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Abstract. “Some People Like Poetry...” – the Szymborska Phenomenon in Sweden 

The first spontaneous reaction by Swedish society when Wisława Szymborska was awarded 
the 1996 Nobel Prize in Literature was great collective surprise. In spite of the fact that never 
before had so much been written about the laureate – dealing with literary aspects as well as 
personal character traits – a majority of the Swedish public was still relatively ignorant of the 
laureate. Nevertheless, among Swedish Slavists, she had her loyal adherents. Already in the 
beginning of the 1960s, Nils-Åke Nilsson published an anthology of Polish poetry, Det nakna 
ansiktet (“The Naked Face”). In 1980, the first Swedish anthology of poems by Szymborska 
was published, interpreted by Per-Arne Bodin and Roger Fjellström: Aldrig två gånger 
(“Never twice”). Among those who discovered and appreciated Szymborska’s poetry at an 
early stage was undoubtedly Professor Sven Gustavsson. Already in 1980, he organized a 
conference on contemporary Polish poetry at the Department of Slavic Languages at Uppsala 
University and, in 1984, a symposium devoted exclusively to the poetry of Wisława 
Szymborska. In 1993, she visited Stockholm University and Uppsala University, attending 
meetings with students and other interested participants. Today, Szymborska’s poems are still 
very popular and appreciated, a fact that explains the great demand for renewed editions of 
her works. The reasons for this popularity are to be found in the complex picture of 
Szymborska’s literary and non-literary qualities, whose common denominator is simplicity. 
This is not just a keyword in relation to her poetry, but also in relation to the poet's 
psychological characteristics. It also forms the basis for what I call “the Szymborska 
phenomenon in Sweden.” In my article, beyond the reactions of society to Szymborska’s 
Nobel Prize, I discuss Sven Gustavsson’s lifelong commitment and involvement in the 
dissemination of Szymborska’s poetry in Sweden. This article is dedicated to the memory of 
Professor Gustavsson. 
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Professor Sven Gustavsson in memoriam 

 

Den första spontana reaktionen från det svenska samhället efter att Wisława 
Szymborska tilldelades 1996-års Nobelpris i litteratur var en stor kollektiv 
överraskning. Det var inte många som tidigare stött på hennes namn. Man förväntade 
sig dessutom inte att Nobelpriset, för andra gången (dvs. efter Czesław Miłoszs pris 
1980) skulle tilldelas en polsk poet och dessutom en kvinnlig sådan – Szymborska var 
bara den nionde i raden av kvinnliga Nobelpristagare i litteratur.  

Reaktionerna från kulturvärlden var dock främst positiva. De få artiklar som 
ifrågasatte lämpligheten i valet kommenterades och kritiserades snabbt i massmedia. 
Stämningen av något utöver det vanliga och förväntningarna på fler och mer 
detaljerade rapporter om den polska kvinnliga poeten växte hela tiden. Den gradvis 
framträdande poetiska och (inte minst) psykologiska bilden av Szymborska ursäktade i 
viss mån det faktum, att merparten av den svenska (och även skandinaviska) publiken 
var pinsamt okunnig i frågan om pristagaren. Mest träffande uttrycktes det i en av de 
norska tidningarna:  

Man behøver imidlertid ikke skamme seg om man aldri har hørt hennes navn. For Szymborska er 
poesiens svar på Greta Garbo: ytterst tilbaketrukket, nærmest folkesky. Utenfor sitt hjemland er hun 
bare kjent i smale litterære kretser. Sånn sett har Svenska Akademien enda en gang lykkes i å tildele 
den høyeste litterære utmerkelse til en forfatter som fortjener å å bli løftet frem internasjonalt. 

(Gleichman 1996: 13) 

Media tog förstås särskilt upp pristagarens förbluffande lilla produktion. ”Är det sant” 
– frågade man sig – ”att det enbart rör sig om bara cirka 200 sidor?” Även 
Szymborskas mest kände översättare till svenska, Anders Bodegård, kommenterade 
detta på följande sätt: 

Det är en sensation, att en så till omfånget blygsam författare får Nobelpriset. Det tycker jag är 
mycket djärvt av Akademien. Hon har inga stora åtbörder i övrigt, hon har hållit sig till dikterna och 
inte skrivit romaner och essäer. (Cit. efter: Bahri:1996:3) 

Mycket snabbt klargjordes det dock för den svenska allmänheten att Nobelkommitténs 
val var riktigt, bl.a. i en artikel av Tommy Olofsson i Svenska Dagbladet: 

Ingen svensk har rätt att knorra om att detta Nobelpris är kuriöst eller perifert. Därigenom avslöjar 
man ingenting annat än sin okunnighet. (…) Nobelpriset till Wisława Szymborska hedrar den 
Svenska Akademien för hon är utan tvivel en av vårt århundrades mest kvalificerade poeter. Hon är 
djupt älskad av sina polska läsare och kommer säkert att väcka läsglädje även hos oss. (Olofsson: 
1996:16) 

Symtomatisk var också den allra första frågan som jag själv fick i den direktsända 
radiointervjun, en halvtimme efter offentliggörandet av årets Nobelpristagare: ”Hur 
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uttalar man ett så svårt namn?” Man måste dock erkänna att svenskarna, som i regel 
ser i kors vid åsynen av konsonantgrupper ”sz”, ”rz”, etc. förvånansvärt snabbt tog till 
sig namnet.  Och med tanke på att majoriteten av svenska folket brukar förhålla sig 
med viss distans till allt som kommer från länder utanför den anglosaxiska 
kultursfären, är det värt att fundera över de aspekter som resulterade i att 1996-års 
Nobelpris i litteratur omgavs av den specifika atmosfär, som så småningom bildade 
det jag inte tvekar att kalla för ”fenomenet Szymborska”. Det händer ju faktiskt sällan 
att en Nobelpristagare lyckas få det svenska samhället att bli så fascinerat, inte bara av 
sina verk, utan även – och framför allt – av sin egen personlighet.  

Nobelpriset, denna prestigefyllda utmärkelse, väcker naturligtvis varje år många 
känslor och diskussioner även bland dem som dagligen inte sysslar med litteratur. 
Likaså, efter att Svenska Akademien tillkännager årets pristagare, börjar alla media 
varje år närmast tävla i att överträffa varandra i presentation och i popularisering av 
vinnaren, inte bara av dennes  litterära kvaliteter, utan också (och framför allt) 
personliga egenskaper. Detta hör ju till traditionen och borde just därför inte förvåna 
någon, men i Szymborskas fall berikades företeelsen med ytterligare en dimension: 
aldrig har man skrivit – utöver de rent litterära aspekterna – så mycket om pristagarens 
personliga karaktärsdrag. Tillsammans med de litterära aspekterna av Szymborskas 
poesi skapade media en bild av den polska kvinnliga poeten som nästan nuddade vid 
det mytiska. 

Det är dock värt att påminna att Szymborska de facto redan mycket tidigare 
existerade på den svenska läsarenan, låt vara hos utvalda målgrupper. Redan i början 
av 60-talet publicerade Nils-Åke Nilsson en antologi över polsk poesi, Det nakna 
ansiktet” (Nilsson 1960), som innehöll flera till svenska översatta Szymborskadikter. 
Sedan hände ingenting under en lång tid, eller nästan ingenting, om man nu räknar in 
några i olika litterära tidskrifter utspridda enstaka översättningar. Szymborskas poesi 
hamnade under den tiden i skuggan av de till svenska översatta polska poeterna 
Zbigniew Herberts och Tadeusz Różewiczs dikter (särskilt den sistnämnde nämndes 
flera år i rad som en potentiell Nobelpriskandidat). Bland de svenska slavisterna hade 
Szymborska likväl sina trogna anhängare. 1980 utkom en första urvalsvolym med 
hennes dikter på svenska, Aldrig två gånger, i tolkningen av Per-Arne Bodin och 
Roger Fjellström (Bodin, Fjellström:1980). I och med det fick hon ett genombrott i 
Sverige – fler och fler läsare började upptäcka och fascineras av hennes poetiska verk. 
Vissa svenska recensenter gjorde det emellertid alltför lätt för sig då de grupperade 
dessa dikter under benämningen ”klassicism”. Det tog därför ytterligare ett tag innan 
Szymborskas på många sätt moderna och högst originella dikter på allvar började ta 
plats i det svenska litterära medvetandet. 

Så här skrev Szymborska självironiskt i en av sina mest kända dikter, kallad 
”Somliga gillar poesi” –  
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Somliga –  
alltså inte alla. 
Inte ens de flesta, bara ett mindretal. 
Om man inte räknar skolorna där de måste, 
och poeterna själva, 
så går det väl två sådana på tusen. (…) 
 

”Somliga gillar poesi” (övers. Anders Bodegård) 

Ja, till dem ”två sådana på tusen” hörde onekligen professorn i slaviska språk Sven 
Gustavsson – en sann poesiälskare. Szymborskas dikter hörde alltid till hans absoluta 
favoriter. Redan 1980, då han på Slaviska institutionen vid Uppsala universitet 
anordnade en konferens om den samtida polska poesin, gav han de poetiska och andra 
aspekterna i Szymborskas verk ett stort utrymme, inte minst genom att själv hålla ett 
föredrag med en tolkning av dikten ”Medeltidsminiatyr” (Miniatura średniowieczna) 
(Gustavsson 1981:37-41). 

Ett par år senare, på hösten 1984, arrangerade Sven Gustavsson ett symposium, 
välbesökt av svenska slavister från Uppsala och Stockholm. Den här gången var 
symposiet ägnat enbart Wisława Szymborskas poesi. Szymborska själv var givetvis 
inbjuden men kunde tyvärr inte komma. Föredragen, bland annat Svens diktanalys av 
”Utsikt med sandkorn” (Widok z ziarnkiem piasku) (Gustavsson 1986: 15-25), belyste 
Szymborskas poetiska teknik, motivval och – inte minst – hennes världsbild. I förordet 
till den efter symposiet utgivna volymen med alla vetenskapliga bidrag tvekade Sven 
Gustavsson inte att kalla Szymborska för ”en av de mest framstående samtida polska 
diktarna.” (ibid.:1). 

Under denna tid började också Anders Bodegårds översättningar att komma ut: 
1989 publicerades andra volymen med Szymborskas dikter (Szymborska 1989), med 
en inledning av Lars Kleberg (även han författare till några tidigare artiklar om hennes 
poesi) och med det idag närmast klassiska fotot på Wisława Szymborska, taget av den 
polska fotografen Joanna Helander. Klassiskt i bl.a. den bemärkelsen, att – som Lars 
Kleberg påpekade –: 

 Om Szymborska är sparsam med att publicera sig som poet är hon direkt snål med att uppträda i 
offentligheten. Det finns bara ett par kända foton av hennes fågellika uppenbarelse med de mycket 
vackra ögonen. Joanna Helanders porträtt av henne insvept i cigarettrök – som ett ironiskt orakel – är 
sannerligen det bästa. (Kleberg 1996:6-7). 

Bilden, med den halvdolda poeten bakom ett rökmoln, provocerade givetvis de 
antinikotinsinnade svenska skribenterna till en hel del kommentarer om Szymborskas 
ökända rökvanor. Kommentarer som dock inte på något sätt förminskade varken 
bildens konstnärliga värde eller poetens ständigt växande popularitet.  

Nästa urval av dikter, Nära ögat (Wszelki wypadek) (Szymborska 1996), även de i 
Bodegårds översättning, kom ut strax efter att Szymborska fått Nobelpriset. Men 
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innan dess, tre år tidigare, kom hon äntligen till Sverige på ett efterlängtat besök. 
Under sin vistelse gästade hon universiteten i Stockholm och Uppsala, där hon deltog i 
möten med studenter och andra intresserade. Jag minns fortfarande väl den marsdag 
1993 då hon, med sin vanliga charm, läste sina dikter och ställde upp (om än från 
början lite motvilligt) på en lång och livlig diskussion om sin poesi. Likaså deltog hon 
spontant och glatt i den efterföljande mottagningen arrangerad av Sven Gustavsson. 

Det var som sagt 1993. Och bara tre år senare fick Szymborska Nobelpriset. I 
Uppsala Nya Tidning kunde man dagen efter läsa att – som redan artikelns titel skrek 
triumfatoriskt ut – ”Uppsalaprofessor Sven Gustavsson fick rätt”! –: 

 
Uppsalaprofessor Sven Gustavsson hör till dem som fört fram Wisława Szymborska som 
Nobelpriskandidat. Svenska akademien valde den gången att ge priset till en annan poet, Sheamus 
Heaney. Men i år får Sven Gustavsson sin vilja igenom, Szymborska får litteraturpriset. (Köster 
1996:3) 

Det är ingen hemlighet att Svenska Akademins ledamöter kom i kontakt med 
Szymborskas dikter inte bara genom de svenska översättningarna utan även via de 
tyska (av Karl Didecius) och engelska, i tolkning framför allt av Stanisław Barańczak 
(i sammarbete med Clare Cavanagh). I Sverige är det dock främst tack vare Bodegårds 
översättningar som Szymborska tagit plats på den svenska läsarenan. Det att hon med 
sin poesi för gott skrev in sig i den svenska kulturhistorien, är emellertid utan tvekan 
resultat av originaliteten, djupet och styrkan i hennes poesi. Som Lars Kleberg mycket 
riktigt understryker: 

Vill man veta något om Wisława Szymborska får man nöja sig med poetens verk. Där har man å 
andra sidan en läsning som, trots det knappa förmatet, inte riskerar att ta slut i första taget. I allting, 
även den mest obetydliga detalj, kan Szymborska finna oändliga djup, okända sidor, nya dörrar som 
öppnar sig, den ena efter andra. Hennes domän framför alla andra är medaljens baksida, det omvända 
perspektivet. Hon betraktar det stora bara som ett alternativ till det lilla (…). (Kleberg 1996:7) 

Om Szymborskas aldrig sinade popularitet vittnar de ständigt förnyade upplagorna av 
både gamla och nya verk. Orsakerna till detta fenomen hittar vi nog i hela den 
komplexa bilden av Szymborskas såväl litterära som icke-litterära egenskaper, vars 
gemensamma nämnare är enkelhet. Den utgör inte bara ett nyckelord i förhållande till 
hennes poesi – detta har betonats otaliga gånger av litteraturkritikerna – utan också i 
förhållande till Szymborskas psykologiska egenskaper. Denna ”enkelhet” innefattar, i 
överförd betydelse, hennes motvilja mot publicitet och glamour, hennes 
återhållsamhet, sarkastiska distans, och framför allt, självironi – allt detta beskrevs 
upprepade gånger såväl före, under som efter Nobelfestligheterna. Till och med 
hennes enkla men eleganta och diskreta klädsel under ceremonin blev föremål för 
entusiastiska kommentarer i media. 
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En Nobelpristagare blir i Sverige, åtminstone i samband med alla festligheter, en 
offentlig person som nästan blir massmedias och allmänhetens ägodel och som 
givetvis förväntas ställa upp på detta. Sådana är de sedan åratal etablerade spelreglerna 
och varje annan författare som skulle vägra att anpassa sig till dem, skulle säkert ha 
väckt allmänhetens ovilja. Szymborskas ”image” hade dock i förväg hunnit förbereda 
svenskarna på hennes egenheter. Journalister och fotografer förväntade sig snarare än 
blev förvånade över alla de situationer när denna polska ”Grande Dame” gav tydliga 
signaler på hur illa hon tyckte om att hamna i rampljuset. Och – föga överraskande – 
mottogs även denna attityd med förståelse och välvilja från den svenska publiken. 
Kanske just detta och framför allt den för henne kännetecknande förmågan att sätta 
gränser beträffande sin egen personliga integritet passade ju bra till den svenska 
sociala koden. Så här skrev Carl Otto Werkelid i Svenska Dagbladet i oktober 1996: 

Blyg, säger de nu om henne – skygg. Inte alls; det var åtminstone inte det intryck hon gav ... Stark, 
rättfram, humoristisk och med den mörka, intensiva blicken oavlåtligt riktad på den hon talar med – 
så gott hennes frikostigt utlagda rökdimmor nu tillät henne att betrakta sin intervjuare. Blyg är hon 
inte; bara en människa som också i sin gestalt är klar, tydlig, koncentrerad och som vet precis vad 
hon har att göra. Och skygg – nej, det är nog bara det att hon – mycket bestämt – valt den plats 
varifrån hon – utan att själv bli sedd – vill bedriva sin utforskande, betraktande, kommenterande 
poesi. (Werkelid 1996)   

Denna ”enkelhet” betonats också upprepade gånger i samband med beskrivningar av 
hennes verk – man lyfter särskilt fram enkelheten i dikternas språk. Den vid första 
anblicken okomplicerade språkliga dräkten gör att, som Per-Arne Bodin betonade i 
den redan nämnda entusiastiska tidningsartikeln i samband med nyheten om att 
Szymborska skulle få Nobelpriset: ”Szymborska är en tillgänglig poet. Omedelbar. 
Möjlig för vem som helst att läsa” (Bodin, cit. efter: Köster 1996:3). 

Ja, det stämmer att hennes poetiska språk är ovanligt enkelt. Men, i likhet med allt 
annat i hennes poesi, är denna enkelhet skenbar: Szymborska för i sina dikter en 
mycket raffinerad intellektuell språklig lek med sina läsare – och med sig själv. I 
hennes poesi hittar man knappast stora ord och patetiska fraser. Samtidigt är det svårt 
att inte upptäcka dessa dikters inre styrka och budskap. Men det är bestämt denna 
”poetiska tillgänglighet” som för många nyfikna läsare gjorde det möjligt att lätt ta till 
sig dessa dikter och som skänkte henne en popularitet som man sällan möter i 
samband med – särskilt utländsk – poesi.  

I rättvisans namn ska det tilläggas att det inte bara var slavister som kom i kontakt 
med och uppskattade dessa dikter långt innan Szymborska fick Nobelpriset. Till dem 
som redan tidigt beundrade hennes alster hörde bl.a. poeten Werner Aspenström. 
Tommy Olofsson skrev i oktober 1996 följande: 

”Om man från svensk horisont vill ge ett närmevärde måste tanken gå till Werner Aspenström, den 
abdikerade akademimedlemmen som nu inte har varit med och röstat fram en av sina favoriter. 
Aspenström kan liksom Szymborska se det stora i det lilla och vice versa. Han har samma självklara 
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zen som hon i sin poesi, men i sinnesnärvaro känner han sig överträffad av sin polska kollega och har 
djupt bugande hyllat henne i en dikt (…). ”(Olofsson 1996:16) 

I den av Olofssons nämnda dikt av Aspenström kan man bl.a. läsa följande verser: 
 

Om hon från Polen vore här just nu 
kunde vi tala om stenarna 
och deras släktingar. 
Otillgängliga, skulle hon klaga, 
öppnar inte när vi knackar på! 
Ibland! skulle jag då invända. (…) 

Werner Aspenström, ur diktsamlingen ”Ty” (1993)  

Utan tvekan har Szymborska haft stor betydelse för den svenske poetens lyriska sfär. 
Så här avslutas nämligen denna dikt: 

 
Jag ser den blåa drottningen 
i Lyrans stjärnbild. 
I Polen har den länge varit synlig. 
 
De tänder lamporna hos grannen. 
Ligustersvärmen ilar dit, 
dunsar hårt mot fönsterglaset 
och vill in 
 
som sång i sten, 
som allt vill in till annat 
i våra skilda riken. 

”I Polen har den länge varit synlig”, skrev Aspenström och det är sant. Där hade  
Szymborska redan i många år fungerat som en andlig ambassadör för sina landsmän. 
Per-Arne Bodin framhöll dock mycket riktigt i efterskriften till Aldrig två gånger: 

Szymborska talar inte i det polska folkets namn och hennes poesi saknar helt nationalistiska eller 
polsknationella övertoner. Frånvaron av dikter om det polska folkets svåra öde skiljer henne från de 
talrika polska romantiska poeterna. Polska realia saknas mestadels i hennes dikter. Det är också svårt 
att finna särskilt många exempel på allusioner till tidigare polsk poesi. Referensramen för hennes 
poesi är den europeiska kulturtraditionen och den europeiska efterkrigsmänniskans erfarenheter. Det 
är människan och det mänskliga som angår henne, och det är detta som gör hennes poesi 
lättillgänglig och allmängiltig. (Bodin 1996: 2) 

Samtidigt driver Szymborska inte sällan med sina läsare och med sig själv. Den 
raffinerade ironin och de poetiska skämt som ständigt är närvarande, ersätter ofta den 
logiskt ordnade diskursen. Det är just den effekten som en överraskning har, en 
överraskning som helt bryter både stil och tankegång, samtidigt som den avslöjar inre 
motsättningar under den skenbart polerade logiska ytan. I sin Nobelföreläsning i 
Stockholm den 7 december 1996 sade hon bl.a. följande:  
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Världen – vad vi än kan tänka oss om den, i vår förfäran över dess väldighet och vår egen vanmakt 
inför den, i vår förbittring över dess likgiltighet för det enskilda lidandet, människornas, djurens och 
kanske också växternas, ty vem kan vara säker på att växterna inte lider; vad vi än kan tänka oss om 
rymden runt den, genomstungen av strålarna från stjärnorna, stjärnor kring vilka man har börjat 
upptäcka planeter, redan döda? fortfarande döda?, det vet vi inte; vad vi än kan tänka oss om denna 
måttlösa teater, dit vi visserligen har inträdesbiljett, men med en giltighetstid som är så löjligt kort, 
från ett ofrånkomligt datum till ett annat; vad vi än kan tänka oss om världen – är den 
häpnadsväckande. 

Dessa tankar går som en röd tråd i Szymborskas poesi. ”Jag är på världens sida” – 
uppgav hon även i en av intervjuerna i samband med Nobelpriset, men tillade genast: 
”Världen – det är ett för brett begrepp. Jag är på människornas sida” (Rudnicka & 
Nyczek 1996:10). Högtidligt, men på samma gång med humoristisk distans har hon 
alltså tagit upp mänsklighetens eviga existentiella problem. Denna distans var nog just 
den egenskapen som mest uppskattades i Sverige, där den emotionella 
återhållsamheten alltid hållits högt.  Distans till både sakernas tillstånd och till sig 
själv, en distans som möjliggör poetens bekännelse: ”Ursäkta mig, stora frågor, för 
alla små svar.” (Szymborska 2012:202). Men också distans till all denna plötsliga 
uppmärksamhet från hela världen och allt ståhej i samband med Nobelpriset. Det var 
väl med just detta artiga men bestämda avstångstagande som Szymborska erövrade 
svenskarna, inte minst tack vare den självironiska inledningen till Nobelföreläsningen: 

”Det sägs att första meningen är den allra svåraste när man ska hålla tal. I så fall har jag det svåraste 
bakom mig ... Men jag känner på mig att följande meningar också kommer att bli svåra, den tredje, 
den sjätte, den tionde, fram till och med den sista, eftersom det är poesi jag ska tala om. I det ämnet 
har jag uttalat mig så sällan, nästan inte alls. Och jag har aldrig tyckt mig vara särskilt bra på det. 
Därför blir mitt anförande inte alltför långt. Ofullkomligheter är alltid lättare att smälta om de 
serveras i små portioner.”  

Så sade hon, med den för henne så utmärkande kombinationen av ödmjukhet och 
självdistans. Inte undra på att hon utan omsvep blev förlåten för att hon höll en av de 
kortaste föreläsningar som någonsin hörts vid ett sådant tillfälle. Och aldrig 
framkommer denna självdistans mer tydligt än i det svar som Szymborska gav på 
frågan hur hon trivdes i sin nya roll som Nobelpristagare: 

(…) en stor del av min energi kommer att gå åt att bevara mig som mig själv och se till att jag inte 
blir en ”personlighet”. (…) Och jag måste tro på att jag lyckas med det. Om jag inte gör det innebär 
det ett nederlag för mig som skrivande människa. Jag måste bevara mig som normal (skratt), fast 
man just nu inte låter mig vara det. (Cit. efter: Puukko 1997:s. 4-5)  

Den 13 december 1996, efter nobelfestligheterna i Stockholm, besökte Szymborska 
Uppsala. I enlighet med en mångårig tradition bjuder Rektor för Uppsala universitet 
just den dagen årets Nobelpristagare att hålla föresläsningar samt – efteråt – att 
tillsammans med företrädare för adekvata forskningsområden delta i en högtidlig 
mottagning på Uppsala Slott. Än en gång trotsade Szymborska alla vedertagna 
traditioner och konvenanser.  I ett brev till Rektor tackade hon vänligt men bestämt nej 
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till inbjudan till Slottet och uttryckte sin önskan att i stället kunna få tillbringa 
eftermiddagen i en mer ”intim cirkel”, dvs. hemma hos professor Sven Gustavsson 
och med några av de Uppsalaslavister hon träffat i samband med sitt besök i Uppsala 
tre år tidigare. ”Dock inte fler än 10 personer och helst med lätt kost” – som det sedan 
förtydligades i ett telefonsamtal till Sven Gustavsson. 

Och så blev det. Vid ett möte med allmänheten på Universitetsbiblioteket, där 
överbibliotekarien Ulf Göransson hälsade henne välkommen på polska och där hon 
fick långa ovationer och varma hyllningsrop av den samlade publiken, presenterades 
hennes dikter på polska av henne själv samt på svenska av Anders Bodegård. 

Och därefter, medan alla andra Nobelpristagare tog vägen till Uppsala Slott, begav 
sig Szymborska med de få inbjudna till Sven och Marianne Gustavssons lägenhet. Och 
– konstigt nog – Uppsala, denna inte så lite snobbiga universitetsstad, så van vid 
internationella besök och så präglad av de akademiska traditionerna, tog inte alls illa 
upp av detta avsteg från traditionen. Tvärtom, i stället för att väcka irritation med sina 
”divalater”, fick Szymborska ytterligare några poäng på den redan välfyllda pluslistan 
beträffande hennes unika personliga egenskaper. Men då var ”fenomenet 
Szymborska” redan positivt förankrat hos den svenska allmänheten, både vad hennes 
poesi och hennes personlighet beträffar.  
 

* 

Wisława Szymborska, den polska poesins okrönta Grand Old Lady, avled 2012 i sitt 
hem i Kraków. Hon blev 88 år gammal. Så här skrev jag i samband med hennes 
bortgång:  

”Szymborska har sedan länge befunnit sig i berömmelsens mittpunkt och hennes internationella 
popularitet hänger utan tvivel samman med det vida lyriska spektrumet i hennes dikter. Hur polsk 
hon dock än verkar som person, är hon som poet inte bara internationell, utan närmast universell. 
Med henne har både den polska litteraturen och världen förlorat en av de mest betydande 
författarna.” (Packalén Parkman 2012:8) 

* 

Den här texten tillägnar jag professor Sven Gustavsson och de många forskar- och 
författarbesök han ordnade under sina verksamma år på Slaviska Institutionen vid 
Uppsala universitet. Utöver de vetenskapliga och de konstärligt-estetiska 
upplevelserna har vi alla – hans många doktorander och kollegor – även haft förmånen 
att träffa dessa intressanta människor mer privat. Just dessa minnesbilder, dvs. från de 
trevliga och roliga inofficiella mottagningar som Sven alltid ordnade efter gästernas 
framträdanden, inte sällan hemma hos sig, är idag de mest levande. 

En sådan minnesbild vill jag avslutningsvis dela med mig av, ett minne från just 
denna eftermiddag med Wisława Szymborska hemma hos Marianne och Sven 
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Gustavsson den 13 december 1996. Vid slutet av detta besök uttryckte Szymborska i 
sitt korta tacktal sin uppskattning och glädje över den lyckade tillställningen, men ville 
fortfarande inte ge efter för Svens och mina ihärdiga vädjanden om att hon skulle låta 
sig fotograferas. Universitetsfotografen Tommy Westberg, som hela tiden tålmodigt 
väntade på Szymborskas tillåtelse för att – på Rektors uppdrag – föreviga henne i 
samband med hennes vistelse i Uppsala – förlorade nästan hoppet och började sakta 
montera ner fotoutrusningen. ”Se hur ledsen han blev!” – sade jag i sista desperata 
försök att få henne att ändra sig. Då log plötsligt Wisława och den välkända glimten i 
ögat gick inte att missa. ”Låt gå då” – sade hon till mig. ”Men på ett villkor: säg 
strängt till honom att han bara får fotografera varannan rynka!” 
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