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Świat i wartości 
oczami Kapuścińskiego 
 
Nakładem olsztyńskiego wydawnictwa VERTUM ukazała 
się praca zbiorowa poświęcona myśli Ryszarda Kapuściń-
skiego, postrzeganej z perspektywy różnych dyscyplin 
nauk humanistycznych i społecznych. Książka jest pre-
mierową publikacją wydawcy, otwierającą serię Polskie 
Autorytety Komunikacji Społecznej. 
 

Tom zatytułowany „Ryszard Kapuściński – wizja świata i warto-
ści. Refleksje interdyscyplinarne” to pierwsze przedsięwzięcie 
na rynku księgarskim, które skupia analizy dokonań Mistrza 
reportażu osadzone na gruncie wielu dziedzin nauki. Jest to 
rezultat obecności w gronie autorów książki specjalistów z za-
kresu literaturoznawstwa, socjologii literatury, socjologii kultu-
ry, antropologii kulturowej, filozofii, pedagogiki, geografii po-
litycznej, medioznawstwa oraz dziennikarstwa, reprezentują-
cych kilkanaście krajowych uczelni i instytucji, a także Papieski 
Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie. Oryginalne artykuły, 

przygotowane na potrzeby tego wydawnictwa, ukazują konteksty dorobku Kapuścińskiego interesujące 
z punktu widzenia określonych dziedzin. Wiele z nich nie doczekało się dotąd eksploracji, które byłyby skon-
centrowane na spuściźnie tego wybitnego twórcy. Polem poszukiwań jej interdyscyplinarnego potencjału 
są nie tylko znane i cenione na całym globie reportaże, ale również wypowiedzi prasowe oraz fotografie 
polskiego intelektualisty. Rozpatrywane aspekty myśli Kapuścińskiego to m.in. poszukiwanie i odkrywanie 
prawdy o człowieku, o jego potrzebie kierowania się wartościami, o tworzonej przez niego kulturze, jak też 
o roli i misji mediów we współczesnym świecie. 
 

Drugi unikalny wymiar publikacji wpisuje się w założenie serii wydawniczej, którą inicjuje książka. Ryszard 
Kapuściński może być postrzegany jako autorytet w zakresie komunikacji społecznej. Teksty współtworzące 
ten tom uświadamiają, że pomimo wielokrotnego doświadczania dramatu ludzkiej egzystencji, wojen, klęsk 
żywiołowych i niedostatku w licznych rejonach świata, pisarz wyrażał przekonanie o godności człowieka, 
propagował postawę szacunku dla odmienności kulturowej, krzewił wiarę w ludzki potencjał dobra, wyrażał 
ufność w dialog, porozumienie i pokojowe współistnienie „rodziny ludzkiej” w warunkach globalizacji. Upo-
wszechniane przez Kapuścińskiego poglądy mogą stanowić cenną wskazówkę w codziennym komuniko-
waniu zarówno interpersonalnym, jak i medialnym. Są uniwersalne, wciąż aktualne. Inspirują do przestrze-
gania ideałów i wartości, dzięki którym możliwy jest lepszy świat. Także owo przesłanie Kapuścińskiego, po-
za znakomitymi obrazami literackimi stworzonymi przez reportera, warto traktować jako istotną część pol-
skiego dziedzictwa narodowego. 
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