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Brev till min dotter –
Theodor Kallifatides’ palimpsest

Kallifatides skriver brev, hjälplöst, tafatt, till sin 
styvdotter – på erbarmligt avstånd. Får inget svar, 
förväntar sig inte heller att så skall ske. Ingen brev-
växling uppstår. Fast det är ju inte Kallifatides, den 
grekisk-svenska författaren som skriver, säger ni, 
det är den romerska skändaren Ovidius som gör det, 
utklädd till Kallifatides. Hur ligger det till? Ett är i 
varje fall säkert. Det är jag som läser Kallifatides 
bok Brev till min dotter och som skall försöka bena 
ut vem det är som egentligen talar (skriver) till vem, 
vad breven handlar, och på vilket språk envägskom-
munikationen försiggår. 

De som känner till Kallifatides’ yviga litterära pro-
duktion förvånas inte över mina kanske märkliga 
frågor. Kallifatides’ knasprande lakoniska prosa är 
trots sin ytliga sobra klarhet mångfacetterad som 
fårorna i omlopp på ett stycke kluven björkved på 
väg in i spisen. Boken kan liknas vid ett överskrivet 
pergament, en palimpsest, som döljer ett lager av 
andra texter och där Kallifatides’ är den nyskrivna 
svenska, den senast ankomna, ännu ångande het. 
Det nedersta lagret är Ovidius’ två verk, Tristia 
(Klagosånger: Tristia) och Ex Ponto (Brev från 
Svarta havet), både skrivna (9–12 e.Kr., respektive 
13–16 e.Kr.) under hans tid som förpassad till Tomis 
(dagens Constanța, Rumänien), där han även dog ett 
par år senare. Ovidius’ manual i konsten att älska 
(Ars amatoria) hade drivit honom ut ur imperiet till 
en håla vid Svarta havet. Ett brott mot moral och 
konvention av ett slag som ännu idag kan bestraffas 
med det värsta av alla straff av liknande tyranner 
som romarrikets Augustus. Kallifatides har sällat 
sig till den exklusiva skara västerländska förfat-
tare som på varierande sätt sökt inspiration i den 

förskjutna poetens drömmar om yttrandefrihet och 
oberoende. Som en annan Alexander Pusjkin, James 
Joyce, Anne Rice, Bob Dylan.

Jag skall lösgöra tre lager i Kallifatides’ roman: 1) 
episteln (brevliknande lång essä); 2) självbiografin; 
3) pamfletten. Jag diskuterar de tre epiteten i tur och 
ordning.

Episteln: Ovidius talar

Ovidius’ arketypiska skildring av exilen, hans läng-
tan tillbaka, hans främlingskap och mödosamma 
anpassning, uppträder hos Kallifatides som ett ram-
verk med flera betydelser. Jag kallar dem rum. Det 
första är ideologiskt. Det beskriver – ur den bann-
lyste poetens perspektiv – vilka skäl som kunde ha 
föranlett utvisningen (relegatio, inte landsförvis-
ning; Ovidius fick behålla sin förmögenhet i Rom 
och sitt medborgarskap) bortom ’civilisationens’ 
yttersta östra gräns. ”En dikt och en dumhet” var 
det nog, säger Ovidius. ”Att jag beskyllts att med 
skamlös/ diktning ha fräckt lärt folk att begå äkten-
skapsbrott” (Klagosånger, II, s. 211–212) förtäljer 
dock mera om Rom än om dikten, och ”dumheten” 
vill Ovidius inte tala om. Andra har fått spekulera. 
Att Ovidius blev vittne till komprometterande hän-
delser i Augustus’ hem är ett sådant antagande. 

Detta rum gestaltar också hur den nya platsen 
i barbarernas land ’tog emot’ honom: omilt, kallt, 
och frånvänt. Oförståendet i ordets fulla betydelse 
var det som gällde. Ingen förstod, såg honom, och 
därmed kunde han, iakttagaren, inte heller ’se’ nå-
gon. Det dystra landskapet med sina frostiga kul-
lar, isiga vindar och tomma gator hade slutit en pakt 
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med sina ännu dystrare invånare – mot romaren; det 
är den bild han ritar. Utanförskapet, exilens egen 
drivkraft hade trängt sig in i kroppen. ”Ser jag på 
människor, anser jag dem knappast värda namnet, 
/ ej ens hos vargen finns grymhet så vild som hos 
dem. […] De håller kölden på avstånd med skinn 
och pösiga byxor, / ansiktet är nästan helt täckt av 
långt ovårdat hår” (Klagosånger, V, s. 183). Språket 
formar en underordnandets allegori där den Andres 
natur och kultur går samman, en välkänd metafor i 
koloniala texter från alla tider, och lika traditionellt 
är hur huvudpersonen, här den ofrivillige kolonisa-
tören, krymper till oigenkännlighet. Blir ett offer för 
sin egen framställning.

Ramverkets andra del är, som vi redan har för-
stått, hans privata kammare, hans epicentrum med 
jämmer, självömkan, en längtan bort som så små-
ningom stillnar. Det rummet är dränkt i poetens upp-
tagenhet med sin nya tid i utanförskapets geografi, 
sitt psykosociala minnesarbete som mental överlev-
nadsstrategi med ständiga tillbakablickar in i barn-
domsminnen, bäckar med porlande vatten, resan till 
Grekland, galna giftermål, det sociala kändisskapet, 
och framför allt kärleken till Corinne, hans tredje 
fru, och hennes dotter. Hur det var att skriva poesi 
som kändes som en smekning med mestadels kvinn-
liga åhörare vid fötterna. 

I samma kammare rumsterar den flitige brevskri-
varen Ovidius, som i insmickrande litanier till Au-
gustus ber om nåd eller förflyttning. Till vännerna 
sänder han vädjanden om hjälp att blidka tyrannen 
och till Corinne böner och förhoppningar om fortsatt 
ömsesidig kärlek. Inget hjälpte. Ett slags uppgiven-
het eller en annan slags förståelse börjar infinna sig 
– kanske var det insikter. ”Platsen som ödet skänkt 
mig, den får vara mitt Rom” (”Till Cotta Maximux,” 
Brev, s. 35). ”Om jag skall vara ärlig, förmår jag 
ändå inte min musa/ riktigt avhålla sig från att för-
fatta poem” (Klagosånger, V, s. 197). 

I ett angränsande tredje rum med öppen dörr och 
ett fönster på glänt sitter Kallifatides och tjuvlyss-
nar på poeten, och noterar de undertoner som beri-
kar Ovidius kryptiska och försiktiga ordval, precis 
vad de två citaten strax ovan insinuerar. Utan att 
rucka på ramarna frammanar Kallifatides en långt 
mera ödmjuk, tolerant och klok man än den som 
uppträder vid en ytlig läsning av grundtexterna med 

gravstenens patetiska versaler ”JAG KROSSADES 
AV MIN TALANG” (Klagosånger, V, s. 208) som 
slutord. Men varför läsa ytligt?

Kallifatides simulerar, återberättar, kommente-
rar, parafraserar, tolkar men framför allt utvidgar 
de litterära möjligheter som ligger dolda i Ovidius’ 
elegiska versmått och epistelns indirekta försiktiga 
tilltal. Man kan säga att den senare delen av Kal-
lifatides’ bok kretsar kring just detta ’nya Rom’ 
och Ovidius’ medgivande: ”Jag är inte den jag var”  
(s. 7). Med andra ord, den gestaltar den alternativa 
värld han var upptagen i. Att med hexameter och 
pentameter förvandla barbarerna till människor 
hade däremot varit kontraproduktivt. Kallifatides 
gör arbetet för honom. 

Självbiografin: Kallifatides talar

Det är denna alternativa värld Kallifatides gör till 
sin. Denna berättelse är palimpsestens andra lager. 
Hans resa ut ur Grekland, i en pre-exil som inträf-
fade 1964, tre år innan den grekiska militärjuntan 
tog över det land som de skulle kontrollera hårdfört 
i sju år. Kallifatides förvandlar den romerska po-
etens sorgsna vistelse i Tomis till sin egen prövande 
emigration in i landet annorlunda. Kallifatides talar 
självbiografiskt och humoristiskt om processen med 
vad som kallas kulturalisering eller integration, den 
som Ovidius åtminstone publikt avvisade och käm-
pade emot. Kallifatides ritar lekfulla pastischer av 
Sverige: små grodorna kring majstången, kräftka-
las, bastubad, nakenhet på badstranden. ”Män och 
kvinnor leker på stranden, allt som kan dingla på 
dem dinglar, medan ingenting av allt som kan stå 
upp på dem står upp” (s. 116). Ovidius’ kalla håla 
blir en befriande antites till detta, ett krävande men 
tillmötesgående Norr, en idealiserad sensuell mö-
tesplats. Men det kräver den Andres erkännande för 
att den skall infinna sig.

Jag skall uppehålla mig vid bokens monologer 
om språk, för de är många och de är speciellt ange-
lägna för oss (dem som läser detta) upptagna i ett 
litet men icke försumbart nordligt indo-europeiskt 
språk. Kallifatides’ språkliga intuition letar sig in i 
Ovidius’ egen fascination för det skrivna och talade, 
som är ett tema i Tristia och Ex Ponto. ”Språket är 
större än världen.” ”Den nya världen tröstar mig. 
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Den gamla straffar mig”, säger Kallifatides. På vil-
ket sätt kan dessa sofismer även gälla den ’riktiga’ 
Ovidius och inte bara hans svenska skugga? Låt oss 
lyssna till palimpsestens första talare en stund för 
att därmed även bättre kunna inhämta Kallifatides’ 
revision och tolkning. Så här beskriver den äldre sitt 
förhållande till det mångspråk han var utsatt för i 
Tomis:

Endast hos några få hörs rester av det grekiska 
språket, men också de har förvrängts svårt ge-
nom getisk accent. Ingen finns i det folket som 
händelsevis kan få ur sig ett enda ord på latin, 
hur vanligt ordet än är. Jag, en romersk skald – 
förlåt mig, ni muser! – är tvungen att i de fles-
ta fall tala sarmaternas språk, och jag skäms att 
tillstå att genom en lång brist på övning har jag 
själv svårt att rätt forma latinska begrepp. Utan 
tvivel finns i den här boken [Klagosånger] också 
barbarers uttryck, men trakten är skuld till det 
och alls inte jag. För att dock inte helt förlora 
förmågan att tala Roms språk, för att få fram rik-
tiga ljud på latin pratar jag med mig själv, om jag 
använder ord, ej mer gängse, väcks till liv vad 
som olyckligt nog gjort mig känd.

Jag tycker redan själv jag glömt bort att tala latin, 
ty getiska har jag lärt in, talar sarmatiska med.  
   (Klagosånger, V, s. 185)

Jag skriver dikter och bränner sen upp vad jag 
kort skrivit förut, blott lite aska finns kvar av all 
den möda jag haft.      
   (Klagosånger, V, s. 197)

Det slags melodramatiska tvekamp mellan det 
gamla och det nya, mellan lojalitet till imperiet och 
nyfikenheten inför periferins språk som Ovidius’ 
elegi ger uttryck för, kvarlever hos Kallifatides som 
ideologisk struktur, men den nedmonteras, proble-
matiseras och individualiseras. Steget ur grekiskan 
till svenskan var inte bara en förflyttning mellan två 
kommunicerande kärl, visar han, det var en migra-
tion även den ur ett centrum med anor till en bak-
gård med grisar och höns. Det språk han landsteg i 
var enkelt, rått, osofistikerat. 

Jag andades in det som pollen. Det befruktade 
mig omärkligt och oavbrutet. Först tyckte jag om 
ljudet, sedan om dess enkelhet – det var inte ett 

språk att vilseleda och förföra. Det var ett språk 
att nå fram till sin nästa med. Om man vill lära 
sig ljuga åkte man till Rom för högre studier. 
[…] Geternas språk bar inte spår av gammal my-
tologi utan det bar världen.

De ”riktiga ljuden på latin” hade inte ersatts av 
andra ”riktiga ljud,” utan av andra obestämbara 
’oriktiga’ ljud och nya ord som ’älven’, ’sensom-
mar’, ’på muggen’. 

Strikta regelsystem, konventioner, grammatikor, 
versmått var till för att vanhedras. Kallifatides/Ovi-
dius började ”leva i otukt med deras språk”, i lönn-
dom med de Andra i samtal (s. 278). ”Trakten är 
skuld till det”, till detta mitt svek, ursäktade sig den 
Äldre, mera konservativ, nu också impotent; den 
Yngre, radikal och nytänkande, jublade och greps 
av ännu mera lust. Precis den process, vill jag til-
lägga parentetiskt, som gjort många postkoloniala 
författare på engelska, på ett för dem främmande 
språk (oftast påtvingat), till språkområdets mest 
inflytelserika och nyskapande (och därmed också 
ifrågasatta), som en Chinua Achebe och Salman 
Rushdie. 

Trakten är aldrig en plats, den är ett tillstånd. 
Ovidius hade fel. Liksom han hade fel om sin ’glöm-
ska’; man glömmer inte ett språk, lika lite som man 
glömmer hur man cyklar om man en gång lärt sig 
konsten. Han valde inte att lära sig de andra språken 
som kompensation för en förlust. Han ville pröva 
något nytt. Ovidius den Yngre förklarade: ”Det är 
inte Rom jag saknar mest. Det är mig själv jag sak-
nar. […] Vet du vad jag gjorde alldeles nyss? […] 
[J]ag hade skrivit om mina gamla dikter på det nya 
språket. […] [D]et är kul att pröva sina verser på ett 
annat språk. På något sätt blir det tydligare vad man 
vill säga. [Och det blir] tydligare om man inte har 
något att säga” (s. 192–193). Den Äldre hade också 
förstått, därför säger han: ”Varför skulle jag slösa 
min kraft på att finslipa dikter?/ Fruktar jag kanske 
kritik annars från geternas håll?” (”Till Cotta Maxi-
mus”). 

Insikten hade alltså börjat infinna sig hos man-
nen i imperiets exil att grekiskan och latinet inte 
var de enda tungomålen i världen värda respekt och 
att dikter kan skrivas även på barbariska språk som 
getiska och sarmatiska; att livet i utanförskap kan 
levas fullt ut. Och tänk om utanförskap handlar om 
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semantik? Att vara romare eller grek, finländare el-
ler svensk, är inte hela världen. Språket är större. 
Det är störst! Detta har gjort Kallifatides till en bril-
jant stilist, en tänkare med spetsigt allvar och en 
klokhetens filosofiska närsyn. 

Pamfletten: friheten talar

Detta är det översta lagret i min palimpsest-metafor 
för att beskriva Kallifatides’ mångtydiga exponering 
i Brev till min dotter med Ovidius exildikter som 
utgångspunkt. Här får jag anledning att anknyta till 
det material som Kallifatides lagt till och som inte 
lättvindigt kan härledas associativt i glappen mellan 
mina två källtexters versrader. (Det är möjligt att 
Kallifatides brukat även andra källor, vilket den här 
uppsatsen inte har haft utrymme att granska.) Det 
är tilläggen om kvinnornas nya roll i Ovidius’ liv 
i politisk exil och berättelsen om ex-slaven Aneth 
(eller Dill som han kallas) och Alicia, hans käresta 
från Tomis. Tillsammans fångar de upp ämnena fri-
het, självständighet och jämlikhet, som i allra hög-
sta grad gör skäl för bokens tredje genretitulering, 
pamfletten.

Frihetstemat utvecklas långsamt eller i takt med 
att det nya landet intar Ovidius/Kallifatides med 
sina främmande sedvänjor. ”De förstår inte att han 
är min betjänt, för att inte säga min slav. Här har 
man inga slavar. Man har ännu inte nått den kul-
turnivån i utvecklingen” (s. 106). Först får Dill sitt 
namn erkänt, sedan rinner äganderätten ut i sanden 
och han och hans herre blir formellt jämlika. Men 
endast formellt. ”Jag är mitt eget fängelse”, förkla-
rar Dill, och hänvisar inte bara till attityder base-
rade på hudfärg utan på känslan ”Friheten gör ont”  
(s. 149). Jag påminns om Frantz Fanons Svart hud, 
vita masker och om befrielsens kultur. 

Befrielsen drabbar även Ovidius och då inte met-
ropolens befrielse utan, via samgående med Dills, 
i form av insikter om hans egen begränsning och 
bundenhet till normer, även till det poesins regel-
verk som medverkat till att göra honom beryktad 
och berömd. Ars amatoria var inte bara utslag för 
manlig fantasi, den hade sitt säte i mina erfarenheter 
och den förespråkade frihet, försvarade sig poeten 

alltmer brydd. Men vems frihet? Kanske kärlek utan 
jämlikhet är som en dikt utan ord, för i Rom fanns 
ingen jämlikhet? Är den eviga och hopplösa kärle-
ken till din hustru Corinne en myt framställd av dig 
själv? 

Hon som ställer frågorna är den unga Corinne i 
Tomis, som han mötte mot slutet av sitt liv och som 
förälskade sig i honom. En kärlek han var oförmö-
gen att besvara, sjuk och åldrad som han var, om 
inte, vill jag tillägga, att lyssna och lära är ännu mera 
kärlek. Det är en ny Corinne, talför, självständig, re-
solut. Hon blev hans sanningssägare, ett kvinnligt 
orakel, hans vårdare, ’mor’ och vän. ”Det är kanske 
på tiden att herr Naso lär sig älska något annat,” var 
hennes besked (s. 232). Kallifatides har feminiserat 
Ovidius. Det är den föränderlige Ovidius som gör 
försök att förklara sitt liv i brev till sin dotter. I verk-
ligheten är Ovidius’ korrespondens, med undantag 
av ett fåtal brev till hustrun, helt inriktad på manliga 
vänner och makthavare. Kallifatides’ bok är förlagd 
i ett tilltal präglat av sin första läsare och mottagare, 
en kvinna. Den är ett manifest för att ”det alltid finns 
ett liv att leva” (s. 279).

Det är ingen konst att älska. Det behövs ingen ma-
nual.

Raoul J .  GRanqvisT
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