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Det är något alldeles speciellt att upptäcka en ny

författare, så det är med viss förväntan jag öppnar min

första bok av Margareta Mazzantini. Det var bara precis

nyligen som jag hörde hennes namn för första gången,

trots att hon skrivit flera romaner tidigare, men nu

tycker jag att det pratas om henne både här och där. Hon

är aktuell med boken Hela härligheten och kommer

också på Sverigebesök i nästa veckan.
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Kulturkollo möter: Sara

Rapp Acedo

Kulturkollo konfererar:

Generation Loss

Veckoutmaning: Det

Hela härligheten är berättelsen om Guido och

Constantino som växer upp i samma byggnad i Rom. De

lever i samma hus, men i helt olika världar. Constantino

är son till portvakten och Guido bor högst upp i huset

med sina högborgerliga föräldrar. När de är barn möts

deras vägar bara då och då, men när de börjar på

gymnasiet hamnar de i samma klass. Det känns

besvärande för dem båda och de anstränger sig båda för

att inte låtsas om varandra.

Det besvärade mig att vi hade hamnat i

samma klass. Jag ignorerade honom och

han mig. [..] När jag stötte samman med

Constantino i korridoren eller medan vi

gick till klassrummet saktade han in lite

och lät mig passera. Han behöll den

underlägsna och respektfulla attityden

även i skolan, och han hade en

fastighetsskötares tyst observanta blick …

Boken berättas ut Guidos perspektiv och citatet ovan är

hans tolkning av situationen, men det är tydligt att också

Constantino föredrar att hålla sig till sina gamla vänner.

Under en skolresa uppstår det dock ett tillfälle där en

uppdämd sexuell attraktion får utlopp, men ingen av

dem talar mer om det och de drar sig återigen undan

från varandra.

Många år går. Båda männen gifter sig och lever

familjeliv på varsitt håll, till och med i olika länder. När

de till slut träffas igen efter många år kan de dock inte

neka till att det finns känslor dem emellan, känslor som

alltid funnits där, men som de gömt undan. När de väl

tillåts bubbla upp till ytan kan de kallas för kärlek. Livet
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snyggaste du sett

Hela härligheten –

Margareta Mazzantini

Vi går på ytan

Tram 83 – Fiston

Mwanza Mujila

Walking with Shadows –

Jude Dibia

Kulturkollo möter: Jude

Dibia

Kulturkollo recenserar v.

13 – 2016

Att läsa paralleller och

utveckling – Achebes och

Adichies Nigeria

Barn och ungdomar i

Afrika

Fem afrikanska

novellsamlingar du inte

får missa!

Kuduro – en del av

Angolas moderna

musikhistoria

Veckoutmaning: Berätta

om din afrikanska

drömresa!

Christian Unge är aktuell

med en trio

Afrika – en kontinent

Drömmen om Elim –

Vibeke Olsson

Passion är lidande

Passion för passion

ger dem dock inga möjligheter att vara tillsammans. De

kan inte heller avstå varandra helt utan försöker hitta

tillfällen att vara tillsammans utan att förstöra de liv de

har med sina respektive familjer.

Hela boken genomsyras av ett stort vemod. De här två

människorna som vill vara tillsammans, men som av så

många anledningar inte kan vara det. Många år av

förlorade tillfällen och sedan, mot slutet av boken, ett

stort trauma. Så många saker i den här berättelsen

handlar om att hålla saker under ytan och att hålla en

fasad utåt. Både Guido och Constantino kämpar för att

visa upp den yta som förväntas av dem – deras historia

är komplex och de präglas mycket mer än de tror av sin

bakgrund och händelser i barndomen.

Jag tycker om författarens bildspråk och sätt att berätta

de här två männens historia. Det är så mycket mer än en

omöjlig kärlekshistoria mellan två män. Den är full av

intressanta personporträtt och relationer. Guido är som

sagt den som berättar och det handlar förstås mycket om

Constantino, men flera personer får plats i berättelse.

Guidos fru och styvdotter, hans mor och morbror,

Constantinos förståndshandikappade son och hans syster

har alla viktiga roller i boken.

Det är härligt att läsa en roman av  en så god berättare

som Margareta Mazzantini och hon har verkligen

förmåga att engagera läsaren i sina personporträtt. Jag

ser fram emot att upptäcka fler böcker av henne.
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Författare: Margareta Mazzantini
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Två pojkar växer upp i samma hus i centrala Rom. Guido bor
högst upp i högborgerlig miljö och Costantino bor i
portvaktsbostaden på gatuplan med robusta
arbetarklassföräldrar. Pojkarna utvecklar mot alla odds en
kärleksfull vänskap som under tonåren leder till sexuell
attraktion. Allt blir plötsligt väldigt komplicerat. De drar sig
undan från varandra och lever under många år konventionella
familjeliv i olika länder. Men så träffas Guido och Costantino åter
som vuxna och upptäcker att åtrån och kärleken från tonåren
finns kvar och deras relation blommar upp på nytt, än starkare.
Komplikationerna blir stora när de försöker leva ut kärleken och
samtidigt bevara sina respektive familjeliv med fruar och barn.
Insatserna ökar efterhand och till slut tvingas de göra svåra val
som en oförstående omgivning inte är beredda att acceptera,
vilket leder till en traumatisk katastrof.

Min åsikt: 
Stark, gripande & målande vackert skriven!!!

Köp boken: 
Boken finns bland annat här Bokus, Adlibris & Cdon.

HELA HÄRLIGHETEN MARGARET MAZZANTINI

FÖREGÅENDE

Norrländsk fauna av Lars
Berge

NÄSTA

Hjärnan bakom allt av Britta
Sjöström
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"Två pojkar växer upp i samma hus i centrala Rom. Guido bor högst upp i högborgerlig miljö
och Constantino bor i portvaktsbostaden på gatuplan med
robusta arbetarklassföräldrar. Pojkarna utvecklar en
kärleksfull vänskao som under tonåren leder till sexuell
attraktion. Allt blir plötsligt väldigt komplicerat. De drar sig
undan från varandra och lever under många år
konventionella familjeliv i olika länder. Men så träffas Guido
och Constantino åter som vuxna och upptäcker att åtrån och
kärleken från tonåren finns kvar och deras relation
blommar upp på nytt, än starkare. Komplikationerna blir
stora när de försöker leva ut kärleken och samtidigt bevara
sina respektive familjeliv med fruar och barn. Insatserna
ökar efterhand och till slut tvingas de göra svåra val som en
oförstående omgivning inte är beredd att acceptera, vilket
leder till en traumatisk katastrof." 
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Jag har inte läst speciellt många (om några!) böcker av italienska författare så den här boken
blev ny för mig på många sätt. Utöver det så är omslaget enormt lockande och när jag hade läst
baksidestexten så kunde jag inte stå emot längre. 

Jag faller som en fura för beskrivningen av Guidos och Constantinos uppväxt. Jag läser ofta "i
bilder" och här har författaren målat upp bilder med både ljud och rörelse så bra att för mig blir
det nästan som att se en italiensk film. 
När Guido och Constantino sedan lever skilda liv långt ifrån varandra med var sin familj väntar
jag bara på att de två ska få träffas igen. Jag har i grund och botten svårt att förstå att man
väljer att låtsas vara någonting man inte är och frivilligt undertrycker sina egentliga känslor på
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Upplagd av Boklysten kl. 18:05 

Etiketter: Contempo, Läst2016, Mars2016, Rec.ex 2016

det sättet som Guido och Constantino gör. Samtidigt vet jag ju att man förväntas vara som "alla
andra" och speciellt i en machokultur ses det nog inte med blida ögon att två män älskar
varandra. 
Jag blev så engagerad i de två männens liv och problem att jag faktiskt sträckläste den här
boken och grät när problemen hopade sig över Guido och Constantino, jag ville ju så gärna att
allt skulle gå bra för dem. 

Margaret Mazzantini skrivit fler böcker och nu när jag läst Hela härligheten måste jag bara läsa
fler av henne. Och jag hoppas att många fler upptäcker Margaret Mazzantini och läser Hela
härligheten! Vilken underbar berättelse och bok! 

Den här boken åker direkt in på Årets favoriter 

Mer info om författaren och hennes böcker finns på Margaret Mazzantinis hemsida (på
italienska) 

 

Tack till Contempo förlag för rec.exet 

Hela härligheten finns att köpa hos t ex 

Adlibris Häftad/E-bok 
Bokus Häftad/E-bok 
CDON Häftad/E-bok 

+2   Rekommendera detta på Google
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Är handlingen i Italien också?

Svara

Boklysten 4 april 2016 20:08

De viktigaste delarna är det.

Joelinda 4 april 2016 20:26

Fin recension! Nu blev jag väldigt lockad att läsa boken.

Svara
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    sommarens 
kärlekssaga
Hemma i Italien är hon superstjärna. Här i Sverige är hon helt okänd. Men kanske kan 
Margaret Mazzantinis nya bok ”Hela härligheten” om kärleksparet Constantino och 
Guido ändra på det...

TEXT  anders öhrman

Boken Hela härligheten handlar om 
pojkarna Constantino och Guido som 
bor i samma hus i Milano. Constantinos 
familj är fattiga och bor i portvakts-
bostaden längst ner i huset. Guido bor 
högst upp i en fin våning med föräldrar 
som har det gott ställt. Killarna blir först 
vänner, sedan blir de kära i varandra, för 
att sedan splittras och tappa kontakten. 
Åren går och de skaffar familj på varsitt 
håll, men efter många år ses de igen… 
Och känslorna finns kvar.
     Där har ni handlingen i det som kan 
vara sommarens starkaste kärlekshistoria. 
En slags Romeo och Julia i italiensk 
nytappning. Författaren heter Margaret 
Mazzantini, fyrbarnsmamma, gift med 
filmregissören Sergio Castellitto och 
superstjärna hemma i Italien. Det här 
är hennes åttonde bok och när vi ses 
på Hotel Diplomat i Stockholm över 
en kaffe berättar hon att boken väckt 
känslor i Italien.
– Italien lever fortfarande kvar i någon 
slags machokultur. Särskilt i södra Ita-
lien. Så visst är det många som har svårt 
för homosexualitet, även om det går 
framåt, säger Margaret. 
– Men några av mina kvinnliga läsare 
tyckte att det var ”too much” med en 
kärlekshistoria om två killar, säger Mar-
garet och rycker uppgivet på axlarna.
– Well, what can you say?
     Hela Härligheten fokuserar inte bara 
på att det är två killar som blir kära i 
varandra, det handlar om så mycket mer. 
– Det är i grunden en vacker kär-
lekshistoria, men historien har många 
bottnar, den handlar om klass, status och 
kärlek. 
     Margaret säger själv att hon har och 
alltid har haft många homosexuella 
vänner och hon har fått uppmärksamhet 
i gaycommunityt hemma i Italien och 
hyllats stort för boken. Det gör henne 
både glad och stolt. Och hon säger att 
hon älskar sina två huvudkaraktärer i 
boken. 
– Ja, det gör jag verkligen. Constantino 
och Guido har en stor plats i mitt hjärta.
     Men hon är inte helt säker på att 
hon vill se boken som film. 
– Jag är inte alltid så övertygad om att 
alla böcker måste bli film, det är ofta nå-
got som saknas i filmen eller som mis-
sats och man säger ju alltid att ”boken 
är bättre”, det är en klassisk kommentar. 
     Två av hennes tidigare böcker har 
blivit film, en av dem med Penelope 
Cruz i huvudrollen. Och det är hennes 
man som regisserat dem.
– Jag är otroligt tacksam för dessa filmer, 
min man har gjort ett fantastiskt jobb, 
det måste jag ge honom. Och jag vet 
att han hoppas på att även få göra film 
av Hela härligheten. Vi får se. Jag vill 
bara att människor ska läsa mer böcker. 
Meningen med litteratur är att göra oss 
mer ödmjuka, allt ska ju gå så fort nu 
för tiden, man hinner inte stanna upp, 
men jag tror det är viktigt att tillåta oss 
att verkligen bli berörda. Böcker kan få 
oss att känna på samma sätt som man 
kan göra när man hör musik som man 
gillar, det gör en mer ödmjuk. Så mitt 
budskap är enkelt, läs mer böcker.
     Jag tar till mig det hon säger och 
bestämmer mig för att tillbringa som-
maren i Italien med Constantino och 
Guido...

”några av mina 
kvinnliga läsare 
tyckte att det 
var ’too much’ 

med en kärleks-
historia om 
två killar...”
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Johannes Nilsson
Blodtörst. CL(P) Works.

■ Första intrycket av Johannes Nils-
sons nya roman är intensivt. På fram-
sidan en bloddrypande halvöppen 
mun, på baksidan en beskrivning 
av verket som en ”narkotisk-porno-
grafisk-urban-fantasy-deckare”. För-
väntningarna är därmed höga, och 
med hoppet om en så där på riktigt 
rå deckarversion av ”Femtio nyanser 
av honom” konstaterar jag förtjust att 
första sidan är pepprad av våldsfanta-
sier, skälls- och könsord. Vilket – för-
utom att provocera – sätter en rasan-
de och gränslös ton som är svår att 
motstå. Man märker att Nilsson se-
dan länge jobbat med podd och hippa 
kulturtidskrifter: det är raljant, smart 
och komiskt.

Romanen utspelar sig  i Stockholm 
och utgår från stadens klyschigaste 
mediekaraktärer: den kämpande kri-
minalreportern Karzan och genus-
studenten/kulturjournalisten Nina. 
Lyckligtvis är omständigheterna de-
sto mer intressanta, då de möts i sam-
ma veva som vita, heterosexuella män 
börjar slaktas i city. Båda dras in i här-
van som - utan att jag vill avslöja för 
mycket - involverar ett krig mellan 
könen, mytiska varelser, superdroger 
och en hel del sex.

Ändå infrias mina maxade förvänt-
ningar inte helt, eftersom stora delar 
av bokens första hälft vigs åt att ge-
stalta medievärlden istället för den 
brutala sexfantasyvärld som är så 
mycket mer intressant. Mail och mö-
ten, frilansstress, näthat och journa-
listikens maktstrukturer ska beskri-
vas och problematiseras och … det 
funkar mindre bra. Resultatet blir 
torra beskrivande meningar som ”det 
hotande patriarkatet hade ockuperat 
hennes känsloliv”. 

Tempot sackar, men så småning-
om blir det bättre. Efter hundra sidor 
återhämtar sig boken med besked och 
medieängsligheten byts mot ett upp-
finningsrikt, våldsamt more is more-
grepp som jag tänker att Tarantino 
hade gillat. Och den djärvheten känns 
underbart uppfriskande i deckar-
genren där det tystnas, muttras, körs 
bil och hittas bleka vackra kvinnolik 
alldeles för ofta.

NINA EINARSSON
litteraturkritiker
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RECENSION · HELA HÄRLIGHETEN

Rått, rakt och rappt
Två pojkar dras till varandra i Marga-
ret Mazzantinis ”Hela härligheten”.  
En pockande och medryckande 
 roman, skriver Crister Enander som 
har svårt att lägga boken ifrån sig.
■ Två killar. Två världar. Ändå växer 
de upp i samma hus, ett hyreshus be-
läget mycket nära Vatikanen i Rom. 
En avgrund av värderingar och för-
utsättningar skiljer dem åt. De leker 
aldrig med varandra. De försöker till 
och med medvetet undvika att stö-
ta på den andre. Guido tillhör en rik 
och framgångsrik familj, en släkt med 
anor och traditioner. Constantino är 
son till portvakten och hans familj 
bor nere i den mörka och fuktiga lilla 
lägenheten på bottenvåningen. 

Fattig och rik.  Burgen borgarklass 
och arbetarklass. Svag och stark. Be-
läst och okunnig. Klassklyftorna är ett 
hinder som ingen av dem förmår ta 
sig förbi eller ens inser att de måste ta 
sig över. Men de möts i gymnasiet när 
de hamnar i samma skolklass.

Guido förblir länge en liten och 
spenslig pojke. Han har intellektu-
ella intressen och är tillbakadragen, 
nästan skygg. Fysiskt mognar han 
ovanligt sent, puberteten dröjer. Med 
Constantino är det tvärtom. Han är 
stark som forna tiders gladiatorer och 
backar aldrig för någon, dessutom är 

han något av en stjärna i skolans vat-
tenpololag. 

Men i italienska Margaret Mazzanti-
nis brutalt åskådliga roman ”Hela 
härligheten” dras de till varandra. 
Till en början ordlöst, oförstående. 
De inser inte vad som händer. Under 
ett skolläger har de i mörkret, i total 
tystnad och utan att ligga i samma 
säng, en sexuell kontakt. Constanti-
nos hand kommer trevande från vå-
ningssängen under. Guido gör ingen-
ting för att stoppa handen. Han blir, 
tyst och utan egna reaktioner, avrun-
kad där i natten.

Inte med ett ord berör de vad som 
hänt nästa morgon. De kommer inte 
varandra närmare. Snarare motsat-
sen. Nattens sexuella ejakulation blir 
till en ännu högre barriär dem emel-
lan.

Tio år går. De lever långt ifrån var-
andra. De träffas inte. Guido läser 
konst i London.  De är var och en på 
sitt håll involverade i heterosexuella 
förhållanden. Constantino är till och 
med gift och har barn. Men urladd-
ningen kommer. Den är omvälvande. 

Margaret Mazzantini är född 1961 i Dublin och bosatt i Rom. Tre av hennes romaner finns tidigare översatta till svenska. 

BOKEN

Margaret 
Mazzantini
Hela härligheten. 
Övers Pia Lundgren. 
Contempo förlag.

Den är på ett sätt även högst oväntad, 
och drabbar många. 

Mazzantini ifrågasätter i grunden 
samhällets värderingar. Hon försöker 
utforska vad det egentligen är som 
skiljer människor åt, vad som bildar 
barriärer och hinder, vad som håller 
somliga tillbaka i sin utveckling där 
andra i stället hastar framåt i en väl-
dig fart. Psykologiska och materiella 
orsaker? Sexualitet och känslighet? 
Begåvning och fysisk styrka?

”Hela härligheten” är – som kly-
schan lyder, men här i sanning äger 
sin riktighet – svår att lägga ifrån sig. 
Mazzantinis språk släpper inte taget. 
Det är som försett med hullingar. Me-
ning hakar fast i nästa mening. Språ-
ket är rått, rakt och rappt; det saknar 
varje ansats till tvekan inför vad som 
skildras. Från det vackraste som kan 
ske mellan människor till den största 
förnedring. Hat eller kärlek, smeknin-
gar eller smockor, älskog eller skogs-
promenader – språket förblir lika 
pockande och påträngande, lika le-
vande och medryckande. Mazzanti-
ni förmår förena en klar klassisk stil 
med några få uns hämtade från vad 
som är av värde i underhållningslit-
teraturen.

Det är skickligt skrivet. Det blåser 
en hård vind av sanningar och bruta-
litet, kärlek och motsättningar genom 
hela romanen. Och jag tvekar inte, jag 
bjuder på en klyscha till: Missa den 
inte! 

CRISTER ENANDER
skribent och författare
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