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Духовні цінності та орієнтир Правди як ознака «доброї журналістики» (Девід Рендал) 

В час комерційної цивілізації журналісти відсувають вічне і духовне на задній план як щось 

неактуальне. Інформаційним приводом для ЗМІ стають часто ті події, які мають більший 

резонанс, а не позачасову цінність. Водночас, як акцентував у своєму виступі Євген 

Сверстюк, «зберігання пам’яті належить до біблійної традиції» 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25176919.html. І проблема недотримання цієї 

традиції завжди умовно розділяла журналістів на протилежні табори: «за» виконання свого 

християнського обов’язку, почесної місії, та «проти» — як ігнорування чи приниження 

духовної сутності людства. 

Своєрідним тестом на сумлінність, християнську та національну свідомість для українських 

журналістів є День пам’яті жертв Голодомору. Цьогоріч масові заворушення студентства 

сколихнули медіа-простір і дещо затьмарили тему Голоду 1932-33 рр.., зрозуміло, не лише в 

Україні. Так, наприклад, у 80 роковини трагедії газета «Нью-Йорк Таймс» не надрукувала ані 

слова про вшанування Голодомору попри свою всеосяжність та авторитетність. І хоч деякі 

зарубіжні медіа, як от BBC http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25058256, таки 

присвятили геноциду місце для окремих історій очевидців, більшість обмежилися новиною 

про річницю, в гіршому випадку, прив’язавши її до подій на Євромайдані, як от «Fox News» 

http://www.foxnews.com/world/2013/11/23/ukraine-marks-anniversary-tragic-famine-plans-for-

pro-eu-protests/.  

Однак, як і у страшний час трагедії української нації були, так і сьогодні є журналісти, 

видання, яким не байдужа пам'ять заради Добра, яким близький обов’язок знеславлення Зла і 

встановлення Правди. Автор книги «Універсальний журналіст» Девід Рендал зазначив, що є 

тільки «добра» та «погана» журналістика, і той, хто пише, завжди стає прибічником однієї із 

двох. Принципам другої свого часу служив репортер тієї ж «New York Times» Волтер 

Дюранті, приставши на бік злодіянь сталінського режиму. Для нього пріоритетним було не 

правдиве висвітлення дійсності, не викриття тотального Зла, на відміну від Гарета Джонса, а 

врегулювання неспокою та розвінчання Правди брехнею, що згубила мільйони душ. 

Сьогодні хоч ніхто і не наважується заперечувати факт Голодомору, все-таки, серед 

журналістів є такі, що не надто переймаються ґрунтовним висвітленням цієї теми, не 

надають їй вагомості в потоці моментно актуальних новин. 

Важливість усвідомлення журналістом свого покликання як рушійного впливу на 

збереження духовних цінностей, християнського обов’язку застерегти людство від 
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поширення Зла через його недооцінення полягає у емпатичному сприйнятті дійсності та 

минулого. Адже саме співчуття до світу — це нівелювання деструктивної сили, вияв 

християнської любові, без якої немає журналістики в її повному сенсі.  

 


