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ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНСЬКОМУ
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ:

демаркація конструктивного і деструктивного впливів
Історія людства за своєю найглибшою сутністю є історією
розвитку думки і віри.
Неможливо зрозуміти культуру народу,
залишивши віру його без уваги, не вивчивши її досконало, адже
формуючи свою віру, народ формує своє ставлення до Бога, світу,
людей, і до самого себе [Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування
українського народу.-К.,1992.- С. 6].
Понад тисячоліття тому відбулась подія, наслідки якої й досі
визначають зміст нашого життя. Це - запровадження християнства в
Київській Русі.
Оскільки релігія, будучи формою суспільної
свідомості, відображає усю сукупність як духовного, так і матеріального
буття, зрозуміло, жоден з напрямків культури, жодна її інституція не
могли залишитись індиферентними до сакрального впливу на них нової
релігії. Відтак, із уведенням християнства почалася нова доба в усіх
галузях давньослов’янського життя: політиці, релігії, культурі.
Сьогодні дедалі більше в наукових дослідженнях, особливо
зарубіжних, приділяється уваги проблемі співіснування християнства і
язичництва, їх впливу на подальший розвиток культури. Так, ряд вчених
цю проблему розглядає як одну з головних для розуміння соціальної
психології, самосвідомості та політичної культури і Давньої Русі, і
сучасної України. Існує також поліфонія й діаметральна оцінка поглядів
на предмет конструктивного і деструктивного векторів впливу
християнства на соціокультурний фон українського соціуму: розуміння
його як явища, що "створило нові форми руської культури", внесло в
життя народу “вищу мораль, вищі ідеали ... " [Удод Г. Що дало
християнство Україні за перше тисячоліття // Хрестоматія 1000-ліття
хрещення Руси-України.- Філадельфія – Торонто, 1986.-С. 114] і визнання
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