
Buitenland 

Dr. W. Rood 

Het Russische geloof 
zal de Europese 
cultuur verrijken 

De meerderheid van het Russische volk is 
niet communistisch Het heeft een diep 
wantrouwen dat ver!ammend werkt. Ook 
binnen de Russisch-orthodoxe kerk is er 
nog geen sprake van actieve betrokken
heid. Desondanks is het Russische volk 
zeer gelovig gebleven. 

De meer dan 70 jaar communistische dic
tatuur in de Sowjet Unie lijkt een samenle
ving achter te Iaten, die op instorten staat: 
in de economie, in de infrastructuur, in de 
partijdiscipline . . Hoe staat het met de 
geestelijke situatie van het volk? 

Deze vraag is gemakkelijker te formule
ren dan te beantwoorden. Met minder 
moeite zou ik de gevoelens kunnen weer
geven van fruittelers in Bangert of Betuwe 
na een nachtvorst in april, of bij Staatsbos
beheer de stemming weten te peilen na 
een schadelijke storm, dan dat ik van be
woners van de Sowjet Unie gedachten en 
gevoelens registreer in deze tijd van pere
strojka, nu de hete ademtocht van 73 jaar 
communisme luwt en lijkt te gaan liggen. 

Overigens, wat staat ons nog aan ver
rassingen te wachten tussen datum van in
levering van dit scnptum en de dag, waar
op het gelezen wordt? Staan we niet dage
lijks verbaasd, de eigen ogen niet gelo
vend, te kijken naar de plotselinge 
ineenstorting van het marxisme-leninisme? 
Deze ideologie, die zelfbewust en arrogant 
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een octopus gelijk haar tentakels over aile 
werelddelen uitstrekt, verliest in korte tijd 
haar hart. Drie eeuwen duurde het verval 
van het Romeinse Rijk. In nog geen twee 
jaar tijd lijkt het communisme te worden 
weggevaagd zoals een hoge boom, met 
zware kruin het bos beheersend, door 
storm met windkracht 12 ineens geveld 
wordt. En dan blijkt, hoe molm en hoi de 
boom al was en hoe het wortelbed zijn 
diepgang miste. De haat van mensen in 
het Oosten is z6 groot, dat geen concept 
van nieuwe orde aanvaardbaar is, als het 
in woord of opzet herinnert aan communis
me of socialisme, terwijl democratie en li
beraal-kapitalisme hoog scoren. Velen in 
het Westen koesteren de gedachte, dat 
het kapitalisme de minst slechte vorm van 
samenleving blijkt, en zijn geneigd triomfa
listisch onderuit te liggen, zich onttrekkend 
aan verantwoordelijkheid voor de grote 
gemeenschap. (Castoriadis in Le Monde 
25.4.1990). 

Hoe staat het met de geestelijke situatie 
van de Sowjet-volkeren? De 104 volkeren 
en volkjes met elk hun eigen geschiedenis 
en cultuur, eigen godsdienst en volksaard. 
Beperking tot het Russische volk, met zijn 

Dr W. Rood was van 1970 tot 1989 secretaris van de Ne
derlandse brsschoppenconferentie. Vele malen bezocht 
hiJ Oosteuropese Ianden voor onder andere Pax Christr. 
de Raad van Kerken en de Nederlandse brsschoppen. 
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Bu1tenland 

140 miljoen mensen het grootste van aile 
SowJet-volken, lijkt me hier geboden om te 
voorkomen, dat mijn antwoord op de vraag 
te algemeen en vaag zou worden. 

Veranderingen 
Verandenngen begonnen in de Oosteuro
pese satellietlanden, waar sinds november 
1989 een sprong naar voren gedaan is 
naar een meer menselijke, meer gecivili
seerde samenleving. In planning en in dro
men over onafhankelijkheid, over kapitalis
me, over democratisch socialisme, Euro
pese vredesgaranties, nieuwe vredescon
cepties, een gemeenschappelijk Euro
pees huis geldt als constante: een liberale 
democratie met regeringen van, voor en 
door het volk, verankerd in nieuw geformu
leerde constituties, met vrije marktecono
mie en pluriform politiek bestel. Door de 
democratiseringsprocessen in de satelliet
landen, de vervagende betekenis van de 
communistische partiJen, door vrije verkie
zingen en beoogde wijzigingen in de 
grondwetten van afzonderlijke Ianden gaat 
er een opwaartse druk uit naar de Sowjet 
Unie, waar weliswaar de perestrojka be
dacht en uitgeschreven werd, maar waar 
de weerstand tegen fundamentele veran
deringen vooralsnog het sterkst is. Ver
nieuwers worden revisionisten, nationalis
ten en sociaal-democratisten genoemd en 
gelden in de ogen van zittende partijfunc
tionarissen als contrarevolutionairen, die 
uit de partij dienen te worden weggezui
verd. 

Ook in de Sowjet Unie dreigt nu in de 
communistische partij een scheuring. Het 
Democratisch Platform, met kopstukken 
als Jeltsin en Tsoelais, wil een nieuwe so
ciaal-democratische partij oprichten. Zij 
zet zich af tegen de conservatieve rechter
vleugel onder Ieiding van Ligatsjow, voor
malige partij-ideoloog, door Gorbatsjow 
op een zijspoor gezet, toen hij hem tot mi
nister voor Landbouw liet benoemen. Har
de kern van deze rechtervleugel is Pamjat, 
een nationaal-culturele beweging, in 1975 
onder intellectuelen ontstaan, welke zich 
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de laatste tijd als een politieke beweging 
profileert en fel gekant is tegen joden, vrij
metselaars en Westerse invloeden.' 

Eerste stappen zijn gezet tot wijziging 
van artikel 6 van de Grondwet over de lei
dende rol van de communistische partij, 
en tot het toestaan van prive-bezit. Echter, 
door aanhoudende crisis in de economie, 
door onafhankelijkheidsbewegingen in de 
Baltische, Georgische, Azerbeidzjaanse, 
Kazachstaanse, Moldavische en Oek
ralense socialistische Sowjetrepublieken, 
door het groeiend ongenoegen in militaire 
kringen over de slagkracht van het Ieger, 
nu manschappen massaal terugkeren uit 
satellietlanden, waardoor de dekking aan 
de Westflank van de Sowjet Unie komt te 
vervallen en door het verschijnsel, dat sol
daten uit niet-Russische republieken min
der betrouwbaar worden naar gelang in de 
thuislanden van deze soldaten de roep om 
onafhankelijkheid luider wordt, komt er da
gelijks olie op de golven van verzet tegen 
maatregelen en plannen van Gorbatsjow 
voor doorvoering van de perestrojka in de 
lamentabele economie en in het starre po
litieke bestel. Een verzet, dat hem weer 
dwingt tot onsympathieke rnaatregelen zo
als de economische blokkade van Litou
wen. De woorden, die hij hierbij gebruikt, 
ontlenen hun felheid aan zijn naaste ach
terban, waaruit hij moet opereren: de pre
sidentiele Raad, de opperste Sowjet en het 
centrale Comite van de communistische 
partij, waar hij nog te weinig medestanders 
heeft voor zijn perestrojka-program. 

Permafrost 
Hoe is het - onder deze omstandigheden 
- gesteld met de gedachten en gevoelens 
van de Russen? Let wei, ik heb het nu uit
sluitend over het Russische volk, de bewo
ners van de Russische Socialistische Fe
deratieve Sowjet-Republiek (RSFSR), wel
ke zich uitstrekt van Finse Golf tot Bering 
Straat en Kaspische zee, met Moskou en 

1 G Koenen, Pamjat und die russ1sche 'Neue Rechte'. 
Osteuropa 40(1990), 203-209 
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Leningrad als blikvangende toegangs
poorten tot heel de Sowjet Unie. Hoe be
oordelen de 140 miljoen Russen de vrij
heid, die nu aan de kim van de geschiede
nis schijnt te gloren? 

De meerderheid van het Russische volk 
is niet-communistisch. Het is een zwijgen
de meerderheid, die vooralsnog niet juicht 
om wat Gorbatsjow verkondigt. Wei is er 
waardering voor de glasnost, de openheid 
in publikaties met kritiek op partijleden, uit
gesproken onder meer door de parle
mentsleden Telman Gdlyan en Nikolaj 
lwanow, die zes jaren lang als officieren 
van Justitie voortvarend onderzoek deden 
naar corruptiepraktijken en nu door de 
rechtse vleugel verguisd en vervolgd wor
den, maar voldoende steun vinden om niet 
uit het parlement te worden verwijderd. 

De Rus heeft geen goede 
ervaringen met de deugd 
van de hoop. 

De Rus heeft geen goede ervaringen 
met de deugd van hoop. Tweemaal eerder 
in de geschiedenis van het Sowjet-com
munisme hoopte hij op meer democratie 
en werd spoedig weer gepakt. De eerste 
keer in de jaren twintig, toen Boecharin 
( 1888-1938) liberalisering in de landbouw 
voorstond en tijdelijk ook wist door te voe
ren, tot hij door Stalin werd teruggefloten? 

In de jaren vijftig liet Chroesjtsjow de 
teugels vieren en kon er op literair gebied 
kritischer worden geschreven, zodat bij 
voorbeeld Solzjenitsin zijn 'Een dag uit het 
Ieven van lwan Denisowitsj' in het maand
blad Navy Mirkon publiceren. Ook die pe-
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riode, door llja Ehrenburg 'Dooi' ge
naamd,duurde maar kort. 

Sinds de Oktoberrevolutie van 1917 is er 
in het Russische volk een diep wantrou
wen gegroeid ten aanzien van het commu
nisme, dat verlammend werkte, de gevoe
lens van het Russische volk verstarde in 
een permafrost, en 73 jaar lang is geen 
echte dooi ingetreden. Geduldig heeft het 
volk afgewacht en wacht nog altijd af. Het 
aantal actieve dissidenten, vernieuwers, 
opposanten, revisionisten, sociaal demo
craten is niet groat. Sterk zijn voorlopig ai
leen de nationalisten. 

Ook binnen de nationale Russisch-or
thodoxe Kerk is er nog geen sprake van 
actieve betrokkenheid bij het proces van 
de perestrojka. Kyrill, aartsbisschop van 
Smolensk en Kaliningrad, Ieider van het 
bureau voor buitenlandse betrekkingen 
van het patriarchaat van Moskou, zei on
langs in een interview voor de Literartoer
naja Gazeta (Nr. 1, 1990), dat er dit jaar 
door de Kerk onvermijdelijke stappen ge
zet dienen te worden. Zij zou zich meer 
moeten openstellen naar de samenleving 
toe en binnenkerkelijke hervormingen, een 
kerkelijke perestrojka (herstructurering), 
ook op hierarchisch niveau niet uit de weg 
mogen gaan Van groat belang is volgens 
Kyrill een oplossing van het conflict met de 
katholieke Kerk over de illegale status van 
de Oekra·lens-katholieken in de Westelijke 
Oekralne. 

Het is begrijpelijk, dat de Russisch-or
thodoxe Kerk nog lijdt onder de verzwak
king in de lange tijd van gedwongen plooi
baarheid en compromis omwille van over
leving tijdens die lange poolnacht van een 
godloos systeem, dat rond Marx' adagium 
'godsdienst is opium van het volk' een wet
geving schiep, die het einde beoogde van 
dit fenomeen uit Ruslands bourgeois-ver
leden. 

Een van de taken, die de kerkleiders 
wachten, is een waarderend woord, een 

2 M. Wehner. D1e Diskuss1on um den L1ebl1ng der Parte1. 
Osteuropa 40(1990). 301-317. 
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gebaar van erkenning voor de moedige 
geloofsbelijder Tychon ( 1925), patriarch 
van het eerste uur, die als opperherder 
vernederd en geestelijk geslagen werd; 
waardering en erkenning ook voor de 
geestelijken en leken, die omwille van hun 
orthodox geloof hun Ieven gaven. Foto's 
van 209 bisschoppen en priesters docu
menteren Wladimir Roesaks driedelige 
Getuigenis van vervolging', in de jaren 
1918 tot 1940 ten offer uitverkoren voor de 
communistische Moloch. 3 

Een andere taak van de Russisch-ortho
doxe Kerk is voortzetting van de oecume
nlsche dialoog met de rooms-katholieke 
Kerk, waarbij Rome zou moeten afzien van 
elke vorm van proselitisme. Na herhaalde 
erkenning van de orthodoxie als een van 
de longen in de Kerk van Christus (het 
laatst door paus Johannes Paulus II in zijn 
Apostolische brief Euntes in mundum' d.d. 
25.1.1988) gaat het niet aan de formule 
aan te houden van Brest-Litowsk (1596), 
toen gepropageerd werd orthodoxe gelo
vigen met Rome te unieren, als zij met be
houd van hun liturgie de paus van Rome 
zouden gehoorzamen. 

Triomfalisme moet worden vermeden, 
nu het communisme in een grote crisis ver
keert. Marx' aandacht voor de uitgebuite 
mens was een authentieke bekommernis, 
die nog actueel is en waarop elke christen 
is aan te spreken. Van de Kerken mag ini
tiatief verwacht worden in het opvangen en 
begeleiden van leden van geheime dien
sten, politie, justitie en andere partij- en 
staatsorganen, die zich diskwalificeerden, 
en nu reclassering behoeven. Bij de bouw 
van het gemeenschappelijk huis 'Europa' 
mag van de Russisch-orthodoxe Kerk wor
den verwacht, dat zij van haar eigen 
geestelijke rijkdom inbrengt. 

Kerkvolk 
Genoeg over Russisch-orthodoxe kerklei
ders, die wei een afzonderlijke vermelding 
past, omdat zij meer dan het Russische 
volk door hun dagelijkse contacten met de 
civ1ele communistische overheid kwets-
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baarheid en trendgevoeligheid blijken te 
hebben, waarvan het volk verschoond 
bleef. Evenals reeds bij partijleden werd 
opgemerkt vormen kerkelijke voormannen 
getalsmatig slechts een kleine groep, vaak 
met majesteit, soms met grote macht, zij 
het slechts op korte termijn en aan de op
pervlakte van het Ieven. 

Hoe staat het met de geestelijke situatie 
van het Russische volk? In 1938, midden in 
de periode van processen, die Stalin ont
ketende na de moord op Kirow ( 1886-
1934 ), schreef Georgij Fedotow ( 1886-
1951 ), eens docent voor middeleeuwse 
geschiedenis aan de universiteit van Pe
tersburg, na 1917 in de emigratie schrijver 
over geschiedenis van de Russische reli
giositeit, een impressie over 'de Russische 
mens': 'Rusland maakt nu een proces 
door, dat grote overeenkomst heeft met de 
ontwikkeling in het rijk van Constantijn: een 
verandering van de religie en een radicale 
verwestelijking op nationaal terrein. Zal het 

De slag om de Russische 
ziel moet nog beginnen. 

Russische nationale menstype onder de 
huidige omstandigheden behouden blij
ven? Oat is de vraag die ons kwelt. Het ant
woord kan aileen de toekomst ons geven. 
Voorlopig is de slag om de Russische ziel 
nog niet beslist. Misschien begint de strijd 
pas. Zeker dreigt er gevaar. Maar getuige-

3 Wladim1r Stepanow (Roesak). W1tness of the prosecu
tion. Moscow 1980. in 3 banden 1n het Russisch ge
drukt 1n Holy Trin1ty monastery. Jordanville. New York 
1988 
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nissen van Ieven, die ons uit Rusland be
reiken, geven ons niet het recht Rusland te 
beg raven.'' 

Fedotow zou in zijn voorzichtig optimis
me gesterkt zijn, als hij op de hoogte was 
geweest van de resultaten van de volkstel
ling in 1937. Gegevens over aantallen ge
lovigen worden sinds 1917 door de bur
gerlijke overheid niet meer geregistreerd. 
Omdat spoedig na de Oktoberrevolutie 
bisschoppen van de orthodoxe en van de 
katholieke Kerk en !eiders van andere reli
gieuze groeperingen gevangen genomen 
werden of verbannen, vielen ook de admi
nistratieve gegevens van de diocesen en 
andere kerkelijke regionen weg. 

Echter, in 1937 was er een volkstelling. 
Na de twee vijfjarenplannen (1926-1931 
en 1931-1936) en de collectivisatie van het 
landbouwareaal had Stalin hiertoe beslo
ten om de veranderingen op sociaal, eco
nomisch en religieus terrein te registreren. 
Onder de voor te leggen vragen was er 
een over de godsdienstige interesse: 
'Bent u gelovig? Zo ja, tot welke religie be
kent u zich?' De massale operatie vond 
plaats op 5 en 6 januari 1937. Ofschoon 
het voor gelovigen riskant was om eerlijk 
op de religieuze vraag te antwoorden - je 
wist maar nooit, welke gevolgen je ant
woord zou hebben voor jezelf en voor je fa
milie- gaf 60% tot 70% van de bevolking 
zich als gelovig op. 

Deze percentages weten we van pater 
Braun, toen de enige priester in Moskou en 
verbonden aan de Amerikaanse ambassa
de. Hij was door een betrouwbare relatie 
van de uitslag op de hoogte gesteld. Offi
cieel werd deze voor Stalin schokkende 
uitslag niet bekend gemaakt. Van hager
hand werd gezegd, dat de enquete door 
onbekwame agenten zou zijn uitgevoerd. 
Aanhangers van Trotzky (sinds 1929 in het 
buitenland) en van Boecharin (spoedig 
zou hij na een schijnproces ter dood wor
den veroordeeld) zouden van de resulta
ten misbruik hebben gemaakt tegen het 
belang van het volk. 

Een nieuwe volkstelling werd uitge-
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schreven voor 17 maart 1939. Onder de 16 
toen geformuleerde vragen was er geen 
meer over religie. 5 

Groei van gelovigen 
Het Sowjet-tijdschrift 'Naoeka i relig1ja' van 
januari 1990 spreekt over hoge groeiper
centages van gelovigen. De sociologische 
onderzoekingen van de Academie van 
Wetenschappen in Moskou hebben welis
waar betrekking op gebieden buiten de 
RSFSR, maar er lijkt geen reden te zijn om 
de trend, die daar uit cijfers spreekt, niet 
elders te veronderstellen. In de Sowjet-re
publiek Tadzjikistan is in de jaren tachtig in 
korte tijd (2 tot 5 jaar) het aantal gelovigen 
van 42% tot 45% gestegen. In Noord-Os
setie (Stalin was een Osseetl) nam het 
aantal gelovigen in drie jaar tijd toe van 
23% tot 39%. Rond Lemberg, centrum van 
de Oekra1ens-katholieken, gaf 86% van de 
bevolking tussen de 16 en 29 jaar zich als 
gelovig op. Radio Moskou kwam op 19 fe
bruari 1990 met het bericht, dat een socio
logisch onderzoek had uitgewezen, dat de 
Sowjet Unie 90 miljoen gelovigen telde, 
dat is bijna 30% van de bevolking. 
Oat het Russische volk- ik be perk mij weer 
tot het grootste van de Sowjet-volken- een 
gelovig volk gebleven is dankt het aan de 
Goddelijke Liturgie, aan de baboesjka 'sen 
aan de athe'lstische propaganda. 
In 'Boze geesten' laat Dostojewski door 
Sjatow zeggen; 'Herinnert u zich uw uit
drukking "een athe'lst kan geen Rus zijn, 
een atheist houdt dadelijk op, Rus te zijn", 
herinnert u zich dat? 
- Welnu? vroeg Nikolaj Wsewolodowitsj 

van zijn kant. 
- U vraagt? Is u het vergeten? En inmid

dels is het een van de nauwkeurigste 
aanduidingen van een der hoofdken
merken van de Russische ziel, waarop u 

4 Europa und Rul3/and, Hrg von Dm1tnJ Tsch1zewsk1J und 
D1eter Groh. Darmstadt 1959. 559 

5 A. Wenger Rome et Moscou. Pans 1987. 546-549. 
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daarmee waart gekomen. Oat heeft u 
niet kunnen vergeten I., 
De laatste jaren is mede door de atmo

sfeer van perestrojka en glasnost het Sow
Jet-athelsme door communisten zelf onder 
kntiek gesteld en werd tegelijkertijd waar
dering uitgesproken voor gelovigen en de 
(orthodoxe) Kerk. Belangrijk woordvoerder 
van deze critici is V.I. Garadja, directeur 
van het lnstituut voor Wetenschappelijk 
Athe1sme in Moskou. 

In 'Naoeka i relig;ja' van januari 1989 
schrijft hiJ, dat de perestrojka ook de religie 
en het athelsme als elkaar tegengestelde 
krachten opnieuw moet beoordelen. 

·wat is dat voor een athelsme', vraagt hij 
z1ch af, 'dat zichzelf presenteert als een 
soort geloof tegenover de religie? Hebben 
de leermeesters van het marxisme niet ge
waarschuwd voor deze vorm van athe'lsme 
waar ze zeggen, dat een athelsme, dat ai
leen bestaat in de ontkenning van de reli
gie, zelf binnen het kader van religieus be
wustziJn blijft en niet meer doet dan religi
euze onverdraagzaamheid vervangen 
door atheistische onverdraagzaamheid. 
Waar d1t gebeurt, wordt athe'lsme een ei
gen soort geloof.' 

GaradJa is een van de perestrojka-ge
zinde SowJet-communisten Hun kritische 
beoordeling van het athe'lsme zal waar
schiJnliJk leiden tot een ruimere formulering 
van de godsdienstwetgeving van 1929 

In ziJn 'Dagboek van een schrijver' te
kent Dostojewski het diepe geloof van het 
Russische volk. 

'Men zal miJ tegenwerpen het [Russi
sche volk] kent de leer van Christus niet en 
er wordt voor het volk ook niet gepreekt, 
maar dat zijn ijdele tegenwerpingen; het 
volk weet alles, het weet al datgene wat het 
moet weten, ook allegt het geen examens 
in de catechismus af. Het heeft geleerd in 
de kerken waar het eeuwenlang gebeden 
en hymnen gehoord heeft die beter zijn 
dan preken. Het heeft die gebeden al ge
zegd en zelfs gezongen in de tijd dat het in 
de bossen leefde waar het een toevlucht 
zocht voor zijn vijanden, het heeft mis-

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 5/90 

schien in de tijd van de Mongoolse invasie 
al gezongen 'Heer der kracht, sta ons bij I' 
en die hymne misschien toen al een plaats 
in zijn hart gegeven, want buiten Christus 
bezat het volk toen niets meer, en in die 
hymne, aileen al in die ene hymne, ligt de 
hele waarheid van Christus. 

En wat zou het, dat men weinig preken 
houdt voor het volk en dat de kosters on
verstaanbaar murmelen ~ de grootste be
schuldiging die de liberalen tegen onze 
kerk hebben kunnen bedenken, naast de 
beschuldiging, dat het Kerkslavisch te 
moeilijk zou zijn en door het eenvoudige 
volk niet begrepen wordt ~ [ ... ] Daar staat 
tegenover, dat de pope naar voren treedt 
en reciteert: 'God, Heer van miJn Ieven' ~ 
en in dat gebed ligt het hele wezen van het 
christendom, zijn hele catechismus en het 
volk kent dat gebed uit het hoofd.' 7 

Verrijking 
In 'Europa und die Seele des Ostens· 
schrijft Walter Schubart, professor in R1ga 
(v66r 1939) over de toekomstige rol van 
Rusland voor Europa De Westerse be
schaving, met zijn wieg in de klassieke 
Griekse en Romeinse cultuur, zou verrijkt 
kunnen worden door contact en vereni
ging met de door Russen gedragen Oos
terse wijze van denken en voelen. 

De Westerse mens heeft veel bereikt op 
het gebied van economie, techniek en 
staatkunde. Maar hij blijft hiermee eenzij
dig op de buitenwereld gericht en mist zo 
activering en verrijking van zijn gevoels
en geestesleven. Zijn technische, abstrac
te verworvenheden komen niet tot hun 
recht. De Russische mens lijdt aan andere 
manco's. Omdat zijn doel het eeuwige is, 
verliest hij het tijdelijke uit het oog. Hij ziet 
zich voor de keuze zich uit de wereld terug 
te trekken en ascetisch te Ieven als monnik 
of tegen de wereld in opstand te komen en 
nihilist of revolutionair te worden. 

6 F M. Dostojewski, Boze geesten. u1tgave Van Oorschot 
Amsterdam. deel 7, pp 258-259 

7 F M. Dostojewski. Oagboek van een auteur. u1tgave 
Van Oorschot, Amsterdam 1972. deel 10, 597-598 
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'De Russische mens heeft behoefte aan 
zakelijkheid, de Europese mens ontbreekt 
het aan menselijkheid. Wie geheel in het 
geestelijke opgaat deugt dikwijls niet voor 
de praktijk van het Ieven. De Russen moe
ten verzoend raken met het Ieven, opdat 
ze niet meer met hijgend verlangen naar 
de ondergang van de wereld uitzien. De 
Europeaan moet meer vervreemd raken 
van het Ieven, wil hij niet geheel en al in het 
aardse opgaan. De Rus moet flinker, de 
Europeaan deugdzamer worden. De Rus 
moet leren zijn gevoel voor de totaliteit te 
concentreren, de Europeaan moet zijn ik
besef verruimen. Als Rusland de aarde 
leert liefhebben en Europa naar de hemel 
begint op te zien, is het ideaal van harmo
nie, liefde en verzoening bereikt, zoals dit 
wordt uitgedrukt in het gebed: "Opdat al
len een zijn gelijk Gij, Vader, in mij, en ik in 
U. Oat ook zij in ons een zijn, opdat de we
reid gelove, dat Gij mij gezonden hebt."'s 
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Oat het Russische volk een gelovig volk 
is gebleven, dankt het aan de Goddelijke 
Liturgie, de baboesjka 'sen de athe"lstische 
propaganda. Dit geloof zal haar bijdrage 
zijn aan het gemeenschappelijke Europe
se Huis van Atlantische Oceaan tot Oeral. 
Oat de Eurosynode, die volgend jaar bis
schoppen uit Oost en West Europa bijeen
brengt, ontvankelijk zal zijn voor de spiritu
aliteit, de humaniteit en het geloof van het 
Russische volk, daarvoor staat de Slavi
sche paus Johannes-Paulus borg. 

8 W. Schubart, De komende Europese mensch, Haarlem 
Z.J. pp. 18, 298-300 
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