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(...) pisać prawdziwe recenzje. tzn. w każdym poszczególnym 
przypadku określić charakter książki, umieszczać ją w jakimś 
nurcie, no i dawać do zrozumienia, która od której jest lepsza 

lub gorsza. 
         (Wisława Szymborska) 

 
1. Inledning 
Ryszard Kapuścińskis reportagebok Podróże z Herodotem kom ut i Polen år 2004 på förlaget 
Znak i Kraków. Boken består av 28 kapitel och omfattar 258 sidor. Samma år skrevs det i DN 
om boken och om författaren och att den just översattes. Verket På resa med Herodotos kom 
ut år 2006 i mars i svensk översättning av Anders Bodegårds. I början har Kapuścińskis 
reportage översatts till svenska via engelskan av Britt Areander: Kejsaren år 1985; Shahernas 
shah år 1986; En dag att leva år 1987 och av Anders Bodegård har översatts till svenska: 
Ebenholts år 2000, ny pocketupplaga 2003; Fotbollskriget år 1998, ny upplaga 1999, Imperiet 
1993, ny upplaga 1996, ytterliggare en ny upplaga 19961.  
 
De flesta polska och svenska kritiker betraktar verket På resa med Herodotos som ett 
reportage. Jag återkommer senare i min uppsats till att det även bland recensenter finns olika 
uppfattningar om att Kapuścińskis bok är en essä, en reseskildring och en dokumentärroman.  
 
Kapuścińskis böcker säljs mycket bra i Sverige, de är slut på förlagen och det går inte att köpa 
dem på antikvariat. Under författarens senaste besök i Sverige i mars år 2006 var det fullsatt 
på Panorama på Kulturhuset i Stockholm, likadant var det i Göteborg år 2004 på bok- och 
biblioteksmässan, där intresserade läsare och bibliotekarier trängdes.  
 
I min uppsats kommer jag att jämföra de polska och svenska recensionerna av På resa med 
Herodotos i dagstidningar som vänder sig till den vanlige läsaren. För att jämförelsen ska vara 
så konkret som möjligt och inte grunda sig på mina subjektiva bedömningar, ska jag granska 
bilden av boken i polsk och svensk press efter vissa kriterier eller komponenter som är typiska 
för bokrecensioner. Därför inleds min uppsats med ett längre kapitel om bokrecensioner.  
 
Jag vill rikta mitt varma tack till min handledare professorn vid slaviska institutionen Ewa 
Teodorowicz Hellman för all hjälp och stöd vid mitt uppsatsskrivande, till Nobelbibliotekets 
chef Lars Rydquist som gjorde det möjligt att skriva denna uppsats, till FD Eva Aniansson vid 
Svenska Akademien som har språkgranskat den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Åkerström, Hans, Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till svenska, Göteborg : Göteborgs universitetsbibliotek, 
2006, (Bibliografia szwedzkich przekładów z polskiej literatury pięknej), [s.57-60] 
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2. Metod och syfte  
I min analys av recensioner av Kapuścińskis bok På resa med Herodotos utgår jag ifrån 
recensionsteorin (se kapitel 2) och lägger stor vikt vid de element som är viktiga vid 
presentationen av boken för läsarna. Mitt syfte är följande: att kartlägga bilden av boken i den 
polska och svenska pressen och jämföra presentationen av boken i Sverige och Polen och 
försöka svara på frågan om eventuella skillnader kan ha sin grund i det faktum, att 
recensenterna vänder sig till läsare i två olika kulturer: Författarens kultur och den svenska 
kulturmiljön. 
 
2.1. Materialinsamling 
Vid materialinsamlingen har jag haft stor användning av hemsidan om Ryszard Kapuściński 
http://www.kpuscinski.hg.pl. Där hittade jag många omfattande intervjuer med författaren och 
recensioner av På resa med Herodotos i dagstidningar ”Gazeta Wyborcza” (=GW), 
”RzeczPospolita” (=RzP) och ”Dziennik”. På hemsidan fann jag även den litterära tidskriften 
”Topos” som hade publicerat omfattande artiklar om Kapuściński och hans verk På resa med 
Herodotos. Verket recenseras också i ”Nowe Książki” (=NK) och ”Suecia Polonia” (=SuP)2.  
I databasen Libris3 fann jag en hel del om Kapuściński och referenser till hans reportageverk. 
På Nobelbiblioteket där jag arbetar har jag tillgång till svenska databaser med tidnings- och 
tidskriftsrecensioner, en del med fulltext: Bibliotekstjänstens Artikelsök, Presstext och 
Mediarkivet. Jag har även haft stor hjälp av de amerikanska databaserna som MLA4, LRC5. I 
Artikelsök, Presstext och Mediaarkivet hittade jag recensioner som finns i den svenska 
dagspressen: ”Dagens Nyheter” (= DN), ”Svenska Dagbladet” (=SvD), ”Göteborgs Posten” 
(=GP).  
 
De svenska kritikerna Rita Tornborg och Maciej Zaremba som skrev recensioner om På resa 
med Herodotos, är kända för oss från dagspressen. Översättaren Anders Bodegård 
förannonserade i två artiklar redan år 2004 i april och i maj i DN att han höll på att översätta 
På resa med Herodotos från polska till svenska. När boken kom ut år 2006 på våren i svensk 
översättning har Maciej Zaremba6 skrivit mycket positivt om den i DN, Rita Tornborg7 i SvD 
och Kajsa Öberg Lindsten i GP. Som motvikt till de övervägande positiva omdömena har det 
skrivits två mycket negativa recensioner i ”Hallands Nyheter” av Sten Wistrand och i 
”Sundsvalls Tidning” av Curth Blad. Dessa ska jag behandla i ett särskilt kapitel, Röster från 
en lokal press. Dessa dagstidningar har publicerat avvikande, dvs. negativa recensioner om 
boken, vilket ger lite mer krydda åt uppsatsen och bidrar till helhetsbilden av boken. 
 
2.2. Begränsningar 
I min uppsats analyserar jag bilden av boken i den polska och svenska dagspressen. I centrum 
av mitt intresse står frågan, vilken information om reportageboken På resa med Herodotos en 
vanlig läsare får, inte studerande i litteraturvetenskap eller slavistik. Med grund i dessa  
recensioner och intervjuer kan jag konstruera en allmän bild av boken i dagspressen. 
 
Redan i början av mina recensionsstudier visade det sig att de polska och svenska 
recensenterna ägnar mycket stor uppmärksamhet åt författaren Ryszard Kapuściński och hans 
förebild, greken Herodotos. Därför kommer själva analysen av tidningsmaterialet att föregås 

                                                           
2 Suecia Polonia är en kvartalstidskrift som ges ut i Sverige sedan år 2002 av polskfödda författare och är tvåspråkig 
3 I Libris registreras litteratur som finns i svenska vetenskapliga bibliotek. 
4 Modern Language Association 
5 Literary Resource Centre 
6 Den polskfödda kritikern Maciej Zaremba är känd också för sina samhällskritiska artiklar i DN, http://www.ne 060928 
7 Rita Tornborg, som har polsk bakgrund är inte bara kritiker, hon har skrivit flera romaner inom olika genrer, http://www.ne 
060928 
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av två korta kapitel om författaren Kapuściński och den förste europeiske reportern Herodotos 
som nödvändig bakgrund till den analytiska delen av mitt arbete. 
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3. Bokrecension 
3.1.  Recension som dubbeldialog  
Den polska ordboken för litterära termer Słownik terminów literackich ger följande definition 
på termen recension8: 

(<łac. recensio = przegląd; ang. rewiew, fr. comte rendu, niem. Rezension, ros. 
рецензия) omówinie dzieła lit., spektaklu teatralnego, koncertu, wystawy, pracy 
naukowej itp., publikowane w prasie lub za pomocą innych środków masowego 
przekazu. R. przybiera różne formy: od suchej parozdaniowej informacji o danym 
wydarzeniu kulturalnym do swobodnego felitonu. Charakter r. zależy od miejsca 
publikacji; w prasie codziennej r. mają zazwyczaj zadanie przede wszystkim 
informacyjne, w pismach lit. stanowić mogą niekiedy charakter polemiczny, zbliżają się 
też do eseju. R. prac naukowych publikowane w prasie specjalistycznej upodobniają się 
niekiedy do rozpraw bądź studiów. R. jako specyficzna forma wypowiedzi krytycznej 
ukształtowała się wraz z rozwojem prasy i nowoczesnego życia literackiego.  
 

En recension befinner sig alltså i en dubbelsidig dialog, nämligen9 mellan boken och läsaren 
samt mellan recensenten och boken. Mottagaren har möjlighet att polemisera med recensenten 
efter att ha bekantat sig med recensionsobjektet. Läsaren närmar sig oftast objektet efter att ha 
läst recensionen, men ibland händer det att vi läser kritik av för oss redan kända verk. 
Diskussionerna om recenserade böcker kan pågå på olika sätt, som brevledes med mottagaren, 
eller mellan författaren, redaktören och utgivaren. Ett annat alternativ till en recension är att 
skriva kritiska skisser vars upphovsmän är i viss grad likställda med författaren.  
 
Recensenten måste vara välförberedd att ta på sig rollen som den aktive mottagaren. Han bör 
vara specialist inom ett visst område för att kunna bedöma texten. Hans bedömning av texten 
bör vara gedigen. De emotionella bedömningarna bör komma fram i recensionen eftersom de 
uttrycker en autentisk upplevelse av texten och ger uttryck för känslor som uppstår på grund 
av den omedelbara kontakten med texten. Recensentens upplevelser är början till funderingar 
över varför han tog emot texten på det sättet, vad var det i texten som gjorde honom 
engagerad, nöjd, arg, upprörd eller/och överraskad.   
 
Recensenten har förväntningar på läsaren: mottagaren borde uppleva samma passion som 
kritikern. Det är kanske därför så att recensenter som skriver i dagstidningar för vanliga läsare 
skriver inte i facktidskrifter som är avsedda för entusiastiska specialister. Det är recensenten 
som introducerar läsaren i sin egen värld och i bokens, beroende på hans avsikter. När 
mottagaren har accepterat kritikerns åsikter som sina egna eller anser att han kan tänka sig det, 
då är målet nått. Läsaren får en känsla av att han tillhör den invigda skaran av specialister 
inom ämnet. Detta uppnår recensenten när han använder sig utav pronomen vi, opersonliga 
verb, retoriska frågor, modala konstruktioner och en specifik terminologi som är utmärkande 
för den gruppen. 
 
I många fall åberopar recensenten auktoriteterna och samtidigt försöker han/hon omvandla det 
objektiva till en subjektiv åsikt. Det är inte så ovanligt att utgivaren tvingar recensenten till att 
använda sig av schablonmässiga bedömningar, stela och banala uttryck. 
Recensenten har en guideroll för i det flesta fall är han bättre informerad än mottagaren om 
både författaren och boken. Kritikern gör ett urval av information, analys och bedömning när 
han informerar om verket.  Det tar sig i olika uttryck, t.ex. att titeln kan vara lockande. 

                                                           
8 Słownik terminów literackich, Wrocław, Warszawa, Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005 ( seria: 
Vademecum Polonisty)  
9 Kozłowska, Ewa, Recenzja jako forma podwójnego dialogu, (Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów), Warszawa : 
Książka i Wiedza, 2003 s. 291-309 
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Specialisternas terminologi, uttrycksfulla vardagsuttryck och suggestiva titlar drar till sig 
mottagarens uppmärksamhet. 
 
3.2. Recensionens olika funktioner 
Recensenten flätar ihop flera komponenter som är viktiga för recensionens struktur. 
Vanligtvis delar man upp en bokrecension i följande komponenter10: 
(a) Information om boken. 
Med recensionen av boken följer en kort sammanfattning om vad boken handlar om, vilket 
ämne den tar upp. Den första inledande informationen omfattar namnet på författaren, titeln 
på boken, utgivaren, ort, år och sidantal. Ett viktigt element i recensionen är också en 
introduktion om hur verket skapades och vilka författare har redan berört ämnet. 
(b) Information om författaren  
Här finns olika uppgifter om författaren: hans biografi, arbetssätt, vad han har skrivit tidigare 
och om hans liv. 
(c) Information om bokens innehåll 
Här kommer en sammanfattning av bokens innehåll och en skildring av dess huvudpersoner. 
Punkterna a-c hör till den allmäna informativa delen av recensionen.  
(d) Bedömning av boken 
Bokens värde bedöms enligt vedertagna kriterier och recensionen anpassas till värderingar 
som kritikern själv föredrar. Kritiken kan vara positiv eller negativ. Vid bedömningen av en 
och samma text kan det alltså förekomma uttalanden som skiljer sig från varandra. 
Kritikern kan även styras av marknadsförnig. Då är det inte hans egna åsikter som kommer 
fram i bedömningen. Han marknadsför en vara. På det sättet undviker han att lämna en 
personlig bedömning och fråntar sig ansvaret för egna åsikter. Recensenten som förmedlare 
manipulerar informationen så att den ger intryck av att vara väl motiverad. 
Ett sätt att hantera den subjektiva bedömningen av boken är att citera en annan recensents 
uttalande om verket. Det krävs skicklighet och förmåga vid användandet av citat. Texten får 
inte bli nertyngd av citat för det kan tydas att recensenten inte vågar lämna sin egen 
bedömning. 
(e) Analytisk kritik av boken 
Kritikern bör vara väl insatt i ämnet och ha fackkunskaper. Det är en förutsättning att han har 
en mycket bredare orientering än det ämne som han ska analysera. Hans kompetens ökar 
förmågan att presentera verket i förhållande till andra verk som är relevanta för ämnet. För att 
underlätta analysen av verket är det viktigt att han använder sig av rätt terminologi och gör det 
lättare för mottagaren att orientera sig i informationsvärlden för att förstå bedömningen. 
Läsaren kan vara expert inom ämnet, han läser boken utan att recensenten lockar honom till 
det men han kan vara nyfiken på andras åsikter för att jämföra dem med sina egna. 
(f) Recensionen bör innehålla till slut en konklusion, en poäng eller en maxim  
Sammanfattningsvis bör alla dessa innehålls- och strukturelement av recensioner vara 
sammanlänkade. Detta underlättar läsning och förståelse för läsaren och gör att han kan 
uppfatta recensentens åsikt som sin egen. Han kanske blir lockad eller avskräckt att läsa 
boken. Recensionen kan öppna en diskussion om verket eller till och med provocera. 
Avsändaren, dvs. författaren, och mottagaren kommunicerar och recensenten tar en aktiv roll i 
den processen. 
 
 
 
 

                                                           
10 Ibid. 
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4. Ryszard Kapuściński11 
 
Ryszard Kapuściński föddes 4 mars år 1932 i Pińsk (Vitryssland idag). Åren 1952-1956 
studerade han historia vid universitetet i Warszawa. Efter avslutade studier återvände han till 
tidskriftsredaktionen ”Sztandar Młodych” (=SzM)12 där han arbetat innan han tog studenten 
och redan då utmärkte sig för sina journalistiska talanger. Kort därefter skickades han till 
Peking, på sin första utlandsresa i tjänsten men återvände hem i förtid från Kina på grund av 
alla oroligheter där. Hans agerande ogillades av den polska totalitära staten (oroligheter i 
Polen år 1956). Kapuściński avskedades från sitt arbete för han manifesterade sin solidaritet 
med SzM:s redaktion.  
 
Kort därefter anställdes han på dagstidningen Polityka13 som chef för inrikesavdelningen. 
Kapuściński reste och skrev mycket och blev känd för sina resereportage, i synnerhet för 
skildringarna av inbördeskriget i Kongo år 1958. Afrikaresan väckte hans stora intresse för 
reportage. Han förstod att det var hans stora passion här i livet. Han fascinerades av länder 
som vaknade till liv, nya kontinenter där allting uppstod, där fattigdom och hunger födde hopp 
om en bättre tillvaro i framtiden. 

År 1962 debuterade Kapuściński med Busz po polsku14, en samling reportage som 
handlar om Polen. Samma år fick han anställning på ”Polska Agencja Prasowa”15. I 
samband med det blev han skickat till Afrika på sex år. Den perioden var den mest 
intensiva och arbetsamma i hans liv. Där var han i händelsernas centrum: regimskifte, 
rebellernas uppror. Han drog sig inte för att vistas på farliga ställen, för han skildrade 
det han såg med egna ögon och upplevde själv. Ofta riskerade han sin hälsa.  

År 1968 kom Kapuściński tillbaka till hemlandet för rehabilitering efter att ha fått 
hjärnhinneinflammation och tuberkulos. Han hade svårt att sitta still, så efter ett tag 
reste han runt i Kaukasus och i Sovjetunionens republiker. Resan resulterade i en bok 
Kirigiz schodzi z konia16 (1968). Samma år åkte han på fem år till Sydamerika och 
arbetade där som korrespondent i Chile, Brasilien och Mexico. På liknande sätt som i 
Afrika blev han vittne till blodiga oroligheter och statskupper vilket han skildrar i 
böckerna Chrystus z karabinem na ramieniu17 (1975) och Fotbollskriget (1978). 
Kapuściński hade svårt att vara på ett och samma ställe. Han avbröt sin vistelse i 
Sydamerika och åkte till Polen och sedan återvände till Mexiko. År 1974 reste han i 
Asien och Afrika, år 1975 Främre Orienten, åren 1975-1976 i Angola. Dessa resor 
resulterade i boken En dag till att leva (1976). Även Kejsaren (1976) och Shahernas 
shah (1982) är viktiga böcker från den perioden.              

Författaren har i dessa verk överraskat alla med sitt sätt att framställa ett reportage. 
Han har lyckats förena romankonsten med reportageskildring, dvs. skönlitteratur och 
facklitteratur. Boken Kejsaren blev väl mottagen i hela världen. I den avslöjar 
Kapuścinski Haile Sellassies I liv bakom kulisserna och samtidigt beskriver han det 
totalitära systemets mekanismer. Reportageboken har översatts till trettio språk (bl.a. 

                                                           
11 http://www.kapuscinski.hg.pl (061110) 
12 övers. [De Ungas Standar] 
13 övers. [Politik] 
14 övers. [Bushen på polska] 
15 övers. [Polska Pressagenturen], förkortas även PAP på polska   
16 övers. [En kirgiser stiger av hästen] 
17 övers. [Kristus med ett gevär under armen] 
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japanska och persiska). År 1979 visades den som teaterpjäs i Amsterdam, Oslo och 
Budapest. 

Under 80-talet ägnade sig författaren åt poesi, publicitet och filosofi. Han ger ut 
poesisamlingen Notes18 och essäsamlingen Lapidarium19 (1990), i vilka han ger 
uttryck för sina reflektioner. Han återkommer igen till reportage och i Imperiet (1993) 
skildrar han oroligheter i Afganistan samt förändringar f.d. Sovjetunionens södra 
republiker som Georgien, Kirgisien och andra republiker. Nästa bok Ebenholts (1998) 
handlar om Afrika. På hösten samma år ger Kapuścińskis ut ett fotografialbum från 
sina Afrikaresor. Autoporträt reportera20 kom på bokhandelsdiskarna år 2003 och 
slutligen reportageboken På resa med Herodotos år 2004. År 2006 gavs Kapuścińskis 
dikter ut Prawa natury21 som han har skrivit under flera år. Samma år utkom en 
samling av hans föreläsningar i Wien Ten Inny22. 

Kapuściński berättar i början av boken På resa med Herodotos om sina studier vid 
universitetet i Warszawa och hur han kom i kontakt med verket Herodotos Historia 
samt om egna upplevelser från olika resor. Vi får följa Herodotos reseskildringar från 
för 2.500 år sedan. Hela boken är mycket fascinerande och spännande. Det är ett 
flätverk i vilket författaren växelvis berättar om sina egna upplevelser och vad 
Herodotos skildrade. Kapuściński har med sig alltid Herodotos Historia på sina resor 
och följer Herodotos spår. Författaren hänvisar till källorna och påpekar att vi 
egentligen vet ytterst lite om Herodotos liv.                         

På resa med Herodotos är ett mycket innehållsrikt verk. Ryszard Kapuściński är 
mycket skicklig på att skildra detaljer från de otaliga resorna som han själv har gjort 
och samtidigt jämför han med händelser som utspelade sig för 2.500 år sedan. Han 
hänvisar med jämna mellanrum till grekens minnesanteckningar och frågar sig själv, 
vad Herodotos skulle göra i samma situation som han själv hamnade i. Krigen i den 
antika den grekiska världen är utförligt beskrivna och Herodotos analyserar orsak och 
verkan. Komplicerade relationer är navet i det antika Greklands hela historia.     

 

På resa med Herodots 

Bonnier, Stockholm, 2006 

                                                           
18 övers. [Anteckningsbok] 
19 övers. [Lapidarium] 
20 övers. [Reporterns självporträtt] 
21 övers. [Naturlagarna] 
22 övers. [Den Andre] 
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5. Herodotos 

Greken Herodotos, den förste reportageskrivaren, föddes år 485 f. Kr. i staden Halikarnassos i 
Mindre Asien. Hemstaden lämnade han tidigt och vistades långa perioder i Aten. Han företog 
vidsträckta resor i Grekland, Egypten, Babylonien och Svartahavsområdet23.  
Herodotos har blivit kallad historieskrivningens fader. Hans arbeten är källan till grekernas 
äldre historia. Han har gjort historieskildringen till en konst. Denne grek har gjort resor i hela 
den dåtida kulturvärlden, ända ner till Elefantine i Egypten, upp till Svarta havets stränder; i 
öst ända bort till Susa och i väst till Sicilien och Italien. Herodotos skildrade i sina böcker 
politisk historia, geografi, etnografi och kultur. Han träffade lärda och präster som berättade 
för honom om olika händelser. Han skrev ner allt som han hörde eller såg. Herodotos ansåg 
att det var hans skyldighet att skildra olika folk, stater och kulturer. Han delade med sig av 
sina tankar om människorna och världen 24.  
 
Verket Herodotos Historia kom ut i Sverige för första gången i två delar år 1920 på förlaget 
PA Norstedt & Söner  i översättning av Claes Lindskog25. År 2000 kom den ut i reviderad 
utgåva av samma översättare (med ändringar av Gerhardt Bendz och Axel Lindskog). Sture 
Linnér har skrivit inledningen och kommentarer till boken. Historia är indelad i nio böcker, 
vilka grekerna senare gav de nio sånggudinnornas namn26.   
Enligt Nationalencyklopedin handlar Herodotos Historia om: 
 

H:s verk, senare uppdelat i nio böcker, behandlar krigen mellan perser och greker från det 
joniska upproret 499 f.K. till Athens erövring av Sestos 478 f.Kr. H hade inte själv upplevt 
krig utan bygger på muntliga traditioner, till en del även på skriftligt material. En stor del av 
verket utgörs bakgrundsteckningar till händelserna och långa exkurser med geografiskt och 
etnografiskt innehåll. Dessutom återges en mängd anekdotiskt stoff. Dessa intresseväckande och 
väl berättade avsnitt har skaffat H. många läsare, men det stör enheten och sammanhanget i 

verket och gör H:s insats som historiker problematisk 
27

. 
 

Herodotos uppgift att skriva historia om krigen mellan perser och greker var inte så lätt. Han 
hade inte själv upplev krigen och hade inte tillgång till några gamla dokument. Informationen 
hämtade han från de muntliga källorna (se citatatet ovan). Under antiken var det främst 
diktarna som analyserade människans handlande. Den heroiska poesin hade till uppgift att 
skildra fakta. Historieskrivning var inte den form som man använde sig utav på Herodotos 
tid28.    
 
Sture Linnér säger i inledningen till den svenska upplagan av Herodotos Historia 
från år 2000:  
  

Ett annat intressant drag i Herodotos berättarteknik är att han förankrar de muntliga 
traditionerna någonstans i tiden. Annars tenderar ju de traditioner som stereotypiserats i de 
former vi kallar myt eller folksaga att frigöra sig från varje slags kronologi. Herodotos däremot 
räknar i år eller ännu oftare i generationer. Förmåga att tänka i termer av släktskap och 
generationer och att använda dessa strukturer för att kartlägga det förflutna, inte bara inom 
enskilda familjer utan tvärs igenom hela samhällen och folk, är en annan sida av hans 

                                                           
23 http://www.ne.se 060406 
24 Herodots historia, Stockholm : Norstedt, 2000 [s. 5-14] 
25 http://hbopac.lingonline.jonkoping.se 061201 
26 Min anm. 
27 http://www.ne.se 060406 
28 Herodots historia, (Inledning av Sture Linnér), Stockholm : Norstedt, 2000 [s. 5-14] 
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förtrogenhet med de former av socialt minne som ligger inbäddade i den orala traditionen. Hans 

värld är fortfarande den muntliga berättarens
29.  

 
Herodotos saknar inte vidsynthet i sitt historieberättande. Han verkar vara objektiv i sina 
skildringar trots att perserna är arvfienden. Han beskriver dem som ett civiliserat folk med 
förnämligare seder och principer än grekerna själva. Under det senaste halvseklet har man 
upptäckt persernas texter och inskrifter av vilka det framgick att deras kultur var mycket 
raffinerad. Det persiska folket var mottagligt för positiva inflytanden utifrån. Herodotos 
bidrog till att grekerna tog till sig persernas goda sidor. Det grundades även med tiden ett 
perservänligt politiskt parti i Aten. Den grekiska eliten hade alltid fascinerats av det persiska 
imperiet30. 
 
Sture Linnér skriver vidare i inledningen av historieboken Herodotos Historia: 
 

Allt detta och mycket annat gör att det känns särdeles stimulerande att läsa Herodotos: Han är 
outtröttlig vetgirig och vital, han står öppen för livets tragik men också för dess höghet, för det 
stora som människan trots lidanden och olyckor förmår uträtta31. 
 

Herodotos kände den mänskliga naturen mycket väl och visste att för att lära känna De Andra 
måste man ge sig iväg och komma fram till dem och visa en vilja att möta dem. Därför reste 
han ständigt. Han besökte olika länder och folk: skyter, perser och lydier – först observerade 
han, analyserade och memorerade allt vad han fick höra från dem och allt vad han såg. Med 
andra ord, han ville lära känna De Andra, för De var för honom som en spegel, där vi speglar 
oss själva. Han förstod att man måste förstå De Andra för att kunna förstå sig själv: att kunna 
jämföra sig själv, mäta sig och konfronteras med dem. Han var under sin tid 
världsmedborgaren, där han motsatte sig en avskärmning från De Andra. Enligt den gamle 
greken är det de som är rädda för andra kulturer och människor från andra länder som lider av 
xenofobi och har mindrevärdighetskomplex. De blir skrämda vid tanken på att de måste se sin 
spegelbild i De Andras kultur32. 
 
Herodotos tyckte att de är viktigt för oss att lära känna andra kulturer, för att lära känna vår 
egen. Herodotos var inte fördömande. Enligt honom är enda sättet att förstå det obekanta är att 
ge sig iväg och möta människor, att sätta sig bredvid dem, att lyssna på dem, minnas och 
anteckna vad de säger33. 
 
Herodotos dog vid ca. sextio års ålder i den grekiska staden Thurioi södra Kalabrien34. 
Han efterlämnade åt mänskligheten sitt stora verk – Historia. 

                                                           
29 Ibid. [s. 13] 
30 Ibid. 
31 Ibid. [s.14] 
32 Kapuściński, Ryszard, Ten Inny, Kraków : Znak, 2006, [s. 14-15] 
33 Tornborg, Rita, Lång och lärorik resa i bästa sällskap, SvD, Kultur, 060314 
34  Ibid. 
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6. Olika innehållskomponenter i Kapuścińskis bok På resa med Herodotos                              
När jag har läst de polska och svenska recensionerna av Kapuścińskis bok På resa med 
Herodotos, har jag märkt att recensenterna betonar vissa element särskilt. En sammanställning 
av dem följer nedan. Utifrån den beskrivning av teoretiska inledningen om recensionens 
innehåll och funktion i avsnitt 3, s. 4 - 5 gick de att sammanföra i följande 
innehållskomponenter:   
1. Allmän information om boken 
2. Bokens innehåll 
3. Information om författaren 
4. Bilden av Kapuściński 
5. Gränsöverskridande 
6. Kapuścińskis arbetssätt 
7. Den lilla människan i boken 
8. Formen och språket 
9. Konklusion 
Nr 1-3 hör till den informativa funktionen av recensioner. Nr 4-9 hör till den analytiska 
funktionen som innehåller analys och allmänt omdöme om boken. Nr 9 är en konklusion som 
omfattar värderingen av boken, och rekommendationer till läsaren. För att kunna genomföra 
analysen av recensionerna och kunna rekonstruera bilden av Kapuścińskis bok På resa med 
Herodotos, presenterar jag och analyserar recensionens alla komponenter och jämför de 
polska och svenska kritikernas omdömen. 
 
6.1. Allmän information om boken 
6.1.1. Allmän information om boken i de polska och svenska dagstidningarna 
På hösten i september år 2004 meddelas det i den polska dagstidningen GW att Kapuścińskis 
bok På resa med Herodotos finns tillgänglig i bokhandeln. Det berättas också om hur 
författaren fick idén till att skriva reportageverket:  
 

Nowa książka Ryszarda Kapuścińskiego, wydana starannie przez krakowski Znak, to jedna z 

najwspanialszych książek w bogatym dorobku tego autora. Niepokoi i fascynuje.
35.            

  
I Dziennik skriver vidare Marek Kusiba att boken är: 
 
 Jest tajemnicza. Rozgrywa się na wielu płaszczyznach, jak każde wielkie dzieło literackie

36
 

 
Vi får en närmare förklaring i den litterära tidskriften NK37, till vad som menas med de tre 
olika skikten som recensenten Marek Kusiba refererar till i Dziennik38, nämligen de litterära 
perspektiven, förändringarna i världen och meningen med livet.  
 
Avsikten med boken På resa med Herodotos är enligt Piotr Wojciechowski i NK39 att den tar 
upp den existententiella frågan, om meningen med livet. Världen blir mer och mer rationell 
och Kapuściński ger oss en djupare bild av hur människor lever i andra delar av världen. 
Därmed förmedlar han vad som händer i andra världsdelar i sin bok. Intervjuer med 
Kapuściński, recensioner av boken På resa med Herodotos och presentationer av författaren 
och hans verk ger en rikare bild av både upphovsmannen och hans reportageverk. 
 
                                                           
35 Kusiba, Marek, Dialog dziejów, Dziennik, w.w.w.kapuscinski.hg.pl. (060214) 
36 Ibid. 
37 Wojciechowski, Piotr, Zmęczenie teraźniejszością, Nowe Książki nr 12/2004, [s.12] 
38 Kusiba, Marek, Dialog dziejów, Dziennik, w.w.w.kapuscinski.hg.pl. (060214) 
39 Wojciechowski, Piotr, Zmęczenie teraźniejszością, Nowe Książki nr 12/2004, [s.12] 
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Redan som student vid Warszawas universitet hörde Kapuściński föreläsningar om Herodotos 
som levde för två och halvt tusen år sedan. Han mindes särskilt en föreläsning som professor 
Biżuńska–Małowist höll år 195040. 
 
Kapuściński fick boken Herodotos Historia av huvudredaktören på tidningen SzM, där han 
arbetade som ung. Boken hade han med sig på sin första utlandsresa till Indien. Sedan dess 
har han enligt den polska recensenten Mikołajewski på GW, betraktat Herodotos Historia 
som det första reportageverket och det har följt Kapuściński på alla hans utlandsresor41.  
Kapuściński tar med sina läsare tillsammans med Herodotos på en lång resa genom Indien, 
Kina, Egypten och Iran. Tack vare den starka broderskänslan för greken Herodotos, upptäcker 
han hos sig själv ett intresse och en känsla för ett arbete som har att göra med att upptäcka 
både andra människor och andra kulturer42. 
 
I På resa med Herodotos pågår det en stor undersökning av människors tillvaro som lever i 
olika delar av världen – en stor resa. Herodotos och Kapuściński är hela tiden på väg. 
Människor som de möter skildras uppmärksamt och med aktning. Kapuściński tar lärdom av 
sin föregångare i hur man gör det bästa reportaget. I sitt reportageverk På resa med Herodotos 
citerar han ofta greken i sin bok43.   
6.1.2. En kort jämförelse 
Likheter 
Jag fann bara en gemensam likhet som togs upp i de polska och svenska dagstidningarna som 
följer nedan att:  
1. På resa med Herodotos handlar om den mänskliga tillvaron och Kapuściński och 
Herodotos är ständigt på väg någonstans. Herodotos är en förebild för den polske reportern. 
Skillnader 
De polska: 
1. De polska recensenterna tar upp hur Kapuściński fick idén till att skriva boken när han fick  
Herodotos Historia med sig på sin första resa till Indien av sin chef. 
2. I GW berättas det om att Kapuścińskis reportagebok kom ut på förlaget Znak i Kraków, år 
2004 och att det är en av de mest fantastiska böcker av den författaren. 
3.Upplevelsen vid läsningen av den är mycket stark  och boken både roar och fascinerar, 
handlingen utspelar sig på flera plan och verket är fullt av hemligheter. 
4. Kusibas korta citat (jfr. fotnot nr 36.) innehåller mycket information om boken. 
De svenska: 
5.I de svenska recensionerna tas det upp varför boken är skriven och den existentiella frågan 
är en av punkterna i boken. 
6. Det är ett reportageverk och det förklaras, vad genren står för. Upphovsmannen är ständigt 
på resande fot och det är viktigt för honom att göra det. 
 
Även andra polska recensioner är mycket mer omfattande än de svenska ifråga om 
informationen om boken, trots att de är mera allmänt hållna. 
 
 
 
 
 
                                                           
40 Mikołajewski, Jarosław, „Podróże z Herodotem” Kapuścińskiego już w księgarnaich, GW, w.w.w.kapuscinski.hg.pl. 
(060214) 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Tornborg, Rita, Lång och lärorik resa i bästa sällskap, SvD, Kultur, 060314, [s. 6] 
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6.2. Bokens innehåll 
6.2.1. Bokens innehåll i den polska pressen 

Krzysztof Masłoń berättar i RzP44 att i reportageboken På resa med Herodotos berättar 
Kapuściński om sina resor, hur han upptäcker och lär känna världen. Han berättar om sin 
första utlandsresa, till Indien. Han åkte dit utan att kunna engelska. Det är en av hans 
märkligaste böcker. Den beskriver både nutid och förfluten tid, den är både historisk och är 
skriven i reportageform, biografisk och sociologisk. I viss mån är den, också politisk.   
 
Boken På resa med Herodotos är å ena sidan en biografi över Herodotos och å andra sidan en 
autobiografi över vår tids motsvarighet, tvillingsjälen Kapuściński. Den polske författaren är 
den som vill lära känna världen på ett ärligt sätt, han är reporter, antropolog, etnograf och 
historiker. Hans resor med Herodotos har ett mål, han vill lära känna världen och dess 
invånare för att sedan berätta45. 
 
Herodotos skildrade i sina krönikor krig mellan perser och greker för två och halvt tusen år 
sedan. Kapuściński vill med sitt verk visa att det fanns inget värre än ondska och tyranni för 
människorna som var samtida med Herodotos. Reportern och antropologen Kapuściński vill 
visa att dåtidens historia och politiska utspel är jämförbara med vår tid, med här och nu46. 
Den polske reportern berättar i På resa med Herodotos att greken Herodotos främst var 
intresserad av den enskilda människans liv. Han beskrev hur människorna brukade jorden, vad 
de trodde på, hur de hjälpte varandra och hur de begravde sina döda. Han ville berätta om allt 
detta för andra. Han vandrade, samtalade, lyssnade och sedan antecknade. Det som han fick 
reda på och såg, ville han minnas47.  
 
På varje sida i Herodotos Historia och i Kapuścińskis reportage På resa med Herodotos talas 
det om att historien upprepas: politikens osjysta spel, den lilla grå människans liv, fattigdom 
och hopplöshet. Uppdelningen av världen mellan öst och väst förblir alltid densamma. Vi 
lever som sorkar i mörkret och det är tur att det finns sådana böcker som Kapuściński skriver. 
Vi blir upplysta om hur det ser ut i omvärlden48. 
6.2.2. Bokens innehåll i den svenska pressen 
 

[...]Denna rapport börjar när den unge och oerfarne Kapuściński hamnar i Indien, skräckslagen
  inte inför människorna och förhållanden han där möter utan på grund av sin egen okunnighet 
[....] Vi följer honom som en tredje medlem av resesällskapet, till Peking, där han bevakas av 

herr Li med stenansiktet, till Teheran och upproret mot den siste shahen[...]49.  
 

Kapuścińskis bok På resa med Herodotos är ett verk som handlar om det allra första 
reportaget och om greken Herodotos från Halikarnassos 50.  Den tar även upp vilka lagar som 
gällde för två och halvt tusen år sedan. 
Boken introducerades i Sverige redan före den svenska utgivningen51. Det gavs en kort 
inledning om Kapuścińskis speciella sätt att skriva reportageböcker. Herodotos Historia som 
är två och halvt tusen år gammal handlar mest om maktkampen mellan greker och perser. Det 
är rese- och sedeskildringar från atlanternas rike i väst till indiernas i öst, från amazonerna i 
norr till nilfolken långt i söder. Herodotos var en kontroversiell historiker, den förste 
                                                           
44 Masłon, Krzysztof, Chłopiec z mydłami, Rz.P, www.kapuscinski.hg.pl. (060214) 
45 Kusiba, Marek, Dialog Dziejów, Dziennik,041203,www. kapuscinski.hg.pl. (060215) 
46 Masłon, Krzysztof, Chłopiec z mydłami, RzP, www.kapuscinski.hg.pl. (060214) 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Tornborg, Rita, Lång och lärorik resa i bästa sällskap, SvD, Kultur, 060314, [s.6] 
50 Zaremba, Maciej, Med livet som insats, DN, Kultur, 060314 [s.4-5] 
51 I maj 2004 publicerades i DN två avsnitt ur På resa med Herodotos med författarens tillstånd 
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reportageskrivaren som grundade sina berättelser på egna resor och iakttagelser samt 
kunskaper om gudar och människor52. Kapuściński som ung student var på en föreläsning i 
Warszawa där hans dystra och tystlåtna bänkgranne från landsbygden utanför Radomsko 
berättade att: 

 
[...] de som läkemedel i hemmen använde en bit korv som man gav spädbarnen att suga på när 
de blev sjuka. ”Tror du att det hjälper? frågade jag misstroget. ”Ja, det är klart”, svarade han 

förvissat och blev tyst på nytt
53. 

 
Studenterna kom från olika miljöer, de flesta var fattiga och oborstade från vischan med 
undantag av några som var prydligt klädda och några flickor hade högklackade skor54.  
Universitetet i Warszawa hade ett stort bibliotek, men den polska översättningen från mitten 
av 50-talet av Herodotos Historia låg inlåst i ett glasskåp. Boken gavs ut först efter Stalins 
död55. 
Vidare utdrag ur boken På resa med Herodotos handlar både om Herodotos, Herodotos 
Historia och Kapuścińskis olika beskrivningar, händelser, intryck och reflektioner från 
resorna56.  
 
Det nämns hur det gick till när den 24-åriga korrespondenten fick sitt första uppdrag i utlandet 
och att den största önskedrömmen gick i uppfyllelse nämligen att överskrida gränsen57.  
Det ligger hos läsaren att uttolka bokens budskap: 
 

En människa vars värdighet kränkts, som blivit förnedrad och förödmjukat av någon annan, kan 

frigöra sig från den svidande skamkänslan bara genom en självdestruktiv handling
58. 

 
Kapuściński konstaterar viskande att hos människan: 
 

 [...] är att blunda för att minnet av (eller myten om) gamla oförrätter är den kanske starkaste 

kraften i historien, ofta mäktigaste än livet självt
59.  

 
Reportern berättar i sitt verk om att den grekiska kulturen som Herodotos levde i var arrogant, 
den såg sig själv som överlägsen över alla andra kulturer. Han uppmanade sina landsmän att 
resa ut och möta andra kulturer för det är inte förrän då de skulle få se måttet på sin egen 
kultur60.  
 
Kapuściński vill i På resa med Herodotos ge oss en bild av hur samhället fungerade under 
grekens tid och vår tid. Det var farligare att resa på Herodotos tid men det som drev honom 
var den starka längtan att beskriva världen. Eftersom vi lever i ett globalt 
informationssamhälle och de personliga mötena inte har så stor betydelse längre, har vi tappat 
intresse att möta andra människor. Författaren förmedlar budskapet att om vi vill komma nära 
andra kulturer då ska vi resa ut61. 
 
 
                                                           
52 Bodegård, Anders, Civilisationerna krockar i reportern huvud, DN, Kultur, 040516 
53 Bodegård, Anders, På väg mot det gränslösa livet – Kapuściński, DN Kultur, 040418 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Bodegård, Anders, Civilisationerna krockar i reportern huvud, DN, Kultur, 040516 
58 Zaremba, Maciej, Med livet som insats, DN, Kultur, 060314 [s.4] 
59 Ibid. [s.5] 
60 Bäckstedt, Pia, Att resa ut är reporterns främsta uppgift, SvD, Kultur, 060316 [s.6 ] 
61 Ibid. 
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6.2.3. En kort jämförelse  
Det finns många likheter mellan polska och svenska recensioner och även några skarpa 
gränser mellan vad de svenska och polska recensenterna lägger märke till i sin kritik.  
Likheter 
1. Kapuścińskis sätt att komma i kontakt med boken Herodotos Historia.   
2. Boken Herodotos Historia blev Kapuścińskis följeslagare på hans resor. 
3. Bilden av Herodotos och Kapuściński förtydligas och upplevs som att de skulle vara en och 
samma person. 
4. Kapuściński gör sin första utlandsresa till Indien. 
5. Reportageboken På resa med Herodotos är en jämförelse mellan dåtid och nutid och är 
starkt inspirerad av Herodotos Historia . 
6. Recensenterna sammanför båda författarna Ryszard Kapuściński och Herodotos och hur de 
velat skildra omvärlden. De är drivna av en stark nyfikenhet på hur andra lever och skildrar 
tyranni och hur det är att leva i andra kulturer. De betonar att människan är en inskränkt 
varelse och det som kan råda bot på detta är att ge sig ut och resa.  
Skillnader 
De polska: 
1. De polska kritikerna framhåller gärna att Kapuściński är en anspråkslös person och detta 
hade att göra med hans sätt att arbeta.  
2. Herodotos och den polske reportern delade samma starka intresse för den enskilda 
människan enligt den polska dagspressen.  
3. Enligt Kapuściński var världen alltid uppdelad i öst och väst och förblir det för alltid, 
skrevs det i Polen.        
4. Tack vare Kapuściński blir vi upplysta om hur det ser ut i världen, skrev polackerna. 
5. De polska recensenterna betonar att Kapuściński inte kunde någon engelska när han gav sig 
iväg till Indien. Bristande kunskaper i engelska på 50-talet berodde på att det inte gavs någon 
undervisning i det språket i skolan. Ryskan var det obligatoriska språket på den tiden62. 
De svenska 
6. De svenska recensenterna försöker placera Kapuściński i 50-talets Polen och förklarar vilka 
förhållanden det rådde i Polen under den stalinistiska epoken: ingen frihet, omöjligt att resa 
utomlands, bokutgivningen censurerades. Böcker som väckte otillåtna tankar var inte 
tillgängliga för polackerna. Kritikerna lägger ett politiskt perspektiv på reportageverkets På 
resa med Herodotos uppkomst. 
7. I de svenska dagstidningarna skrivs det att när Kapuściński läste historia vid  
Warszawas universitet rådde det stora sociala skillnader mellan studenterna och motivationen 
till studierna varierade.  
8. Den svenska pressen förtydligar Kapuścińskis uttalande om nutidens informationssamhälle 
om att det är orsaken till varför vi är inte så intresserade av att möta andra människor 
9. I Sverige framhålls det t.o.m. att bokens budskap är den självdestruktiva handlingen hos 
människan – orsaken till självmordsbombare. I den officiella diskussionen i Sverige talas det 
om terrorismen och dess mörka lagar. Självmordbombarens beteende förklaras med att det är 
skamkänslan som driver honom/henne till de desperata dåden. På det viset får boken en 
mycket aktuell klang. 
 
6.3. Allmänt om Kapuściński 
6.3.1. Allmänt om Kapuściński i de polska dagstidningarna 
De polska recensenterna frågar sig om vad som är orsaken till författarens framgång och 
förklarar att det är den ärlighet som han bevarar på olika sätt i sitt författarskap. Genom hans 
gränsöverskridanden får läsaren mera kunskap om omvärlden. Författaren öppnar sig och 
                                                           
62 Min anm. 
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nämner händelser som utspelade sig för femtio år sedan. Han brukade beskriva nutid, och nu 
visar han hur det var för några decennier sedan samtidigt som han uttrycker sin förvåning över 
att det var så det var. Han var omtumlad, skrämd och illa klädd när han för första gången reste 
utomlands på 50-talet. Kapuściński hade en känsla av att han inte behövde ens något pass på 
sig för det syntes redan på långt håll vilka som kom från vilken sida av järnridån. Han kände 
sig som ett skrämt skogsdjur med vitt uppspärrade ögon som försöker se något, tränga genom 
och urskilja63.  
 
Kapuściński betonar starkt att han vet hur det är att vara fattig, hungrig och att frysa.  När han 
var pojke i Pińsk knackade han dörr och sålde tvålar. Pengarna skulle han använda till att köpa 
skor av det senaste snittet som han kallar Mode á la Warschau, år 1942. Skorna kostade 400 
złoty. Med sådana berättelser vill han visa att han känner stor gemenskap med de fattiga 
barfota människorna som han mötte under sina resor. Han blev påmind om sin barndom när 
han själv inte hade några skor64.  
6.3.2. Allmänt om Kapuściński i de svenska dagstidningarna 
Ryszard Kapuściński föddes i det östpolska Pińsk 1932, numera Vitryssland. Efter andra 
världskrigets slut kom ryssarna som befriare och järnridån drogs ner. Närmaste grannar 
deporterades till Gulag och makthavarna införde socialismen på skolschemat65.  
 
År 1953 dog Stalin och två år senare blev det politiskt töväder och Kapuścińskis dröm blev 
verklighet, nämligen att han kunde göra sin första utlandsresa. Han skickades till Indien av 
huvudredaktören på tidningen SzM, där han var anställd. Som reselektyr hade han med sig 
Herodotos Historia och ett engelskt lexikon66. 
 

Jag skickade hem mina rapporter till Warszawa och där granskades de av censorer och 
byråkrater. De tvättade bort det som inte passade för dagen. Men då var jag ute på nya 

uppdrag
67. 

 
Det rådde andra tider då. Kommunikationerna fungerade inte, så det var omöjligt att ringa. Ett 
telex kunde ta flera veckor. Det var en ständig väntan, ingenting hände68.  
I sina reportage svarar författaren på de frågor som han ställer sig själv: varför han har 
tillbringat halva sitt liv på bussar, i öknen och på sjabbiga hotell i olidlig hetta. Han riskerade 
att bli rånad och misshandlad av berusade soldater. Han insjuknade i malaria. 
 
Den äventyrslystne Kapuściński jämförs med Indiana Jones69. Han drevs av nyfikenhet och 
den starka driften att överskrida gränsen som kan närmast jämföras med en erotisk darrning70.   
Han utsatte sig för alla dessa ovannämnda risker eftersom som reporter får man inget veta och 
man får inte göra sig märkvärdigare än andra. Man ska även i värsta fall dela dricksvatten med 
dem som man skriver om. Helst ska man också tänka samma tankar samt hysa liknande 
känslor71.  

                                                           
63 Masłoń, Krzysztof, Chłopiec z mydłami, Rz.P, www.kapuscinski.hg.pl. (060214) 
64 Ibid. 
65 Eklund, Jan, Lantisen som blev globalist, DN, Kultur, 060319 [s.9] 
66 Ibid. [s.9] 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 En amerikansk film med titeln ”Jakten på den försvunna skatten”, huvudrollsinnehavaren var Harrison Ford (1981), 
http://www.ne.se (061113) 
70 Zaremba, Maciej, Med livet som insats, DN, Kultur, 060314 [s.4] 
71 Ibid. [s.5] 
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Reporterns mål var att ständigt befinna sig på resor och genom att övertala sina chefer 
lyckades han med det72. 
 
Kapuściński är en mångsysslare, föreläser, fotograferar, skriver poesi, skriver böcker och är 
reporter. I mars år 2006 pågick det två fotoutställningar av hans bilder i Genua och Bologna73. 
 I en av sina intervjuer uttrycker Kapuściński sin fascination över världen och när han är 
inbjuden att tala, ber åhörarna honom alltid att tala om världen som vi lever i. Hans viktigaste 
budskap är att möta Den Andre, för det är då man kan hitta sanningen om sig själv. Genom 
sina resor i Afrika blev han medveten om att han var en vit människa, när han reflekterades i 
Den Andres ögon74. 
6.3.3. En kort jämförelse 
De svenska recensenterna är mycket pålästa vad det gäller Kapuściński som person och vad är 
det som har bidragit till framgång i hans författarskap. I presentationen av författaren har jag 
inte hittat någon likhet mellan de polska och svenska recensionerna.   
Skillnader                                                                                                                                                    
De polska recensionerna koncentrerar sig på följande problem/frågor:                    
1. Orsaken till Kapuścińskis framgång var den ständiga strävan till gränsöverskridande.  Det 
syntes på honom att han kom från järnridån och var ironisk över sina kläder, Modé á la 
Warschau. På sina resor hade han en känsla av att vara annorlunda.                                                                          
2. Han var ödmjuk på grund av sina upplevelser som barn. Han växte upp under knappa 
förhållanden och därför identifierade han sig med de fattiga. 
3. Han var alltid i händelsernas centrum, det var nödvöndigt för honom som reporterskribent. 
De svenska recensionerna fokuserar på:                                                                 
1. Kapuścińskis födelseort                 
2. Den politiska bakgrunden belyses, Stalintiden rådde och grannar deporterades till Gulag.               
3. Arbete som reporter i utlandet ställs mot den politiska bakgrunden i Polen.  
4. På resor hade han med sig Herodotos Historia och ett litet engelskt lexikon.      
5. Arbetsförhållanden innebar många risker och allt det han skrev censurerades.                                                
6. Kapuściński ses som en hjälte och resorna innebär spänning och jämförs med en erotisk 
darrning. Han ville ständigt resa och lyckades övertala sina chefer att gå med på det.  
7. I en intervju berättade den polske reportern att han skrev en diktsamling i början av sin 
journalistkarriär. Han tycker att det är nyttigt för journalister att pröva på andra former i sina 
författarskap. Den polske reportern är en mångsysslare, han föreläser, fotograferar, skriver 
poesi och böcker, och reportage. 
8.  Kapuściński på sina föreläsningar är alltid ombedd att tala om omvärlden.                                                                                                             
Han framhåller alltid sitt viktiga budskap - ”res ut”! Genom att möta Den Andre, hittar man 
sanningen om sig själv.  
                                                               
6.4. Bilden av Kapuściński 
6.4.1. Bilden av Kapuściński i den polska pressen                                                              
De polska recensenterna jämför Kapuściński med Herodotos: 
 

Herodot i Kapuściński zdają się być zgodni w swoich ustaleniach, podobni jak bliźniacy; ich 
analizy, relacja i syntezy rozdzielone mrokiem tysięcy wojen i rzezi różnią się tylko szczegółami 

technicznymi
75. 

 

                                                           
72 Eklund, Jan, Lantisen som blev globalist, DN, Kultur, 060319 [s.9] 
73 Bäckstedt, Pia, Att resa ut är reporterns främsta uppgift, SvD, Kultur, 060316 [s.6 ] 
74 Ibid. [s.6-7]  
75 Ibid. 
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Bådas passion är att ta reda på saker och ting och genast sprida sina kunskaper till hela 
världen. Båda lider av besatthet och galenskap att ta reda på vad som gäller för oss människor. 
Båda har skrivartalang och som ett barn lär känna sin värld. Den viktigaste upptäckten för 
Herodotos för 500 år före Kristi födelse var att det finns flera världar och att alla är olika och 
lika viktiga. Samma sak upptäckte Kapuściński när han under Gomułkas76 styre åkte först till 
Indien och sedan till Kina. Kapuściński berättade att när han kom till staden Rom kände han 
att det syntes på hans klädsel att han bodde bakom järnridån77.     
                                                                     
På Herodotos tid gällde den muntliga traditionen för det behövdes ett bra minne för att kunna 
teckna ner sin levnadshistoria. Idag skulle vi kalla det för minnesteckningar. Kapuściński gör 
det ständigt, han memorerar. Sedan skriver han ned ur minnet. Det enda som han antecknar är 
svåra namn och krångliga ortnamn. Han tar sig fram till städer och byar som han tänker skriva 
om. Innan han börjar skriva läser han all tillgänglig information. På det sättet utvecklar han 
Herdotos metod, Herodotos som inte kunde läsa på grund av brist på böcker. Det enda han 
kunde göra, var att lyssna och minnas. Kapuściński samtalar och läser. Hundratals böcker 
motsvarar tusentals kvällar vid brasan som Herodotos tillbringade med att lyssna på 
berättelser. Han följer tvillingbroderns spår och befinner sig på samma platser som Herodotos. 
I resväskan har han med sig Herodotos Historia. Han hade med sig boken även på sina första 
resor i Asien, Afrika och på de flesta reportagevandringar78.  
 
Kanske Kapuściński blir frestad att lägga till Herodotos långa Historia som vår tids historia, 
inte hela för det är en omöjlig uppgift. Han vill gärna berätta hur fattiga människor och 
glömda människor, förödmjukade och piskade tvingades av makthavare som Stalin, Hitler och 
Amin att kriga 79.                                                   
Herodotos var en stor världsvisionär, så karaktäriserar Ryszard Kapuściński honom. De båda 
resenärerna bryr sig om samma saker i sina stora verk. Båda författarna är krönikörer, 
historiker, analytiker och kommentatorer. Herodotos skrev ner Historia för att eftervärlden 
skulle kunna ta del av den mänskliga historien och de stordåd som greker såväl som barbarer 
utförde. Han gjorde det för att de inte skulle falla i glömska. Greken förklarade särskilt varför 
dessa folkslag inte krigade mot varandra. Kapuścińskis verk På resa med Herodotos borde 
vara en lektion i ödmjukhet för alla journalister. Herodotos och Kapuściński är de bästa 
lärarna. Båda överskrider gränser. De lär känna nya kulturer, lär ut att man ska acceptera det 
som för oss är annorlunda. Båda resenärerna beskriver sitt sätt att arbeta, sina resor och 
förtjusning över att lära känna det som är nytt för dem. De intresserar sig mest för den 
enskilda människan som är fångad i tid och rum. De är båda poeter och de skildrar 
verkligheten. Båda resenärerna är förtjusta i vackra vyer och konstverk. De beskriver lika 
intressant allt det fula och allt det vackra och de strävar efter att upptäcka nya saker på de 
platser som de besöker och värderar inte. Utmärkande för Kapuścińskis författarskap är 
dyrkan av boken, av fotografier, det förflutna. Kapuścińskis skildringar av omvärlden förenas 
med hans kunskapstörst80.        
         
Med stor förtjusning och noggrannhet skriver Kapuściński som Herodotos om namnlösa 
människors öde. Hans kommentarer till Herodotos har en etisk karaktär: Brott och straff, 
oförrätt och hämnd, förr eller senare går de alltid i par. Precis som det är mellan enskilda 
människor och olika nationer. Herodotos är övertygad om att den som börjar kriget begår ett 

                                                           
76 Władysław Gomułka (1905-82), polsk politiker, generalsekreterare i det polska kommunistpartiet 1943- 48 och 
1956-70, http://www.ne.se, (061123) 
77 Kusiba, Marek, Dialog dziejów, Dziennik, 041203, www.kapuscinski.hg.pl. (060215) 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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stort brott och efter en viss tid blir den personen straffad och hämnden kommer alltid. Detta är 
förutbestämt av ödet. Reportageverket På resa med Herodotos är å ena sidan en biografi över 
Herodotos och å andra sidan en självbiografi över vår tid81.  

Kapuściński przegląda się w Herodocie jak w lustrze: Przymierza swoje chłopięce 
pragnienie do marzeń młodego dziejopisa z Helikarnasu. Zestawia doświadczenia 
ostatniego już chyba na świecie reportera – samotnego wędrowca – z odkryciem tego 
pierwszego. Mistrz reportażu, bez wątpienia największy współczesny reporter, sięga do 
pierwszego kronikarza świata antycznego, a także pierwszego reportera w dziejach, by 
pomógł mu dogrzabać się w naturze ludzkiej odpowiedzi na pytanie, co kazało i każe 
człowiekowi istocie rozumnej, popychać koło zamachowe histori za pomocą 

okrucieństwa, wojny i zbrodni
82.  

Flera polska tidningar har uppmärksammat att Kapuściński och Herodotos kunde 
betraktas som en person trots att det skiljer två och halvt tusen år mellan deras 
födelsedatum83.                                                                                                     
6.4.2. Bilden av Kapuściński i de svenska dagstidningarna                                        
Anders Bodegård som är god vän med Kapuściński och har översatt boken På resa 
med Herodotos till svenska skriver i DN att: 

Kapuściński från Pinsk (nuvarande Vitryssland) och Herodotos från Halikarnassos 
(nuvarande Turkiet), ett överraskande radarpar och en svindlande tidsrymd, ett 
vertikalt perspektiv som borde vara vanskligt för Kapuściński som höjdrädd och helst 

markbunden
84.  

När det var Polens år i Sverige år 2003 kom Kapuściński till bokmässan i Göteborg. 
Bodil Malmsten var konferencier under hans framträdande och bad författaren att resa 
i Sverige istället. Seminariet hette I historieberättaren Herodotos fotspår85. 

Kajsa Öberg Lindsten på GP sammanfattar de båda oskiljaktiga vännerna Herodotos 
och Kapuściński så här: 

I sin kommande bok reser världsreportern Ryszard Kapuściński i sällskap med 
Herodotos: Jag tänker att Kapuściński inte behöver gå i någon Herodotos fotspår, men 
det visar sig att han alltid gjort det. I vilket fall sedan han i tjugoårsåldern sändes ut 

med reselektyr av redaktören och det var Herodotos
86. 

Kajsa Öberg Lindsten fortsätter artikeln: 

Man kan tycka att det finns många likheter mellan Herodotos och Kapuściński, inte 
minst att båda visar hur människan formas av tid och miljö. Att geografin och markens 

beskaffenhet, att klimatet är avgörande för att förklara historien
87.  

I artikeln Med livet som insats har Maciej Zaremba berättat i DN att: 

I den här boken som lika gärna kunnat vara ”Själporträtt med Mästare”[...]. Det är 

här han finner sin systersjäl i historiens förste historiker
88.                             

                                                           
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Min. anm. 
84 Bodegård, Anders, Civilisationerna krockar i reporterns huvud, DN, 040516 
85 Malmsten, Bodil, Jag vill be Kapuściński resa i Sverige i stället, DN, Kultur, 030926 
86 Öberg Lindsten, Kajsa, Med Herodotos i bakfickan, GP, 060314 
87 Ibid. 
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6.4.3. En kort jämförelse                                                                                 
Likheter mellan Herodotos och Kapuściński i den polska och svenska pressen:                                  
1. En och samma person, de är lika som tvillingar, ett radarpar, tvillingbrodern, 
systersjäl, självporträtt med mästare, de är spegelbilder av varandra.                         2. 
Båda formas av tid och miljö.                                                                         3.Båda 
reser och befinner sig på platser de berättar om.                                          4.De har 
samma mål nämligen att överskrida gränser.                              5.Kapuściński reser i 
Herodotos spår och har med sig Herodotos som resesällskap.     6.De besöker samma 
platser1.De är fördomsfria de accepterar det som är annorlunda 7.Ödmjukheten är 
bådas utmärkande drag.                                                          8.Båda har förmågan att 
berätta.                                                                                 9. De båda är krönikörer, 
historiker, analytiker, kommentatorer.                                10. Svindlande tidsrymd, 
med det menas att det inte spelar någon roll att det skiljer två och halvt tusen år 
mellan Herodotos och Kapuściński. Det är bara födelsedatum som skiljer dem åt.                              
11. Platserna som de båda besökte blandas ihop.                                                          

De polska recensenterna har alltså skrivit mycket mer än de svenska om de båda 
reportrarnas likheter.  

Den enda skillnaden jag kunnat hitta är att de polska artiklarna anspelar på den ryske 
författaren Dostojevski för både Herodotos och Kapuściński tror på brott och straff. 
Både polska och svenska recensenter har ungefär samma terminologi för likheterna 
mellan Herodotos och Kapuściński. I det här fallet får jag en känsla av att de svenska 
recensenterna och de polska har tagit intryck av varandra. Kort uttryckt Kapuściński = 
Herodos. Den polska pressen visar sin stolthet att det finns så många likheter mellan 
Herodots och Kapuściński89.                                                       

6.5. Gränsöverskridande                                                                                        
All recensenterna lägger stor vikt vid Kapuścińskis olika gränsöverskridanden: dels 
genom att han faktiskt överskrider de geografiska, kulturella, politiska och språkliga 
gränserna, dels på ett själsligt sätt, framför allt tidens gräns.                                                     
6.5.1. Gränsöverskridande i de polska dagstidningarna.                                            
De polska recensenterna tar i sina recensioner upp en viktig fråga: Vad var det som 
gjorde att Kapuściński hade en så stark längtan att resa ut i världen? Frågan besvarar 
de genom att analysera Polens politiska och kulturella situation. På 50-talet, när Polen 
var en totalitär stat med stängda gränser och Kapuscinski var en ung reporter, hade 
han bara önskat sig att komma över någon sorts gräns. Det spelade egentligen ingen 
roll för honom till vilket land kan åkte. Det viktigaste var att känna själva 
gränsöverskridandet. Det gav honom en känsla av spänning och frihet. Kapuściński 
berättar för Masłoń i en intervju för tidningen RzP90 att han påbörjar sina resor med 
alla gränser inom sig. Han är beredd att möta de yttre gränserna och är övertygad om 
att han klarar av att överskrida dem. Han påpekar också att han aldrig reser ensam, att 
han har inte bara sig själv i sällskap utan även en viktig bok – Herodotos Historia. 
Boken öppnar portarna för honom till gamla kulturer och till bortglömda händelser.       

I boken På resa med Herodotos – som de polska recensenterna påpekar – är 
överskridande av språkgränserna mycket viktig som ung reporter levde Kapuściński i 

                                                                                                                                                                                      
88 Zaremba, Maciej, Med livet som insats, DN, Kultur, 060314 [s.4-5] 
89 Min anm. 
90 Masłoń, Krzysztof, Chłopiec z mydełkami, RZP, 041002 
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ett land som var helt avskärmat från omvärlden, framför allt från väst. Han fick det 
besvärligt i sitt arbete: han kunde ingen engelska. På sina resor blev han dock tvungen 
att överskrida språkgränsen, med andra ord – språkbarriären. För att övervinna denna 
gräns, för att hitta vägen till de obekanta människorna och de andra världarna började 
han studera den gamle grekens Herodotos Historia. Boken hjälpte honom att hitta 
nyckeln till de nutida kulturerna i länderna som han besökte i Herodotos spår: Indien, 
Kina och de afrikanska länderna. Personliga samtal med den gamle grekiske 
krönikören som äger rum på bokens sidor blev för Kapuściński ett sätt att ta upp 
dialogen även med Den Andre91. 

GW:s92recensent Krzysztof Mikołajewski skriver ganska utförligt om Kapuścińskis 
språksvårigheter. Kapuściński reser ensam. Han är mitt i de främmande land och 
möter främmande språk som han inte behärskar. När han träffar indier, begränsas han 
av sina bristande språkkunskaper och för att avhjälpa detta börjar han läsa språket. 
Han träffar ganska snart på nästa språkhinder och inser att den engelska som han talar, 
bara förstås av ett fåtal indier. När han kommer till Kina möts han dessutom av stora 
kulturella skillnader. På sina långa resor har Kapuściński med sig en enda språkfrände 
– den polska utgåvan av Herodotos Historia. Boken löser reporterns många praktiska 
problem, till och med hans bristande språkkunskaper. Den blir för hans reportage en 
informations- och inspirationskälla. 

Ännu ett gränsöverskridande uppmärksammas i polska recensioner: över de politiska 
murarna. Kapuściński konfronteras med den bistra verkligheten: ett påtvingat och 
ofrivilligt gränsöverskridande, och en välsignad återkomst. 

Gdy po dramatycznej, a i chwilami tragikomicznej eskapadzie do Indii, pisarz wracał 
do kraju samolotem z Moskwy, nad Okęciem jego sąsiad zaczął płakać: „ Przepraszam 
– powiedział do mnie. – Przepraszam. Ale nie wierzyłem, że wrócę. Był grudzień 1956. 

Ludzie ciągle wracali z gułagów
93.  

Här är inte resan och inte överskridandet av gränserna till andra länder och kulturer 
viktigt, utan själva återkomsten, som blir till en stor glädje. Krzysztof Masłoń 
kommenterar i sin artikel i RzP94, att för Kapuścinski är gränser för att överskridas 
och övervinnas.                                                                                                            
6.5.2. Gränsöverskridande i den svenska pressen                                                   
De svenska recensenterna tar också upp denna fråga i På resan med Herodotos. 
Maciej Zaremba skriver bl.a. på detta sätt i DN: 

Redan som ung reporter på 50-talet var han ohjälpligt besatt av gränser, bekänner 
han, och i synnerhet av själva överskridandet: ”Vad kände man?...det måste vara ett 
ögonblick av stor spänning och sinnesrörelse.” Han bönar om att bli skickad till 
närmaste gräns, den mot Tjeckoslovakien: ”Överskrida och genast återvända, det 

skulle räcka
95

[...]. 

Även Anders Bodegård, översättaren av boken, citerar Kapuścińskis uttalande i DN 
som handlar om författerens gränsöverskridande:  

                                                           
91 Ibid. 
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Saken var ju den att min enda dröm hade varit att en dag få uppnå det ouppnåeliga, 
passera en gräns, något mer hade jag inte velat, men nu hade händelseförloppet rullat 

i gång och tagit mig ända hit, till andra änden av världen 96. 

Kajsa Öberg Lindsten i GP skriver inte bara om Kapuścińskis drömmar att åka ut, 
utan även om hans hemkomster, som var intressanta och dramatiska: 

Till slut tar han sig hem, över Kabul och Moskva. Och när planet går ner för landning 
i Warszawa börjar den magre gubben i fåtöljen bredvid att gråta. För att äntligen har 

kunnat återvända från Gulag. Det är december år 1956 
97. 

Både Öbergs och Zarembas citat, påminner om den tidigare beskrivningen av 
Kapuściński i den polska dagstidningen RzP.  

Ett annat perspektiv på Kapuścińskis överskridande av gränser ger Jan Eklund i DN. 
Han understryker att den polske reportern har alltid ett mål med sina resor: 

 I Ryszard Kapuścińskis öppna värld är geografin och rörelsen gängad med estetiken 

och existensen. Murarna rivna, gränsbommarna uppfällda 
98

. 

Detta blir en bekräftelse på Kapuścińskis ständiga strävan att det är livsnödvändigt att 
vi blir upplysta om hur det är bortom murarna. Vårt välbefinnande är beroende av 
vidgade vyer. Människans existens är beroende av hur vi tar in det som finns runt 
omkring oss. Jag vill till och med tolka Kapuścińskis uttalandet ännu djupare som att: 
han menar att vi blir bättre människor av många upplevelser, av flera möten med Den 
Andre, av flera gränsöverskridanden.                                                                                                  

I samma recensin ställer Jan Eklund frågan till den polske reportern, när han vistas i 
Sverige: 

 -Vart ska du resa härnest?                           
 - Till Kiruna över helgen99                                                                                                                                               

Ryszard Kapuścińskis korta svar visar att reslusten och drömmen att få besöka 
avlägsna och obekanta platser och få ständigt nya intryck finns hela tiden. De svenska 
journalisterna vid GP, DN och SvD vid presentationen av boken På resa med 
Herodotos tar upp frågan, hur det var i Polen före och efter tövädret, alltså vid den 
tiden, när den unge polske reportern, Ryszard Kapuściński började läsa historia och 
skriva sina första reportage. De undrar vilken frihet en författare hade och vilka 
gränser eller begränsningar var har tvungen att acceptera. Kajsa Öberg Lindsten 
berättar till exempel i GP: 

Upphetsande aktuella gamla resereportage! Så tänker den polske författaren och 
världsreportern Ryszard Kapuścinski om sin forntide kollega Herodotos berättelser. 
Och så tänker jag på Kapuścińskis nya bok På resa med Herodotos. Den startar i 
Warszawa 1956. Kapuściński jobbar på en kommunistisk ungdomstidning. Han åker 
runt och rapporterar från den polska landsbygden. Han kan skriva att det inte finns 
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några varor att köpa i affärerna – för nu, tre år efter Stalins död, är det töväder över 

Sovjetblocket100.  

Det ger en bild av hur det var för Kapuściński att arbeta som reporter. Eftersom det 
efter Stalins död var så kallat töväder i Polen, kunde han skriva mera öppet om 
förhållandena i landet, men naturligtvis var han också tvungen att acceptera vissa 
gränser i sitt reportagearbete.      

Anders Bodegård kommenterar i DN hur Kapuścinski efter Stalins död häpnade över 
sina nya möjligheter:  

Hur gick det till att som 24 - årig reporter ge sig ut i världen från ett Polen snart efter 
Stalins död, att passera gränser för att häpna över det gränslösa, att börja det 
jättelika samlande av bilder, kunskaper och spörsmål och organisera det till en text, 
först korrespondentens korthuggna reporter och sedan böckerna101.  

Äntligen gick hans dröm i uppfyllelse. För första gången kunde han överskrida 
censurens gränser och berätta för läsarna om sina egna upplevelser och intryck från 
länder bortom järnridån. Censuren fanns kvar, men dess starka grepp lättade något.   

                                                                                                                               
Jan Eklund från DN frågar i sin intervju reportern Ryszard Kapuscinski: Hur var det 
att jobba för den polska nyhetsbyrån PAP under åren av diktatur och censur? 

Kapuściński svarar att det fanns spelrum. Som utrikeskorrespondent gick det att göra ett 
seriöst jobb på marken, men det fanns förstås tabun. Kommunismen och Sovjetunionens 
roll i tredje världen kunde inte kritiseras. 

- Jag skickade hem mina reportage till Warszawa och där granskades de av censorer och 
byråkrater. De tvättade bort det som inte passade för dagen. Men då var jag redan ute på 
uppdrag (...) Censuren vore värd en bok säger han. Ett mycket bra ämne. Mer 
komplicerat än man tror. Journalister brukar ju också ha självcensur. Ibland av rädsla, 
ibland av taktiska skäl. Man kan bli utvisad annars. Och även i länder med fri press finns 

tabun och olämpliga ämnen. Man ska lyssna till de offentliga tystnaderna102. 

Här berättar alltså Kapuściński att han som reporter hade visst spelrum, dvs. en viss 
frihet. Men samtidigt fanns det vissa gränser som han aldrig fick överskrida: han fick 
inte rikta sin kritik mot det kommunistiska systemet och mot Sovjetunionen.      

En intressant sak påpekar Kapuściński: utöver den påtvingade censuren fanns även en 
dold och outtalad censur: vissa ämnen skrev man bara inte om. Tabu gränser och 
överskridandet av dem var en viktig faktor för Kapuściński. För att kunna skriva och 
resa var han tvungen att balansera på slak lina. I samma situation fanns flera polska 
journalister. Censuren var ständigt på sin vakt: läsaren kunde tolka reportagetexterna 
som systemets kritik.                                                                   

Mycket tydligt uttrycker Rita Tornborg denna situation i sin recension i SvD: 

Om kommunistregimen i Polen inte hemsökts av ”allusionsspöket”, som kom varje 
omnämnandet av en despot (hur avlägsen i tid och rum han än var) att tolkas av 
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censuren som ett förtäckt angrepp på Stalin, skulle den polska översättningen av 
”Herodotos Historia”, med alla sina grymma satraper, ha kommit mycket tidigare ut i 
tryck103.  

Hon förklarar, varför det var omöjligt att ge ut Herodotos Historia under den tiden, då 
censuren härskade. De polska läsarna kunde dra paralleller mellan Herodotos 
berättelser och de rådande förhållandena i sitt eget land. Världens första reportagebok 
Herodotos Historia var obekväm för de totalitära makthavarna.                           
6.5.3. En kort jämförelse                                                                                
Likheter:                                                                                                                     
1. Både polska och svenska recensenter understryker Kapuscinskis starka längtan efter 
att resa ut och att överskrida olika sorters gränser: geografiska, politiska, kulturella, 
språkliga.                                                                                                   2. På 50-
talet skedde det i Polen även ofrivilliga gränsöverskridanden.                  Skillnader:                         
De polska tidningarna betonar:                                                                                  
1. Att Kapuściński kunde inte någon engelska. Han var tvungen att bryta 
språkbarriären.                                                                                                           
2. Att Kapuściński har lyckats spränga tidsgränserna med boken På resa med 
Herodotos.                                                                                                                  
I Sverige skrevs det att :                                                                                            
3. Kapuściński under 50-talet levde i en stängd värld, i en totalitär stat och i ett land 
där den politiska censuren var mycket sträng.                                                                    
4. Kapuścińskis värld ska vara öppen: murarna vara rivna och gränsbommarna 
uppfällda, men om det finns gränser, ska de överskridas.   

När man har läst artiklar i de polska och svenska dagstidningarna framträder Ryszard 
Kapuściński som en person som alltid överskrider olika slags gränser. Inga barriärer 
kan hindra honom i hans arbete som reporter. Även under censurens tid upptäcker han 
vissa spelregler som tillåter honom att överskrida de påtvingade gränserna. De 
svenska tidningarna ägnar stort utrymme åt Polen under 50-talet, tiden då Kapuściński 
började arbeta som reporter. Det förekommer också uttryck som har med denna tid att 
göra: censuren, regimen, allusionsspöket, förtäckta angrepp på Stalin, tabun, töväder, 
olämpliga ämnen, brist på varor osv. Men den polske reportern Kapuściński har alltid 
med sig sin vägvisare – Herodotos Historia – som hjälper honom att överskrida olika 
gränser.   

6.6. Kapuścińskis arbetssätt               
6.6.1. Kapuścińskis arbetssätt i de polska dagstidningarna                                     
I Polen skriver man att både Kapuściński och Herodotos har samma metoder att få tag 
i information och att de använder sig av samma verktyg i sitt arbete, benen, ögonen 
och öronen. Båda går omkring, drar benen efter sig och stannar till lite för att se, 
betrakta och analysera. De tycker om att befinna sig på resande fot – i staden, i öknen 
eller på en öppen plats.     

Marek Kusiba ägnar en lång artikel i Dziennik104 åt hur Kapuściński arbetar som 
reporter och hur han bär sig åt för att befinna sig i händelsernas centrum. Kapuściński 
memorerar ständigt. Sedan skriver han ned ur minnet. Det enda som han antecknar är 
svåra namn, särskilt krångliga benämningar på orter. Han tar sig fram till orter och 
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människor som han tänker skriva om. Innan han börjar, läser han allt som publicerats 
om området. På det sättet vidareutvecklar han Herodotos metod som kunde inte läsa 
på grund av brist på böcker. Det enda han kunde göra, var att lyssna och minnas. 
Kapuściński samtalar istället och läser: hundratals böcker för honom motsvarar 
tusentals kvällar vid brasan som Herodotos lyssnade på olika berättelser. På sina resor 
följer han tvillingbroderns Herodotos spår och befinner sig på samma platser som han. 
Utmärkande för Kapuścińskis författarskap är dyrkan av boken, för fotografier, för det 
förflutna, av skildringar av världen blandat med kunskapstörsten. Herodotos möter 
människor, lyssnar på historier, är aktiv, rörlig och outtröttlig. Hela tiden söker han 
efter någonting nytt och är ständigt upptagen105.  

Kapuściński skriver om sina samtal från verandan på hotellet Sea View i Dar-es-
Salaam. Han samtalar med kollegor från andra redaktioner. De diskuterar hur man kan 
hitta information i staden, där ingenting händer. Kapuściński är på jakt efter rykten, 
viskningar, gissningar, fakta. Av detta skapas material till hans reportage som senare 
skickas ut i världen106.      

Dzienniks recensent Kusiba ser framför allt likheter i Kapuściński och Herodotos sätt 
att samla material till reportage. Enligt hans uppfattning är den gamle grekens 
Historia liksom den polske författares reportagebok full av olika berättelser, 
observationer och rykten.                                                                                     
6.6.2. Kapuścińskis arbetssätt i de svenska dagstidningarna                                    
Bodil Malmsten påpekar i DN att det finns stora skillnader mellan Kapuścińskis och 
Herodotos arbetssätt: 

Skillnaden är den att Kapuściński tar reda på det personligen. Där Herodotos stannar 
i en hamnstad och frågar ut sjömännen tar Kapuściński båten dit där svaren finns. Där 
Herodotos tar emot information och behandlar den, reser Kapuściński rakt in i dess 

mörka hjärta
107 

Enligt henne är Kapuściński mer i händelsernas centrum än Herodotos. Den polske 
reportern är vittne till allt vad som pågår och sker. Han nöjer sig inte med att höra 
rykten. Han söker efter sanningen.                                                                         
Arne Melberg kallar detta sätt att arbeta ur vittnets position:  

 Ryszard Kapuściński intar gärna vittnets position. Hos vittnet betingas åtminstone två 
 funktioner: vittnet berättar om något som ingen annan har sett (eller som ingen kan 
 eller vill lämna vittnesbörd om). Och vittnet har just därför en slags moralisk plikt att 
 sannfärdigt återge vad det är som han/ hon bevittnat. Vittnets position kan lätt slå om 

 till profetens
108. 

Arne Mellberg menar att Kapuściński har en bestämd politisk hållning. Med 
utgångspunkt i den verklighet som han beskriver, diskuterar han sina politiska åsikter. 
Han följer en politisk och pedagogisk agenda. Han söker sig till fronten. Den polske 
reportern med sin prismablick utgör ett medium för den sedda verkligheten. Hans 
blick förmedlar vittnesbörd109.                                                                                           
6.6.3. En kort jämförelse                                                                            Skillnader                     
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Den polska pressen tar upp att:                                                                                         
1. Herodotos och Kapuściński har samma arbetssätt.                                                      
2. De är på plats där händelserna utspelar sig. Kapuściński kommer nära händelsernas 
centrum genom sin nyfikenhet.                                                                                         
3. Kapuściński är välförberedd och påläst inför sina arbetsuppdrag. Herodotos kunde 
inte läsa på grund av brist på böcker, men han var lyhörd för det som hände runt 
omkring.                                                                                                                           
De svenska:                                                                                                                            
4.Det läggs det inte så stot vikt vid, hur Kapuściński arbetar. Man ser inte likheterna 
mellan Herodotos och Kapuscinski utan snarare skillnaderna mellan deras sätt att 
samla material och bearbeta det:                                                                       
5.Herodotos är inte i händelsernas centrum, han hämtar information genom att samtala 
med människor.                                                                                                     
6.Herodotos behandlar den information han fått, medan Kapuściński tar sig in i 
händelsernas centrum och reser dit svaren finns, han blir på detta sätt vittne till det 
han beskriver.           

Jag menar att Herodotos och Kapuściński hade olika möjligheter att arbeta med att 
samla in information. Båda arbetade med utgångspunkt från de förutsättningar som 
var möjliga för dem. Vi får inte glömma att det skiljer två och halvt tusen år mellan 
dem. Dels hade de olika medel att arbeta med, dels var sättet att resa helt annorlunda 
och sättet att kommunicera människor emellan.  

6.7. Den lilla människan                                                                                                                      
6.7.1. Den lilla människan i de polska och svenska dagstidningarna                                                                    
Människan är alltid i centrum i Kapuścińskis reportageroman På resa med Herodotos. 
Men vad jag kan se, tar svenska recensenter i mycket större utsträckning upp detta 
ämne än de polska. De polska anmälningarana är mycket allmänt hållna. De går inte 
in på några detaljer, de citerar inte från Kapuścińskis reportagete för att exemplifiera 
hans sätt att skildra människor från andra kulturer.  

Den lilla människan i Kapuścińskis reportagebok befinner sig utan tvivel i fokus i de 
svenska recensionerna. Kajsa Öberg Lindsten, skriver i GP skriver bl.a. hur 
Kapuściński skildrar människorna i Indien:  

Hos dem sitter männen hemma och väver, medan kvinnorna går till torget och handlar. 
Kvinnorna står när de kissar, männen sitter. Och de går inomhus när de gör sitt tarv, 
men äter gör de inomhus. För de anser att det man blygs över skall man göra i 

enskildhet, men det som man inte blygs över kan man göra ute bland folk 
110. 

Hon framhåller för oss västerlänningar att vi lever i invanda kulturmönster och 
könsroller. Det som anses vara självklart för vår kultur, kan vara helt främmande och 
obegripligt för andra. De sysslor som anses självklara bland kvinnorna i väst är inte 
alls det i andra länder eller på andra kontinenter. Även seder och bruk är inte 
desamma här i väst och på andra ställen ute i världen.  

Anders Bodegård återger i DN en mycket riklig skildring av människornas olika 
ritualer i Indien som Kapuscinski skildrar i På resa med Herodotos:  
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Dessa som beskrivs har ett starkt behov av trängsel. De är på väg mot reningsritualen. 
Klungor, hela klaner, kolonner av pilgrimer, folk med olika handikapp var ute och 
rörde sig på natten. Alla var på väg mot trappan vid floden men för att komma dit 
fanns det många hinder på vägen som trånga, kvalmiga och smutsiga gränder. 
Flodtrappan var redan fullsatt av tusentals trogna. Många gamla kan inte simma men 
de hamnar i någon sorts trans så att de inte märker att de håller på att drunkna. På 
andra sidan floden Ganges är det begravningsritual, där hundratal lik bränns på bål. 
Halvnakna män rör om med tjocka störar så att draget blir bättre och kremeringen ska 

ske snabbare. Kön av lik är oändlig och väntetiden är lång
111.   

Den noggranna beskrivningen av andra människor och miljöer i vilka de lever 
presenterades här som den starka sidan i boken. Beskrivningen är så noggrann att det 
är lätt att föreställa sig ritualens hela förlopp112. 

I en annan anmälan i DN presenterar Anders Bodegård fler bilder av vanliga 
människor. Kapuściński är på väg från flygplatsen till sitt hotell i en skamfilad buss: 

De tog sig fram mitt i natten bland floder av människor som slog läger antingen direkt 
på asfalten eller vid vägrenen. Många låg på träbritsar, mattor, och filtar. Allt 
eftersom bussen rullade fram reste sig människorna och de gamla som kunde knappt gå 
fick hjälp och föstes bort. De var undfallande och skygga. Inne i Delhi var gatorna 
också svårframkomliga för det såg ut som ett nomadläger med vitklädda halvsovande, 

sömngångaraktiga vålnader i natten
113.   

I fortsättningen en av Anders Bodegårds artikel kommer flera citat från Kapuścińskis 
reportagebok, som t.ex.:  

Gamla Dehli! De smala gatorna med allt dammet, den hemska hettan, de kvävande 
dunsterna av tropisk jäsning. Och massan av människor som rör sig framåt under 
tystnad, som dyker upp och försvinner, med mörka, fuktiga, namnlösa, tillslutna 
ansikten. Tysta barn som inte säger ett ljud, en man som står och stirrar med tom blick 
på återstoden av en cykel som fallit sönder för honom mitt på gatan, en kvinna som 
säljer någonting invirat i gröna blad, men vad? Vad gömmer dessa blad på? Man 
måste gå försiktigt, många försäljare lägger ut sina varor på bara marken, på 
trottoaren eller vägkanten. Här är en man som har två rader människotänder och 
några gamla tandläkartänger på en tidning framför sig – på så viss gör han reklam för 
sina odontologiska tjänster. Grannen bredvid en skinntorr liten man – som sitter på 

huk – säljer böcker
114.  

Nöden har ingen lag. Vi läsare får en närgången beskrivning av att människan hittar 
alltid på en lösning, när hon kommer i trångmål. Fantasin har inga gränser. Gamla 
saker kommer till användning. Vi i väst lever i ett slit- och slängsamhälle. Vi tröttnar 
lätt på våra saker och slänger dem för att köpa nya. 

 

 

Magnus Haglund på GP beskriver reportageförfattaren som: 
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Han lyssnar till människorna som de är, till de ord som sägs, till situationernas 

möjliga öppningar. Ibland ger sig också en höjdrädsla tillkänna[...] 115.  

I Haglunds artikel kommer den ödmjuke Kapuścińskis personlighet fram. Reportern är 
lyhörd för den lilla människan och hennes möjligheter att klara sig under rådande 
omständigheter. Det finns alltid utvägar och lösningar för omöjliga situationer.116 

I artikeln Med livet som insats skriver Zaremba i DN: 

Herodotos, skriver Kapuściński, skiljer på myt och verklighet ”utan att förringa 
någondera eller fastslå hierarkin dem emellan. Han vet hur mycket människans sätt att 
tänka och hennes beslut bestäms av den värld av andar, drömmar, farhågor och 
profetior som lever i henne. Han vet att vålnaden som hemsöker kungen i sömnen kan 
avgöra framtiden för hela riket och dess miljoner undersåtar. Han vet hur svagt 

människans väsen är gentemot skräcken som föds i hennes egen fantasi”
117

.  

Zaremba hänvisar till den andliga världen. Människan fattar inte alltid sina beslut 
själv: vi hemsöks av spöken. Det är de som härskar över oss. Vi människor råder inte 
över våra liv, utan det är högre väsen som styr och ställer till det för oss118.   

Pia Bäckstedt skriver i DN: 
  

Samtidigt är människan i grunden sig lik, annars skulle vi ju inte kunna läsa och förstå en sådan 
som Herodotos. Och människan söker efter trygga punkter, i den fruktans civilisation som vi 
lever i. Det är ju så lätt att övertyga folk om att de ska vara rädda idag, ta bara det här med 

fågelinfluensan, det är rädslan för den som är den verkliga pandemin 
119.  

  
Människan vill gärna invaggas i trygghet men det dyker upp nya hot hela tiden. Pia Bäckstedt 
hänvisar i sin recension till att det under Herodotos tid ständigt rådde nya faror och även nu 
känner vi oss otrygga. Farorna får de benämningar som den tidens människor bestämmer120.  
6.7.2. En kort jämförelse  
De svenska recensenterna placerar människan i centrum i Kapuścinskis reportageroman På 
resa med Herodotos. De är mycket mer generösa i bedömningen av människoskildringar i 
boken. Kapuściński är intresserad och fascinerad av människor, så det är bra att många 
svenska artiklar bekräftar detta.  
1. De svenska recensenterna beskriver Kapuścinskis bild av människornas olika ritualer och 
sysselsättningar i Indien. 
2. Den sociala situationen med enorm fattigdom i det indiska samhället tas upp i de svenska 
tidningsartiklarna. 
3. Kapuścinski har stor förmåga att lyssna på människor och hans lyhördhet och ödmjukhet 
understryks i den svenska pressen. 
4. Människan är ständigt rädd, påpekar den svenska kritikern och pekar på vår rädsla för 
fågelinfluensan. 

6.8. Formen och språket                                                                                    6.8.1. 
Formen och språket i de polska medierna                                                          Den 

                                                           
115 Haglund, Magnus, Vägen till den sanna literaturen, GP, 060321 
116 Min anm. 
117 Zaremba, Maciej, Med livet som insats, DN, Kultur,060314  
118 Min anm. 
119 Bäckstedt, Pia, Att resa ut är reporterns främsta uppgift, SvD, 060316 
120 Min anm. 
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polske litteraturkritikern Marek Kusiba skriver att Ryszard Kapuściński är krönikör, 
historiker, analytiker, poet, dokumentärskildrare och kommentator121.              I en 
intervju med Zbigniew Bidakowski i Suecia Polonia122 svarar Kapuściński på frågan i 
fall reportageformen är den första genren i världen: 

Ja, men inte reportage i bemärkelsen modern genre. Den första litterära formen var 
naturligtvis balladen, människor samlades runt en brasa och berättade historier. Vid 
sidan av balladen, som har en rytmisk, poetisk form, är reportaget en anteckning. En 

minnesanteckning, redogörelsen för en händelse som författaren har tagit del av
 123. 

I samma artikel nämner Kapuściński att han ser på sina böcker som reportage men att 
han använder sig av den skönlitterära metoden att lägga till detaljer som dofter, 
färger, känslor och stämningar. Det enkla journalistiska språket räcker inte till för att 
skildra detta124.                                                                                                           I 
samma intervju av Bidakowski hävdar Kapuściński att: 

[...]reportage är en anteckning. En minnesanteckning, en redogörelse för en händelse 
som författaren har tagit del av antingen som ögonvittne eller deltagare. Den formen 

uppträdde före alla andra
125. 

För Kapuściński var det viktigt hur han skulle berätta På resor med Herodotos. Ett 
reportage är i viss mån en krönika:  

Reportagets själva väsen är just försöket att fånga en händelse som faktiskt har ägt 
rum och som verkliga personer har tagit del i [...]. I non fiction finns relationer till 
den verkliga världen och varje läsare kan säga:”nej, det ser helt annorlunda ut”. Vi 

kan försöka närma oss, vi kan aldrig efterbilda den verkliga världen 126. 

Jerzy Urbaniak skriver i den polska litterära tidskriften Topos om Kapuścińskis 
reportageverk På resa med Herodotos att den är mera utvecklad som essä än som 
reportage. Författaren har åstadkommit detta genom långvariga och ingående studier 
av mästaren Herodotos. Kapuścińskis möte med verkligheten har bidragit till hans 
funderingar av filosofisk, sociologisk och historisk natur127.                                        
I samma nummer nämner Andrzej Braun att Kapuściński är inte bara reporter av 
världsklass utan även det litterära reportagets mästare128.                                           
Om Kapuścińskis språk skriver Radziwon i den polska dagstidningen GW:  

Język dziennikarstwa informacyjnego jest ubogi i konsekwentny. Kto zna 800 słów może 
pisać. Trzeba więc było wyjść poza ten żargon, szukać nowego języka, bliższego 
literaturze pięknej tak w słownictwie, jak w sposobie opisywania. Przyszłością 
reportażu jest moim zdaniem eseizacja, wychodzenie od szczegółu do ogółu. Masowość 

                                                           
121 Kusiba, Marek, Dialog dziejów, Dziennik, 041203, www.kapuscinski.hg.pl. (060214) 
122 Suecia Polonia är en tvåspråkig kvartaltidskrift som ges ut i Sverige sedan år 2002 av polskfödda författare 
123 Bidakowski, Zbigniew, Det finns för många böcker? : säger Ryszard Kapuściński i ett samtal med ”Suecia Polonia”, 
Suecia Polonia nr. 4, 2005 [s. 6-13] 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Urbaniak, Paweł, O fenomenie popularności Ryszarda Kapuścińskiego, Topos: dwumiesięcznik literacki, 1-2, 2006, [s. 
23-28] 
128 Braun, Andrzej, Opisać Ryszarda Kapuścińskiego, Topos: dwumiesięcznik literacki, 1-2, 2006, s. 50 
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radia i telewizji, łatwe, bezpłatne tabloidy – wszystko to powoduje, że wiele osób 

uprawiających reportaż literacki zbiera materiał samodzielnie i publikuje książki
129.  

För Kapuściński är det vid skrivande av reportage det skönlitterära språket som gäller. 
Den essäistiska formen är också viktig. Många seriösa journalister skriver böcker för 
de får inte utlopp för sitt skrivande i det massmediala.                                          
6.8.2. Formen och språket i de svenska dagstidnigarna                                                   
Magnus Haglund på GP återger en definition på Kapuścińskis synpunkt om en essäs 
funktion. Den utgör en förmedlande länk till läsaren:  

Essän som blandform är intressant därför att den möjliggör arbetet med 
anakronistiska element, säger Kapuściński. Den samtida romanen är i kris, och även 
poesin befinner sig i ett liknande tillstånd. Det skrivande som riktar sig framåt handlar 

om att återge verkligheten på ett trovärdigt sätt
130.  

Kajsa Öberg på GP skriver vidare om formen i Kapuścińskis reportageverk: 

I På resa med Herodotos finns det ingen gräns mellan journalistik och litteratur. Här 
finns en reporter med sinne för detaljer, men också ett berättarjag som iakttar sig själv 
och som relaterar allt han är med om till Herodotos och hans berättelser. Utifrån 
dessa associationer gör han en rad estetiska och moraliska statements. Till exempel: 
att textens värde i ett reportage beror på vilken kvalitet och temperatur journalisten 
lyckas skapa i sin relation till dem han rapporterar om. Men genom hela boken löper 
också något annat. Ett stråk av poesi som binder samman den och gör den mycket 
intressantare och mera tidlös än den rapsodiska skildringen av ett långt och 

framgångsrikt reporterliv.131 

I intervjun med Pia Bäckstedt talar Kapuściński om att reporterollen är under 
förändring. 

- Reporterrollen kommer nog att förändras, tror jag, reportern är på väg att 

essäiseras: men budskapet är fortfarande detsamma: res ut!132. 

I en äldre artikel i DN, från år 2000 som tar Hugo Huor frågan om Kapuścińskis 
synpunkter på olika genrer inom journalistiken:  

Kapuściński tycker sig se två olika journalistiska genrer i dag. Dels det ytliga 
nyhetsbruset som förmedlas av stora nyhetsbyråer som AFP och Reuters, och tevebolag 
som CNN och ABC, dels de journalister som ignorerar nyhetsjakten och ägnar sig åt 

att skriva böcker till vilka han sätter sitt hopp
133. 

och fortsätter med vilken teknik författaren använder sig av. 

- Det innebär att skriva om riktiga fakta och händelser; men använda samma tekniker 

som i skönlitteraturen
134. 

Kapuściński berättar för Jan Eklund om det journalistiska hantverket: 

                                                           
129 Radziwon, Marek, Rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim, finalistą konkursu „NIKE”, GW, 050928, 
www.kapuscinski.hg.pl (061214) 
130 Haglund, Magnus, Vägen till den sanna litteraturen, GP, 060321 
131 Öberg Lindsten, Kajsa, Med Herodotos i bakfickan, GP, 060314 
132 Bäckstedt, Pia, Att resa ut är reporterns främsta uppgift, SvD, 060316 
133 Huor, Hugo, På post i krigets kulisser, DN, 001114 
134 Ibid. 
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I Polen lärde vi oss skriva reportage som noveller [...]Konkretion och fantasin behövs i 
både pressen och litteraturen. Och framför allt förmågan att berätta. Det gäller bara 

att lära sig att behärska hantverket
135. 

I svenska dagstidningarna nämns knappast språket i På resa med Herodotos men den svenske 
översättaren Anders Bodegård får mycket beröm för sin översättning.  
Rita Tornborg uttalar sig i SvD som att: 
 

Det tar emot att avfärda Anders Bodegårds översättning med de vanliga flosklerna såsom 
lysande, följsam och liknande. I stället kan man säga att han passar alldeles utmärkt till 
resesällskap åt Kapuściński, Herodotos och den tacksamme läsaren136. 
 

Maciej Zaremba instämmer på sitt sätt i DN. 
 

Jag har läst Kapuścińskis mästerstycke, som liksom Gombrowicz prosa kan växla tvärt mellan  
bokmål och talspråk, ömsom i polskt original och Anders Bodegårds översättning. Vid 
omläsningen kunde jag inte alltid minnas på vilket språk jag läst sist. Vad bättre kan man säga 
om en översättning137.    

Den svenska översättningen av På resa med Herodotos är tryckt i hundra tusen 
exemplar och boken kommer att översättas till femton språk138.                                  
6.8.3 En kort jämförelse                                                                                
Likheter                                                                                                                    
1. De polska och svenska skribenterna är mycket intresserade av formen i På resa med 
Herodotos. De är eniga om att det är ett reportage skrivet med metoder som är typiska 
för skönlitteratur (språket och sättet att beskriva verkligheten). Både polska och 
svenska recensenterna lyfter fram betydelsen av den skönlitterära formen som ett 
verktyg vid skrivande av reportage och dokumentära skildringar.                                                                                    
Skillnader                                                                                                                  
1. En polsk recensent menar att Kapuściński är det litterära reportagets mästare.                               
2. Svenska recensenter intresserar sig dock mer för reportageformens utveckling och 
ser Kapuścińskis reportage som exempel på detta.                                                     3. 
En svensk kritiker skriver om att reporterrollen kommer att essäiseras.                            
4. Den svenska översättningen får mycket beröm i de svenska dagstidningarna.                                 

Det är Kapuścińskis vackra skönlitterära språk som gör boken På resa med Herodotos 
så fängslande. Författaren har under sin journalistutbildning lärt sig att använda den 
skönlitterära formen. Det märks att han läser mycket skönlitteratur vid sidan om 
faktaböcker 139. 

6.9. Konklusion                                                                                                   
6.9.1. Konklusion i de polska dagstidningarna                                                        
Den polske recensenten Krzysztof Masłoń hävdar i en intervju med Kapuścinski för 
RzP140 att Herodotos Historia är ett stort litterärt verk som är inte tillräckligt 
uppskattat. Reportern hävdar att förut räckte det att läsa några böcker inom ett visst 
område och att det då ansågs att man kunde ämnet i fråga. Han menar att det var en 
linjär framställning av ämnet historia. Men postmodernismen har kullkastat den typen 
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av forskning. Numera använder man sig av ett mera mångsidigt sätt att se på historia, 
och olika infallsvinklar betraktas som önskvärda. Om man vill fördjupa sig i historia 
finns det många olika skolor. Nuförtiden finns det en snårskog av möjligheter att se på 
historia.  

 
Kapuściński hävdar bestämt att hans reportagebok är ett realistiskt verk. Hans närvaro på 
platserna från vilka han skickade sina reportage bekräftar detta. Vad det gäller fantasin så är 
verkligheten mycket mer fascinerande än den bästa fiktionen, menar han.  
Recensenten Jarosław Mikołajewski beskrev i GW141, vilken roll har Kapuścinskis bok På 
resa med Herodotos spelat för läsarna. Hungern efter kunskap gör att det finns människor 
(läsare, lyssnare och åskådare) som vill gå på djupet. De blir irriterade om förmedlande av 
information sker på ett ytligt sätt. Enligt Kapuściński är det endast det litterära reportaget som 
kan tillfredställa deras starka behov av information, ingenting annat. 
 
Tack vare den starka broderskapskänslan med den store greken Herodotos förstår den polske 
reportern att han ägnar sig åt någonting helt nytt, nämligen åt ett arbete som har att göra med 
att upptäcka nya människor och nya kulturer.  
Kusiba i Dziennik142 skriver att Kapuściński är ärlig, personlig, intim och modig tillsammans 
med vännen som levde för två och halvt tusen år sedan. De kunde förstå varandra och 
kommunicera med varandra. Boken På resa med Herodotos borde även vara en lektion i 
ödmjukhet för alla journalister, den bästa läroboken. Det kan vidare betraktas dels som en 
biografi över Herodotos och en självbiografi över den gamle grekens själsfrände Kapuściński.  
 
Enligt Kusiba handlar boken bara på låtsas om Herodotos tid. Boken är tvärtom mycket 
aktuell. Kapuściński hänvisar till krig mellan Europa och Asien i sin beskrivning av 
maktkampen där Persien ska vinna över Grekland. Despotismen ska tillintegöra demokratin 
och slaveriet ska göra upp med friheten. Detta krig pågår fortfarande. Ingenting har ändrats143. 
 
Krzysztof Masłoń skriver följande i RzP144: 

Szukając odpowiedzi na najważniejsze dla niego pytanie, a mianowicie  skąd wziął 
się konflikt między Wschodem i Zachodem, dlaczego panują między nimi wrogie 
stosunki[...]  nie woła: ja wiem! Ja wiem! Przeciwnie, sam kryje się w cieniu, a 

wystawia innych do odpowiedzi. 

Recensenterna påstår att vi läsare längtar efter Kapuścińskis klokhet, där han säger att nutiden 
har alltid existerat och att historien är en ständig fortsättning på nutiden.  
 
På resa med Herodotos förmedlar en kunskap om att allting upprepas: politiken - osjyst spel 
och lögner; den grå människans liv – fattigdom; världens uppdelning på öst och väst – förblir 
alltid densamma. Hur skall man finna sig själv, vad ska man göra145? 
6.9.2. Konklusion i de svenska dagstidningarna  
I recensionen av På resa med Herodotos för SvD146 skriver Pia Bäckstedt att Kapuściński vill 
tala om för läsaren att världen går att beskriva. Vi kan i och för sig aldrig få en fullständig bild 
av världen. Den framstår som ett collage där mönstret förändras hela tiden.  
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Den är till för att upptäckas. Människan i grunden är sig lik annars skulle vi inte förstå en 
sådan som Herodotos. Författarens budskap till oss läsare är att vi ska resa ut, för att bekanta 
oss med andra kulturer.147 
 
Rita Tornborg skriver för DN att i På resa med Herodotos upphäver Kapuściński tiden i 
samverkan med Herodotos och tvingar läsaren in i grekens tid och i Europas gamla historia. 
 
Kapuściński formulerar i sin bok på nytt Herodotos tre lagar: (1) Den som gjorde den första 
oförrätten, (2) Människans lycka är aldrig beständig, (3) Ödets skickelse kan ej ens gudar 
undfly. På resa med Herodotos är också en rapport från människornas värld. Minnet spelar en 
stor roll och det är viktigt för en forskare, undersökare, iakttagare att sammanfoga de rätta 
minnesskärvorna. 
Rita Tornborg citerar Karin Boye som konklusion: 

 
Nog finns det mål och mening i vår färd/ med det är vägen som är mödan värd

148. 
 
Kapuściński vill berätta varför han blev reporter och att hans färder går i mästaren Herodotos 
spår, menar Zaremba i DN149, när han formulerar bokens syfte. 
Hämndbegäret har alltid funnits hos människan fortsätter samma recensent: 

 
Stamberättelser om kung Leopolds bödlar, som högg av händer och fötter på gendarmernas 
förfäder och ett löfte om att hämndens dag ska komma. Och den dagen har nu kommit, det vet 

både de och jag
150. 

6.9.3. En kort jämförelse 
Polska och svenska kritiker förmedlar olika budskap i sina konklusioner i På resa med 
Herodotos.  
Skillnader 
De polska recensionerna hävdar att: 
1. Herodotos Historia betraktas som är ett stort litterärt verk, men inte tillräckligt uppskattat.  
2. Sättet att forska i historia har ändrat sig från den linjära till den postmoderna och det finns 
olika skolor inom området. 
3. På resa med Herodotos är ett realistiskt verk, enligt Kapuściński. Läsare, lyssnare och 
åskådare är hungriga efter djupare information. 
4. Tack vare Herodotos kan Kapuściński upptäcka nya människor och nya kulturer. 
5.På resa med Herodotos handlar om ödmjukhet och är den bästa läroboken för journalister. 
6. Reportageverket är en biografi över Herodotos och en självbiografi över Kapuściński. 
7. Krigen mellan greker och perser handlar egentligen om krig mellan Europa och Asien och 
ingenting har förändrats. 
8. Vi lever instängda, enligt Kapuściński. 
De svenska recensionerna hävdar att: 
1. Världen går att beskriva, men vi kan aldrig få en fullständig bild av den. 
2. Vi förstår Herodotos, för vi är lika i grunden. 
3. Kapuścińskis budskap är att  resa ut.  
4. Herodotos tre lagar gäller fortfarande. 
5. På resa med Herodotos handlar om människans värld och livets mening. 
6. De oförrätter som människan gör mot en annan straffar sig alltid.  

                                                                                                                                                                                      
146 Bäckstedt, Pia, Att resa ut är reporterns främsta uppgift, SvD, Kultur, 060314, [s. 6-7] 
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149 Zaremba, Maciej, Med livet som insats, DN, Kultur, 060314, [s.5] 
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När jag jämför recensionerna i de polska tidningarna med de svenska får jag en känsla av att 
På resa med Herodotos uppskattas mycket mer i Sverige än i Polen.  
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7. Sammanfattning och slutsatser                                                             
I detta avslutande kapitel ska jag sammanfatta hur de tematiska komponenterna i kapitel 6 
motsvarar olika delar av recensionen i de polska och svenska kritikernas uttalanden om På 
resa med Herodotos. Jag ska också slutligen besvara frågan, vilken bild recensenterna ger den 
polska och svenska läsaren.                                                                                                       
1. Den informativa delen av recensionen.                                                       
Både de polska och svenska tidningarna har utförlig information om boken och tar upp det 
som är den röda tråden i verket: att Herodotos är Kapuścińskis stora förebild. Sedan skiljer sig 
recensenternas information om boken åt på flera punkter. I Polen skrivs det om på vilket 
förlag boken kom ut. Upplevelserna av boken fascinerar och handlingen utspelar sig på flera 
plan. Recensenterna intresserar sig för orsaken till Kapuścińskis starka längtan efter att resa 
och skriva reportage.                                                                                                       

I Sverige berättas det mycket mer utförligt om bakgrunden till bokens uppkomst och 
hur Kapuściński var förhindrad att både resa och skriva under Stalintiden. 
Författarens tid som student skildras mycket detaljerat.                                         
I de polska recensionerna berättas om författarens personlighet. Det finns 
beskrivningar på hur han är som person, man beskriver hans barndom och hur den har 
påverkat hans attityd till människor, som han kommer i kontakt med. Kapuściński 
identifierar sig med de fattiga och det ges en road beskrivning av författarens syn på 
sin klädsel, Modé á la Warschau. Den svenska kritiken ger en utförlig beskrivning av 
bokens politiska bakgrund. Bokens innehåll beskrivs mycket likartat i Polen och 
Sverige. Betydelsen av Herodots Historia för Kapuścińskis författarskap betonas. 
Både svenska och polska kritiker är eniga om att den gamle grekens verk inspirerade 
reportern inte bara till hans resor, utan också till hans sätt att samla material till sina 
reportage och sedan skriva dem.  

                                                                                                              
Trots stora likheter förekommer det även skillnader mellan polska och svenska 
recensenter. De svenska recensenterna har en stor benägenhet att presentera 
Kapuścinski och hans bok på ett politiskt sätt. Man fokuserar på författarens ungdom 
som reporter på tidskriften SzM, och man skriver om det polska samhället på 50-talet. 
Det är något överraskande, eftersom boken gavs ut år 2004 i Polen och 
kommunismens tid, framför allt Stalins tid och töväder hör till en ganska förgången 
tid.    

Varför just en politisk tolkning av bokens uppkomst? Det verkar som att några korta 
meningar från en intervju med Kapiściński hade väckt just dessa tankegångar. Det är 
möjligt att just informationen om Stalins tid av recensenterna såg som ett sätt att 
väcka den svenska läsarens intresse för boken. I så fall kunde den informativa delen i 
de svenska recensionerna vara i viss mån manipulativ.                                             
2. Den analytiska delen                                                                                      
I den analytiska delen av de polska och svenska recensionerna ser man följande 
likartat behandlade komponenter: bilden av Kapuściński, arbetssätt, den lilla 
människan, gränsöverskridanden, formen. Både polska och svenska recensenter 
betraktar Kapuściński och Herodotos som ett radarpar, syskonsjälar, tvillingbröder, 
spegelbilder av varandra, resenärer i varandras sällskap. Recensenterna betraktar 
Kapuściński och Herodotos som en och samma person. De besöker samma platser och 
de blandas ihop. Ödmjukhet är deras gemensamma mänskliga drag. När det gäller 
deras arbetssätt är de dock inte helt överens. Medan de polska tidningarna 
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understryker likheter mellan Herodotos och Kapuściński, påpekar svenska recensenter 
att deras arbetssätt är helt olika, vilket beror framför allt på att de lever i olika epoker 
och har helt olika hjälpmedel till sitt förfogande. Enligt de svenska recensenterna 
använder sig Kapuściński av vittnets strategi, medan Herodotos oftast samlar in 
information genom att lyssna och samtala med folk.                                   

De polska och svenska recensenterna berättar om vikten av gränsöverskridande. De 
polska tidningarna talar mera om språkgränsen: den unga reporterns problem att 
behärska engelska för att få kontakt med främmande människor och kulturer. 
Kapuściński nämner sin egen starka vilja att överskrida gränser (geografiska, 
kulturella, politiska osv.) men berättar också i intervjuer att det även fanns ofrivilliga 
gränsöverskridanden (politisk emigration och läger för politiska fångar). I Sverige 
intresserar man sig dessutom mycket för allusionsspöket och beskriver närmare 
situationer där vissa böcker tolkades av censorerna som farliga för regimen, t.ex. 
Herodotos Historia. Recensenterna förklarar för läsaren att den onda stalinistiska 
tiden var ett stort hinder inom många områden, till exempel människans rörlighet 
utanför Polens gränser, en icke existerade tryckfrihet samt brist på både mat och andra 
livsnödvändiga varor. Journalistförbundets legitimation var viktig för Kapuściński för 
utan den fick han inte utöva sitt yrke.     

En stor roll i de svenska recensionerna spelar den lilla människan. Det är hon som står 
i centrum där. Medan de polska recensenterna fokuserar till Kapuścińskis arbetssätt 
och hans goda möjligheter att ta kontakt med vanliga människor, intresserar sig 
svenska framför allt för människoskildringar i boken: som individer, som folk och 
som massa. Recensenterna uppskattar människans anpassningsförmåga och kreativitet. 
Även Kapuściński som en vanlig ödmjuk och lyhörd person kommer in här i bilden. 

Kapuścińskis och Herodots arbetssätt uppfattas olika av de polska och svenska 
kritikerna. Den polske reportern är alltid på plats driven av sin nyfikenhet och 
samtidigt är mycket välförberedd. Herodotos är däremot mycket lyhörd på det som 
sker runt omkring, skriver de polska kritikerna. Svenskarnarna betonar att Herodotos 
hämtade information genom samtal med människor i den närmaste hamnstaden. 
Kapuściński är alltid på den plats som tilldrar hans uppmärksamhet. Det är ytterst 
viktigt för honom att vara på plats och ställe. 

När det gäller formen är de polska och svenska recensenterna eniga om att På resa 
med Herodotos är ett stort reportageverk som återger ett mycket realistiskt 
händelseförlopp. Men samtidigt är det skönlitteratur i högsta grad: Kapuściński kan 
konsten att skildra och berätta. I Polen skriver man dessutom att det är ett stort 
prosaverk som bidrar med antropologisk och historisk kunskap. De svenska kritikerna, 
som jag hade nämnt tidigare, var intresserade av Kapuścinskis reportageform ganska 
länge. De skriver att hans böcker visar att reporterrollen är under förändring och att 
reportaget mer och mer närmar sig skönlitteraturen. Kvaliteten på den svenska 
översättningen tilldrar sig mycket lite uppmärksamhet. 

3. Den polska konklusionen är i regel mera omfattande än den svenska. Svenska och 
polska röster skiljer sig här på flera punkter. Polackerna menar att På resa med 
Herodotos är ett stort litterärt verk och ser den även som ett sätt att skriva om det 
förflutna. Historieforskningen är hela tiden under utveckling. Boken är informativ, 
den har verklighetsbakgrund och är skriven på ett skönlitterärt språk. Den får ett stor 
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värde för läsaren genom den detaljerade beskrivning som skönlitterära verk ger. På 
resa med Herodotos betraktas även som en lärobok i journalistik. Den är både 
biografisk och självbiografisk. Recensenterna tar gärna upp existentiella frågor.     

I Sverige skrivs det att vi aldrig får en fullständig bild av omvärlden i någon 
beskrivning. Även reportage kan inte beskriva verkligheten. Budskapet i boken är att 
man ska resa ut. Herodotos tre lagar gäller såväl människor som gudar, och de gäller 
även nu. På resa med Herodotos handlar om människornas värld. Livet har sin 
mening och de etiska reglerna styr våra liv. Lagen om brott och straff gäller 
fortfarande alla. Efter att ingående ha studerat recensionsteorin finner jag att de 
polska och svenska recensionerna uppfyller de uppsatta kriterierna för vad en 
recension ska vara och vad den ska innehålla.  

De båda svenska recensenterna Rita Tornborg som har polsk bakgrund och Maciej 
Zaremba född i Polen är mycket välinformerade om Polens historia och den politiska 
situationen i landet. Av deras kritik framgår det mycket väl att de känner till Polens 
historia och den politiska situationen i landet. De behärskar polska språket och har 
upplevt det totalitära systemet. 

Till slut kan man ställa sig frågan: Vilken bild av boken På resa med Herodotos får de 
polska läsarna och de svenska recensenterna – en intressant och mångfacetterad bild, 
eller snarare två bilder som har mycket gemensamt. De viktigaste skillnaderna kan 
vara att i Polen, där man skriver en recension till sina egna läsare, presenterar man 
inte så utförligt Kapuściński och hans författarskap. Författaren är redan känd där. 
Boken betraktas som en historisk skrivning, ett nytt sätt att närma sig det förflutna 
och samtidigt nutiden. Man ibland påpekas också att utan Kapuściński och Herodotos 
kan man inte förstå dagens motsättningar mellan väst och öst.                                                                                                                         

Polens historia är mycket komplicerad och landet har under många århundraden varit 
utsatt för hot från de närmaste grannländerna. Polen gränsar till Tyskland, Ryssland, 
Tjeckien och Slovakien. Under två århundraden har landet varit delat mellan 
Ryssland, Preussen och Österrike och därmed inte funnits med på världskartan. 
Polackerna har kämpat för att behålla sin identitet, sin egen kultur och sitt språk. Efter 
andra världskriget var landet kommunistiskt, och under den sovjetiska regimen befann 
det sig under ständig bevakning av Sovjet. Därför är Polens historia viktig för landets 
invånare. Detta leder till att de polska och svenska recensenterna skiljer sig åt i vad de 
poängterar i sina recensioner av På resa med Herodotos. De svenska dagstidningarna 
lägger stor vikt vid Ryszard Kapuściński som människa och vad han berättar om den 
lilla människan i boken. De svenska recensenterna försöker genom att visa Polen på 
50-talet hitta ett sätt att tolka boken. De understryker bokens politiska bakgrund. För 
dem är boken om Herodotos historia och Kapuścińskis resor i Herodotos spår en bok 
om människans eviga hot och faror. Därför är deras associationer till fågelinfluensan 
inte så avlägsna och främmande.  

Trots allt är jag lite förvånad över att recensenterna inte fokuserar lite mer på Den 
Andre. Att se Den Andre, att träffa Den, samtala med Den, känna hans kultur är den 
polske reportern en viktig uppgift. Kapuściński vill föra kulturer närmare varandra, ge 
dem möjlighet till dialog och förståelse. Om detta skriver han tydligt i På resa med 
Herodotos. Att lära känna andra kulturer är ett sätt att lära känna sin egen: 
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Och att man måste lära känna dessa andra världar och kulturer, eftersom de är 
speglar där vi kan se oss själva och vår kultur. Tack vare dem förstår vi oss själva 
bättre; vi kan inte definiera vår identitet så länge vi inte konfronterar den med 

andra
151. 

För att undvika situationer av missförstånd måste människor resa till andra länder, till 
andra kulturer och till andra miljöer. Bara då – vid möte med De Andra - kan 
förståelsen uppstå och de gamla gränserna förlora sin betydelse och sin funktion. Sin 
senaste bok Ten Inny152 ägnar Kapuściński helt åt Den Andre. Han deltar i ett 
symposium i Wien, där han har tre föreläsningar i ämnet. Vidare skriver han om Den 
Andre i en global by och om möte med Den Andre som en utmaning år 2000. 
Författaren betonar att vår planet under många sekler har bebotts av få människor i 
frihet och av fler i fångenskap. Men vår planet börjar befolkas av nationer och 
samhällen som har en större känsla av ett eget mänskligt värde. Den här processen 
pågår under enorma svårigheter och orsakar många konflikter och tragedier153. Vid 
möte med Den Andre borde vi söka att samtala med honom och söka samförstånd. I 
samvaron med De Andra har Kapuściński lärt sig att han genom ett vänligt bemötande 
har han kunnat väcka mänskliga drag hos dem154.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
151 Ryszard, Kapuściński, På resa med Herodotos, Stockholm: Bonnier, 2006 [s. 274] 
152 övers. [Den Andre] 
153 Ten Inny [ s. 75] 
154 Ibid. 
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9. Streszczenie  

Praca „Obraz książki Podróże z Herodotem w polskich i szwedzkich gazetach codziennych” 
napisana jest metodą deskryptywno-analityczną.Teoria recenzji, wskazująca na podstawowe 
elementy treściowe recenzji i ich funkcje, stała się podstawą mojej analizy. Celem pracy było 
zbadanie obrazu książki Ryszarda Kapuścińskiego w recenzjach gazet polskich i szwedzkich, 
zwłaszcza dzienników. Celem była również próba odpowiedzi, skąd wypływają podobieństwa 
i różnice w w przedstawieniu książki polskiego reportera zwykłemu czytelnikowi gazet 
codziennych. Po dokładnym zbadaniu teorii recenzji doszłam do wniosku, że zarówno polskie 
jak i szwedzkie recenzje spełniają kryteria, co to jest recenzja i co powinna zawierać.
  

Na pytanie, jaki obraz książki Podróże z Herodotem ukazują szwedzcy i polscy 
recenzenci swoim czytelnikom można po przestudiowaniu polskiego i szwedzkiego materiału 
odpowiedzieć, że jest to obraz intersujący i zróźnicowany, a raczej są to dwa obrazy, które 
mają z sobą wiele wspólnego. Podstawowym elementem wspólnym jest utożsamianie 
Kapuścińskiego z Herodotem, greckim kronikarzem i pierwszym europejskim reporterem. 
Recenzje różnią się między sobą przede wszystkim tym, że w Polsce nie pisze się wiele o 
pisarzu i jego twórczości. Nie zwraca sie tez uwagi na samo powstanie książki. Fakty o życiu 
i tworczości pisarza przyjmuje sie jako znane. Informacyjna część recenzji jest więc b. krótka. 
Książkę traktuje się jako opis historyczny, który zawiera w sobie zarazem przeszłość i 
przyszłość i łatwiej pozwala nam zrozumieć współczesny świat i konflikt między Zachodem i 
Wschodem.  
 Część analityczna recenzji i wnioski są obszerniejsze u polskich recenzentów 
niż szwedzkich. Polacy uważają, że utwór Podróże z Herodotem jest wielkim dziełem 
literackim, które pokazuje, jak w nowy sposób można pisać o przeszłości. Historia jest 
przedmiotem ciągłego badania, a książka Kapuścińskiego, realistyczna oraz infomatywnie 
napisana, pokazuje jak możemy zbliżyć sie do przeszłości, aby zrozumieć teraźniejszość i 
przyszłość. Szczególną uwagę zwraca się też na literackość reportaży Kapuścińskiego.  
Dzięki temu, że książka Podróże z Herodotem napisana jak literatura piękna, jest wysoko 
ceniona przez czytelników. Jest to utwór biograficzny i autobiograficzny. Recenzenci 
zwracają uwagę na problematykę egzystencjalną książki. Polscy recenzenci zaznaczają 
również, że może być ona traktowana jako podręcznik sztuki reporterskiej dla przyszłych 
dziennikarzy. 
 Szwedzkie recenzje posiadają znacznie obszerniejszą cześć informacyjną. 
Szwedzcy recenzenci podkreślają sytuację polityczną lat pięćdziesiątych w Polsce i z tej 
perspektywy interpretują książkę. W centrum ich zainteresowania jest pierwsze spotkanie 
Kapuścińskiego z Herodotem i jego Historią. Nie zastanawiają się nad obrazem przeszłości, 
ale nad aktualnością książki. Ich interpretacja: na człowieka zawsze czyhają jakieś zagrożenia 
i niebezpieczeństwa, jak np. dzisiaj epidemia ptasiej grypy. 
Podczas gdy w Polsce zwraca się uwagę na wartość reportaży Kapuścińskiego w zrozumieniu 
świata, w Szwecji kładzie się nacisk na to, że świata nie da się całkowicie opisać. Nawet 
reporteży nie mogą sobie z tym poradzić. Radą Kapuścińskiego jest, żeby podróżować. Trzy 
prawa Herodota (sens życia, reguły etyczne oraz zbrodnia i kara) są nadal ważne dla 
człowieka we współczesnym świecie.  
 Te podstawowe różnice w interpretacji książki Kapuścińskiego Podróże z 
Herodotem są zrozumiałe. Ze względu na to, że polska historia jest ważna dla Polaków, 
zwracają oni uwagę na przeszłość. Szwedzkie gazety piszą natomiast więcej o teraźniejszości 
i niedalekiej przeszłości (lata 50-te w Polsce). O wiele wiécej miejsca poświęcają też 
Kapuścińskiemu jako człowiekowi  i opisom zwykłego człowieka w jego reportażach. 
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 Moim zdaniem jednym z ważnych celów Podróży z Herodotem Ryszarda 
Kapuścińskiego jest zbliżenie do siebie różnych kultur, spotkanie się z Innym, zrozumienie 
jego i kultury, w której wyrósł. Pisarz stara się przekonać czytelników, że jest to jedynie 
możliwe dzięki podróżom, przekraczaniu różnego rodzaju granic, gdyż tylko wtedy pozna się 
własną kulturę, a konflikty między ludźmi i narodami i państwami ucichną. Recenzenci piszą 
jednak niewiele na ten temat. 
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Bilaga 1 

Röster från en lokal press                                                                                         
I min uppsats hade jag för syfte att visa bilden av boken i polsk och svensk dagspress. 
Jag vill bara nämna att Kapuścińskis bok blev även recenserat i den lokala pressen. 
Men dessa recensioner skiljer sig markant från recensenternas uttalanden i DN, GP 
och SvD. Sten Wistrand i Hallands Nyheter tycker visserligen mycket om att läsa den 
kunnige och kloke Kapuściński men: 

Denna gång har han inte riktigt fått till det. Problemet är Herodotos. Han refereras 
och citeras ymnigt utan att riktigt integreras i framställningen. Det blir kort sagt för 

mycket Herodotos och för lite Kapuściński[...]155:  

Curt Bladh uttrycker inte heller någon vidare entusiasm över boken i Sundsvalls 
Tidning: 

En soppa på gamla spikar, smaksatt och utspädd med klassisk grekisk 
historieskrivning...Det verkliga problemet med ”På resa med Herodotos”är dock inte 
den grekiske mentorn utan eleven Kapuścińskis gudomliga tråkighet: Här finns inget 
av atmosfär, inget av närvaro: Han bara berättar, sida upp och sida ned; mest liknar 

det en rapport hem till centralkommittén i Warszawa. Herodotos 2500-åriga berättelse 

tycks vid jämförelse riktigt levande 156.  

Presentationerna i Hallands Nyheter och Sundsvalls Tidning uppfyller inte de 
innehållskomponenter som en recension ska ha. Det saknas både den informativa och den 
analytiska delen. Recensenterna är inte tillräckligt pålästa och saknar faktakunskap. Jag har 
inte träffat på en enda negativ recension i någon av de polska regionala tidningarna.         

Till slut kan jag inte låta bli att spekulera kring, hur Kapuściński skulle bli 
som reporter utan Herodotos som förebild. Det kanske skulle bli andra 
resmål och ett annorlunda sätt att skildra dem. En annan person skulle 
kanske vara förebilden. Den frågan kan bara författaren Kapuściński svara 
på om han har förmågan att frigöra sig från Herodotos efter en femtioårig 
symbios
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