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РЕЛІГІЯ
В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
Н.Наумова∗ (м. Севастополь)

ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНІ ПОШУКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Сьогодні стає все більш очевидним, що розвиток цивілізації
йде принаймні двома різними шляхами. Це - шлях Сходу і шлях Заходу
в широкому розумінні. Схід не породив такого різноманіття
філософської думки, як Захід, але навряд чи духовний світ Сходу
можна вважати від цього більш бідним. Швидше навпаки. Водночас,
порівнюючи духовний світ Сходу і Заходу, ми вже не можемо
обмежуватися особливостями філософської думки як вищим
досягненням людської свідомості. Порівняння не філософських
систем, а скоріше духовних світів є більш правомірним, якщо
порушувати питання в такому ракурсі.
Духовний світ Сходу і духовний світ Заходу - це два різних
світи, що найчастіше будуються на цілком протилежних
парадигмальних установках. Для аналізу духовного світу східнослов'янських народів з'ясування цієї відмінності має принципове
значення, оскільки інакше унеможливлюється аналіз як філософської
думки, так і культурної спадщини в цілому.
У світлі нашого аналізу особливий інтерес викликають погляди
К. Юнга і А.Швейцера, які спробували виявити те найбільш істотне,
що є характерним для східного і західного світів.
Відзначаючи відмінності західного і східного способів
мислення, Юнг справедливо наголошує на наступній головній
відмінності духовних домінант: Захід є екстравертним, його більше
цікавить зовнішній світ, а внутрішні суб'єктивні відчуття
сприймаються всього лише як суб'єктивні. Схід же навпаки є
інтровертним, бо ж він більше стурбований внутрішнім світом людини.
Говорячи про наші вітчизняні терени, можна зауважити, що
для нашої спільноти є більш характерною інтровертна, ніж
екстравертна установка. Проте споконвічні роздуми і страждання про
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