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П одана до захисту дисертаційна робота виконана з важ ливої й актуальної
теоретичної проблеми, яка полягає в ком плексном у осм исленні онтологічного
статусу повсякденного ж иття вірую чої особи в ум овах сучасного суспільства.
П роблем а повсякденності як ф орми існування соціальної дійсності, з більш ою
чи м енш ою мірою актуалізації, постійно перебуває у сфері сучасних наукових
дискусій різних галузей соціогум анітарного знання. Ч исленні наукові школи,
що представляю ть як традиційний дискурс повсякденності, так і сучасні
напрямки дослілж ення цього ф еном ена, спираю чись на різні методологічні
підходи нагром адили значну кількість напрацю вань, які стосую ться тем атизації
та інтерпретації повсякденного ж иття, виявлення й аналізу структур та фори
виявів повсякденності. У наукових колах активно обговорю ю ться екзистенційні
проблеми буття лю дини в контексті повсякденності, питання м ентального зрізу
повсякденності,

тілесн ої

організації

повсякденності,

сем іотичного

виміру

повсякденного ж иття, зв ’язок повсякденності з практи чною діяльністю . Вчені
з ’ясовую ть
специф іку

різном анітні
реалізації

контури

та

повсякденності

порядки,
в

ф ункції

повсякденності,

просторово-часових

координатах,

розглядаю ть повсякденність як своєрідну структуру, щ о на неусвідом лю ваном у
рівні є ум овою виникнення, конститую вання мови, інститутів, практик тощо.
П роте,

слід

акцентувати

увагу

на

тому,

що

в

предм етном у

полі

повсякденності залиш ається низка недостатньо розроблених аспектів. Зокрема,
повсякденність

аналізується

переваж но

як

соціальн о-ф ілософ ська

або

соціологічна категорія, натом ість поза м еж ами активних наукових розробок

перебуваю ть
аспекти

дослідж ення

дослідж ення

зосередж ую чи

увагу

повсякденного

цієї

сфери

переваж но

ж иття

вчені

на

вірую чої

лю дини.

розглядаю ть

окрем их

Деякі

фрагм ентарно,

виявах

або

структурах

повсякденності. С лід зауваж ити, щ о в релігієзнавчих дослідж еннях вивчаю ться
локальні

вияви

повсякденного

ж иття

вірую чої

особи,

однак

відсутні

дослідж ення повсякденності як сф ери буття релігії.
Б езперечно, розробка концепції онтологічного

виміру повсякденного

ж иття вірую чої особи грунтується на розум інні того, що релігія відповідає на
екзистенційні питання і допом агає лю дині віднайти сенс ж иття. З урахуванням
того, що повсякденне ж иття вірую чої особи відрізняється від інш их видів
повсякденності, ди сертант ставить перед собою ам бітну мету, яка полягає в
дослідж енні

православного

виміру

релігійного

ж иття

вірую чої

особи

в

сучасному українськом у суспільстві. В ди сертаційній роботі розкривається
специф іка буденної свідом ості,

практик та

відносин

к буттєвих

вимірів

повсякденного ж иття українського православного вірянина, що передбачає
осмислення

специф іки

православного

релігієвибору,

особливостей

ідентичності, конф есійної належ ності вірян православних юрисдикцій.
Як бачимо, в науковом у плані актуальність ди сертац ій н ої роботи «Буттєві
виміри

повсякденного

ж иття

українського

православного

вірянина»

не

викликає ж одних сумнівів. Варто наголосити й на суспільно значущ ом у аспекті
актуальності дослідж ення, який виявляється в необхідності обгрунтування
спільних проблем православних церков в У країні з м етою забезпечення д іал о п
вірян православних ю рисдикій, а також порозум іння у м іж конф есійних та
м іж релігійних відносинах на основі принципу толерантності.
Безум овним
м іж дисциплінарного

досягненням
підходу

дисертанта

для

характеристики

постає

застосування

тенденцій

змін

у

повсякденності вірую чої особи за допом огою використання даних комплексу
наук. А вторська дослідницька м етодологія синтезувала наукові підходи та
м етодологічні

парадигми

різних

галузей

гум анітарн ого

знання

з

метою

виріш ення поставлених у ди сертації завдань. С лід визнати, що автору вдалося

виробити продуктивну м етодику аналізу дослідж уваного ф еном ену, внаслідок
чого його науковий доробок характеризується незаперечною інноваційністю .
заповню є певні прогалини дослідн иц ького поля наукових дисциплін, ідей та
полож ення яких залучені в авторськом у дослідж енні.
Д исертаційне дослідж ення Ю. Г. Б орей ка є прикладом вдалого синтезу
досягнень не лиш е сучасного релігієзнавства і соціальн о-ф ілософ ської теорії.
Д ослідник

використовує

психології,

політології,

здобутки

сум іж них

культурології,

наук,

лінгвістики,

зокрем а

соціології,

етнограф ії,

історії,

історичної антропології. В ідповідно ці дисципліни вивчаю ть повсякденність як
ж иттєдіяльність індивідів у звичних ж иттєвих ситуаціях на підставі очевидних
сподівань, ти п ізац ії ін терсуб’єкти вн ої комунікації; індивідуальні особливості
особи, її м отивацію в повсякденном у ж итті, категорію «здорового глузду»,
цілераціональну поведінку; повсякденні реакції на запропоновані політичні
програми,

доктрини

й

ідеології;

культурна

специф іка

повсякденності,

її

культурні ком поненти крізь призм у протиставлення проф анного й сакрального;
повсякденне мовлення як вербальний відбиток культурного світу; предметноречове щ оденне оточення лю дини як характеристику її культурних потреб,
розвитку практичних навичок тощ о; буденне ж иття з м етою

відтворення

ком плексної картини м инулого; як дж ерело м ентальностей (с. 96 -9 7 ).
Варто

наголосити,

що

кож на

з

сучасних

наукових

галузей

соціогум анітарного знання розум іє ф еном ен повсякденності відповідно до
власного

дослідницького

інструм ентарію

та

м етодології

дослідж ення.

М іж дисциплінарність постає одним із провідних принципів синтезу знань
різних наук у побудові теоретико-м етодологічни х засад дослідж ення бутгєвих
вим ірів повсякденного ж иття українського православн ого вірянина. У процесі
дослідж ення

теоретичних

і

практичних

проблем

повсякденності

м іж дисциплінарний підхід вбачається серед найбільш перспективних з точки
зору його пізнавальних м ож ливостей. Це дає підстави вваж ати дисертаційне
дослідж ення концептуально, м етодологічно й теоретично значущ им .

П оза

сумнівом ,

поставдені

в

ди сертації

завдання

потребували

ґрунтовного вивчення ф ундам ентальних робіт з різних галузей сучасного
наукового знання. А наліз змісту ди сертації дає змогу констатувати, що Ю. Г.
Борейку

вдалося

ш ироко

використати

в

дослідж енні

ґрунтовні

праці

українських та закордонних ф ілософ ів, соціологів, психологів, культурологів,
теоретиків та м етодологів науки, щ о займ аю ться проблем ам и повсякденності.
До наукового аналізу залучені праці православних авторів, зокрем а публіцистів,
у яких піднім аю ться питання повсякденного ж иття православного вірянина в
сучасном у суспільстві.
А втор ди сертації дем онструє сам остійну й обгрунтовану позицію у
процесі аналізу та визначення базових категорій і понять. Так, порівняння
понять побуту, досвіду, буденності, здорового глузду, ж иттєвого світу, способу
ж иття,

соціального

буття,

які

певним

чином

п о в ’язані

з

категорією

«повсякденність», сприяє конкретизації розум іння ф еном ена повсякденності як
форму дійсності, багатовим ірний та складний о б ’єкт, щ о постійно развивається,
вклю чає нові ф орми реальності, зазнає впливу різн ом ан ітн их соціальних змін.
У дисертаційном у дослідж енні чітко визначений застосований у роботі
комплекс ф ілософ ських та загальнонаукових методів, який дав змогу виріш ити
поставлені дослідницькі завдання. О тж е, на основі проведеного аналізу обраної
м етодології та
православного

використання
вірянина у

м етодів

повсякденном у

суспільства, м ож на ствердж увати,
дисертаційном у

дослідж ення

дослідж енні,

модусі

що полож ення,

збагачую ть

та

екзистенційного

буття

сучасного

українського

висунуті

й доведені в

конкретизую ть

ф ілософ сько-

релігієзнавчий понятійно-категоріальний апарат.
Д исертант переконливо та всебічно аргум ентує еф ективність авторської
дослідн иц ької м етодики окреслених проблем. На основі аналізу підходів до
осм ислення

ф еном ена

повсякденності,

виявлення

недостатньо

вивчених

секторів, застосування методів, принципів, категорій сум іж ни х філософ ських
дисциплін дали зм огу автору сф орм увати власну м етодологічну стратегію
дослідж ення. «В основі вивчення повсякденного ж иття вірую чої особи лежить

виокрем лення дж ерел ф орм ування її повсякденності свідом ості та релігійних

практик.

буденн ої релігійної

Б уденна свідом ість,

що

складає зміст

повсякденності, ф орм ується через процеси пізнання й інтерпретації. Релігійні
практики утворю ю ть ф орму та структуру повсякденності вірую чої особи.
Д ослідж ення
зум овлю є

повсякденності

обгрунтування

як

ф орми

повсякденного

існування
ж иття

соціальн ої

дійсності

вірую чої особи

як сфери

релігійних відносин» (с. 414).
Н аукова новизна ди сертацій ної роботи виявляється, насам перед, у тому,
що

в

її

полож еннях

акцентується

увага

на

дослідж ен и х

уперш е

або

удосконалених твердж ень та ідей, що стосую ться характеристик вірую чої
особи,

буденн ої

свідом ості

та

практик

як

дж ерел

повсякденності,

повсякденного ж иття як сф ери релігій них відносин. Б езум овну новизну маю ть
полож ення, щ о стали результатом аналізу буденн ої свідом ості православних
вірян, яка вклю чає ф ольклорні впливи, синкретизм релігій них уявлень із
нехристиянським и,
православного

квазірелігійним и,

релігієвибору,

науковим и

особливостей

належ ності вірян православних юрисдикцій,

ф еном енам и,

ідентичності,

специфіки
конфесійної

специф іки православних авто-

й

гетеростереотипів як м аркерів конф есій ної належ ності, особливостей рецепції
побутових м іф ологічних форм.
Науковою

новизною

вирізняється

з ’ясування

см ислових

повсякденних релігійних практик, які часто мають дискурсивний

вимірів
характер,

ф ункціоную ть у дихотом ії народного та церковного дискурсів. Н оваторським є
твердж ення

про

необхідність

розум іння

релігійних

практик

як

засобу

вклю чення надприродного у контекст повсякденності, важ ливого чинника
зміни станів і етапів повсякденності, переходу неповсякденн ого у повсякденне і
навпаки.
Дуж е важ ливим постає аналіз характеру участі православних вірян у
повсякденном у ж итті гром ади, який засвідчує, що для більш ості вірую чих осіб
громади

не

ф ункціонує,

здатні

забезпечити

переваж но,

на

відтворення

конф есійної

обрядово-ритуальном у

свідомості,

рівні.

Цінними

яка
є

спостереж ення

дисертанта

щ одо

діяльності

Ц еркви

з

м етою

подолання

субкультурності, пож вавлення спілкування, для чого організовую ться семінари,
конф еренції,

інтернет-ф орум и.

А втор

зазначає,

що

збільш ення

кількості

вікарних архієреїв покликане забезпечити зворотній з в ’язок у взаєм овідносинах
церковної ієрархії та вірян. Заслуговує на увагу

виокрем лення типів вірую чої

особистості за адаптацією до умов ж иття в православній громаді й сучасному
суспільстві. Я к базисний визначено оцерковлений тип вірянина, що відображає
систему релігійних норм і відповідає критеріям, які даю ть зм огу найкращ им
чином пристосуватися до ж иттєдіяльності в релігійній громаді (с. 253).
П ривертає

увагу

визначенння

культурної

та

релігій ної

складової

української православної ідентичності. К ультурний ком п онент православної
ідентичності

переваж ає

православний
зум овлю ю ть

обряд

в

середовищ і

хрещ ення

відчуття

духовн ої

і

позацерковних

національний
спорідненості

вірян,

для

культурний
з

яких

контекст

Ц ерквою

(с.

249).

О бгрунтованим видається твердж ення про наявність підстав для дослідж ення
православної ідентичності не лиш е через норми й цінності спільноти вірян, а як
«

належ ність носія ідентичності до соціальної групи в м еж ах релігій ної громади
(с. 255). З цієї точки зору православні клір та миряни відрізняю ться за типами
повсякденної комунікації.
А вторське

ф ілософ сько-релігієзнавче

соціально детерм інованої сфери
зробити

висновок

про

трактування

релігійного ж иття

необхідність

дослідж ення

повсякденності

дає

як

зм огу дисертанту

релігійних

практик

українського православного вірянина, з одного боку, як складову соціальних
взаєм овідносин та спосіб вклю чення в релігійні відносини, з інш ого - як засіб
о б ’єктивації релігійного досвіду (с. 373). Н а наш погляд, вагом у наукову
перспективу має твердж ення автора про значний вплив на розвиток релігійних
відносин

новітніх

способів

комунікації,

що

забезпечую ть

м ож ливість

спілкування не лиш е на рівні м ирян, а й кліру, ченців, вірян інш их конфесій,
релігій, невірую чих осіб.

Н езаперечним
практичне

здобутком

значення

конф есійного

ди сертанта

дослідж ення

виміру

постає

передусім

повсякденного

буття

теоретичне

значення

для

подальш их

вірую чої

особи.

і

розробок

Результатом

дисертаційного дослідж ення є розш ирення теоретичної та м етодологічної бази
ф ілософ сько-релігієзнавчого

і

повсякденності

вірян

українських

ф еном енологічного
православних

аспектів

ю рисдикцій

осмислення
у

контексті

сучасних релігійних процесів. М атеріали та висновки ди сертац ії м ож уть бути
використані

у

процесі

викладання

гум анітарних

дисциплін,

зокрема

релігієзнавства, ф ілософ ії релігії, ан тропології релігії, ф еном енології релігії,
соціології релігії, психології релігії, етнології релігії. П олож ення дисертації
м ож уть

бути

використані

органам и

держ авн ої

владив,

експертам и,

ЗМІ,

релігійним и організаціям и.
Без сум ніву, дослідж ення м ає чітко структуровані тем атичні розділи,
логічну та струнку систем у посилань, ш ироке коло дж ерельн их матеріалів,
використання

яких

відзначається

послідовним

і систем ним

характером.

Результати дисертаційного дослідж ення всебічно обгрунтовані та достовірні,
постаю ть

основою

для

твердж ення

про

заверш ений

характер

роботи.

П олож ення та висновки дисертації, які викладені у 50 публікаціях і достатньою
мірою

апробовані,

наукових

розвідок

м ож уть
в

використовуватися

інш их

галузях

як

теоретичне

гум анітарн ого

підгрунтя

знання,

стати

м етодологічною базою для подальш их дослідж ень повсякденності вірую чої
лю дини.
П опри схвальну оцінку дисертаційного дослідж ення, вкаж ем о на ряд
недоліків і висловим о певні побаж ання, які здебільш ого стосую ться суто
релігієзнавчих аспектів роботи:
П о-перш е, на тлі грам отного викладу м атеріалу, глибини наукового
пош уку зауваж ення критичного характеру стосується того, що в окремих
структурних

підрозділах

роботи

ди сертант

дещ о

захоплю ється

теоретизуванням і певною м ірою дистанцію ється від потреби підпорядкування
м атеріалу досягненню поставленої мети. Так, у підрозділі 2.1 «П овсякденність

вірянина як м одус соціального буття», який є сегм ентом другого розділу (с.
111-120), подекуди складається враж ення, що ди сертант надм ірно поринув у
розм ірковування

про сутність повсякденності без

п р и в’язки

до

предмета

дослідж ення.
П о-друге, характеризую чи повсякденне ж иття як соціальну дійсність, у
якій

розгортається

свідомості,

ф еном ен

практиках,

релігії,

відносинах

автор
як

акцентує

ф ормах

увагу

вияву

на

й

буденній

актуалізації

повсякденності українського православного вірянина. З інш ого боку, відомо,
що релігія втілю ється й о б ’єктивується у релігійності, яка є ф орм ою буття
релігії. У з в ’язку з цим, на наш погляд, постає питання про співвіднош ення
понять релігійності і повсякденності вірую чої особи або релігій ної спільноти.
В важ аєм о доцільним необхідність обгрунтування дисертантом характеру й
змісту використання понять релігійності й повсякденності у сфері релігійного
ж иття.
П о-третє, в дисертаційном у дослідж енні автор справедливо доводить, що
релігійні стереотипи вказую ть на конф есійну належ ність, том у п о в ’язані зі
ставленням

до

індивіда

з

боку

представників

інш их

релігійних

або

гром адянських спільнот (с. 301). Н а наш погляд, стереотипи українських вірян
православних ю рисдикцій доцільно класиф ікувати (крім усталеного поділу на
авто- й гетеростереотипи, стереотипи свідом ості й поведінки) на основі певних
критеріїв, наприклад, ети м ології стереотипів, належ ності вірян, у середовищ і
яких

ф ункціоную ть стереотипи, до

певної ю рисдикції,

рівня

спонукання

стереотипу до протистояння чи конф лікту тощ о.
П о-четверте, аналізую чи релігійні практики українського православного
вірянина, дослідник справедливо акцентує увагу на етн окон ф есій них виявах,
обрядовірстві, довільном у трактуванні повсякденних практик, щ о призводить
до

варіативності

їх

здійснення,

взаєм овпливу

церковного

й

світського

дискурсів, подекуди з переваж анням останнього. П роте, на наш е переконання,
поза увагою

автора ди сертації залиш ився

пласт

церковних

практик,

практично не зазнаю ть впливу м ирського дискурсу, а отж е -

які

будь-яких

трансф орм ацій

у

процесі

богослуж іннях,

таїнствах

їх
є

виконання.
складовою

В одночас,

наприклад,

повсякденного

ж иття,

участь

у

принаймні,

оцерковленого православного вірянина. У цьому контексті доречно було б
більш детально обґрунтувати

значення цього типу

релігійних

практик у

повсякденном у ж итті українських вірян православних ю рисдикцій.
П о -п ’яте,

дослідж ую чи

проблем и

православного

релігієвибору

у

цивілізаційном у контексті, детерм інанти змін у конф есій ном у самовизначенні,
сам овизначення православних вірян у сучасних ум овах, ди сертант ілюструє
свої висновки соціологічним и даними. В важ аєм о, що для більш глибокого
дослідж ення означених проблем , від чого дисертацій на робота, безумовно,
лиш е виграла б, доцільно було порівняти дані ем піричних дослідж ень, зокрема
Ц ентру Разум кова, щ одо рівня й характеру релігійності вірян православних
ю рисдикцій протягом кількох останніх років або десятиріччя. Для більш
вираж еної

наочності

та

структурування

статистичних

даних

результати

соціологічних дослідж ень, варто подавати у вигляді, наприклад, таблиці або
діаграми.
Н аголосим о,

що

висловлні

зауваж ення

суттєво

не

впливаю ть

на

позитивну оцінку ди сертацій ної роботи Ю. Г. Б орейка, якеа, поза сумнівом,
м істить багатий евристичний потенціал для поглиблення когнітивного пошуку
в площ ині розгортання релігійних виявів у соціальній реальності. Д остовірність
і аргум ентованість полож ень дисертаційного

дослідж ення

не

викликаю ть

сумніву. Н ауковий доробок ди сертанта м ає як теоретичне, так і практичне
значення, а висновки сприятим уть розвитку академ ічного релігієзнавства. Зміст
автореф ерату

ідентичний

основним

полож енням

дисертації.

Результати

ди сертаційної роботи достатньо відображ ені у наукових публікац іях автора та
його участі з доповідям и на наукових конф еренціях різн их рівнів.
Т аким чином, дисертаційне дослідж ення Б орей ка Ю рія Григоровича
«Буттєві вим іри повсякденного ж иття українського православного вірянина»
повністю

відповідає

вимогам,

що

висуваю ться

ДАК

МОН

У країни

до

докторських дисертацій, м істить ґрунтовний доробок у розв'язан н і важ ливої

наукової проблем и, що відповідає «П орядку присудж ення наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старш ого наукового співробітника», затвердж еном у
постановою К абінету М іністрів У країни № 567 від 24. 07. 2013 року. Д исертант
заслуговує на присудж ення наукового ступеня доктора ф ілософ ських наук за
спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство.
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