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Reporterns självporträtt är en samling av Ryszard Kapuscinskis intervjuer, föreläsningar och samtal. Det har
blivit en bok i fem scener där världsreportern Kapuscinski framträder i helfigur; interfolierat i texten finns
intervjuares eller samtalspartners frågor som leder samtalet vidare och skapar en muntlig och ledig ton.
Kapuscinski berättar öppenhjärtigt och medryckande om en kringflackande barndom präglad av hunger och
köld, om hur han egentligen allra helst ville bli målvakt i Polens fotbollslandslag men istället skrev en dikt och
skickade den till en tidning som tryckte den.
Där kan man lite förenklat säga att Kapuscinskis journalistkarriär tog sin början, en karriär som ledde till
otaliga, ofta riskfyllda resor. Han berättar vidare om sitt sätt att bedriva reportaget som genre och om den
ensamhet och rädsla som är den kringresande reporterns följeslagare. På så vis ger Reporterns självporträtt, till
glädje för alla som ägnar sig åt journalistik, också en utomordentlig inblick i reportagets konst, formulerad av
en av dess främsta utövare - en författare som alltid gick sin egen väg, inte sällan med livet som insatts. Boken
är illustrerad med Kapuscinskis egna fotografier. Översättare:Anders Bodegård
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