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Реферат (укр.)
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в українському православ’ї протягом століть триває з різною
інтенсивністю та спрямованістю полеміка щодо мови богослужіння. Ця багатоаспектна та різновекторна дискусія
виходить далеко поза межі конфесійного простору, адже стосується осмислення мови в житті народу та визначає
напрями культурного розвитку й політичного утвердження в політичному глобальному дискурсі, що особливо чітко
простежується в сьогоднішній соціо-культурній ситуації. Філософсько-релігієзнавчий аналіз взаємин мови релігії і
національної мови в історії українського православ’я дозволяє виявити як глибинні особливості ментальності
українського етносу, так і специфіку світогляду сучасних православних українців. Геополітична ситуація, специфіка

релігійних процесів у поліконфесійній державі та світовому православ’ї, «самовизначення» православних у зв’язку зі
створенням ПЦУ особливо актуалізували проблему богослужбової мови українського православ’я. Це надає дослідженню
виразної суспільної актуальності, оскільки питання богослужбової мови православ’я є частиною так званого «мовного
питання», що є на сьогодні одним із найбільш заполітизованих в українському суспільстві. В теоретичному аспекті
головною колізією дисертаційного дослідження є використання національних мов в якості сакральних у православних
країнах, що історично входять в ареал церковнослов’янської мови, та аналіз шляхів вирішення цієї проблеми
православними церквами цих країн, яке формує предметне поле міждисциплінарного дослідницького інтересу
релігієзнавства, лінгвістики та філософії мови, а також їх субдисциплін, що розвиваються у сучасній гуманітаристиці:
лінгвістичного релігієзнавства, лінгвокультурології, етнолінгвістики, психолінгвістики тощо. Проблема богослужбової
мови вирішується також у християнському богослов’ї, зокрема у біблеїстиці та герменевтиці. Незважаючи на значний
теоретичний доробок суміжних гуманітарних дисциплін (джерелознавства, етнопсихології та лінгвокультурології) й
розроблену в останні роки теоретико-методологічну базу лінгвістичного релігієзнавства у вітчизняному релігієзнавчому
дискурсі практично відсутні системні дослідження богослужбової мови українського православ’я. Відтак, теоретичні й
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комплексного релігієзнавчого аналізу. Попри існування окремих історичних та релігієзнавчих досліджень богослужбової
мови православ’я в Україні, аналіз їх філософсько-релігієзнавчих аспектів у запропонованому ракурсі ще не проводився.
Наявність значного масиву конфесійних християнських джерел, а також наукових розвідок спорідненої тематики
засвідчує можливість та актуальність проведення філософсько-релігієзнавчого дослідження богослужбової мови
українського православ’я.

Реферат (англ.)
The relevance of the research topic is due to the fact that in Ukrainian Orthodoxy for centuries the controversy over the
language of worship has continued with varying intensity and direction. This multifaceted and multi-vector discussion goes far
beyond the confessional space, as it concerns the understanding of language in the life of the people and determines the
directions of cultural development and political affirmation in political global discourse, which is especially clear in today's sociocultural situation. Philosophical and religious analysis of the relationship between the language of religion and the national
language in the history of Ukrainian Orthodoxy reveals both the deep features of the mentality of the Ukrainian ethnic group
and the specifics of the worldview of modern Orthodox Ukrainians. The geopolitical situation, the specifics of religious
processes in the multi-confessional state and world Orthodoxy, the "self-determination" of the Orthodox in connection with the
creation of the PCU especially highlighted the problem of the liturgical language of Ukrainian Orthodoxy. This gives the study a
clear social relevance, as the issue of the liturgical language of Orthodoxy is part of the so-called "language issue", which is
currently one of the most politicized in Ukrainian society. In theoretical terms, the main conflict of the dissertation research is
the use of national languages as sacred in Orthodox countries, historically part of the Church Slavonic language, and analysis of
ways to solve this problem by Orthodox churches in these countries, which forms the subject field of interdisciplinary research
interest in religion philosophy of language, as well as their subdisciplines that are developing in modern humanities: linguistic
and religious studies, linguistic and cultural studies, ethnolinguistics, psycholinguistics, etc. The problem of liturgical language is
also solved in Christian theology, in particular in biblical studies and hermeneutics. Despite the significant theoretical
achievements of related humanities (source studies, ethnopsychology and linguoculturology) and the theoretical and
methodological basis of linguistic religious studies developed in recent years, there are almost no systematic studies of the
liturgical language in the domestic religious discourse. Therefore, the theoretical and practical aspects of the formation and
functioning of the liturgical language of Ukrainian Orthodoxy require a comprehensive religious analysis. Despite the existence
of separate historical and religious studies of the liturgical language of Orthodoxy in Ukraine, the analysis of their philosophical
and religious aspects in the proposed perspective has not yet been conducted. The presence of a significant array of
confessional Christian sources, as well as scientific research on related topics testifies to the possibility and relevance of
conducting a philosophical and religious study of the liturgical language of Ukrainian Orthodoxy. The purpose of the dissertation
is a comprehensive philosophical and religious study of the formation, transformation and change and modern functioning of
the liturgical language of Ukrainian Orthodoxy. The scientific novelty of the study is a comprehensive philosophical and religious
analysis of the formation, transformation, change and functioning of the liturgical language of Orthodoxy in Ukraine as a unique
phenomenon of national spiritual culture, which contributes to the status of national language, preservation and development of
spiritual culture around Orthodox moral values.
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