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7. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τοῦ 18ου αἰώνα δέν ἔμοιαζε καθόλου μέ τήν ἀρχή 
του. Ὁ αἰώνας εἶχε ἀρχίσει μέ μία προσπάθεια νά ἀναγνω
ριστεῖ ἡ Μεταρρύθμιση στή ρωσική ’Εκκλησία. Στή διάρκεια 
τῆς βασιλείας τῆς Αἰκατερίνης εἶχαν προγραμματιστεῖ «με
ταρρυθμίσεις», ἀλλά μέσα στό πνεῦμα τῆς Διαφώτισης144. 
Ἀκόμη ὁ αἰώνας τελείωσε μέ μία ἀναγέννηση τοῦ μοναχισμοῦ 
καί μία φανερή ὑπερένταση καί ἔξαρση τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς. Τά παραμελημένα καί ἐρημωμένα μοναστικά κέντρα, 
ὅπως ἐκεῖνα τοῦ Valaamo, Konovitsa καί ἄλλα, ἀποκαταστά
θηκαν καί ἄρχισαν μία καινούρια ζωή. Εἶναι ἀρκετά σημα
ντικό τό γεγονός ὅτι ὁ μητροπολίτης Γαβριήλ Petrov145 μέ 
ἐνθουσιασμό συνέβαλε σέ αὐτή τή μοναστική ἀποκατάστα
ση. Αὐτός ὁ μεγάλος καί ἀξιόλογος ἐπίσκοπος τῆς βασιλείας 
τῆς Αἰκατερίνης (στόν ὁποῖο ἡ αὐτοκράτειρα ἀφιέρωσε τή με
τάφρασή της πάνω στό ἔργο τοῦ Marmontel Βελισσάριος146) 
παρακολουθοῦσε μέ αὐστηρότητα τίς νηστεῖες, ἀφοσιωνόταν 
στήν προσευχή καί ἀκολουθοῦσε μία ἀσκητική ζωή ὄχι μόνο 
στή θεωρία, ἀλλά καί στήν πράξη. Ἡ προσωπική του ἐπίβλε
ψη ἦταν μία ἐγγύηση γιά τή δημοσίευση τῆς σλαβονορω
σικῆς ἔκδοσης τῆς Φιλοκαλίας147 πού μετέφρασε ὁ Στάρετς 

144. Πρβλ. τά σημεῖα πού πρότεινε ὁ Κυβερνητικός Ἐπίτροπος Ι. Ι. 
Melissino τό 1767 στή διάρκεια τῆς σύνταξης μιᾶς Συνοδικῆς πρότασης 
γιά τή Νομοθετική Ἐπιτροπή. Τά σημεῖα αὐτά ὅμως δέν ἐφαρμόστηκαν.

145. Βλ. ὅ.π., σημ. 60.
146. Ὁ Jean François Marmontel (17231799), Γάλλος ποιητής, δρα

ματικός καί κριτικός ἦταν περισσότερο γνωστός γιά τήν αὐτοβιογραφία 
του μέ τόν τίτλο Mémoires d’un pére (1804). Τό Bélissaire (1767) ἦταν 
ἕνα φιλοσοφικό, ρομαντικό μυθιστόρημα.

147. Ἡ Φιλοκαλία εἶναι μία συλλογή μυστικῶν κειμένων πού ἔχει 
μεγάλη σημασία γιά τή ρωσική πνευματικότητα. Περιέχει σπάνια καί 
ἄλλοτε ἄγνωστα κείμενα καί χρησίμευσε ὡς ζωτικός κρίκος μέ τήν πα
λαιστινιακή καί βυζαντινή πνευματικότητα. Τά κείμενα, συγκεντρωμένα 
ἀπό τούς ἀθωνίτες μοναχούς Μακάριο Κορίνθου καί Νικόδημο Ἁγιο
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Παΐσιος Velichkovskii καί οἱ μαθητές του. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία 
ἀπάντησε στήν ἐπιπολαιότητα μιᾶς φωτισμένης ἐποχῆς μέ 
μία ἀνανεωμένη πνευματική αὐτοσυγκέντρωση.

Ἡ μορφή τοῦ Ἁγ. Τύχωνα Zadonskii (17241782)148 προ
βάλλει σάν δυναμική ἀνακούφιση ἐνάντια στό κλίμα τοῦ 18ου 
αἰώνα. Ἡ προσωπικότητά του εἶναι πληθωρική σέ σπάνια 
καί ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ἀναφορικά μέ τήν πνευματι
κή καλλιέργεια ὁ Τύχων ἀνῆκε ὁλοκληρωτικά στή νέα μετά 
τόν Πέτρο ἐποχή. Μελέτησε καί μετά δίδαξε σέ λατινικές 
σχολές στό Novgorod καί Tver. Ἐκτός ἀπό τούς ἐκκλησιαστι
κούς Πατέρες μελέτησε καί ἀγάπησε σύγχρονους δυτικούς 
συγγραφεῖς καί ἰδιαίτερα ἀπολάμβανε «νά μελετᾶ καί νά ξα
ναμελετᾶ τόν Arndt». Δέν εἶναι τυχαίο τό γεγονός ὅτι τό κύριο 
ἔργο του Περί τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανισμοῦ ἔχει τόν ἴδιο τίτλο 
μέ ἐκεῖνο τοῦ Arndt. Ὅπως νωρίτερα ἀπέδειξε ὁ Εὐγένιος 
Bolkhovitinov, καί τό βιβλίο τοῦ Τύχωνα μέ τόν τίτλο «Ἕνας 
πνευματικός θησαυρός συγκεντρωμένος ἀπό τόν κόσμο ἔχει 
πολλές ὁμοιότητες στό περιεχόμενο μέ ἐκεῖνο τοῦ λατινικοῦ 
φυλλαδίου τοῦ Joseph Hall149. Ἡ γλώσσα τοῦ Τύχωνα διαπνέ
εται ἀπό τή νέα ἐποχή. Παρατηροῦνται συχνοί λατινισμοί στή 
φρασεολογία πού ὅμως αὐξάνουν τήν ἀξία του καί ἐνισχύουν 
τήν ἐκφραστικότητά του. Εἶχε τό χάρισμα τοῦ λόγου, ἦταν 

ρείτη, δημοσιεύτηκαν γιά πρώτη φορά στή Βενετία τό 1792, ἀλλά ἡ 
ὁλοκληρωμένη μετάφραση κυκλοφόρησε στά ρωσικά τό 1877. Τμήματα 
τῆς Φιλοκαλίας ὑπάρχουν στά ἀγγλικά, στά ἑξῆς ἔργα τῶν Ε. Kad
loubovsky καί τοῦ G. Palmer: Writings from the Philokalia on prayer of the 
heart, London 1951 καί Early Fathers from the Philokalia, London 1954.

148. Γιά μερικές σύγχρονες περιγραφές αὐτοῦ τοῦ γνωστοῦ ἁγίου, 
ἀλλά καί γιά ἀποσπάσματα ἀπό τά κείμενά του βλ. ἐκδ. Nordland 
Collected Works of G.P. Fedotov.

149. Ὁ Joseph Hall (15741656) ἦταν Ἀγγλικανός ἐπίσκοπος στή 
βασιλεία τοῦ Καρόλου Α΄. Τό Meditatiunculae Subitaneae eque re nata 
subortae ἀργότερα ἐμφανίστηκε σέ ρωσική μετάφραση ὡς Vnezarnyia 
razmyshleniia, proizvedennyia vdrug pri vozzrenii na kakuiunibud’ veshch’, 
Moskva 1786.



382 ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  Α΄

περίτεχνος καί ταυτόχρονα ἁπλός. Τά κείμενά του χαρακτη
ρίζονται ἀπό ἐκπληκτική διαύγεια. Αὐτή ἡ καθαρότητα εἶναι 
ἡ πιό ἀπροσδόκητη ποιότητά του. Ἡ χάρη καί ἡ σαφήνεια, ἡ 
ἐλευθερία του –ὄχι ἁπλῶς ἐλευθερία ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά καί 
μέσα στόν κόσμο– εἶναι τά πιό συνταρακτικά στοιχεῖα τῆς 
προσωπικότητας τοῦ Τύχωνα. Εἶχε τή φυσική χάρη ἑνός ὁδοι
πόρου ἤ ταξιδιώτη πού δέν κάμπτεται οὔτε περιορίζεται ἀπό 
αὐτόν τόν κόσμο. «Κάθε ζωντανή ὕπαρξη στή γῆ εἶναι ἕνας 
ὁδοιπόρος». Ὅμως αὐτή ἡ συναρπαστική χάρη ἀποκτήθηκε 
ὕστερα ἀπό ὀδυνηρή δοκιμασία καί ἀσκητική προσπάθεια. 
Τά σκοτεινά κύματα τῆς βαθιᾶς ἀγωνίας καί ἀπόγνωσης εἶναι 
πιό εὐδιάκριτα στό καθαρό πνεῦμα τοῦ Τύχωνα καθώς τόν 
κατακλύζουν. «Στόν χαρακτήρα ἦταν ἕνας ὑποχόνδριος καί 
κάπως εὐέξαπτος», γράφει ὁ «κελλιώτης» (ὑποτακτικός) τοῦ 
Τύχωνα. Ἡ φανερά ὑποκειμενική του ἀπόγνωση, ἡ ἰδιαίτερη 
τάση του γιά μελαγχολία –μία σπάνια μορφή ἀποκάλυψης 
τῆς ψυχῆς εἶναι πράγματα μοναδικά στόν ρωσικό ἀσκητισμό 
πού μπορεῖ κανείς ἀβίαστα νά ἐπισημάνει στό ἔργο τοῦ Ἁγ. 
Ἰωάννου τοῦ Σταυροῦ Σκοτεινή νύχτα τῆς ψυχῆς150. Ἄλλο
τε ὁ Τύχων ἔπεφτε σέ μία ἀπελπιστική νάρκη, ἀπομόνωση 
καί ἀκινησία, ἐνῶ τά πάντα γύρω του ἦταν σκοτεινά, ἄδεια 
καί σιωπηλά. Μερικές φορές δέν μποροῦσε νά ὑποχρεώσει 
τόν ἑαυτό του νά ἐγκαταλείψει τό κελλί του. Ἄλλοτε πάλι 
ἐξωτερικά προσπαθοῦσε νά ξεφύγει σωματικά μόνο ἀπό τήν 
ἀπόγνωση, περιφερόμενος ἐδῶ καί ἐκεῖ. Μέσα σέ αὐτή τή 
δοκιμασία εἶχε καταβληθεῖ τό πνεῦμα τοῦ Τύχωνα, ἀλλά δέν 

150. Noche oscura, Noche del Espiritu. Ὁ Τύχων θά ἔπρεπε ἀκόμη 
νά συγκριθεῖ μέ τόν Tauler καί τόν Arndt. Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τοῦ Σταυ
ροῦ, ἱδρυτής τῶν Ἱσπανῶν Ἀνυπόδητων Καρμελιτῶν (15421591), ἦταν 
γνωστός γιά τά ποιήματά του καί τά μυστικά θεολογικά του κείμενα. 
Θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ 
Σκοτεινή νύχτα εἶναι ἕνα ποίημα πού δημοσιεύτηκε παράλληλα μέ μία 
θεολογική μελέτη γιά τήν κατάκτηση τῆς τέλειας ἕνωσης μέ τόν Θεό, 
τήν Ἀνάβαση στό ὄρος Carmel.
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ἄφησε ἴχνη ἤ τραύματα ἐκείνη ἡ δοκιμασία. Μόνο μέσα στήν 
προσωπική του πρόοδο εἶχε ἐξαγνιστεῖ ἡ ἐξαιρετική φωτει
νότητα τῆς ψυχῆς του.

Ὁ ἀσκητισμός του δέν ἦταν ἁπλῶς ἕνας προσωπικός ἀσκη 
τισμός, ἀφοῦ οἱ πειρασμοί τοῦ Ἁγ. Τύχωνα δέν ἦταν παρά 
μόνο μία φάση στήν προσωπική του βελτίωση. Ἐξακολουθοῦ
σε νά εἶναι ἕνας ποιμένας καί δάσκαλος ἐκεῖ στή μοναστική 
του ἀπομόνωση. Μέσα ἀπό τήν εὐαισθησία καί τούς πόνους 
του κατόρθωνε νά βρίσκεται ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, 
στόν κόσμο. Γι’ αὐτόν τόν κόσμο ἔγραψε, καί μαρτύρησε γιά 
τόν Σωτήρα μπροστά σέ ἕναν κόσμο πού ἄν καί χανόταν δέν 
ἀναζητοῦσε τή σωτηρία του. Ἦταν ἡ ἀποστολική ἀπόκριση 
στήν ἀδιαφορία μιᾶς ἐλεύθερα σκεπτόμενης ἐποχῆς. Ἡ ἀνα
μέτρηση τοῦ Τύχωνα ἦταν ἡ πρώτη σύγκρουσή του μέ τόν νέο 
ρωσικό ἀθεϊσμό· γιά παράδειγμα τό πασίγνωστο ἐπεισόδιο 
τοῦ Ρώσου γεωκτήμονα ἐγκυκλοπαιδιστή πού χτύπησε τόν 
Τύχωνα στό μάγουλο151.

Ὁ Ντοστογιέφσκυ μέ ἐπιτυχία παρουσίασε αὐτό τό ἐπει
σόδιο, ὅταν χρειάστηκε νά ἀντιπαραθέσει στό ρωσικό μηδε
νισμό τόν Τύχωνα, ἀποκαλύπτοντας ἔτσι τήν προβληματική 
πίστης καί ἀθεϊσμοῦ.

Ὁ Τύχων ξεχώριζε γιά ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικό. Ἔγρα
φε ἤ συχνότερα ὑπαγόρευε ἐμπνευσμένα κάτω ἀπό τήν κα
θοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή τήν κατάσταση ἀφη

151. Αὐτή τήν ἱστορία ἀφηγήθηκε ὁ Ἰβάν Efimov στά ἀπομνημο
νεύματά του γιά τόν Ἅγ. Τύχωνα. Ὁ Τύχων «ἀποφάσισε νά ἐπιστρέψει 
στόν ἄνθρωπο πού τόν εἶχε προσβάλλει καί νά ζητήσει συγγνώμη, γιατί 
ἔγινε ἡ αἰτία νά ὁδηγηθεῖ σέ ἕναν τέτοιο πειρασμό. Ἔτσι, πηγαίνοντας 
καί πάλι, ἔπεσε στά πόδια τοῦ οἰκοδεσπότη του... Αὐτή ἡ ἐνέργεια 
ἔκανε τόσο μεγάλη ἐντύπωση στόν εὐγενή πού αὐτός ὁ ἴδιος ἔπεσε στά 
πόδια τοῦ ἐπισκόπου, ἱκετεύοντας γιά συγχώρεση. Ἀπό ἐκείνη τή μέρα 
καί μετά ἄλλαξε ριζικά ἡ συμπεριφορά του ἀπέναντι στούς δούλους 
του». Βλ. A treasury of russian spirituality τόμ. II στίς ἐκδ. Νordland, 
Collected Works of G.P. Fedotov.


