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Vänskap och den omöjliga kärleken  
i Theodor Kallifatides romaner

Magnus Eriksson 

Kärleken eller förälskelsen har karaktär av något ofrivilligt. Den drabbar 
en när man minst anar det. Ungefär så sade Theodor Kallifatides när han 
gästade Malou von Sievers förmiddagsprogram på TV4 tidigare i höstas.1 

Kärleken drabbar en, den kommer ofrivilligt. Man strävar inte efter att bli 
förälskad. Kallifatides tanke påminner om den medeltida mystikern Johan-
nes av Korsets idé om ”själens dunkla natt”, alltså den fasen av självupp-
givelse när den troende givit upp all medveten strävan att nå Gud. Först 
då kan man möta Gud, först då kan man låta sig bli intagen och uppfylld 
av det gudomliga. På en sekulariserad, och något mindre anspråksfull, 
nivå kan vi förbinda Kallifatides syn på kärleken med den slitna liknelsen 
”som en blixt från klar himmel”. Fast himlen behöver inte alltid vara så 
klar. De omständigheter som råder när kärleken drabbar någon är ofta 
nog så oklara och förvirrade, för att inte tala om den oklarhet och förvir-
ring som förälskelsen kan leda till.
 I romanen Kärleken, 1978, låter Theodor Kallifatides sin huvudperson 
Laki Sarris genomföra en inträngande analys av kärlekens väsen, av dess 
drivkrafter och konsekvenser. Laki Sarris lever ett, av allt att döma, harmo-
niskt familjeliv med sin fru Lena och den fyraårige sonen Johan. Han älskar 
båda, fortfarande av allt att döma, utan reservationer, utan att känna behov 
av någon frizon, utan att känna något erotiskt begär efter andra kvinnor.
 Då drabbas han av kärleken. Den drabbar honom på en konferens, 
när en av föredragshållarna, Li, närmar sig Laki med en fråga. Laki ser ut 
genom ett fönster. Det är kväll. Laki ser fälten och det rum som öppnas 
på andra sidan fönstret, utanför hans nu även bokstavligen inrutade till-
varo. Då säger Li något, den Li som hela romanen utgör ett tilltal till: ”Får 
alltid fönstren dig att drömma? undrade du utan att egentligen undra.”2

 Sedan följer en noggrann analys av frågan och den situation i vilken 
den ställdes. Laki analyserar inte frågan för att värja sig mot förälskelsen, 
han vill förstå den. Genom hela romanen ställer han egentligen bara en 
fråga: Hur kan man älska flera personer? Ty Laki tvivlar aldrig på sin kärlek 
till Lena. Han vet att han älskar henne. Problemet är bara att han samtidigt 
är förälskad i en annan kvinna, Li. Kärlek och förälskelse är inte skilda 
 
 

1 ”Malous bokklubb” i Efter tio, TV4, onsdagen den 6 oktober, 2008.
2 Theodor Kallifatides (1978), Kärleken. Stockholm, s. 17.
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fenomen för Laki, eller för Kallifatides. Det ena ryms i det andra, de förut-
sätter och omsluter varandra. Orden markerar snarast skilda aspekter. 
Förälskelsen står för det momentana, för den blixt som slår ner i Laki. 
Kärleken är ett mer varaktigt tillstånd. Kärleken till den ena kvinnan 
utesluter inte kärleken till den andra.
 Men det handlar inte heller om en polyamorisk hållning, utan blott 
om det enkla faktum att Laki, bortom alla bestämningar och språkliga 
kategorier som vi använder för att hantera och kontrollera kärleken och 
sexualiteten, trots allt älskar två kvinnor. Det handlar om detta på en gång 
enkla och svåra faktum, ett faktum som till slut gör kärleken omöjlig.
 Omgivningen bekräftar det omöjliga. Lena svarar med stoisk och 
kanske också föraktfull upphöjdhet. Till en början säger hon ingenting 
om makens i hast framförda bekännelse, styrkt av tre flaskor retsina. Hon 
är tyst, medan Laki ansätter henne och avkräver henne ett svar. Till slut 
svarar hon, kyligt: ”Du vet ingenting om kärleken!”3

 Det är kanske de enda sanna ord som Laki får höra i sin vånda. Li vill 
tvinga honom att välja, vännerna anser att han skall välja Li, eftersom de 
tror att den nya kärleken måste vara den sanna kärleken. 
 Men Kallifatides godmodiga humor förnekar sig inte. Sedan han låtit 
sin just då ganska luggslitne hjälte kontemplera sina vänners illa genom-
tänkta råd, låter han honom föreställa sig ett samtal med sin storebror 
över några glas vin på en grekisk taverna. Laki tänker sig broderns reaktion: 
”Jag vet inte vad du skall göra! skulle han säga. Men jag vet vad jag skall 
göra: lämnar du Lena och Johan kommer jag att slå dig fördärvad!”4

Laki vrider och vänder på alternativen. Valet är omöjligt, han vägrar att 
välja, eftersom alternativen är omöjliga. Kanske handlar det inte ens om 
valet mellan två kvinnor, utan om ett annat val:

Det tog mig lång tid att förstå att valet inte stod mellan 
Lena och dig, valet stod inte mellan två kvinnor utan mellan 
en värld som jag kunde skapa och en annan som jag kunde 
låta bli att skapa.5

Att skapa världen med sina val: det låter som ett eko av den tidige Sartres 
idé att människan skapar både moralen och sitt universum genom valet 
och att insikten framkallar ångest. Men Kallifatides går, tror jag, ett steg 
längre. Laki ser de båda alternativen, han identifierar dem och definierar 
dem. Kanske rymmer Lakis vägran att välja mellan de omöjliga alternati-
ven en kritisk udd mot Sartres existentialism. Laki blir inte till genom sina 
val, han värnar tvärtom sin insikt genom att vägra välja, oberoende men 
absolut inte oberörd av konsekvenserna.

3  Kärleken, s. 108.
4  Kärleken, s. 105.
5  Kärleken, s. 79. 
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 Från en existentialistisk utkikspunkt skulle man säga att Laki flyr 
valet, att han därmed sviker sitt ansvar. Men kanske är det tvärtom, kanske 
värnar han kärleken genom att vägra välja. Han tar inte sin tillflykt till 
slumpen och ödet; han tvingas inse att hans liv formas av dessa båda, 
moraliskt likgiltiga storheter: ”Jag visste inte att slumpen och ödet kastade 
tärning bakom min rygg och att slumpen vann. Jag var insatsen.”6

 Talande nog slutar romanen med att Laki Sarris befinner sig i ett tomt 
rum, tjänstledig från sitt arbete som universitetslärare i filosofi, på behö-
rigt avstånd från de kvinnor han älskar; åtminstone är det ”behörigt” från 
de båda kvinnornas perspektiv.
 I den följande romanen, En fallen ängel, 1981, varierar Kallifatides en 
del motiv från Kärleken. Även här skriver han om en erotisk triangel, möjli-
gen en fyrkant, men då snarare en romb än en kvadrat eller rektangel, 
eftersom perspektivet hela tiden vrids om. Även En fallen ängel är skriven 
i jag-form men utan ett synligt ”du”, som texten riktar sig till. Berättaren 
har likheter med Laki Sarris, kanske också någon ytlig likhet med Theodor 
Kallifatides. Han kom till Sverige 1964, han skriver böcker. Liksom Laki 
plågas han också av en ungdomsförälskelse i det gamla hemlandet. Även 
här heter hon Maria. Liksom Laki har berättaren i En fallen ängel en finländsk 
fru, men till skillnad från Laki har han en dotter, inte en son. Kärleken 
utspelas i en tid som inte direkt pekas ut, i den följande romanen är tiden 
tydlig; där skriver vi 1973. Juntan regerar fortfarande i Grekland, och 
liveshower är fortfarande tillåtna på svenska porrklubbar. Båda omstän-
digheterna har betydelse i romanen.
 Berättaren får plötsligt besök av sin bästa vän sedan ungdomen i Aten, 
Andreas. Denne har torterats i militärjuntans fängelse. Han har inte heller 
kommit över kärleken till den kvinna vars namn berättaren inte tagit i 
sin mun på femton år, Maria. Båda älskade henne i ungdomen, även en 
fransk veteran från kriget i Algeriet attraherades av henne. I romanen 
tematiseras kärleken, men även vänskapen utforskas av Kallifatides.
 Kallifatides vidareutvecklar, eller varierar, alltså tematiken från Kärleken. 
Men vi kan också se hur han varierar kärleks- och vänskapsteman från 
filmer som François Truffauts Jules och Jim (Jules et Jim, 1962) och Ettore Scolas 
film Vi som älskade varann så mycket... (C’eravamo tanto amati, 1974). Där dessa 
filmer har komediartade övertoner skriver Kallifatides dock en tragedi. 
Andreas resa föranleds av att Maria veckan innan dött i en överdos heroin 
på ett hotell i New York. Det markerar en peripeti, en avgörande vändpunkt, 
i det kärleks- och vänskapsdrama som sträckt sig över ett drygt decennium. 
Liksom i Truffauts och Scolas filmer är kärlekstemat intimt förbundet med 
vänskapstemat. Vid ett av de tillfällen när berättaren är beredd att lämna 
Maria, säger hon att de aldrig kan bli vänner eftersom de älskat varandra. 
Andreas avkräver också berättaren ett löfte som vän, för att berätta vad 
som hände med honom och Maria sedan berättaren lämnat Grekland.

6  Kärleken, s. 9.
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 Andreas planerar att begå självmord. Han har kommit till en intel-
lektuell mer än psykologisk insikt om sitt liv, och han önskar att vännen 
skall vara närvarande när han tar sitt liv.
 Till en början, i de bådas ungdom, verkar annars både kärleken och 
vänskapen möjliga. Berättaren inser motvilligt att han får dela Marias 
kärlek; den är ovillkorlig och att älska är, som han minns det, Marias enda 
begåvning. När hon blir gravid, hon är fortfarande bara sexton år, finns 
det tre tänkbara fäder:

Ni kan bestämma själva vem som vill bli pappa! resonerade 
hon skrattande. Det är ju i varje fall ett val ni kan göra, ett 
beslut. Det är inte slumpen som avgör åt er!7

Om vi ska fortsätta filmparallellen, men rikta den framåt i tiden, blir det 
här den tragiska versionen av det kollektiva faderskap som celebreras i 
Mamma Mia.
 Kanske är En fallen ängel Theodor Kallifatides mest tragiska roman. Där 
han annars kan avväpna de flesta tragiska insikter, åtminstone tillfälligt-
vis, med en godmodig sarkasm rymmer den romanen bara ett knappt 
dygns infernovandring, alltså den tid som förflyter från Andreas ankomst 
till Stockholm till hans död. Det är en natt av fylla, samtal och ett förned-
rande besök på en porrklubb.
 Den erfarenhet som romanen ytterst gestaltar är kärlekens omöjlighet 
och vänskapens orimliga krav. Första gången berättaren träffar Marias far 
säger denne att ”det gör ont att älska henne.”8 Berättaren minns att Marias 
tragedi bestod i att hon bara älskade desertörer:

François hade deserterat från kriget, hennes far hade deser-
terat från henne, Andreas hade deserterat från verklighe-
ten och jag hade deserterat från mig själv.9

Men även om alla deserterar kan ingen fly. Liksom i Kärleken formuleras 
tidigt en samlande insikt: 

Maria hade fått i gång pendeln, hon hade blåst in tidens 
dånande puls i mig och jag visste att allt har en början och 
att ingenting har ett slut.10

Kärleken blir omöjlig, vänskapen ställer orimliga krav. Det är den tragiska 
insikten i En fallen ängel. 

7 Theodor Kallifatides (1981), En fallen ängel. Stockholm, s. 85.
8 En fallen ängel, s. 123f.
9 En fallen ängel, s. 197.
10 En fallen ängel, s. 73.
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Låt oss göra ett hopp sexton år fram i författarskapet och se hur Theodor 
Kallifatides behandlat dessa teman i några av sina böcker det senaste 
årtiondet.
 I romanen De sju timmarna i paradiset skriver Kallifatides om en plikt-
konflikt. Även denna gång skriver han i jag-form, även denna gång är 
berättaren en grek som lever i Sverige, Basil Psirakis. Dramat kretsar kring 
honom, hans fru Katarina och hans nära vänner Axel och Kurt. De spelar 
schack en gång i veckan. De delar förtroenden, men inom vissa gränser. 
Alla vet inte allt om alla. Axel vet naturligtvis att hans fru Petra hade Basil 
som lärare i matematik på gymnasiet, men han vet inte att Basil var kär i 
sin elev. Det enda som hände dem emellan var dock att Petra på avslutnings-
dagen gav sin lärare en snabb puss på kinden. ”Tack för att du aldrig sa 
något!”, sade hon till Basil.11 Hon visste hela tiden att han var kär i henne.
 Under en schackkväll berättar Axel att Petra varit otrogen mot honom 
i ett år. Hon bekände mest för att hon blev överrumplad av en fråga som 
Axel i hast ställt. Han är förtvivlad över Petras otrohet och för att hon 
kanske kommer att lämna honom (fast det snarare var han som kastade 
ut henne). Mest förtvivlad är han dock över att hon ljugit.
 Men är det en lögn att förtiga sanningen? Den cyniske sofisten Kurt 
ställer frågan. Han utvecklar vältaligt sin syn på lögnen:

Det viktiga i sammanhanget är två saker: dels barnen. Är 
hon [Petra] verkligen beredd att lämna sina barn? (Kurt var 
liksom jag barnlös.) Det andra är Axels lidande. Hade han 
aldrig fått veta något, skulle han inte lida. Lögnen är inte 
som en sjukdom som angriper oss även om vi inte vet om 
det. Lögnen angriper oss först när vi vet att den andra har 
ljugit för oss. När den andra medger detta, talar han sanning 
vilket borde glädja oss. Vi gläder oss dock icke, utan vänder 
denna sanning mot den skyldige och också mot oss själva. 
När någon medger att han eller hon har ljugit för oss talar 
vederbörande sanning, inte sant? Men vi gläder oss inte 
över detta, utan sörjer den lögn som vi redan blivit utsatta 
för. På det sättet är lögnen övervärderad. Det blir viktigare 
att inte ljuga än att tala sanning och av det skälet talar vi 
inte längre med varandra. Livet skulle vara oändligt mycket 
lättare om vi fick ljuga lite mer, frånsett att det också skulle 
bli roligare. Hela moralen är en nödvändig lögn.12

Basil lever sedan 25 år i ett harmoniskt äktenskap, ofta även lyckligt. Han 
älskar sin fru, men blev en gång förälskad i sin elev, Petra. I den situation 
som nu uppkommer blir han både en förtrogen för sin vän Axel och för  
 

11 Theodor Kallifatides (1997), De sju timmarna i paradiset. Stockholm, s. 24.
12 De sju timmarna i paradiset, s. 11f.
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Petra. Och när läget mellan Axel och Petra spetsas till än mer, inleder Basil 
ett förhållande med Petra: ”Kom! Låt oss få det gjort! sade hon stilla som 
om hon fattat beslutet för länge sedan.”13 Det ser till en början ut som en 
engångshändelse. Basil och Petra är överens om att glömma vad som 
skedde. Men båda längtar, de träffas fler gånger. Kärlek, förälskelse eller 
enbart sex? Eller rentav flyktig tröst? Basil är förälskad, det vet vi säkert. 
Men vad känner Petra?
 Titeln på romanen syftar på den tid som Adam och Eva fick tillbringa 
i lustgården, innan de drevs ut. Någon exakt tidsangivelse ges inte i Gamla 
Testamentet, men det finns spekulationer som fastställt tiden från regel-
brottet, alltså erövrandet av den förbjudna kunskapen, till det gudomliga 
straffet till just sju timmar. Det bibliska dramat ger ett mönster för Basils 
dilemma. Genom att bryta mot en regel får Basil sina sju timmar i paradi-
set. Men kan han komma undan straffet?
 Till skillnad från i Kärleken är Basils och Petras förälskelse väl förberedd. 
Kanske kom den oväntat när Petra var Basils elev, men nu ser det mer ut 
som en ofrånkomlig och ödesbestämd följd av den vändpunkt som förhål-
landet mellan vännerna och de älskande tagit genom Petras förhållande 
med den andre mannen. Katarina är också rask att betona Petras eget 
ansvar för det som skett. Det sker i ordalag, som närmast gör henne till 
en kritisk motröst till de manliga berättarrösterna i Kallifatides romaner 
om kärlek och vänskap:

De säger att det kommer som en blixt från himmelen. Jag 
tror inte på det. Man måste själv hjälpa till. Man fattar små 
beslut hela tiden. Att förälska sig är ett beslut som i motsats 
till andra beslut kan motiveras även av irrationella skäl. 
Det är den enda skillnaden mellan beslutet att köpa en ny 
klänning eller att skaffa sig en älskare. Kvinnorna är mycket 
mer pragmatiska än männen tror.14

Basil hamnar i en konflikt mellan skilda moraliska system. Kan han svika 
sin vän för kärleken? Vilken plikt är överordnad den andra: kärleken eller 
vän skapen? Och har han rätt att ljuga, för att sanningen skulle leda till ett 
större lidande för alla inblandade? Och trots allt, som Kurt sade redan när 
Axel berättade om Petras otrohet, att låta bli att tala sanning är inte att 
ljuga.  
 Basil vet att han inte skall ljuga för sin fru och för sin vän, men han 
inser också vad sanningen skulle leda till. Han får sina sju timmar i para-
diset. Han och Petra blir lyckligare av dessa, men han vet samtidigt att alla 
skulle bli olyckliga av sanningen. Är plikten att tala sanning värd det offret? 
Basils önskan att utnyttja sina sju timmar i paradiset innebär inte nödvän- 
 

13 De sju timmarna i paradiset, s. 96.
14 De sju timmarna i paradiset, s. 80.
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digtvis en cynism inom de ramar Kallifatides skapar med romanen. Man 
kan lika gärna vända på det. Kanske vore det mer cyniskt att tala sanning.
 Kallifatides iscensätter både ett moraliskt problem, otroheten och 
skyldigheten att tala sanning, och ett moralfilosofiskt problem: frågan om 
plikt kontra konsekvens som kriterium för att avgöra om en handling är 
moraliskt riktig eller inte. Det är den klassiska konflikten mellan en deon-
tologisk regelmoral och en teleologisk konsekvensmoral. Liksom i Kärleken 
utmynnar konflikten i insikten att den inte kan reduceras till ett entydigt 
antingen - eller. Inte heller skall vi se romanen som en iscensättning av 
konflikten mellan rationalitet och passion. Visserligen är Basil lärare i 
matematik, och man kan beskriva hans pragmatiska moral som en önskan 
att båda äta kakan och ha den kvar, men samtidigt är Kallifatides kärlek 
till resonerandet och de logiska bevisens och lösningarnas skönhet, både 
i matematik och schack, alltför stor för att vi skall reducera hans roman 
till det slaget av enklare dualism. Filosofin är snarare ett medel att hjälp-
ligt bringa reda i det kaos livet hade varit om vi inte kritiskt kunnat pröva 
grunderna för vårt handlande. Fast filosofin kommer till korta ibland. 
Således utmynnar De sju timmarna i paradiset i en lätt melodramatisk  
överraskningseffekt, som i ett slag rycker undan grunden för Basils prag-
matiska konsekvensmoral. Trots hans till synes välgrundade kritik av 
pliktmoralen kunde han inte få de sju timmarna i paradiset utan straff.15

 

Kanske utmynnar romanen trots allt i en grimas mot sina egna moraliska 
förutsättningar.
 För Basil ger spekulationen om paradiset struktur åt hans egen upple-
velse. En liknande spekulation finner vi även i boken En kvinna att älska, 
2003. Boken kallas en ”roman” på skyddsomslaget och försättsbladet, men 
den kunde också kallas en ”minnesbok” eller ”filosofisk betraktelse”. Fast 
inslag som pekar i den riktningen finns förstås i de flesta av Kallifatides 
romaner. Genregränserna blir flytande, och därför kan vi böja oss för att 
även En kvinna att älska kallas för en roman av sin författare. Boken börjar 
och slutar med en begravning på Maria Magdalena i Stockholm. Kallifati-
des tar farväl av en nära vän, grekinnan Olga som brukade skälla ut honom 
på ryska. De var nära vänner i trettio år, de älskade också en gång med 
varandra. Men sedan tog den förtroliga och förtröstansfulla vänskapen 
över. Olga blev en kvinna att älska, inte en kvinna att älska med. 
 Om det rådde öppet krig mellan kärleken och vänskapen i En fallen 
ängel och en strid på den normativa nivån i De sju timmarna i paradiset, råder 
fredlig samexistens mellan de båda storheterna i En kvinna att älska. Ty 
boken är en vänskapens Höga visan, ett underbart äreminne över en älskad 
vän men även en stillsam betraktelse om vänskap. Och då handlar det inte 
bara om vänskapen med Olga, utan också om alla de vackra sommarvän-
skaper i Fårösund som Kallifatides skriver om. Ty hans gotländska sommar- 
 

15 Se även Magnus Eriksson, ”Filosofin kommer till korta inför livets kaos”, Svenska 
Dagbladet, 10 oktober 1997.
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vistelse bildar ram för skeendet. Där får Kallifatides veta att Olga är intagen 
på sjukhus, att hon är döende men att han kommer att kunna besöka 
henne innan hon dör, trots att det dröjer några veckor innan han kan 
uppbringa en färjebiljett. Han hinner inte, men den gotländska förank-
ringen ger honom möjlighet att även belysa vänskapens villkor med 
ögonblicksbilder från hans sommarvardag.
 Kallifatides väver samman det konkreta med den filosofiska spekula-
tionen, vänskapen med dess villkor. Men hans visdom och spekulation 
blir aldrig abstrakt. Det handlar i högsta grad om en praktisk visdom, en 
erfarenhet där det konkreta genomlyses av filosofin och där teorin alltid 
vilar på livet och vardagen.
 Det finns flera nivåer i den spekulationen. Förlusten är den centrala 
erfarenhet som binder ihop de spekulativa inslagen. När Kallifatides funde-
rar över paradiset handlar det inte om att få de sju timmarna där, utan 
mer om paradiset som förlust. Där islams paradis utlovar njutningar, 
formas den kristna paradistanken snarare av en salighet bortom dessa 
njutningar. Och ”Buddhisternas paradis är frånvaron av allting”:

Det är med andra ord inte alls självklart varför paradiset 
fortsätter att locka oss med mindre än att vi använder det 
som en symbol för den ideala förlusten. Att bli född till 
människa är kort och gott en förlustaffär. Att bli född till 
människa är att ha förlorat paradiset.16

Man skulle kunna se detta som en replik till Basils upplevelse i De sju 
timmarna i paradiset. Men det handlar också om en skillnad i tyngdpunkt. 
Basil fick sina sju timmar genom att ge efter för passionen, för en föräls-
kelse som i grund och botten var omöjlig. I En kvinna att älska handlar det 
däremot om vänskapen. Att vänskapen till skillnad från kärleken är möjlig 
innebär dock inte att den ställer lägre krav:

Man kan inte vara vän med någon som man inte tycker 
om, medan det går alldeles utmärkt att vara förälskad i 
någon som man tycker är ett svin. På det sättet är vänska-
pen mera krävande än kärleken.17

Vänskapen är också något som Kallifatides tar på allra största allvar i En 
kvinna att älska, inte enbart genom bokens ytterst allvarliga bevekelsegrund 
utan också genom den luttrade livserfarenhet som kommer till uttryck. 
Kallifatides försöker visserligen lura läsaren att tro att boken är skriven 
av en gammal man, men hans vanliga okynne tränger fram, inte minst i 
refrängen om de män som Olga älskat och om de män som den unge 
 

16 Theodor Kallifatides (2003), En kvinna att älska. Stockholm, s. 66.
17  En kvinna att älska, s. 61.
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Kallifatides flickvänner lämnade honom för. Dessa beskrivs vanligen som 
”en idiot”. Om Kallifatides inte kan basera omdömet på sin egen erfaren-
het av dessa män, lyftar han frågan till en föreställningsmässig nivå: ”hon 
hade träffat en annan och det skulle inte förvåna mig om han var en 
idiot.”18 Under sådana formuleringar ligger naturligtvis en övertygelse om 
att manligheten är lättsårad. Den som påstår något annat är en hycklare. 
Det bästa sättet att förhålla sig till detta är den upphöjda ironin. Den som 
vill kan se en linje bakåt från dessa omdömen till Laki Sarris minnen av 
några flickor som skrattat åt honom i ungdomen:

En av dem kallade mig ’Grodan’. Henne har jag aldrig 
förlåtit. Hon gifte sig också med en narr, så mina förban-
nelser fick väl gehör hos makterna.19

Förhållandet mellan kärleken och vänskapen i En kvinna att älska kan 
beskrivas som fredlig samexistens, men man kan också säga att den möjliga 
vänskapen suddar ut den omöjliga kärleken. Det är mest en fråga om hur 
man vill lägga tyngdpunkten i sin förståelse av boken.20 Efter den boken 
gav Theodor Kallifatides ut kriminalromanen I hennes blick, 2004, den hejd-
löst roliga mytologiska omdiktningen Herakles, 2006, och en minnesbok 
över sin mor, Mödrar och söner, 2007. Under hösten samma år kom även 
Vänner och älskare, en roman som redan i sin titel pekar ut temat för den 
här studien. Nu tycks också den fredliga samexistensen ha övergått i 
försoning, men kanske ligger det också en ironi i att den omöjliga kärleken 
blir möjlig dels av en slump, dels genom ett bedrägeri. 
 Om Kallifatides i flera av sina tidigare romaner utforskat kärlekens 
irrvägar, kan vi säga att han i Vänner och älskare utforskar kärlekens nya 
vägar, alltmedan vänskapen ger en solid grund, både i livet och litteratu-
ren. Kallifatides skriver om en ABF-byråkrat och socialdemokratisk bitvarg 
som upplever sitt livs tragedi, men också en oväntad pånyttfödelse. Han 
bär det lagom anonyma namnet Georg Andreasson. Han kunde varit vem 
som helst, men han utvecklar också sin egen särprägel och livsförståelse 
i de situationer där Kallifatides placerar honom. På en gång unik, men ack 
så anonym och alldaglig; alltså som de flesta av oss.
 I romanens upptakt vakar Georg över sin döende hustru. Hon är bara 
fyrtionio år, men hon har som läkarna säger, beslutat sig för att sluta leva. 
Hon tynar bort, och Georg minns deras liv tillsammans. Marja var den 
konstnärliga, en dansös vars rastlöshet underströks av att hon tidigt 
lämnats av sina föräldrar, en tunisisk dansare och en finländsk fotograf.

18 En kvinna att älska, s. 30.
19 Kärleken, s. 46f.
20 Se även Magnus Eriksson, ”Innerlig bok till en älskad kamrat”, Svenska Dagbladet, 

7 mars 2003.
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 Marja representerar den rörlighet och frihet som Georg aldrig förverk-
ligat i sitt eget liv. Efter en medioker diktsamling fastnade han i byråkra-
tin och i en hjälpligt upprätthållen livslögn, men också i en lugn lycka 
med Marja. Kärleken var något han tog för givet.
 När Marja dör tvingas Georg dock att ompröva sitt liv. Han finner en 
låda som Marja lämnat efter sig. Skall han öppna den eller skall han låta 
den vara? Vill han verkligen veta vad som döljs där? Georgs närmaste vän, 
tjecken Milan, uppmanar honom att inte öppna lådan. Att öppna den vore 
att svika Marjas förtroende, säger han. Men Georg öppnar lådan. Han 
finner ett brev, som avslöjar att Marja hade ett långvarigt förhållande med 
en annan man. Sveket är oerhört. Var kärleken mellan dem baserat på en 
lögn? Eller, mer kallifatidiskt, på en sanning som aldrig sades? I vilket fall 
skakas Georgs livsförståelse om. Den kärlek han tog för given fanns inte. 
Ser vi ännu ett exempel på att kärleken är omöjlig i Kallifatides gestaltade 
värld?
 Georg vaknar upp ur sitt invanda lugn. Marjas död liksom det ödesdigra 
avslöjandet är förstås den avgörande händelsen, men även en snabb replik 
fälld av en kvinnlig gäst under ett franskt författarbesök får stor betydelse. 
Apropå bristen på tid och pengar (”alla författares favoritämnen”21) mutt-
rar Georg något om begåvningarna som aldrig fick tid att skriva. En ung 
kvinna kontrar: ”Det är små eldar som släcks av vinden. Stora eldar blir 
större.”22

 Georg träffas av kommentaren. Är han en av de små eldarna? Kunde 
han varit en stor eld? Förnekade han sin egen begåvning, sitt eget liv, när 
han drog sig tillbaka till kulturbyråkratin efter den enda diktsamlingen? 
De flesta i Georgs närhet kommer från andra länder, men exilen får även 
andra betydelser i romanen: att förneka sina drömmar, att leva utan kärlek. 
Lever även Georg i exil?
 Av en slump stöter Georg på kvinnan, Fabia som hon heter, som fällde 
orden om de små eldarna ytterligare några gånger. Bland annat räddar 
hon honom från att bli påkörd av en bil utanför Dramaten. Georg tar 
kontakt med henne. Det finns reservationer mellan dem. Georg har just 
insett att hans kärlek var omöjlig, Fabia har länge levt i ett förhållande 
hon redan från början visste var omöjligt, som älskarinna åt en svensk 
karriärdiplomat hon första gången träffade i Paris. På honom passar inte 
bara Kallifatides favoritinvektiv ”en idiot”, han är också ett kräk.
 Men kärleken utvecklas mellan Georg och Fabia. Det är som om båda 
får en andra chans. Fabia kommer från Rumänien. Vid ett besök i hennes 
gamla hemland ställs Georg inför hennes mors omdöme att Fabia aldrig 
kan bli lycklig i exil. Han erkänner att han aldrig sett henne så lycklig, så 
spontant uppsluppen, som han gör vid Svarta havet. Georg är präglad av 
sveket och beredd att offra sin kärlek för att Fabia skall bli lycklig. ”Den 

21 Theodor Kallifatides (2008), Vänner och älskare. Stockholm, s. 14.
22 Vänner och älskare, s. 15.
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sanna exilen är att leva utan kärlek”, säger hon dock på bokens sista sida. 
Orden upprepas på dess sista rad.23

 Det är trettio år mellan Kärleken och Vänner och älskare, men kärleken 
kommer lika ofrivilligt. Förälskelsen kommer som en blixt från klar 
himmel, eller som en plötslig insikt i självuppgivelsens dunkla natt.24

 Katarinas åsikt om förälskelsen i De sju timmarna i paradiset håller alltså 
inte, den är alltför rationell. Men något har i grunden förändrats. Den 
kärlek som alltid varit omöjlig i Kallifatides romaner blir möjlig i den 
senaste, och det utan att komma i konflikt med vänskapen. Den senare 
kan inte vara solidare eller mer solidarisk än vänskapen mellan Georg och 
Milan, om än understödd av ett möjligen alltför vidlyftigt nyttjat repre-
sentationskonto på deras luncher. 
 När Georg är beredd att lämna Fabia för att hon skall bli lycklig i sitt 
gamla hemland innebär det att han försonas med kärlekens yttersta villkor: 
ofrivilligheten, tillfälligheten och ögonblickligheten. Han kan inte göra 
något själv för att övervinna dessa. Men just då, när han ger upp sin medvetna 
strävan, slås Fabia av insikten och fäller orden om den sanna exilen. 
 När Basil frågar Petra om varför det är så vackert mellan dem när de 
älskar, svarar hon: ”För att vi inte väntar något av varandra.”25 Basil och 
Petra inser att de sju timmarna i paradiset närmar sig sitt slut. De inser 
också att de kommer att straffas för sitt regelbrott. Men Georg och Fabia 
har inte brutit mot någon regel, någon överenskommelse. Kärleken 
kommer till dem, ofrivilligt och utan beräkning, i ett läge när de inte 
längre vågar hoppas på den. Då blir den omöjliga kärleken möjlig. Kalli-
fatides är inte någon mystiker, men hans bild av kärleken har slående 
likheter med den medeltida mystikerns upplevelse av uppgåendet i Gud.
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