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В своєму дисертаційному дослідженні, представленому на здобуття 

наукового ступеня кандидати філософських наук, Г. А. Целковський ставить на меті 

комплексний аналіз лінгвістичних підходів у релігієзнавстві, хоча з огляду на обсяг 

проблематики тут може йтися і про систематизацію лінгвістичного релігієзнавства 

як окремої сфери релігієзнавчих досліджень, із власною предметно-методологічною 

специфікою, що можна вивести з одного з дослідницьких завдань дисертанта: 

"розкрити теоретико-методологічний потенціал проекту лінгвістичного 

релігієзнавства". Відповідно, об'єктом дослідження обрано методологію 

дослідження релігії, а предметом - лінгвістичні стратегії дослідження релігії. В 

роботі автор наводить широкий огляд вже наявних релігієзнавчих, філософських та 

інших дисциплінарних концепцій, які торкалися лінгвістичного аспекту буття 

релігії. Комплексний аналіз відповідних концепцій дозволив Г.А.Целковському 

виявити потенціальні риси процесу конституювання лінгвістичного релігієзнавства 

як окремої дисципліни, хоча реалізація цієї мети, імовірно, передбачається вже за 

межами кандидатської дисертації. 

Важливо зазначити, що в своєму дослідженні Г.А.Целковський неодноразово 

зазначає, що крім методологічної спрямованості роботи, він звертається до 

феноменологічного підходу. Це виявляється і в самій постановці питання про 

дослідження мовних аспектів буття як окремих релігій, так і релігії як такої, релігії 

в цілому. Феноменологічні дослідження наразі є, до певної міри, 

проблематизованими, зокрема і через претензію на вихід за межі емпіричного 

релігієзнавства. Втім, методологія, яка має бути накладена на різні релігійні 



традиції, повинна виходити на абстрактно-теоретичний рівень, що робить 

звернення автора до феноменологічної та філософської парадигм вельми 

актуальним і важливим. 

Дисертація Г.А.Целковського починається з визначення лінгвістичного 

виміру релігії. Автор стверджує, що наука про релігію виникла в межах філології та 

мовознавства, і хоча це твердження є дещо категоричним, оскільки до становлення 

релігієзнавства доклалися й представники філософії, соціології та інших дисциплін, 

тим не менш, справедливим є авторське твердження про те, що мовний аспект 

релігієзнавства ще "потребує теоретико-методологічного аналізу". Певним 

підтвердженням цієї тези є те, що, приміром, у класичному українському виданні 

"Дисциплінарне релігієзнавство" (2010 р.) серед майже двох десятків релігієзнавчих 

дисциплін не посіло своє місце лінгвістичне релігієзнавство як окрема галузь знань. 

Автор також слушно звертає увагу на те, що лінгвістика мала вплив на 

релігієзнавство не лише біля витоків останнього, а і протягом історії його розвитку 

в XX столітті, коли в різних дисциплінах відбувався "лінгвістичний поворот". Але 

також і в XXI столітті мовне питання в контексті релігії є вельми актуальним, і 

стосується як суперечок довкола функціонування богослужбових мов чи 

неперекладності священних текстів, так і ширшого кола питань - від використання 

релігійних текстів у екстремістських ідеологіях до правил вербалізації магічних 

формул. 

Дисертація Г.А.Целковського складається зі вступу, трьох розділів, висновків 

та списку використаних джерел. Перший розділ є своєрідною постановкою питання 

про лінгвістичне релігієзнавство, там проаналізовано відповідно релігійний вимір 

мови та лінгвістичний вимір релігії, а також розроблено концепт "мова релігії" та 

проаналізовано філософську методологію дослідження мови релігії. Другий розділ 

присвячено міждисциплінарним проектам дослідження мови релігії, зокрема, там 

розглянуто генетичний зв'язок релігієзнавства та філології, лінгвістичний поворот 

у дослідженні релігії, а також когнітивне релігієзнавство як стратегію вивчення 



мови релігії. В третьому розділі автор зосереджується на проблематиці мови релігії 

в концепціях аналітичної філософії релігії, починаючи від творчості 

Л.Вітгенштайна, і завершуючи початком XXI століття. Таким чином, обрана логіка 

дослідження є спрямована від концепту алізації "мови релігії" в бік аналізу цього 

феномену спочатку в широкому колі теорій, а потім - у тій галузі, яка, на думку 

автора, найвідоміша та найбільш перспективна для формування парадигми 

лінгвістичного релігієзнавства. 

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, слід вказати й на певні його 

недоліки та не до кінця прояснені моменти. 

1. Підрозділ 1.2 присвячено дослідженню мови релігії, а сам концепт "мова 

релігії" детально проаналізований лише в наступному підрозділі. Чи не логічніше 

було б зробити навпаки? 

2. Автор вживає специфічну термінологію, яку іноді важко експлікувати, було 

б доцільно більш-менш експліцитно прояснити авторське розуміння термінів 

"онтосемантика", "концептосфера релігії" та деяких інших, приміром, у вступі до 

дисертаційного дослідження. 

3. Приділяючи чимало уваги "мові релігії", автор разом із тим менше уваги, 

як здається, приділяє проблемі вербалізації релігійного досвіду. Разом із тим, 

релігійний досвід є важливою категорією феноменології релігії. На с. 46 автор пише 

про те, що "принципова невимовність містичного досвіду змушує релігійну мову 

насичувати специфічною термінологією, символічною мовою, алегоріями та 

метафорами". Як відбувається мовлення про релігійний досвід? Чи є омовлення 

досвіду необхідним способом переведення індивідуального досвіду в 

інтерсуб' єктивну площину, тобто раціоналізації? 

Висловлені зауваження не заперечують актуальності дисертаційного 

дослідження, його наукової новизни та обґрунтованості аргументів. Дисертація має 

безперечне теоретичне та практичне значення, її положення можуть бути 

впроваджені у дослідження як релігії загалом, так і окремих релігій, а також 



викладання релігієзнавства в українських навчальних закладах. Дослідницький 

підхід, що репрезентований в дисертації, є важливим внеском в українське 

релігієзнавство та може в майбутньому сприяти виокремленню лінгвістичного 

релігієзнавства як окремої релігієзнавчої дисципліни. Автореферат дисертації 

адекватно відображає зміст дисертації, а також її висновки. 

Завдання, що були сформульовані на початку роботи, виконані, мета 

дисертаційного дослідження досягнута. Положення, що виносяться на захист, 

мають безперечну наукову новизну та достатньо аргументовані. Основні ідеї 

дослідження та її головні висновки пройшли належну апробацію і репрезентовані в 

достатній кількості наукових публікацій. Апробація результатів дослідження на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях відповідає 

чинним вимогам до кандидатських дисертацій. 

Дисертаційне дослідження Целковського Геннадія Анатолійовича "Мовні 

аспекти дослідження релігії: теоретико-методологічний аналіз", подане на здобуття 

наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 -

релігієзнавство, є оригінальним, обґрунтованим дослідженням, що виконане на 

належному теоретичному рівні, відповідає вимогам "Порядку присудження 

наукових ступенів", затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 24 

липня 2013 р. №567 (зі змінами), а автор заслуговує присудження йому наукового 

ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство. 
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