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Протягом тисячоліть релігія через універсальну систему своїх
цінностей активно впливала на формування світогляду в усіх його
найважливіших аспектах, в тім числі й у суто науковому, допомагаючи
або, навпаки, заважаючи актуалізації духовно-практичного потенціалу
культури. І хоч інтенсивний науково-технічний розвиток істотно вплинув
на долю самої релігії, призвівши до “переоцінки” її окремих цінностей,
останні не втратили своєї, без перебільшення, провідної ролі в житті
людини і суспільства. Питання про смисл релігійних цінностей, про їх
унікальну значущість, як і раніше, має важливе значення. Можливо, що
навіть сьогодні воно ще більш актуальне, ніж у попередні роки.
Як будь-яке культурне явище, релігія постійно змінюється,
спонукаючи до перманентного переосмислення наших уявлень про неї.
Нині людство продовжує шукати відповіді на здавалося б уже давно
з’ясовані питання. На жаль, філософи і релігієзнавці часто демонструють
абсолютну безпорадність перед однією начебто простою суперечністю. З
одного боку, констатують вони, поглиблюється криза релігійності,
зростає секуляризація культури, а з іншого - релігія, всупереч усьому, не
вмирає і навіть еволюціонує, виходячи з чергової такої кризи оновленою
та ще сильнішою, ніж до того. Тому й обмежуються здебільшого
безпорадною констатацією: «з одного боку..., але з іншого боку...»,
вважаючи, очевидно, таке пояснення виявом діалектичної «мудрості» й
«усебічності». Ми говоримо в даному випадку лише про виважені й
помірковані оцінки, відкидаючи крайнощі, притаманні як войовничому
атеїзму, так і фанатичному релігійному догматизму й фундаменталізму.
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