ΖΑΓΚΟΡΣΚ,
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ*

Ο ΖΑΓΚΟΡΣΚ εἶναι μία βιομηχανικὴ κωμόπολη 111.000 κατοίκων περίπου, σὲ
ἀπόσταση 70 χιλιομέτρων βορειοανατολικὰ τῆς Μόσχας. Πρὶν ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ
Ἐπανάσταση ὀνομαζόταν Σεργκίγιεβο ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Σεργίου, πολιούχου ὄχι
μόνο τῆς περιοχῆς ἀλλὰ καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν. Ἡ πόλη προέκυψε ἀπὸ ἕναν μικρὸ
οἰκισμὸ ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ πλάι στὴν ὀχυρωμένη Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος-Ἁγίου Σεργίου, ἀπὸ τὰ πρῶτα κιόλας χρόνια τῆς ἵδρυσής της, καὶ ἀναπτύχθηκε διὰ μέσου τῶν
αἰώνων στὸ σημερινὸ Ζαγκόρσκ. Στὶς μέρες μας ἡ Μονὴ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἀξιοθέατο
τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ πόλη δὲν παρουσιάζει ἀπολύτως κανένα ἄλλο ἐνδιαφέρον.
Τὸ νὰ προσπαθήσεις νὰ ἐπισκεφθεῖς τὸ Ζαγκὸρσκ μόνος ἀποτελεῖ ἕναν μικρὸ ἄθλο,
ἔστω κι ἂν διαθέτεις τὴν ἀπαραίτητη θεώρηση τοῦ διαβατηρίου, ποὺ χορηγεῖται εὔκολα,
ἂν βέβαια τὴ ζητήσεις ἐγκαίρως, προτοῦ ἀναχωρήσεις γιὰ τὴ Ρωσία˙ εἰδάλλως, ἐπιτοπίως,
θὰ χρειαστεῖ νὰ ἀντιμετωπίσεις τὶς δυσχέρειες μιᾶς δυσκίνητης γραφειοκρατίας. Ἔχοντας
λοιπὸν τὴ θεώρηση, θὰ πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ πληροφορηθεῖς τὸν τρόπο μετάβασης
στὸ Ζαγκόρσκ. Ὅμως ἡ ἀπόκτηση ὁποιασδήποτε πληροφορίας στὴ Ρωσία δὲν εἶναι μικρὴ
ὑπόθεση, πόσο μᾶλλον ὅταν ἀρνεῖσαι νὰ ἐπισκεφθεῖς τὰ διάφορα ἀξιοθέατα ἀγεληδόν,
ἀλλὰ προτιμᾶς μόνος σου, ἀκολουθώντας τὸν δικό σου ρυθμό. Οἱ τουριστικὲς ἀρχὲς κάνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ ἀποθαρρύνουν τὸν ἐπίδοξο μεμονωμένο, καὶ γι’ αὐτὸ ἐπίφοβο, ἐπισκέπτη ποὺ θὰ ἔχει τὸ θράσος νὰ θέλει, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, νὰ κάνει τὴν ἐκδρομὴ μὲ τὰ
δημόσιας χρήσης μεταφορικὰ μέσα. ῾Η ὁποιαδήποτε ἐρώτησή του προσκρούει σ’ ἕνα ἄτεγκτο, κατηγορηματικό, ἂν καὶ εὐγενέστατο «νιέτ», ἱκανὸ νὰ ἀποτρέψει διὰ παντὸς καὶ τὸν
πιὸ πεισματάρη ἐκδρομέα. Τὸ «νιὲτ» εἶναι ἡ ρωσικὴ λέξη κλειδὶ ποὺ ἀνοίγει στὸ πουθενά,
ποὺ σοῦ καταρρακώνει τὸ ἠθικὸ καὶ σὲ ἀπογοητεύει ἐντελῶς. Ἐντούτοις ἡ ἐκδρομὴ στὸ
Ζαγκὸρσκ θὰ σὲ ἀποζημιώσει τόσο πολύ, ὥστε ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὴν ἐπιχειρήσεις, ἀκόμα
καὶ νὰ τὴ διακινδυνεύσεις, στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ἔχεις πάρει θεώρηση τοῦ διαβατηρίου.
Γιατὶ ἡ πιθανότητα νὰ σὲ σταματήσει κάποιος ἀστυνόμος στὸ δρόμο εἶναι ἐλάχιστη, φτάνει βέβαια νὰ μὴν πηγαίνεις γυρεύοντας, ἀλλὰ νὰ ἀποφεύγεις κάθε ὄργανο τῆς τάξης,
ὅταν τὸ διακρίνεις ἀπὸ μακριά. Πάντως, στὴ χειρότερη περίπτωση, θὰ ἔχεις τὴν ἀλησμόνητη, φαντάζομαι, ἐμπειρία ρωσικοῦ κρατητηρίου – δὲν παρουσιάζεται δὰ καὶ τόσο συχνὰ
μιὰ τέτοια εὐκαιρία – καὶ φυσικὰ σίγουρη τὴν ἀπέλαση, ποὺ λίγο σὲ νοιάζει, ἰδίως ὅταν
ἔτσι κι ἀλλιῶς σκοπεύεις τὴν ἑπομένη νὰ ἀναχωρήσεις ἀπὸ τὴ Ρωσία.
Ὅταν, λοιπόν, κατορθώσεις νὰ κάμψεις τὴ σθεναρὴ ἄρνηση τῶν διαφόρων τουριστικῶν
παραγόντων νὰ σὲ πληροφορήσουν γιὰ τὸ πῶς νὰ πᾶς στὸ Ζαγκόρσκ, μαθαίνεις ὅτι γιὰ
τὴν πόλη αὐτὴ ὑπάρχει ἕνα τρένο ποὺ ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὸ σταθμό τοῦ Γιαροσλάβ. Ἀπὸ κεῖ
καὶ πέρα ἀρχίζει μιὰ νέα περιπέτεια γιὰ νὰ βρεῖς ποῦ ἐκδίδονται τὰ εἰσιτήρια καὶ νὰ
μπορέσεις στοιχειωδῶς νὰ συνεννοηθεῖς ὄχι μόνο μὲ τὸν ἁρμόδιο ὑπάλληλο ἀλλὰ καὶ μὲ
ὁποιονδήποτε κυκλοφορεῖ στὸ σταθμό, ἀφοῦ οἱ Ρώσοι ἐννοοῦν νὰ μὴν καταλαβαίνουν
καμία ξένη γλώσσα. Ἐδῶ θὰ βοηθήσει καὶ πάλι τὸ περιώνυμο ἑλληνικὸ δαιμόνιο ποὺ μᾶς
κάνει, ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, νὰ καταλαβαίνουμε τοὺς πάντες, ἀκόμα κι ὅταν αὐτοὶ δὲν μᾶς
καταλαβαίνουν, καὶ βέβαια ἡ διάθεση τῶν Ρώσων νὰ σὲ ἐξυπηρετήσουν. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ
ποὺ θὰ ἀνακαλύψεις ἐπὶ τέλους τὸ κατάλληλο ἐκδοτήριο εἰσιτηρίων γιὰ τὸ Ζαγκόρσκ, θὰ
πρέπει νὰ μάθεις τὶς ὧρες ἀναχώρησης τῶν τρένων – γιὰ τὶς ὧρες ἐπιστροφῆς οὔτε ποὺ
νὰ γίνεται βέβαια λόγος –, τὴν ἀποβάθρα ἀπ’ ὅπου ἀναχωρεῖ τὸ τρένο καὶ διάφορες ἄλλες
μικρολεπτομέρειες ἱκανὲς νὰ σοῦ φᾶνε τὸ μισὸ πρωινό. Καὶ πάλι θὰ πρέπει νὰ εἶσαι
κι ἀπὸ πάνω τουλάχιστον περήφανος ποὺ τὰ κατάφερες τόσο γρήγορα.
Ὁ σιδηροδρομικὸς σταθμὸς τοῦ Γιαροσλὰβ βρίσκεται σὲ μιὰ γειτονιὰ τῆς βόρειας Μό-
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σχας, στὸν ἴδιο ἀκριβῶς δρόμο ἀπ’ ὅπου ξεκινοῦν δύο ἄλλες σιδηροδρομικὲς γραμμές, ἡ
μία γιὰ τὸ Λένινγκραντ καὶ ἡ ἄλλη γιὰ τὸ Καζάν. Ὁ διπλανὸς σταθμὸς τοῦ Λένινγκραντ,
μὲ τὴ νεοκλασικὴ πρόσοψη, χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1840 καὶ εἶναι ὁ παλαιότερος ἀπὸ τοὺς
τρεῖς. Κοιτάζοντας κανεὶς τὸ κιντρινωπὸ κτίριο μὲ τοὺς λευκοὺς κίονες, ποὺ τοῦ δίνουν
ὄψη ἀρχαιοελληνικοῦ ναοῦ, δὲν δυσκολεύεται νὰ βρεθεῖ μὲ τὴ φαντασία του στὴν ἐποχὴ
ποὺ ἡ Ἄννα Καρένινα ἔπαιρνε τὸ τρένο γιὰ τὴν Ἁγία Πετρούπολη. Ὁ σταθμὸς τοῦ Καζάν,
ποὺ βρίσκεται στὴν ἀπέναντι μεριὰ τοῦ δρόμου, χτίστηκε γύρω στὰ 1915 καὶ φέρει ὅλα
τὰ χαρακτηριστικὰ δείγματα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ καιροῦ του. Ὅσο γιὰ τὸ κτίριο τοῦ
σταθμοῦ τοῦ Γιαροσλάβ, αὐτὸ εἶναι ἕνα τυπικότατο δείγμα τοῦ νεωτεριστικοῦ ρυθμοῦ
(ἂρ-νουβὼ) μὲ στοιχεῖα νεογοτθικοῦ ρομαντισμοῦ. Χτίστηκε στὰ 1902 καὶ μᾶς φέρνει στὴ
μνήμη τὸν παραμυθένιο κόσμο τῶν ἀδελφῶν Γκρίμ, ὁ ὁποῖος βρίθει ἀπὸ κακόμορφες μάγισσες, ποὺ ζοῦν σὲ κάστρα μὲ τὴ μορφὴ χριστουγεννιάτικων ζαχαρωτῶν.
Ὁ σταθμὸς τοῦ Γιαροσλὰβ εἶναι ἡ ἀφετηρία τοῦ μυθικοῦ ὑπερσιβηρικοῦ σιδηροδρόμου.
Γύρω στὰ δύο ἑκατομμύρια ταξιδιῶτες διακινοῦνται ἡμερησίως ἀπὸ ἐδῶ. Ὅλες οἱ περίεργες φυλὲς τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης δίνουν τὸ παρών τους, κάνοντας τὸ σταθμὸ αὐτὸ
νὰ παίρνει ἀνατολίτικη χροιά. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ πλήθη μὲ τὰ τονισμένα ζυγωματικὰ καὶ τὰ
σχιστὰ μάτια μετακινοῦνται καὶ συνομιλοῦν, θά ’λεγε κανείς, ἐντελῶς σιωπηλά. Ἐκεῖνο
ποὺ κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση στὸν ἕλληνα ταξιδιώτη εἶναι ἡ βαθιὰ – δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ τὴ χαρακτηρίσω ἐσωτερικὴ – σιωπὴ ποὺ βασιλεύει παντοῦ στὴ Μόσχα. Κι ὅμως
οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἀμίλητοι οὔτε κλειστοί, κάθε ἄλλο μάλιστα. Στὸ σταθμὸ διάφορες
μπάμπουσκες, οἱ ἀρχετυπικὲς ρωσίδες γιαγιάδες, μὲ τὸ τσεμπέρι στὸ κεφάλι, τὰ φτενὰ
φορέματα μὲ τὶς κλάρες καὶ τὴν ἀγαθοσύνη ποὺ ἔχει προσδώσει στὴν ἔκφρασή τους
αἰώνων ὑπομονή, ξεροσταλιάζουν ὄρθιες, ὧρες ὁλόκληρες, μέσα στὸ αὐγουστιάτικο μοσχοβίτικο ψύχος, γιὰ νὰ πουλήσουν μερικὰ χρυσάνθεμα ἢ γλαδιόλες. Ἂν καὶ στὴ Μόσχα
δὲν συναντάει κανεὶς ἀνθοπωλεῖα, οἱ Ρῶσοι τρελαίνονται γιὰ τὰ λουλούδια. Δὲν ὑπάρχει
ἀνδριάντας στοὺς δρόμους ἢ στὶς πλατεῖες ἢ σὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο δημόσιο χῶρο ποὺ
νὰ μὴν ἔχει φρέσκα λουλούδια στὸ βάθρο του. Καὶ πάμπολλα εἶναι τὰ ζευγαράκια ὅπου
ἡ ντάμα κρατάει μιὰν ἀνθοδέσμη, ἄσχετα ἂν αὐτὴ εἶναι τυλιγμένη σὲ ἐφημερίδα ἢ στὴν
καλύτερη περίπτωση σὲ φτηνὸ χαρτί. Οἱ Ρῶσοι τρελαίνονται ὅμως καὶ γιὰ τὰ παγωτά, τὰ
ὁποῖα καταναλώνουν σὲ τεράστιες ποσότητες, ἀκόμα καὶ τὸ χειμώνα. Οὐρὲς ὁλόκληρες
σχηματίζονται στὸ σταθμὸ μπροστὰ ἀπὸ τοὺς παγωτατζῆδες ποὺ δὲν προλαβαίνουν νὰ
πουλᾶνε.
Τὸ Ζαγκὸρσκ εἶναι ὁ εἰκοστὸς ἕβδομος σταθμὸς μιᾶς τοπικῆς γραμμῆς ποὺ παρουσιάζει ἐξαιρετικὴ κίνηση. Τὸ τρένο, ποὺ κάνει πάνω ἀπὸ δυόμισι ὧρες γιὰ νὰ διανύσει τὰ 70
χιλιόμετρα ἀπὸ τὴ Μόσχα, εἶναι ἀρκετὰ παλιὸ καί, τὸ χειρότερο, πολὺ βρόμικο καὶ πάντως
τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θὰ περίμενε κανεὶς σὲ μιὰ τόσο ἰσχυρὴ καὶ μεγάλη
χώρα. Νά γιατὶ οἱ ἀρχὲς κάνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ μεταπείθουν τοὺς ξένους περιηγητὲς νὰ
ταξιδεύουν μόνοι τους, χρησιμοποιώντας τὰ δημόσια μεταφορικὰ μέσα. Οἱ ἐπιβάτες μέσα
στὸ τρένο εἶναι πατεῖς με πατῶ σε. Λίγο ἀκόμα καὶ θ’ ἀρχίσουν νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὰ παράθυρα γιὰ νὰ ἀνέβουν οἱ ἄλλοι ποὺ περιμένουν στοὺς ἐνδιάμεσους σταθμούς. Κάθε ἄλλο
παρὰ εὐχάριστο εἶναι νὰ ταξιδεύεις δύο καὶ πλέον ὧρες στοιβαγμένος σὰν σαρδέλα. Οἱ
ἄνθρωποι ὅμως φαίνονται νὰ ἀντιμετωπίζουν αὐτὴ τὴν κατάσταση μὲ τὴν ἴδια στωικότητα
ποὺ ἀντιμετωπίζουν καθημερινὰ καὶ τὶς τεράστιες οὐρὲς στὰ καταστήματα, παρόλο ποὺ
ἐδῶ ἔχουμε νὰ κάνουμε μ’ ἕνα ταξίδι.
Ἡ φύση ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο εἶναι ἀρκετὰ μονότονη. ῾Η γῆ, πλατιὰ καὶ πλούσια,
ἁπλώνεται μέχρις ἐκεῖ ὅπου φτάνει τὸ βλέμμα μας, μὲ ἐλαφρὲς καμπυλότητες καὶ πάμπολλες ὑποτυπώδεις λιμνοῦλες (μεγάλοι νερόλακκοι θὰ ἔλεγε κανείς), γύρω ἀπὸ τὶς
ὁποῖες ὑπάρχουν πάντοτε ψαράδες. Οἱ πόλεις, ὅπου σταματάει γιὰ λίγο τὸ τρένο, φαίνονται ὅλες τους οὐδέτερες καὶ χωρὶς κανένα ἐνδιαφέρον.
Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν τὰ ὑπέροχα ρωσικὰ δάση γιὰ νὰ διασκεδάσει ἡ ματιά μας.
Σπάνια στὴ ζωή μου εἶδα πιὸ χλοερά, πιὸ δροσερὰ δάση. Ὅλων τῶν λογιῶν οἱ ἀποχρώσεις
τοῦ πράσινου, μὲ προεξάρχοντα τόνο τὸ ὁλόφωτο πράσινο τοῦ φυλλώματος τῶν σημύδων,
πού, μὲ τοὺς ψιλόλιγνους ἀσημένιους κορμούς τους, γραμμώνουν κάθετα τὸ τοπίο ποὺ
ξετυλίγεται γοργὰ ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ τρένου.
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Ἤδη ἀπὸ τὸν παλαιοκαιρίτικο σταθμὸ τοῦ Ζαγκόρσκ, μὲ τὴν ὄψη σταθμοῦ ἀπομακρυσμένης ἐπαρχίας, ἂν καὶ τόσο κοντὰ στὴ Μόσχα, ἀντικρίζει κανεὶς νὰ ξεπροβάλλουν
στὸ βάθος μέσα ἀπὸ τὰ δέντρα οἱ τεράστιοι γαλάζιοι καὶ χρυσαφένιοι τροῦλοι τοῦ μοναστηριοῦ, πού, μὲ τὸ ἰδιόρρυθμο σχῆμα τους, παραπέμπουν σὲ ἐποχὲς ταταρικῆς κυριαρχίας. Στὸν ταξιδιώτη ποὺ ἐπισκέπτεται γιὰ πρώτη φορὰ τὴν περιοχὴ τῆς Μόσχας κάνει
μεγάλη ἐντύπωση τὸ πόσο λίγο εὐρωπαϊκὴ εἶναι αὐτὴ καὶ τὸ πόσο βαθιὰ τὴν ἔχει σφραγίσει ἡ Ἀνατολή.

Μέρος τῶν ἀνατολικῶν τειχῶν τῆς Μονῆς
μὲ τὴ μνημειακὴ πύλη τους.

Ἡ διαδρομὴ μὲ τὰ πόδια ἀπὸ τὸ σιδηροδρομικὸ σταθμὸ ἕως τὸ μοναστήρι εἶναι σύντομη καὶ εὐχάριστη. Ἐδῶ κι ἐκεῖ συναντάει ἀκόμη κανεὶς μερικὰ παραδοσιακὰ ξύλινα
σπίτια ποὺ ξέφυγαν πρὸς τὸ παρὸν ἀπὸ τὴν ἰσοπεδωτικὴ λαίλαπα τοῦ σοσιαλιστικοῦ ρεαλισμοῦ, ποὺ γέμισε ὅλες τὶς χῶρες τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ μὲ τὰ τόσο χαρακτηριστικὰ ἀπρόσωπα καὶ παγερὰ οἰκοδομήματά του. Τὰ πάντα εἶναι πνιγμένα στὸ πράσινο.
Καὶ ξαφνικά, σὲ μιὰ στροφὴ τοῦ δρόμου ποὺ
κατηφορίζει μαλακά, παρουσιάζεται στὰ
ἔκπληκτα μάτια μας, σ’ ἕνα χαμηλότερο ἐπίπεδο, ὁλόκληρο τὸ ἐντυπωσιακότατο σύμπλεγμα τῆς Λαύρας τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ τὰ
διάφορα ἑτερόκλητα καὶ γραφικά της κτίσματα, περιτριγυρισμένα ἀπὸ τείχη, ὅπως
ἄλλωστε συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ ρωσικὰ μοναστήρια, ἀκόμα κι ὅταν αὐτὰ βρίσκονται μέσα
σὲ πόλεις, μόνο ποὺ στὸ Ζαγκὸρσκ εἶναι ὁλόλευκα.
Πλησιάζοντας στὰ τείχη, περνᾶμε μπρὸς
ἀπὸ δύο ὡραιότατες ἐκκλησίες, πάλλευκες
σὰν περιστερές, ποὺ γιὰ τὰ ρωσικὰ δεδομένα
πρέπει νὰ τὶς θεωρήσουμε ἐξωκλήσια, ἀφοῦ
ἡ ρωσικὴ τέχνη ἐν γένει τόσο πολὺ ἀρέσκεται
σὲ πομπώδεις ἐκφράσεις. Εἶναι κτίσματα τοῦ
16ου - 17ου αἰώνα καὶ ἡ μία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ἁγία Παρασκευή, ποὺ πολὺ λατρεύεται στὴ Ρωσία. Ἀπὸ μία ἐπιβλητικότατη
πυργωτὴ πύλη, μπαίνουμε στὸν κῆπο τοῦ μοὉ ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος (1422-23), ὅπου φυλάσναστηριοῦ μὲ τὰ πανύψηλα δέντρα. Ἡ ματιά σεται τὸ σκήνωμα τοῦ ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ.

3

μας ξαφνιάζεται εὐχάριστα ἀπὸ τὸ πολύχρωμο συνονθύλευμα ἀλλόκοτων κτισμάτων, ποὺ
ὅμως τελικὰ δένουν μεταξύ τους καὶ καταφέρνουν μάλιστα νὰ συνυπάρχουν ἁρμονικὰ
ἐντὸς τῶν τειχῶν. Ὅλα τους βαμμένα μὲ ἔντονα τριανταφυλλένια, γαλάζια, φιστικιὰ καὶ
κόκκινα χρώματα, μοιάζουν μόλις νὰ ξεπήδησαν ἀπὸ τὶς εἰκονογραφημένες σελίδες ἑνὸς
ὄμορφου, παλιοῦ σλάβικου παραμυθιοῦ.
Ἡ Λαύρα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν ἅγιο Σέργιο τοῦ Ραντονὲζ τὸ 1340, στὰ
χρόνια τῆς ταταρομογγολικῆς κυριαρχίας, ὁπότε ἄρχισε νὰ διαμορφώνεται μιὰ κάποια
ἐθνικὴ συνείδηση στὸν ρωσικὸ λαό. Ἔκτοτε, σημαντικὲς σελίδες τῆς ρωσικῆς ἱστορίας
γράφτηκαν μὲ ἐπίκεντρο αὐτὴ τὴ Μονή, ἡ ὁποία στάθηκε, αἰῶνες ὁλόκληρους, ὄχι μόνον
πνευματικὸς φάρος ὀρθόδοξης ἀκτινοβολίας ἀλλὰ καὶ ξακουστὸ κρεμλίνο, δηλαδὴ φρούριο, καὶ στρατηγικὸ σημεῖο στὰ βορειοανατολικὰ τῆς Μόσχας. Πρῶτο κτίσμα τῆς Μονῆς
ὑπῆρξε ὁ ὁμώνυμος ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποὺ εἶχε ἀνεγερθεῖ ἀπὸ τὸν ἅγιο Σέργιο. Τὸ
1408 οἱ Τάταροι κατέστρεψαν τὴ Μονή, ἡ ὁποία ἀνοικοδομήθηκε ἐκ βάθρων τὸ 1409. Τὸ
1422-23 ἀνεγέρθηκε ὁ νέος καθεδρικὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ ἀπὸ τότε ἡ Μονὴ δὲν
ἔπαψε νὰ πλουτίζεται διὰ μέσου τῶν αἰώνων μὲ ὁλοένα καὶ πιὸ ἐπιβλητικὰ οἰκοδομήματα.
Ἀρχικὰ τὸ μοναστήρι περιβαλλόταν ἀπὸ ξύλινο τεῖχος. Ἀνάμεσα στὰ 1540 καὶ 1550 χτίστηκαν τὰ πέτρινα τείχη μὲ τοὺς δώδεκα πύργους, τὰ ὁποῖα θεωρήθηκαν στὴν ἐποχή τους
ἀριστούργημα τῆς ρωσικῆς ὀχυρωματικῆς τέχνης. Τὸ 1608-10 τὰ τείχη αὐτὰ ἀντιστάθηκαν
ἐπιτυχῶς στὴ πολωνολιθουανικὴ πολιορκία. Τὸν 16ο αἰώνα ἡ Μονὴ διέθετε ἤδη τεράστιες
ἐκτάσεις γαιῶν, ἀπέραντη στρατιὰ δουλοπαροίκων καὶ εἰσέπραττε ἀνυπολόγιστα εἰσοδήματα. Σύμφωνα μὲ κατάστιχα τοῦ 1752, ἡ Μονὴ ἐμφανίζεται νὰ κατέχει 200.000 ντετσιατίνες, δηλαδὴ πάνω ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια στρέμματα γῆς, καὶ νὰ ἔχει στὴ δούλεψή
της 106.000 δουλοπάροικους.
Ὁ μεγάλος πλοῦτος τῆς Μονῆς τῆς ἐπέτρεψε νὰ προσκαλέσει περίφημους ἀρχιτέκτονες,
ὀνομαστοὺς ζωγράφους ἀπὸ τὴ Μόσχα καὶ τὸ Γιαροσλάβ, βιοτέχνες ἀπὸ τὸ Πσκὼβ καὶ
τοπικοὺς καλλιτέχνες γιὰ τὴν ἀνέγερση διαφόρων κτιρίων καὶ τὸν ἐξωραϊσμό τους, ἔτσι
ὥστε νὰ καταστεῖ ἐπίσης, ἐκτὸς ἀπὸ πνευματικὸ κέντρο, λαμπρὸ καλλιτεχνικὸ φυτώριο.
Ἔτσι σήμερα στὴ Μονή, χάρη στὴν προσθήκη διαφόρων κτισμάτων ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, μπορεῖ κανεὶς νὰ παρακολουθήσει ὁλόκληρη τὴν ἐξέλιξη τῆς ρωσικῆς τέχνης, ἀπὸ τὴν αὐστηρὴ
καὶ πιὸ ἱερατικὴ ἔκφραση τῶν πρώτων καθαρὰ ἐθνικῶν ἁγιογράφων ἕως τὴν ὅλο ἐξωτερικότητα, φλύαρη καὶ βαρυφορτωμένη τεχνοτροπία τοῦ τοπικοῦ μπαρόκ. Ἀπὸ τὸ 1920,
μὲ ἀπόφαση τοῦ Λένιν, ἡ Μονὴ ἔπαψε νὰ λειτουργεῖ ὡς τέτοια καὶ μετατράπηκε σὲ μουσεῖο. Ἐντούτοις τὸ ἱεροδιδασκαλεῖο της, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1742, παραμένει μέχρι σήμερα
ἡ κυριότερη Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης.
᾽Απὸ τὰ διάφορα οἰκοδομήματα τῆς Μονῆς, μὲ τὴν πρώτη, ἐπιβάλλεται λόγω διαστάσεων ὁ καθεδρικὸς ναὸς τῆς Ἀναλήψεως τῆς Θεοτόκου (1559-85), ποὺ χτίστηκε κατὰ διαταγὴ τοῦ
τσάρου Ἰβὰν Δ´ τοῦ Τρομεροῦ (1530-1584) γιὰ νὰ
διαιωνιστεῖ ἡ ἀνάμνηση τῆς νίκης του στὸ Καζὰν καὶ
στὸ Ἀστραχάν, ἀλλὰ τοιχογραφήθηκε μόλις τὸ 1684.
Ὁ ναὸς αὐτός, ποὺ δεσπόζει μὲ τὸν ὄγκο του, συνθλίβοντας ὅλα τὰ γύρω του κτίσματα, ἔχει ἕναν τεράστιο ταταρικό, χρυσαφένιο τροῦλο στὸ κέντρο καὶ
τέσσερις μικρότερους γαλάζιους τρούλους, διακοσμημένους μὲ χρυσὰ ἀστέρια, στὶς τέσσερις ἄκρες του.
Ἔξω ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ μπρὸς ἀπὸ τὴ δυτική του
πλευρά, σώζεται τὸ ταφικὸ μνημεῖο τοῦ Μπόρις
Γκοντουνὼφ (†1605) καὶ τῆς οἰκογένειάς του.
Ἄλλα ἐνδιαφέροντα μνημεῖα εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος (1476-77), μὲ τὸ μεταγενέστερο
καμπαναριό της ποὺ τελειώνει στὸν χαρακτηριστικὸ
σὲ σχῆμα βολβοῦ τροῦλο, βαμμένο γαλάζιο, καὶ ποὺ
χρησίμευσε ἐπίσης ὡς παρατηρητήριο, τὸ νοσοκομεῖο
Μερικὴ ἄποψη τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ
μὲ τὸ παρεκκλήσι τῶν Ἁγίων Ζωσιμᾶ καὶ Σάββα
τῆς Ἀναλήψεως τῆς Θεοτόκου (1559-85).
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(1635-37), τὸ μητροπολιτικὸ μέγαρο (16ος-18ος αἰ.),
τὸ μπαρὸκ παρεκκλήσι τοῦ φρέατος (17ος αἰ.), τὰ
ἀρκετὰ διακριτικὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα (τέλη τοῦ 17ου
αἰ.), ἡ πολυτελέστατη καὶ φανταχτερὰ διακοσμημένη
τράπεζα (1686-92) καὶ ἕνα ὕψους 88 μέτρων πενταώροφο καμπαναριό (1740-69). Ἐξάλλου σὲ πτέρυγα
τῶν παλιῶν κελιῶν, κατάλληλα διαρρυθμισμένη, λειτουργεῖ διαρκὴς ἔκθεση ρωσικῶν εἰκόνων καὶ ἐπίπλων ἀπὸ διάφορα ἀρχοντόσπιτα τῆς περιοχῆς,
καθὼς καὶ ἕνα ἐνδιαφέρον μουσεῖο ξυλόγλυπτων
εἰδῶν λαϊκῆς τέχνης, ποὺ περιλαμβάνει μία ὑπέροχη
συλλογὴ παραδοσιακῶν ξύλινων παιχνιδιῶν.
Ἀνάμεσα στὴν πληθώρα ὅμως τῶν μνημείων τῆς
Μονῆς, πού, λόγω διαστάσεων καὶ βαρυφορτωμένης
διακόσμησης, ἐντυπωσιάζουν μᾶλλον παρὰ τέρπουν
αἰσθητικά, ξεχωρίζει μὲ τὴν ἁπλότητά του ὁ περιὉ ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (1476-77).
καλλὴς καθεδρικὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος (142223), κυριότερο ἀξιοθέατο τοῦ μοναστηριοῦ
καὶ ἐπίκεντρο λαϊκοῦ προσκυνήματος, ἐξαιτίας τοῦ σκηνώματος τοῦ ἁγίου Σεργίου, τὸ
ὁποῖο φυλάσσεται σ’ αὐτόν. Ὁ ἅγιος Σέργιος,
κατὰ κόσμον Βαρθολομαῖος, ὁ πατέρας τῆς
ρωσικῆς πνευματικότητας, εἶδε τὸ φῶς στὸ
Ροστὼβ τὸ Μέγα στὶς 3 Μαΐου 1314. Οἱ γονεῖς του Κύριλλος καὶ Μαρία ἦσαν πλούσιοι
βογιάροι ποὺ μὲ τὰ χρόνια ἔχασαν τὴν περιουσία τους. Ὁ νεαρὸς Βαρθολομαῖος τὸ 1328
ἐγκατέλειψε τοὺς γονεῖς του καὶ κατέφυγε
στὸ Ραντονέζ. Μετὰ τὸ θάνατο τῶν γονιῶν
του τὸ 1334, σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν, ἀποσύρθηκε σὲ ἕνα δάσος καὶ τὸ 1337 ἐκάρη μοναχὸς καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Σέργιος. Τὸ 1340
ἵδρυσε τὸ κοινόβιο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποὺ
ὑπῆρξε ὁ πυρήνας τῆς σημερινῆς Μονῆς τοῦ
Ζαγκόρσκ. Ἀπεβίωσε στὶς 25 Σεπτεμβρίου
1392, σὲ ἡλικία 78 ἐτῶν, καὶ ἐνταφιάστηκε
στὸ δάπεδο τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος ποὺ
ὁ ἴδιος εἶχε ἀνεγείρει. Τὸ 1422 ὁ Σέργιος
ἀνακηρύχθηκε ἅγιος. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή,
ἔγινε ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων του στὸν
Τὸ πενταώροφο καμπαναριό (1740-69).
νέο πιὰ καθεδρικὸ ναό, ποὺ μόλις εἶχε χτιστεῖ
ὕστερα ἀπὸ τὴν ὁλοσχερὴ καταστροφὴ τῆς Μονῆς ἀπὸ τοὺς Τατάρους τὸ 1408.
Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος, μὲ τοὺς χρυσαφένιους τρούλους του νὰ λάμπουν σὲ ὁποιεσδήποτε καιρικὲς συνθῆκες, ἀποτελεῖ σπάνιο δεῖγμα μνημείου χτισμένου μὲ πωρόλιθο.
Ἀρχικὰ εἶχε τοιχογραφηθεῖ ἀπὸ ὁμάδα καλλιτεχνῶν, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν περίφημο ἁγιογράφο Ἀντρέι Ρουμπλιὼφ (1370; – περ. 1430) καὶ τὸν μαθητή του Δανιήλ. Οἱ σημερινὲς
τοιχογραφίες του ὅμως χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 1635. Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ εἶναι μεγαλειῶδες ἀλλὰ καὶ συνάμα κατανυκτικό, καθὼς εἶναι βυθισμένο στὸ ὑποβλητικὸ ἐκεῖνο μισοσκόταδο ὅλων τῶν ὀρθόδοξων ἐκκλησιῶν, ποὺ κάνει τὶς εἰκόνες νὰ χρυσίζουν ἀκόμα
πιὸ μυστηριακὰ στὸ ταπεινὸ φῶς τῶν κεριῶν καὶ τῶν καντηλιῶν. Τὸ πανύψηλο τέμπλο
του ἀποτελεῖται ἀπὸ σαράντα δύο εἰκόνες, ποὺ ἀποδίδονται στὴ Σχολὴ τοῦ Ρουμπλιώφ.
Στὰ δεξιά του ἐκτίθεται σὲ προσκύνημα τὸ σκήνωμα τοῦ ἁγίου Σεργίου, μπρὸς ἀπὸ τὸ
ὁποῖο ξετυλίγεται μιὰ ἀτέλειωτη σειρὰ προσκυνητῶν. Ἡλικιωμένοι ἀλλὰ καὶ πάρα πολλοὶ
νέοι ἔρχονται νὰ προσευχηθοῦν στὸν μεγάλο πατέρα τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ λά-
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βουν εὐλογία. Ἡ μέρα ποὺ ἐπισκεφθήκαμε τὴ Μονὴ ἦταν ἐργάσιμη, κι
ὅμως ὅσο παραμείναμε ἐκεῖ δὲν
ἔπαψαν νὰ συρρέουν προσκυνητές.
Ἐναλλασσόμενοι ἱερεῖς ψέλνουν συνεχῶς τὰ ἅγια λείψανα σὲ μυστικὸ
διάλογο μὲ μιὰ χορωδία. Ἔξω ἀπὸ
τὸ ναὸ ἕνα εἰδικὸ περίπτερο πουλάει τὰ συνήθη σὲ τέτοια μέρη
ἐκκλησιαστικὰ ἐνθυμήματα, κυρίως
χάρτινες γλυκερὲς εἰκονίτσες καὶ
φτηνὰ σταυρουδάκια.
Ἡ ξαφνικὴ μπόρα ποὺ ἔπεσε ὅσο
ἤμασταν μὲς στὸ ναὸ ξέπλυνε τὰ
Τὸ νοσοκομεῖο τῆς Μονῆς μὲ τὸ παρεκκλήσι τῶν Ἁγίων Ζωσιμᾶ πάντα, καὶ τὰ δέντρα τοῦ περίβολου
καὶ Σάββα (1635-37).
φάνταξαν ἀκόμα πιὸ χλοερά. Ἔξω
ἀπὸ τὴ Μονὴ εἶχαν καταφθάσει κι
ἄλλα ἐκδρομικὰ πούλμαν κυρίως μὲ ρώσους προσκυνητές. Κάναμε ὁλόκληρο τὸ γύρο τῶν
καλοσυντηρημένων τειχῶν. Ἀπὸ ἕνα παρακείμενο ὑψωματάκι ἀτενίσαμε γιὰ τελευταία
φορὰ τοὺς τρούλους τῆς Μονῆς νὰ χρυσίζουν μὲ φόντο ἕναν δραματικὸ οὐρανό, ὅπου
βαριὰ μπαμπακερὰ σύννεφα κυνηγοῦσαν ἄλλα πιὸ ἀργοκίνητα, μολυβένια. Τὸ βραδινὸ
τρένο τῆς ἐπιστροφῆς ἦταν αὐτὴ τὴ φορὰ σχεδὸν ἄδειο, ἀφοῦ τέτοιαν ὥρα ὅλοι ἐπιστρέφουν σπίτι τους ἀπὸ τὶς ἐργασίες τους στὴ Μόσχα καὶ λίγοι κάνουν τὴν ἀντίθετη διαδρομή. Στὸ σταθμὸ τοῦ Γιαροσλὰβ ξαναβρεθήκαμε μέσα στὸ σιωπηλὸ πλῆθος τῆς
μεγαλούπολης, ποὺ μᾶς παρέσυρε πρὸς τὴν πλησιέστερη εἴσοδο τοῦ μετρὸ μὲ τοὺς δαιδαλώδεις διαδρόμους.

Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος (1422-23), ὅπου φυλάσσεται
τὸ σκήνωμα τοῦ ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ,
καὶ στὸ βάθος ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (1476-77).

* Τὸ κείμενο αὐτὸ πρωτοδημοσιεύτηκε στὸ περιοδικὸ ΕΜΕΙΣ. Ὁ κόσμος τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, τχ 19, Μάρτιος
1989, σσ. 55-58.
Ἡ ἡμερήσια ἐκδρομὴ στὸ Ζαγκὸρσκ πραγματοποιήθηκε τὴν 9η Αὐγούστου 1988.
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