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WARTOŚĆI DUCHOWE KULTURY ROSYJSKIEJ

W dzisiejszych czasach zdaje się być bezpowrotnie utracone poczucie harmonii bytu 
człowieka w otaczającym świecie. Eliminacja sfery duchowej społeczeństwa, stanowiącej 
całokształt specyficznych relacji społecznych, w których realizowana jest suma cech 
społecznych, odpowiada za owe zakłócenie. Jednakże, potencjał pozwalający na usunięcie 
wymienionego zakłócenia, nigdzie nie zniknął. W naszym przekonaniu duchowość, jako 
zasadnicza społeczno-humanistyczna cecha człowieka, występując w roli regulatora form 
powiązań międzypodmiotowych, oraz określając na poziomie genetycznym historycznie 
ukształtowany system wartości kulturowych grupy narodów słowiańskich w ogóle, oraz 
narodu rosyjskiego w szczególności, może posłużyć jako podstawa do stworzenia bardziej 
przyjaznego obrazu duchowej rzeczywistości w rosyjskiej przestrzeni społecznej. Po analizie 
jej struktury, treści, formy przejawiania się charakteru narodowego, będziemy w stanie 
wyróżnić [wartości] decydujące, zasadnicze oraz zapożyczone, łatwo przychodzące (lub 
narzucane, pojawiające się w wyniku ekspansji) i bezpowrotnie znikające wraz z upływem 
czasu.

Do zagadnienia priorytetowych wartości duchowych i kulturowych dużą wagę 
swego czasu przywiązywali A. S. Chomiakow, N. A. Bierdiajew, N. O. Łosski i inni myśliciele. 
Podsumowując ich opinie, należy podkreślić, że charakter społeczny, jako zespół najbardziej 
trwałych, istotnych cech, specyficznych dla określonej grupy, znaczącej warstwy ludzi, jest 
efektem długiego rozwoju społeczno-kulturalnego. Konsolidację pomiędzy podmiotami 
społeczeństwa rosyjskiego zapewniają społeczne normy humanistyczno-moralne, które 
ukształtowały się na przestrzeni tysiącleci. One wytwarzają w człowieku powszechnie 
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znaczące zasady moralne i składają się na pewną hierarchię wartości duchowych. Wartości 
duchowe w obszarze kultury to pojęcie uogólniające, które obejmuje historycznie i społecznie  
pieczołowicie wypracowane, zaaprobowane, a zatem najbardziej trwałe, niezachwiane idee, 
ideały, cele, do których wspólnota społeczna dąży w procesie  egzystencji. Stanowią one 
jednolity motywacyjny system wartości i norm społecznych, regulujący ludzkie zachowanie 
i zapewniający konsolidację grup w społeczeństwie. Wartości duchowe i kulturowe 
(maksymy, nakazy, normy moralne) odzwierciedlają tradycję kulturową danego narodu, 
zebrane doświadczenie, powszechnie uznaną, (lecz nie zawsze w otwartej formie) formułę 
relacji międzyludzkich, tradycyjną Umowę społeczną. Składając się na system, mogą one 
nabierać precyzji, zmieniać się wraz z upływem czasu i okolicznościami życiowymi.

Mówiąc konkretnie o rosyjskiej historii, należy podkreślić, iż w okresie pogaństwa 
kultura wchłonęła tysiącletnie doświadczenie związane z walką o przetrwanie w ramach 
rodu i plemienia, ścisły podział na swoich i obcych. Ci ostatni byli postrzegani jako 
znajdujący się poza strefą stosunków równoprawnych. W ramach tego świata ukształtowały 
się takie orientacje wartościujące, jak egoizm, czyli absolutny priorytet interesów własnego 
rodu, plemienia, rodziny; opieranie się na sile – najwyższy argument w niekończących 
się wojnach i waśniach; bezwzględna subordynacja pomiędzy członkami wspólnoty 
korelująca z hierarchią systemu przyrodniczego (naturalnego) Ziemi. Suwerenność całości 
– społeczeństwa, rodu, plemienia – zawsze była stawiana wyżej, niż suwerenność jego 
składników (części) – poszczególnych przedstawicieli. Suwerenność świata przyrodniczego, 
zachowanie zdrowych warunków życia dla wielu przyszłych pokoleń jest wyższa od 
suwerenności wspólnoty ludzkiej, z jej chwilowymi interesami.

Na tym etapie społeczeństwo stanowiło struktury socjalne organicznie zakorzenione 
w niszy ekologicznej. Taki efekt osiągano przez całkowitą rezygnację z przekształcenia 
środowiska przyrodniczego, bezwzględne utrzymywanie ukształtowanych prymitywnych 
form gospodarowania i trybu życia. Normatywem wartościującym, którego dotrzymywano i 
tradycyjnie przekazywano młodszym współplemieńcom, był rozwój duchowy, zrozumienie 
tajemnic życia przyrody i siły ducha odkrywanej przez zanurzenie. W takiej wspólnocie 
nie istniało dążenie do wzbogacenia się, za prawdziwą wartość uznawano żywą przyrodę. 
Rozwój duchowy był ukierunkowany do wewnątrz – człowiek tworzy Ducha (Boga) w 
samym siebie.

Dwie przeciwstawne tendencje – Zachodnia i Wschodnia – wywarły istotny wpływ 
na ukształtowanie się rosyjskiej hierarchii wartości duchowych. Rozwijając się na styku 
dwóch cywilizacji, Rosja odczuła tak mocny gospodarczy, polityczny i duchowy wpływ 
Wschodu, jakiego nie mógł odczuć żaden inny kraj Europy. Azjatycki sposób produkcji z 
charakterystyczną dla niego specyfiką przez pewien czas wywierał decydujący wpływ na 
kształtowanie się charakteru narodowego, psychologię społeczną przedstawicieli wszystkich 
narodowości zamieszkujących Rosję. Znajdując się między dwiema kulturami – Zachodnią 
i Wschodnią, wchłaniając je, Rosja połączyła wschodnie podporządkowanie jednostki 
klanowi rodowemu, wspólnocie, oraz zachodni indywidualizm –pełen szacunku stosunek 
do jednostki.

Na przestrzeni ostatniego tysiąclecia rozwój duchowy narodu rosyjskiego był 
nierozerwalnie związany z Cerkwią Prawosławną, która połączyła wiele plemion w jednolite 
państwo. Jednoczyła ona naród rosyjski w walce przeciwko jarzmu tatarskiemu. Pogrom 
Złotej Ordy wzmocnił pozycję prawosławia, które coraz bardziej zamieniało się w trzon 
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duchowy podnoszącego się narodu. Jej podstawowy imperatyw duchowo-wartościowy 
polegał na zapewnieniu jedności społeczeństwa w wierze, uznaniu bezsporności nakazów 
i kanonu świętych ksiąg. Prawosławny światopogląd występuje w roli normatywu spójności 
społeczno-humanistycznej między podmiotami, w którym ciągle realizowane jest 
wewnętrzne własne odrębne Ja (dzięki edukacji, kazaniom, operowaniu potencjałami).

Analizując humanistyczną naturę wyznania prawosławnego, rozpatrujemy nie 
abstrakcyjną i nieobjętą "rosyjską duszę", lecz jej obiektywne przejawy i konkretne rezultaty 
prowadzące do rzeczywistej całości. Specyficzny narodowy typ myślenia Rosjanina znajduje 
swój bezpośredni wyraz w intuicyjnym odczuwaniu świata. Jego istota i podstawowy cel 
leży nie w obszarze bezstronnego teoretyzowania, lecz zawsze w religijno-emocjonalnej 
interpretacji życia, uprzedmiotowieniu potencjału duchowego i moralnego. "Bezpośrednie 
uczucie, że mój byt jest właśnie bytem, że on (mój byt) należy do bytu powszechnego i 
zakorzenia się w nim, i że doskonała istota życiowa osobowości, jej myślenie, jako rodzaj 
jej działalności, przetrwają tylko na tym gruncie, – poczucie bytu, które jest nam dane 
nie od zewnątrz, lecz istnieje wewnątrz nas (nie stając się w ten sposób [poczuciem] 
subiektywnym), poczucie naszego głębinowego bytu, które jednocześnie obiektywnie, 
nadindywidualnie i samooczywiście stanowi istotę typowo rosyjskiego ontologizmu" [7]. 
Według S. L. Franka, taki typ "odczuwania życia" wynika z rosyjskiej religijności. Może on 
być zrealizowany na różne sposoby – przez wewnętrzny sposób myślenia, przez wiarę, przez 
zewnętrzne działania. Jednak, zawsze jest to czynne wcielenie w życie "bytu (egzystencji) 
w Bogu". Taki typ myślenia należy rozumieć jako konsekwentnie przemyślany, organiczny, 
zorientowany duchowo światopogląd.

Tradycyjnie, do systemu wartości duchowych rosyjskiej kultury prawosławnej 
włączano religijność, umiłowanie wolności i patriotyzm, kolektywizm i ludowość, 
samodzierżawie (samowładztwo). Są to te cechy ogólne, które najczęściej można spotkać u 
Rosjanina, i które ilościowo są charakterystyczne dla całego narodu rosyjskiego, stanowiąc 
swoistą cechę jego społecznej całości.

W swojej rozprawie "Charakter narodu rosyjskiego" N. O. Łosski nazywa religijność 
najgłębszą cechą Rosjanina [4, str. 240–254]. Jest ona szczególną, najbardziej znaczną częścią 
życia, ściśle z nim związaną, ponieważ w niej przejawia się stosunek człowieka do absolutu, 
postrzegania Boga jako najdoskonalszej, absolutnej istoty. Prawosławne nabożeństwo, jego 
rytuał jest pełny przeżycia bliskości Pana Boga. Religijność wyraża się w chrześcijańskiej 
miłości bliźniego, w wysławianiu Świętej Rusi (nie potężnej, wielkiej lub bogatej), w 
pokorze i łagodności. Zasadniczą ideą rosyjską jest idea eschatologiczna Królestwa Bożego 
(Bierdiajew) oraz panującego w nim absolutnego dobra. Według L. P. Karsawina, rosyjska 
religijność jest nieodłączna od wojującego ateizmu. Tracąc wiarę, "zwątpiwszy w absolutny 
ideał", Rosjanin potrafi przejść drogę (obrócić się) od "nieprawdopodobnego posłuszeństwa 
wobec prawa aż do najbardziej niepohamowanego, bezgranicznego buntu" [3, с. 166].

Element religijny postrzegania świata przez Rosjanina wypracował takie orientacje 
wartościujące jak soborność  (zespołowość, soborowość, ros. соборность, sobornost') i 
ascetyzm, zdolność (gotowość) do poniesienia cierpień i ofiar w imię świętej wiary, na ile nie 
okazałyby się one uciążliwe. Etymologicznie znaczenie wyrazu "soborność" (zespołowość, 
soborowość) pochodzi od staroruskiego "sobor" (ros. собор), nie ma dokładnych 
odpowiedników w innych językach (częściowo jest bliskie znaczeniowo wyrazu greckiemu). 
W słowniku języka staroruskiego I.  I.  Srezniewskiego wyodrębniono cały szereg znaczeń 
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pojęcia "soborność", najbardziej aktualnymi z których dla nas są: "dotyczący wszystkich; 
po-łączenie, z-bieranie (z-gromadzenie), z-goda wiernych" [6; 1, str. 17]. Soborność 
częściowo jest uwarunkowana wspólnotowym postrzeganiem świata i sposobem życia 
narodu rosyjskiego. Jest ona rozumiana jako pierwotna niepodzielna jedność, całościowe 
połączenie swobody i jedności wielu osób na gruncie miłości do Boga. Taka miłość łączy 
w sposób swobodny wiernych w cerkwi. Soborność zakłada istnienie jedności moralnej 
wspólnoty, podporządkowanej interesom cerkwi i religii. Tylko taka jedność moralna może 
służyć jako podstawa do czynności indywidualnych. S. L. Frank mianuje soborność "my-
światopoglądem". Według jego słów, "My" jest taką konkretną całością, w której nie tylko 
mogą istnieć jej części, od niej nieodłączne, lecz również [taka], która sama przenika każdą 
część i w każdej występuje w pełnej mierze" [7]. Soborność należy postrzegać jako wewnętrzną 
wytworność duchową kryjącą się za zewnętrzną cerkiewnością, jedność wszystkich ludzi 
między sobą i wszystkich razem – z cerkwią. Takie dążenie jest czysto rosyjskim, wyznanie 
prawosławne nie przeciwstawia jednej jednostki drugiej, i wszystkich – autorytetowi cerkwi. 
Dla soborności charakterystyczna jest humanistyczna natura światopoglądu prawosławnego 
przejęta ludzkością, jednością, związkiem boskiego i ludzkiego [2].

Ascetyzm znajduje swój wyraz w zakonnictwie. Prawosławne zakonnictwo 
poświęca (podporządkowuje) swoje życie żywemu doświadczeniu religijnemu: modlitwie za 
własną duszę i duszy wszystkich wiernych. Jest to swobodny i świadomy wybór zrzeczenia 
się dóbr i rozkoszy ziemskich, na korzyść możliwości przebaczenia ludzkości w Królestwie 
Bożym, dążenie do wyższej (nieziemskiej) duchowości.

Umiłowanie wolności i patriotyzm w charakterze wartości zostały wypracowane w 
rosyjskiej kulturze w warunkach stałego zagrożenia wewnętrznego. Jarzmo tatarskie (XIII–
XV ww.), najazd polsko-szwedzki (XVII w.), najazd Napoleona (XIX w.) zagrażały utratą 
niepodległości narodowi rosyjskiemu. Odważna walka przeciwko wrogom zewnętrznym na 
przestrzeni całej naszej historii kształtowała w Rosjanach te cechy. Umiłowanie wolności 
rozwijało się w narodzie rosyjskim również pod wpływem czynników wewnętrznych. Ustrój 
pańszczyźniany i samodzierżawie nie zamieniły rosyjskiego chłopa w niewolnika. Pod 
wpływem dążenia do wolności pojawiło się takie zjawisko jak kozactwo, które powstało 
w rezultacie ucieczki odważnych, sprytnych ludzi szukających wolności od ziemianina i 
państwa. Miłujący wolność Rosjanie zagospodarowali surowe ziemie Syberii i Północy Rosji. 
Wola – jest to zarazem swoboda ducha, wolność, niezależność, i własne życzenie człowieka. 
Postrzegano ją jako możliwość realizacji wewnętrznego potencjału, czasem łączącą się ze 
wcieleniem w życie szlachetnej idei "Służenia Ojczyźnie".

Stałym elementem hierarchii wartości duchowych jest kolektywna natura 
wspólnoty ludzkiej – kolektywnej działalności, pracy, życia. Orientacje wartościujące 
kultury rosyjskiej utrwalały normy zachowania odpowiadające celowi przystosowania się 
do środowiska naturalnego. Środkiem służącym przystosowaniu się do rosyjskiej przyrody 
aż do końca XIX w. była działalność rodowa, wspólnotowa lub rodzinna, dlatego w kulturze 
rosyjskiej w charakterze najwyższej wartości stworzono duchowy ideał kolektywu, rodu, 
wspólnoty, rodziny. Do kręgu wartości kolektywistycznych, rodowych i rodzinnych w Rosji 
włączano również władzę najwyższą. Książę (lub car) był nie tylko władcą, lecz, przede 
wszystkim, ojcem. Car-batiuszka był uosobieniem prawdy i harmonijnego współistnienia w 
społeczeństwie, broniącym tych najwyższych wartości. Pod jego opieką cały kraj uważano 
za jakby wielką rodzinę, w której panują ideały pokory, życzliwości, szczerości, sumienności, 
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miłosierdzia. Stąd wynika ta tradycyjna niepodzielność w kulturze rosyjskiej państwa, 
społeczeństwa i narodu. System państwowy rozpatrywano, przede wszystkim, jako sposób na 
polepszenie życia społeczeństwa. Charakteryzując ludowość jako wartość kultury rosyjskiej, 
należy zwrócić uwagę na to, że ona znajduje się u podstaw każdej pożytecznej (na rzecz całej 
ludzkości) działalności; lub, mówiąc bardziej dokładnie, każda prywatna działalność, tak 
osobista, jak i ogólnoludzka, jest działalnością na rzecz całej ludzkości. Ludowość zakłada 
miłość do własnego narodu, duchową i świecką nierozłączność z nim.

Na przestrzeni tysiącletniej historii w Rosji ukształtowała się pewna forma mocno 
scentralizowanej bezgranicznej autorytatywnej władzy. Samodzierżawie w pełni pasuje do 
systemu orientacji wartościujących Rosjanina. Było ono pobłogosławione przez prawosławie, 
jako najlepsza forma władzy. Tylko poprzez stosowanie przymusu państwowego, będącego 
w swej istocie zewnętrznym czynnikiem jednoczącym, możliwe jest przekształcenie tak 
wielkiego rozproszonego mnóstwa w realny jednolity system. Nie dawniej niż 100 lat temu 
państwo i cerkiew nie ujmowano inaczej, niż razem: władca (car) był pomazańcem Bożym 
i stał na czele Cerkwi prawosławnej w realizacji jej czynnego bytu praktycznego. Rosja, jako 
gigantyczne i mocne państwo, polegała nie tyle na idei świecko-politycznej, ile na monarchii, 
z pełnym religijnym uznaniem cara – nosiciela jedynego wyznania religijnego narodu 
rosyjskiego. Prawosławie wypełniało samodzierżawczą formę ustroju społecznego duchową, 
moralną, estetyczną i ideologiczną treścią. Kultura rosyjska żyła ideałem "ludowego cara", 
zdolnego do poniesienia cierpień w interesie narodu, zorganizowania oporu wrogowi 
zewnętrznemu i obrony narodu przed samowolą urzędników. Nawet w dniu dzisiejszym nie 
zgasł mętny obraz ideału "cara-batiuszki", zdolnego zrobić porządek we własnym państwie, 
ustanowić sprawiedliwą władzę, bronić i wysławiać duchowo swoją Ojczyznę.

Obecnie naszej świadomości społecznej narzucany jest ogrom wartości niebędących 
dla nas ojczystymi i znaczącymi, jednakże ogłaszanych takimi na poziomie najnowszego 
postrzegania współczesnego życia. My jesteśmy właścicielami ziemi, taką rolę zapewnia 
nam koncepcja pierworództwa wskazując nasze szczególne przeznaczenie i prawa. Sama 
wiara jest tylko rytuałem, którego należy przestrzegać licząc na aprobatę społeczną, który 
jednak do niczego nie zobowiązuje. Gromadzenie dóbr materialnych i osiągnięcie możliwie 
wyższego statusu społecznego są rozpatrywane jako wstępne warunki zapewnienia pełni 
rozwoju wyrażenia samego siebie i wolności ducha. Całe życie poświęcone jest nieustannej 
walce o wzmocnienie własnej pozycji w społeczeństwie. Człowiek sam przydzielił sobie 
prawo do życia na koszt kapitału przyrodniczego, przekształcania przyrody, kierując się 
potrzebami dnia dzisiejszego i nie martwiąc się o przyszłość.

Najbardziej charakterystyczną cechą naszej cywilizacji jest zorientowanie na 
wzrost gospodarczy. "Bogactwo materialne staje się najwyższym idolem wszystkich warstw 
społecznych. Jest ono uznawane za środek na nieszczęścia, klucz do rozwiązania wszystkich 
kłopotów" [5, str. 47]. Konsumpcjonizm (utylitaryzm jako religia ziemskiego dobrobytu) stał 
się kultem i dąży do opanowania wszystkich dziedzin egzystencji ludzkiej – od stosunku do 
Człowieka aż do stosunku do Natury [8]. Wymienione wartości należą do celowo-racjonalnej 
drogi rozwoju, one słabo korelują z tradycyjnymi duchowymi orientacjami wartościującymi 
społeczeństwa rosyjskiego. Jednakże, jest nam trudnie stawiać im opór, ponieważ są one 
podtrzymywane przez wszystkie struktury państwowe na wszystkich szczeblach, przez 
kołowrót i mozaikowość współczesnych czasów, na nienadążanie za którymi nie możemy 
sobie pozwolić.
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Rozpatrywane twierdzenia doprowadzają nas do w pełni uzasadnionego wniosku, 

że społeczeństwo rosyjskie nie będzie w stanie przetrwać bez akceptacji genetycznie 
uwarunkowanego i historycznie potwierdzonego duchowo-wartościowego ukierunkowania 
rozwoju społecznego. Specyficzny narodowy typ myślenia Rosjanina to nie tylko 
spekulatywna teoria filozoficzna lub teza przekazywana za pośrednictwem pewnej podstawy 
teoretycznej, lecz bezpośredni wyraz duchowego odbierania świata. Jego istotą oraz 
celem podstawowym pozostawały zawsze religijno-emocjonalna interpretacja życia oraz 
uprzedmiotowienie potencjału duchowego i moralnego. Rozwój duchowy jest warunkiem 
wyjściowym, kluczem do rozwiązania zagadnienia przetrwania naszej cywilizacji.
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