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Maxim Grigorievs ”Europa” är
det mest spännande av en
svensk författare på år och dar
Exakt iakttagande och svartsynt humoristisk. I ”Europa” lyckas Maxim Grigoriev

både tränga in i en ensam människas psyke och levandegöra en rysk exilvärld. En

svensk roman av europeiska dimensioner, skriver Johan Wilhelmsson.

Johan Wilhelmsson Följ

Maxim Grigoriev är nominerad till EU:s litteraturpris för ”Europa” (delas ut 18 maj). Han debuterade 2014 med novellsamlingen ”Städer”.

Bild: Miguel Ribeiro Fernandes

Maxim Grigoriev
Europa. Albert Bonniers förlag.

Exilryssen är en av förra seklets välkända och samtidigt närapå bortglömda gestalter. Jo,

Stravinskij förstås och Kandinskij, och så kanske Bunin, den finstämt vemodige Nobelpristagaren

i litteratur, men faktum är att den ryska diasporan i Europa efter revolutionen uppgick till

miljontals individer. En migrationsvåg modell större med allt vad det innebar av kollisioner och

avsked, nostalgi och nyskapande.

I denna särpräglade ryska exilvärld, eller de skuggor av den som ännu dröjer sig kvar, utspelar

sig Maxim Grigorievs djupt originella roman ”Europa”, som, ska jag säga redan nu, tillhör det

litterärt sett mest spännande jag läst av en svensk författare på år och dar.

Jagberättaren Nikita har i början av 90-talet kommit till Paris på en skolresa, missat planet hem

till Moskva och stannat kvar av en nyck utan att kontakta vare sig hem eller skola. De människor

han möter på sin flackande väg – först som hemlös, sedan som inneboende hos Nina, ett äldre

original som förbarmat sig över den smutsige pojken – är samtliga ryssar i förskingringen. Efter

generationer i Frankrike är de ännu opraktiskt upptagna av fosterlandets yrsnö, ikoner och

lökkupoler. Själv spinner han in sig i en skyddande minneskokong, en minutiös rekonstruktion av

den vardagsgrå och samtidigt skimrande barndomsvärld han förlorat, vilken till en början inte är

avlägsnare än ett telefonsamtal – ett samtal han aldrig ringer.

I romanens nu-plan sitter Nikita i en gammal och tjusig men lätt förfallen lägenhet i Nice, med

vykortsutsikt över strandpromenaden och svartmögel i badrummet – ett Europa i miniatyr – och

tänker tillbaka på ett liv lika absurt och tomt på mening som någonsin Albert Camus främlings.

På ytan händer inte mycket. Mest står han i olika fönster och tittar ut, iakttar ljusets skiftningar

och minns hur han i Paris erinrade sig Moskva. Eller så läser han i Ninas efterlämnade svarta

anteckningsböcker, fulla av giftiga oneliners, spefulla utkast till en besvikelsens filosofi och

grammatikupplösande desperation. Det kan bitvis påminna om det slags intriglöshet som

Thomas Bernhard fört till fulländning. Här sitter en man och minns monologer som en kvinna, nu

död, höll i hans sällskap. ”Ett liv fullt av liv. Det finns ingenting mer smaklöst än ett liv fullt av liv”.

Inte heller finns det, enligt Nina, något vidrigare än historieberättande – och ändå är författaren

som låter sin antihjältinna utslunga dessa förkastelsedomar faktiskt en synnerligen driven

berättare när han väl vänder den sidan till.

För livspessimismens tragiska primadonna Nina och hennes motvillige arvtagare, den närmast

parodiskt viljesvage Nikita, går utanförskapet, det förstår man snart, betydligt djupare än att

bara vara en fråga om migration eller etnisk identitet. Hur ska man kunna legitimera sig i livet?

Finns det någonstans ett hem för främlingen? Kanske trots allt i den förkättrade litteraturen,

antyder denna roman om grafomaner, folk besatta av att klottra ner sina tankar. Men i så fall är

det, hur romantiskt det än kan låta, ett hem som endast står öppet för den som först offrat all

konventionell tillhörighet.

Maxim Grigoriev debuterade 2014 med den stilsäkra och välförtjänt uppmärksammade

novellsamlingen ”Städer”. Före ”Europa” har han gett ut en roman, ”Nu”, också den med en

riktningslös man i fokus. Med sin nya roman tar han litterärt sett rejält ut svängarna. På en prosa

som ömsom är känslig och exakt iakttagande, ömsom raljant och svartsynt humoristisk, späckad

med citat, observationer och obekväma tankar, lyckas han med konststycket att samtidigt

tränga in i en solitär människas psyke och ge en levande bild av en hel kulturkrets. Finkalibrerad,

dissonant och märkvärdigt engagerande mitt i all tomhet är ”Europa” helt klart en svensk roman

av europeiska dimensioner.
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