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Громадська організація «Громадське телебачення» (надалі – hromadske, Громадське 

телебачення) отримало лист від Комісії з журналістської етики (надалі – КЖЕ, Комісія) з 

проханням надати коментарі щодо скарги отриманої КЖЕ від Афанасьєва Сергія 

Валерійовича яка стосується випуску «Що об’єднує Свідка Єгови, гурт BTS та Мунтяна?» 

передачі «Ок, Аліна». 

Так, зі змісту листа отриманого від КЖЕ слідує, що, на думку заявника (Афанасьєва 

С.В.) в матеріалі «Що об’єднує Свідка Єгови, гурт BTS та Мунтяна?»: 

- відсутні визначення понять «секта», «фанатизм»; 

- до коментування понять залучені фахівці, які не мають відповідних компетенцій, 

відсутня точка зору релігійних організацій – свідків Єгови та центру «Відродження», а 

також відсутні точки зору компетентних експертів-релігієзнавців. 

Також заявник вважає необґрунтованою тезу запрошеного експерта про те, що 

релігії цінують фанатиків, бо «фанатизм» — це оціночне поняття і те, що буде для когось 

здаватися фанатизмом, для іншого буде звичайною релігійною практикою.  

Крім того, на думку заявника, випуск «Що об’єднує Свідка Єгови, гурт BTS та 

Мунтяна?» принижує громадян за релігійною ознакою та може сприяти булінгу дітей на 

підставі їх релігійної приналежності або музичних смаків.  

Громадська організація «Громадське телебачення» завжди реагує на зауваження 

щодо наших матеріалів і вдячна за конструктивну критику.  

Тож, у відповідь на лист Комісії з журналістської етики повідомляємо наступне. 

 

Щодо відсутності визначення понять «секта» і «фанатизм» у матеріалі «Що об’єднує 

Свідка Єгови, гурт BTS та Мунтяна?» 

Досліджуючи зміст випуску передачі «Ок, Аліна» «Що об’єднує Свідка Єгови, гурт 

BTS та Мунтяна?» стає зрозумілим, що створення такого відеоматеріалу було здійснено не 

з метою розкриття таких понять «секта» або «фанатизм», а задля пояснення такого явища 

як «фанатична залежність» на основі аналізу найпопулярніших сьогодні об’єктів т.з. 

«фанатичної залежності», як в релігійній сфері, так і в сфері творчості, спорту, тощо. 

Більше того, надати визначення таких понять як «секта» або «фанатизм» неможливо.  

Перш за все через те, що в українському законодавстві таких понять не існує. Про 

таку невизначеність, власне, заявляє у відео юрист Катерина Самардак. Так само у відео, 

юрист пояснює, що на законодавчому рівні закріплено лише поняття «релігійна 

організація»1, яку може зареєструвати будь-який громадянин України.  

По-друге, якщо проаналізувати визначення таких термінів як «фанатизм», «секта», 

бачимо, що визначення цих понять, характеристика явищ є різними за своєю суттю. 

Приміром, у Словнику української мови2 наведено одразу два визначення терміну 

«фанатизм». Так, у першому визначенні «фанатизмом є сліпа, пристрасна відданість своїй 

вірі й нетерпимість до інших вірувань, до іновірців». А вже в другому вказано, що 

                                                
1 Визначення терміну «релігійна організація» наведене у Законі України «Про свободу совісті і релігійні організації».  
2 Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 

10. — С. 558. (посилання: http://sum.in.ua/s/fanatyzm) 

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
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«фанатизм це безрозсудна одержимість якимись ідеями, поглядами, поєднана з 

нетерпимістю до будь-яких інших ідей поглядів». 

У Великій Радянській Енциклопедії (Большая Советская Энциклопедия.- М., 1975) 

під фанатизмом (від лат. fanatismus) розуміють «несамовиту, доведену до крайнього 

ступеня прихильність до яких-небудь вірувань або поглядів, нетерпимість до будь-яких 

інших поглядів, наприклад, релігійних». У психологічній енциклопедії «фанатизм (‹лат. 

fanurn - храм, жертвенник) - полная поглощенность какой-нибудь идеей, мировоззрением, 

религией, страстная и слепая приверженность делу, идеологии». В словнику іноземних 

слів «фанатизм (фр., от лат. fanaticus - иступлённый, изувер; от fanum - капище, храм) - 

изуверство, грубое суеверие, преувеличенное религиозное усердие, преследование 

разномыслящих именем веры; чрезмерная привязанность к какой-либо партии». В 

тлумачному словнику Даля - «изуверство; грубое, упорное суеверие, замест веры; 

преследованье разномыслящих именем веры». 

А автор монографії «Фанатизм: історичні та соціальні корені»3 взагалі зазначає, що 

«(…) інколи, переважно в публіцистичному вжитку, фанатизмом називають стихійні 

масові виступи, учасники яких чинять щось різко девіантне, свідомо наражаючи себе на 

поважну небезпеку». 

Навіть в коментарі патофізіолог, генетик Віктор Досенко не надає визначення 

поняття фанатизм, а надає лише власну суб’єктивну оцінку такого терміну як «фанатики» 

(«(…) це люди, які вимкнули певною мірою критичне мислення»). Так само і психотерапевт, 

психіатр Євген Воронков у інтерв’ю, що було використано в матеріалі «Що об’єднує Свідка 

Єгови, гурт BTS та Мунтяна?» зазначив лише власне відношення до такого явища як 

«фанатизм» («Фанатизм здоровий не буває. Фанатизм взагалі не конструктивний»), без 

надання будь-яких визначень.  

І це є логічним з огляду на те, що, ані термін «фанатизм», ані термін «секта» не 

мають якогось чіткого, уніфікованого визначення, або ж законодавчо визначеного поняття 

а, наведені вище цитати із різноманітних першоджерел наочно це показують (на прикладі 

терміну «фанатизм»). 

Більше того, сам заявник у скарзі до КЖЕ вказує, що «фанатизм» — це оціночне 

поняття і те, що буде для когось здаватися фанатизмом, для іншого буде звичайною 

релігійною практикою. 

Тому надання будь-якого визначення терміну «фанатизм», або «секта» у 

відеоматеріалі, на нашу думку, було б некоректним. 

 

Щодо відсутності в матеріалі коментарів експертів-релігієзнавців та точки зору 

релігійних організацій – свідків Єгови та центру «Відродження», а також залучення до 

створення матеріалу фахівців, які не мають відповідних компетенцій 

Як вже було зазначено, випуск передачі «Ок, Аліна» «Що об’єднує Свідка Єгови, 

гурт BTS та Мунтяна?» був присвячений не питанню релігії, а дослідженню сутності т.з. 

«фанатичної залежності» на прикладі музичних виконавців (гурт BTS, Курт Кобейн, Джон 

Ленон, тощо), організацій (Свідки Єгови, Велике Біле Братство, тощо). Питанню релігії у 

передачі присвячено менше 30 % (тридцяти відсотків) часу. 

Основною метою «Що об’єднує Свідка Єгови, гурт BTS та Мунтяна?» не було 

дослідження суспільної природи релігії, її історії, місця в культурі та соціумі, типології, 

тощо. Так само, передача не була присвячена дослідженню питань діяльності центру 

«Відродження», або ж аналізу діяльності руху Свідків Єгови. Тож, залучення до створення 

                                                
3 https://rcrs.sumdu.edu.ua/images/pic/fanat.PDF 

https://rcrs.sumdu.edu.ua/images/pic/fanat.PDF


 

 

ГО “Громадське телебачення”  
вул. М. Омеляновича-Павленка, 4/6, 13 пов.  

Київ, 01010, Україна 
+380 67 505 67 40 

 

 

передачі експертів-релігієзнавців, або ж представників Свідків Єгови, центру 

«Відродження», є недоцільним. 

Тим паче, що ця передача створювалася задля розуміння т.з. «фанатизму» з точки 

зору фізіології людини, її психологічного стану. Власне для цього авторка і звернулася до 

експертів: патофізіолога, генетика Віктора Досенка4, психотерапевта, психіатра Євгенія 

Воронкова та юристки Катерини Самардак, в компетенції яких немає жодних сумнівів. 

Важливо зазначити, одна з цінностей hromadske — довіра, тому редакція 

відповідально ставиться до підбору спікерів для своїх матеріалів. Повторимося, репутація 

експертів, до яких автори звернулися під час підготовки цієї передачі, не дає підстав 

сумніватися у їхній компетентності. 

Водночас, інформуємо вас, що після отримання листа від КЖЕ редакція 

сконтактувала із головним офісом «Свідків Єгови» в Україні і запропонувала надати час в 

ефірі програми «Ок, Аліна» для представлення позиції чинного керівництва у відповідь на 

розповідь Сергія Радченка (наявну в передачі). Представники організації погодилися на 

коментар, а також повідомили, що не мають жодних претензій до випуску передачі та 

згаданої в ньому про Свідків Єгови інформації. Незважаючи на це, hromadske планує 

отримати коментар «Свідків Єгови» та надати його в одному з наступних випусків передачі 

«Ок Аліна».  

 

Щодо необґрунтованості тези про «фанатиків» та приниження громадян за 

релігійною ознакою  

Судячи зі змісту листа КЖЕ, заявник котрий звернувся до Комісії зі скаргою на 

матеріал «Що об’єднує Свідка Єгови, гурт BTS та Мунтяна?» вважає необґрунтованою тезу 

запрошеного експерта про те, що релігії цінують фанатиків. Заявник вважає, що 

«фанатизм» — це оціночне поняття і те, що буде для когось здаватися фанатизмом, для 

іншого буде звичайною релігійною практикою.  

Крім того, на думку заявника, випуск передачі «Ок Аліна» принижує громадян за 

релігійною ознакою та може сприяти булінгу дітей на підставі їх релігійної приналежності 

або музичних смаків.  

Слід зазначити, що громадська організація «Громадське телебачення» у своїй 

діяльності керується Конституцією, законами України, міжнародними документами, а 

також загальноприйнятими нормами журналістської діяльності, які визначають і 

захищають фундаментальні права людини і громадянина.  

Враховуючи, тези озвучені заявником у скарзі до КЖЕ, в першу чергу слід 

зазначити, що Віктор Досенко, у інтерв’ю, що було використано у випуску передачі «Ок 

Аліна», висловив свою суб’єктивну думку (висловив оціночне судження) щодо того що 

«будь-яка релігія шанує фанатиків». Віктор Досенко, не акцентував увагу на якійсь 

конкретній релігійній течії, а в цілому озвучив думку що всі релігії мають своїх 

прихильників і «шанують» їх.  

Сам заявник вірно вказує на те, що «фанатизм» — це оціночне поняття, а тому казати 

про те, що думки Віктора Досенка, висловлені у випуску передачі «Ок Аліна», є 

необґрунтованими є некоректним.  

Як вже було зазначено, питанню релігії у випуску передачі «Ок, Аліна» «Що 

об’єднує Свідка Єгови, гурт BTS та Мунтяна?» було присвячено менше 30 % (тридцяти 

відсотків) часу, жодних тез, котрі б хоч якось принижували громадян за релігійною 

ознакою у відеоматеріалі не було. 

                                                
4 http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000003867  

http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000003867


 

 

ГО “Громадське телебачення”  
вул. М. Омеляновича-Павленка, 4/6, 13 пов.  

Київ, 01010, Україна 
+380 67 505 67 40 

 

 

Більше того, авторка у випуску передачі озвучує фрази наступного змісту: «Деякі 

організації, які в Україні вважають сектами, за кордоном є впливовими релігійними 

рухами. Наприклад, саєнтологи, мормони і всім відомі Свідки Єгови. Але хіба ці сонячні 

роздавальники макулатури прирівнюються до деструктивних сект?». Жодного 

негативного забарвлення інформація про будь-які релігійні рухи, про які йшла мова у 

випуску передачі «Ок, Аліна», не містила. В передачі озвучувалася загальна інформація, 

припустимо, про ключових осіб релігійних напрямів, наприклад, Великого Білого Братства, 

центру «Відродження» та загальновідома інформація про їх діяльність. 

А із процитованої фрази, чітко видно, що ведуча передачі надає інформацію про те, 

що в світі «саєнтологи», «мармони» та «Свідки Єгови» є «впливовими релігійними рухами». 

Що аж ніяк не можна віднести до інформації, що принижує хоч якусь людину, за релігійною 

ознакою. 

Більше того, згадка заявника про можливий булінг дітей, на підставі їх релігійної 

приналежності або музичних смаків, після перегляду випуску передачі «Ок Аліна», на нашу 

думку є перебільшенням. 

Перш за все, через те що у відеоматеріали немає жодного зображення, або імені хоч 

якоїсь дитини, навіть згадки про дітей в матеріалі немає. 

По-друге матеріал не містить жодного натяку на те, що дітей, або будь-кого, 

потрібно цькувати (завдавати психологічного, фізичного, економічного або сексуального 

насильства), принижувати через його вподобання, приналежність до тих чи інших рухів, 

організацій, тощо. 

Якщо керуватися такою логікою, то будь-який сюжет, стаття, інформаційний 

матеріал, в якому озвучується інформація про музичні, релігійні течії, спільноти, спортивні 

рухи, тощо, можуть бути розцінені як підґрунтя для булінгу дітей.  

Наведене, на нашу думку, свідчить про безпідставність аргументів заявника та про 

відсутність порушень як Кодексу етики українського журналіста, так і будь-яких норм 

чинного законодавства в матеріалі «Що об’єднує Свідка Єгови, гурт BTS та Мунтяна?». 

 

 

 

З повагою, 

т.в.о. директора Громадської організації «Громадське телебачення» 

 

______________ 

Ю.С. Банкова 

 


