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Op dubbele uitnodiging van onze Petersburgse vrienden en van Père Zenon uit Pskov hebben Père
Matthias (Küppers) en ik in oktober van dit jaar een overgetelijke reis van twee weken naar Rusland
gemaakt.
Het hoofddoel van de reis was dit keer de kennismaking met het dagelijks leven van de jonge
monnikengemeenschap in het Mirozskij Klooster te Pskov, waarvan Père Zenon sinds anderhalf jaar de abt
en bezielde leider is.
Voor Père Matthias, iconenschilder, was de reis tegelijkertijd een gelegenheid om Père Zenon en zijn
leerlingen aan het werk te zien en enkele prachtige iconencollecties te bewonderen in Pskov en SintPetersburg. Voor hem was deze reis zijn eerste, rechtstreekse kontakt met Rusland.
Traditiegetrouw hebben we de eerste dagen in Sint-Petersburg doorgebracht, alwaar we ons `thuis'
hebben bij Igor en Nathalie Sakharov. Zij zijn nog steeds de dynamische kern van een ruime vriendenkring,
die we 's zondags na de Liturgie in de Theologische Akademie hebben teruggezien bij koffie, thee en
koekjes. Het is ook dankzij hen dat we in 1991 tijdens een bezoek aan het Holenklooster van Pskov
(Petsjory) met Père Zenon bevriend zijn geraakt, een vriendschap die, zoals men weet, sindsdien steeds
hechter en `zichtbaarder' is geworden.
De kleine, jonge fraterniteit van het Mirozskij Klooster bestaat voor 't ogenblik uit twee priestermonniken
(Père Zenon en Père Amvrosij) en drie monniken (Pjotr, Pavel en Vadim). Allen zijn iconenschilder ...
tenminste voor zover de wederopbouw van de vervallen kloostergebouwen hen daar voor 't ogenblik nog
tijd voor laat.
De hoofdkerk van het klooster, gewijd aan de Transfiguratie, dateert uit 1153 en is daarmee de oudste
kloosterkerk van Pskov. Zij is geheel beschilderd met schitterende Grieks-Byzantijnse fresco's uit de 12e
eeuw, die sinds het begin van de jaren zeventig in restauratie zijn. Vandaag is deze kerk een museum,
waardoor er niet gecelebreerd kan worden.
In een stenen gebouwencomplex aan de noordzijde van het klooster, bevindt zich echter naast de
vroegere monnikencellen, de oude ingang en een klokkentoren, een kerk uit de 17e eeuw, gewijd aan de
H. Stefanus. Aan de restauratie ervan werd door Père Zenon en zijn medebroeders net de laatste hand
gelegd. Ondertussen werden de diensten gehouden in de kleine bescheiden crypte van de Stefanuskerk.
De monniken zelf wonen tegenover de Transfiguratiekerk in een negentiende-eeuws houten gebouw,
waarin voorlopig ook hun gemeenschappelijk atelier is ondergebracht.
De levensomstandigheden zijn er nog primitief: electriciteit hebbben ze wel, maar geen watervoorziening,
zodat ze dagelijks van buiten het klooster verscheidene tonnen met water moeten aansleuren. Meteen na
aankomst toonde Père Zenon ons ook met ironische trots ... hun toiletten uit de 17e eeuw!
Wat in de eerste koude herfstdagen echter uitstekend functioneerde was de stenen houtkachel op mijn
kamer. Gasten zijn er voorlopig maar weinig, aangezien er nauwelijks plaats is om te logeren.
De gemeenschap probeert te leven van de inkomsten van haar werk en ze hoopt binnenkort een
iconografenschool op te richten voor schilders uit oost en west, waarin naast de Russische en de
Byzantijnse ook de Romaanse schilderkunst aan bod zal komen. Tijdens ons verblijf werd er net een hele
vrachtwagen planken, bestemd voor iconen, gebracht. "Die hebben we nog kunnen kopen dank zij mijn
werk in Chevetogne" merkte Père Zenon daarbij op. Het meeste geld gaat dan ook naar de aankoop van
materiaal en de heropbouw van het klooster. Volgens oude monastieke traditie komt er op tafel geen
vlees, slechts zelden vis, en kaas alleen als ze die krijgen of kunnen betalen.
De Metten om half zes 's morgens en de Vespers om vier uur 's middags zijn voor het ogenblik, naast de
Liturgieviering op de feestdagen, de belangrijkste gemeenschappelijke gebedsdiensten van de dag.
Op liturgisch gebied heeft het klooster ook al zijn eigen `typikon', waarin de nadruk wordt gelegd op

verstaanbaarheid, eenvoud en authenticiteit van gebed en gezang. Ook wordt er tijdens de Metten een
belangrijke plaats ingeruimd voor de lezing van de Bijbel en van de kerkvaders.
Schrift- en psalmlezingen gebeuren in het Russisch en niet in het gebruikelijke Kerkslavisch, dat voor nietingewijden vaak onverstaanbaar is. Gezongen wordt er steeds op de oude Russische eenstemmige manier,
waarbij de Chevetogne-uitgaven van Père Stéphane zaliger en Père Maxime goede diensten bewijzen.
Tijdens de Liturgie worden de `stille' gebeden van de priester en het Eucharistisch Hooggebed luidop
gezegd.
Het was voor ons een diepe ervaring om gedurende meer dan een week het leven van deze jonge
communauteit te mogen delen en er tegelijkertijd als `eregasten' en echte medebroeders behandeld te
worden, zowel tijdens het werk en de uitvoerige gesprekken als tijdens de gebedsdiensten en de
maaltijden.
Op de laatste dag van ons verblijf hebben we die dankbaarheid ook nog kunnen uiten tijdens een korte
ontmoeting met de aartsbisschop van Pskov, mgr. Jevsevij (Eusebius). Deze heeft Père Zenon ondertussen
de zegen gegeven voor een nieuwe werkperiode in Chevetogne na het orthodoxe Kerstfeest.
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