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RYSZARD KAPUŚCIŃSKI AND PROBLEMS OF JOURNALISM 
EDUCATION IN UKRAINE 

 
Ryszard Kapuściński, the world famous Polish reporter, has called 

attention to the important problem of the modern world of mass 
media: it gradually become a part of the entertainment industry. Also 
the criteria by which he distinguishes between good and bad journalism 
are important. Good journalism according to him, includes the 
explanation of its reason except the event description. Bad journalism 
contains only the description without any connections or references to 
historical context.  

R. Kapuściński called ambitious journalism a reporter's ability to 
combine journalistic skills and literary talent, documentary and artistic 
components in their materials. 

Analyzing the report genre, the journalist concluded that there are 
two types of report. The first one “is based upon actual, current 
information: thus and so happened today” [46]. The second type of 
report "should reflect over the stream of current events, try to give 
some logic that seems illogical and set some rules that seem complete 
anarchy and chaos" [46]. He calls such report as “advanced”, 
“reflective”, “literary”.   

  Thus, R. Kapuściński considered positive the presence of 
reporter’s personal opinion, comments, explanations. The wrong thing, 
according to him, is that literary reportage, in which the author can 
explain what is happening, to comment on developments, submit own 
interpretation is shifted to the space of literature.  

Reasonable views of the famous Polish reporter about the 
problems of the world media are concordant with the problems of 
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journalism in modern times. We often hear critical opinions of teachers 
that students are not able to create interesting text, vivid, complete 
characters, have blinkered vision, it is difficult to get one's point across, 
make a certain comment to the event and more.   

We believe that to solve this problem, it is necessary to improve 
both social and literary experience of students. Here substantive study 
of certain subjects that form the literary competence by future 
journalists will help. These are in particular the general theory of text 
and literary editing, which allow to acquire professional competence of 
editor. At the same time, there is a general tendency to reduction of 
the number of such courses in the higher education of Ukraine, for 
example Ukrainian history and literature are withdrawn from the new 
curricula of "Journalism” specialty (Bachelor's Degree) seized. Although 
these courses develop writing abilities and skills, the reader’s good 
taste, work assessment, produce an aesthetic sense, in other words 
form the literary and cultural competence.  

Alternatively, regarding Ukrainian and foreign literature, we can 
offer courses related to genres on the age of literature and journalism, 
for example, the history of journalism, fictional and documentary 
prose, history of critical literary practice. Experience of talented 
journalists, writers, leading critics orientation certainly have a positive 
impact on the quality of students’ journalism materials.   

The essence of journalistic work, according to R. Kapuściński, is the 
desire to convey a true image of the world, not a collection of 
stereotypes; this is one of the tasks of literature, art, culture in general 
[57]. Thus, a talented reporter deliberately emphasizes the connection 
with literature and journalism and includes journalism to artistic 
context.  
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