliga intertextuella processen att inkorporera samhället och 

traditionen i verket förkastlig.  

Hos Kristeva finns inte riktigt samma deterministiska pessimism, här ses det litterära språket 

som en revolutionär kraft. Hon skriver: ”Its [poetic languages’] history is the history of the 

struggle against Christianity and its representation; this means an exploration of language (of 

sexuality and death), a consecration of ambivalence and of ‘vice’”.50 Med andra ord har det 

litterära skrivandet en agenda, eller åtminstone en funktion, som oppositionellt. Men även om 

Kristeva inte tycks skriva under till Barthes pessimistiska determinism, och ser litteraturen som 

en väg ut ur cirkeln av reproduktion och konvention, tycks hon ändå i grunden precis som 

Barthes, värdera det som något negativt. Det är något som är möjligt att fly från – men därmed 

också något som det är önskvärt att fly. Vi kommer ha anledning att återvända till det här senare 

i analysen. 

För att återvända till intertextualitetsbegreppet, kan man för att strukturera det här kanske tala 

om intertextualitetens tre komponenter: litterärt arv, författare och verk – där deras inbördes 

förhållande till varandra blir avgörande för synen på intertextualitet. Ett sätt att se på relationen 

mellan författare, verk, och litterärt arv är det man kan kalla det fria agerande 

                                                 
48 Barthes 1984, s. 65.  
49 Allen 2003, s. 21–23. 
50 Kristeva 1986, s. 50. 
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konstnärssubjektet, där det litterära arvet utesluts och relationen mellan de återstående ses som 

enkelriktat kausal. Med andra ord: författaren skriver verket. Vi får ett samband som ser ut som 

följer: 

Författare  Verk. 

Ett andra sätt att se på nämnda relation är att inte bryta den kausala kedjan, men att infoga det 

litterära arvet. Detta är fallet i den klassiska komparativa skolan, där författaren tycks agera ut 

spår av andra författare.51 Vi får ett samband som ser ut som följer: 

Litterärt arv  Författare  Verk. 

Ett tredje sätt är att upphäva det enkelriktat kausala sambandet mellan litterärt arv och författare 

och ersätta det med ett korrelativt eller dialogiskt. Författaren skriver nu inte som en konsekvens 

av det litterära arvet utan samverkar med det, eller svarar på det, eller infogar sig i den litterära 

”väven”. Sambandet ser här ut som följer:  

Litterärt arv Författare  Verk. 

Denna dubbelriktade pil är visserligen ett upphävande av det kausala sambandet, men bör för 

den skull inte ses som ett ömsesidigt formande. Det är uppenbart så att det litterära arvet i stort 

är vad det är, utan den dubbelriktade pilen signalerar här en interaktion, eller samverkan, som 

utmynnar i verket.  

Men detta täcker inte alla möjligheter. Det vidhåller fortfarande författarens enkelriktade 

relation till sin egen fiktion. Den intertextualitetsteori som skönjs i den progressionistiska 

skolan tycks, så som jag tolkar Kristeva, söka upphäva den, sista, enkelriktade relationen. Vad 

innebär det att relationen mellan författare och verk är dubbelriktad? Det innebär att författaren 

inte bara komponerar verket, utan att verket också på något sätt komponerar och konstruerar 

författaren. Hur ska man förstå det? Ett sätt att se det är det sätt som presenterats bland många 

poststrukturalistiska tänkare: tanken att livet egentligen är fiktion, eller åtminstone strukturerat 

genom fiktionalisering. I artikeln ”Narrating the Self” skriver socialantropologerna Elinor Ochs 

och Lisa Capps om självnarrativitet.52 De skriver: ”Narrative and self are inseparable in that 

                                                 
51 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan 

Bergsten, (red.), Lund: Studentlitteratur 2002, s. 54.  
52 Elinor Ochs & Lisa Capps, “Narrating the Self”, Annual Review of Anthropology, 1996: 25, s. 19–43. 
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narrative is simultaneously born out of experience and gives shape to experience”.53 Även om 

Ochs & Capps fokus inte är nämnvärt litteraturinriktat är kärnan applicerbar även inom 

litteraturens fält: att berättande är en process som även om den ofta springer ur erfarenhet, också 

formar erfarenheten och därigenom den som berättar. Det är alltså en del i konstruktionen av 

jaget. På så vis får författaren, som Kristeva skriver, se sig själv ”[split] into a subject of the 

spectacle and an object of the game […] that creates and sees itself created as self and other, as 

man and mask”.54 

Detta blir alltså ett sista sätt att se på den intertextuella relationen mellan författare, verk, och 

litterärt arv, och också det sätt som framträder inom den progressionistiska intertextuella skolan 

som är av intresse för den här uppsatsen. De enkelriktat kausala sambanden har nu upphört för 

att ersättas av ömsesidiga utbyten, så att förhållandena mellan de tre enheterna framstår som 

följer:  

Litterärt arv  Författare Verk. 

En ytterligare pil som jag inte drar i mina illustrationer är den pil som omvandlar de linjära 

sambanden till triangulära: pilen mellan verk och litterärt arv. Det är självfallet också en i allra 

högsta grad existerande relation, verket blir en del av det litterära arvet och, om än minimalt, 

förskjuter och förändrar det. Det är pilen som sluter litteraturens kretslopp. Om man tar Roland 

Barthes deklaration om författarens död på allvar, så försvinner till och med författaren helt – 

då är det uteslutande detta samband som betyder något. Men anledningen till att den inte finns 

med i mina figurer är att det inte är det sambandet jag undersöker. Barthes må ha deklarerat 

författarens död, men i de verk av honom som behandlar det som den här uppsatsen undersöker, 

liksom för Kristeva och Kallifatides, intar författaren rollen som medlaren mellan litterärt arv 

och verk. Det är författarens interaktion med det litterära arvet, och författarens interaktion med 

sin egen produktion, symboliserade av pilarna i den sista figuren, som utgör den här analysens 

undersökningsfält. 

Vad är då detta litterära arv? Inom den progressionistiska intertextuella skolan tycks det litterära 

arvet vara nästintill oändligt, inneboende i orden själva. Allen, i relation till sin redogörelse för 

Barthes teorier, beskriver det som att: ”every word in a text in this sense is intertextual and so 

must be read […] in terms of meaningful relations stretching far outside the text into a host of 

                                                 
53 Ochs & Capps 1996, 19. 
54 Kristeva 1986, s. 49. 
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cultural discourses”.55 Det utgörs alltså inte så mycket av en konkret kanon, utan snarare av den 

inneboende egenskapen i orden att de är skapade av sitt användande, så att orden i sig bär på en 

intertextuell skatt.  

Kronologiskt utvecklas intertextualitet som ett begrepp huvudsakligen inom det som man, med 

Pletts terminologi, kan kalla den progressionistiska skolan. Det springer som vi kan se ur, och 

är starkt knutet till, postmodernism och konstruktivism, och begreppet har en nära relation till 

lingvistik och språkstudier. Först senare plockades begreppet upp av den traditionalistiska 

skolan, som sökte använda begreppet som ett analytiskt verktyg. Som nämnt tidigare delar Plett 

även in kritiken mot intertextualiteten i två delar. Han menar på att kritiken mot progressiva 

strukturalister har varit inriktad på dess brist på vetenskaplig stringens, på att den saknar 

möjlighet att valideras, på att den är flummig och oakademisk.56 Detta kan vara tröstvärt att 

hålla i tanken när man tar sig an intertextualitetsteorin – om du känner dig en aning perplex är 

du inte den första.  

2.2. Språk och poststrukturalism i Kallifatides litteratur 

Liknande resonemang står att finna i Kallifatides litteratur. Alltigenom hans 2000-

talsförfattarskap, slingrar sig en röd tråd av intertextuell diskussion. Den är liksom ovan nämnda 

teoretikers resonemang tätt sammankopplad med poststrukturalistiska tankar om språket. Jag 

kommer därför börja min redogörelse för Kallifatides intertextualitetsdiskussion i den änden.  

Poststrukturalismens kärna är, som nämndes i föregående kapitel, insikten att språket är 

konstitutivt för verkligheten, eller åtminstone för människans syn på verkligheten. Med andra 

ord, att språket inte är en objektiv lins genom vilken vi gestaltar faktiska verklighetsobjekt, utan 

att språket skapar dessa och ger dem mening och värde, och att detta formar vårt sätt att se på 

världen.  

I Ett nytt land utanför mitt fönster dyker Kallifatides in i en filosofisk genomlysning av sin 

erfarenhet av främlingskap som född grek, inför Sverige och det svenska språket. Mycket 

centralt för verket är tankarna kring just språkets gränser för tänkandet. Kallifatides skriver: 

Att lära sig de nya orden var en sak, att lära sig deras betydelser var en annan. Det låter kanske en 

smula paradoxalt, men det är enkelt. Man lär sig orden först som namn och det kräver endast ett 

gott minne. Men dessa namn är inte neutrala, de är täckta av århundradens lava av mänskliga 

                                                 
55 Allen 2003, s. 82.  
56 Plett 1991, s. 4–5. 
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erfarenheter, känslor, upplevelser och värderingar. Att lära sig ett nytt språk blir på det sättet en 

genomgripande resa in i ett annat medvetande om världen och livet.  

 Man kan givetvis nöja sig med namnen, men det kunde inte jag. Det skulle vara 

att kapitulera inför främlingskapet, det skulle vara att göra det till ett livsvillkor. [...] Den långa 

resan tog sin början. Jag måste lära mig den svenska världen. Hur ser solen ut på svenska? Och 

månen? Och havet? Är det svenska havet en ’hon’ eller en ’han’ eller ingetdera?57 

Framåt slutet av verket följer han upp på resonemanget: 

Vad är ’hösten’ på svenska? En han eller en hon? Eller ett mellanting? Eller ingenting? Ändelsen 

avslöjar inte något kön.  

 Men det gör den på grekiska. Följaktligen är grekens universum befolkat, han är 

aldrig ensam i världen. Hans förhållande till den blir annorlunda. Han kan ta en dust med våren 

som är en ung flicka.  

 Det kan inte svensken. Han är ensam i sin värld. Han möter skuggor utan objekt 

eller objekt utan skuggor. Det är en grymmare värld.  

 Vi bebor olika världar helt enkelt.58 

 

Och han sammanfattar:  

 

Det går att översätta ord, men det går inte att översätta en värld. Därför känns det alltid 

otillfredsställande att läsa poesi i översättning. Det är som att älska sovande. [...] Det intressanta 

med dessa skillnader på den ontologiska och logiska nivån är att man kan lära sig dem, men inte 

anamma dem. Man lever inte i dem, trots att man kan leva med dem. I varje fall om man lär sig 

det nya språket som vuxen, vilket jag har gjort. Min hjärna var helt enkelt stämplad. Made in 

greece stod det på den.59  

 

Detta är alldeles uppenbart tydligt poststrukturalistiska resonemang. Här ses orden, med deras 

”undermedvetna” toner, som konstitutiva för en individs världsbild. Det går alltså att översätta 

orden som sådana, men de kommer i översättning inte vara samma för den som läser dem, 

eftersom dennas värld inte i grunden formats av dem. På så sätt kan man som i citatet lära sig 

att leva med ett annat språk, men inte i det. Man kan leva med vetskapen om att den svenska 

hösten saknar kön, men inte avköna sin egen höst.  

Citaten ovan har en gemensam nämnare i att de utgår från en upplevelse av att som invandrare 

i ett nytt land lämna sina invanda sammanhang bakom sig och tvingas möta saker som andra 

                                                 
57 Kallifatides 2001, s. 52–53. 
58 Kallifatides 2001, s. 146. 
59 Kallifatides 2001, s. 147–148. 
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tar för självklart. En intressant koppling mellan Kristeva och Kallifatides är just detta: att 

Kristeva, bara året efter att Kallifatides lämnade Grekland för Sverige, gjorde en liknande resa, 

från sitt hemland Bulgarien till Frankrike, där hon likt Kallifatides gjorde en snabb akademisk 

karriär – och de tycks båda ha påverkats starkt i sitt tänkande av exilen. I sin bok om Kristeva 

skriver John Lechte: ”Exile as a reality and practice, has provided a fertile […] aspect of 

Kristeva’s theoretical writing”.60 Han menar på att “The pain of separation […] prompted a 

reflection about the link between this situation and the constitution of an individual psychic 

structure”.61 Detta påminner om när Kallifatides i En kvinna att älska skriver:  

Att lämna sitt språk är som att lämna sin själ. Å andra sidan var det just det jag ville göra. Eller 

mer korrekt uttryckt, jag ville befria min själ från dess grekiska skrud. Jag ville se om jag hade 

en själ eller bara en skrud.62  

Genom att lämna det invanda, ”skruden”, blottläggs alltså strukturen, eller det undermedvetna 

som styr oss, och vi får en möjlighet att se den utifrån och analysera dess konstruktion. Exilen 

tycks därmed öppna en tankemässig lucka som är undanhållen inhemska författare och 

teoretiker.  

Liknande poststrukturalistiska resonemang om språket står inte bara att finna i Ett nytt land 

utanför mitt fönster, utan även i flera andra av Kallifatides böcker, såsom vi bland annat sett 

ovan i En kvinna att älska. Men även i en del av de mer fiktiva verken återfinns en liknande 

diskussion. Följande citat är hämtat från Vänner och älskare: 

[G]amla, vedertagna uttryck säger mer än de ord de består av. När de försvinner, är det inte bara 

en bildningsförlust utan också en meningsförlust. Människorna uppfattar inte längre sådana 

situationer helt enkelt. Livet blir platt. Alla frågor har svar. Ingen ligger sömnlös med Damokles 

svärd över huvudet. Inte nog med att svärdet inte finns, det finns inte heller sådana huvuden.63 

Här är kopplingen till språket som meningsskapare oerhört tydlig – och även pedagogiskt 

exemplifierad. När det språkliga uttrycket ”damoklessvärd”, hämtat från den antika myten, 

försvinner, försvinner inte enbart den språkliga uttrycksformen, utan även idén som den utgör 

vilket i ett svep raderar ut den aspekt av medvetandet om världen som uttrycket bar på. På så 

                                                 
60 John Lechte, Julia Kristeva, London: Routledge 1990, s. 79. 
61 Ibid. 
62 Kallifatides 2003, s. 39. 
63 Kallifatides 2008, s.99. 
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vis blir språket här, precis som i tidigare citat, nyckeln till vårt medvetande, och gränsen för 

vad som är möjligt att tänka.  

2.3. Kallifatides och ”livet mellan två citattecken” 

Hur relaterar nu detta till den diskussion om intertextualitet som den här uppsatsen gav sig ut 

för att undersöka? Som visades i genomgången av intertextualitetsbegreppet, finns det inom 

intertextualitetsforskningen en mycket grundläggande koppling mellan en poststrukturalistisk 

syn på språket och intertextualitetsteorin, genom den inneboende intertextualitet som anses 

finnas i insikten att allt är språkliga konstruktioner. Av detta följer att ingen litteratur kan 

referera till en extern verklighet, utan endast och enbart till språkliga konstruktioner, det vill 

säga till annan ”text”. Även hos Kallifatides finns det en koppling till språket, men 

intertextualiteten tycks ha en tydligare koppling till ett övergripande litterärt eller narrativt arv, 

som inte nödvändigtvis grundar sig i en djupgående språkfilosofi. Framförallt tycks en individs 

intertextuella relationer hos Kallifatides utgöra en grundpelare i konstruktionen av dess 

identitet. I Det gångna är inte en dröm, hans uttömmande självbiografi om uppväxtåren fram 

till exilen från Grekland, skriver han:  

Hur tidigt börjar man leva inom citattecken? Lever man någonsin utanför dem? Det skulle jag 

tänka mycket på under åren som följde. Konsten finns där före oss. Berättelserna finns där före 

oss. Så dyker vi upp och fyller i detaljerna med våra liv.64  

Och något senare fortsätter han: 

Ännu en gång kom insikten om att livet levs mellan två citattecken. Det är detaljerna som skiljer 

oss åt, ibland inte ens de. [...] Ännu i dag [sic] tror jag att konsten är människans navelsträng till 

den andra människan. Ännu idag tror jag att det inte finns någon viktigare insikt än att man är en 

länk i denna långa kedja och ännu idag tackar jag den sammetsögde kvinnotjusaren till magister 

och det kättjerika svinet Catullus som fick mig att förstå det65 

Detta att ”berättelserna finns där före oss” är alldeles tydligt ett intertextuellt ställningstagande, 

och citat som minner om det litterära arvets del i författandet finns vitt spridda i Kallifatides 

litteratur. Här är två citat från Ett nytt land utanför mitt fönster:  

Vi äger inte sanningen om våra liv, men vi äger i varje fall våra berättelser. 

Gör vi det? 

                                                 
64 Kallifatides 2010, s. 65. 
65 Kallifatides 2010, s. 68–69.  
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I en viss mening gör vi det, men bara i en viss mening, nämligen så att ingen 

annan kan berätta dem på samma sätt som vi. Av detta följer inte att vi äger vårt sätt att berätta 

dem. Det är mycket arvegods, andras tankar och föreställningar, estetiska och moraliska krav som 

slutligen formar det vi säger.  

Det betyder att vi varken äger sanningen om vårt liv eller vår berättelse om det. 

Av detta kan man dra några tragiska slutsatser om det mänskliga livets brist på äkthet, men man 

kan också dra slutsatsen att människans liv är en relation med andra och en funktion av denna 

relation. Relationer och funktioner är varken sanna eller falska, de antingen är eller inte är. Vi 

existerar som heltal, men vi lever som fraktioner.66 

Och det andra:  

’Känn dig själv’, står det i Delfi, jordens navel. Det är inte en tillfällighet. Tvärtom. Det är en 

nödvändighet. Även den längsta resan börjar med ett steg, säger man. Jag skulle vilja säga att 

resan börjar långt tidigare, i traditionen, i myten, i hjältesagan.67  

Liksom var fallet när det gällde de poststrukturalistiska resonemangen, finns diskussionen om 

intertextualitet också representerad i de mer fiktiva verken. Här följer ett citat från Brev till min 

dotter där Kallifatides låter den romerska poeten Ovidius filosofera om det litterära arvets 

inverkan:  

Jag behövde inte hitta på något, det fanns i mytologin, men som separata historier, avslutade i sig 

själva. [...] Förändringen är det enda beständiga. Det var det jag skrev om i mitt största verk.68 

I ovan nämnda citat finner vi ett antal gemensamma nämnare. Ett av dem är just det fokus på 

ett litterärt och narrativt arv som framträder, till synes halvt separerat från poststrukturalistiska 

språkresonemang. Men det verkligt intressanta i dessa citat är den roll som tillskrivs den 

enskilda individen (och kan man då tänka också författaren) i relation till det litterära arvet – 

och den determinism som Kallifatides härleder ur den. Att ”leva inom citattecken” är ett för den 

här uppsatsen djupt intressant sätt att se på livet, eftersom det gör levande till något som sker 

inom en ”text”. ”Citattecken” insinuerar att det är någon som talar, och den som talar preciseras 

här som ”berättelserna” som ”finns där före oss”. Det innebär, om vi här förstår ”text” med den 

poststrukturalistiska förståelse som diskuterades under genomgången av 

intertextualitetsbegreppet som att vara den samlade skatten av språkliga representationer av 

verkligheten (och eftersom idéer och tankestrukturer antas konstruerade genom språket, därav 

                                                 
66 Kallifatides 2001, s. 40. 
67 Kallifatides 2001, s. 55 
68 Kallifatides 2012, s. 17. 
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också våra möjligheter till tänkande), att livet sker inom en av tidigare litterära berättelser 

formad text. Med den här förståelsen blir livet ett ”skrivande” (det vill säga ett 

skapande/återskapande av språkliga representationer), i enlighet med redan uppdragna narrativa 

strukturer. Eller för att använda Kallifatides terminologi: ett liv ”mellan två citattecken”. 

Det stämmer också väl in på den livsformande roll som det intertextuella intar. Redan från 

födseln tycks vi inslängda i ”denna långa kedja”, när Kallifatides vrider på uttrycket ”även den 

längsta resan börjar med ett steg”, och menar på att det börjar långt tidigare – i det litterära 

arvet.69 På så vis formas våra livsvägar av intertextualiteten redan innan det första steget 

(födseln) är taget.  

Intressant är även den determinism som kan skönjas mellan raderna. Att vi ”fyller i detaljerna 

med våra liv”, lämnar en mycket begränsad agens åt individen. I det stora hela signalerar det en 

åsikt att ärvda berättarstrukturer till den övervägande delen formar och avgör våra liv. Här är 

det anmärkningsvärt, och inte utan vikt för uppsatsen, att notera den inställning till 

determinismen som framträder. Detta att vara ”en länk i denna långa kedja” framställs som ”att 

det inte finns något viktigare”. Det skiljer sig radikalt från, till exempel Barthes inställning till 

återvändandet till mästarnarrativen som diskuterades i föregående avdelning. Där Barthes ser 

detta som en sisyfoskamp, en hopplös men evig kamp för frihet70, tycks Kallifatides här vara 

anmärkningsvärt oberörd – eller till och med positivt inställd till den intertextuella 

determinismen. Vad kan det bero på? Och vad har det för inverkan på hans verk? 

2.4. Mytens stängsel 

I Brev till min dotter finner vi kanske ett steg mot svaret på frågorna. Han skriver:  

Alla liv man kunde leva var redan levda. Alla olyckor som kunde drabba en hade redan drabbat 

någon annan. Så också med alla lyckor förstås. 

                Myterna var gränsen för vad som är möjligt i denna värld.71  

Här ser vi, precis som i tidigare citat, synen på livet som något som levs ”inom citattecken”, ett 

ifyllande av detaljer i redan existerande berättelser. Men värt att märka i det här citatet är just 

ordet ”gränsen”. Myterna, det litterära arvet, begränsar oss och ringar in oss. Intuitivt kan man 

tolka det som något tragiskt, att vara bestämd av ett tidigare öde. Men det är inte den 

                                                 
69 Kallifatides 2001, s. 55. 
70 Allen 2003, s. 20–21. 
71 Kallifatides 2012, s. 85. 
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inställningen som träder fram i Kallifatides verk. Istället verkar gränserna ha en milt positiv 

laddning. Exempel på detta finns i ett antal av Kallifatides romaner. 

I Herakles funderar Herakles framåt slutet av romanen på sitt liv, och där finner vi följande 

citat: ”’Att vara människa är att vara fri’, tänkte han. Att vara fri räcker inte för att vara 

människa. Man måste välja sina gränser”.72  

Friheten är alltså inte tillräckligt, utan den måste också ha sina gränser. Här tillskrivs visserligen 

individen en viss agens i att ”välja” sina gränser, men kontentan förblir oavsett: friheten anses 

inte vara ett unikt värde. I samband med citatet komponerar Herakles även en dikt om att vara 

en del av ett sammanhang och en historia, som innehåller raden ”Jag är en länk i den långa 

kedjan”, vilket alltså i stort är samma formulering som i citatet ovan från Det gångna är inte en 

dröm, där Kallifatides säger att det inte finns något viktigare än den insikten.73 

Passager som vänder sig emot den individuella friheten från styrning och påverkan finns i 

många av Kallifatides verk. I Brev till min dotter skriver Kallifatides: ”’Det är bara djuren som 

kan leva i nuet, människan kan inte leva utan det förflutna. Det är luften hon andas’”.74 Den 

som uttalar orden är författaren till citatet ”Carpe Diem”, och som vi ser i citatet är åter 

beroendet av det tidigare helt livskonstituerande – det är luften vi andas.75 

Detta bär också på ett sorts samhörighets- och gemenskapstänk. Tryggheten i relationen till 

historien och myten tematiseras kanske som allra tydligast i Mödrar och söner. I romanen 

skissar Kallifatides ett porträtt av sin åldrande mor, men även den sedan många år bortgångna 

fadern figurerar frekvent genom verket, genom en kvarlämnad självbiografisk nedteckning av 

hans liv. Romanen utspelar sig under en vecka när Kallifatides är på besök hos sin mor i Aten. 

I ett avsnitt går Kallifatides runt i sin uppväxts kvarter. Han skriver:  

Det här kvarteret är min glömskas flod. Jag seglar på den med lätta skor, kastar förstulna blickar 

åt människorna som vinkar till mig från stränderna. [...] Jag vill minnas utan att minnas. Jag vill 

vara mina minnen.76 

                                                 
72 Kallifatides 2006, s. 301.  
73 Kallifatides 2006, s. 302.  
74 Kallifatides 2012, s. 13.  
75 Författaren till citatet omnämns inte vid namn i romanen, men det var Horatius som komponerade de 

bevingade orden.  
76 Kallifatides 2007, s. 69. 
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Vatten- och båtmetaforiken återkommer på flera ställen i romanen. I ett annat avsnitt sitter 

Kallifatides i köket med sin mor som berättar om gamla minnen: 

Jag har hört dessa historier förr. Det har ingen betydelse. Man kan inte avfärda havet för att man 

har sett det förr. 

I dessa stunder blir mamma ett stort hav, som omger mig utan att hota mig. Jag 

hör på hennes röst och tänker på annat, närvarande och frånvarande på en gång. 

  Har mina barn upplevt denna trygghet, den djupaste av alla? 

 Eller är det bara en trygghet som har att göra med min grekiskhet? Det vill säga 

att jag blir lugn, när jag får min plats i kedjan.77  

Här finner vi återigen detta att vara en länk i kedja. Men intressant är även här hur det benämns 

som en grundläggande trygghet. Att simma runt i en mors stora hav ger dessutom konnotationer 

till livmodern, ursprungstillståndet. Minnena, myten, och berättelserna blir på så sätt återigen 

det som skapar, föder och formar oss – det är vår livmoder. Moderns förkärlek för det förflutna 

kopplas även samman med Kallifatides egen drift att bli författare: 

Mamma går hellre bakåt. 

Det är från henne som jag har fått min längtan efter att få berätta. Denna längtan 

som på sätt och vis är en önskan om att allt ska bli bra igen, komma till den rätta platsen, få en 

mening och ett sammanhang. 78 

Skrivandet är alltså ett sätt att ”komma till den rätta platsen” och att ”få en mening och ett 

sammanhang”. Här är de positiva trygghets- och samhörighetsvärdena som Kallifatides lägger 

i att kopplas samman med myten och det förflutna tydligt.  

Sammantaget tycks Kallifatides inte skriva under på en syn på friheten som det högsta 

mänskliga värdet. Istället formas inställningen till intertextualiteten kring en sorts positiv 

determinism. Den bär på en kollektivism i kontrast till Kristeva och Barthes mer 

individualistiskt centrerade frihetssträvan. Genom myten och berättelserna kopplas människan 

samman med det förflutna, och i det bor en nödvändig samhörighet. I verken framstår beroendet 

av det litterära arvet mindre som en källa till instängdhet, än som en källa till trygghet. Myten 

utgör stängsel kring den individuella friheten – och det är precis som det ska vara.  

Vad kan nu denna insikt ge för ingångar till läsningen av de autofiktiva inslagen i verken? 

                                                 
77 Kallifatides 2007, s. 67. 
78 Kallifatides 2007, s. 10. 
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3. Autofiktionen 

3.1. De autofiktiva inslagen 

I romanen Brev till min dotter återfinns följande passage:  

Det var en skara ungdomar, pojkar och flickor. Samtliga bar en vit mössa på huvudet. De såg inte 

ut att vara fientligt inställda, fast de vrålade obegripligt högt i takt med musiken som var 

öronbedövande. De drack något med jämna mellanrum ur medhavda pluntor, flickorna dansade 

lockande, kastade med huvudet och deras gyllene hår glänste i solen. Pojkarna var som vanligt 

tafatta, de tog sin tillflykt till pluntan mycket oftare.  

 De färdades på en stor kärra dragen av fyra oxar[...]. Några dagar senare fick jag 

förklaringen till festligheterna. Skolåret var slut och det var detta som firades med stor energi.79 

Något senare i romanen förekommer även följande:  

En blomsterprydd stång mitt på stora torget sprider dofter av luktärter, lupiner, gardenior, rosor, 

nejlikor, aklejor, vallmo, blåklint, malva och flera andra blommor som jag inte har sett förr.  

  Varför allt detta? Sommarsolståndet, årets längsta dag, närmar sig och det ska 

firas, så som det alltid har gjorts.80 

Det är såklart studentfirande och midsommarfesten som skildras, beskrivet av en person född i 

ett annat land. Det kan tyckas som att romanen på så vis har förlagt sin scen till Sverige i modern 

tid, men komplikationen är den att Brev till min dotter inte alls utspelar sig i samtidens Sverige, 

utan skildrar den romerske poeten Ovidius exiltillvaro vid svarta havet under antiken. Vad fyller 

dessa inslag för funktion i romanen? Varför insistera på att ha med dessa passager som 

uppenbart bryter den historiska autenciteten och som på sätt och vis förlägger handlingen till 

två disparata scener?  

Dessa utdrag är inte heller unika i romanen. Alltigenom romanen häpnar Ovidius över folket 

vid svarta havets (”geterna”) många ordspråk och språkliga egenheter. Men samtliga av dessa 

är typiska svenska ordstäv och inkluderar bland annat: ”inte något att hänga i julgranen” (s. 47), 

”apan känner ingen, men alla känner apan” (s. 57), ”att sola sig” (s. 104), ”att hålla tungan rätt 

i mun” (s. 105), ”raka puckar” (s. 116), ”lätt som en plätt” (s. 120), ”sova på saken” (s. 122), 

och ”ingen ko på isen” (s. 122), med flera.  

                                                 
79 Kallifatides 2012, s. 112–113. 
80 Kallifatides 2012, s. 130. 
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Till dessa finns även två exempel på geternas kultur i form av två av dess traditionella sånger. 

Dessa två är ”Helan går” (s. 133), och ”Vem kan segla förutan vind” (s. 217). Utöver detta 

frågar sig Ovidius vid ett tillfälle hur man skulle säga ”älv” på latin (s. 278), och lokalbon 

”Corinne” förklarar vid ett annat tillfälle att hennes himmel är ”ett stort träd som heter 

Yggdrasil” (s. 242-243). Även namnet ”geterna” kan i sig sägas peka på dubbelheten. 

Folkslaget som levde vid svarta havet runt år 0 kallades visserligen ”geter”, men namnet har 

ändå en slående likhet med namnet ”göter”. En bokstav utgör på så vis skillnaden mellan 

Sverige och Rumänien.  

Hur ska man förstå det här? Ett sätt att förstå det är att se boken som en allegori över Kallifatides 

egen situation i Sverige. Men det är en övertolkning, överlag är det en historisk skildring av 

Ovidius liv och öde. Hans uppväxt i Italien och storhetstid i Rom, exilbudet från kejsaren, och 

tillvaron som exilromare vid Svarta Havet. Så varför dessa ständiga brott mot den historiska 

autenciteten? 

Brev till min dotter är inte det enda verket med autofiktiva inslag i Kallifatides litteratur, utan 

autofiktiva inslag är vanliga i hela Kallifatides författarskap. De signaleras ofta genom 

återkommande teman, eller episoder, mellan Kallifatides mer uttalat självbiografiska och hans 

mer fiktionella verk, eller genom återkommande motiv med kopplingar till Kallifatides 

(offentliga) person. Av det sistnämnda är kanske det tydligast förekommande återvändandet till 

Grekland och det grekiska. Grekland finns på ett eller annat sätt representerat i samtliga av 

Kallifatides fiktiva verk från 2000-talet. I Vänner och älskare är den kvinnliga huvudkaraktären 

Fabia tredje generationens exilgrek sedan hennes farföräldrar flytt det grekiska 

inbördeskriget.81 Just det grekiska inbördeskriget tematiseras även i Med sina läppars svalka. 

Här finner vi även en ytterligare parallell till Kallifatides: den lilla grekiska bergsbyn. 

Kallifatides spenderade sina första år i byn Molai på Peloponnesos och barndomen där tycks 

vara av stor vikt för honom. I samtliga av de självbiografiska verken återvänder han till 

uppväxten i Molai.  

Men även i Med sina läppars svalka finner vi den grekiska bergsbyn. Här är den visserligen 

placerad i ”Norra Grekland”, men hembyn delar i stort samma karaktärsdrag som den 

presenteras i de självbiografiska verken.82 Det är en by som är plågad av de inre slitningarna av 

                                                 
81 Kallifatides 2008, s. 272–274.  
82 Kallifatides 2014, s. 11.  
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ett utdraget krig och inbördeskrig. Huvudkaraktären Elenas minnen från byn påminner också 

om de som Kallifatides själv lyfter: tyskarnas arresterande av hennes far, det stora fokuset vid 

byns lärare, och bybornas egna svek mot dem som ansågs vara kommunister eller nazister. 

Elena delar även en del av Kallifatides personliga historia. Hennes far blir inte bara, likt 

Kallifatides egen, arresterad av regimen, utan han kommer även som flykting från Svarta Havet 

och gifter sig med Elenas mor som är från byn, helt i enlighet med Kallifatides föräldrars 

historia.83  

En detalj som återfinns senare i romanen och som även står att finna i Det gångna är inte en 

dröm är återgivelsen av tortyrmetoden ”kattsäcken”, där en person läggs i en säck med en katt 

och sedan kastas i havet. När katten inser att den håller på att drunkna blir den galen och klöser 

och biter personen i panik. Metoden lär enligt Kallifatides ha använts på regeringsmotståndare 

i Grekland under tiden efter inbördeskrigets slut, och i den rollen återfinns den i både den 

fiktionella och den självbiografiska delen av Kallifatides författarskap.84 

I Vänner och älskare finns även två ytterligare viktiga inslag av autofiktion. Den första är 

huvudkaraktären Georg Andreassons landställe på Gotland. Precis som den verkliga 

Kallifatides, har Georg ett landställe på Gotland som han retirerar till när han behöver lugn och 

ro. Landstället på Gotland finns med i såväl Ett nytt land utanför mitt fönster85 som i En kvinna 

att älska86.87 Det andra centrala inslaget av autofiktion är ett ovanligt inslag av gemensam 

namnidentitet mellan författaren och karaktären ”Theodor” i romanen.  

Varför måste Georg Andreasson ha ett landställe på just Gotland? Och varför döpa en av 

karaktärerna till sitt eget namn? Vad fyller det för funktion? Här är det läge att använda insikten 

om den syn på intertextualitet i Kallifatides litteratur som utretts i föregående avsnitt. Kan 

medvetenheten om den intertextuella diskussionen öppna nya möjligheter för tolkning?  

                                                 
83 Kallifatides 2014, s. 14. 
84 För användandet i ett självbiografiskt verk se: Kallifatides 2010, s. 217. För användandet i ett fiktionellet verk 

se: Kallifatides 2014, s. 67. 
85 Kallifatides 2001, s. 137–140. 
86 Kallifatides 2003, alltigenom större delen av verket. 
87 Georg Andreasson själv har som åldrande kulturman också en hel del likheter med Kallifatides själv, men de 

är en aning mer associativa och kommer därför inte användas här i analysen.  
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3.2. Intertextualitet i praktiken 

Låt mig här återvända till två citat från förra avsnittet om intertextualiteten i Kallifatides 

litteratur.  

Ännu en gång kom insikten om att livet levs mellan två citattecken. Det är detaljerna som skiljer 

oss åt, ibland inte ens de. [...] Ännu i dag [sic] tror jag att konsten är människans navelsträng till 

den andra människan. Ännu idag tror jag att det inte finns någon viktigare insikt än att man är en 

länk i denna långa kedja och ännu idag tackar jag den sammetsögde kvinnotjusaren till magister 

och det kättjerika svinet Catullus som fick mig att förstå det.88 

Och ett andra:  

Alla liv man kunde leva var redan levda. Alla olyckor som kunde drabba en hade redan drabbat 

någon annan. Så också med alla lyckor förstås. 

                Myterna var gränsen för vad som är möjligt i denna värld.89 

Vad händer om vi nu försöker läsa de autofiktiva inslagen genom dessa citat, och den syn på 

intertextualiteten, som vi gick igenom i förra avsnittet, som dessa citat får representera?  

Om ”alla liv man kunde leva” redan är levda, och livet är ett liv ”mellan citattecken”, där det 

som skiljer oss från tidigare liv är ”detaljerna” och ”ibland inte ens de”, skulle inte detta 

implicera att även författarens liv egentligen bara är ett ifyllande av detaljer utmed redan utlagda 

berättarstrukturer? Och om så är fallet, skulle inte ett möjligt sätt att visa detta på, vara att i sina 

verk blanda myt och verklighet, fiktion och fakta? Med detta: skulle det inte vara möjligt att 

läsa sammanblandandet av fiktion och självbiografi – autofiktionen – som en praktisk 

tillämpning av de teoretiska tankarna?  

Brev till min dotter för med den här läsningen fram en tydlig tes: jag är en del av myten, och 

Ovidius och mitt liv, är delvis samma liv. Jag lever en text som redan skrivits. Det är detaljerna 

som skiljer sig åt, inte de stora dragen. Det är där för att påminna om att ”livet levs mellan två 

citattecken”, genom att praktiskt placera Kallifatides liv mellan ett par existerande citattecken 

– Ovidius.  

Kallifatides ovilja att distansera sig från sina verk framstår med den här läsningen, i ljuset av 

den intertextuella filosofin, som en praktisk tillämpning av de teoretiska tankarna.  

                                                 
88 Kallitfatides 2010, s. 68–69. 
89 Kallifatides 2014, s. 85. 
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3.3. Den oklara linjen 

Poängen med de autofiktiva inslagen blir alltså, läst genom den intertextuella diskussionen som 

har analyserats i föregående kapitel, en sorts argumentation, eller demonstration av författarens 

inkorporering i myten. Det är autofiktion med en agenda: en praktisk tillämpning av de 

teoretiska resonemangen. Poängen tycks påminna om det som Kristeva i ”Word, Dialogue and 

Novel”  kallar att författaren “splits into a subject of the spectacle and an object of the game 

[…] that creates and sees itself created as self and other, as man and mask.”90 Med andra ord, 

författaren, i författandet, är inte bara det skapande subjektet utan blir också ”skapad”, eller 

”formad” av dels det litterära arvet, dels den egna litteraturen. Författarens relationer till verket 

och det litterära arvet blir på så vis inte enkelriktat kausala, utan det uppstår en oklar linje mellan 

författare och verk, och författare och litterärt arv. Här öppnar sig två intressanta läsningar av 

de autofiktiva inslagen, som gör det möjligt för oss att skilja på två olika, men besläktade, typer 

av autofiktion i Kallifatides 2000-talslitteratur.  

Den första oklara linjen är den mellan författare och verk. Det är den sorts autofiktion som 

förekommer när Kallifatides låter huvudpersonen i Vänner och älskare (2008) åka på semester 

på sitt landställe på Gotland, något som Kallifatides har och som han återvänder till ofta i sin 

mer självbiografiska litteratur. Varför väljer han att lägga landstället just på Gotland? Varför 

inte på, säg, Öland eller Åland? Effekten av att landstället i romanen ligger på Gotland blir, 

med den här läsningen, att åskådliggöra för läsaren den dubbelriktade relationen mellan 

författare och verk. Kallifatides är en oundviklig del av sin litteratur, men litteraturen är också 

en oundviklig del av honom.  

Hur är litteraturen en del av honom? I Det gångna är inte en dröm finner vi följande citat, 

rörande en lumparkamrat till Kallifatides som ansågs sig ha legat med alla som han fantiserat 

om. Episoden återfinns även i Ett nytt land utanför mitt fönster.91 Han skriver: ”Människans 

förlorade paradis är kanske just den oskulden. Det är inte bara så att livet är en dröm utan också 

att drömmen är livet.”92 Vad menas med detta? Min förståelse är att att ”livet [...] är en dröm” 

betyder att livet är utan ”essens”, det vill säga en social konstruktion. Eftersom vi här har att 

göra med lumparkompisens fantasier är det rimligt att tolka ”Dröm” som att mena fantasi, 

konstruktion, eller fiktion. I så fall utfaller meningen som följer: ”Det är inte bara så att livet är 

                                                 
90 Kristeva 1986, s. 49.  
91 Kallifatides 2001, s. 23–24.  
92 Kallifatides 2010, s. 162. 
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fantasi/konstruktion/fiktion utan också att fantasi/konstruktion/fiktion är livet”. Denna 

poststrukturalistiska tanke liknar vad Laura Marcus skriver om effekten av självbiografi: ”[it] 

reveals the fictionality of all referentiality, and although we assume that the life produces the 

autobiography, it is equally possible that the autobiographical project produces and determines 

the life”93 

Men vad menar då Kallifatides med att det är ”Människans förlorade paradis”? Och vad menar 

Kallifatides med att det är en ”oskuld”? Om det är en förlorad oskuld kan det väl knappast ses 

som sanning? Inte nödvändigtvis, om man ser det som att människan lever under illusionen av 

den mänskliga essensens, varvid den förlorade oskulden också blir en förlorad insikt om den 

konstruerade tillvaron. Hela citatet har en ton av barndomens förlorade icke-distinktion mellan 

fiktion och verklighet, där leken (fiktionen) är sättet som barnet varseblir världen genom. Men 

med en poststrukturalistisk förståelse av livets avsaknad av essens, är det inte barnet som lever 

i en illusion – utan vi.  

Den andra oklara linjen är den mellan författare och litterärt arv, eller myt. Att det är en 

framträdande åsikt i verken har jag redan tidigare visat, men finns det praktiska exempel på en 

sådan oklar linje i Kallifatides litteratur? Brev till min dotter är i grund och botten ett 

praktexempel på denna oklara linje. Här infogar Kallifatides alltså sig själv i en historia från 

antiken, och gör distinktionen mellan författare och myt oklar. Den oklara linjen handlar här 

inte så mycket om en ömsesidig kausalitet – det är uppenbart myten som formar författaren och 

inte tvärtom – utan istället om en sorts oklarhet om var författaren börjar och myten slutar. Det 

uppstår en tidlöshet, där Kallifatides liv vilt blandas ihop med Ovidius. Poängen är att det 

centrala är strukturen: detaljerna är allt som skiljer berättelserna åt.  

På så vis blir autofiktionen i Kallifatides det praktiska utfallet av att ”det inte bara är så att livet 

är en dröm utan också att drömmen är livet”. 

 

 

 

                                                 
93 Laura Marcus, Auto/biographical discourses: theory, criticism, practice, Manchester: Manchester University 

Press 1994, s. 241.  
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4. Diskussion 

Jag vill här göra några blickar bakåt och jämföra uppsatsen med den tidigare forskningen. I 

likhet med Koukoulis kapitel i Litteraturens gränsland: invandrar- och minoritetslitteratur i 

nordiskt perspektiv där han menar på att grekisk-svenska författare ofta använder exiltemat för 

att belysa de mer övergripande villkoren i att vara en människa och en individ, har jag också på 

sätt och vis funnit att Kallifatides använder exiltemat för att belysa mer övergripande frågor om 

människans förhållande till gömda strukturer och hennes position i historien.94 Min uppsats 

stödjer alltså Koukoulis tes att exiltemat inte tematiseras uteslutande med exilupplevelsen i 

fokus, utan använder temat som en ingångsport till diskussioner om mer övergripande frågor. 

Jag vill också lyfta upp den artikel ur den tidigare forskningen som mest liknar denna uppsats: 

Granqvists ”Brev till min dotter: Theodor Kallifatides Palimpsest”.95 Som nämndes i tidigare 

forskning undersöker Granqvist Brev till min dotter utifrån modellen av en palimpsest, och 

delar upp romanen i tre separata lager med olika budskap. Även om våra analyser liknar 

varandra så till vida att vi båda behandlar sammanblandningen av dåtid och nutid i Brev till min 

dotter, skiljer vi oss ändå avsevärt i hur vi söker förstå det. Granqvist lösning på 

sammanblandningen är uppdelning, att ta de delar som blandas och lägga dem i separata fack. 

Den här uppsatsen söker istället undersöka just själva sammanblandningen som sådan, och inte 

se den som ett försök att gömma undan separata delar i varandra. Tvärtom har jag i den här 

uppsatsen lyft vikten av att läsa sammanblandningen just som en sammanblandning, och den 

funktionen det har för läsningen av romanen.  

I ett vidare perspektiv är det kanske något att tänka på i litterär analys överlag: att inte se 

litteratur så mycket som ett sönderplockat pussel som måste ordnas och delas upp för att förstås. 

Istället pekar den här analysen möjligen på den möjlighet till läsning som finns i att ta verkets 

givna struktur på allvar. Genom att inte se sammanblandningen som en oklarhet från 

författarens sida, utan som en relevant del av verket öppnas möjligheten för att analysera 

strukturen som sådan, och dess effekt på läsningen av verket.   

Jag vill även göra några sammanfattande noteringar om den intertextualitetssyn som framträder 

– och med min läsning – praktiseras i Kallifatides 2000-talslitteratur, och dess relation till annan 

                                                 
94 Koukoulis 2002. 
95 Granqvist 2013. 
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intertextualitetsteori. Den blickar inåt mot en av poststrukturalismens inneboende svagheter: 

svårigheten att se sina egna socialt konstruerade värdesystem och myter. På så vis kan Barthes 

djupt analysera författarens inneboende beroende av andra författare, och nedmontera myten 

om det autonoma författargeniet, utan att för den skull reflektera över sin egen myt om 

önskvärdheten av dito. Genom att inte se bristen på autencitet som ett negativt inskränkande av 

den individuella friheten, utan som en positiv gemenskap och källa till en grundläggande 

samhörighet, belyser Kallifatides indirekt den individualism och starkt positiva värdesättning 

av den individuella friheten som finns inom annan postmodern och poststrukturalistisk 

intertextualitetsteori.  

Till sist, för att återkoppla till min inledning: Kallifatides syn på intertextualiteten erbjuder en 

annan värdering av exilen. Exilen är svår eftersom den är lämnandet av just dessa positiva 

värden av gemenskap och samhörighet, som de intertextuella förhållandena bär på, och 

eftersom språket utgör det tankemässiga ramverket, blir resan in i ett nytt språk också resan in 

i en ny identitet. Men försöket att förstå blir också ett försök att underlätta processen. Med 

medvetenheten om sakernas tillstånd är det lättare att möta svårigheterna med i ett liv i exil.  
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5. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag undersökt den intertextualitetsteori som framkommer i Kallifatides 

2000-talslitteratur och diskuterat hur den kan användas för att läsa de autofiktiva inslagen i 

romanerna. Jag har kommit fram till att Kallifatides ansluter sig till en poststrukturalistisk syn 

på intertextualitet, där intertextualitet inte så mycket handlar om direkta referenser i ett verk till 

ett annat, utan utgör en del i den poststrukturalistiska insikten att allt är konstruktion. Genom 

att människans syn på världen anses sakna essens och istället konstrueras genom språket kan 

text med denna syn endast referera till andra språkliga konstruktioner, det vill säga, annan text. 

Livet är något som ”levs mellan två citattecken”. Parallellt tycks dock Kallifatides 

intertextualitet inneha en mindre språkburen dimension som går tillbaka på en mer konkret 

historieskatt, och ett arv av kollektiva erfarenheter. 

Överlag ansluter sig Kallifatides trots allt till kända intertextualitetsteoretikers, såsom Kristeva 

och Barthes, syn att språket bär på en inneboende intertextualitet. I uppsatsen finner jag 

emellertid att Kallifatides skiljer sig från nämnda teoretiker i sin inställning till detta beroende. 

Där Kristeva och Barthes ser en förlorad individuell frihet och agens, ser Kallifatides en vunnen 

samhörighet och gemenskap.  

Jag har sedan använt insikten om synen på intertextualitet i Kallifatides litteratur i en läsning 

av de autofiktiva inslagen i verken. Där har jag funnit att man med en medvetenhet om nämnda 

intertextualitetsdiskussion kan läsa de autofiktiva inslagen som en sorts praktisk tillämpning av 

tankarna kring beroendet av myt och fiktion. Sammanblandandet av verken och det litterära 

arvet, med författarens liv, blir en exemplifiering av idén att livet levs inom redan uppdragna 

narrativa strukturer. Genom att blanda dåtid och nutid, fiktion och verklighet, exemplifierar 

Kallifatides att ”det är detaljerna som skiljer oss” från historien och myten, och ”ibland inte ens 

de”. Individen och författaren lever på så vis texter som redan är skrivna. 

Vidare menar jag att de autofiktiva inslagen på detta vis upprättar en sorts ”oklar linje” mellan 

författare och verk och författare och myt, där synen på förhållandena mellan verk och litterärt 

arv, och författaren, inte ses uteslutande som enkelriktat kausala. Författarens relation till verket 

blir alltså inte likriktad: istället för att författaren allena formar verket, formar verket också 

författaren. Även om skrivandet visserligen anses sprunget ur erfarenhet, ger det på samma 

gång struktur och form till erfarenheten. Fiktionen är på så vis en del av konstruktionen av oss 

som individer. Relationen mellan författaren och myten är mer kausalt riktad, det är arvet som 
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påverkar författaren. Den oklara linjen handlar här mer om en oklarhet kring var författarens 

liv börjar och var myten slutar.  

Sammantaget läser jag de autofiktiva inslagen som en praktisk tillämpning av de teoretiska 

resonemangen. Funktionen blir att illustrera tidlösheten hos det litterära arvets narrativa 

strukturer, och att peka på författarens dubbelriktade förhållande till sin fiktion. 
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