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„Datorită amestecului unic de curiozitate intelectuală, clarviziune
spirituală şi sensibilitate plină de compasiune, Avril Pyman a creionat portretul fascinant al uneia dintre cele mai complexe și mai
indefinite personalităţi ale Epocii de Argint a Rusiei. Ea reușește
să dezvăluie unitatea fundamentală a experienţei și viziunii care
a inspirat nenumăratele componente ale călătoriei lui Florenski
înspre descoperire, relatând cu pricepere subiectul ei în contextul
istoric și cultural mai larg al acelor vremuri tragice.”
Pamela Davidson, Profesor de Literatură Rusă, The School of Slavonic
and East European Studies, University College London, UK
„În această minunată biografie, Avril Pyman dă viaţă genialităţii
tragice a lui Pavel Florenski: teolog, filozof, matematician și critic
de artă. Având o cunoaștere de adâncime a contextului său cultural și religios, Pyman ne oferă posibilitatea de a auzi vocea autentică a preotului martir a cărui popularitate este într-o continuă
creștere atât în Ortodoxie, cât și în afara acesteia.”
Andrew Louth, Profesor de Studii Patristice şi Bizantine, Universitatea
din Durham, UK
„Avril Pyman a dat naștere unei biografii frumos scrisă și bine
documentată a enigmaticului Pavel Florenski. Ferindu-se de scrierea unei hagiografii, Pyman face cercetări cu privire la remarcabila viaţă de om de știinţă și preot, matematician și mistic, om al
Renașterii și patriot rus al primelor decenii ale secolului al XX-lea,
a celui care a fost Pavel Florenski. Cartea acesteia spune povestea
unui om extrem de înzestrat, a cărui înţelepciune, empatie și capacitate de înţelegere nu au putut fi puse într-un con de umbră nici
măcar de către represiunile staliniste. Prin intermediul primei biografii de mare importanţă scrise în limba engleză, lucrarea lui Pyman aduce în atenţia unui număr mai mare de cititori nemaipomenita viaţă a lui Pavel Florenski, așa cum, de altfel, acesta merită.”
Maria Carlson, Profesor şi Profesor Asociat, Departamentul Limbilor
și Literaturii Slave, Universitatea din Kansas, USA
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Memoriei lui Kirill Konstantinovich Sokolov,
cel care m-a încurajat să termin această carte
şi m-a susţinut în scrierea primelor capitole

Mulţumiri
Aceasta este una dintre acele cărţi care au fost scrise într-un timp
excesiv de lung, mulţumirea necesitând parcurgerea unei liste ample
de persoane, dintre care cele mai multe sunt trecute acum la cele veşnice
și nu mai sunt printre noi pentru a le mulţumi într-un mod adecvat.
Aşa că mă voi limita la persoanele care sunt în viaţă, precum şi la cele
care, în mod special, m-au ajutat în procesul scrierii, editării și revizuirii
textului.
În primul rând, mulţumirile mele se cuvin părintelui Andrew Louth,
teolog și matematician, care și-a irosit timp preţios verificând fiecare capitol, corectând groaznicele mele greșeli de ortografie și făcând comentarii, critici și sugestii tăioase. În al doilea rând, trebuie să îi mulţumesc
lui Christine Cumming pentru dactilografierea și redactilografierile fără
sfârșit, făcute pentru a integra sugestiile primite și propriile mele editări.
În al treilea rând, îi sunt recunoscătoare pe vecie Nataliei Rumianseva
pentru ajutorul acordat în ceea ce privește editarea finală a cărţii, pentru
găsirea pe calculator a informaţiilor care lipseau și pentru aflarea, în mod
miraculos, a altor materiale de pe internet; de asemenea, îi sunt recunoscătoare pentru faptul că m-a lăsat să văd propriile sale înregistrări
video privitoare la lecturile sale recente și la discuţiile avute la Institutul
Creștin de Binefacere din St. Petersburg unde aceasta lucrează.
Ar trebui, de asemenea, să îi mulţumesc Dinei Magomedova atât
pentru faptul că mi-a spus despre perioada în care a lucrat ca secretară
pentru A. Losev și ca editor al memoriilor scrise de către Simeonovich
Efimova despre Florenski, cât și pentru faptul că a descărcat de pe internet articole și publicaţii recente (relevante cercetării mele). De asemenea, Vladimir Petrovich Enisherlov mi-a dăruit numerele din revista
Nashe nasledie, care conţineau una dintre cele mai revelatoare publicaţii
ale scrisorilor dintre Ol’ga Aleksandrovna Florenski, fratele ei, prietenul
lui și soţul ei Serghei Troitsky, Z. N. Hippius și D. S. Merezhkovsky.
Nu mai puţin îi sunt recunoscătoare Evgheniei Ivanova pentru că mi-a
atras atenţia în legătură cu noile publicaţii ale operelor lui Florenski,
pentru că mi-a împărtășit rezultatele cercetării făcute în Biblioteca Lambeth despre publicarea lui Florenski în Pilgrim și pentru că m-a prezentat
unor membrii ai familiei la o panihidă pentru părintele Pavel, care a
avut loc în apartamentul ce a devenit acum Muzeul Florenski. Trebuie,
de asemenea să le mulţumesc Svetlanei Andreevna Dolgopolova pentru
că a făcut posibilă o vizită extrem de instructivă la Muzeul Florenski și
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igumenului Andronic, care, cu această ocazie, a fost îndeajuns de drăguţ
încât să îmi prezinte noua lui carte publicată despre Anthropodicea lui
Florenski și care, cu generozitate, mi-a dat permisiunea de a face copii
după fotografiile din arhiva familiei pentru a-mi servi ca ilustraţii pentru această carte.
Îi sunt, de asemenea, recunoscătoare surorii lui, Maria Sergheevna
Trubacheva, pentru ajutorul acordat în întocmirea indexului de nume
proprii. În 2006, Maica Superioară a Mănăstirii Adormirii Maicii Domnului din Perm mi-a dăruit cu generozitate copia unei importante republicări a scrisorilor trimise de către Florenski oamenilor cu aceleași idei
religioase, scrisori care aduceau informaţie suplimentară despre ultimele sale zile: „Vse moi dumy o vas”; un drag prieten de-al meu și al răposatului meu soţ, Rima Bylinskaia, mi-a dăruit memoriile de nepreţuit
ale diaconului Serghei Trubachev. O invitaţie permanentă primită de la
Universitatea de Stat de Știinţe Umaniste din Moscova mi-a dat șansa
de a obţine numeroase vize pentru a merge în Rusia în ultimii câţiva
ani, șansă care în mod evident mi-a ușurat în mare măsură cercetarea.
Dr. Andrei Batsanov a făcut o muncă de foarte bună calitate traducând
titlurile articolelor tehnice scrise de Florenski, iar Valerii Zarovniannykh
mi-a dat și mie din fotografiile lui profesioniste făcute la Solovki, iar una
dintre acestea chiar este folosită ca fundal al supracopertei (în varianta
originală a copertei – n. ed.). Sophie Snegir m-a ajutat să îmi adaptez
stilul cerinţelor editoriale primite de la Sue Cope, excelentul editor al
editurii, iar Haaris Naqvi, editorul șef al acestui volum, s-a preocupat
de prezentarea volumului, încurajându-mă în mod constant. Profesorul
Pamela Davidson s-a uitat prin materialul tipărit și mi-a făcut corectări
și sugestii de mare ajutor. Aleksandr Ershov și fiica mea Irina SokolovaSnegir m-au ajutat să fac rost de publicaţii rare. De asemenea, Irina m-a
ajutat să caut pe calculator detalii, pentru index, despre personajele din
lucrare, la fel cum, de altfel, au făcut Dr. Krastu Banev și profesoara Dina
Magomedova. În mai multe moduri decât pot spune, Irina mi-a făcut
munca mai ușoară.
Mulţumirile mele din inimă se îndreaptă către toţi aceștia, fără de
care cartea nu ar fi putut fi scrisă.
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Portretul făcut lui Pavel Florenski de către N. Vysheslavets în 1922.
Acesta a fost reprodus, ca aproape toate ilustraţiile din această carte,
prin bunăvoinţa familiei Florenski, care deţine drepturile de autor, în
acest caz din „Ne pechal’tes’ obo mne” de egumenul Andronic (Trubachev), Soviet izdatel’stva russkoi pravoslavnoi tserkvi, Moscova, 2007.
Mama lui Florenski, Ol’ga Pavlovna Saparova (Saparian) (1859-1951)
în anii 1870. Se spune că Florenski ar fi semănat cu aceasta, mai
puţin într-o singură privinţă, potrivit mărturisirii umoristice a lui
Florenski, care spunea că ,,deși ea a fost foarte frumoasă, eu sunt
foarte urât.” Reprodusă prin bunăvoinţa familiei Florenski, din volumul P. A. Florenskĳ e la cultura della sua epokha, A i del Convegno
di Michael Hagemeister e Nina Kauchtschischwili, Blaue Horner
Verlag, Marburg, 1995, din secţiunea întocmită de Michael Hagemeister şi Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg in Photogaphien und
Dokumenten”.
Ol’ga Pavlovna, Aleksandr și Iulia Florenski împreună cu cei doi
copii ai lor, Iulia (căreia i se spunea Liusia) pe genunchiul tatălui ei
și Pavel pe scaunul mic. Reprodusă, prin bunăvoinţa familiei Florenski, din volumul P. A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din secţiunea
întocmită de Michael Hagemeister și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg in Photographien und Dokumenten”.
Elevul Pavel Florenski, 1887-1889. Reprodusă, prin bunăvoinţa familiei, din volumul P. A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din secţiunea
întocmită de Michael Hagemeister și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg in Photographien und Dokumenten”.
Pavel Florenski în uniforma de student al Universităţii din Moscova (1900-1904). Reprodusă, prin bunăvoinţa familiei, din volumul
P. A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din secţiunea întocmită de Michael
Hagemeister și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg in Photographien und Dokumenten”.
Andrei Belîi (B. N. Bugaev, 1880–1934), desen cu nuanţe de pastel
realizat de către Ol’ga Florenskaia, 1912. ,,Încă o dată, fără să vreau,
adun flori albe la pieptul meu”. Reprodus din Pavel V. Florenskii şi
Tatiana Shutova, „Tri tysiachi verst I chetvert’ veka prolegli mezhdu nami”, Nashe nasledie, No. 79–80, 2006, p. 131.
Mănăstirea Sf. Serghie, sculptată de către Vladimir Favorsky, 1919.
Mulţumită lui K. Sokolov și A. Pyman, „Florenski and Favorsky,
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Mutual Insights in the Perception of Space”, Leonardo, Vol. 22, No.
2, 1989, p. 240.
Pavel Florenski și Serghei Troitsky împreună cu familia lui Florenski la Tbilisi, 1907. De la stânga spre dreapta, stând în picioare
în rândul din spate: Serghei, Pavel, Aleksandr – fratele lui Pavel;
așezaţi: Elisaveta Pavlovna Melik-Begliarova, Liusia (botezată Iulia), Aleksandr Ivanovich, Ol’ga Pavlovna, Repsimia Pavlovna Tavridova; așezaţi pe podea: Andrei, Raisa (căreia i se spunea Gosia),
Ol’ga (poreclită Valia) și Elisaveta. Reprodusă prin bunăvoinţa familiei Florenski, din Pavel V. Florenskii and Tatiana Shutova, „Tri
tysiachi verst i chetvert’ veka prolegli mezhdu nami”, Nashe nasledie, No. 79–80, 2006, p. 127.
Pavel Florenski, 1909. Reprodusă, prin bunăvoinţa familiei Florenski, din volumul P. A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din secţiunea
întocmită de Michael Hagemeister și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg in Photographien und Dokumenten”.
Vasilii Mikhailovich Giatsintov, Anna Mikhailovna Giatsintova
(Florenskaia) și Pavel Florenski, 1911. Reprodusă, prin bunăvoinţa
familiei Florenski, din volumul P. A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din
secţiunea întocmită de Michael Hagemeister și Pavel Florenskĳ:
„Sein Lebensweg in Photographien und Dokumenten”.
Noua casă a familiei Florenski din Serghiev Posad datând din
1915-1916, reprodusă din cartea Pavel Florenski, Beyond Vision: Essays on the Perception of Art [Dincolo de viziune: Eseuri despre perceperea artei], ed. Nicole a Misler, tr. Wendy Salmond, Reaktion Books,
London, 2002, p. 22.
Mikhail Nesterov, „Filozofii”, Pavel Florenski și Mikhail Bulgakov în grădina familiei Florenski de la Serghiev Posad, primăvara anului 1917. Din Vozvrashchenie zabytykh imen, Katalog vystavki,
Sovetskii fond kul’tury, Moscow, 1989, foaia 7. Fotografia originală
este la Galeria Tretiakov, Moscova.
Florenski, în biroul lui de la Institutul Electrotehnic Experimental
de Stat (GEEI), Moscova, 1925. Reprodusă din Pavel Florenski, Beyond Vision: Essays on the Perception of Art, ed. Nicole a Misler, tr.
Wendy Salmond, Reaktion Books, London, 2002, p. 25.
Vladimir Favorsky, copertă pentru ,,Numărul ca formă”, sculptură
în lemn. Mulţumită lucrării lui K. Sokolov și A. Pyman, „Florenski
and Favorsky, mutual insights in the perception of space”, Leonardo, Vol. 22, No. 2, 1989, p. 242.
Florenski luând picnicul împreună cu familia lui lângă Zagorsk,
spre sfârșitul anilor 1920. Așezaţi de la stânga la dreapta: părintele Pavel, Mik, Ol’ga, o femeie necunoscută în alb, Maria Anna
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Mikhailovna; în spatele lor, îngenunchiaţi: Vasilii și Kirill. Reprodusă, prin bunăvoinţa familiei Florenski, din volumul P.A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din secţiunea realizată de către Michael Hagemeister și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg in Photographien
und Dokumenten”.
Pavel Florenski și unii dintre cei care erau în grĳa sa, în 1932. În
centru, Florenski așezat picior peste picior împreună cu Maria. De
la stânga spre dreapta, stând în picioare: Ol’ga Pavlovna, Nadejda
Giatsintova, Mika, Iulia Aleksandrovna, Anna Mikhailovna. Strict
vorbind, era vorba despre cealaltă soră, Gosia (Raisa), care a fost
dependentă, cel puţin în unele privinţe, de fratele ei până când a
murit datorită tuberculozei. Iulia a lucrat ca psihiatru. Reprodusă, prin bunăvoinţa familiei Florenski, din volumul P. A. Florenskĳ
(Marburg, 1995), din secţiunea realizată de către Michael Hagemeister și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg in Photographien und
Dokumenten”.
O glumă împărtășită cu Anna și Mika, 1932. Reprodusă, prin
bunăvoinţa familiei Florenski, din volumul P.A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din secţiunea realizată de către Michael Hagemeister
și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg in Photographien und Dokumenten”.
Florenski cântând la pian, 1932. Reprodusă, prin bunăvoinţa familiei Florenski, din volumul P.A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din
secţiunea realizată de către Michael Hagemeister și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg in Photographien und Dokumenten”.
Fotografia făcută de poliţie lui Pavel Florenski după arestarea sa din
27 februarie 1933. Reprodusă, prin bunăvoinţa familiei Florenski,
din volumul P.A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din secţiunea realizată
de către Michael Hagemeister și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg
in Photographien und Dokumenten”.
Florenski împreună cu P. N. Kapterev în Skovorodino la Laboratorul
Permafrost, în 1934. Reprodusă, prin bunăvoinţa familiei Florenski,
din volumul P.A. Florenskĳ (Marburg, 1995), din secţiunea realizată
de către Michael Hagemeister și Pavel Florenskĳ: „Sein Lebensweg
in Photographien und Dokumenten”.
,,Când privești pe fereastră, te poţi imagina în Italia”, priveliște de
la fereastra vechii uzine din Lacul Sfânt, fotografie din 2002. Reprodusă din arhiva lui P. A. Florenski, 1889. Din Sviashchennik Pavel
Florenskii, Vse dumy o vas. Pis’ma semi iz lagerei i tiurem 1932–1938,
realizată de către P. V. Florenskii și N. A. Zhivulin, alegerea locului
și pregătirea fotografiei îi aparţin lui P. V. Florenskii, V. P. Stoliarov
și A. I. Oleksenko, Satis’ Derzhava, St. Petersburg, 2000.
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Date şi transliterare
Date: În 1918, în Rusia, se adoptă calendarul gregorian, astfel că Anul
Nou nu mai este sărbătorit pe 13 Ianuarie, ci pe 1 Ianuarie (o scuză, chiar
şi aproape un secol mai târziu, pentru încă o petrecere de Anul Nou Vechi
pe 13 ianuarie, la capătul unei obositoare vacanţe de iarnă cu două Crăciunuri, o sărbătoare pe care Biserica Ortodoxă Rusă o sărbătorește încă pe
data de 7 ianuarie). În această carte toate datele dinainte de 1918 sunt redate potrivit calendarului pe stil vechi (SV), astfel că, în cazul în care vreţi
să stabiliţi o comparaţie cu calendarul nostru actual, trebuie să scădeţi 13
zile. În ceea ce privește datele de după 1918, cititorul va găsi unele date
redate în două moduri datorită faptului că Florenski și prietenii lui au
continuat să gândească și să își dateze scrisorile tot conform vechiului calendar, pe care Biserica Rusă îl folosește până în ziua de azi. Totuşi, datele
de după 1918, redate într-un singur stil, corespund întrebuinţării din zilele noastre răspândite în întreaga lume și sunt în noul stil (SN).
Transliterare: În încercarea de a face ca această carte să fie mai accesibilă celor care nu vorbesc limba rusă, am folosit foarte puţin numele de
familie în text și m-am oprit asupra ortografiilor cunoscute: Florenski,
Tolstoy, Popova, Akhmatova, Iudina. Cu excepţia numelor de familie a
ultimelor trei femei, nu am modificat terminaţiile numelor proprii potrivit numărului și genului din limba rusă, astfel încât femeile din familia
Florenski sunt numite tot Florenski și, la plural, Florenskys. În Glosar,
spre ușurinţa recunoașterii, am păstrat convenţiile adoptate în text, dar
am adăugat numele de familie.
De altfel, la note am folosit sistemul de transcriere dezvoltat de
către Biblioteca Congresului și convenţiile bibliografice specifice slavilor. Aici, Florenskii apare scris cu ,,ii” ca autor sau subiect de articole și
scrisori publicate în limba rusă. Uneori, în publicaţiile de pe continent,
acesta se transformă în Florenskĳ. Criteriul după care se face transcrierea este acela al folosirii scrierii adoptate de una sau alta dintre publicaţii
sau al unei convenţii de transcriere acceptată din scrierea chirilică. Majoritatea surselor folosite pentru scrierea acestei cărţi sunt chirilice. La cele
patru volume ale lui Florenskii Opere (Sochineniia) se face referire prin
intermediul literei S, iar pentru operele culese, Sobranie Sochinenii (Opere
alese), de alţi autori, am folosit transcrierea SS. Adeseori, sursele citate sunt date împreună cu referinţele bibliografice complete atunci când
sunt menţionate pentru prima dată, în timp ce abrevierile sunt semnalate și folosite după aceea.
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Cuvânt înainte
Primul sfert al secolului al XX-lea din Rusia a fost unul dintre marile momente cruciale ale vieţii intelectuale, culturale și politice europene. Pentru o bună perioadă de timp din ultima parte a secolului al
XIX-lea, artele au fost, de cele mai multe ori, de natură realistă, în timp
ce gândirea politică a avut culoare pozitivistă și socialistă, fie populistă, fie marxistă. Cu toate acestea, în jurul anilor 1900 atitudinea estetică
dominantă a început să facă loc orientărilor, care într-un fel sau altul
erau anti-realiste, începând cu simbolismul, care a susţinut un realism
de adâncime, subliniind manifestările vieţii de zi cu zi. În viaţa politică
și în viaţa intelectuală, centrul de greutate a început să se îndepărteze de socialism spre o mai mare preocupare pentru proprietate, lege,
religie, Stat și naţiune – lozincile tradiţionale ale conservatorismului.
O publicaţie din 1903 a rezumat toate aceste lozinci în lucrarea „De la
Marxism la Idealism”, a cărui autor, Serghei Bulgakov, a explicat de ce
a făcut această mutaţie. Marxismul susţinea că este ,,socialism știinţific”,
când, de fapt, această dualitate a termenului ascundea o prăpastie între
știinţă și profeţie. Cercetarea știinţifică a societăţii burgheze ar fi putut să
fie corectă, dar nu a condus în mod logic la crearea socialismului. Cercetarea a fost deterministă, dar instaurarea socialismului a fost o chestiune
de morală, un act de libertate. Nicio știinţă, indiferent cât succes ar avea,
n-ar putea spune fiinţelor umane cum ar trebui să se comporte sau în
conformitate cu ce principii morale ar trebui să își trăiască viaţa; aceasta
a fost datoria filozofiei și a religiei.
Bulgakov nu a fost singur. De fapt, în 1902 a apărut o colecţie de
eseuri, Probleme ale Idealismului, scrisă de colaboratori care și-au început
viaţa ca socialiști, pentru ca, mai târziu, să se îndepărteze de socialism.
Nereușita revoluţiei socialiste din 1905-1906 a fost cea care a determinat
aceste schimbări de viziune, în special, deoarece Revoluţia a fost urmată
de o dizolvare rapidă a Primei și a celei de a Doua Adunări Reprezentative (Dume) între 1906-1907, primele modele desăvârșite, din Rusia, ale
unui parlament ai căror membri sunt aleși. În timp ce toţi socialiștii și
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cei mai mulţi dintre liberali au învinuit politicile represive ale regimului
pentru acest eșec, au existat câţiva, în special Serghei Bulgakov și Petr
Struve, care au aruncat vina pe atitudinea rigidă și intransigentă a partidelor de stânga.
În colecţia de eseuri Vekhi (Repere) mulţi dintre autorii colecţiei Probleme ale Idealismului și-au reconsiderat modul de gândire, atât din punct
de vedere politic, cât și din punct de vedere filozfic. Intelectualilor din extrema stângă li s-a reproșat faptul că nu au idealuri pozitive, ei renunţând
la adevăr, frumuseţe, bunătate și chiar și la Dumnezeu în numele progresului și al compasiunii pentru oamenii asupriţi. Autorii colecţiei de
eseuri au fost de acord că schimbarea societăţii presupune schimbarea
indivizilor, care a fost o sarcină pentru religie și nu pentru politică.
Acesta a fost mediul în care a crescut Pavel Florenski. În anii săi
de tinereţe, deși nu a fost niciodată socialist, acesta a acceptat viziunea
dominantă potrivit căreia viaţa privată și viaţa socială au fost predeterminate de legi descoperite de oamenii de știinţă sau de legi care se vor
descoperi, în mod sigur. Ideea că libertatea de alegere era doar o iluzie
l-a făcut să se simtă atât neajutorat, cât și fără valoare, iar acestea l-au
adâncit într-o stare de depresie puternică. În mod paradoxal, și-a revenit
din această stare datorită unei revelaţii derivate din matematică, despre
care unii ar fi putut gândi că este garantul determinismului știinţific rigid. Inspirat de profesorul său de matematică de la Universitatea din
Moscova, Nikolai Bugaev, Florenski a descoperit potenţialitatea studiului funcţiilor discontinue, după cum sunt exemplificate în fizica cuantică, ce începuse să înlocuiască matematica și fizica newtoniană ca mod
de înţelegere a atomilor și a electronilor. El a ajuns să creadă că știinţa
deterministă s-a bazat pe presupunerea unui progres omogen continuu,
în timp ce noua descoperire a teoriei discontinuităţii deschide portiţe
pentru paradoxal, intuitiv și iraţional; într-un cuvânt, pentru creativitate, nu doar în domeniul matematicii, dar și în alte domenii ale activităţii
umane. Un studiu recent îl cataloghează pe Florenski, alături de Dmitrii
Egorov și Nikolai Luzin, ca fiind unul dintre ,,trioul rus”, care, fiind inspirat de o asemenea revelaţie semimistică, s-a bazat pe intuiţiile matematicienilor francezi mai calculaţi și a formulat ipotezele care au pus
bazele Școlii de Matematică din Rusia1.
Această intuiţie matematică a constituit punctul de cotitură în
viaţa lui Florenski. Aflat în căutarea unui alt mod non-deterministic de
a elucida adevărul, el și-a îndreptat atenţia către vechile tradiţii ruse, în
special spre cele ale Bisericii Ortodoxe. Oferidu-i-se șansa de a lucra ca
1

Loren Graham and Jean-Michel Kantor, Naming Infinity: A True Story of Religious Mysticism and Mathematical Creativity, Belknap Press of Harvard University
Press, Cambridge, MA, 2009, capitolul 4, în special pp. 86–90.

18

Cuvânt înainte

licenţiat în matematică la Universitatea din Mosova, el a refuzat și, în
schimb, a început un curs la Academia Teologică din Serghiev Posad,
având scopul de a deveni preot, cum, de altfel s-a și întâmplat. El a devenit convins de faptul că adevărul – adevărul de care oricine are nevoie
pentru a trăi – nu a fost descoperit prin intermediul senzaţiilor, știinţei
empirice și raţionale (asta deși putea să devină un om de știinţă cu o activitate știinţifică foarte productivă) sau prin intermediul intuiţiilor mistice individuale, ci doar prin intermediul experienţei colective vechi de
secole, disciplinei, colegialităţii și liturghiei din Biserica Ortodoxă. Acesta este punctul de vedere pe care îl expune în Stâlpul și temelia adevărului
(1914) și pe care l-a exprimat sub forma unor 12 scrisori adresate unui
prieten apropiat. Florenski a considerat că prietenia reciprocă, intimă și
cinstită era fundamentală pentru o viaţă spirituală fructuoasă. În acest
fel, mediul și mesajul s-au completat reciproc.
Florenski a crezut că adevărata cunoaștere era asigurată doar de
dragostea pentru cunoaștere, autodisciplină, deschidere spre frumuseţe
și spre oameni, considerând, de asemenea, că toate aceste calităţi au fost
cel mai bine suţinute în Biserică. Raţiunea îşi avea locul ei în toată schema lucrurilor, dar de una singură n-ar fi dus decât la îndoială permanentă; ea trebuia să fie configurată și canalizată de calităţile indivizilor, care
erau cultivate în Biserică. Student, deja, la Universitatea din Moscova,
el le-a scris părinţilor: ,,În acest moment, cea mai urgentă îndatorire –
bineînţeles, nu a mea, ci a epocii în care trăim – este să creăm o știinţă
religioasă și o religie știinţifică”. El a vrut să ,,realizeze o sinteză între
eclesialitate și cultura seculară”2.
La sfârșitul celei de a treia scrisori, „Triunitatea (sau Trei în Unul),
în spiritul pariului lui Pascal, Florenski îi cheamă pe atei să renunţe la formele raţiunii, care conduc doar la scepticism veșnic și să se îndrepte spre
ceea ce Kierkegaard numea ,,saltul credinţei”, spre o credinţă care promite atât siguranţă, cât și viaţă veșnică. Folosind cuvintele lui Florenski,
,,schimbarea ,,nimicului” sigur cu infinitatea nesigură se răsplătește!3
După aceea, el face o scurtă cercetare etimologică în mai multe limbi
indo-europene a cuvântului ,,credinţă”, ajungând la concluzia că rădăcina cuvântului se găsește în conceptul de încredere. Se pare că, pentru
Florenski, încrederea și corespondentul ei, credinţa, sunt premise indispensabile pentru cunoaștere – indiferent dacă crezi în Dumnezeu, în Biserică, în alte persoane sau în siguranţa adevărului.
2

A. N. Parshin, ‘Nauka i religiia vo vzgliadakh P.A. Florenskogo’, Vestnik russkogo khris-tianskogo dvizheniia, No. 160, 113.

3

Pavel Florensky, The Pillar and Ground of Truth: An Essay in Orthodox theodicity
in Twelve Le ers, traducere de Boris Jakim, Princeton University Press, Princeton,
1997, 50.
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Un fapt destul de interesant, oamenii de știinţă, adepţi ai unei
tradiţii structural-funcţionale, care ar fi fost întru totul străină lui Florenski, au ajuns la concluzii similare. De exemplu, sociologul german
Niklas Luhmann afirmă că încrederea este o formă a chibzuinţei epistemiologice care este o condiţie necesară înainte de a lua decizii și de
a acţiona. În viaţa de zi cu zi, unii nu sunt capabili să pună în ordine
toate informaţiile importante și evaluează toate riscurile care sunt implicate în cursul unei acţiuni. ,,Complexitatea lumii viitoare este redusă
prin intermediul încrederii. În actul încrederii, cineva se implică într-o
acţiune ca și când nu ar fi decât anumite posibilităţi în viitor”4. Într-un
mod similar, omul de știinţă și politicianul american Russell Hardin
vede încrederea ca fiind o unealtă superioară prin intermediul căreia
ajungi să cunoști lumea și alţi oameni: ,,Dacă, în general, nu am încredere în oameni, voi descoperi puţine despre corectitudinea lor efectivă
pentru că voi alege să nu interacţionez cu ei. De aici rezultă că va trebui
să fac alegeri având mai puţine informaţii decât altul care nu este atât de
sceptic și are informaţii mai multe5. Guido Möllinger chiar face apel la
„saltul credinţei” lui Kierkegaard, solicitând raţionalitatea de a acţiona
„precum-dacă credinţa” („as-if faith” – credinţa „ca și când”), ca și când
îndoielile și-ar fi găsit leacul, de vreme ce aceasta sporește probabilitatea
unui rezultat favorabil6. Pentru toţi gânditorii laici menţionaţi, încrederea, prietena intimă a credinţei, este văzută în lumea reală ca un element
indispensabil al cunoașterii, luării deciziilor și al acţiunii.
Conceptul lui Florenski are, totuși, o dimensiune suplimentară. Potrivit gândirii lui, încrederea și căutarea adevărului își au rădăcinile în
Biserică, pentru că acolo este locul unde comunitatea și întrajutorarea
reciprocă se armonizează cu frumuseţea și disciplina liturghiei pentru a
da naștere propriilor lor cunoașteri, care sunt mai bogate decât acelea pe
care orice individ le-ar putea genera de unul singur. Florenski a considerat că această potenţialitate a Bisericii a fost realizată cu desăvârșire în
Ortodoxie. El a crezut acest lucru îndeajuns de mult încât să devină preot și să accepte timp de mulţi ani dificultatea conducerii unei parohii și
asumarea grĳii pentru sufletele celor din cadrul acesteia, cu toate că timpul îi era dedicat cercetării și scrierii a numeroase articole și recenzii.
De aici reiese patriotismul său. Din anumite motive, cei mai mulţi
observatori occidentali neagă rușilor dreptul la o mândrie naţională sau
4

Niklas Luhmann, Trust and Power, Wiley, Chichester, 1979, p. 20.
Russell Hardin, Trust and Trustworthiness, Russell Sage, New York,
2002, p. 131.
6
Guido Möllinger, Trust: Reason, Routine, Reflexivity, Elsevier, Amsterdam, 2006, pp. 111–115.
5
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la un patriotism propriu – și trebuie spus că mulţi intelectuali ruși cred
același lucru: în ziua de azi, ei pronunţă adesea cuvântul ,,patriot” cu
dispreţ, ca și cum ar reprezenta un abuz. Această atitudine este într-o
contradicţie izbitoare cu înalta și răspândita apreciere a culturii rusești,
atât în vest, cât și printre intelectualii ruși. Florenski a fost atât un om
religios, cât și un patriot al culturii. La fel ca și slavofilii și Vladimir
Soloviev, el a crezut în ideea potrivit căreia creștinismul vestic a murit
datorită obsesiei pentru putere (Romano-Catolicii) sau obsesiei pentru
Cuvânt (Protestanţii). Doar Ortodoxia și-a păstrat nealterate învăţăturile
creștine patristice în privinţa icoanelor (el a fost un teoretician de frunte al iconologiei), arhitecturii, liturghiei, vieţii monahale, a practicilor
și pregătirii devoţionale din stăreţii, a preoţilor sau a oamenilor sfinţi
care au vieţuit ca duhovnici pentru toţi cei care aveau nevoie de ajutorul
lor. Cu toate acestea, el a crezut că Ortodoxia se afla în faţa pericolului
acelorași influenţe vestice, o tendinţă, de altfel, împotriva căreia a luptat
contestând-o.
Simbolul viu al Ortodoxiei istorice l-a văzut în biserica Sfânta Treime
a Mănăstirii Sf. Serghie, centru al Ortodoxiei ruse din secolul al XIV-lea și
al cărei apărător de frunte a devenit după ce bolșevicii au ajuns la putere.
În ea, spunea Florenski, ,,ne simţim mai acasă decât atunci când suntem
acasă”. El a afirmat că Sf. Serghie a închinat biserica Sfintei Treimi ,,ca o
rugă pentru unitatea Rusiei, în numele unei realităţi mai înalte”. ,,Aici”,
scrie el, ,,nu este doar estetică, ci un sentiment al istoriei și al sufletului
oamenilor, precum și o concepţie a statului rus (gosudarstvennost)... Aici,
mai tangibil decât oriunde în altă parte, oricine poate simţi pulsul istoriei
rusești... aici Rusia poate fi percepută ca un întreg”7.
Atât de mare a fost erudiţia lui Florenski în domenii știinţifice diverse: a publicat studii importante de matematică, fizică, electrodinamică, folcloristică, psihologie, istoria și teoria artei, filozofie și teologie, încât
a fost numit Leonardo da Vinci al Rusiei din secolul al XX-lea. În anii 1920
a fost editor al unei noi Enciclopedii Tehnice, la scrierea căreia a contribuit
cu mai mult de 100 de articole. A lucrat în Comisia de Stat pentru Electrificarea Rusiei, un proiect în care a crezut și la care a fost bucuros să își
aducă contribuţia, cu toate că i-a șocat și i-a alarmat pe colegii săi datorită
participării sale la ședinţe îmbrăcat în sutană. Chiar și după ce a fost arestat, acesta și-a continuat cercetările. Fiind exilat în Orientul îndepărtat,
el a făcut cercetări despre proprietăţile solurilor îngheţate permanent, în
timp ce în împrejurimile mohorâte și fără perspectivă ale mănăstirii de la
Solovski din nordul îndepărtat, devenită închisoare, acesta s-a preocupat
de modul în care se extrag iodul și geloza din algele de mare.
7

Father Pavel Florenskii, ‘Troitse-Sergieva Lavra i Rossiia’, Vestnik russkogo khristianskogo dvizheniia, No. 117, 6, 14, 18.
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În același timp, el lucra la ceea ce avea să fie a doua sa lucrare
filozofică importantă, „antropodiceea” sa, La cumpăna gândului, care a
ajuns la noi doar sub forma unor fragmente, de vreme ce circumstanţele
turbulente din viaţa lui l-au împiedicat să o termine. Oamenii de știinţă
devotaţi din Uniunea Sovietică au început prin anii 1960 să publice extrase din această lucrare în diferite reviste, astfel încât numărul din ce
în ce mai mare de cititori interesaţi de Florensky ar putea să înceapă să
își facă o imagine despre gândurile sale de mai târziu. Aceste fragmente
au fost adunate pentru a fi publicate abia în anii 1990, după prăbușirea
Uniunii Sovietice.
Scrisorile sale din captivitate indică devotamentul total al acestuia
faţă de soţia și faţă de copiii săi, cunoașterea acestora și preocuparea
pentru viaţa lor duhovnicească și dezvoltarea lor personală. El nu a fost
nicidecum un gânditor retras, ci a fost o personalitate completă și complexă, una, care, în plus, a deranjat mai mult prin simpla sa existenţă
decât prin împărtășirea poverilor acestei lumi. Ultimii săi ani din viaţă
au fost distruși de sistemul penitenciar stalinist, care l-a separat de familie și care i-a curmat prematur viaţa. Penitenciarul nu i-a dat nicio șansă
pentru a-și duce ideile la deplina lor maturizare de care ar fi avut nevoie
și din care noi toţi am fi avut de învăţat.
Biografia de calitate a lui Avril Pyman, rodul multor ani de cercetare amănunţită, oferă o imagine completă a acestui om și o introducere
în modul său de gândire. Aceasta va aduce în atenţia publicului larg de
cititori o figură de importanţă majoră, destul de puţin cunoscută până
acum în Occident.
Geoﬀrey Hosking
Profesor emerit de Istoria Rusiei, University College London
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Această carte nu este o biografie definitivă. Arhiva lui Florenski,
păstrată de familia sa în Moscova sau conservată cu minuţiozitate în
colecţiile contemporanilor săi, la Academia Teologică din Moscova și în
multe instituţii de învăţământ cu ai căror membri a colaborat, conţine
multe materiale la care nu am avut acces și nici nu am încercat să fac
acest lucru. Jurnalele lui rămân nepublicate. Se spune că ar exista un
volum întreg cu amintiri vagi despre el, volum care este în plin proces
de scriere. În periodice precum Novyi zhurnal și Nashe nasledie, încă apar
date biografice de nepreţuit, care au necesitat o modificare constantă a
manuscrisului meu în timp ce a fost revizuit pentru publicare. Făcând
abstracţie de toate acestea, eu nu sunt în măsură să evaluez valoarea
activităţii părintelui Pavel în fizică, matematică și știinţe aplicate, cu toate că m-am folosit cum am putut mai bine de studiile speciale și datele
bibliografice oferite de către savanţi competenţi din aceste domenii.
De ce am ales atunci să îmi petrec anii cei mai prolifici ai activităţii
mele descifrând biografia unui om care se afla atât de departe de orizontul meu intelectual? Esenţialmente pentru că aveam nevoie să fac aceasta
și am crezut că acest lucru trebuia să fie făcut. Viaţa lui Florenski acoperă
perioada istoriei culturii rusești, care a fost domeniul de bază al cercetării
mele, de când am început să citesc pentru un doctorat la Cambridge în
1952, la doar 15 ani după moartea acestuia. De când am terminat lucrarea Viaţa lui Aleksandr Blok (OUP, 1979, 1980), mi-am dorit întotdeauna
să mă întorc la scrierea biografiilor și, dintre toate personalităţile importante ale Epocii de Argint din Rusia, Florenski este un subiect extrem de
interesant, arhetipal – care și-a întrupat ideile. Cu multă vreme în urmă,
distinsul pictor James Gunn, fiind însărcinat de către [compania] Iron
Trades pentru a-i face un portret tatălui meu, necesar sălii de ședinţe a
companiei, i-a spus: ,,Mi-a făcut plăcere să pictez. Acum ai un portret.”
Florenski a avut ,,o viaţă” care a marcat Renașterea religioasă rusă, arta
și literatura, natura și studiul lumii fizice, tragedia Revoluţiei Ruse și
subiectul cheie al jumătăţii secolului al douăzecilea referitor la lagărele
concentraţionare. A fost o viaţă caracterizată de activitate știinţifică și
muncă, de probleme de identitate experimentate cu intensitate, de preocupare dramatică pentru familie, de bucurie, suferinţă și îndurare, o
23

Pavel Florenski

viaţă foarte retrasă, plină de întrebări fără răspuns. Întrebările pe care
le-am ridicat, căutând, mai degrabă, să evoc personalitatea acestui om
și ideile acestuia, decât contextul dezvoltării lor, dar care în marea lor
majoritate au rămas fără răspuns din cauza lipsei dovezilor, și-ar putea
găsi răspuns în sursele publicate, rămânând la fel de vii și posibile în
timp și spaţiu.
Există deja suficient material publicat care să îmi permită să fac
acest lucru fără a mă implica îndeaproape în lumea unei mari familii
care a atras oameni de știinţă dedicaţi arhivelor, care, treptat, au dezgropat amintirea lui Florenski prin intermediul publicărilor scrierilor sale
post-revoluţionare, dintre care foarte puţine apăruseră în timpul vieţii
lui. Supravieţuirea acestei familii și devotamentul lor în realizarea acestei sarcini mi se pare o remarcabilă mărturie a puterii rugăciunii, care
mă aduce la celălalt motiv obiectiv pentru care este important să așezăm
acum, fără amânări ulterioare, opera lui Florenski în cadrul cronologic al
biografiei lui... pentru simplul fapt că orice întreprindere de acest gen ar
putea fi în curând complicată de cererile unei hagiografii. Părintele Pavel a fost perceput ca un martir de către prietenul său Serghei Bulgakov,
care a scris în revista emigranţilor din Paris, Vestnik (Le Messager), un
necrolog provocator despre acesta, iar în aceeași revistă, editorul Nikita
Struve a încheiat cu aceste cuvinte scrise cu litere îngroșate: ,,Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi”. Călugărul elveţian din ordinul
benedictinilor, părintele Gabriel Bunge, în lucrarea sa despre incomparabila icoană a Sfintei Treimi a lui Andrei Rubliov, utilizează dictonul
,,Există icoana Sfintei Treimi a lui Andrei Rubliov, există prin urmare
Dumnezeu” pentru Sfântul Pavel Florenski. Cu toate acestea, numele lui
Florenski nu a fost trecut pe lista „noilor martiri” canonizaţi recent de
către Biserica Ortodoxă Rusă. Anul 2007 a fost a șaptezecea aniversare
de la execuţia sa și, din nou, s-au răspândit zvonuri potrivit cărora comemorarea acestui eveniment ar putea să ducă la luarea în considerare a
canonizării sale. Publicarea în acel an a unei noi vieţi de către egumenul
Andronik, Obo mne ne pechal’tes’, a avut intenţia clară de atrage atenţia
asupra acestui aspect. Atât complexitatea moștenirii intelectuale a lui
Florenski și, într-adevăr, a personalităţii acestuia, cât și incertitudinile
de durată recent clarificate privind modalitatea morţii sale și a locurilor
posibile ale mormântului său, au constituit în trecut piedici nemaipomenite oricărei iniţiative (de canonizare). Florenski nu a murit, de exemplu,
ca și primii martiri, din pricina refuzului de a se închina idolilor sau
chiar a renunţării la chemarea preoţiei sale. În urma unei acuzaţii inventate, potrivit căreia ar fi făcut propagandă „trotskystă, anti-sovietică”, el
a fost condamnat pentru a fi împușcat împreună cu mulţi alţii de rasă și
credinţă diferite.
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Istorisirea faptică despre viaţa lui Florenski se oprește aici. De
altfel, el a fost întotdeauna un om despre care gândea mai degrabă în
termeni de scop decât de cauză. Într-o scrisoare adresată fratelui său
în Hristos, Serghei Troitsky, destinatarul „scrisorilor” din Stâlpul și temelia adevărului, scrise imediat după eliberarea din prima întemniţare
„politică” a poliţiei ţariste, tânărul și încă neîncercatul Florenski a dat o
expresie uimitoare intenţiei avute pentru întreaga sa viaţă:
Există un singur lucru care mi-ar fi de ajuns și acela ar fi strădania
ascetică continuă, care necesită o concentrare puternică a tuturor
forţelor sufletului, nepermiţând nici măcar pentru un moment reconsiderarea unei decizii luate, și care se termină, în viitorul apropiat, cu crucea. Știu că deocamdată nu sunt vrednic de așa ceva
și sufăr cumplit din cauza acestei nevrednicii, fiind conștient de
faptul că nu pot deveni mai bun decât prin intermediul acestei
strădanii și prin intermediul crucii. Iată unde îmi consum întreaga
frământare și mă chinui pe mine însumi.
(Scrisoare din 29 aprilie 1906, citată de nepotul cel mai mare al lui
Florenski, Pavel Vasilevich Florenski, într-un articol intitulat cu cuvinte
din textul scrisorii ‘Cherez podvig zhe i krest’,
Novyi zhurnal, No. 243, 2006)
Înainte de a ajunge faţă în faţă cu plutonul de execuţie, Florenski investise 31 de ani de ,,concentrare puternică” pentru „a deveni mai
bun”, deși niciodată nu a afirmat că ar fi devenit demn de cruce. La hirotonirea lui ca preot, ar fi fost de datoria bisericii să strige ,,Axios”. Datoria prezentului biograf este doar aceea de a spune povestea.
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Primele manifestări ale creaţiei lui Dumnezeu au început cu împărăţia
plantelor, ca un mĳloc de comunicare directă primit de la Acesta. A fost
ca și când cineva ar fi cercetat cu privirea peste umărul Creatorului,
Care crezându-Se neobservat, crea jucării și decoraţiuni.
Carl Jung8

P

rimele amintiri ale lui Pavel Florenski, cel mai mare
copil dintr-o familie formată din opt persoane, sunt
acelea ale unui nomad. Mama și tatăl lui au locuit în
vagoane de călători și în corturi, lângă râul Kura din Azerbaidjan. Șerpii și scorpionii au transformat lumea înconjurătoare într-un spaţiu periculos pentru un copil, însă râul,
curat, venind dintr-un izvor imens, a reprezentat o sursă de
bucurie. Odată, bebelușul a reușit să se rostogolească de pe
marginea abruptă a râului, doar pentru a fi prins de către
sora mamei lui, mătușa Sonya, cea zâmbăreaţă și cu ochi negri, care făcea baie în râu. În timpul acelei perioade scurte,
lipsite de constrângerile civilizaţiei secolului al XIX-lea, pe
când era încă un copil, se afla întotdeauna cineva prin preajmă pentru a avea grĳă de el și pentru a-l prinde. Probabil
prima întrerupere arbitrară în continuumul experienţei s-a
datorat doar actului rememorării, cu toate că șocul căderii
de pe pământ în apă l-a marcat.
Aveau un apartament în capitala Georgiei, Tbilisi, unde
Pavel a fost botezat în Biserica lui David Mtatsminsky, însă
Carl Jung: Memories, Dreams, Reflections, înregistrate și editate de către
Ariela Jaﬀe, tradusă din germană de Richard și Clare Winston, Collins,
London. Publicată pentru prima dată în: Fontana Library of Theology
and Philosophy, 1967, ed. a doua 1969, p. 86.

8
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primele două ierni și vara dintre ele nu au fost petrecute în
acest loc, ci în Evlach, o mică colonie plină de praf, aflată
în procesul dezvoltării în jurul unei intersecţii a căii ferate
Transcaucaziene, într-o depresiune întinsă, cu temperatură ridicată, parte din ea, zonă de stepă, și altă parte, zonă
mlăștinoasă, fiind înconjurată din trei părţi de munţi, iar în
partea de sud-est având deschidere spre câmpia de coastă
dintre Astama și Baku, pe ţărmul Mării Caspice.
Tatăl lui Pavel, Aleksandr Ivanovich Florenski, fiu de
doctor și nepot de preot, descendent dintr-o familie de preoţi
și diaconi, a fost inginer al căilor ferate ruse, fiind angajat de
către guvern pentru a extinde imperiul ţarului de-a lungul
căii ferate: spre sud, din Tbilisi spre Baku, iar apoi din Batumi spre Arkhatsykhsk. La un moment dat, acesta a devenit adjunctul directorului șef al reţelei de căi ferate caucaziene. Atitudinea lui Aleksandr cu privire la viaţă a fost mult
influenţată de faptul că tatăl lui, Ivan Andreevich Florenski,
a fost unul dintre cei din generaţia legendară de fii de preoţi
(popovichi), care s-a răzvrătit împotriva presiunii ideologice
venite din partea seminarului, a renunţat la teologie pentru
știinţă și și-a canalizat zelul moștenit și autoperfecţionarea
timpurie în spiritul jertfirii de sine înspre propagarea unei
utopii seculare în care bărbaţii și femeile ar fi egali în ceea ce
privește munca „pe tărâmul iluminismului rus”. Asemenea
fiului lui Turghenev, Bazarov, mulţi au devenit doctori precum Ivan; alţii au devenit profesori sau jurnaliști, care, fiind
întotdeauna niște spirite revoluţionare, au fost adesea forţaţi
înspre activităţi ilegale, exil, închisoare sau revoluţie de către un regim represiv – represiuni care s-au dovedit a fi ineficiente. Ivan Florenski chiar a murit, la fel ca și Bazarov, fiind
infectat de holeră în timp ce-și exercita datoriile sale medicale. Aleksandr Ivanovich a făcut parte dintr-o generaţie mai
constructivă și mai nobilă, preocupată să îmbunătăţească
soarta concetăţenilor lor prin intermediul „faptelor mărunte”, concrete, și care nu a fost îndârjită de revolta împotri28
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va părinţilor lor, ci, din contră, a avut o admiraţie plină de
evlavie pentru moralitatea acestora, moralitate care a fost
foarte adesea testată prin vieţi pline de devotament eroic.
În general, aceștia au fost mai puţin exigenţi în ceea ce îi
privește pe semenii lor, mai puţin iconoclastici datorită faptului că erau mai conștienţi de ameninţarea haosului cultural și social, mai înclinaţi spre a valoriza frumuseţea, și chiar
mai moderaţi și, în mod raţional, s-au bucurat de plăcerile
lumii, fiind mai degrabă agnostici decât atei într-o manieră
agresivă. Aleksandr Ivanovich chiar și-a permis o anumită
reverenţă pentru noţiuni precum: natura, familia, instinctul
matern și pentru libertatea spiritului uman, căruia ar trebui
să i se permită să își găsească calea de-a lungul cărărilor
raţiunii și experimentului, nefiind nici introdus – mai ales
când e tânăr și ușor de modelat – în nicio matrice religiosă, nici încurajat să facă prozelitism (nici chiar pentru atei)
sau să îi asuprească pe alţii pentru a renunţa la convingerile
tradiţionale. „Sfintele scripturi” ale sale au fost Faustul lui
Goethe și piesele lui Shakeaspeare. Fiind înconjurat de oameni barbari și de natură sălbatică, el a fost preocupat să
păstreze intact universal căminului său și, potrivit spuselor
fiului său, i-ar fi oferit lui Dostoievski, cercetătorul haosului
interior, un pahar de sirop liniștitor, ţinându-l departe de copii. În cele din urmă, el i-a ferit pe aceștia, cu mare grĳă, de
iraţional, încântându-l pe Pavel încă de la o vârstă fragedă
datorită învăţării acestuia să facă mereu experimente tehnice mai complexe și satisfacerii cu răbdare a curiozităţii sale
știinţifice de neînţeles, dar interzicând basmele din pricina
suprastimulării imaginaţiei și Evangheliile (ca fiind) peste
înţelegerea critică a unui copil mic. Când ceva din solemnitatea vibrantă a fiului său cel mai mare a determinat un
preot aflat în trecere să îi ofere băiatului o prescură (o bucată
rotundă de pâine nedospită coaptă și binecuvântată special
pentru a fi împărţită după liturghie), i s-a spus lui Pavel, care
avea șase ani pe atunci, să o accepte cu toată bunăvoinţa, dar
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după anumite controverse în casă, aceasta a fost oferită dădacei.
Mama lui Pavel, Salome Saparova sau Saparian, cunoscută după căsătorie ca Olga Florenskaia, a fost dintr-o famile
armeană, care se considera a fi descendentă din grecii pre-romanici – lidieni și frigieni – deși, chiar Florenski însuși, care,
imediat după căsătoria sa, a manifestat un mare interes faţă
de genealogie, pe care nu a avut timp și șansa să o ducă la
bun sfârșit, avea să scoată la iveală multe teorii cu privire
la originea lor etnică. Fiind originari din Giulistan, care se
află în Karabakh, Melik-Begliarov-ii (după cum a fost numită
principala ramură a familiei), a manifestat loialitate faţă de
perși și turci (de la care a și venit denumirea de melik), dar,
în cele din urmă9, au căutat adăpost împreună cu toate neamurile și slugile lor în învecinata Georgie pentru a scăpa de
ciumă. Când principala linie descendentă a familiei s-a întors
în Giulistan, unii dintre cei mai tineri membri, potrivit unei
versiuni a basmului „trei fraţi”, au ales să rămână în Georgia
și să își întemeieze propriile lor familii sub diverse supranume altfel (Saparov derivă din cuvântul de origine georgiană
pentru „scut” și face trimitere la un anumit serviciu de militar al noii lor case). Cu toate acestea, în pofida ciudatei căsătorii din Georgia, ei și-au păstrat identitatea armeană și au
încercat să se amestece prin căsătorie împreună cu ai lor sau
să se reîntoarcă în ramura armeană originară a familiei.
Tatăl lui Salome a fost atât de diferit, pe cât a fost cu
putinţă să fie, de bunicul din partea tatălui lui Pavel: un decadent, un descendent efeminat al unui clan rezultat din
încrucișări selective în a cărei casă luxul specific Orientului
și rafinamentul vest-european oglindeau comerţul cu cherestea și mătăsuri fine pe care îl făcea între Persia și Franţa,
exportând materii prime de nepreţuit și importând bunuri
splendid confecţionate. Caravanele trase de cămile cu obiec9

Potrivit unei însemnări, în secolul al XVI-lea, iar potrivit alteia, în
secolul al XVIII-lea.
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te de lux din Est ar fi făcut oricând un ocol prin curtea Saparovilor de pe strada Veliaminovskaia din Tbilisi, știind că
aici vor găsi un fin client gata să cumpere, dar limbile vorbite
acasă erau rusa și franceza, iar sprĳinul din toată inima a
fost acordat statului rus, care menţinea stabilitatea regiunii,
făcând astfel posibil stilul de viaţă epicureic și cosmopolit al
Saparovilor. Este adevărat că bunăstarea familiei, în ciuda
muncii suplimentare cu ulei și bitum, era într-o stare de decădere rapidă – dar nu și mândria familiei. Pavel Saparian
nu a fost îndeosebi un naţionalist, și cu atât mai puţin un om
religios înflăcărat, cu toate că, pentru mai bine de 1500 de
ani, Biserica Apostolică Armeană a fost singura instituţie pe
care credincioșii săi, divizaţi și supuși, o menţinuseră în toată puritatea, singurul simbol constant al identităţii lor, istoria familiei Saparov fiind îmbibată de tradiţiile sale. Cu toate
că oaspeţi învăţaţi și cultivaţi de toate naţionalităţile treceau
pragul casei lui și își arătau admiraţia faţă de acesta, exista o
anumită atitudine închisă și statică în familia extinsă a lui Saparov, care cuprindea verișori de gradul al doilea și al treilea,
unchi și mătuși. Predispoziţia ereditară pentru tuberculoză
și tendinţa de a-și accepta indolent statu-quo-ul cultural, sugerează, într-o oarecare măsură, un spirit de castă decadent,
gândire împotriva căreia mai mulţi dintre copiii lui Pavel Saparov s-au răzvrătit, cerându-și cu insistenţă dreptul de a se
căsători cu străini – georgieni sau ruși – separându-se complet de tradiţia exclusivă a bogăţiei și a statutului privilegiat –
cu toate acestea, au fost incapabili să se disocieze de anumite
atitudini de desconsiderare a vieţii aspre și dezordonate de
zi cu zi, atitudini care i-au determinat pe unii să îi acuze pe ei
și pe copiii lor de aroganţă. Fiind înflăcărată de părerea unui
profesor venit în vizită10, potrivit căreia ar trebui mai bine să
10

Potrivit amintirilor de familie, acesta a fost academicianul austriac
geolog Abick, care vizita casa Saparovilor (potrivit unei surse el a locuit împreună cu ei ca oaspetele lui Pavel Saparov) când lucra în Tbilisi.
Scrisorile lui, Aus Kaukäsischen Länden Reisebriefe I și II, au fost publicate
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își îmbunătăţească educaţia decât să își piardă timpul, mama
lui Florenski, Olga Pavlovna, cu ajutorul fratelui ei „socialist” Arzhak (Arkadii Pavlovich, cum era numit în Rusia) a
fugit de acasă pentru a studia în St. Petersburg, unde l-a întâlnit pe studentul inginer Aleksandr Florenski, de care s-a și
îndrăgostit. Când s-a întors acasă, tatăl său nu a fost de acord
cu logodna acesteia, dar, cu ajutorul lui Arzak (dezmoștenit
și el pentru o perioadă de timp din cauza intenţiei lui de a
se căsători cu o fată georgiană de care era îndrăgostit încă de
când era elev) cei doi au continuat să corespondeze. Aceștia
s-au căsătorit după ce Aleksandr Florenski și-a terminat studiile în 1880, pe când Pavel Saparov murise deja, nimicit fiind de un incendiu catastrofal în casa lui din Tbilisi: „într-o
familie precum cea a Saparovilor”, scria fiul Olgăi Pavlovna,
„căsătoria unei fiice, și, pe deasupra, a unei fiice preferate,
cu un rus fără avere și fără poziţie socială reprezenta o faptă
rușinoasă de tot plânsul”11.
Părinţii lui Florenski au păstrat o relaţie de prietenie
chiar apropiată cu surorile Olgăi Pavlovna și cu soţii acestora, care au ajuns să îl placă și să îl accepte pe soţul ei, însă,
în alte privinţe, s-au rupt de originile lor etnice. Cu excepţia
botezării obligatorii a copiilor în Biserica Ortodoxă Rusă,
când Pavel, copleșit de rușine, a fost nașul celor două surori
mai mici, s-au lepădat de toate practicile religioase, în mare
parte, sau așa cum Florenski a presupus, pentru a evita orice
posibilă despărţire datorată credinţelor confesionale diferite
pe care le aveau. Olga Pavlovna a mers chiar mai departe de
atât, respingându-și în totalitate moștenirea culturală, refuzând să mai vorbească armeana sau să satisfacă curiozitatea
normală a copiilor săi cu privire la vieţile și personalităţile
strămoșilor lor exotici. Aceștia au găsit indicii ademenitoare
în Viena în 1895. Vezi Florenski, Detiam moim, compilate de Igumen Andronik (Trubachev), M. S. Trubachev, T. V. Florenskaia, P. V. Florenskii,
„Moskovskii rabochii”, Moscow, 1992, (Copiilor mei), p. 375.
11
Copiilor mei, p. 133.
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doar printre obiectele mamei lor: o tabacheră de tutun din
lemn de nuc, care avea profilul lui Ludovic XIII, o medalie antică în memoria lui Shakespeare, bĳuterii preţioase
neobișnuite. Olga Pavlovna, care a făcut tot ceea ce i-a stat
în putinţă să îi ţină departe de „asemenea fleacuri”, a fost
mult prea drăguţă pentru a le mai ascunde, când le-au găsit
în cutia ei de bĳuterii deschisă, dar nu le-a spus nimic. Ea și
Aleksandr Florenski și-au făcut o imagine cumplită referitoare la Armenia, ca fiind ţara condamnată să dispară din
istorie din cauza apatiei culturale absolute și să fie asimilată
de state mai noi și mai puternice.
Aleksandr Ivanovich, în schimb, separat fiind de bunicii
lui și de tradiţiile acestora, din cauza răzvrătirii tatălui său,
a crescut departe de condiţia sa nativă rusească. Într-adevăr, ignorându-și propria sa moștenire culturală, a fost ca și
cum el ar fi considerat necesar să compenseze abandonarea
moștenirii culturale a soţiei sale, cu toate că familia a păstrat
anumite obiceiuri culturale comune amândurora: masa de
Paști, încărcată cu mâncăruri reci delicioase, care ar fi putut
fi mâncate în orice ordine și care ţi-ar fi fost de ajuns pentru o
săptămână întreagă, în timp ce servitorii își luau liber pentru
a se bucura de sărbătoare, schimbul de cadouri pentru Paști
(făcute acasă de către copii); bradul de Crăciun, decorarea
casei cu ramuri verzi în Duminica Sfintei Treimi, o tendinţă
de a servi feluri tradiţionale vegetariene cu specific caucazian în timpul Postului Paștelui, deși carnea de pui, dintr-un
anumit motiv, nu se socotea ca și carne. Primăvara făceau
expediţii de o zi întreagă pentru a aduna flori sălbatice din
munţi. Nu a fost nicidecum o viaţă lipsită de culoare, dar
i-a lipsit izvorul cultural nesecat al unei credinţe împărtășite
– lipsă, care a fost probabil cel mai mult resimţită în climatul afecţiunii reciproce, al respectului și al speranţei potrivit
căreia copiii, în toată puterea lor, vor crește precum părinţii
lor: oameni decenţi cu un sentiment puternic al obligaţiei
faţă de cei mai puţin norocoși semeni ai lor.
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Pentru Pavel, microuniversul bine organizat al reședinţelor familiale din Tbilisi și Batumi, acolo unde tatăl său fusese
detașat pentru câţiva ani, a fost aproape arid. Adult fiind, el
și-a adus aminte cu plăcere de vocea mamei lui cântând Lieder-ul lui Schubert, însă atât el, cât și ea erau sfioși, rezervaţi,
existând, după câte se pare, puţină căldură în relaţia acestora – mai puţină decât i-ar fi plăcut micului băiat să existe. De
altfel, ea a fost mereu ocupată cu următorul copil. Tatăl lui,
chiar și când era acasă, a fost mai mult un mentor decât un
prieten. Singura dragoste gingașă, nutrită de către Pavel, a
fost aceea pentru mătușa lui Julia, sora necăsătorită a tatălui
său, care a avut grĳă de el atunci când familia lui s-a întors
de la Evlach pentru a locui în Tbilisi, unde el și ea au dormit
de cealaltă parte a curţii unde dormeau Aleksandr Ivanovich, Olga Pavlovna și copiii mai mici. Străbaterea curţii de
unul singur a reprezentat o experienţă terifiantă, deoarece,
odată, Pavlik a văzut acolo o persoană imensă și întunecată,
care se contura deasupra unei roţi aflate în mișcare și din
care ţâșneau izvoare aurite de scânteieri… După cum i-a explicat toată lumea, nu fusese decât cel care ascuţea cuţite,
însă băiatul avea impresia că văzuse ceea ce nu ar fi trebuit
să vadă, o anumită erupţie a haosului ascuns sub învelișul
exterior al vieţii sale ordonate. Cu toate acestea, el a reușit să
își învingă această teamă a curţii, fiind sigur că trecerea întunecată ducea de la lumină spre lumină, însă acum, într-un
sens infinit liniștitor, lumea nu era ceea ce părea: pentru că
cele două case ale curţii erau, de fapt, o singură casă.
Mătușa sa, Julia, i-a împărtășit pasiunea pentru toate
lucrurile fragile și efemere, pasărea aflată în zbor, vioreaua
plecată care se ascundea cu modestie de privirea celorlalţi
atunci când trandafirii de munte și azaleele urlau să fie culese și admirate, ghiocelul lui favorit, ciclamele și trandafirii
Crăciunului, parfumurile pe care le făcea din diferite flori
pentru a le înmâna rudelor sale feminine – parfumuri pe
care și-a dorit din toată inima să le încerce la îmbăiere. Ea i-a
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împărtășit uimirea, sentimentele pentru natură și, cu toate
că a menţinut familia unită împotriva raţionalismului iluminist, Pavel a văzut în ea un „da” ascuns pentru toate forţele
magice ale vieţii, pe care le-a perceput ca infiltrându-se prin
fiecare por al lumii naturale și care, mai târziu, îl cheamă pe
Dumnezeu. Surorile Saparov au considerat-o pe Julia Ivanova destul de sentimentală, dar Pavel Florenski susţine în
memoriile sale că era „îndrăgostit” de aceasta. Poate avea
nevoie de „îndrăgostire” pentru a face diferenţă între sentimentele nutrite pentru ea și acelea ale lipsei de dragoste pe
care le nutrea pentru aproape toţi ceilalţi membri ai familiei,
pe care a avut grĳă să nu îi antipatizeze, ci să-i accepte așa
cum sunt. Julia a fost iubita lui, sufletul lui pereche – dar în
ceea ce privește restul fiinţelor umane:
Eu nu am iubit oamenii... Până și animalele, mamiferele
m-au lăsat destul de indiferent – le consider prea asemănătoare oamenilor. Ceea ce într-adevăr am iubit a fost aerul,
vântul, norii, stâncile, au fost fraţii mei, spiritualitatea mea a
fost asemănătoare mineralelor, în special cristalelor, am iubit
păsările și majoritatea lucrurilor care cresc și marea... Oamenii ar putea să considere aceasta ca fiind ceva monstrous sau
ar putea să vadă o lipsă a oricărui sentiment moral, dar așa
au stat lucrurile; fără nici cea mai mică urmă de dușmănie
din partea mea, n-am iubit fiinţa umană ca atare, dar cu toată
fiinţa mea, am fost îndrăgostit de natură...12

Încă o dată folosește expresia „a fi îndrăgostit”, care,
într-un context mai mare, ar fi înlocuit-o cu „Eros”: „Ori
indiferenţa completă, eșecul de a observa, răceala totală – ori
pasiunile, care te consumă întrutotul, m-au epuizat și m-au
învăluit cu foc. Am experimentat emoţii cu dificultate pentru că, în sufletul meu, Erosul ar răbufni dintr-o dată; PavelSaul, care este Erosul, a fost întodeauna un erotic”13.
12
13

Copiilor mei, pp. 70-71.
Copiilor mei, p. 255.
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Mai mult decât atât, trecând de la pruncie la adolescenţă, Pavel a descoperit o ranchiună puternică împotriva
vieţii umane. El nu era fată... și toate lucrurile pe care și le
dorea cu înfocare: mătăsurile și pânzele, pliurile sofisticate
și delicate, culorile pastelate, parfumurile florale, bĳuteriile
opalescente și perspectiva strălucitoare a unei pălării cu pasărea colibri urmau să ajungă, atunci când avea să crească,
în mâinile surorii sale mai mici Liusia (prescurtarea de la
Iulia), care nu avea nicio sensibilitate aparte pentru astfel de
lucruri. Se presupunea că băieţii n-ar trebui să fie interesaţi
de hainele de gală, iar acesta a fost motivul pentru care el nu
a făcut vreodată nici măcar cel mai mic efort pentru a arăta bine în hainele sale masculine și neinteresante, le explica
Florenski nepoţilor lui.
Indiferent cât de mult ar fi descurajat părinţii lui acest
gust incipient și, cel mai probabil, moștenit pentru podoabele
femeiești, părinţii lui n-au putut rezista dorinţei lui arzătoare
de a avea o pasăre colibri. Într-o zi de neuitat, ei i-au permis
lui Pavel și mătușii sale Iulia să coboare în portul din Batumi
și să cumpere o pălărie pentru ea – el având să își aleagă o
pasăre colibri pentru a o putea împodobi. Extazierea lui Pavel
l-a determinat pe el și pe Iulia Ivanova să caute până la lăsarea
întunericului, când magazinul urma a se închide, și să cumpere cea mai micuţă, cea mai rară și cea mai scumpă pasăre.
Dar micuţa creatură, fiind învelită în așa fel încât să se evite
zdrobirea ei, fiind purtată cu mândrie chiar de către Pavel,
în amurg, a alunecat din geantă, pe drumul lung și obositor
și, cu toate că înţelegătoarea mătușă Iulia s-a întors cu el pe
același drum, aceasta nu a mai fost niciodată găsită. Mai târziu, tatăl lui i-a dăruit o carte despre păsări colibri, frumos
ilustrată, însă imaginile nu au putut înlocui minunea realităţii
tridimensionale, penele moi și delicate ale păsării lui.
Treptat, copilul s-a îndârjit împotriva laturii sale feminine, nu împotriva spiritului său estetic înnăscut – căci, în scurt
timp, interesul său pentru costume s-a extins la muzică și
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artă, el realizând că frumuseţea ca atare nu era un monopol
exclusiv al femeilor –, ci împotriva sentimentului și subiectivului, ceea ce el numea „psihologismul în opiniile intelectuale”. El a nutrit „o repulsie aproape fizică pentru imprecis, pentru machiaj”14. El însuși a perceput acest lucru drept
intoleranţă și, probabil, drept lipsă de indulgenţă, fiind înclinat spre a-și blama mama, care, atunci când i s-a arătat un
tablou pe care Pavlik îl pictase în spiritul revistelor ilustrate
ale acelui timp despre o prinţesă care plâgea moartea logodnicului ei, tablou pe care acesta îl considera a fi deosebit de
impresionant, i-a confirmat prin tonul vocii suspiciunea potrivit căreia s-ar face vinovat de o pierdere a gustului pentru
frumos: „nu doar eu, ci toate miresele din mine, prinţesele,
coroanele regale, decesurile și alte circumstanţe asociate cu
acestea s-au ofilit pe moment, fiind mistuite de rușine...”15
Fiind dezamăgit de basme, micuţul băiat și-a îndreptat
atenţia către lumea naturală și a găsit-o ca fiind o minunăţie,
în special în împrejurimile orașului Batumi. „Convingerile
mele filozofico-religioase”, scria el pe când avea 41 de ani,
„s-au născut nu din cărţi filozofice, pe care, cu foarte puţine
excepţii, am avut înclinaţii de a le citi puţin și fără tragere
de inimă, ci din observaţiile din perioada copilăriei și poate, multe dintre ele, din aspectul peisajului cu care am fost
obișnuit”16.
Batumi, cel mai sudic port din Georgia și împrejurimile
acestuia, unde Pavel și-a petrecut cinci sau șase ani, i-au conturat acest peisaj. Fiind învăţat și bine instruit de către tatăl
14

Florenski a folosit cuvântul de origine rusă mazushchemusia, care ar
putea fi tradus ca ,,folosirea machiajului (sau machiaj)”. M-am gândit
să folosesc cuvântul ,,mânjit”, foarte folosit împreună cu verbul rus
mazat’sia, care face trimitere la machiajul aplicat în mod voit, dar acest
cuvânt poartă în sine accente morale, care nu au nicio legătură cu contextul și duce la pierderea sensului. P. Florenski, Copiilor mei, p. 142.
15
Copiilor mei, p. 142.
16
Copiilor mei, p. 90.
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său în ceea ce privește elementele știinţelor naturale și metoda știinţifică adecvată, fiind înarmat cu o cunoaștere și cu un
mod de gândire investigativ, copilul era încă liber de rutina
plictisitoare a școlii, având imaginaţia necenzurată și având
timp doar pentru el. O impresie de neuitat i-a fost lăsată
de către expediţiile de familie care durau întreaga zi și care
erau organizate de către tatăl său prin cheile munţilor spre
Adzhiz-Tskhali, de-a lungul propriei sale linii de cale ferată,
unde primul pod recent construit era, în mintea copiilor lui,
proprietatea lor deoarece era podul tatălui lor – indiferent
cât de rău i-a părut lui Pavel, în taină, din cauza feribotului
cu cablu pe care tatăl său l-a înlocuit.
Pe drumul care iese din Batumi ei ar fi trecut printr-o
colonie ciudată de negri africani, aflată în liniște deplină, colorată și care trăia sub toate aspectele într-o deplină armonie
cu natura, care, spera Pavel că într-o zi l-ar putea adopta ca
pe unul de-al lor. Apoi s-au ivit movilele de cenușă de la o
rafinărie de cupru, fiind profund mișcat de obţinerea minereului de sub pământ și de mirosul de sulf, care, în toate experimentele lui cu acid sulfuric care au urmat acasă, n-a mai
putut vreodată să producă același efect. Prima trecătoare,
aceea a râului Chorokh, care conţinea aur cândva, era plină
de ceaţă, de cascade și înconjurată de coloane negre de bazalt. Pe când caii înaintau încet pe drumul spre Adzhalsk,
Pavel a învăţat să privească pământul nu ca pe o suprafaţă,
ci ca pe o intersecţie de drumuri, apreciind timpul „cu o
privire piezișă”,17 cuprinzând în mod simultan succesiunea
erelor geologice, văzând rădăcinile întortocheate împreună
cu trunchiurile și frunzișul vegetaţiei luxuriante:
Cea de-a patra coordonată – timpul – a venit în viaţa mea
într-o asemenea manieră încât și-a pierdut caracterul înspăimântător de eternă reîntoarcere, devenind intim și închis, întrun fel precum eternitatea. Am crescut obișnuindu-mă să văd
17

Sboku – lit. dintr-o parte, lateral. Copiilor mei, p. 99.
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esenţa lucrurilor. Mai târziu, acest obicei al viziunii s-a dezvoltat prin intermediul tuturor gândurilor mele, definindu-și
caracterul fundamental – dorinţa de a înainta pe verticală și o
anumită indiferenţă pentru tot ceea ce ţine de orizontal.18

Mai sus de trecătoarea unde afluentul Adzhais-Tskhali
se varsă în Chorokh, ei au putut alege fie să urmeze cursul
acestui de-al doilea râu, în apropiere de calea ferată a tatălui lor, prin intermediul unui defileu abrupt de ambele părţi
spre Arkhaltsyk, fie să-și continue drumul de-a lungul liniei
de cale ferată a prietenul său Passek pentru a urma cursul râului Chorokh spre Artwin. Un popas ar fi fost făcut pentru a
lua prânzul într-unul din adăposturile căilor ferate aflate de-a
lungul drumului, unde familia inginerului șef ar fi putut avea
parte de o primire regală. Se presupunea că periplul putea
fi periculos din cauza Adzarilor, membri ai triburilor mahomedane georgiene, înclinaţi spre tâlhărie, însă tâlharii locului
îl plăceau pe inginerul rus care adusese în fortăreaţa lor din
munţi magica lui formă de transport, astfel că cei din familia
Florenski nu au fost niciodată deranjaţi atunci când treceau
cu diligenţa lor încărcată cu flori sau cu fructe de pădure. Pavel și Liusia și-au avut „propriul” lor torent muntos și și-au
disputat cu vitalitate locul de onoare lângă vizitiul diligenţei.
O minunăţie constantă și mai familiară a fost marea. Copiii erau duși în fiecare zi pe plaja acoperită de prundiș, uneori chiar și de trei ori pe zi, iar Pavel și sora lui au adunat pietre de mare netede, așezate în straturi de-a lungul timpului,
care le permitea să ţină în mâini mici și calde secole întregi.
Susurul apei, apa sărată plină cu alge mișcătoare, peștii din
abundenţă și moluștele i-au părut a fi sursa reală a vieţii,
iar stelele de mare eșuate pe plajă și meduzele transparente reprezentau dovada frumuseţii varietăţii vieţii. Gustând,
mestecând, mirosind, desenând, ascultând și comparând,
copilul a adus studiului acestei surse bogate toate tehnicile sistematice pe care le-a asimilat de la tatăl său, miracolul
18

Ibid.
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descoperit în mod constant, pauze inexplicabile în lanţul cauzei și efectului, străfulgerări vagi cu privire la perfecţiune
alăturate monstruosului și extraordinarului. I se părea că natura se juca un joc cu el, că voia ca el să îi descopere secretele
și-i întâmpina cu bucurie înclinaţia sa întrebătoare. El nici
nu a avut nevoie sau nici nu și-a dorit să cunoască incognoscibilul (cum ar putea cineva?), ci doar să fie încredinţat
de existenţa acestuia. Pentru a justifica siguranţa intuitivă,
el a trebuit să cântărească, să măsoare și să analizeze; totuși,
aceste activităţi necesare nu ar revela pe deplin esenţa lucrurilor, ci doar modul în care funcţionează, interacţionează,
ar putea fi folosite și transformate – ca, de exemplu, în experimentele pe care le făcea tatăl său cu substanţe care ar
exploda la contactul flăcării cu apa sau cu focul de artificii,
făcut acasă, cu strălucri puternice. „Ceea ce am dorit a fost
să cunosc lumea, care este prin definiţie incognoscibilă, nu
prin distrugerea misterelor ei, ci observând-o în liniște”19.
Prin intermediul experimentelor, miraculosul aparent a fost
explicat în întregime (el însuși a făcut ca lucrurile să se configureze), dar miraculosul exact era inerent în natura însăși,
în elementele experimentelor, în potenţialul lor de a se regenera și în realitatea fizică a comorilor marine cu mirosul lor
de iod, care întotdeauna, după aceea, când a locuit și a lucrat
departe de mare, i-au stârnit amintiri. Ochii ce privesc în jos
și privirea dintr-o parte sunt detaliile nelipsite din aproape
toate descrierile fizice ale adultului Florenski. În fotografiile
timpurii, copilul Pavel se uită la aparatul de fotografiat cu o
anumită aroganţă copilărească, dar privirea piezișă era deja
un obicei al căutării sale pentru tainele care i se refuzau de
către autoritatea dogmatică a știinţei „mature”.
Mai târziu, într-un capitol din lucrarea Copiilor mei, care
se intitulează ‘Osobennoe’ (Neobișnuitul), început la mĳlocul lui octombrie 1916 și terminat pe 25 iulie 1920 (a fost
scris pe apucate, când el nu era presat de sarcini mai urgen19

Copiilor mei, p. 158.
40

Copilăria

te), Florenski a explicat această captivare a sa de către natură
încă din copilărie ca fiind o căutare a particularului în general, a fenomenului arhetipal (Urphänomen) în fenomen, „a
neobișnuitului în mod plăcut cunoscut și a revelaţiei familiare din adâncurile native…”20 Prin intermediul unor asfel de
momente socratice de readucere aminte, toate experienţele
de mai târziu vor prinde contur, vor clarifica și cristaliza
iureșul bombastic și febril al gândirii sale pragmatice. Florenski însuși explică:
Exact într-o asemenea manieră, categoriile de cunoaștere și
primele concepte filozofice au prins contur în mintea mea
încă din primii ani ai tinereţii. Gândirea mea de mai târziu
nici nu le-a întărit și nici nu le-a dat o înţelegere mai profundă, ci, dimpotrivă, când am început să studiez filozofia
le-a destabilizat și le-a pus într-un con de umbră, fără a le da
nimic folositor, ci doar un gust amar după aceea. Cercetând
amănunţit conceptele fundamentale ale unei înţelegeri integrale a lumii și făcându-mi loc în mod logic și istoric printre
acestea, am început treptat să mă simt cu picioarele pe un
tărâm sigur iar, când am privit înapoi, acel pământ sigur s-a
dovedit a fi același pământ din care m-am înălţat încă din
primii anii ai copilăriei: în urma tuturor acestor meandre în
timp m-am întors, făcând un cerc complet, în același punct
din care am plecat. Într-adevăr, n-am descoperit nimic nou, ci
doar mi-am reamintit – da, mi-am reamintit că mi-am format
personalitatea în copilărie sau, să fiu și mai exact, formarea
personalităţii a fost miezul fundamental al tuturor dezvoltărilor intelectuale din primele momente ale conștiinţei.

Toată viaţa mea m-am gândit, de fapt, la un singur lucru: la
relaţia dintre fenomen și numen, la manifestarea sa, la întruparea
sa. Aceasta este problema simbolului. Și toată viaţa mea m-am
gândit doar la o singură problemă, aceea a SIMBOLULUI21.
20
21

Copiilor mei, 152–153.
Copiilor mei, p. 153.
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Bineînţeles, nu a fost exprimată în termenii în care copilul gânditor de cinci-sașe ani ar fi expus-o pe atunci și nici
în cei ai adultului Florenski, cel care, încercând să explice
lucrurile într-un limbaj simplu pentru copiii săi, a fost profund conștient de faptul că știinţa, filozofia și teologia, nu
mai puţin decât poezia, reprezintă o căutare îndelungată
a cuvintelor potrivite. Spiritul interior care a strălucit prin
intermediul obiectelor studiului său nu a fost, nici în cazul
băiatului, nici în cel al adultului, ceva aflat în afara sau independent de obiectele însele. Cu toate că spiritul interior
le-a excedat și nu trebuia să fie identificat cu acestea, el nu a
putut fi perceput de către subiectul receptor altfel decât prin
intermediul acestora. „Am respins cu toată fiinţa mea separarea făcută de Kant între numen și fenomen (chiar și atunci
când nu aveam suspiciunea existenţei niciunuia dintre acești
termeni: «kantian», «separare», «numen» și «fenomen»”22.
Cu alte cuvinte, în nicio etapă, Pavel-băiatul sau Florenski-omul nu a dorit să separe noţiunea transcendentală
a numen-ului, lucrul care există în el și pentru el în mod independent de percepţia noastră senzorială, de manifestarea
acestuia în lumea fizică, reală. A fost vorba despre aceste manifestări pe care le-a căutat, le-a studiat și le-a preţuit atunci,
dar și mai târziu – simţind că a descoperi „sufletul” lumii
sub de sub vălul simbolic și trupesc ar fi un act indecent,
unul de siluire și chiar de crimă. Pe când era copil, Pavel a
învăţat să gândească și să se exprime într-o limbă adecvată
lumii fenomenelor, dar tot ceea ce era în puterea lui să exprime a rămas într-un fel periferial experienţei sale celei mai
lăuntrice, pentru care, la acel timp, n-a avut cuvinte și pe
care a păstrat-o pentru el însuși.
Cu siguranţă el nu asociat această experienţă interioară cu religia convenţională. Copiii vecinilor, Lileevs, ai căror părinţi erau artiști de operetă și, deci, în viziunea lui,
amândoi inferiori în materie de educaţie faţă de serioșii săi
22

Copiilor mei, p. 154.
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părinţi, mergeau în mod regulat la biserică. Cei din familia Florenski au primit o plângere potrivit căreia fiul lor cel
mai mare a încercat, fără îndoială, în felul lui exasperant de
superior, să-i convingă să renunţe la absurditatea credinţei
lor într-un Dumnezeu bun, care a fost atotputernicul creator
al unei lumi pline de rău și durere. I s-a explicat că oamenii
aveau nevoie să se agaţe de credinţa lor și, cu toate că ei, ca
părinţi, l-ar fi preferat puternic, independent și capabil să
își rezolve singur treburile, el nu era la vârsta la care să fie
sigur, și, în ultimă instanţă, a fost nepoliticos și nedrept să
denigreze ideile la care alţi oameni ţineau cu drag.
Acei „alţi oameni” erau contingenţi ai protejatei lui
vieţi de familie. În Batumi, apartamentul lui Florenski avea
vedere spre o curte interioară peste un balcon lung, încărcat
cu flori și copăcei, în ghivece, cu portocale și lămâi, flori și
fructe. Se spune că aici ar fi continuat să lucreze intens la
colecţiile sale și la poţiunile sale sau că ar fi stat cu copiii vecinilor Lileev privindu-i pe ceilalţi locuitori ai curţii.
Vizavi locuia o famile de evrei, doi fraţi și două surori.
Pavel avea o teamă inexplicabilă pentru ultima literă din alfabetul rus „Я”: un sunet foarte puternic – „Ya-a-a”, probabil
datorită faptului că acesta era conţinut în cuvintele magice,
dar periculoase yad (otravă) și mishyak (arsenic). Așa s-a întâmplat că unul dintre bărbaţii apartamentului de vizavi ce
purta numele ‘Yankel’, împreună cu rostirea numelui său de
mai multe ori pe zi de către una sau alta dintre femeile din
casa sa, dădeau naștere unor asocieri înspăimântătoare. Pavel a auzit de la copiii familiei Lileev că ar exista un cuvânt
răutăcios pentru evrei – ‘Yids’ –, cuvânt pe care nimeni n-ar
trebui să îl spună în auzul lor, deoarece i-ar enerva foarte
tare. Deci, fără îndoială că dorindu-și să impresioneze și,
de asemenea, să verifice veridicitatea acestei informaţii, din
balconul care-i oferea siguranţă, el a remarcat tare și clar,
în timp ce sora lui Yankel se grăbea să traverseze curtea cu
geanta ei de cumpărături: „Iat-o din nou pe acea femeie Yid”.
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Ea l-a mustrat aspru, spunându-i că este un copil foarte rău
prost crescut – dojană care, probabil, l-a făcut să crească în
ochii copiilor Lileev și, cu siguranţă, a confirmat punctul de
vedere al părinţilor. În lucrarea Copiilor mei, Florenski admite că a greșit, dar își amintește că, într-un context complet
diferit, tatăl său, care n-ar fi îndrăznit să folosească vreodată cuvântul Yid și care, în mod constant, tolerant în agnosticismul său, trata preoţii, dascălii musulmani și rabinii cu
același respect, ar fi murmurat uneori cu o voce îngrĳorată
că evreii ne-ar „mânca cu totul” și că ar trebui să se facă
ceva cu privire la acești oameni23. Ceva s-a făcut în ceea ce
îi privește pe Yankel și surorile lui: au dispărut peste noapte, lăsându-și apartamentul deschis și gol, iar copiii au găsit
bucăţi dintr-o presă de tipar, despre care se presupune că
ar fi fost folosită în scopuri criminale, dar, la fel de posibil,
deși acest lucru nu pare a se fi întâmplat niciunei familii, în
scopuri revoluţionare.
Cartierul turcesc din port adăpostea fără îndoială un
element criminal, dar el mai mult fascina decât dezgusta.
Se spunea că este un cartier cu străduţe întortocheate plin
de contrabandiști, însă mărgăritare veneţiene și mărgeanuri
aduse de către ambarcaţiunile unse cu smoală și lustruite
la debarcader cu un material moale, erau vândute în magazine întunecate, furnizorii acestor comori fiind dornici să
mulţumească orice potenţial cumpărător, chiar și un băieţel
fascinat care-și târa după el sora, dădaca sau mătușa doar
pentru a se uita la produsele acestora.
Cărţile și poveștile au jucat un rol în viaţa lui Pavel chiar
și atunci, dar unul secundar asupra impresiilor sale imediate
cu privire la lumea din jurul lui. Tatăl său i-a spus povești de
aventură, descoperiri și invenţii, despre stele, planete și – cele
mai bune dintre toate, pentru că sunt imprevizibile – despre
comete. Pavel era recunoscător pentru aceste povești, dar
era interesat și de informaţiile conţinute în revistele rusești
23

Copiilor mei, p. 259 and p. 123.
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și franţuzești despre natură24 și de cele din lucrarea „Conversational lexicon” a lui Meier, deși toate acestea nu i-au
atins nicio coardă sensibilă. Ediţia Pavlenkov a lui Pușkin și
operele lui Goethe, pe care tatăl său îl îndrăgea, îi erau disponibile de îndată ce putea să citească. Odată, el a găsit Noul
Testament al mătușii sale Iulia, l-a citit de la început și și-a
croit cu migală drum prin capitolul Evangheliei după Matei
despre arborele genealogic al lui Hristos, pe care, în mod
bizar, deși în deplină conformitate cu pasiunea sa de mai
târziu pentru tabelele genealogice, nu l-a găsit plictisitor. Cu
toate acestea, comentariile și întrebările lui au determinat-o
pe mătușa Iulia să îi confiște cartea, spunându-i mai degrabă
cu regret că încă nu era pregătit pentru a o citi.
Cu siguranţă că, în dorinţa lor puternică de a evita
iraţionalul din basmul și influenţa prematură a lecturilor
religioase, părinţii lui au făcut, totuși, o greșeală. Deoarece miturile grecești erau considerate vechi, având risipită
forţa lor religioasă și fiind catalogate mai degrabă drept
educative decât superstiţioase – băiatul a asimilat lumea
mitului ca fiind o parte naturală și inalienabilă a lumii reale
a copilăriei lui. El știa că a supravieţuit cu greu pe râul pe
care Jason venise să găsească Lâna de Aur și a văzut stânca
pe care a fost crucificat Prometeu. Edenul spiritului său a
fost antica Colchis, „o ţară din Asia”, după cum ne spune
Lemprière:
în partea de sud a Sarmaţiei asiatice, în estul Mării Euxine,
în nordul Armeniei și vestul Iberiei, acum numit Mingrelia.
Ţara este renumită pentru expediţiile argonauţilor și pentru
că este locul de naștere al Medeei. Era roditoare în ceea ce
privește ierburile otrăvitoare și producea un in excelent. Locuitorii acestui stat fuseseră iniţial egipteni...25
Revista rusească Priroda și revista lui Gaston Tissandier, La Nature.
Lemprière, Classical Dictionary of Proper Names Mentioned in Ancient
Authors, o nouă ediţie de F. A. Wright MA, Routledge & Kegan Paul Ltd,
London, 1963 (publicată prima dată în 1788).
24
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Nimfe și satiri, centauri, titani și gorgone au fost prezenţi
în imaginaţia de copil a lui Pavel, înaintea ielelor și duhurilor pădurilor din folclorul rus, a spiridușilor și zânelor din
poveștile lui Perrault, Grimm și Andersen (cu care a avut
o mai mică familiarizare, doar prin Goethe și Pușkin) și cu
mult înaintea oglinzilor și umbrelor celui pe care avea să-l
îndrăgească mai târziu, E. T. A. Hoﬀmann. Toate acestea
au fost adunate în subconștientul memoriei sale împreună
cu căzătura în râul Kura, cu cel care ascuţea cuţite, pasărea colibri pierdută, meduza și stâlpii de bazalt din defileul
Chorokh.
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Filozofia naturală este studiul naturii sau al lumii spaţio-temporale.
Aceasta a fost privită drept o cerinţă a filozofiei înaintea apariţiei
știinţelor moderne, în special a fizicii și a astronomiei, iar, acum,
termenul este folosit cu referinţă doar la timpurile pre-moderne.
The Cambridge Dictionary of Philosophy

L

a fel ca Winston Churchill, Florenski a afirmat întotdeauna că a meritat să înveţe tot ceea ce a învăţat, în
ciuda celor asimilate în școală, fără a ţine seama de faptul că a terminat primii opt ani de școală la Gimnaziul Clasic
din Tbilisi (1892-1900) cu medalie de aur și cu premiul I. Anii
petrecuţi în Tbilisi din momentul în care frumuseţea copilăriei sale a început să pălească după părăsirea orașului Batumi
și până în vara lui 1899, când a trecut prin criza spirituală,
care avea să-i stimuleze toate perioadele viitoare și toate gândurile, el i-a văzut ca fiind liniștiţi și nediferenţiaţi, precum
distanţa de la un capăt la altul a unui pod: „Am învăţat multe
direct de la tatăl meu. Dar cel mai mult am învăţat din natură… Am desenat, am făcut fotografii, am studiat. Am făcut
observaţii asupra geologiei, meteorologiei și altor știinţe de
același gen, dar întotdeauna, toate acestea, pe baza fizicii26.
26

Cf. Igumen Andronik (A. S. Trubachev), ‘P. A. Florenskii. Zhiznennyi put’’, în colecţia P. A. Florenskĳ e la cultura della sua epokha, A i
del Convegno Internazionale, Università degli studi di Bergamo, a cura
di Michael Hagemeister e Nina Kauchtschischvili, Blaue Hörner Verlag,
Marburg, 1995, p. 2. În continuare: P. A. Florenskĳ, Bergamo
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Michael Hagemeister, cel mai renumit specialist din
afara Rusiei în ceea ce privește viaţa și opera lui Florenski,
scrie despre zilele lui de școală:
El a făcut în mod independent cercetare în geologie, meteorologie, zoologie și fizică, și-a făcut o colecţie de plante și
minerale, a scris articole pe teme din știinţele naturale, iar
despre unul dintre acestea, care a fost despre luminozitatea
licuricilor (Lampyrus nocti luca), se spune că a apărut într-o
revistă nemţească spre sfârșitul anilor 198027.

Înstrăinarea lui Florenski de procesul educaţional de
stat a fost atât de mare încât, pe orarul lui, a încercuit nu
doar religia și practica religioasă, pe care le-a privit ca lucruri
impuse, străine întru totul educaţiei sale28, ci și alte lecţii, tot
cu bandă neagră, ca de doliu, pentru a indica orele pierdute
în căutarea cunoașterii. Tema și-o făcea în grabă în timpul
pauzelor astfel încât putea să își dedice timpul liber studiilor individuale și lecturii vaste. Cu toate acestea, el a fost
mai târziu recunoscător pentru instruirea în greaca veche și
latină, având de câștigat, în clasele mai mari, de pe urma
prieteniei cu un profesor inspirat, Georgii Gekhtmann, care
îi favoriza pe el și pe prietenii lui.
În toată această înstrăinare de procesul educativ, Florenski nu a fost singur. Într-adevăr, în acel timp, școlile din
Tbilisi erau un loc al nemulţumirii și, la puţin timp după ce
Pavel a plecat la Moscova, veșnicele nemulţumiri și indignări cu privire la persoana lui au început să genereze acte de
violenţă izolate în clasă sau pe terenul de joacă. Într-o lume
27

M. Hagemeister, Introduction to P. A. Florenski’s ‘Imaginary points
in geometry’, Nachala, No. 4, 1993, p. 13. Traducerea din germană, de aici
și din altă parte, în afară de cazul în care este este altfel specificată, îmi
aparţine.
28
Mătușa Iulia l-a pregătit pe Florenski pentru prima spovedanie și
împărtășanie obligatorie înaintea începerii școlii, dar se pare că, pe
atunci, a impresionat puţin sau chiar deloc.
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a convingerilor fărâmiţate, oamenii au căutat noi certitudini,
diferite pe cât posibil de cele impuse de către sistem. De
exemplu, Iosif Dzugashvili, viitorul Stalin, mai în vârstă decât Florenski cu trei ani, studiind la Seminarul Teologic din
Tbilisi de la care a fost dat afară în 1898, și-a întors faţa de la
acceptarea înăbușitoare a religiei sponsorizate de către guvern înspre materialism și înspre noua ortodoxie a MarxismLeninismului, în timp ce Florenski, mergând în direcţia opusă, a ajuns la concluzia că limbajul știinţei nu era capabil să
exprime deplinătatea fiinţei umane, iar mulţumită unei crize
emoţionale și intelectuale și unei experienţe mistice, avea să
părăsească școala, puternic ancorat pe calea care avea să îl
ducă spre acceptarea fără rezerve a Bisericii Ortodoxe.
Între timp, printre colegii de clasă ai lui Florenski de la
Gimnaziul Clasic din Tbilisi existau foarte mulţi răzvrătiţi
– împotriva politicii sau împotriva culturii: viitorul Menshevik Iraklii Tseretelli, viitorul bolșevic Lev Kamenev, apoi
cunoscut ca Lev Rozenfeld, al cărui tată, la fel ca și tatăl lui
Pavel, era un inginer angajat la construirea căii ferate transcaucaziene; și David Burliuk care avea să își câștige notorietatea ca fiind artistul futurist scandalos, care a ,,descoperit”
talentul poetic al lui Vladimir Mayakovsky și care în 1912 a
fost unul dintre autorii volumului „O palmă peste faţa gustului public”, scris sub forma unui manifest futurist.
Florenski, care spune că nepriceperea părinţilor lui de
a-l proteja de oroarea vaccinării impuse de stat pe când era
mic copil l-a umplut până la moarte de o atitudine stoică
de neîmpotrivire contra autorităţii, a fost prin însăși natura sa mai degrabă dispreţuitor decât distrugător. Având
susţinerea necondiţionată a mediului de acasă, s-a înţeles
bine cu băieţii mai tăcuţi, mai contemplativi precum Vladimir (Volodia) Ern și Aleksandr (Sasha) El’chaninov, cu care,
împreună cu Tseretelli, a organizat în clasa a VII-a un cerc
filozofico-literar. Într-adevăr, anul lui Florenski la școală a
fost considerat unul de excepţie și cinci dintre colegii săi de
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clasă, incluzându-i aici și pe Ern și pe El’chaninov, aveau să
termine, la fel ca și el, cu medalia de aur, fără a mai menţiona
aproape dublul numărului lor al celor care au obţinut medalia de argint. În ciuda curriculumului plictisitor, predatul
trebuie să fi fost, de fapt, la un nivel acceptabil. La 15 ani,
Pavel se afla în relaţii destul de bune cu profesorul de fizică
Mikhail Gorodensky astfel încât să corespondeze prin scrisori cu acesta în timpul vacanţelor, așa cum a fost și Ern,
cu un an sau doi mai târziu, cu profesorul de istorie Gekhtmann. Mai mult decât atât, fără îndoială, s-au stimulat reciproc unul în compania celuilalt.
Volodia Ern, care era blond, avea ochi albaștri și nu
prea glumea, cu toate că nu era lipsit de simţul umorului,
este adesea descris ca fiind de origine germanică sau suedeză, dar care luase, de fapt, numele de familie al tatălui
său vitreg chimist, născut în Revel (Tallinul de astăzi, Estonia) și instruit la Facultatea din Drept, fiind al doilea soţ
al mamei sale, care îi adoptase în mod legal fiul avut cu un
anume Gavril Andreevich Aref’ev, un cetăţean rus29. Despre
el însuși, Ern spune că a fost mai mult subiect decât obiect
într-o relaţie de iubire, dar seninătatea lui și inocenţa luminoasă a acelor ochi albaștri l-au făcut să fie îndrăgit de prietenii lui, la fel cum a făcut și ceea ce el numea „erosul lui
creștin” pentru bărbaţi și femei. Cuvântul „Eros” era unul
la modă la începutul secolului al XX-lea în Rusia și, de la
Platon încolo, a fost considerat de către Viacheslav Ivanov și
alţi discipoli ai lui Soloviev a fi elementul esenţial în relaţia
profesor-elev, în relaţiile de amiciţie și în munca creativă.
Erosul a fost ,,pontiful”, liantul dintre lumea reală și lumea
ideală (sau ,,mai mult decât reală” dacă ar fi să utilizăm
terminologia lui Ivanov), iar când Ern i-a scris tinerei sale
soţii despre ,,erosul creștin”, încerca să îi explice că dacă oamenii îl iubesc aceasta se datorează doar faptului că ei se
29

Vezi V. I. Keidan, Vzyskuiushchie grada (Cei care caută un oraș), Iazyki russkoi kultury, Moscow, 1997, p. 53. În continuare: Vzyskuiushchie grada.
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văd reflectaţi în dragostea lui pentru ei30. Nu este sigur dacă
băieţii foloseau astfel de termeni între ei, cel puţin până a
fost introdus Platon în curriculum-ul școlar. Cu toate acestea, în mod sigur, Florenski și Ern au găsit o asemănare în
pasiunea lor împărtășită pentru Lumea Veche și în preocupările lor filozofice și religioase de mai târziu. Ern era străin
de știinţele naturale, al cărei (obiect de) studiu l-a identificat
cu materialismul. După moartea prematură la doar 53 de ani
a prietenului său, Florenski a scris cu căldură:
tu și cu mine am studiat împreună din clasa a doua de gimnaziu, eram unul în casa celuilalt, am împărţit o cameră pe
parcursul anilor de la universitate, după aceea ne-am întâlnit
în mod frecvent și am petrecut timp împreună; împreună am
trecut prin multe crize de nervi pentru lucruri care contau
mai în profunzime pentru noi, ne-am aprins de la acele vise,
care mai târziu s-au cristalizat în convingerile care au dat
formă vieţii noastre. Probabil, sunt prea puţine ideile pe care
nu le-am discutat împreună. Gândul nostru comun a fost
pătruns de preocupările filozofice și de emoţiile mistuitoare
ale apropierii, ne-am trăit până la sfârșit prietenia nu întrun mod apatic, ci într-un mod entuziast, uneori certându-ne
din cauza hipertensiunii gândirii din tinereţe. Împreună am
hoinărit prin păduri și peste stânci, mai mult peste stânci,
împreună am citit Platon în Munţii Alpi și pe marginile stâncoase încălzite de lumina soarelui31.

Scrisorile publicate ale lui Ern stau mărturie acestor
dispute asupra chestiunilor pur și simplu abstracte, dar
30

V. F. Ern lui E. D. Ern, scrisoarea din 11 April 1910, Vzyskuiushchie
grada, p. 262, scrisoarea 183.
31
P. A. Florenskii, ‘Pamiati Vladimira Frantsevicha Erna’, în Sviashchennik Pavel Florenskii, Sochineniia v chetyrekh tomakh, Vol. 2, în seriile
Filosofskoe nasledie, tom 124, Izd-vo Mysl’, Moscow, 1996, p. 346. Mai
multe referinţe pentru Operele lui Florenki scrise în patru volume vor fi
date folosind S pentru Sochineniia.
51

Pavel Florenski

pentru aceasta nu mai puţin dureroase, și afecţiunii trainice pentru ,,Pavlusha”, cum el și El’chaninov îi spuneau cu
tandreţe lui Florenski. Exclamând cu privire la momentul
în care l-a văzut pentru prima dată pe copilul surorii Liusia,
Ern ne oferă o imagine neobișnuită cu privire la modul în
care prietenii lui Pavlusha trebuie să îl fi văzut pe el ca băiat:
,,Un adevărat Florenski!... Cu buze frumoase și întrebătoare
și cu un zâmbet timid și dulce. Cu ochi negri, cu o licărire
dulce”32. Imaginea de ansamblu poate fi împăciuită doar cu,
mai degrabă, fotografiile formale de grup ale adolescentului Florenski, tuns scurt, dar care prinde viaţă în mod mai
convingător într-un portret de mai târziu al acestuia din
1907, cu o mustaţă și barbă modernă și frumos aranjată de
către sora lui, Olga33.
Sentimentele lui Pavel pentru Sasha El’chaninov erau
mai profunde. Fiu de ofiţer, Sasha era caracterizat prin
dorinţa de a arăta bine, printr-o comportare frumoasă și
printr-un mare șarm. Pavel a fost „aproape îndrăgostit”
de el, aspect pe care îl descrie în relaţie cu mătușa Iulia ca
fiind „o dezamorsare reciprocă a personalităţii”34. Spre deosebire de Ern, El’chaninov era receptiv la interesul sporit
pentru fizică și la resurecţia vechiului termen englezesc
„filozofie naturală”, nu doar cu scopul satisfacerii dorinţei
lui ardente de a stăpâni legile știinţelor naturale, cunoscute, dar totuși încă necunoscute, ci și de a descoperi, prin
intermediul acestora, sensul vieţii, sensul lui, sensul lumii,
sensul universului. Mai târziu, Florenski a susţinut că nu
și-ar fi permis să aibă o asemenea dorinţă în adolescenţa
sa timpurie, pentru că el și-a dorit să fie un om de știinţă
32

V. F. Ern to E. D. Ern, scrisoarea din 25 November 1910, Vzyskuiushchie grada, p. 266, scrisoarea 230.
33
Colecţie privată. Reprodusă în Pavel Florenski, Beyond Vision: Essays
on the Reception of Art, compilată și editată de către Nicole a Meisler,
tradusă de Wendy Salmond, Reaktion Books, London, 2002, p. 17.
34
Copiilor mei, p. 63.
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desăvârșit și nu un diletant, care trece peste speculaţia
disciplinară, deoarece în memoriile lui el afirmă că aceasta, deși în mod inconștient, era exact ceea ce el căuta: un
mod de a împăciui știinţa cu sentimentul mitic pe care îl
avusese pentru lume pe când era copil. El’chaninov a fost
aprins de ideile lui Florenski, răsfrângându-le asupra lui,
așa cum se părea, într-o formă mai subtilă și mai profundă; timp de mulţi ani, Pavel a crezut că ei erau de aceeași
părere, tovarăși în toate cercetările care îi absorbeau. Cei
doi au devenit de neseparat în ceea ce privește munca și
distracţia. Florenski avea nevoie să devină ,,ca unul” cu
toate pasiunile lui, împărtășind detaliile puţin importante
ale vieţii, preocupându-se de ele în boală, cunoscând împreună natura și muzica (o altă pasiune aproape dureroasă), truda experimentului și emoţia gândirii – fiind în cel
mai înfricoșător punct al concentrării: „Din câte îmi amintesc, n-am fost niciodată isteric și am fost stabil din punct
de vedere psihologic”, explică el în Copiilor mei,
Dar exista în mine un caracter impresionabil exagerat, o
vibraţie interioară constantă a întregii mele fiinţe la impresiile pe care le primeam și le păstram pentru mine. A fost
aproape un sentiment fizic al fiinţei mele ca și coarda arcului
Naturii ce primește un puternic imbold35.

Acest lucru nu a fost sursă de inspiraţie în sensul artistic: ceea ce a luat formă ca un răspuns la imboldurile naturii
au fost modelele matematice, simbolurile, schemele, precum
versurile ademenitoare și pe jumătate create în mintea unui
poet. Pe măsură ce ce anii treceau și băiatul asimila tot ceea
ce școala și cărţile disponibile puteau să îl înveţe în materie
de fizică, el a devenit din ce în ce mai conștient de faptul că
nu dispunea de cuvinte pentru a descrie aceste modele ambigue și schimbătoare care ameninţau să anuleze tot ceea ce
fusese învăţat.
35

Copiilor mei, pp. 71-72.
53

Pavel Florenski

Relaţia cu El’chaninov s-a destrămat din cauza acestei
frustrări și incapacităţi a băiatului mai mare de a răspunde
sensibilităţii atotcuprinzătoare a (sentimentelor) lui Florenski, care, cum avea să afirme mai târziu, a fost epitomul a
ceea ce o adevărată relaţie de prietenie ar trebui să fie, dar
– în ceea ce-l privește pe el – greu de suportat36. Florenski,
mai puţin mărinimos, dar apoi fiind cel mai rănit, a scris
în însemnarea despre ruperea relaţiei lor de prietenie că
El’chaninov a fost un ,,Don Juan (fără a fi înţeles într-un
mod grosolan)” și că, în general, el era văzut de către prietenii lui ca un fel de fluture care zboară din floare în floare37. El
susţine că el a fost cel care a provocat ruperea relaţiei lor de
prietenie, dar dacă nu ar fi făcut-o, El’chaninov l-ar fi părăsit
cu siguranţă:
În acea vreme, el a fost singurul de care m-am putut apropia
aproape neauzit. Cu colegii mei de școală și cu alte cunoștinţe,
relaţiile mele erau superficiale și – în mod voit superficiale.
Puteam discuta, iar eu n-am fost lipsit de popularitate, dar
ceea ce mă interesa cu adevărat, gândurile mele despre fizică, le-am păstrat pentru mine…

El și El’chaninov încercaseră, dar probail eșuaseră să
stabilească o comunicare reală la acest nivel, iar eșecul dusese la eschivări, la un fel de apropiere defectuoasă:
Acesta a fost singurul aspect al vieţii mele în care nu m-am
mutat decât dacă am fost izbit în miezul acestuia, dar aces36

Sviash. A. V. El’chaninov, ‘Iz vstrech s P. A. Florenskim 1909–1910’,
publicat pentru prima dată în Vestnik RKhD, Paris, 1984, No. 142, (iii),
pp. 68–77. Citat aici din antologia P. A. Florenskii. Pro et Contra. Lichnost’
i tvorchestvo Pavla Florenskogo v otsenke russkikh myslitelei i issledovatelei,
ed. K. G. Isupov în seriile Russkii put’, Izd-vo R.KhGI, Saint Petersburg,
1996, p. 37. În continuare: Pro et Contra. Amintirea este de asemenea citată, fiind inserată în fragmente cronologice printre scrisorile de la Ern,
Bulgakov, Trubetskoi, Florenski și ceilalţi în Vzyskuiushchie grada.
37
Copiilor mei, pp. 204, 203.
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te izbituri au dus – fără niciun factor exterior – la o ceartă
violentă, nu la o ceartă care se domolește, ci chiar la o ceartă violentă, care a îmbrăcat toate capcanele formale ale unei
altercaţii, dar ale unei altercaţii care nu avea un motiv. Într-o
bună zi, am început dintr-o dată să ne spunem unul altuia
dumneata [în loc de forma mai intimă ‘thou’(tu)], apoi am încetat să ne mai vorbim, să ne mai vedem, să ne mai prefacem
că ne cunoaștem pe stradă, fără a ne mai spune nici măcar
bună dimineaţa… Gândindu-mă la toate acestea, la mulţi ani
după ce eu și El’chaninov ne-am încheiat relaţia de prietenie,
cu toate că, fără să reînnoiesc ceea ce a fost între noi, îmi dau
mai bine seama că o ruptură cu mult mai dureroasă și mai
importantă ar fi avut loc oricum, chiar și în condiţiile în care
aș fi fost mai sensibil în ceea ce privește părerea mea asupra
importanţei fizicii și nivelului de profunzime al gândirii lui
El’chaninov38.

Când a dictat această informaţie cu privire la relaţia
lor de prietenie, în decembrie 1923, Florenski nu știa că,
în cele din urmă, El’chaninov acceptase preoţia39. Acești
fii ai elitei intelectuale rusești au avut un drum lung de
38

Copiilor mei, pp. 201-202.
Având o diplomă în istorie și filologie la Universitatea din St. Petersburg, El’chaninov l-a urmat pe Florenski la Academia Teologică, dar
nu și-a încheiat niciodată studiile, preferând un post de secretar la Societatea filozofico-religioasă din Moscova în memoria lui Vladimir Soloviev
și de editor la diferite publicaţii cu caracter religios. În 1912, el s-a întors
la Tbilisi ca învăţător, descriindu-se într-o scrisoare scrisă lui Ern ca ,,o
persoană adulteră” (fără îndoială că nu în sensul grosolan al cuvântului)
în relaţia cu cei 200-300 de copii cărora le preda ,,și pe care îi iubea până
la anumite limite” (vezi ‘Dva pis’ma k V. F. Ernu (1912))’, Vestnik RKhD,
Paris, No. 142(iii), 1984, pp. 78–79. El s-a căsătorit cu Tatiana Vladimirovna Levandovskaya în 1918, iar în 1921 a emigrat. A devenit preot în
1925 fiind influenţat de părintele Serghei Bulgakov, și a fost foarte iubit,
în special de enoriașii săi. Lucrarea sa Caiete, în original Sviashchennik
A El’chaninov, Zapisi, Paris, 1935, a devenit o lucrare clasică a literaturii
spirituale, fiind tradusă în mai multe limbi.
39
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străbătut, dar fiecare a trebuit să își traseze cărarea – singur. Singurătatea nu a fost o urmare a deciziei lui Pavel,
sau nu a fost el conștient, atunci când a încheiat relaţia
de prietenie cu Sasha El’chaninov pe când era băiat, că
acea înrudire puternic spirituală, la care el visase, este o
binecuvântare oferită pentru a lumina calea – rareori o
fundaţie permanentă și sigură pe care să clădești o viaţă.
Fiind fidel și cinstit40, și în mod normal prea absorbit de
ceea ce făcea fie pentru flirtare, fie pentru introspecţie,
această conștientizare n-ar fi venit în mod natural.
S-a întâmplat chiar înainte de destrămarea relaţiei de prietenie cu El’chaninov, în lunile iunie și iulie ale anului 1897,
ca Pavel să fie trimis în Germania, în compania mătușilor
sale din neamul Saparovilor, Liza (Elizaveta Pavlovna), Remso (Repsimia sau Raisa Pavlovna) și fiica Lizei, Margot,
la sanatoriul ‘White Hart’ de lângă Dresden, unde se spera
ca doctorul Heinrich Lahmann să îi prescrie un tratament
pentru ceea ce s-a dovedit a fi o afecţiune psihosomatică a
ochilor și, în general, un regim care să întărească imunitatea
băiatului împotriva ameninţării permanente a tuberculozei.
Se pare că Pavel suferea de suprasolicitare din cauza efortului depus și începuse deja să trăiască un moment de descurajare în căutarea de unul singur a cunoașterii. El a fost
diagnosticat ca fiind doar puţin miop, dar slăbit și având
nevoie de o dietă hrănitoare, de odihnă și de exerciţiu regulat. De la Dresda, Pavel și rudele lui au călătorit spre Cologne și Bonn, unde s-au întâlnit cu fiul mătușii Liza, Datiko
(David) Melik-Begliarov, care avea 22 de ani și studia managementul la Academia din Bonn-Poppelsdorf. O fotografie făcută în 19 iulie 1897 îl arată pe Pavlusha zâmbind doar
cu jumătate de gură, foarte tânăr și, de astă dată, cu părul
40

Cu toate că Florenski pune capăt prieteniei cu El’chaninov, mai târziu
a scris despre acesta în 1910: „Niciodată nu l-am știut să fie primul care
să aibă o răceală vizavi de celălalt, să se plictisească de cealaltă persoană,
să caute liberatatea, schimbarea”, A. V. El’chaninov, Pro et Contra, p. 87.
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mai mult bălai decât negru, mai mult rus decât caucazian
spre deosebire de mătușa Elizaveta și unchiul Sergei MelikBegliarov, în mod clar armeni, care aveau părul negru, frumos, și ochi negri. Corespondenţa dintre Repsimia și Olga
Pavlovna, precum și epistolele lui Florenski, mai degrabă
austere și pătrunse de simţul datoriei, trimise familiei lui,
ne permit să avem o fotografie literară la minut asupra lui
la vârsta de 15 ani.
Pentru un băiat crescut cu Goethe și Schubert, trebuie
spus că scrisorile îl prezintă ca fiind, în mod ciudat, apatic
faţă de ceea ce îl înconjoară. În prima scrisoare trimisă surorii ei din Dresda, pe 7 iunie 1897, mătușa Remso a scris.
În opinia mea, Pavlia41 încă are nevoie să se odihnească –
încă nu pare în stare să își schimbe faţa palidă. În ceea ce-l
privește pe Pavlia, eu chiar nu pot spune dacă este plictisit
sau se distrează; vine la plimbare cu noi ceilalţi. Am făcut
numeroase excursii cu un vapor spre Pilnitz, iar ieri am
ajuns până la Pilnitz. Digurile fluviului Elba sunt într-adevăr frumoase: atât de multă vegetaţie verde delicată și atâta pace… Am văzut noua operă Întoarcerea lui Odiseu. Nu
știu ce a crezut Pavlia despre aceasta… Pavlia nu ar încerca
nimic de unul singur, n-ar putea cumpăra niciun timbru…
În general, expresia feţei și dispoziţia denotă mult calm –
consider că el poate găsi lucruri mult mai interesante în
Bonn, iar cu ajutorul lui Datiko, va fi capabil să facă întradevăr ceea ce îl interesează… Știi ce face Pavlia în acest
moment? Sparge bule de săpun din dorinţa de a avea ceva
mai bun de făcut.

Punctul culminant al scrisorii lui Florenski trimisă tatălui său, scrisă cu patru zile mai târziu, pe 13 iunie, este
41

Variaţiunile numelor proprii rusești sunt multe. Pavlik este forma
normală de diminutiv a lui Pavel (Paul). ‘Pavlusha’, folosit de către tatăl
său și de către prieteni, este mai plin de afecţiune. Se pare că ‘Pavlia’ ar
fi fost specific mamei lui și familiei acesteia.
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despre o vizită făcută la un magazin care vindea aparate necesare experimentelor sale fizice. El negociază preţul bobinelor (probabil bobine de inducţie) și ,,o mașină electrică cu
o construcţie specială, care produce fotografii cu raze X în
cinci minute”42. Această scrisoare este intersectată cu o alta,
scrisă în aceeași zi de Aleksandr Ivanovich pentru a-l ruga pe
fiul său să aștepte înainte să facă orice achiziţie (pentru care
el promite să îi idea banii înapoi lui Repsimia) și să vadă, cu
ajutorul lui Datiko, ce se găsește pe piaţă în Bonn. Scurta,
dar călduroasa scrisoare primită de la tatăl său îi aduce lui
Pavlusha vești cu privire la El’chaninov „care era preocupat
de Xenophon”, îl îndeamnă să se distreze, să mănânce mult,
să uite de cărţile lui până la iarnă și să cumpere ceva drăguţ
pentru surorile lui.
Fără îndoială că, în conformitate cu consensul că nepotul ei învăţase prea mult, mătușa Remso a luat o decizie
împotriva angajării unui tutore german pentru acesta și a
optat pentru lecţii de mers pe bicicletă. În ceea ce îl privește
pe Aleksandr Ivanovich, acesta își sfătuiește fiul să profite de oportunitatea de a vorbi cu nemţii, să se obișnuiască
cu limba și, poate, să citească povești ușoare pentru copii.
În magazinul de fizică din Dresda, mătușa Remso a trebuit
să găsească un vânzător cu care Pavlik să poată vorbi în
limba franceză, deci se presupune că pe atunci el nu avea
cunoștinţe suficiente de limba germană vorbită. Știind, probabil, că știinţa nu trebuia să fie dată la o parte, precum
școala, din cauza problemelor de sănătate, tatăl lui Pavel i-a
cerut să vizteze magazinul de optică din Cologne, laboratoPotrivit lui Fritz și Sieglinda Mierau, în introducerea lor la „Le ers
from the journey to Germany” Pavel Florenskĳ – Traditition und Moderne,
Beiträge zum Internationalen Symposium an der Universität Potsdam,
5-9 April 2000, eds. Norbert Franz, Michael Hagemeister and Franz
Haney, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2001 (în continuare: Pavel Florenskĳ (Potsdam, 2000), pp. 431-463. Aceasta a fost așa numita bobină
Rühmkorﬀ, prima versiune a bobinei cu inducţie.
42
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rul de chimie din Bonn și să facă un abonament la Journal de
physique théorique et appliqué a lui J. C. D’Almeida. Cât despre minunata mașinărie văzută în Dresda, el nu avea nicio
experienţă cu privire la astfel de lucruri și l-a sfătuit să își
noteze adresa magazinului și detaliile referitoare la livrarea
la Tbilisi astfel încât să poată comanda ceea era necesar odată cu întoarcerea lui Pavel acasă – sfat care a fost ignorant
cu desăvârșire.
Olgăi Pavlovna, care își petrecea vara cu copiii mai mici
în orașul Borzohmi, Florenski i-a scris pe 15 iulie o scrisoare specifică unui băiat de școală: el nu mai scrisese de mult
timp, dar se autoimpulsiona să scrie cu toate că nici ea nu
îi mai scrisese de foarte mult timp. Apoi, el începe să facă
o descriere animată a orașului Cologne: catedrala, apa de
colonie, minunăţiile automatelor în arcade amuzante și cea
mai mare minunăţie, care este aceea a pianolei care cântă
singură. O scrisoare scurtă cu privire la îndatoriri trimisă
Liusiei în ziua următoare este, probabil, mai sinceră: ,,Eu,
împreună cu mătușa Remso și Datiko, locuim în Bonn, dar
nu prea ne distrăm foarte bine acum”. Într-adevăr, grupul
nu a fost unul fericit. Când cei trei s-au întors în Dresda,
mătușa Lisa a fost diagnosticată ca necesitând în continuare
tratament la White Hart. Cu toate acestea, ea nu era decisă
din cauza cheltuielii. Copiii ei mai mari, Margo și Datiko,
nu erau pregătiţi să o menajeze, iar Datiko era certat serios
cu tatăl său și încerca să obţină mână liberă în conducerea
proprietăţii familiei, sau măcar a unei părţi din aceasta, înainte de a se întoarce acasă. Cât despre Pavel, achiziţionându-și
mașina electrică ,,la care visase ca un om îndrăgostit”, după
cum mătușa lui Remso, destul de distrasă de faptul că trebuia să facă faţă acestor egouri războinice, a informat-o pe
mama sa, era mult prea încântat când, în cele din urmă, a
venit ziua plecării spre casă. El nici măcar nu menţionează
călătoria în Germania în lucrarea sa Copiilor mei și relatează
tardiv necazurile lui Datiko în notele despre familia Sapa59
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rov, ca și când ei n-ar fi avut efect asupra conștiinţei sale
pe atunci43. Ultima scrisoare trimisă lui Pavel de către tatăl
său în Germania conţinea mai degrabă un avertisment supărător de a nu se entuziasma prea tare la gândul mutării
din apartament într-o casă a lor. Lui îi era frică de faptul că
familia sa ar putea să fie dezamăgită de aceasta și ar dori să
se reîntoarcă în apartamentul închiriat: ,,Sper că tu, de asemenea, să-ţi micșorezi cerinţele, așa cum și alţii vor trebui să
trăiască fără alte avantaje speciale”44. Această atitudine de
stârpire a bucuriei era tipică lui Aleksandr Ivanovich, care
chiar a încercat să deplângă faptul că fiul lui venea constant
cu note mari de la școală doar de frică să nu devină prea
mulţumit de el însuși. Florenski își amitește cu o anumită
iritare de faptul că tatăl său insista întotdeauna pe sobrietate
și modestie în toate lucrurile – chiar și până la folosirea semnelor de punctuaţie: un semn de exclamaţie, de exemplu, era
considerat un punct culminant al lipsei de decenţă.
În ciuda avertismentelor tatălui său, s-a întâmplat, probabil, fie în 1897, odată cu întoarcerea sa din străinătate, fie
la scurt timp după aceea45, ca Pavel să fie instalat în propria
sa aripă a noi case a familiei sale, încă de cealaltă parte a
grădinii clădirii centrale, într-o cameră în care i s-a permis
să aranjeze totul după gustul și nevoile sale. Această cameră
avea deschidere spre exterior, prin ferestrele mari, deasupra
obișnuitului gang îngrădit, spre o grădină cu copaci de acaPovestirea despre călătoria în Germania și fragmentele din scrisorile familiei sunt preluate din Die Korrespondenz der Deutschlandsreise, o
publicaţie introdusă și tradusă în germană de Fritz și Sieglinde Mierau,
op. cit. Scrisorile au fost pregătite pentru publicare de către membri ai familiei Florenski și de către A. A. Sauches. Pentru mai multe detalii legate
de Melik-Begliarov vezi Copiilor mei, pp. 472–477.
44
A. I. Florenski lui P. A. Florenski, 27 July/8 August 1897, Pavel Florenskĳ (Potsdam, 2000), p. 458.
45
Datele cronologice cu privire la perioada de elev a lui Florenski nu sunt
foarte clare în memoriile sale, autorul fiind deschis oricăror corectări.
43

60

Școala

cia enormi, iar în nopţile călduroase de vară dormea cu ușa
și geamurile deschise pentru a face curent. Pereţii erau goi
și albi în totalitate, cu dulapuri spaţioase montate pe perete,
făcute din lemn de frasin, pentru cărţile lui; două mese mari,
tot din lemn de frasin, ocupau majoritatea spaţiului. Pe aceste mese lucra, făcea experimente și instrumente noi. Pe una
dintre acestea, ca pe o masă de lucru, au fost înșurubate o
menghină englezească și o nicovală, iar sertarele lor erau
pline de unelte de mecanică și de tâmplărie. Celelalte piese
de mobilier erau un pat din lemn, un scaun și o masă de scris
cu o călimară. Pavel nu putea suporta să vadă nimic altceva
pe masă, nici măcar o carte.
Acesta a fost sanctuarul lui, locul unde a continuat să
depună un efort de neclintit în afara programului astfel încât să lărgească limitele cunoașterii sale asupra lumii naturale. Aleksandr Ivanovich, mai atent și mai înţelegător decât
lăsa să pară, i-a spus fiului său, cam în această perioadă, că
puterea lui specială nu stă nici în studiul particularului și
nici în generalizări, ci de-a lungul graniţelor dintre general
și particular, abstract și concret. Pe-atunci, Pavel nu a primit
cu bucurie această părere deoarece toată energia lui era focalizată pe problemele particulare și, cu toate că a citit foarte
mult, de preferinţă lucrări ale oamenilor de știinţă englezi și
francezi, care erau axaţi pe acest subiect sau în jurul acestui
subiect, el, întotdeauna, a citit în legătură cu problemele reale în care se întâmpla să fie implicat în acel timp. El simţea
că nu exista nicio altă formă lingvistică care să-i îmbrace
gândirea cu excepţia limbajului știinţific familiar al cauzei
și efectului și de aceea, fără acesta, el, pur și simplu, și-ar
pierde cu desăvârșire capacitatea de a gândi. Experienţa și
intuiţia, pentru care nu exista niciun loc în spaţiul acestui cadru lingvistic, pur și simplu aparţineau unui alt domeniu al
lucrurilor care n-ar putea fi dovedite și care ar putea fi asociate cu studiile sale știinţifice doar prin intermediul pasiunii
sale pentru ,,excepţii”. Lecturile și discuţiile sale filozofice
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nu erau de ajutor sau așa părea să fie la momentul respectiv,
pentru a anihila abisul dintre intuiţie și dovadă.
Astfel, pe toată durata următorilor doi ani, din vara
lui 1897 și până în vara lui 1899, el a lucrat la îndeplinirea
sarcinii de proporţii uriașe pentru a construi, bucată cu bucată, o viziune de ansamblu asupra lumii știinţifice. El a
pus stăpânire cu ușurinţă pe principiile generale matematice și fizice, rareori văzându-le ca pe ceva nou, mai degrabă ,,reamintindu-și-le” decât descoperindu-le, ca și când
aducerea-aminte ar fi fost genetică la Florenski, cum avea
să o transpună în limbajul anilor 1920, deși era umplut de
o „tendinţă ereditară spre gândirea știinţifică… nu atât de
mult o chestiune a caracteristicilor individuale precum trăsăturile de familie, hiperactivitatea mentală trecută dincolo
de plasma nativă”46. Pe de altă parte, el nici nu a înţeles în totalitate și nici nu și-a amintit lucruri învăţate pe de rost; el a
fost nevoit să repete procesul prin intermediul căruia oamenii din știinţă din trecut ajunseseră la concluziile lor, testându-le cu ajutorul propriilor sale instrumente în mare măsură
făcute în casă. Acest proces dificil al digerării și al asimilării
cunoașterii însușite a fost unul lent și în unele privinţe chiar
s-a considerat prost educat. În Copiilor mei, el explică:
Vezi, partea bună a needucării mele a fost un nivel semnificativ al independenţei de conceptele predominante, o atitudine
asemenea aceleia pe care o are un fierar vizavi de cui sau de
o potcoavă, care, dacă are nevoie de ele, le poate face pentru
sine, dar nici într-un caz precum aceea a unui histolog (un
gravor al detaliului), de exemplu, vizavi de microscopul său,
pe care nu este doar incapabil să-l facă sau să-l repare, dar a
cărui teorie fizică nici măcar nu o înţelege cu exactitate47.

El se simţea acasă în această lume pragmatică și experimentală, un Titan străvechi, care-și prelucrează propria sa
46
47

Copiilor mei, pp. 190–191.
Copiilor mei, p. 194.
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înţelegere a știinţei fizice, neînfricat și, într-adevăr, neimpresionat de cunoașterea dobândită. Dacă această abordare, simplă și mitică, în același timp, l-ar fi ajutat sau l-ar fi
împiedicat să își ducă la îndeplinire ambiţia de a continua
studiul fizicii pure, Florenski nu a aflat niciodată. Tot ceea
ce știa era că zilele, săptămânile, lunile și anii de concentrare stăruitoare l-au dus la limitele fizicii, după cum a fost
învăţat în Tbilisi la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pe la vârsta
de 16 ani, el își depășise profesorii și nu putea merge mai
departe – iar el nici măcar nu avea dreptul să intre în acele
biblioteci care se găseau în oraș. Aptitudinile pe care le dobândise făcându-și propriile sale instrumente nu mai erau
suficiente din punct de vedere tehnic pentru a satisface nevoile sale imediate, iar tatăl său, chinuindu-se să hrănească,
să îmbrace și să educe o familie mare, nu a mai putut să îl
susţină din punct de vedere financiar, deși știa exact ce are
nevoie urmașul său precoce. Mai mult decât atât, Florenski
a început să împărtășească o impresie destul de răspândită
spre sfârșitul secolului al XIX-lea potrivit căreia edificiul fizicii teoretice era virtual complet48.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, în fizică, în ciuda succesului său, avea să se simtă o absenţă a principiilor importante
și o lipsă a corespondenţei între sistemul cunoașterii fizice,
structurate în mod canonic pentru a reprezenta un edificiu
aproape complet, și experimentul fizic49.

Acum, doar adăugările cantitative la cunoaștere și, poate, ornamentarea lor stranie, păreau posibile.
48

Vezi Copiilor mei, note 20, p. 505 pentru propria mărturie a lui Florenski despre deziluziile sale și pentru declaraţii în acest sens ale profesorului coordonator a lui Max Plank, Jolly, și ale lui J. J. Tomson,
președintele Societăţii Regale, ambii fiind dintre cei care au părut să
creadă că toate întrebările cardinale au fost rezolvate, rămânând a
pune în ordine doar câteva detalii.
49
Copiilor mei, p. 197.
63

Pavel Florenski

Florenski nu era interesat să acopere fisurile din pereţii
edificiului pe care întotdeauna îl simţise, chiar dacă în
subconștient, ca izvorând taină și făgăduinţă. Presimţea cu
toată fiinţa sa iminenţa schimbării catastrofale: în fizică, în filozofia naturală, în filozofia propriu-zisă, în tot conceptul de
după Renaștere asupra vieţii în univers… Când, la câţiva ani
după ce a părăsit școala, Florenski a aflat despre descoperirea lui Kauﬀman, legată de masa electrodinamică în catozi
dependentă de viteză: ,,licărea precum ceva destul de familiar, întocmai ceea ce așteptasem. Dezvoltarea de mai târziu
a conceptelor similare a dus la principiul relativităţii…”50
Dar, la vremea aceea, el renunţase și era fericit să îi vadă
pe alţii făcând mari descoperiri, deoarece devenise complet
conștient, mai conștient decât în copilărie, că Adevărul există pentru a fi descoperit, dar că înţelegerea Întregului Adevăr este o sarcină dincolo de mintea fiinţei umane. Timp
de câţiva ani, în adolescenţă, el uitase acest lucru din cauza
pasiunii sale pentru fizică și avea să își amintească perioada ca fiind una de muncă creativă complet dezinteresată.
Contribuţiile sale aduse știinţei aplicate în perioada sovietică, întreprinse pentru a câștiga bani pentru familia sa, au
fost – așa le-a spus copiilor săi – doar o simplă distracţie în
comparaţie cu căutarea laborioasă a cunoașterii în care se
angajase pe când era tânăr.
Când anume căutarea a devenit o datorie autoimpusă
mai degrabă decât o muncă făcută din dragoste, Florenski nu
a mai putut spune cu siguranţă. La început, ar fi fost zile întunecate, când, stând singur în camera înaltă și albă și cu mesele neîncărcate, el a fost atins de o melancolie inexplicabilă pe
care nu o cunoscuse vreodată; nu se ivea nicio nouă sarcină,
și nimic nu părea să merite. Apoi, după ruperea relaţiei de
prietenie cu El’chaninov, care făcea legătura cu ceilalţi băieţi
din clasa lui, cu societatea filozofică și chiar cu toată lumea
din afara preocupării sale obsesive pentru știinţă, Florenski
50

Copiilor mei, p. 193.
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a căzut într-o depresie puternică: „Mă simţeam ca și când aș
fi coborât într-o pivniţă întunecată… Lumina dispăruse, iar
ușa se închisese cu un bubuit în spatele meu”51.
Sentimentul, destul de copleșitor în timpul nopţilor nedormite, i-a asaltat visele cu o stare de devastare puternică,
iar într-o noapte s-a trezit din adâncurile coșmarului pentru
a se auzi spunând: „E imposibil fără Dumnezeu”. Preaiubita
mătușă Iulia murise în mai 1894, iar acum, pe aceste căi neumblate, el a început să îi simtă prezenţa, probabil să-și amintească ceva din educaţia ei religioasă dinainte de a începe
școala, când părinţii lui i-au permis să îl pregătească pentru
spovedania obligatorie și pentru Sfânta Împărtășanie, făcându-l să ajungă chiar la concluzia că se auzise pe sine însuși
predicând. Apoi a venit chemarea: într-o noapte călduroasă
din Georgia nu putea să doarmă când, dintr-odată, mișcat de
o anumită dorinţă irezistibilă, s-a simţit împins din pat, prin
fereastră și peste balustrade, în curtea splendid luminată de
lună. O voce clară, care putea să fie atât de bărbat, cât și de
femeie (mai târziu s-a gândit probabil la un înger, un mesager al lui Dumnezeu, deși foarte posibil să folosească o voce
specific umană), l-a strigat pe nume: „Pavel”. Nu a avut nicio
îndoială că vocea era reală și că era o chemare. S-a mai auzit
o dată: „Pavel” – iar el a știu fără să aibă îndoieli că exista o
cale la picioarele lui și fusese chemat pentru a o urma. Înainte, Îl căutase pe Dumnezeu aproape fără să își dea seama.
Acum, Dumnezeu, prin intermediul simţului său auditiv, i-a
răspuns, chemându-l în slujba Sa. Fidel zelului său caracteristic, pe care mai târziu a ajuns să-l considere inerent numelui
său52, Pavel avea să urmeze cu încăpăţânare chemarea pas cu
pas până la sfârșitul vieţii lui, cu toate că nu simţea în acel
moment că această cale pe care a pornit va fi calea crucii.
Deloc surprinzător, dată fiind creșterea sa agnostică și ostilitatea vizavi de studiile și practicile religioase de
51
52

Copiilor mei, p. 206.
Potrivit P. A. Florenskii, ‘Pavel’, S III(2), pp. 306-323.
65

Pavel Florenski

la școală, Florenski nu și-a văzut chiar imediat direcţia. În
anii care au dus la excomunicarea sa din 1901, Lev Tolstoi a exercitat o influenţă incomparabil mai mare asupra
intelectualităţii religioase decât a făcut-o Biserica Ortodoxă
Rusă și Pavel fusese extraordinar de impresionat de lucrarea
lui, Confesiuni. Crescut cu o atitudine sceptică cu privire la
viitorul știinţei și al culturii, el a simţit că, probabil, trebuia
să renunţe la acestea și să caute o altfel de înţelepciune în
viaţa de toate zilele, o idee care repeta visul lui Rousseau-ian
din copilărie de a se alătura comunităţii de negri de lângă
Batumi și care avea să revină la suprafaţă de-a lungul întregii sale vieţi sub forma admiraţiei frecvent reafirmate pentru
înţelepciunea naturală și spontaneitatea celui neînvăţat. De
fapt, el a mers atât de departe încât i-a scris o scrisoare contelui Tolstoi cerându-i sfatul:
18 22 / X 99 Tbilisi. Lui L. N. Tolstoi.
Lev Nikolaevich! Am citit operele dumneavoastră și am ajuns
la concluzia că nimeni nu are dreptul să trăiască așa cum trăiesc eu în momentul de faţă. Termin școala și trebuie să trăiesc
pe cheltuiala altcuiva; cred că singurul mod pentru a evita
asta este de a vă urma sfatul; dar pentru a-l pune în practică
am nevoie de niște răspunsuri la câteva întrebări: este permis
să folosești bani? Cum obţine cineva pământ? Poate fi primit
de la guvern sau în vreun alt fel? Cum își satisfac unii nevoile
intelectuale? De unde poate obţine cineva cărţi și jurnale –
dacă nu i se permite să folosească bani și dacă munca fizică
aduce doar cele necesare pentru a mânca? Ar trebui ca cineva
să dedice timp muncii intelectuale (autoeducării)?

P. A. Florenski53
53

Copiilor mei, p. 264. La o conferinţă despre Tolstoi și Florenski ţinută
la Moscova pe 3 octombrie 2007, Pavel [Vasilievich] Florenski a remarcat
că această scrisoare nu fusese găsită în arhiva lui Tolstoi și probabil nu
fusese trimisă niciodată.
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Unii se întreabă dacă săracul Lev Nikolaevich a primit
multe scrisori de genul acesta. Cel puţin la aceasta, el nu a
răspuns. Este posibil ca Florenski să nu o fi trimis niciodată.
În timpul ultimelor vacanţe din 1899 petrecute cu tatăl său și
cu fratele mai mic la Kutaisi, el a citit destul de mult despre
spiritism, la fel cum făcea un alt student tânăr cam cu un an
mai devreme în Basel54, Carl Jung, care doar recent alesese între medicină și filozfie. Fiind învăţat să spună adevărul
(mic fiind, fusese nespus de șocat când una dintre mătușile
sale a spus o minciună pentru a-l duce la o distracţie pentru
care se considera că nu are vârsta necesară), Florenski era
credul. Nu i-a trecut prin cap să pună la îndoială afirmaţiile
spiritiștilor, dar misticul din el dezaproba atmosfera de laborator a ședinţelor descrise, iar omul de știinţă (din el) a
considerat experimentele prea puţin riguroase. Chiar în
acea vară, el a putut să răsfoiască noile reviste decadente
Lumea Artei (Mir iskusstva), care deschisese noi orizonturi
destul de neașteptate până atunci prin utilizarea limbii, a
desenelor și a imprimării. De asemenea, în partea literară
a revistei, el a dat de o mulţime de idei, cu care pierduse
contactul în timpul maratonului său știinţific neîntrerupt și
care au atins corzi sensibile în interiorul fiinţei sale. Tinerii
editori ai revistei Lumea Artei se considerau nietzsche-eni
(până la ultimul om) și îl convinseseră pe Vladimir Soloviev
să scrie un articol despre Supraom într-o încercare fără succes de a-l ademeni într-un dialog neîntrerupt cu revista lor.
Florenski, împreună cu Ern și El’chaninov, cu care începuse
să vorbească din nou, s-au angajat într-un studiu entuziast
al operelor lui Soloviev, ce au căutat să facă creștinismul acceptabil și relevant minţii moderne. Terminându-și studiile,
Carl Jung, Memories, Dreams, Reflections, înregistrate și editate de
Aniela Jaﬀe, traduse din germană de Richard and Clara Winston, Collins, London, publicate pentru prima dată în Fontana Library of Theology and Philosophy, 1967, a 2-a ediţie 1969, p. 119 et seq. Jung a devenit interesat de spiritism în timpul celui de-al doilea an de școală.
54
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cei trei prieteni au pornit spre Moscova sperând să îl întâlnească pe Soloviev, dar au ajuns prea târziu pentru că, pe 31
iulie (13 august) 1900, într-o aură de profeţie și de viziune
poetică, nou descoperitul lor mentor a murit la 47 de ani.
Lumea Artei a publicat un necrolog scris de Vasilii Rozanov,
care, căutând să exprime relaţia dintre filozofie și poezie în
operele lui Soloviev, a indicat un mĳloc de a ieși din tăcerea
teribilă, care, pentru Florenski, distrusese toate posibilităţile
de comunicare. Rozanov a scris:
Tiutchev avea de o mie de ori dreptate că tot ceea ce se poate exprima este neadevărat și că tot ceea ce este adevărat
este de neexprimat. La fel este și în filozofie; uneori cineva
dorește să spună că filozofii care scriu proză sunt tâmplari
datorită imperfecţiunii metodelor lor, în timp ce poeţii sunt
tot filozofi, dar deja făurari de bĳuterii, mulţumită rafinamentului și iridiscenţei materialului lor55.

Până în momentul absolvirii sale triumfătoare, la
sfârșitul anului școlar 1899-1900, Florenski ieșise din depresie și își direcţiona entuziasmul iscoditor spre noi căi, încă
o dată purtat de către prietenii săi. Din acest motiv, nu a
fost prea dificil pentru părinţii lui să-l facă să se gândească în privinţa renunţării la lumea modernă și de a merge
„în popor”, ceea ce, fiind influenţat de Tolstoi, avea oricum
înclinaţia de a o face. Acum, avea nevoie și dorea să exploreze o nouă lume a gândirii și, după cum mama și tatăl lui i-au
spus foarte clar, era datoria lui ca fiu mai mare să obţină o
calificare adecvată, care să îi permită să își câștige existenţa
într-un domeniu de lucru plăcut. Dar care?
Florenski era acum resemnat la gândul că ajunsese într-un impas în fizica pură. În ceea ce privește știinţele naturale timp de multă vreme nu a avut ce să înveţe de la profesorii săi. El era doar cu numele un membru al Bisericii Or55

Vezi V. Rozanov, ‘Pamiati Vl. Solov’eva’, Mir iskusstva, No. 15-16, 1900,
pp. 33–36.
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todoxe Ruse și, cu toate că el a fost zdruncinat în mod considerabil de experienţa spirituală care îl scăpase de depresie
și îl determinase să avanseze pe calea religioasă, până acum
nu avusese niciun gând de a urma teologia ca o disciplină
academică. Deci, fără niciun entuziasm aparte, Florenski a
optat pentru Departamentul de Matematică de la Facultatea
de Fizică și Matematică din cadrul Universităţii din Moscova, o alegere care va avea o influenţă neașteptată și decisivă
asupra dezvoltării sale viitoare.
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Universităţii din Moscova
la „noua conștiinţă religioasă”
Obiectele ştiinţelor fizice au încetat să mai fie obiectele fizice. Galileo a
prezis schimbarea, afirmând despre ştiinţă că nu-şi face grĳi în privinţa
esenţei, ci doar despre măsura lucrurilor: ceea ce este ştiinţific în orice
ştiinţă este cadrul ei matematic. Însă relaţiile matematice nu epuizează
realitatea. Acestea permit apariţia unei alte dimensiuni, una mai mult
sau mai puţin profundă a lumii reale. Să o numim „dimensiunea
existenţei”. („Esenţa” sau ousia a fost termenul tradiţional legat de
verbul „a fi”.)
Profesor Vi orio Mathieu56

Î

ntr-o încercare de a descrie starea sa de spirit de la sfârşitul perioadei anilor săi de şcoală, Florenski a imaginat-o
în lumina formării unui film al proceselor sale mentale:
„conceptul continuum-ului care, prin însăşi existenţa sa, a
exclus miraculosul”57.
Din această expresie matematică al acelui determinism
general acceptat care părea să înăbușe orice speculaţie, fie în
domeniul cercetării fizice, fie pentru a căuta perspective în
realitatea ultimă, Florenski a fost eliberat prin matematici şi
56

Observaţii finale la simpozionul organizat de către International Balzan Foundation la The Royal Society, Londra, 13-14 Mai 2002. Meeting
the Challenges of the Future: A Discussion Between „The Two Cultures”, Walter Rüegg (ed.), Editura Leo S. Olschki, 2003, p. 196.
57
Copiilor mei, p. 164.
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prin suportul pe care el l-a găsit pentru intuiţiile proprii, în
cercetarea şi filozofia matematică a profesorului Nikolai Bugaev58, decan al Facultăţii de Matematică-Fizică şi fondator
al Societăţii de Filozofie şi Matematică din Moscova, la al cărui curs introductiv despre analiza matematică a participat
în primul său an universitar.
„Matematica este pentru mine cheia unei viziuni asupra lumii”, îi scria Florenski mamei sale în 5 octombrie 1900,
„o asemenea viziune asupra lumii pentru care nu ar fi nimic
atât de neimportant încât să nu merite studiat şi nimic care
nu a fost legat de altceva”.59 Zece zile mai târziu, într-o scrisoare adresată tatălui său, reiese că ideea desluşirii tainelor
altor discipline prin matematică îşi găseşte o puternică confirmare în prelegerile lui Bugaev:
Un foarte bun conferenţiar pe care-l avem este Bugaev, foarte
celebru pentru lucrările sale publicate. El presară prelegerile
sale cu glume, aforisme, comparaţii, face excursuri în psihologie, filozofie şi etică, dar totul într-o manieră adecvată, care
serveşte doar pentru a da claritate explicaţiilor sale. Cursul
58

S. S. Demidov, în articolul „O matematike v tvorchestve P. A. Florenskogo” [„Despre matematică în lucrarea lui P. A. Florenski”] scria că,
„fără înţelegerea semnificaţiei matematicii în metoda sa de înţelegere a
lumii, dincolo de cadrul opiniilor sale privitoare la locul matematicii în
Univers, e imposibil a evalua în mod adecvat nici metoda sa, nici perspectivele sale filozofice”. P. A. Florenskĳ (Bergamo, 1995), p. 171. S. M.
Polovinkin consideră că Școala de Filozofie şi Matematică din Moscova prevede, dacă nu cheia gândirii enciclopedice a lui Florenski, atunci
cel puţin o influenţă formativă fundamentală despre care e posibil să
vorbească cu certitudine. Vezi S. M. Polovinkin, „P. A. Florenskii: logos
protiv khaosa”, Pro et contra, p. 625. Acest articol este un fragment (Capitolul 2) al cărţii eponime a lui Polovinkin, Znanie, Moscova, 1989.
59
P. A. Florenskii, „Pis’ma 1900 goda” (Pervyi semestr pervogo kursa
universiteta) – „Scrisori din 1900” (Semestrul întâi al primului curs din
universitate), publicat de Pavel V. Florenskii, Novyi zhurnal, 1999, vol.
515, pp. 227-238. În continuare: „Scrisori din 1900”. P. A. Florenski, scrisoare din 15 octombrie 1900 către O. P. Florenskaia, p. 229.
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său este o introducere în analiză şi ecuaţii diferenţiale şi este
marele meu noroc să dobândesc înţelegerea cu adevărat decentă a acestui subiect care mă interesează mai mult decât
altele pe care le studiem în această perioadă.60

În următoarea scrisoare, el este mai specific:
Atât de îmbucurătoare este pentru mine coincidenţa gândurilor mele cu cele ale lui Bugaev al nostru; în prelegerile sale,
el o accentuează constant (bineînţeles, nu într-un mod atât
de evident încât oricine să poată observa), iar într-un articol
de specialitate (în Voprosy filosofii i psikhologii [Probleme de
filozofie şi psihologie], nr. 9, 1899), el subliniază faptul că matematica poate fi comparată cu doi fii care au drepturi egale
– analiza şi aritmologia, că acestea nu sunt exprimate exhaustiv prin ideea continuităţii, că numai analogia în sine este
doar un exemplu mai special de continuitate şi că, atunci când
totul este spus şi făcut, toate succesele prea-strălucitoare ale
analizei au sucit capul matematicienilor şi i-a luat valul…61

Aspectul de remarcat în privinţa acestei scrisori este
smerenia erudită a autorului. Florenski nu poate încă
răspunde întrebării tatălui său cu privire la importanţa
funcţiilor discontinue din fizică deoarece, spune el, „nu cunosc [suficientă] matematică şi n-am făcut [încă] un studiu al
cauzei acestui subiect”62. Mai mult, el recunoaşte principiul
discontinuităţii: pe de o parte, din propria înţelegere a sistemului periodic al lui Mendeleev şi, pe de alta, din observaţiile spectrului lui Rowland, pe care le aveau expuse în sala
universităţii. Mintea lui a refuzat să răspundă ideilor profesorului său înainte de a le formula pe deplin pentru sine în
termeni matematici.
60

„Scrisori din 1900”, P. A. Florenski, 17 octombrie către A. I. Florenski,
p. 231.
61
„Scrisori din 1900”, P. A. Florenski, 25 octombrie către A. I. Florenski,
p. 233.
62
Ibid., p. 232.
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S. M. Polovinkin, autorul unui studiu special privitor
la cercul studenţesc de matematică fondat de Florenski în al
treilea an de facultate63, preia termenul de „aritmologie” al
lui Bugaev, pe care Florenski, în scrisoarea adresată tatălui
său, îl defineşte ca fiind complementar celui de „analiză”,
pentru a face o afirmaţie cuprinzătoare:
Aritmologia este metoda filozofică a lui P. A. Florenski şi pătrunde întreaga sa operă. În sensul îngust al cuvântului, aritmologia este teoria funcţiilor discontinue. Într-un sens mai
larg – este ideea discontinuităţii, un factor integral, potrivit
judecăţii sale [a lui Florenski], a unui întreg nou mod de a
privi lumea care era pe vremea aceea în procesul formării,
care tocmai venea la fiinţă pentru a înlocui tipuri diferite de
moduri analitice de gândire bazate pe un concept al continuumului64.

Descoperirea unui mod ştiinţific viabil care să demoleze „pelicula” determinismului a eliberat imaginaţia creativă a lui Florenski şi a reaprins „erosul” său pentru studii
viitoare. În sfârşit, el putea discuta într-o manieră analitică
justă, în care nu exista riscul de a fi pus într-o situaţie jenantă
din cauză că nu ar fi reuşit a formula o teoremă, cu atât mai
puţin să o demonstreze, de-a lungul bătăliei sale singuratice cu şcoala de fizică. Aritmologia lui Bugaev nu descătuşa
savantul din „lanţurile raţiunii”, aspect esenţial procesului
matematic de gândire, dar stabilea posibilitatea frângerii
lanţului, legitima „saltul arbitrar” care lăsa deschisă posibilitatea pentru intuiţie, precum şi pentru calcul speculativ.
63

S. M. Polovinkin, „O studencheskom matematicheskom kruzhke pri
Moskovskom matematicheskom obshchestve v 1902-1903 gg” („Despre
cercul de matematică al studenţilor ataşat Societăţii de Matematică din
Moscova în anii 1902-1903”), Istoriko-matematicheskie issledovaniia, nr. 30,
Nauka, Moscow, pp. 148-158.
64
S. M. Polovinkin, „P. A. Florenskii: logos protiv khaosa”, Pro et contra, p. 624.
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Mai presus de toate, a creat spaţiu în cadrul metodologiei
ştiinţifice, esenţial pentru probitatea intelectuală a lui Florenski de a explora intuiţiile privitoare la reprezentarea fizică a universului în lumina anamnezei65 copilăriei sale şi a
intensei experienţe personale, mistice, a adolescenţei sale în
scopul de a contura o nouă viziune holistică despre lume.
Odată începute studiile sale la universitate, Florenski
nu s-a limitat doar la planul de învăţământ oficial, în ciuda entuziasmului său în ceea ce privește ideile profesorului
său. Participarea la cursuri a fost completată de lecturi intensive în bibliotecile din Moscova. El a urmărit implicaţiile
descoperirilor sale matematice la Solomon și Pitagora și în
lumea exterioară prin intermediul numeroaselor discipline,
incluzând aici filozofia, psihologia și estetica, cu scopul de a
trage concluzii provizorii cu privire la o schimbare iminentă a modului în care contemporanii săi vor percepe lumea,
schimbare care va implica nu doar descoperirea unor noi
adevăruri, ci și scoaterea la suprafaţă a adevărurilor îngropate de multă vreme în trecut. Se poate ca iniţial ideile lui
Georg Cantor să îl fi atras pe Florenski datorită implicaţiilor
sale metafizice, care erau mai bine cunoscute și mai mult
discutate în cercurile de intelectuali din Moscova decât erau
implicaţiile matematice ale teoriei mulţimilor și teoriei numerelor transfinite ale savantului german66. Indiferent ce va
urma, fiul inginerului de căi ferate a pornit, pas cu pas, în
căutarea descifrării propriei sale căi prin intermediul desco65

Potrivit lui Platon, memoria Adevărului cu care se naşte un copil în
lume trebuie să fie redescoperită prin preţul unui efort intelectual matur și a unei amintiri încordate.
66
S. I. Demidov (op. cit. cf. n. 2) susţine că Bugaev nu luase în considerare munca lui Borel, Lebesgue și Baire – matematicieni francezi care
pe tot parcursul anilor 1890 lucraseră la teoria funcţiilor cu valori reale,
având ca punct de plecare teoria mulţimilor lui G. Cantor – și că, din
acest motiv, anii de studii universitare au fost, de fapt, pentru Florenski,
o perioadă a unor anumite confuzii și căutări intensive de noi cărări în
Școală ca întreg.
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peririlor matematice pe care Cantor și-a bazat metafizica sa
și Bugaev filozofia lui monadologică:
Vreau să încep în mod exclusiv de la fapt și, făcând aceasta,
să așez fenomenul mai real nu în spatele, ci înaintea celui mai
puţin real. Când spun ,,eu vreau”, este în ideea că, în general,
eu consider aceasta ca absolut necesar pentru oricine încearcă
să stabilească o viziune asupra lumii în acest moment67.

În acest scop, Florenski a dedicat multe ore unui studiu atent al lui Cantor și Dedekind, la acea vreme disponibil
doar în limba germană, o limbă pe care nu o stăpânea foarte
bine, și a ales să își scrie dizertaţia „Despre caracteristicile
curbelor plane ca locus al pauzelor în continuum”, pentru
care a primit cea mai mare notă. Activitatea sa de student nu
a fost – așa cum a fost subliniat ulterior – lipsită de greșeală,
dar a fost făcută pe baza cercetării contemporane de ultimă
oră din Rusia și i-a adus laude din tot sufletul din partea
profesorilor și din partea colegilor.
În ciuda sârguinţei sale extraordinare și a pasiunii lui
pentru studiul independent, Florenski nu a devenit un pustnic, care lucrează doar pentru propria sa agendă. Dimpotrivă, el a înţeles întotdeauna căutarea cunoașterii – la fel
ca mai târziu căutarea salvării – ca pe ceva care își pierde
întreaga savoare în cazul în care nu este realizată ,,împreună”. Student fiind, la început, el a salutat, iar mai târziu a căutat comunitatea intelectuală și s-a implicat în fondarea unei
subsecţii, formată din studenţi, a Facultăţii de Filozofie matematică din Moscova, (subsecţie) unde avea rolul de secretar. Cercul, condus de către lectorul Nikolai Zhukovsky, era
frecventat atât de cadre didactice, cât și de studenţi, și a jucat
un rol fundamental în dezvoltarea cercetării de mai târziu în
matematică, prin intermediul lectorului Dmitrii Egorov și al
prietenului pe viaţă și mai mic cu un an, Nikolai Luzin68.
67

„Scrisori din 1900”, P. A. Florenski, Scrisoare lui A. I. Florenskii de la
P. A. Florenskii, 27 septembrie 1900, p. 222.
68
Pentru Florenskii și Luzin, al cărui destin a fost să devină un academi75
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Asocierea fructuoasă a lui Florenski cu Școala de matematică și fizică de la Moscova trebuie să fi fost providenţială;
cu siguranţă ea nu a fost planificată. Cei trei prieteni din Tbilisi au plecat la început la Universitatea din St. Petersburg,
unde filozofia dominantă a Departamentului de Matematică
era pozitivistă și unde ambiţia interdisciplinară a lui Florenski ar fi primit puţină încurajare sau chiar deloc. A fost norocul lui Florenski că doar Sasha El’chaninov a fost acceptat
la St. Petersburg (de către Facultatea de Filologie și Istorie)
și că el și Volodia Ern au fost nevoiţi să se întoarcă, într-un
fel în mod rușinos, la Moscova, unde au reușit să se înscrie
la Facultatea de Fizică și Matematică, respectiv la Facultatea
de Filologie și Istorie, și, într-un fel simţindu-se pedepsit, a
căutat locuinţă lângă o prietenă de familie care își exercitase
influenţa în favoarea lor, Varvara Semennikova. Florenski
chiar a stat pentru o vreme cu Aleksandra Vladimirovna și
Gotlieb Pekok, părinţii mamei vitrege a tatălui lui. În ciuda
cordialităţii, amabilităţii și circumstanţelor captivante ale
acestora de a avea o fiică, care făcuse carieră ca și cântăreaţă
în Italia, conservatorismul și monarhismul strict al acestor
onorabili bunici nu avea să fie suportat de un tânăr aflat în
căutarea vocaţiei, a mântuirii și a unei viziuni independente
despre lume. La început, lui Pavel i-a fost dor de familie.
Mutarea din casa părinţilor unde era iubit, hrănit, spălat, îngrĳit și înconjurat de o mulţime de fraţi și surori mai mici,
care îl priveau cu admiraţie, și pentru care, după cum arată
scrisorile sale și întreaga sa viaţă de mai târziu, simţea o responsabilitate aproape părintească, oricât de mult timp i-ar
fi luat pentru a le-o arăta, a constituit un șoc sever în viaţa
acestuia. În Georgia provincială și cosmopolitană încă, Pavel a fost doar un alt băiat dintr-o familie mixtă, una dintre
cian respectat în întreaga lume, care în 1936 aproape și-a pierdut locul de
la Academia de știinţe datorită apropierii de Florenski și de ideile sale, vezi
Demidov, op. cit., pp. 176-177; Polovinkin, ca și în n. 8; și corespondenţa
acestora publicată de Demidov, Polovinkin, A. N. Parshin și P. V. Florenski
în Istoriko-matematicheshie issledovania, nr. 31, Nauka, Moscow, pp. 125-190.
76

De la Facultatea de Matematică-Fizică a Universităţii din Moscova la...

multele petale exotice dintr-un potpuriu bogat. Aici, în vechea capitală rusă, el a ieșit în evidenţă ca un musafir convingător cu un nas mare, din alte civilizaţii străvechi, cu ochi
migdalaţi, fără bârfă măruntă și cu maniere, mai degrabă,
dizgraţioase, o persoană necorespunzătoare și un enigmatic.
Pe când locuia la familia Pekok, într-un acces de durere cauzat de dorul de casă, el i-a scris mamei sale:
Continui să îmi imaginez că stau în camera mea și trebuie
doar să ies pentru a mă găsi în sufrageria noastră, dar când
ies din camera mea, dau într-un fel de coridor întunecos. Cu
toate acestea, nu trebuie (neaparat) să faci visele cuiva să devină realitate, vezi tu, ci doar să știi că s-ar putea să devină
posibile. Pot sta singur oricât, doar dacă știu că pot ajunge la
tine dacă vreau, iar simpla posibilitate de a face asta îmi este
de ajuns, pentru marea majoritate a timpului; dar fără această posibilitate sunt trist și nefericit.69

Lucrurile au început să meargă mai bine când el și
Ern au decis, pentru a face economie și din comoditate, să
renunţe la locuinţa respectivă și să își ia o cameră împreună la Căminul Studenţesc Nicholas al II-lea, de pe strada
Bol’shaia Gruzinskaia 42, nu departe de Grădina Zoologică din Moscova și, potrivit scrisorilor trimise de Florenski
acasă, atunci într-un câmp deschis, cu toate că acum este
considerat „centrul liniștit” al Moscovei. S-a zvonit că, la
cămin, cei doi prieteni au practicat cu supunere disciplina
ascetică de a dormi pe scândura goală din lemn după o cină
cumpătată cu pâine neagră și apă fiartă. Iarna, Florenski a
reinventat modul consfinţit de veacuri de a păstra pâinile
și cârnaţii proaspeţi îngheţându-le între ferestrele duble și
apoi dezgheţându-le pe lampa sa pentru citit. Un anunţ pe
69

Vezi scrisoarea din 24 august 1900 de la P. A. Florenski către O. P.
Florenskaia în Pavel Florenskii. ‘Pis’ma 1900 goda’, pp. 211-215 și notele. Florenski face referire la Aleksandra Vladimirovna ca la „bunica”
și își aduce aminte povești despre amabilitatea ei faţă de preaiubita lui
mătușă Iulia, Copiilor mei, p. 325.
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peretele camerei înţesate de cărţi le cerea vizitatorilor să nu
distragă atenţia locatarilor de la studiu cu discuţii care nu
sunt necesare, un anunţ, în general, înţeles a se aplica, mai
degrabă, calculelor lui Pavel decât filozofării lui Vladimir,
care înflorea pe coridoarele sociabile și pe scările căminului
și care se auzea tot mai stins, de nevoie, din ce în ce mai slab,
la ușa ,,chiliei” lor. Seara, însă, studiosul Pavlusha era îndeajuns de uman încât să se îndrepte către sufrageria goală
unde stătea multă vreme la pian, cântând Mozart, Beethoven și, preferatul mamei, Schubert sau doar improvizând70.
Odată ce a început semestrul, Florenski s-a considerat a fi mult prea ocupat pentru vorbărie goală și pentru
nostalgie. Încă de la început, s-a înscris, în plus faţă de studiile lui matematice, la un curs de prelegeri de psihologie
ţinute de Lev Lopatin și la seminarul de filozofie antică a
lui Sergei Trubetskoi, la care asista împreună cu Ern la Facultatea de Istorie și filozofie. De asemenea, s-a apucat de
studiul serios și independent al istoriei artei și, cu o imensă
satisfacţie, a citit și a recitit Platon. Din 6 octombrie 1902, el
a început să ia parte la secţiunile filozofice ale noii Societăţi
de istorie și filozofie a studenţilor și s-a angajat să contribuie la o colecţie de traduceri de texte filozofice, cu o traducere adnotată a tezei de doctorat a lui Kant, căreia i-a dat
titlul scurt „Monadologia fizică”, cu o introducere făcută
de traducător. În cele din urmă, ea a fost probabil publicată într-o revistă teologică în 1905 după ce Florenski își
terminase deja studiile la Universitatea din Moscova71, dar
colecţia pentru care traducerea se dorea a fi nu s-a materializat niciodată.
Detaliile cu privire la viaţa de cămin a lui Ern și a lui Florenski le
avem din scrisorile lui trimise acasă și unui coleg de clasă de la Gimnaziul din Tbilisi, E. Arkhipov. Vezi Vzyskuiushchie grada, pp. 58-59.
71
P. A. Florenskii, ‘Kant E. Fizicheskaia monodalogiia. Ot perevodchika’ (Kant E. Monadologia fizică. Cuvânt înainte al traducătorului), Bogoslovskii vestnik, No. 9, pp. 95–99. S I, pp. 682–686.
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Aceste incursiuni în știinţe umaniste au fost, totuși, mai
mult o completare bine planificată adusă încercării de a întemeia o viziune de ansamblu asupra matematicii, studiul
aprofundat în care Florenski s-a angajat sub tutela lui Bugaev,
Boleslav Mlodzeevsky, pe care l-a considerat genial, dar enervant de manierat, Leonid Lakhtin și Nikolai Zhukovsky. În
timpul lui liber, a cercetat relevanţa interdisciplinară a teoriei
mulţimii lui Cantor și a numerelor transfinite și „infinităţii absolute”, care ar putea, simţea el, să fie înţelese doar prin intermediul noii „logici a discontinuităţii” și prin capacitatea de a
face salturi și de a trece graniţe72. Cu toate că Florenski a văzut
matematica drept știinţa cheie care trebuie să fie stăpânită în
întregime pe parcursul studiilor sale universitare, el avea de
asemenea nevoie să încerce ,,logica discontinuităţii” în alte
discipline cu care era mai familiarizat pe atunci: de exemplu,
cu descoperirile biologului olandez Hugo de Friz, botanistului geograf rus Ivan Kozbinsky, psihochimistului Gustave Taumann și psihologilor englezi, francezi și nemţi.
Fundamentale pentru încercarea lui Florenski de a stabili o concepţie atotcuprinzătoare despre lume au fost eseurile filozofice ale profesorului Bugaev, care l-au impresionat
prin pledoaria optimistă pentru „cumpătare în toate câmpurile gândirii, dorinţei și simţământului”, a cărei îndeplinire
este percepută ca fiind „sarcina filozofului, politicianului și
artistului modern”73. Filozofia lui Bugaev a fost o versiune
extinsă a monadologiei lui Leibnitz pentru a include posibilitatea că monadele sau particulele primare, care, susţine
Leibnitz, compun universul nostru, nu sunt în mod necesar
fără deschidere, părţi statice ale continuumului aranjate într-o mișcare armonioasă de către Primul Monad sau Dum72

Cf. Wolfgang Uhlman, ‘Florenskĳs Beiträge zu einer Logik des Diskontinuität’, Pavel Florenkĳ – Potsdam, 2000, DP 151–159.
73
N. V. Bugaev, Matematika kak orudie nauchnoe i pedagogicheskoe (Matematica ca o unealtă matematică și știinţifică), Moscova, ediţia a doua din
1875, p. 28.
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nezeu, dar care se pot amesteca, schimba și intra în relaţii
de iubire reciprocă una cu cealaltă. Potrivit lui Bugaev,
monadele se dezvoltă, mai degrabă aritmic, teleologic decât cauzal, având ca scop final lărgirea conţinutului psihic
a fiecărei monade, nu doar în contopirea uneia cu cealaltă
(pentru a deveni diade, triade complexe), ci cu scopul de a
reflecta și de a îmbrăţișa întreg universul. Ca unităţi create,
cu toate acestea, aceste monade, care alcătuiesc și iau parte
la Creaţie, nu pot cuprinde Creatorul care este imaginat, ca
și la Leibnitz, ca Primul Monad, care, în cele din urmă va
uni toate celelalte monade în El însuși74. În timp ce Leibnitz,
convis de faptul că fără conceptul de continuum înţelegerea
noastră știinţifică a lumii s-ar destrăma, a avut în vedere cauzalitatea intrasubstanţială (sau intervenţia divină într-o altă
ordine a lanţului neîntrerupt al cauzei și efectului), Bugaev
a perceput posibilitatea discontinuităţii în cadrul lanţului ca
pe un fenomen natural, observabil și calculabil în termeni
matematici. Teoria mulţimii lui Cantor, care susţine că o
„mulţime” sau un ,,grup” sau „varietate” poate fi percepută
ca o unitate, i-a apărut lui Florenski ca o confirmare a conceptului lui Bugaev a „monadelor complexe”, care reflectă,
dar nu conţin Singura Monadă la fel cum teoria numerelor
finite transfinite indică, dar nu conţine mulţimea infinităţii
absolute. Cu un entuziasm din ce în ce mai mare, el descoperea acum un nou limbaj al simbolurilor matematice, o
nouă metodă logică și o viziune despre lume dinamică și
integrală, pe care avea să își clădească întreaga sa existenţă
în studiile sale de mai târziu de teologie, artă și lingvistică.
74

Vezi N. V. Bugaev, „Osnovnye zadachi evoliutsionnoi monodalogii”
(„Probleme fundamentale ale monadologiei evoluţionare”), Voprosy Filosofii i Psikhologii, Kn. 2(17), 1893, pp. 31, 34, 35. Aici și în întreaga lucrare,
informaţia cu privire la monadologia lui Bugaev se bazează pe propria
mea înţelegere a informaţiei vaste și admirabil de lucide oferite de S. M.
Polovinkin în „P. A. Florenskii: Logos protiv khaosa”, Za i protiv. Orice
inexactităţi îmi aparţin.
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Este posibil ca implicaţiile acesor idei matematice să fi
fost cele pe care tânărul Florenski le-a găsit cele mai împuternicitoare în căutarea unei „viziuni a lumii”. Determinismul
secolului al XIX-lea nu a avut în vedere, potrivit mentorului
său Bugaev, nicio explicaţie mulţumitoare a acţiunilor fiinţei
umane înzestrate cu liberatate de voinţă și cu capacitatea de
a stabili obiective. Florenski a extins conceptul de ,,voinţă
liberă” pentru a cuprinde credinţa, creativitatea, frumuseţea
și podvig, în chip neobișnuit, un cuvânt rusesc, care înseamnă
un act de curaj, de răbdare și de strădanie ascetică, care constă în autodisciplina susţinută și jerfirea de sine în anumite
cauze mai mari. Potenţialul uman pentru alegere, credinţă și
creativitate n-ar putea fi ,,măsurat” doar în cadrul aritmologiei, care are în vedere acceptarea efectelor fără cauză – nu
doar în domeniul matematicii, ci și în abaterile observate în
evoluţia unor anumite specii și în dezvoltarea individului și
a societăţii.
Florenski a văzut în mod clar și – datorită fascinaţiei
sale catastrofice pentru „abis” pe care a simţit-o încă din
copilărie – a primit cu bucurie ideea că această acceptare
a deschis vechea teroare a haosului, nemărginirii, absenţei
formei. Pentru a admite fisuri efective în lanţul continuităţii
(cu totul altfel decât intervenţia ocazională și extrem de rară
a providenţei Divine postulată de către Leibnitz), trebuia
să se nege conceptul măreţ al filozofului german cu privire
la armonia prestabilită, să se admită posibilitatea unei rupturi complete. Bugaev și Școala de filozofie matematică din
Moscova au avut tendinţa să creadă că această ameninţare
percepută asupra ordinii cosmice ar putea fi evitată sau
„gestionată” măcar prin studiul legilor probabilităţii și prin
răspunsul uman energetic organizat în domeniul ingineriei sociale și în domeniul ingeniozităţii tehnico-știinţifice. Se
spera că umanitatea va fi îndeajuns de puternică astfel încât
să ţină haosul în frâu. Încă de la început, Florenski a fost mai
puţin sangvin. El s-a simţit obligat să privească haosul în
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faţă. Mai degrabă decât să caute mĳloace pentru a controla
realitatea și pentru a acoperi fisurile existente în vechiul sistem analitic, Florenski a pledat în favoarea acceptării antinomiilor, a adevărurilor aparent contradictorii, care se exclud
reciproc, și, în proaspătul descoperit limbaj al simbolurilor
matematice, a diverselor planuri spaţiale care permit diferite soluţii reale pentru probleme aparent de nerezolvat. Pe 27
septembrie 1900, el i-a scris tatălui său:
Ceea ce vreau este o poziţie la fel de satisfăcătoare pentru
cerinţele intelectuale, estetice și etice ale fiinţei umane, ceea
ce înseamnă că întemeierea acesteia nu poate fi inteligibilă
gândirii fictive pure. Din cauza aceasta, o astfel de poziţie
ar lua în considerare suprafeţele spaţiale nenumărabile,
poziţionarea geometrică75 a posibilităţilor. Numai intersecţia
poziţionării geometrice cu planurile estetic și etic-religios
poate rezulta într-un singur punct, punctul absolut, dacă nu
absolut în deplinătatea sa, atunci o asemănare calitativă cu
întregul. Acesta va fi sectorul care va pătrunde în centrul absolut, posibil un arc de cerc infinitezimal.76

Dacă acest lucru pare confuz, trebuie să amintim că scriitorul de abia începuse cursul la universitate și avea de a face
cu concepte care nu erau formulate în întregime nici măcar
de către acele autorităţi pe care el le-a invocat. În acest stadiu, de abia începuse „să intuiască”, mai degrabă, decât să
vadă drumul său înspre munca sa de o viaţă pentru a pune
bazele – prin salturi ale intuiţiei și printr-un proces minuţios
al încercării și erorii – unei filozofii atotcuprinzătoare; și-a
asaltat tatăl pe care l-a folosit ca pe o piatră de încercare a
noilor sale idei, cu formule și ecuaţii matematice, care fără îndoială aveau un înţeles dincolo de ceea ce el era deocamdată
Aici, Florenski face distincţia între conceptele abstracte și axiomatice
ale punctelor, liniilor drepte și planurilor și spaţiul natural (traducător).
76
P. A. Florenskii, Scrisoare către A. I. Florenski din 23 septembrie 1900,
‘Pis’ma 1900 goda’, p. 224.
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capabil să formuleze în limbajul de zi cu zi. El a fost decis să
își bazeze viziunea asupra lumii pe „măsurarea lucrurilor”,
chiar dacă aceasta presupunea, sau mai degrabă tocmai pentru că aceasta presupunea, să facă asta fără siguranţele încurajatoare ale identităţii, contradicţiei și „tertium non datur”,
îmbrăţișând paradoxul. „Pavel-Saul” – în speculaţiile lui Florenski cu privire la semnificaţia numelui său – a avut întotdeauna tendinţa de a accepta și de a respinge idei din toată
inima, dar în același timp era destul de capabil să creadă cu
pasiune în două idei care aparent se exclud reciproc.
Nu a durat mult până când Florenski, prin intermediul
legăturilor sale cu Facultatea de istorie și filozofie și prin intermediul citirii presei „decadente”, a devenit conștient (cu
bucurie) că, deși se apropia de viziunea proprie asupra lumii
prin intermediul propriei sale căi, nu era singur în lupta împotriva certitudinilor anterioare. În schimb, existau oameni
de vârsta lui sau doar cu o generaţie mai în vârstă, studenţi,
oameni de știinţă înfloritori, artiști, poeţi și gânditori, în special între așa numiţii reprezentanţi ai „noi conștiinţe religioase”, ale căror gânduri se îndreptaseră într-o direcţie asemănătoare, departe de materialism și de vechiul idealism
dualist, care a perceput idealul și realul ca fiind separate
pentru totdeauna, iar cel dintâi ca fiind dincolo de puterea
minţii, spre o înţelegere nouă, existenţială și nondeterministă a universului în care materia este pătrunsă de o realitate
ideală care este posibil să exprime, sau cel puţin să sugereze, prin intermediul simbolurilor – dacă este matematică
sau artistică. „Nevoia unei viziuni atotcuprinzătoare și multilaterale asupra lumii se răspândește în societate ca un val
de reflux”, – așa și-a început Florenski articolul pentru noua
revistă simbolistă Balanţa (Vesy). „Nu este doar o cerinţă a
minţii, este o sete profundă”77.
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P. A. Florenskii. ‘Ob odnoi predposylke mirovozreniia’ (Despre o
premisă înspre o viziune a lumii), publicată pentru prima dată în Vesy,
No. 9, 1904, pp. 24-35, citat aici din Sochineniia I, p. 70. Articolul este o va83
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De fapt, chiar dacă ideile acestora prindeau, într-adevăr, avânt „precum un val de reflux” la sfârșitul secolului,
contemporanii care aveau aceleași idei ca Florenski reprezentau încă o minoritate, o avangardă în poziţie de luptă,
cărora acest talent obscur al studentului de a continua să
lucreze la limita diferitelor discipline nu li se părea al unui
diletant, așa cum se temuse el cândva pe când era la școală,
ci al unei intense preocupări și pe deplin în spiritul acelor
timpuri. Conștiinţa confluenţei unice dintre artă, gândire,
reînnoirea religioasă în societatea laică și Biserica fondată
nu s-a datorat doar societăţilor filozofice universitare, ci și
evenimentelor din St. Petersburg, în mod special convocării Întrunirilor filozofico-religioase (1901-1903), care au fost
mult discutate în presa simbolistă, în special în Lumea Artei,
și care au fost până la urmă redate cuvânt cu cuvânt în ziarul
Noua Cale (1903–1904). Elita intelectuală „reîntoarsă” dorea,
fără să renunţe la știinţă și la cultură, restabilirea comuniunii
cu credinţa ţărănimii ruse, fiind chiar avangarda ultrarafinată care s-a gândit să abordeze problema prin intermediul a
ceea ce ei numeau „creștinism istoric”, după cum era prezentat de către Biserica Ortodoxă Rusă, o instituţie despre
care elita intelectuală ca un întreg și, în special, studentul în
matematică și filozofie cu înclinaţie religioasă Pavel Florenski știau uimitor de puţine lucruri.
Întrunirile au fost organizate de către poetul, nuvelistul
și criticul Dmitrii Merezhkovsky, soţia acestuia, de asemenea poet rafinat și scriitor de proză scurtă, de eseista cu limriantă a introducerii lui Florenski la lucrarea sa de dizertaţie. Urmărind
dezvoltarea fiului său, Aleksandr Ivanovich și-a dat seama de posibilitatea reconcilierii viziunii sale știinţifice asupra lumii cu intuiţiile mistice
ale lui Pavel și și-a dorit foarte mult ca el să publice o carte despre acest
subiect, dar dizertaţia și versiuniile complete ale introducerii acesteia au
rămas, de fapt, nepublicate până în 1896 (vezi S I, p. 707). Faptul că, fiind
încă la universitate, Florenski și-a publicat gândurile sale cu privire la
matematică exclusiv într-o revistă „decadentă”, simbolistă, dovedește
cât de receptivi erau aceștia la puterea gândirii sale. (vezi nota 25)
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ba ascuţită și, mai târziu, memorialistul Zinaida Hippius,
de prietenul lor apropiat Dmitrii Filosofov, care era verișor
primar cu Sergei Diagilev și împreună cu care a pus bazele
ziarului Lumea artei, la care a fost editor literar, de scriitorul Vasilii Rozanov, de artistul Aleksandr Benois și de încă
alţi câţiva laici, printre care o personalitate importantă a fost
Valentin Ternavtsev, o persoană oficială cu rang mai mic a
Sfântului Sinod care a reprezentat puntea de legătură dintre
esteţii rafinaţi și autoritatea seculară, care guverna Biserica
Ortodoxă Rusă. Ternavtsev a fost o personalitate irenică, capabilă, pe de o parte, să explice etosul elitei intelectuale unei
Biserici obișnuite să îi privească drept trădători cu comportamente deviante și, pe de altă parte, să stârnească respect
pentru demnitatea încătușată a unei Biserici conduse de
stat, care încă rămânea slujitoarea și protectoarea dogmei și
a Sfintelor Taine. Ternavtsev, ca ortodox practicant, și Rozanov, a cărui atitudine ambivalentă faţă de Biserica Ortodoxă
Rusă era în proporţie de 50% pasiune și care, în compania
preoţilor și a credincioșilor (o altă lume și o cultură diferită
de cea seculară, Merezhkovsky-i europenizaţi și majoritatea
prietenilor lor) se simţea acasă, s-au bucurat de încrederea
lui Vasilii Skvortsov, editorul Jurnalului misonar (Missionerskoe obozrenie) și a unei personalităţi oficiale de rang înalt care
ocupa funcţia de Procurator al Sfântului Sinod, Konstantin
Pobedonostsev. Pobedonostsev le-a permis „căutătorilor lui
Dumnezeu”, cum au ajuns să se numească, să ceară binecuvântarea mitropolitului St. Petersburgului, Antonii (Vadkovsky), pentru ca o serie de întâlniri în vederea discuţiei
cu Biserica să fie moderate de rectorul Academiei Teologice
din St. Petersburg. În faţa lui Skvortsov, Procuratorul și-a
exprimat speranţa că aceste întâlniri vor fi private și ferite
de ziare deoarece nu a avut încrederea că preoţii vor păstra
linia de dezbatere atunci când se vor confrunta cu dialecticieni vicleni din elita intelectuală a societăţii78.
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Vezi scrisoarea din 12 noiembrie 1901 trimisă de Vasilii Skvortsov lui
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Intrarea la (aceste) întâlniri a fost nominală, doar pe bază
de invitaţie, și, astfel, ele au putut continua fără prezenţa
poliţiei, care în mod normal era obligatorie pentru a controla discuţiile la întrunirile publice. Cu toate acestea, ele
au fost, aproape încă de la început, foarte mult în domeniul
public și curând au devenit cunoscute ca singurul refugiu al
exprimării libere din Rusia. Răbdarea lui Pobedonostsev a
luat sfârșit în primăvara anului 1903, când polemicile născute din dezbateri au declanșat un scandal deschis în presa
populară, scandal care a fost adus în atenţia ţarului: următoarele întâlniri au fost interzise, cu toate acestea, temele
discutate au continuat să răsune în Noua Cale și în urmașa
acesteia, Întrebări ale vieţii (Voprosy zhizni, 1905) sub conducerea redacţională a lui Nikolai Berdiaev și Serghei Bulgakov,
respectiv în revistele teologice până la Revoluţia din 1905
și pe toată perioada ei. Procesele-verbale au fost printate în
întregime în anul 1906 când activitatea editorială rusă a fost
eliberată de cenzura prealabilă.
Întrunirile au fost unice prin faptul că ele erau exact
ceea ce presupunea numele lor: nu doar discuţii de grup,
cum erau multe organizaţii filozofico-religioase care s-au
răspândit în St. Petersburg, Moscova și Kiev după anul 1906,
ci „întruniri” efective între oameni de cultură seculară și oameni ai Bisericii ale căror cărări n-ar fi avut altfel cum să se
încrucișeze.
Florenski, Ern și noul prieten al lui Ern, studentul în primul an la Universitatea din Moscova, Valentin Sventsitsky, o
personalitate aprinsă, asemănătoare unui profet, care adusese în discuţie o notă fără precedent despre radicalismul politic în dezbaterile Societăţii lor istorico-filozofice, bineînţeles,
urmăreau aceste evenimente cu intens interes. În toamna
anului 1903, Florenski, împreună cu Ern și Sventsitsky l-au
găsit pe Boris Bugaev (Andrei Belîi), fiul profesorului de
matematică Nikolai Bugaev, care a murit în același an, și un
D. S. Merezhkovsky, RGALI, F. 419, opis’ 1, ed. khr. 2.
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model de urmat în cercurile literare ,,decadente”, un prieten
de-al lui Merezhkovsky și un prieten apropiat de-al nepotului lui Vladimir Soloviev, Sergei. În ciuda tinereţii sale, Belîi
absolvise universitatea cu o diplomă în știinţele naturii, era
un poet care a adus inovaţii, fiind mult apreciat în ambele capitale de către simboliști. Belîi i-a făcut cunoștinţă lui
Florenski cu Valerii Briusov și Merezhkovsky, care, în acel
timp, cooperau în strânsă legătură la ziarul Noua Cale, care
spera Dmitrii Sergeevich că îl va convinge pe Briusov să îl
editeze. Legătura cu St. Petersburg a fost consolidată prin
intermediul lui El’chaninov, care, fiind mai aproape de miezul evenimentelor, a avut posibilitatea să îi recomande pe
Ern și Sventsitsky lui Merezhkovsky drept posibili colaboratori ai ziarului lor79, însă Florenski a fost cel care a început să
scrie pentru Noua Cale și, din 1904, pentru ziarul lui Briusov,
Balanţa, în mod cvasi-regulat80.
Vezi scrisorile 6 și 7, a lui V. F. Ern către A. V. El’chaninov 9.10.1903
și a lui El’chaninov către Ern 14.10.1903, Vzyskuiushchie grada, pp. 60-63.
Scrisorile lui El’chaninov către Florenski rămân nepublicate în arhiva
de familie, dar vezi T. A. Shutova, ‘Florenskii i El’chaninov: Iz Atin k
Ierusalimu nebesnomu’, Le Messager, 190, 11-2005, 1-2006, pp. 200-201.
80
Contribuţiile lui Florenski la aceste ziare au fost după cum urmează
‘O sueverii’, (Despre superstiţie, Novyi put’, No. 3, 1903, pp. 91-121 (vezi,
de asemenea, S I as ‘O sueverii i chude’, pp. 44-69, scrisă în ianuarie
1902); ‘Ob odnoi predposylke mirovozreniia’ (Despre o premisă înspre
o viziune a lumii), Vesy, No. 9, 1904, pp. 24-35 (vezi, de asemenea, S I, pp.
70-78, scrisă spre sfârșitul anului 1905 ca introducere la prefaţa filozofică
a dizertaţiei sale intitulate ‘Ideia nepreryvnosti kak element mirosozertsaniia’ (Ideea discontinuităţii ca un element al viziunii lumii); ‘O simvolakh beskonechnosti (ocherk idei G. Kantora)’ (‘Despre simbolurile
infinitului (o relatare a ideilor lui G. Cantor)’), Novyi put’, No. 9, 1904,
pp. 173-235 (vezi, de asemenea, S I, pp. 79-128), prima expunere extensivă a teoriei mulţimilor transfinite a lui Cantor în Rusia și printre primele
exemple de interes în ceea ce privește teoria mulţimilor din partea matematicienilor la Universitatea din Moscova; ‘Spiritizm kak antikhristianstvo’ (Spiritismul ca anti-Creștinism) Novyi put’; No. 3, 1904, pp. 149-167.
De asemenea, vezi S I, pp. 129-145 (intitulat la început o cronică la ‘Două
79
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De atunci, a devenit subiect de dezbateri dacă Florenski
a fost sau nu influenţat de „noua conștiinţă religioasă”81, dar
poeme narative’ care abordează ‘Lestvitsa’ lui A. L. Mirospol’sky, 1902,
și ‘Severnaia simfoniia I’aia, geroicheskaia’, a lui Andrei Belîi, 1903). Florenski a protestat cu privire la titlul „pretenţios” dorit în articol de către
editorii revistei Novyi put’, care, se plângea el, distorsionaseră într-un
mod grav textul în dauna lui Miropol’sky (A. L. Lang, un prieten de-al
lui Valerii Briusov și colaborator la volumele recente ‘Russian Symbolists’). „Viziunea matematică asupra lumii” a fost cea care l-a intrigat,
în special, pe Briusov, interesat întotdeauna de o sinteză a artei și a
știinţei, care își amintește că a discutat, încă din 1909, despre infinitatea
matematică cu multilingvul matematician și director de ziar Poliakov.
Pentru Merezhkovsky, Florenski a fost exemplu contrariant de un nou
tip: laicul educat care pornește să apere posibilitatea unui fenomen cauzal, crede în Dumnezeu și își dorește să îmbrăţișeze creștinismul, fără
a uita de „lucrurile de pe acest pământ” – precum frumuseţea, cultura
sau egalitatea socială. Cu toate acestea, ei nu au fost de acord cu autoidentificarea din ce în ce mai mare a acestuia cu Biserica Ortodoxă Rusă.
Alte lucrări ale lui Florenski scrise sub influenţa simboliștilor, îndeosebi
sub influenţa lui Andrei Belîi, au fost propria sa carte de poezii V vechnoi
lazure (În veșnicul azur), publicată în mod secret în 1907 la Sergiev Posad,
o lucrare poetică scrisă în stilul Simfoniilor lui Belîi ‘Eskhatologicheskaia mozaika’ (Un mozaic eshatologic) și o cronică a primului volum de
versuri a lui Belîi, Zoloto v lazure (Gold in Azure), niciuna dintre acestea
nu a fost publicată în timpul vieţii sale, dar, vezi Kontekst, Literaturnoteoreticheskie issledovaniia, Nauka, Moscow, 1991, pp. 62-92, unde acestea
sunt publicate cu un comentariu făcut de E. V. Ivanova și L. A. Iliunina
din texte pregătite de Andronik, O. S. Nikitina, S. Z. Trubachev și P. V.
Florenski. Pentru o publicaţie integrală a mozaicului eshatologic, ca parte a poemului mai lung ‘Saint Vladimir’, vezi Pavel Florenskii i simvolisty.
Opyty literaturnye. Stat’i. Perepiska, compilat și editat de E. V. Ivanova,
Yazyki Slavianskoi Kul’tury, Moscow, 2004, pp. 213-322 (mai târziu Ivanova, Florenskii i Simvolisty).
81
Lăsând la o parte pentru moment opiniile divergente ale contemporanilor lui Florenski, cea mai importantă critică asupra ortodoxiei lui Florenski a fost făcută de către protopopul Georgii Florovski în Puti russkogo
bogosloviia (Căile teologie ruse), apărută iniţial la Paris, în 1939, (citat aici
din cea de a doua ediţie publicată de YMCA-Press, la Paris, în anul 1981),
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care percepe marea sa operă (magnum opus) Stâlpul și temelia adevărului
(1914) ca fiind „documentul cel mai caracteristic al epocii dinainte de
război” și exemplul tipic al tuturor greșelilor mișcării filozofico-religioase, chiar dacă în mod corect îl identifică pe Florenski, mai degrabă, cu
organizaţiile și editurile din Moscova, decât cu cele din St. Petersburg.
N. M. Zernov îl include pe Florenski în lucrarea sa, în general, pozitivă,
Renașterea religioasă rusă, la fel cum face N. O. Losski, atât în History of
Russian Philosophy, London, 1952, cât și în articolul ‘The successors of Vladimir Solov’ev’, Slavonic Review, June 1924, pp. 92-109. Losski îl vede atât
pe Florenski, cât și mișcarea din care a făcut parte, ca o punte de legătură
esenţială între Biserică și societatea seculară, iar gândirea lui Florenski
drept un factor important al propriei sale convertiri. În Istoriia russkoi filosofii (Istoria filosofiei ruse) vol. 2, 2nd edition, Paris, 1989, pp. 413-430, V. V.
Zenkovskii este mai puţin clar; punând accentul pe inconsistenţa atitudinii lui Florenski cu privire la noua conștiinţă religioasă, menţinând acum
că aceasta este bazată pe „o idee adevărată” (Stâlpul, p. 129) și, imediat,
apoi, disociindu-l de aceasta, el conchide: „În multe feluri, Florenski este
străin noii conștiinţe religioase, străin de neoromantismul, pe care îl văzusem, de exemplu, la Berdiaev, dar niște pârghii invizibile, de un anumit
fel, îl leagă pe acesta de ambele” (Pro et Contra, p. 428). N. K. Bonetskaia
în ‘P. A. Florenskii i ‘novoe religioznoe soznanie’ (iniţial în Vestnik RKhD,
Np. 160, 1998, pp. 90-112, dar citat aici din Za i Protiv pp. 649-667) merge
într-atât de departe încât spune că este complet greșit să îl considerăm pe
Florenski drept un scriitor ortodox și că „Împreună cu Berdiaev, Rozanov
și Merezhkovsky, Florenski personifică criza fundamentală și profundă a
Ortodoxiei din secolul al XX-lea” – o judecată curioasă făcută cu privire
la trei gânditori foarte diferiţi, dintre care unul (Florenski) și-a dedicat
viaţa în slujba Bisericii. Colecţia P. A. Florenskĳ e la cultura della sua epoka
(Marburg, 1995) conţine un număr de articole despre Florenski și despre reprezentanţi ai renașterii religioase ruse, incluzând aici lucrarea lui
Bernice Glatzer-Rosenthal, ‘Pavel Florenski as “God-seeker”’, pp. 67-82,
care face o apreciere cu privire la relaţiile lui Florenski cu reprezentanţii
renașterii religioase ruse și conchide într-un mod apreciabil că munca lui
ulterioară, după ce a descoperit „o casă spirituală” în Biserica Ortodoxă,
reprezintă un continuu dialog cu aceștia (p. 78). În aceeași colecţie, teologi
precum episcopul Anatolii (Kuznetsov) și călugărul Inokentii (Pavlov) îl
plaseză pe Florenski în tradiţia școlii „ontologice” a Academiei Teologice
din Moscova, care susţinea că Dumnezeu ar putea fi apropiat nu doar
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adevărul este că el a fost o parte a acesteia într-o perioadă
în care impactul lui Merezhkovsky asupra societăţii și asupra învăţăturii Bisericii a fost la înălţimea sa, iar publicarea
dezbaterilor de la Întrunirile filozofico-religioase scoteau în
evidenţă, mai mult ca niciodată, alegerea cu care se confrunta „elita intelectuală reîntoarsă”, dacă să se alăture din nou
Bisericii sau nu82. Când Florenski a început să publice în preprin intermediul revelaţiei, dar și prin intermediul cunoașterii, și subliniază talentul său în exegeza Sfintei Scripturi din ebraică, greacă și latină și
cunoașterea părinţilor bisericii; ei consideră natural faptul că el răspunde,
de asemenea, gândurilor contemporane. În aceasta, oamenii Bisericii sunt
mai aproape de criticul original al cărţii lui Florenski, Stâlpul și temelia
adevărului, episcopul Fedor (A V Pozdeevskii), care, în Bogoslovskii vestnik,
mai 1984, retipărită în Za i protiv, pp. 211-243, declară cu tărie că, deși opera lui Florenski ar fi de o mai mare importanţă oamenilor din afară, dar
care se apropie de Biserică, aceasta este chiar ortodoxă în orientarea sa
de bază. O dezaprobare energică a tuturor criticilor de genul acestora cu
privire la ortodoxismul lui Florenski este oferită de E. V. Ivanova, ‘Nasledie o: Pavla Florenskogo: a sud’i kto?’ Pro et Contra, pp. 609-624. O reacţie
ulterioară este și modul în care singurul nepot și deţinător al arhivei lui
Florenski, Egumenul Andronik, prezintă noua conștiinţă religioasă ca o
mișcare, în mod constant, anti-ortodoxă și exagerează cu îndepărtarea lui
Florenski de aceștia (precum și de cultura seculară) în viaţa sa de mai târziu. Vezi Igumen Andronik (Trubachev), Obo mne ne pechal’tes’… Zhizeopisanie sviashchennika Pavla Florenkogo, izd-vo Izdatel’skii Sovet Russkoi
Pravoslavnoi Tserkvi, Moscow, 2007, pp. 30-31.
82
La prima întrunire, Ternavtsev avertizase că Biserica nu ar trebui să
privească întrunirile precum „o misiune pentru elita intelectuală, dar Merezhkovsky, purtat de pasiunea sa pentru enunţuri clișeizate, se descrisese ca un „catehumen”, „în rândurile acelora care doresc să înveţe și solicită profesori”, astfel încât reprezentanţii Bisericii nu au fost în totalitate
siguri de ceea ce li se cerea. Președintele, episcopul Sergii, la bilanţul făcut
la sfârșitul primului sezon de discuţii în 1902, fusese îndeajuns de impresionat de sinceritatea și de caracterul imperios al dezbaterii, în special, în
ceea ce privește învăţătura Bisericii cu privire la căsătorie și la recurgerea
la folosirea forţei, astfel încât să găsească o cale de mĳloc între tonul intransigent al primei sale propoziţii de la Prima Întrunire și o abordare mai
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emolientă prin definirea scopului discuţiilor ca fiind acela de a
clarifica adevărul creștin și pe baza acestuia să se împace unul cu celălalt. Acesta este scopul nostru și ne vom strădui să îl atingem și să nu ne
pierdem cumpătul dacă viziunile noastre de până acum nu corespund în
totalitate. Dumnezeu garantează că aceste diferenţe vor dispărea și vom
dobândi reconcilierea.
(

Zapiski religiozno-filosofskikh sobranii (Stenogramele ședinţelor filosofico-religioase),
St. Petersburg, 1906 (în continuare: ZRFS), p. 248)

Cu toate acestea, a devenit din ce în ce mai clar de-a lungul sezonului din
1902-1903 că elita intelectualităţii, în vreme ce era avidă de experienţa
spirituală care le-ar pune capăt îndoielilor, i-a găsit pe oamenii Bisericii
plictisitori și delăsători. În dezbaterea despre „Sfântul Trup”, în cea de a
XI-a sesiune, Merezhkovsky a exclamat că niciunul dintre răspunsurile
lor nu l-a mulţumit pentru că la întrebările lui nu s-ar putea răspunde
doar cu mintea, numai prin „realitate”, la care unul dintre oamenii bisericii a replicat cu toată convingerea că răspunsul a fost, într-adevăr, dat
„în realitate” în taina Sfintei Împărtășanii (ZRFS, p. 241). Merezhkovsky
și partidul său, la care s-a referit cel mai des prin intermediul pronumelui personal „noi”, dar care nu a cuprins toţi reprezentaţii elitei intelectuale din toate timpurile, nu s-a arătat disponibil să caute adevărul viu
în împărtășanie, spre deosebire de practicantul Ternavtsev, de adeptul
ritualului Rozanov, a cărui ciudă a fost că nu se putea împărtăși din
cauza faptului că era divorţat și „trăia în păcat”, și de ultra-ortodoxul
Mikhail Novoselov, mai târziu un prieten de neclintit al lui Florenski,
care, de asemenea, ca și el, trecuse printr-o perioadă de admiraţie pentru
Tolstoi, încercând (și eșuând), de fapt, să pună bazele unei colonii agricole. Deocamdată, spunea Merezhkovsky la cea de-a XIX-a Întrunire,
când i-a ascultat pe Rozanov sau Ternavtsev, cuvintele lor i-au răsunat
precum o chemare la rugăciune, „dar vocile clerului sunt de parcă i-ar
fi străine, ca și când ele n-ar fi religioase, nu există nimic în ele pentru a-ţi aprinde inima.” Din nou a primit invitaţia: „Ești binevenit la
Biserică” (ZRFS, p. 497). Cuvintele au fost o exclamaţie venită din inimă de la părintele Innokentii, de obicei, un preot, mai degrabă, tăcut,
dar la următoarea sesiune Novoselov a luat partea Bisericii în favoarea
„pocăinţei – fapte bune – împărtășanie” (ZRFS, p. 529), provocându-l pe
Merezhkovsky, care îl considera un predicator plictisitor, să replice cu
ostilitate în termeni precum „partea noastră” și „partea voastră”. Atât
el, cât și Filosofov au declarat că nu era nimic la care să te aștepţi de
91

Pavel Florenski

sa „decadentă”, el nu era nici ca un ortodox sedus de noile
idei provocatoare, nici precum un agnostic intrigat de redescoperirea religiei, ci ca un om „căutător al lui Dumnezeu”,
nefiind încă împăcat cu Biserica sa nativă și cu contribuţia
intelectuală adusă marii dezbateri care continuă și acum,
„viziunea lui matematică asupra lumii”, aflată în formare,
viziune pe care era dornic să o comunice și altora care căutau, la fel ca și el, un limbaj simbolic în stare să comunice
realitatea din spatele simbolurilor:
Studiile mele de matematică și fizică m-au condus la
recunoașterea posibilităţii formale a fundamentelor teoretice pentru o viziune religioasă asupra lumii specifică întregii
omeniri (idea discontinuităţii, teoria funcţiilor, a numerelor).
Din punct de vedere filozofic și istoric, m-am convins că este
posibil să vorbești nu despre religii, ci despre religie, și că
aceasta este posesiunea inalienabilă a întregii omeniri, cu
toate că aceasta îmbracă diferite forme.83

Astfel au fost prezentate ideile lui Florenski în articolul
său și propuse lui Belîi la prima lor întâlnire, despre care
poetul a lăsat o explicaţie vie, profund receptivă, chiar dacă
denaturată din punct de vedere ideologic și, ca întotdeauna,
ireal de grotescă:
la „Biserica Istorică”, prin care înţelegeau Bisericile protestante, Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă de Răsărit (ZRFS, p. 136), iar
Dmitrii Sergeevich a înstrăinat complet clerul prin compararea acestora
cu „Biserica lui Petru”, care, fiind în lepădarea de Hristos, urma să fie
lovită de trăsnete de către „Biserica lui Ioan, care avea să vină”, și care
atunci și doar atunci se va căi din nou, plângând. Cu toate acestea, nu a
fost nici Biserica și nici elita intelectuală cea care și-a dorit să pună capăt
dezbaterii, ci puterea seculară, iar agitaţia produsă în mintea oamenilor
a mai supravieţuit. Dacă Florenski a fost într-adevăr prezent la oricare
dintre aceste întâlniri pare nesigur, dar cu siguranţă a citit dezbaterile
publicate în Noua Cale și a analizat întrebările pe care ei le-au ridicat în
cadrul Organizaţiei de Studenţi pentru discutarea istoriei și a religiei.
83
P. A. Florenskii, Bogoslovskie trudy, Sbornik 23, Moscova, 1982, p. 267.
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Întreaga esenţă era în Florenski.
Cu chipul lui maro-verzui, foarte urât și de modă veche, cu
nasul lui proeminent, stătea în fotoliu ca și cum ochii lui ageri s-ar fi lipit de șosetele lui, murmurând pe nas, de abia auzit, a început să vorbească în modul cel mai interesant și mai
pătrunzător despre ideile tatălui meu care însemnau mult
pentru el. Cel mai probabil, a fost chiar el cel care a iniţiat
vizita celor trei prieteni la mine; el a fost singurul care a fost
interesat de noua artă și care a înţeles-o. În acel timp, Ern era
încet în asimilarea esteticii, Sventsitsky avea gusturi vulgare
și, în orice caz, Florenski nu putea decât să fie interesat de
mine ca fiind fiul tatălui meu: el preţuia ideile tatălui meu.
Cu cât îl ascultam mai mult, cu atât mai mult mă câștiga de
partea sa; cu o voce stinsă, el a murmurat despre modelele
pentru dimensiunile „N” sculptate de către Carl Weierstrass
și că, potrivit matematicianului George Cantor, este vorba
despre infinitatea dăunătoare și infinitatea finită a lui Hegel.
Mi-a adus aminte de ceva de mult familiar din cărţile de copii: vocea stinsă, zâmbetul scurt, trist și speriat, intelectul rafinat, dar într-un fel fragil, deloc robust, neavântându-se în
zbor, ci târându-se încet, cu o coadă care se întinde dincolo
de limitele istoriei; Florenski ar trebui desenat în contururi
egiptene; la picioarele lui aș pune un crocodil!
…
Mai târziu l-am vizitat cu Briusov la Balanţa... Și Briusov îl
asculta cu respect, dar mai mult pe aritmologul, decadentul
ultrarafinat decât pe filozoful mistic sau religios: mi-a părut
din nou că era un basorelief din Memfis, pudrat cu culoare galben-maronie și verzuie, ieșind la iveală din piatra de
culoare verde-gălbuie și făcându-și drum de-a lungul mileniilor, mii de verste84, pentru a se întruchipa din Memfis în
„casa Metropol”85, acolo unde Balanţa se instalase cu veselie,
84

Verstă – măsură dinaintea revoluţiei ruse, un pic mai mare decât un
kilometru.
85
‘Casa Metropol’ – acum Hotelul Metropol cu un mozaic în stil art93
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sau poate se întruchipase din Atlantis: pentru a vorbi despre
semnificaţia din ce în ce mai mare a Egiptului pentru secolul
al XX-lea.
După aceea, s-ar materializa la mine, evitând recepţiile mele
de duminică, – ca și cum umbla încet; cu o teamă secretă, fără
a-mi întâlni privirea, murmurând lucruri minunate: gândurile sale originale au trăit în mine.86

A fost începutul unei prietenii apropiate, dar de scurtă durată. Belîi participa la întâlnirile departamentului
de Istorie a religiei din cadrul Organizaţiei studenţești a
Universităţii, înfiinţată sub patronajul profesorului Sergei
Trubetskoi, prezidată de istoricul Sergei Kotliarevsky și la
care participau intelectuali radicaliști, o mână de cunoștinţe
de-ale lui Belîi din Gryph, editura decadentă rivală editurii
Skorpion, incluzând ,,revoltaţii” fraţi Koiriansky, și un număr mic de studente. ,,Troica apocaliptică”, după cum i-a
numit el pe Ern, Sventsitsky și Florenski, a format inima
acestei societăţi, iar prima întâlnire la care a participat Belîi
împreună cu prietenul său Aleksei Petrovsky, a fost dominată de Sventsitsky, care a vorbit, potrivit lui Belîi, de parcă
ar fi făcut-o în limbi și a trebuit în mod logic să fie interpretat celor prezenţi de către masterandul, cu bună știinţă mai
simplist, Ern. Efectul asupra studentelor a fost electrizant,
iar Belîi l-a suspectat pe Sventsitsky, care avea ochii roșii și
barba roșie, de o încercare deliberată de a-și hipnotiza publicul, o încercare la care Florenski a rămas imun.
Într-adevăr, în timp ce își păstra alianţa ideologică cu
prietenii săi, chiar visând la un Grup dedicat găsirii căii
de urmat pentru gânditorii creștini serioși și punerii bazelor unei reviste mai consistente decât Noua Cale, în ceea ce
nouveau realizat de Mikhail Vrubel. Primul birou editorial al revistei
Balanţa a fost în pasajul îngust din faţa acestei clădiri.
86
Andrei Belîi, Nachalo veka (Începutul secolului) Seriia literaturnykh
memuarov, ed. A. V. Lavrov, Khudozhestvennaia literatura, Moscova,
1990, pp. 301-302. În continuare: A. Belîi, Nachalo veka.
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privește ţintele sale și tonul, Florenski se distanţase deja de
Ern și de noul lui aliat, mutându-se de la cămin pentru a
ajunge în camera sa de pe strada Ostozhenka, casa lui Egorov, nr. 40. Ern și Sventsitsky s-au mutat împreună într-un
apartament de pe strada Obydennyi pereulok aproape de Biserica lui Hristos Mântuitorul, (apartament) care, în perioada
tensionată a primei Revoluţii ruse, avea să servească drept
loc de întâlnire pentru societatea lor într-un timp în care
adunările studenţești erau privite ca fiind, și, într-adevăr,
cele mai multe chiar au fost, în mod potenţial, subversive.
La una dintre aceste întâlniri din 15 ianuarie 1904, din
acest apartament, Belîi i-a adus pe poetul din Petersburg
Aleksandr Blok și pe soţia acestuia, când a citit (din dovezile din Lumea Artei) articolul lui despre „Simbolismul ca o
viziune asupra lumii”. Cu această ocazie, Florenski i-a scris
mamei sale:
Fiul profesorului Bugaev a citit un articol de-al lui, care urmează să fie publicat în curând. Cu cât ajung să îl cunosc mai
mult, cu atât mai bine îmi dau seama ce persoană remarcabilă este, un gânditor profund și complet lipsit de vulgaritatea „vieţii practice”, care se găsește într-un grad mai mic sau
mai mare în fiecare, sau cel puţin, în foarte mulţi oameni. Cu
această ultimă ocazie, el a lăsat o impresie încântătoare chiar
și asupra acelora care erau împotriva lui [în mod probabil
Ern și Sventsitsky, care, spunea Belîi, „nu aveau încredere”
în el și care se prea poate să fi fost conștienţi de antipatia lui
faţă de ei]. L-am văzut odată la o recepţie de seară printre
mulţi oameni faimoși, talentaţi și, în orice caz, mai mult sau
mai puţin originali. Și toţi aceștia, în comparaţie cu Bugaev,
păreau atât de patetici, atât de neînsemnaţi, cu toate că el de
abia spunea ceva.87
87

Scrisoare trimisă de P. A. Florenski pentru O. P. Florenskaia pe 24
ianuarie 1904. Citată de E. V. Ivanova în ‘Kistoriia otnoshenii s Andreem
Belym’ (vezi nota 33) din arhiva de familie. Ocazia menţionată a fost o
recepţie de Crăciun care a avut loc acasă la Belîi, recepţie la care Bal’mont
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În timpul vacanţei de vară din 1904, Florenski a încercat, prin poșta din Tbilisi, să obţină sprĳinul lui Belîi pentru
Grupul lui și pentru apariţia revistei sale. Cu toate acestea,
Belîi avea propriul lui grup de prieteni, Argonauţii, și, chiar
dacă plin de înţelegere faţă de idea unei reviste și gata și
dornic să le promită poeziile sale religioase, a fost de înţeles
că s-a împotrivit să fie atras într-un grup ezoteric cu oameni
despre care știa foarte puţine și pe care, cu excepţia lui Florenski, îi găsea respingători. Nici nu a fost plin de înţelegere
faţă de scopul declarat al Grupului de a efectua o reapropiere de Biserica Ortodoxă Rusă, deși cu scopul de reforma
acea instituţie din interior88, și cu atât mai puţin faţă de angajamentul din ce în ce mai mare al lui Florenski de „a determina o sinteză a culturii ecleziastice cu cea laică, a se alăa recitat și la care majoritatea literaţilor simboliști au fost prezenţi.
88
Pentru o informaţie detaliată cu privire la relaţia dintre Belîi și Florenski vezi E. V. Ivanova ‘K istorii otnoshenii s Andreem Belym’ (‘Pentru
istoria relaţiilor cu Andrei Belîi’) în Kontekst, Literaturno-teoreticheskie
issledovaniia 1991 ANSSSR, Nauka, Moscow, 1991, pp. 3-22. Articolul,
care completează și corectează informaţia lui Belîi, susţine o relaţie mult
mai apropiată decât admite poetul în memoriile lui și aceasta este confirmată de publicarea corespondenţei (pp. 23-61), a cronicii nepublicate
a lui Florenski la prima carte de poezii a lui Belîi, Neprihănire în azur
(Zoloto v lazure, 1904), a propriei sale încercări de a scrie un poem simbolist ‘Mozaicul eshatologic’ (‘Eskatologicheskaia mozaika’), Part II,
pp. 68-92 și a fragmentelor din scrisorile trimise fiicei lui din lagărul
de prizonieri de la Solovki în perioada 1935-1936, care avea un interes
pentru simbolismul rus, în general, și pentru Andrei Belîi, în particular.
Corespondenţa dintre Belîi și Florenski a fost, de asemenea, publicată
în Germania în Pavel Florenskĳ, Leben und Denken Bd. 1 de Fritz și Sieglinde Mierau, Ostfelden, Ed Tertium, 1995 și a dat naștere unui număr
de cronici detaliate în bibliografia surselor germane a lui Hagemeister
despre Pavel Florenskĳ (Potsdam, 2000). Vezi, de asemenea, Vladimir
M Piskunov, ‘Pavel Florenskii i Andrei Belyi (k postanovke voprosa)’
(Pavel Florenski and Andrei Belîi (pentru a identifica problema), A. P.
Florenskĳ (Bergamo, 1995), pp. 89-100. Vezi, de asemenea, Ivanova, Pavel
Florenskii i simvolisty.
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tura Bisericii din toată inima, fără niciun fel de compromis,
a accepta în mod cinstit toată învăţătura pozitivă a Bisericii, viziunea academico-filozofică asupra lumii împreună cu
arta etc”. Acesta, după cum Pavel Aleksandrovich îi scrisese
mamei lui pe 3 martie 1904, a fost scopul care i se părea cel
mai important al Grupului său, cu toate că în unele cercuri
acest scop le-a câștigat o reputaţie de „obscurantism”, care,
cu toate acestea, atrăgea un număr tot mai mare de adepţi,
incluzând și unii dizidenţi din rândul clerului. Prietenii puteau să difere în materie de detaliu, dar în tulburările care au
condus la revoluţia din 1905, lui Florenski i s-a părut important ca ei să continue să facă front comun și să muncească
pentru împlinirea acelorași scopuri: „Eu personal, și mulţi
alţii, sunt convins mai mult decât orice altceva de necesitatea de a deveni parte a Bisericii...”89
Pentru Belîi, care nu s-a îndepărtat niciodată de dispreţul
pentru Ortodoxia instituţională în care s-a născut și a crescut, și a cărui fire liberă de artist, în timp ce tânjea pentru comunitate și ajutor, s-a cutremurat departe de constrângerile
„căii înguste”, un astfel de angajament a fost de neacceptat.
Cu toate acestea, este nesigur dacă Florenski a considerat
necesar să fie chiar atât de specific în comunicarea cu misticul său prieten – un proces pe care el l-a descris ca pe un
joc de badminton, o lovitură înainte și înapoi a gândurilor
care zboară, și a intuiţiilor inexprimabile – la fel cum a fost
cu mama sa pozitivistă. Cât despre Belîi, în anul universitar
„de pauză” 1903-1904, între acordarea diplomei în știinţele
naturii, moartea bruscă a tatălui său în anul următor și reînscrierea la Universitate, la Facultatea de istorie și filozofie,
a ajuns atât de aproape de a pune semnul de egalitate între
89

Scrisoarea lui A. P. Florenski din 3 martie 1904 pentru O. P. Florenskaia, scrisoarea 9. Vzyskuiushchie grada, p. 64, publicată pentru prima
dată în Journal of the Moscow Patriarchate, 1985, No. 3. Ziarul este tradus
în engleză, dar aici am folosit propria mea traducere din limba rusă.
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artă și religie încât lui Florenski i s-a părut că poezia lui ar
putea fi aproape folosită în scopuri liturgice. În această perioadă, Belîi a fost profund afectat de un cult privat și personal al Sfântului Serafim de Sarov, care implica visele „vieţii
simple” în comuniunea cu oamenii și cu biserica lor, și de o
prietenie, mai degrabă, greu de crezut cu episcopul Antonii
(Florentsov), un ierarh duhovnicesc harismatic, care trăia retras la mănăstirea Donskoi.
Belîi sau prietenul lui Petrovsky a fost cel care l-a prezentat în martie 1904 pe Florenski episcopului Antonii. Într-un mod cu totul propriu, în următorul an, Belîi avea să
se distanţeze de „înălţimile” condiţiei de ucenic, invocând
nevoia pentru „spaţiile deschise” precum „un om al zonelor de stepă”90, în timp ce Florenski, descoperind un părinte duhovnicesc capabil să controleze și să cultive stepa
nemărginită pe care o simţea că făcea parte din propria sa
compoziţie, a rămas devotat omului și deschis sfaturilor
sale până în ziua morţii acestuia, în 191891. Cu toate acestea, în primăvara anului 1904, fiind nesiguri de direcţia lor și
purtaţi de idei euforice cu privire la comunitate și prietenie,
cei doi tineri au cerut binecuvântarea lui Antonii de a deveni
călugări. Li s-a refuzat, iar episcopul l-a sfătuit pe Pavel să
90

Scrisoare trimisă de Andrei Belîi lui A. P. Florenski pe 28 iunie 1904.
Kontekst, p. 31. „Antonii mi se pare copleșitor. Mă înclin în faţa lui mai
mult decât oricine, sunt conștient de incomensurabilitatea puterii din el,
dar... există oameni ai stepelor și ai spaţiilor deschise care admit efectul
frapant al priveliștilor montane, însă, cu toate acestea... sunt atrași de
spaţiile larg deschise ale stepei.”
91
Informaţia cea mai detaliată cu privire la relaţia lui Florenski cu părintele său spiritual este aceea a egumenului Andronik. ‘Episkop Antonii
(Florentsov) – dukhovnik sviashchennika Pavla Florenskogo’, Zhurnal
moskovskoi patriarkhii, 1981, No. 8-9 (disponibilă în traducere engleză).
Vezi, de asemenea A. El’chaninov, ‘Episkop-starets’, Put’, 1926, No. 4,
pp. 157-170.
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descopere mai multe despre Biserica Ortodoxă și să își testeze decizia luată prin înscrierea la Academia Teologică din
Moscova, la Sergiev Posad. Candidaţii, a spus el, ar trebui
să fie mai dornici să înveţe decât să predea. Planurile de a
reforma o instituţie faţă de care care cineva din cadrul ei nu
era încă pe deplin devotat erau în mod clar incompatibile cu
jurămintele monastice.
Spre durerea părinţilor lui, în special a lui Aleksandr
Ivanovich, care a început să se teamă că nu va ieși nimic
din eminentul său fiu din cauza schimbărilor constante
de direcţie și nebuniilor sale imprevizibile pentru idei noi,
Florenski a refuzat oferta profesorului Zhukovsky pentru un post de cercetător atașat catedrei de matematică a
Universităţii din Moscova, cedând funcţia de secretar al
Organizaţiei studenţești filozofico-matematice prietenului
său Luzin – și acceptând sfatul episcopului Antonii.
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Transformarea radicală:
Toamna 1904 – Toamna 1908
Pentru a obţine o înţelegere generală asupra a ceva, trebuie, mai
întâi, să îl supunem rând pe rând unei examinări din fiecare punct de
vedere; sinteza este de nedorit până în momentul în care fiecare și toate
metodele de percepţie au fost încercate în mod insistent ca un exerciţiu
separat: altfel, în loc să obţinem o fuziune holistică, vom dobândi o
confuzie a elementelor, care nu avuseseră timp să ia o formă definită,
nu armonie, ci vacarm... Cu toate acestea, pentru a o menţine pe una
nu înseamnă în niciun caz să o negi pe cealaltă: dacă știinţa poate și
ar trebui să să se dezvolte cu o rigoare metodologică optimă potrivit
propriilor sale metode, nu înseamnă că oamenii de știinţă văd lucrurile
din mai multe puncte de vedere, în același timp...
P. A. Florenski92

S

pre deosebire de modelul său de odinioară, Vladimir
Soloviev, Florenski nu a fost un sintetizator natural.
Dimpotrivă, gândirea lui urmează căi aparent paralele,
care se întâlnesc doar în ,,spaţiul non-euclidian”. În esenţă,
antonimic, acesta imaginează fuziunea ca fiind dependentă
de pauzele demonstrabile din continuum, ca fiind capabilă
să ocupe loc în spaţiul unde punctele geometrice pot fi imaginate deasupra sau dedesubtul suprafeţei plane a ceea ce
este perceput cu ajutorul simţurilor93. Decizia lui Florenski
92

Din articolul lui P. A. Florenskii ‘O sueverii i chude’ (Despre superstiţie
și minune), publicat prima dată cu titlul ‘O sueverii’ (Despre superstiţii),
Novyi put’, 1903, No. 8, pp. 91–121, scris în Moscova, ianuarie 1902, dar
citat aici din Florenski, S I, pp. 54–55.
93
Lucrarea faimoasă a lui Florenski despre ‘Mărimi imaginare în ge100
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de a-și trece viaţa prin punctul diferenţial al dedicării faţă
de Biserica Creștină Ortodoxă Rusă, a fost, așadar, o aventură într-un alt „spaţiu” în care se aplică alte reguli, un pas
dinspre ceea ce el numea ,,lume reală” empirică, sau percepută în mod empiric, către o lume numenală, „mai reală”,
cerească sau empireu, dar nici într-un caz echivalentă cu
empiricul. El nu a căutat să impună sinteza prin intermediul
raţiunii și nici să se retragă din lumina dură a știinţei în sânul credinţei tradiţionale. Dimpotrivă, reaprinderea – prin
studiu și experienţă – a mirării primare a miraculosului din
copilărie, văzut prin ceea ce el numea lume psihofizică, materială, i-a dat elanul necesar de a percepe reintegrarea sa în
lumea ca Trup al lui Hristos precum trecerea unui prag real,
existenţial.
Florenski a privit acest prag „din mai multe puncte de
vedere”. Nu a căutat să îl treacă „precum un exerciţiu separat”, cum trecuse prin diferitele împrejurări care îl aduseseră
faţă în faţă cu acesta: căile cercetării știinţifice, ale calculului
matematic, ale extazului panteist, ale studiului simbolurilor,
ale puterii cuvintelor și rezonanţei emblematice a numelor și
a numerelor. Nu căuta adăpost din cauza presimţirilor apocaliptice și nici măcar justificare a visurilor hiliastice, care se
răspândiseră în societatea rusă în ajunul Revoluţiei din 1905.
ometrie’ (O mnimost’iakh v geometrii), publicată pentru prima dată la
Moscova, în 1922 cu adăugiri despre grafica lui Vladimir Favorsky și
despre descrierea spaţiului lui Dante în Divina Comedie, a fost, la început,
un eseu universitar scris în 1902 sub îndrumarea profesorului Leonid
Lakhtin. În anii 1920, gândirea matematică era încă suficient de proaspătă astfel încât, în 1921, Florenski a citit o vizune revizuită a lucrării la
o conferinţă a Asociaţiei Inginerilor ruși. Vezi Milan Zust, A la recherche
de la Vérité vivante. L’Expérience réligieuse de Pavel A Florenski (1882–1937),
Lipa Edizione, Rome, 2002, p. 76 (în continuare: Milan Juste, ‘À la recherche de la vérité vivante’) și introducerea la inovatoarea republicare
a întregului text din 1922 a lui Michael Hagemeister în P. Florenskii, Minimosti v geometrii, Specimenae philologicae Slavicae, supplement band
14, Verlag – O o Sagner, München, 1985.
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Imersiunea sa în religie nu a fost nici o încercare atavică de
a-și cufunda egoul modern tulburat, sfâșiat de contradicţie,
în haosul primar al unui trecut familial și antropologic încă
până azi slab iluminat, marea-mamă ,,subliminală” despre
care aflase din prelegerile lui Lopatin94. Chiar dacă încercase
sau urma să încerce aceste căi ca exerciţii separate, Florenski
s-a apropiat de pragul dedicării faţă de Biserică într-un mod
destul de diferit: pe calea îngustă și prin poarta dreaptă a lui
Iisus Hristos.
Dacă mulţi dintre contemporanii lui Pavel Aleksandrovici și, într-adevăr, dintre cititorii de mai târziu, nu au izbutit să perceapă acest lucru, așa cum s-a întâmplat și se mai
întâmplă încă95, aceasta se datorează cel mai probabil faptu94

Una dintre poeziile lui Florenski, scrisă în iulie 1903, este dedicată lui
L. M. Lopatin. El atribuie termenul „subliminal” Doctorului Meier, adică
lui F. W. H. Myers. Vezi E. V. Ivanova, Pavel Florenskii i simvolisty, p. 134,
pentru poezie și notă la pagina 185. Este destul de posibil ca el să fi fost
familiarizat cu utilizarea termenului de către William James (1842–1910)
fie din prelegerile lui Lopatin (vezi L. M. Lopatin ‘Bessoznatel’naia dushevnaia zhizn’’), Kurs psikhologii (Lektsii 1901/1902 akademicheskogo
goda) Moscow, 1903, fie din cartea lui James, Textbook of Psychology, care
a fost tradusă în rusă în 1896. În 1901, James a fost ales membru de onoare al Societăţii Psihologice din Moscova. Vezi Randall A. Poole, ‘William
James in the Moscow Psychological Society: Pragmatism, Pluralism,
Personalism’ și Aleksandr Etkind, ‘James and Konovalov’s The Varieties
of Religious Experience and Russian Theology between Revolutions’, în
William James in Russian Culture, eds. Joan Delaney Grossman and Ruth
Rishkin, Lexington Books, Lanham, MD, 2003, pp. 131-158 și 169-188.
95
Pentru un rezumat al diferitelor versiuni ale acuzaţiei că teologia lui
Florenski ni-l arată ca pe un ,,creștin fără Hristos”, o expresie pe care el
însuși a anticipat-o într-o notă de subsol la Stâlpul și temelia adevărului
(n. 66, p. 638) în care și-a declarat intenţia de a adăuga un capitol care
ar combate orice astfel de acuzaţie – vezi concluzia lui Milan Zust în A
la recherche de la Vérité vivante, pp. 305-312. Zust aduce argumente excelente în apărarea acestuia, bazate pe importanţa hristologiei ortodoxe
implicite în textele lui Florenski (incluzând și Stâlpul și temelia adevărului)
și pe dedicarea totală lui Hristos exprimată prin viaţa lui de zi cu zi, prin
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lui că el nu a publicat la momentul respectiv o formulare a
crezului său pe care l-a creionat în 1904, în munţii Caucaz,
la presiunea venită din partea familiei și a prietenilor pentru
a-și justifica schimbarea sa (de viziune).
Dialogul ‘Despre empiric și empireu’ nu a fost publicat
decât după ce trecuseră aproape 50 de ani de la moartea lui
Florenski96 și, cu toate că, după publicarea operei sale teoloînţelegerea culturii ca și cult, prin atitudinea lui faţă de cercetarea academică și învăţătură ca o explorare împărtășită a lumii răscumpărate, și, în
sfârșit, prin mărturia unui lung martiriu. Acolo unde există o asemenea
experienţă a consacrării existenţiale, Zust afirmă că nu este nevoie să
cauţi formulări precise. Ca exemplu al unui punct de vedere complet diferit, el citează verdictul unuia dintre cei mai aspri și, cu siguranţă, mai
cu autoritate critici ortodocși, părintele Georges Florovski, care, fiind republicat într-o formă revizuită în cartea Puti russkogo bogosloviia (YMCAPress, Paris, 1981, pp. 493-498), a afirmat că „în Teodiceea lui Florenski,
într-un mod bizar, nu există niciun Mântuitor… într-un fel, trece peste
întrupare și trece direct de la Sfânta Treime la dogma Duhului Sfânt. În
cartea lui, pur și simplu, nu există capitole hristologice” (citat din Pro
et Contra, o sursă excelentă pentru toată această dispută, pp. 361, 362).
Florovski n-ar fi putut să vadă pasajele hristologice din ‘Despre empiric
și empireu’, publicat prima dată în 1986, cum n-ar fi putut nici Berdiaev
sau F. Marxer, de asemenea citaţi de Zust pentru deplângerea absenţei
discuţiei specifice despre Hristos în Operele lui Florenski. Este mai remarcabil faptul că aceștia par să fi scăpat de atenţia lui Zust și să nu fi
notat studiile speciale din multele simpozioane dedicate lui Florenski,
de la republicarea lucrării în Volumul I din Lucrări culese – împreună cu
un eseu extins despre ‘Biserica în Sfânta Scriptură’, relevant, de asemenea pentru problema legată de hristologia lui Florenski și fiind folosit, în
1906, ca material de studiu la Academia Teologică, nepublicat în timpul
vieţii autorului și mulţi ani după aceea. Caietul de notiţe al lui Florenski
pentru 1904-1905, recent publicat, este, de asemenea, hristocentric, ca și
poezia sa. Vezi Ivanova, Florenskii i simvolisty, pp. 24-42.
96
P. A. Florenskii, ‘Empireia i empiriia’, Bogoslovskie trudy, Sbornik 27,
Moscova, 1986, pp. 298-322. Florenski, pentru care publicarea acestuia
a fost un considerent secundar în procesul actual al punerii în ordine
a gândurilor sale în scris, la puţin timp după absolvirea Academiei, a
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gice majore Stâlpul și temelia adevărului, și-a declarat intenţia
de a se reîntoarce la tema Mântuitorului Hristos, în cursul
unei vieţi profesionale încărcate și variate, el nu a mai redescoperit niciodată impulsul de a reitera ABC-ul credinţei,
afirmat cu atâta pasiune în această lucrare timpurie.
„Cum nădăjduiţi să fiţi mântuiţi?” i-a întrebat odată stareţul Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie pe
trei tineri candidaţi la călugărie. Dintre aceștia, doar naivul,
preaiubitul stareţ97 al lui Florenski, Isidor, a dat răspunsul
corect: „Prin suferinţele Dumnezeului meu Iisus Hristos cel
crucificat”. Amintindu-și aceasta, după moartea lui Isidor,
în februarie 1908, Florenski a găsit de prisos să mai comenteze acest lucru98.
recitit dialogul și a descoperit că, deși conţinutul trecuse testul timpului,
„forma necesita atenţie”. El a făcut un număr de modificări și a adăugat
note de subsol, incluzând o explicaţie a cuvântului ‘Empireia’ (Empireu), ca fiind „cerul, locul luminii, cea mai înaltă parte a lumii”. Pe 2
ianuarie 1916, el și-a amintit că a bătut la mașina sa de scris Remington
a treia versiune finală a articolului și l-a dat fie lui M. A. Novoselov,
fie unui coleg preot pentru a-l citi. Acesta a restituit manuscrisul printr-un portar, care l-a pierdut. Cu toate acestea, o parte din această a treia
versiune a supravieţuit și, editorii, constatând că revizuirea versiunii a
doua, găsită intactă în arhiva lui Florenski, era minimă și corespundea
din punct de vedere stilistic, au bazat publicarea textului pe versiunea
a doua cu câteva amendamente luate din partea disponibilă a versiunii
a treia. Acest text a fost republicat în S I, pp. 146-178, din care sunt luate
toate citatele. Rezumatul de mai sus al destinului acestui dialog se bazează pe nota excelentă a acestei ediţii, pp. 716-717.
97
Stareţ, lit. ,,bătrân”. Un părinte duhovnicesc care, trecând printr-o
lungă perioadă de nevoinţă în ascultare și jertfire de sine, dobândise
multă libertate „în Duhul Sfânt” și darurile harismatice ale sfătuirii,
mângâierii și inspirării altora.
98
P. A. Florenskii, ‘Sol’ zemli’ (Sarea pământului), subtitrată ca „Istoria vieţii stareţului schitului Ghetsimani, părintele ieromonah Isidor”,
aranjată și prezentată de nedemnul său fiu duhovnicesc, Pavel Florenski, publicată la început în Khristianin, Nos 10–11, 1908 și Nos 1–5, 1909.
De asemenea, în S I, pp. 571-637.
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Cu toate acestea, în momentul în care a scris dialogul,
Pavel Aleksandrovich făcea prima sa apologie fundamentală
într-un mediu ostil sau, în cel mai bun caz, neprietenos, fiind
constrâns să explice pas cu pas motivele noii sale credinţe
faţă de Trupul lui Hristos, care este Singura Biserică Catolică
și Apostolică (în mod provocator, el a folosit, mai degrabă,
cuvântul kafolicheskaia ca și în Crezul Latin, decât cuvântul
slavonic obișnuit sobornaia99).
Bineînţeles, de asemenea, el explica pas cu pas aceste
motive în folosul său. Dialogul care ia forma unei discuţii
între A și B, este dedicat vechiului prieten al lui Florenski
din perioada anilor de școală, Aleksandr El’chaninov, luând
naștere datorită unei invitaţii din partea celor din grupul lui
Merezhkovsky de a publica corespondenţa lor în Novyi put’.
Absolvind Universitatea din St. Petersburg, El’chaninov avea
să îl urmeze curând pe Florenski la Academia Teologică din
Moscova, dar, în acel moment, a ales să nu parcurgă cursul100.
99

Doi ani mai târziu, în anul trei, într-un eseu extins pentru Academie
despre ‘Conceptul Bisericii în Sfânta Scriptură’, Florenski avea să scrie:

Este de remarcat că primii învăţători ai slavilor, Sf. Metodiu și Sf. Chiril, au tradus prin sobornaia, bineînţeles, înţelegând sobornost nu în sensul
unei numărări de voturi [sau al unei cantităţi de voci diferite], ci în sensul
caracterului atotcuprinzător (vseobshnost’) al fiinţei, al scopului și a întregii
vieţi duhovnicești care adună oamenii la sine indiferent de particularităţile
locale, etnografice, istorice sau de orice alt fel. Biserica este numită catolică
[aici, Florenskii citează din Sfântul Chiril al Ierusalimului, Omilia XVIII, n.
23, unde sfântul afirmă că Biserica este numită Catolică. El folosește sobornaia] pentru că ,,ea este prezentă în întreg Universul, de la marginile Pământului până la cele mai îndepărtate, deoarece peste tot și în toată deplinătatea
sa, ea învaţă una și aceeași dogmă necesară oamenilor pentru a o cunoaște,
dogma lucrurilor văzute și nevăzute, cerești și pământești, care aduce toate
neamurile omenirii la adevărata credinţă, conducători și supuși, învăţaţi și
simpli ţărani, și care peste tot tratează și vindecă tot felul de păcate, comise
cu mintea sau cu trupul, și care cuprinde întreaga desăvârșire manifestată
prin intermediul faptelor, cuvintelor și prin toate darurile spirituale” (citat
din ‘Poniatie Tserkvi v sviashchennom pisanii’, S I, p. 403).

100

Cf. A. Shutova, ‘Florenskii i El’chaninov’, Le Messager, No. 190, pp.
192-208. După ce s-a înscris la Academia Teologică, El’chaninov a fost
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Pozitivistul A nu vorbește doar în numele lui El’chaninov,
ci formulează opinii apropiate acelora pe care le avea celălalt Aleksandr deosebit de important din viaţa lui Florenski,
tatăl său. Toate referinţele glumeţe despre discuţia lui Faust
cu Gretchen despre religie și tonul dulce de la început, dar
binevoitor, cu privire la efortul lui A de a se pune în postura
proaspătului convertit creștin B, confirmă contribuţia părintească adusă acestui „personaj”. Deocamdată, A este, de asemenea, fără îndoială, un alter ego al lui Pavel Florenski, Saulul care a scris jurnalele de pe vremea când era la școală, care
și-a dorit extraordinar de mult să devină un om de știinţă
„adevărat” și care privea lecţiile scripturistice și slujbele religioase obligatorii ca o groaznică pierdere de timp.
Discuţia începe cu o descriere într-un fel condescendentă a lui A în privinţa unei interpretări pozitiviste a lui Iisus
Hristos drept eroul conceptului mitic neverosimil dar, în
stadiul actual al cunoașterii noastre, nu în totalitate imposibil, al unei lumi căzute care are nevoie de răscumpărare. Potrivit lui A, Iisus Hristos ar fi crezut că prin jertfirea trupului
Său nedesăvârșit și supus morţii, El va renaște din nou întrun trup glorios eliberat de păcat, scuturându-Se de maladia
înnăscută a naturii căzute și, astfel, va arăta un exemplu eroic pentru a fi urmat de alţii.
„Așteaptă”, intervine B. „Este greșit din punct de vedere
faptic. Nu a dat un exemplu, ci, prin moartea Sa și prin învichemat să se înroleze în armată și a decis să nu se mai întoarcă la Academie pentru că, în acel moment, găsea cursurile insuficient de relevante
pentru viaţa modernă. În schimb, s-a implicat în munca pentru casele
editoriale religioase din Moscova, apoi, mai târziu, a început să predea
în orașul său natal Tbilisi până când, în cele din urmă, la influenţa părintelui Serghei Bulgakov, a intrat în preoţie în afara graniţelor ţării, unde
a slujit în Nisa și Paris. În timp ce scrisorile lui pentru Florenski sunt
păstrate în arhiva familiei, scrisorile lui Florenski se presupune că sunt
pierdute, fiind „ascunse”, la fel ca numeroși prieteni și multe rude, de
anchetele poliţiei în timpul când El’chaninov era membru activ în Frăţia
Creștină de luptă.
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erea Sa, a schimbat totul și, astfel, a dat posibilitatea naturii
și fiinţei umane să restabilească ordinea pierdută cândva”.
A este de accord să recunoască, ca o ipoteză de lucru,
chiar și această posibilitate „psihofizică”, totuși greu de presupus pentru el, dar sugerează că, în acest caz, Învierea ar
fi motivul pentru care Iisus ar trebui să fie recompensat sau
chiar, asemeni unor eroi din lumea antică, ar trebui considerat că „a dobândit” un statut divin.
„Bineînţeles că nu”, afirmă B, până atunci tăcut, extrem
de respectuos. „Iisus Hristos nu a devenit un dumnezeu, ci a
fost și este Dumnezeu... Iisus Hristos nu este un Dumnezeu
pentru că a înviat din morţi, ci a înviat din morţi pentru că
El este Dumnezeu… Dumnezeiescul nu rezultă din ceea ce
este empiric ci, dimpotrivă, empiricul manifestă Dumnezeiescul”. El merge mai departe pentru a explica în întregime faptul că, deși Căderea a fost rezultatul unei tulburări în
ordinea cerească a lucrurilor („Empireul”) și a decurs dintr-un act al libertăţii umane, care „a deteriorat” relaţia dintre
Dumnezeu și om:
Dumnezeu, ca atare, nu a putut să transforme starea deteriorată a omenirii pentru că omenirea, fiind în același timp un
membru al relaţiei deteriorate în mod mistic și o fiinţă independentă, n-a putut să fie curăţită din afară, de niciun agent
exterior și, în același timp, nu avea puterea să se cureţe ea
însăși din interior. Singura soluţie a fost întruparea lui Dumnezeu. Pentru că acţiunea n-a putut fi, în mod necesar, impusă din afara omului, Dumnezeu a devenit om, datorită căruia
a devenit posibil ca aceasta să vină din interior. Omul, la rândul său, nu a avut puterea să acţioneze din interior, astfel că
Dumnezeu a luat asupra Sa sarcina de a acţiona pentru el.
Învierea ar fi putut să fie afectată doar de o Fiinţă care, având
în Sine două naturi, divină și umană, ar fi fost umplută de
două voinţe capabile să producă împreună o singură soluţie
morală. Dumnezeul-om a rezolvat dilema, orice altă alternativă a acesteia era, prin ea însăși, de nerezolvat, substituind
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împărţitorul ,,fie” ,,sau” cu unificatorul „și” „și”, obţinânduse, astfel, restaurarea omenirii. Cu toate acestea, întreaga
esenţă a problemei constă în faptul că Iisus Hristos nu a devenit un dumnezeu, ci a fost Adevărat Dumnezeu în timp ce,
totodată, a rămas om. Nu a fost un fel de misiune socială...

B–Pavel merge mai departe invocând, împotriva scepticismului binevoitor, dar neînţelegător al lui A–Saul, epistolele Apostolului omonim. Cu ajutorul epistolelor pauline,
fundamentale pentru întemeierea Bisericii Creștine, el explică imposibilitatea imitării lui Hristos în afara unei acceptări
depline și iubitoare a tainei naturii Sale, divino-umane, care,
singură, deschide posibilitatea mântuirii (prin Sfintele Taine
care ating ambele lumi), a restaurării finale a Raiului, a Empireului101. Întruparea a fost cea care a făcut posibil acest lucru o dată pentru totdeauna, dar lucrarea este una continuă
și solicită cooperarea umană în Biserică, în lucrarea zidirii
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Etica și morala sunt
complet neadecvate acestei sarcini în afară de cazul când
101

„În cartea sa, Florenski are surprinzător de puţine lucruri de spus
despre Sfintele taine” scrie Florovski (op. cit., p. 361). În ‘Empireia i empirii’ scrie despre ele, într-un fel anecdotic, este adevărat, dar extensiv
și se reîntoarce la subiect într-o cerere în stil Rozanovian pentru scrisori care să detalieze experienţa actuală, publicate în ziarul Khristianin,
1907, Vol. I, No. 1, pp. 2005-210; Vol. 2, No. 6, pp. 35-65; and Vol. 3, No.
10, pp. 436-439, sub denumirea ‘Întrebări ale cunoașterii de sine religioase’ (Voprosy religioznogo samopoznaniia), toate în S I, pp. 528-549.
Importanţa pe care o acordă abordării existenţiale, judecată aici, este
arătată de iniţiativa publicării separate sub formă de broșură chiar în
acel an (Sergiev Posad, 1907). În această publicaţie, studentul de 26 de
ani al Academiei Teologice definește Sfintele Taine după cum urmează:
„Sfintele Taine, ca o idee, sunt primii vlăstari ai îndumnezeirii fiinţei
umane, vetre care emană căldura lui Dumnezeu. Ele sunt acele puncte
prin care, înaintea tuturor celorlalte, o energie creatoare penetrează și
transformă umanitatea și, prin intermediul umanităţii, întreaga fiinţă”
(S I, p. 529). Mai târziu, bineînţeles, Florenski avea să experimenteze
Sfintele Taine prin intermediul preoţiei.
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motivaţia ar fi dragostea, el citând faimosul fragment din
1 Corinteni 13, 1-3 ca o expresie a „condiţiei de bază a vieţii
etice”. Pentru a deveni un membru al Trupului lui Hristos,
care ia fiinţă în cadrul procesului istoric, este necesar să fii
membru al Bisericii – nu al propriilor capricii și dorinţe –,
axa în jurul căreia fiinţa fiecăruia gravitează. Orice altă manifestare a vieţii etice în afara dragostei pentru Hristos este
inevitabil suspectă, pentru că din punct de vedere empiric
este, foarte adesea, imposibil să distingi dacă comportamentul aparent virtuos este sau nu motivat de mândrie, teamă,
conformism, chibzuinţă sau nepăsare clară. Doar în cadrul
incomparabil mai clar și mai profund al „Empireului” putem să ne eliberăm de rău, de setea egoistă pentru satisfacţie,
care ne face să furăm sau să ucidem (sau, cel puţin să ne dorim să fi îndrăznit să facem asta), sau de impulsul voluptos
de a cauza durere – fizică sau mentală:
Doar omul duhovnicesc, prin cunoașterea lăuntrică a lui
Dumnezeu și prin deschiderea faţă de voia Sa, poate deveni un mĳlocitor conștient al puterilor dumnezeiești sau un
membru viu al Trupului lui Hristos, împlinindu-și cu bucurie propria sa menire. Un astfel de om nu trăiește pentru
sine și nu moare pentru sine; indiferent dacă trăiește sau
moare, – căci pentru Domnul moare (vezi Romani 14, 7-8).
De aceea, un astfel de om poate spune: „Noi însă avem gândul lui Hristos” (1 Corinteni 2, 16). De aceea, un astfel de
om poate spune cu justeţe: ,,nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci
Hristos este Cel ce trăieşte în mine” (Galateni 2, 20).

Prinzând glas în această aserţiune categorială a dogmei
fundamentale, B–Pavel merge mai departe cu înflăcărare
pentru următoarele 14 pagini, sau aproximativ, pentru a
sublinia toate descoperirile matematice care, în ultimii patru ani, i-au confirmat existenţa acelei alte dimensiuni, acelui „Empireu” care e inerent și totuși infinit mai mare decât
„empiricul și care, spune el, se asociază cu elementele se109
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parate, disciplinele distincte ale lumii empirice așa cum un
acord complet se asociază cu note unice”.
„Empireul” – afirmă B–Pavel – aparţine „celor nevăzute
ale Lui”, care ,,se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din
făpturi, adică veșnica Lui putere și dumnezeire (Romani 1,
20)”102. A–Saul, care a dominat prima parte a dialogului, de
abia dacă poate spune ceva. Viitorul părinte Pavel Florenski a
câștigat bătălia cu el însuși și cu dușmanii propriei sale familii. Restul vieţii sale avea să fie dedicat realizării existenţiale a
acestei victorii, care a inclus extinderea și aprofundarea constantă a cunoașterii și împărtășirea multelor și variatelor legături percepute între „Epireu” și lumea ,,reală” psihomaterială,
dar nu o reiterare in extenso a primelor principii. Cu siguranţă
– atunci și mai târziu – ar fi fost de acord cu rugăciunea de
început a măreţei odei a lui Derzhavin: „Hristos”.
O, Tu Cel ce nu poţi fi descris
De pană sau ochi muritor or de-auz
Nici chiar de limba frumos împodobită
Ci doar adorat în Duhul
Și cu puternică credinţă.103

Mărturisirea clară a credinţei în puterea izbăvitoare a
Întrupării, Morţii și Învierii lui Iisus Hristos a marcat nu
doar un pas pe cale, ci un punct de cotitură în dezvoltarea
lui Florenski, nu mai puţin importantă decât „chemarea”
care l-a somat pentru întâia dată pe școlarul Pavel să se descotorosească de propria-i depresie și să pornească în căutarea lui Dumnezeu. ,,Sfârșitul universităţii: criză: descoperirea
religiei”, scrie el într-unul dintre planurile memoriilor sale
neîncheiate.104
102

Pavel Florenski, ‘Empireia i empiriia’, S I, pp. 153, 156-7, 166, 164, 178.
Gavril Romanovich Derzhavin (1743-1816), ‘Khristos’. Sochineniia
Derzhavina c ob’iasnitel’nymi primechaniami la Grota. T3, 1866: ‘O Syi,
Kotorogo perom, / Ni brennym zreniem, ni slukhom / Nizhe vitiistva
iazykom / Ne mozhno opisat’, a dukhom / I veroi plamennoi molit’.’
104
Citat de A. S. Trubachev în ‘Introducere’ la prima publicare a memo103
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Sfera biografiei este, prin însăși natura ei, aceea a ,,empiricului”, nu a ,,Empireului”, deoarece în spaţiul ,,empiric”
a fost chemat Pavel Florenski să trăiască până la sfârșitul
vieţii dedicarea religioasă, care i-a modificat cursul vieţii
și i-a remodelat personalitatea. Chiar și învăţaţii și filozofii
cu deschideri mistice cu care începuse să se împrietenească
în Moscova, să intre într-o mănăstire în compania decadentului notoriu Andrei Belîi, sau să „plece în popor” precum
poetul Aleksandr Dobroliubov, care și-a înfiinţat propria lui
sectă, sau Leonid T’an-Shansky, un prieten aristocratic de-al
lui Blok și de-al lui Belîi, care după luna ianuarie 1905 s-a
dedicat activităţilor revoluţionare aflate în ilegalitate, s-ar fi
întâlnit cu mai multă simpatie și înţelegere decât (să accepte) decizia căutării iluminării unei instituţii privită în mare
măsură ca înapoiată, dominată de guvern și provincială pe
plan intelectual.105 Florenski nu a fost singurul dintre contemporanii săi din elita intelectuală care s-a angajat la patru ani de educaţie suplimentară la Academia Teologică din
Moscova, dar, cu toate acestea, a fost un act considerabil de
curaj moral, pentru că cel puţin pentru o perioadă de timp,
i-a îndepărtat chiar și de cei mai apropiaţi prieteni.
riilor lui Florenski în Literaturnaia ucheba, 2, Martie/Aprilie, 1988, p. 146.
Vezi, de asemenea, Copiilor mei, p. 246.
105
Astfel s-au văzut lucrurile, într-adevăr, din exterior. Din punctul de
vedere al celor din interiorul Bisericii, Academia Teologică din Moscova a fost relativ liberă și ziarul Bogoslovskii vestnik, care devenise ziarul
Academiei sub rectoratul lui Antonii Khrapovitskii, în 1891, și din care
Florenski avea să editeze Secţiunea Filozofică, din 1912 până în 1917,
„a funcţionat ca avangardă pentru reforma Bisericii” și a condus publicarea problemelor foarte importante, care se spera și, în 1901-1906,
chiar se credea că vor fi adresate unui Sinod al Bisericii sau unui Sobor.
Chiar și după ce așteptarea imediată a convocării unui astfel de Sinod
a început să dispară, ziarul și-a menţiunt atitudinea iluministă. Vezi
James W. Cunningham, A Vanquished Hope: The Movement for Church
Reform in Russia 1905-1906, St Vladimir’s Seminary Press, New York,
1981, pp. 63, 70-71.
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A fost marele har al lui Florenski că, trecând peste piedicile mândriei contemporane106, s-a dedicat cu toată inima, cu toată mintea și cu toată puterea lui acestei noi lumi
neobișnuite și a acceptat tot ajutorul pe care l-a putut primi
de la doi părinţi duhovnicești foarte diferiţi. Un entuziasm
crescând și o admiraţie pentru poporul rus, pe care îl considera întruchiparea vie a culturii populare elementare, creativ într-un fel în care dezbinatele și analiticele minţi ale elitei
intelectuale n-ar mai fi putut să fie, l-au determinat să caute
îndrumare spirituală la un al doilea, foarte diferit stareţ, părintele Isidor, simplu bătrân al Schitului Ghetsimani, fiu al
Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie. Hrana duhovnicească a părintelui Isidor avea să completeze, pentru următorii patru ani, sfaturile episcopului Antonii, intelectual
radical plin de energie, nobil și cumpătat. Acesta din urmă a
văzut cu claritate valoarea potenţialului lui Florenski ca un
„Apostol al neamurilor”, în măsură să explice creștinismul
ortodox înstrăinaţilor membri ai elitei intelectuale. El a cerut ajutorul tânărului în multe proiecte de natură misionară
sau de conservare107, l-a convins să renunţe la chinuirea supraentuziastă a trupului, precum purtarea lanţurilor pe sub
îmbrăcăminte, și l-a încurajat să urmeze sfatul dat, în septembrie 1905, de un al treilea stareţ, Anatolii (Potapov) de la
Pustia Optina108, să ceară binecuvântarea doctorilor Bisericii
106

Mai târziu, Florenskii a ajuns să vadă acest an la Universitatea din
Moscova ca o perioadă de „purificare” sau „purgaţie”, pregătindu-l să
accepte antinomiile gândirii creștine. Anii în care a fost student sau asistent la Academia Teologică din Moscova au fost ani de „ucenicie”, el
intrând în „practica” vieţii creștine doar după hirotonia sa.
107
Florenski a colaborat cu episcopul Antonii la un proiect de conservare (pe care unii îl consideră să fi avut o influenţă formativă asupra
atitudinilor sale de mai târziu cu privire la menţinerea Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie ca muzeu viu) și la organizarea multor
iniţiative misionare și educaţionale printre oamenii tineri nemulţumiţi
de Biserica Ortodoxă și înclinaţi spre experimente oculte.
108
Pustia Optina a fost o mănăstire bine-cunoscută pentru stăreţia sa, situ112
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asupra acelei vigori creative de savant pe care, dacă nu ar fi
fost pentru el, se poate ca Florenski să fi încercat să o uzurpe
ca o sursă de mândrie necuviincioasă. Antonii era un om
care cunoscuse lumea și care, înainte ca soţia lui să moară,
iar el să se călugărească și să fie hirotonit episcop, avusese
o viaţă de familie fericită. Era preocupat de relaţiile interumane, ereditate, tipurile rasiale și trăsăturile înnăscute ale
caracterului pe care le-a considerat – fără a judeca – imposibil de dezrădăcinat, precum caracteristicile fizice, dar care,
atent controlate în tinereţe, devin mai puţin chinuitoare odată ce, cu anii, sângele începe să curgă mai liniștit. În același
timp, el avea acea harismă pe care Florenski a văzut-o ca un
dar al acelora aflaţi „sub protecţia specială a Sophiei”, arătată „uneori” de către Andrei Belîi și întotdeauna de bunul său
prieten al anilor de studiu de la Academie, Serghei Troiţki.
Din acest motiv, Florenski a urmat sfatul lui Antonii chiar și
atunci când era împotriva voinţei sale, împotriva firii sale.
De la părintele Isidor, pentru care „evenimentele istoriei
sfinte și bisericești erau de departe mai pline de viaţă decât
agitaţia lumii”, viitorul părinte Pavel a descoperit „calea activă” nu atât ca o acceptare cu bucurie a suferinţei, nu autoimpusă, ci acceptată cu bucurie precum o experienţă trimisă
de iubitorul Dumnezeu, care avea să îi fie de mare ajutor în
anii sumbri care aveau să vină. De asemenea, găsea o imensă
plăcere în primirea călduroasă de care avea parte în chilia
de basm a lui Isidor, cu aerul ei extraordinar de proaspăt, cu
flori, cu mobilă noduroasă lucrată în casă, fotografii, frumoase lucrări decorative, imprimeuri populare de prost gust,
bucăţi de hârtie prinse ca citate pe perete și „gem ascetic” (făcut de însuși Isidor dintr-un amestec de fructe de pădure și
hrean – sau ocazional, castravete sărat). El aprecia ironia biată în sudul Moscovei și respectată dincolo de graniţele Bisericii Ortodoxe,
datorită legăturii cu Vladimir Soloviev, Dostoievski și unii scriitori, precum Samarin, Homiakov și fraţii Aksakov. S-a zvonit că Tolstoi, ridicându-se de pe patul de moarte de acasă, a luat drumul spre Pustia Optina.
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nevoitoare cu care – printr-un anumit miracol fără scuză sau
jignire – blândul călugăr reducea starea de autosatisfacţie și
fermitatea categorică cu care împiedica bârfa antipatică. Mai
presus de toate, Florenski a fost atras de iubirea vie pe care
o manifesta în aprobarea fără rezerve a relaţiilor de iubire și
încurajarea armoniei dintre fraţi, pasiunea lui pentru oferirea de cadouri (mănăstirea nu-i mai dădea veșminte și cizme noi deoarece știau că le-ar fi dat mai departe), abilitatea
lui de a vorbi cu animalele și plantele, darul lui de a oferi
mângâiere și bucurie celor drepţi și celor nedrepţi, creștini și
păgâni, chiar și, ocazional, spre confuzia autorităţilor în timp
de război și revoluţie, unor intruși precum un propagandist
condamnat sau un individ suspectat de a fi spion japonez. În
același timp, acest înţelept foarte nepământesc a împărtășit
sentimentul lui Vladimir Soloviev de a trăi ultimele timpuri
și preocuparea pentru nevoia de a reconcilia Bisericile: „Timpurile lui Anticrist sunt peste noi. În curând, va fi o asemenea persecuţie încât va trebui să ne ascundem”, ar spune
el. La spovedanie, el „se întrista cu tine, dar niciodată nu se
enerva. Atitudinea lui cu privire la orice era calmă, simplă,
chiar temperată și doar spunea cu dragoste: «Trebuie să te
rogi mai mult...». Modul în care stareţul făcea spovedania
era simplu, din exterior, dar era destul de special mulţumită
unui fel de suflu de nedescris al Veșniciei... Era ca și când te
spovedeai înaintea Universului”109.
Cu toată preocuparea nouă și crescândă a lui Florenski
pentru Academia Teologică din Moscova și Biserica Ortodoxă Rusă atât în sensul etern al lumii, cât și în sensul etnografic, întruchipată pentru el prin sfinţenia părintelui Isidor și
prin austeritatea retrasă a Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie, nici măcar o dată nu s-a rupt de viaţa tulburată
109

A. P. Florenskii, ‘Sol’ zemli’, S I, pp. 571-657. Florenski a scris această
notă stilizată despre viaţa „duhovnicului” său „pentru oameni”, după
moartea acestuia în 1908. El afirmă că plângea în timp ce scria, cu toate că
este imposibil să citești această notă foarte afectuoasă fără să zâmbești.
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a capitalei. Sergiev Posad, Zagorsk în timpurile sovietice,
era pe linia de cale ferată, situat la doar 60 de kilometri la
nord de Moscova și la doar o staţie de acel centru al artei
moderniste și al muzicii, domeniul negustorului Mamontov
din Abramtsevo110. Frumuseţea lipsită de pretenţii a provinciei înconjurătoare – pădure amestecată, pajiște înflorită și
izvoare curate – a găsit un interpret contemporan în persoana ,,pre-rafaelitului rus” Mikhail Nesterov111, iar minunea
vechii mănăstiri cu icoanele sale unice și arhitectură splendidă a jucat un rol important în redescoperirea modernistă
extinsă a Rusiei Antice. Ca cititor al ziarului și al literaturii moderniste și ca un semi-străin, împrospătat de culmile
munţilor, mările învolburate și cheile prăpăstioase ale casei
sale din sud, Pavel Florenski a descoperit și s-a îndrăgostit
de tradiţia mai tânără, mai rustică a orașului Sergiev Posad.
Adevărat, rădăcinile sale paterne erau puternic înrădăcinate
în Rusia centrală, însufleţită, ideală, care acum i se descoperea și, precum secretele naturii din copilăria lui, îl invita la
Abramtsevo, o moșie de ţară care aparţine familiei Aksakov, achiziţionată de comerciantul mecena Savva Mamontov la sfârșitul anilor 1860.
Abramtsevo era centrul Școlii de artiști din Moscova, căminul operei
private a lui Mamontov, centru al culturii populare, deci, punctul de
întrepătrundere a artei sacre cu formele și artele tradiţionale rusești.
111
Mikhail Nesterov a fost un artist al centrului Abramtsevo a Școlii din
Moscova, a cărui muncă a fost prezentată în paginile Lumii Artelor, a lui
Diaghilev. A atins gloria internaţională ca lider al ,,noii școli mistice”, la
expoziţiile aranjate de către el în mai multe locuri (de întâlnire) din Europa. Picturile lui au o tentă care se învecinează cu planul sentimental,
dar cele mai bune, ca ‘Viziunea tânărului Bartolomeu’, un tablou al tânărului Sfânt Serghie, stând în picioare împreună cu un călugăr îmbrăcat
în straie negre, în zona de provincie străvezie de la Radonezh, de lângă
Mamontovo, acolo unde sfântul locuise cu părinţii lui, reprezentările
sale cu călugări pe un fundal cu mesteceni plăpânzi și un râu gri, și portretul dual care-l surprinde pe Florenski într-o plimbare cu Bulgakov,
din 1917, ating o transparenţă contemplativă sugestivă a paradisului
care strălucește prin lumea naturală.
110
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descoperire, însă aceste rădăcini pe care le avea încă de dezgropat și procesul naturalizării erau de abia la început.
Între timp, Florenski a fost dus înapoi în Rusia, atât literară, cât și politică, de prietenia lui cu Andrei Belîi, de care
a fost cel mai apropiat în timpul primului său semestru la
Academie, și de frământarea intelectuală stârnită de disputele mai mult ca niciodată revoluţionare ale lui Ern și Sventsitski din jurul graniţelor Bisericii instituţionalizate. În relaţiile
sale cu aceștia din urmă, un factor important a fost etosul din
perioada când era elev, specific tuturor intelectualilor ruși
indiferent dacă sunt de orientare de dreapta sau de stânga,
potrivit căruia a nu avea solidaritate în faţa opresiunii guvernamentale este ceva ce pur și simplu nu face un domn – sau
în limbajului timpului, „o fiinţă umană decentă”112.
112

Un exemplu celebru al caracterului obligatoriu al acestui cod nescris
a fost descoperirea neașteptată a magnatului ziarului de dreapta, Suvorin, potrivit căreia el era întru totul de acord cu Dostoievski, autorul
acelei foarte devastatoare critici a terorismului revoluţionar, Demonizatul, că, în cazul în care ar da de un complot pentru a săvârși un act terorist împotriva statului, niciunul dintre ei nu ar informa poliţia. Florenski
a respectat acest cod întreaga sa viaţă. În poemul lui din 1904, ‘Sfântul Vladimir’ (publicat de E. V. Ivanova în Pavel Florenskii i simvolisty,
pp. 213-273), privește drept în faţă o situaţie în care pasagerilor evacuaţi
dintr-un tren, în călătoria lor în munţi, li se cere să ,,cureţe peronul”,
unde ei așteaptă următorul tren într-o stare de confort aproximativ, și
să își tragă bagajul în pădurea ce-i proteja de ploaie. Cei trei ,,fraţi” care
ajunseseră în această încurcătură ar fi putut să evite toate acestea, dacă
i-ar fi spus șefului de gară cine sunt:
El ar fi fost onorat să le facă tot felul de favoruri, pentru că cei trei aveau
relaţii bune; ei veneau din familii de rang înalt. Dar cei trei nu au vrut să se
deosebească de fraţii lor – de ceilalţi pasageri, săraci. Astfel, au tăcut, nu au
spus nimic. Au fost fericiţi să sufere în numele lui Hristos. Și toată noaptea
s-au rugat, bucurându-se, cu toate că era frig și erau uzi. A fost un pic comic
– un pic, dar, bineînţeles, ei erau copii mici – copii. (Ibid., p. 301)

În 1935, când Florenski a refuzat oferta de azil din partea guvernului
ceh, pentru a fi eliberat din lagăr, situaţia nu a mai fost comică și nu mai
era un copil mic, dar, în 1904, nu a putut să se gândească la el ca fiind
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Cu Belîi, pe de altă parte, Florenski, la acest nivel, pare
să fi avut o afinitate, pe care amândoi au înţeles-o ca revelaţie
împărtășită, sau cel puţin ca percepţii împărtășite, în cazul
în care sunt trecătoare, cu privire la adevărul obiectiv numenal, privirile fugare asupra celestului ‘Empireu’. După cum
a scris Florenski, din Tbilisi, în vara lui 1904:
Noi, care nu ne-am pus niciodată de acord asupra unui
sistem de simboluri, putem vorbi utilizând simboluri, ne
înţelegem. Cu siguranţă că aceasta nu înseamnă nimic. Noi
suntem neștiinţifici, minunaţi. Dar o asemenea unitate spirituală este un fapt care necesită o explicaţie. Valul de energii
cere o explicaţie. Bucuria cere o explicaţie... Nu putem inventa simboluri, ele vin din ele însele, când una este umplută
de conţinutul celeilalte... Câteodată mă gândesc: mai târziu,
atunci ar fi bine să dai viaţă anonimatului. O frăţie ar publica
o revistă; n-ar fi nici a mea, nici a ta. Este doar un vis de-al
meu: ar depinde de cât de mult suntem umpluţi cu Hristos.
Nu poţi face lucruri de felul acesta la comandă.113

Acestei scrisori, Belîi, care era, în acel moment, într-o permanentă îndepărtare de religia organizată, a replicat: ,,dar,
bineînţeles că gândim în aceeași termeni... În mod evident,
gândirea timpului nostru plutește pe o adiere de vânt... Este
o plăcere și o bucurie să muncești, atunci când simţi că munca în sine cere expresie”. Într-un postscript mai cu picioarele
pe pământ, el a adăugat: ,,Mi-am depus dosarul la Universitate. Cum e la Academia ta? Sper că vei veni des la Moscova și să
mă vezi, bineînţeles. Sper că ne vom vedea tot timpul114.
demn să ,,sufere pentru Hristos” fără să fie ironic, mai ales că era foarte
conștient că el și prietenii lui erau inspiraţi mai mult de solidaritatea
copilărească decât de curajul martirilor. Pentru o notă detaliată despre
relaţia lui Florenski cu Frăţia creștină de luptă, vezi E. V. Ivanova, ‘Florenskii i “Khristianskoe bratstvo bor’by”’, Voprosy filosofii, No. 6, 1993.
113
A. P. Florenskii, scrisoare din 18 iulie 1904 din Tbilisi, trimisă lui Andrei Belîi, ibid., pp. 463-464.
114
A. Belîii lui A. P. Florenskii, scrisoare din 12 august din Serebrianyi
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Așa au și făcut – cel puţin în timpul primului an al cursurilor reluate. Un factor care a contribuit la aceasta a fost
faptul că prietenul apropiat al lui Belîi, Aleksei Petrovski, intrase la Academie cu un an înaintea lui Florenski. Toţi trei au
continuat să participe la dezbateri organizate de Ern și Sventsitski, în ciuda faptului că toţi trei, împreună cu El’chaninov,
care încerca să se reapropie de vechii săi prieteni după separarea de aceștia la Universitatea din St. Petersburg, ezitau, din
diferite motive, să aibă de-a face prea mult cu Frăţia Creștină
de luptă, care era în mod făţiș politică. Această Frăţie era departe de a fi „Grupul” din scrisorile de mai înainte trimise de
Florenski lui Belîi. Înfiinţată de Ern și Sventsitski, împreună
cu co-editorul, fost marxist, al revistei Voprosy zhizni (Întrebările vieţii), Serghei Bulgakov, prietenul lui Bulgakov, Aleksandr Glinka (pseudonim A. Volzhsky), care îl urmase de la
‘de la Marxism la Idealism’115, și de încă un alt instigator din
Tbilisi, preotul Iona Brikhnichev, Frăţia a atras în scurt timp
membri nemulţumiţi ai clerului alb din Cercul celor 32, mai
târziu Uniunea Renașterii Bisericii: Ioann Egorov, Grigorii
Petrov, Konstantin Ageev și alţii116.
Kolodez, ibid., pp. 465 și 466.
115
S. N. Bulgakov, Ot marksizma k idealizmu. Sbornik statei 1896-1903,
St. Petersburg, 1903. În autobiografia lui, Bulgakov își amintește că el
însuși a înlesnit calea pentru revoluţia din 1905, dar a ajuns să fie șocat
de ,,esenţa spirituală a Revoluţiei:”
De atunci înainte, m-am distanţat cât am putut de Revoluţie și am căutat
să evit consecinţele acesteia cu ideea utopică și naivă a creării unui partid
al liberării creștine, pentru care a fost necesar să găsesc o ,,Uniune a convingerilor politice creștine” (un prototip timpuriu al Bisericii Vii). (Bulgakov,
Avtobiograficheskie zametki (Posmertnoe izdanie), YMCA-Press, Paris, 1946.)
Uniunea nu s-a realizat, iar Bulgakov și-a canalizat energiile pentru a
sprĳini Frăţia creștină de luptă.
116

O selecţie bine adnotată de scrisori în V Keidan, Vzyskuiushchie grada
(scrisori 17-61, pp. 73-129), oferă o imagine din interior asupra conflictelor lui Ageev, cu ajutorul într-un fel ambivalent al lui Petrov, care a
căutat un rol fruntaș și un ziar independent pentru el, și al altor preoţi
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Participarea acestor membri ai cinului preoţilor celor
căsătoriţi era în conformitate cu ideea originală a lui Florenski și a prietenilor lui de a lucra pentru reforma în Biserică,
dar a împrumutat „Frăţiei” o complexitate pragmatică destul de diferită de misiunea creștină a elitei intelectuale, pe
care o preconizaseră la început. Aceasta și-a implicat membrii direct în reforma Bisericii, o instituţie a căror certuri interne îl interesau pe Belîi foarte puţin sau chiar deloc. El considera că Revoluţia avea loc nu în minţile închise ale câtorva
profeţi, ci pe stradă, și avea tendinţa de a fi de acord cu Merezhkovsky și prietenii lor că nu mai era nimic de așteptat
de la „Biserica istorică”117.
Pe de altă parte, Florenski, care își pusese toată nădejdea în Biserică, trebuie să fi fost acum conștient de diversitatea opiniilor din mĳlocul ei. De asemenea, trebuie să fi
progresiști de a coopera cu Bulgakov, Ern și Sventsitsky la diferite proiecte până la prelegerea lui Sventsitsky din 5 decembrie 1906 despre ‘Teroare și nemurire’, au dus la lichidarea Societăţii Filozofice religioase
din Moscova în memoria lui Vladimir Soloviev și, spre sfâșitul lunii noiembrie 1906, Sinodul a început să ia măsuri active împotriva preoţilor
și teologilor care erau membri ai partidelor de stânga. A urmat o interzicere serioasă guvernamentală a Frăţiei și începutul dezintegrării sale
ideologice. Numele lui Florenski apare doar ca acela al unui colaborator
la mai multe așa-zise reviste, în legătură cu arestarea sa după predica
‘Strigătul sângelui’ și ca autor al unei cărţi poștale trimisă lui Bulgakov,
în 18 martie 1906, scrisoarea 32, pp. 94-98, care exprima consimţământul
de a-l pune pe acesta din urmă în legătură cu posibili simpatizanţi din
rândul clerului și de a distribui pamflete.
117
Compară Vzyskuiushchie grada, scrisoarea 20, pp. 82-83, pentru descrierea desconsiderantă făcută celor din cercul lui Merezhkovskys, de
către Kartashev, despre Cercul lui Ageev, ca ,,simpli preoţi... ocupaţi cu
propriile lor afaceri neînsemnate și imaginându-și în mod naiv că certurile lor interne ar putea să ducă la o răscoală a tuturor rușilor”. Anton
Kartashev, în acel timp lector la Academia Teologică din St. Petersburg
și membru al cercului lui Merezhkovsky, mai târziu a fost Procuratorșef al Sfântului Sinod și Ministru al Cultelor Religioase pentru guvernul
provizoriu.
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fost conștient că politicile conflictuale ale Frăţiei subminau
eforturile acelora mai liberali din clerul negru de rang înalt
de a explota momentul istoric astfel încât să facă presiuni
pentru reformă de sus. Episcopii și mulţi creștini educaţi, incluzând unii dintre profesorii lui Florenski de la Academie,
explotau mișcarea revoluţionară spre a folosi o diplomaţie
intensă pentru a determina ţarul, Sinodul și guvernul prin
intermediul unei politici care să asigure loialitatea continuă
a Bisericii Ortodoxe Ruse. Scopul lor era de a-l convinge pe
ţar să convoace un Sinod local (Sobor), o adunare împreună
a episcopilor care nu mai fusese permisă în Rusia din anii
1666-1667. Un întreg Sobor rus, care, era de înţeles, putea fi
convocat în mod canonic doar de către un împărat uns, a fost
considerat aspectul preliminar esenţial pentru reforma din interior. Cererea venită de la simpatizanţii lui Ageev și Petrov,
potrivit căreia clerul alb de rang inferior și chiar și enoriașii
laici ar trebui să participe la o astfel de adunare, nu a fost de
ajutor. Ea a fost o anatemă pentru Sfântul Sinod și persoanele influente din jurului tronului care se opuneau convocării
unui sinod, permiţând-le acestora să folosească ameninţarea
tulburării din Biserică pentru a-l ţine pe veșnicul nehotărât
Nicolae al II-lea într-o stare de șovăială. Cu toate că ţarul
și primul lui ministru, Serghei Wi e, au înţeles nevoia de a
reconcilia tronul și ierarhii, Konstantin Pobedonostsev, de
multă vreme procurator al Sfântului Sinod, și alţi înalţi conducători ai autocraţiei, incluzându-l pe potenţialul succesor
al lui Wi e, Petr Stolypin, au gândit doar în termenii controlului: adică de a menţine o disciplină cvasi-militară în seminariile și în academiile teologice, de a institui funcţia de cenzor bisericesc special desemnat cu dreptul de a pre-cenzura
publicaţiile religioase și chiar predicile, și de a cere preoţilor
să dea dare de seamă despre revolte, incluzând informaţii
obţinute sub pecetea spovedaniei – aceasta într-un timp în
care mulţi păstori începeau să se identifice cu sau chiar să
conducă mișcări socialiste printre propriile lor turme, mulţi
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profesori de la academiile teologice îi încurajau, de fapt, pe
studenţi să lupte în favoarea reformei.
Un Sinod, chiar și unul care cuprinde doar membri ai
clerului negru, ar fi atacat cu siguranţă astfel de abuzuri,
care erau dezbătute pe larg în presă. Ca un prim pas, ei ar
fi căutat să abolească Sinodul și să redea autocefalia Bisericii sub conducerea unui patriarh. O adunare mai generală a
preoţilor creștin ortodocși și a laicilor, pe de altă parte, n-ar
fi avut, au considerat cei moderaţi, o asemenea agendă atât
de bine pusă la punct și ar fi putut să degenereze într-o tribună a izbucnirii doleanţelor mult înăbușite.
Florenski nu a aderat la niciuna dintre facţiuni. Chiar și
ca student în primul an la Seminarul Teologic din Moscova,
care avea o orientare liberală, el nu a fost, în mod special,
implicat în toate aceste tensiuni politice. Într-adevăr, sensibil la presimţirile profetice ale lui Vladimir Soloviev, el a
avut tendinţa de a împărtăși convingerea lui Blok și a lui Belîi că restaurarea instituţiilor din trecut, precum patriarhia,
n-ar evita în niciun fel furtuna începută, care ameninţa să
înghită vieţile lor, ci, dimpotrivă, ar fi putut duce la politicianism în Biserică. Cu toate acestea, el se alăturase Bisericii
în căutarea reconcilierii, nu a polarizării, și a considerat cu
tărie că toate aceste argumente pentru reformă ar trebui să
fie adresate ad hominem, mai degrabă decât să fie vehiculate
de la o grupare la alta, și ar trebui să își aibă originea în Biserica însăși. Înainte de a se implica, el văzuse, din exterior,
o mulţime de greșeli și renunţări pe care le-a perceput ca încrustare a credinţei creștine într-o carapace grea de metaforă
moartă, dogmă abstractă și reglementare guvernamentală.
Pătrunzând această carapace, el descoperise: viaţa... de abia
licărind, așa cum uneori i s-a părut, dar în mod unic măreaţă
și sfântă. El i-a scris lui Belîi la sfârșitul primul an din Academie și după ce au fost de acord că se deosebesc:
Și atunci am realizat că niciodată nu voi mai ieși de unde
am perceput toate acestea... că nu voi ieși, pentru că nu cred
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în generaţia spirituală instinctivă, nu cred în posibilitatea
„liniștirii” Bisericii. Biserica „noastră”, mi-am spus, este fie
un mare nonsens, fie trebuie să crească din sămânţa sa sfântă. Asta am descoperit și acum o voi cultiva, o voi crește până
în punctul tainei, dar nu o voi arunca afară pentru a fi devorată de socialiști de toate nuanţele și culorile. Dacă greșesc,
Boris Nikolaevich, în măsura în care văd viaţa și sfinţenia
în spatele crustei compacte de mizerie (mai compactă, mi se
pare mie, poate, decât altora, pentru că pe mine mă rănește),
dacă este păcat să iubești ceea ce este sfânt, atunci greșesc,
într-adevăr, în faţa tuturor acelora care nu sunt de accord cu
mine. Tot ce le pot spune lor este că: pot disimula, dar nu pot
să nu simt ceea ce simt...118

Înstrăinarea ideologică dintre Belîi și Florenski, care
a rezultat în abandonarea de mai târziu a proiectului său
pentru o cronică extinsă a versului primului, ‘până ce toate
Simfoniile se vor fi încheiat’119, a fost, de fapt, grăbită nu atât
de mult de politică, ce era periferică viziunilor amândurora
despre lume, cât de anti-climaxul din relaţia lor de prietenie,
sau cel puţin în acea dramă a vieţii (zhiznetvorchestvo), care
era o condiţie sine qua non a tuturor relaţiilor de prietenie
simboliste din acel timp.
Florenski, Petrovsky și Sergei Soloviev au jucat rolul celor mai apropiaţi confidenţi în lupta lui Belîi cu colegul său,
poetul Valerii Briusov, pentru inima unei doamne – în care
Belîi își asumase rolul îngerului păzitor, iar Briusov masca
demonicului ispititor. Doamna era Nina Petrovskaia, prototipul dezechilibratei Renata, eroina nuvelei lui Briusov Îngerul
de foc și a operei cu același nume a lui Prokofiev. În nuvela a
cărei acţiune este plasată în Germania secolului al XVII-lea,
118

P. A. Florenski, scrisoare către Andrei Belîii din 15 iulie 1905, E. V.
Ivanova, Florenskii i simvolisty, pp. 470-471.
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Ibid. De fapt, Florenski nu s-a mai întors niciodată la cronică, dar, pentru admiraţia lui permanentă și pentru interesul în ceea ce privește opera
lui Belîi, vezi scrisorile trimise familiei lui din Solovki, publicate în S 4.
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persona autorului, Landsknecht Ruprecht, asociatul Renatei în
magia neagră și pretendentul la inima acesteia, mântuitor
închipuit, eșuează în încercarea de a câștiga inima ei, care îi
aparţinea Contelui Heinrich, care, la rândul lui, respinsese pasiunea ei firească fiind în căutarea unui ideal imaterial, cavaleresc. Cunoștinţele elementare ale subiectului erau prezente
în vieţile lor. Nina Petrovna, membră a cercului lui Belîi Argonaut, având o căsătorie nefericită, inteligentă și mai presus
de toate atrăgătoare pentru că stârnea înduioșare bărbaţilor
de geniu, legase o relaţie de prietenie puternică cu Belîi, care,
gândindu-se să o elibereze de viziunile întunecate induse
nu atât de mult de magia neagră, cât de droguri, fugise de
consumarea fizică a relaţiei lor. Briusov, gelos pe genialitatea lui Belîi, a intervenit pentru a o seduce pe deznădăjduita
Nina, dobândind în timp o preferinţă fatală pentru morfină,
s-a folosit din plin de situaţie, cu sânge rece, pentru subiectul
și personajele cărţii lui. Pe 23 noiembrie 1904, Belîi a primit
o provocare la un duel în versuri scrisă pe o foaie de hârtie
împăturată precum o săgeată și intitulată: ‘de la Loki pentru
Baldur’. (Aceasta era epoca lui Wagner, iar Briusov s-a considerat mereu personajul bas-bariton, ticălosul, gelos, umil
sau josnic). Ajutorul de la Academia Teologică a fost recrutat
în mod dramatic: „Briusov și-a aruncat masca. Luaţi măsuri.
Bugaev. Soloviev. P.S. Comunică-i lui Sventsitski’. Plecând în
grabă din Sergiev Posad, Florenski și Petrovski s-au adunat
în jurul principiului lor pe jumătate nebunesc. Pe 1 decembrie
1904, ei au încercat să îi ducă o scrisoare lui Briusov la biroul
de la Balanţa. El ‘nu era acasă’, iar Florenski a fost atât de tulburat de starea lui Belîi și de gândul duelului iminent încât,
pentru el, întreaga poveste a prins culoarea propriului său
poem ,,catartic” solovian ‘Sf. Vladimir’, scris în iarna precedentă în stilul Simfoniilor prietenului lui. La fel ca Simfoniile,
poemul ‘Sf. Vladimir’ conţine referinţe codificate cu privire
la contemporani, iar Briusov, ca ‘pantera’, este deja reprezentat ca o putere pentru forţele antihristului, care intenţionează
să impună un tip de spiritism ca religia de stat și să seducă
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populaţia prin tot felul de reforme sociale aparent atractive.
În poem, grupul de fraţi care se opun Antihristului care se
naște apără femeile și evreii de soldaţii lui înșelaţi, cărora,
pentru a se pocăi și a renunţa la faptele lor rele, doar trebuie
să li se reamintească de numele mântuitor al lui Hristos. Fiind conștienţi de tinereţea și vulnerabilitatea lor, pe jumătate
amuzaţi de propria lor aroganţă, frăţia conduce un grup de
pelerini care încearcă „să fugă în munţi”, unde, înconjuraţi de
auriul, albastrul celest și albul poeziei lui Belîi, culorile Sofiei,
se zbat prin norii haosului să atingă culmile acoperite cu flori.
În spiritul acestui optimism autocritic, Florenski a încercat
acum să îl cheme pe Briusov să se pocăiască:
Înţeleg magia și din cauza aceasta pot vedea în colţurile
sufletului tău pe care ai fi preferat să nu le fi destăinuit; și
în această privinţă, personalitatea ta îmi devine dragă, în
același timp (nu fi nervos, nu te necăji prea tare), este jalnică,
de asemenea, uneori chiar patetică...

Din punctul de vedere al lui Florenski, Briusov devenise instrumentul și victima forţelor întunericului pe care el
însuși le invocase. Dacă ar fi putut scăpa de demoni, chiar
dacă doar pentru moment – scria Florenski – ar fi înţeles că
Belîi și aliaţii săi nu sunt dușmanii lui, ci fraţii lui în Hristos120. Conștient că încercările sale de exprimare erau inadecvate pentru ceea ce încerca să spună, Florenski nici nu
a publicat poemul121 și nici nu a trimis scrisoarea. A rămas
în sarcina peniţei mai experimentate a lui Belîi să compună o ripostă poetică la provocarea lui Briusov, ‘Dușmanilor
străvechi’ – și în sarcina lui Florenski de a o livra pe 18/19
decembrie, din nou la biroul de la Balanţa.
Spre uimirea și ușurarea sufletească a tuturor, Briusov,
sub presiunea venită de la Viacheslav Ivanov, din străină120

E. V. Ivanova, op. cit., pp. 53-54.
Textul scrisorii este disponibil ca parte a publicaţiei lui Ivanova despre Florenski și Belîi, Florenskii i simvolisty, pp. 518-534.
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tate, precum și de la tinerii prieteni ai lui Belîi, s-a recunoscut învins, recunoscându-l pe Belîi-Baldur, ‘fiul soarelui’, ca
învingător în duelul poetic. Până când nuvela sa a început
să apară ca roman foileton în Balanţa în 1906, Belîi și „ajutoarele sale” de odinioară nu au realizat pe deplin că poetul
mai în vârstă le întinsese o cursă pentru a-i face să participe
la experimentele lui literare. Cu toate acestea, la momentul
respectiv toţi cei implicaţi se simţeau oarecum rușinaţi cu
privire la întreaga epopee.
În primăvara lui 1905, Florenski – deloc surprinzător –
ezita din ce în ce mai mult să părăsească Sergiev Posad-ul
pentru atmosfera frenetică a Moscovei. În scrisoarea din 18
aprilie 1905, Belîi l-a îndemnat să asiste la prelegerea lui Merezhkovski despre reforma bisericii din Margerita Morozova
și, pe 2 mai 1905, la ceea ce descria ca deschiderea sesiunii
Societăţii în memoria lui Vladimir Soloviev, care ar cuprinde, scria el, numai oameni profund dedicaţi122. Bineînţeles,
conștient de influenţa sobră a mediului ortodox al prietenului său, Belîi a adăugat o anexă șovăitoare: Pavel Aleksandrovich ar putea, dacă ar vrea să o facă, să își aducă noul
prieten, Serghei Troiţki, fiu de preot și absolvent al Seminarului Teologic, care era, la fel ca și Petrovsky, în anul doi la
Academie. Apropierea din ce în ce mai mare a lui Florenski
de Biserică, în viaţa de zi cu zi, și înstrăinarea din ce în ce mai
mare de Merezhkovski și cercul lui se poate să fi fost la baza
„diferenţelor noastre în această iarnă”, pe care Florenski o
menţioneză la începutul următoarei scrisori pentru Belîi din
15 iulie 1905 de la distanţa neutră a unui Tbilisi înghiţit de tulburări revoluţionare și rasiale. Într-adevăr, timpurile tulburi
se reflectau, în general, într-o distrugere a relaţiilor de prietenie. Belîi a continuat să îi răspundă lui Florenski la un nivel
personal, dar nu și prietenilor lui. Frăţia creștină de luptă a
lui Ern și Sventsitski nimicise, i-a scris înapoi lui Florenski,
122

Societatea a devenit cunoscută mai târziu ca Societatea filozofico-religioasă din Moscova în memoria lui Vladimir Soloviev.
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toată religia din el; toată discuţia despre reforma Bisericii îl
făcea acum „mai scârbos decât uleiul de ricin”. El, a explicat,
reflecta cu atenţie la sociologie și la etica terorismului, dar se
bucurase de scrisoarea lui Pavel Aleksandrovich, care explica aderarea sa personală la Biserică și s-a gândit că undeva
în străfundul lui, el era încă probabil creștin. Florenski a răspuns acestei scrisori abia mai bine de un an mai târziu când,
pe 31 ianuarie 1906, el a scris: „Îmi aduc aminte adeseori de
tine, dragă Boris Nikolaevich, dar cu cât te simt mai aproape,
cu atât mai puţin vreau să vin să te văd, din moment ce știu
că Moscova și tot ce e legat de Moscova – mă va pune într-o
stare proastă...”123 Scrisoarea este într-o cheie minoră; Florenski mărturisește dificultatea înfăptuirii unei relaţii de prietenie perfecte, fără secrete, și se plânge că nu are unde să-și publice lucrarea: pentru unii este prea modernistă, pentru alţii
prea matematică, pentru alţii prea mistică și prea teologică.
Pe de o parte, nu poate abandona metoda pe care o adoptase,
pe de altă parte, credea că, prin căderea într-un studiu și o
meditaţie neproductivă, nu își îndeplinește sarcina stabilită.
„Libertatea pe care Dumnezeu o garantează este de așa natură că îl forţează pe om să ia viaţa în serios...” Aceasta a fost
ultima scrisoare rămasă dinainte de 1910124.
Cu toate acestea, Florenski a continuat să ţină legătura cu Ern și Sventsitski, oricât de mult trebuie să fi deplâns
apropierea lor combativă de reforma Bisericii, și cu Societatea
în memoria lui Vladimir Soloviev, care nu a fost deschisă în
mod oficial până în toamna anului 1906,125 și în care, împreu123

P. A. Florenski, scrisoare către Andrei Belîii din 31 ianuarie 1906, din
Sergiev Posad, E. V. Ivanova, Florenskii i simvolisty, pp. 474-476.
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P. A. Florenski, scrisoare către Andrei Belîii din 14-18 noiembrie 1910,
din Sergiev Posad, ibid. pp. 476-477.
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Societatea a fost înfiinţată și condusă de Grigorii Rachinsky (18591939), la iniţiativa lui Serghei Bulgakov. Alţi membri fondatori, cu
excepţia lui Andrei Belîii și Florenski, au fost Viacheslav Ivanov, Nikolai
Berdiaev, Ern, Sventsitsky și prinţul E. N. Trubetskoi.
126

Transformarea radicală: Toamna 1904 – Toamna 1908

nă cu Bulgakov și Nikolai Berdiaev, vechii săi prieteni, erau
extrem de activi. El de asemenea a evaluat posibilitatea de a
publica, oferită de Put’ (Calea), revistă finanţată de Morozova și care colabora îndeproape cu Societatea Vladimir Soloviev, cu mulţi din prietenii lui de altădată și din mentorii din
perioada în care era student la Universitatea din Moscova.
Cu toate acestea, nu a fost necesar ca Pavel Aleksandrovich să călătorească la Moscova pentru a experimenta
șocurile seismice care tulburau profund societatea rusă. Biserica însăși era în stare de efervescenţă. Pobedonostsev se
retrăsese din funcţia de procurator al Sfântului Sinod după
publicarea Manifestului ţarului din octombrie și a fost înlocuit de un prieten liberal al contelui Wi e, prinţul Aleksei Obolenski, care fusese în fruntea instituţiei unei comisii
pre-sinodale, ai cărei membri erau aleși din rândul clerului
alb și negru și din profesori laici de la academiile teologice,
pentru a discuta structura și agenda Soborului, cu care, toţi,
așa părea, de la ţar în jos, erau acum de acord că ar trebui
să fie numit. Comisia s-a deschis pe 6 martie 1906, la Mănăstirea Aleksandr Nevsky din St. Petersburg, și s-a angajat
într-un program ambiţios de muncă preliminară – ignorată
de Prima Dumă gălăgioasă și insultătoare, slăbită în urma
șocurilor revoluţiei care au continuat să submineze societatea al cărei suflet fusese cândva Biserica și care acum părea
gata să marginalizeze creștinismul în totalitate. În mai puţin
de două luni a venit reacţia. Pe 17 aprilie, Wi e a fost demis,
Stolypin ales în locul lui, iar Obolensky înlocuit de prinţul
Aleksei Shirinsky-Shikhmatov, pe care Wi e, pe bună dreptate, îl poreclise o dată „șah mat”, și care odată suspendase
lucrările Comisiei. În iulie 1906, dizolvarea Primei Dume a
crea oportunitatea unei remanieri, Petr Izvolsky devenind
procurator al Sfântului Sinod pentru următorii trei ani. Deși
a convocat comisia presinodală din nou pe 25 octombrie
1906, a dat delegaţii doar până în 15 decembrie, când comisia a fost desfiinţată rapid de ţarul însuși. Lui Stolypin i-a
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fost foarte clar că pentru a convoca un Sinod deplin al Bisericii Locale, mai ales dacă li s-a permis laicilor și clericilor albi
să participe, însemna să dea naștere unei tulburări. Politicile
sale, de succes, pe termen mediu, dar dure în timp și dezastruoase pe termen lung, au preconizat reforma economică,
controlul ideilor sociale înflăcărate și represiunea nemiloasă
a activităţii revoluţionare. De-a lungul anului 1906 și ulterior chiar, cei mai moderaţi și luminaţi reformatori bisericești,
opoziţia loială, cum ar fi mitropolitul Antonii (Vadkovsky),
care nu cu mult timp în urmă își dăduse binecuvântarea
instituţiei Întâlnirilor filosofico-religioase din St Petersburg,
dar care refuzase să o dea Ligii Poporului Rus, au devenit
subiectul calomniei și abuzului în publicaţiile sponsorizate
de Ligă, o organizaţie reacţionară legată de „Sutele Negre”,
care era sub ascultarea ţarului.
Cu toate acestea, până la demisia lui Wi e și puţin după
aceea, libertatea de exprimare, de întrunire și de publicare
garantate de Manifestul din octombrie au fost păstrate. A
fost clar pentru toată lumea că această perioadă de relaxare
va fi scurtă și că autorităţile se pregăteau să folosească forţa
pentru a înăbuși dizidenţa. Societatea a prins momentul să
dea frâu liber indignării sale tare și răspicat – sau, cel puţin,
să avertizeze și să stăruiască pe lângă puteri să instituie mai
degrabă un proces de reconciliere decât de retragere. Academia Teologică însăși era în stare de agitaţie, profesorii fiind
la fel de radicalizaţi ca și studenţii.
Florenski a fost tras după ceilalţi. Pe 18 martie 1906 i-a
trimis o carte poștală lui Bulgakov, în Kiev, oferindu-se să
distribuie o proclamaţie de la Frăţia creștină de luptă împreună cu „o scrisoare deschisă pentru episcopi”, pe care el
însuși o pregătise, indicând faptul că îl pusese deja în contact
pe Ern cu preoţii simpatizanţi126 – având grĳă, potrivit modei
conspiraţionale, să o trimită mai degrabă de la Moscova decât
126
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din Sergiev Posad. Cu patru zile înainte, în duminica Sfintei
Cruci, el însuși rostise o predică de pocăinţă mișcătoare, ‘Strigătul sângelui’, insuflată de sentinţa la moarte a locotenentul
Shmidt, declarând că „fiecare împușcătură a plutonului de
execuţie a ţintit trupul lui Hristos”. A fost, cum se cădea unei
predici din postul Mare, o chemare la pocăinţă fără a ţine
seama de persoană. Noi îi asuprim pe aceia care ne hrănesc,
spunea Florenski, iar rugăciunile noastre nu se pot ridica la
Dumnezeu decât dacă ne căim127. Predica a fost primită cu
entuziasm de către colegii săi (studenţi) de la Academie, care
s-au strâns împreună pentru a o tipări în forma unei broșuri,
pe care Frăţia a răspândit-o repede în Moscova, și care, prin
intermediul lui Ern, a ajuns curând până la Brikhnichev, în
Tbilisi. Ea nu a fost în mod intenţionat inflamatoare. Shmidt,
care se purtase curajos și susţinuse un discurs mișcător la
procesul său, descriindu-se nu ca un instigator, ci ca un om
simplu, pus la curent cu valul de entuziasm elementar al
lumii, care, refuzând să-și retragă sprĳinul pentru marinarii răzvrătiţi de sub comanda sa din timpul insurecţiei de la
Sevastopol, din 1905, a fost o victimă ce stârnește compătimire, fiind mai târziu imortalizat de către Pasternak. Florenski
nu a ţesut foarte mult intrigi politice, urmând exemplul lui
Vladimir Soloviev, al cărui avertisment că sângele aduce tot
sânge, într-o scrisoare deschisă în care cerea îndurare pentru
asasinii lui Alexandru al II-lea, îl costase postul de la uni127

Citat de C. A. Volkov în ‘P. A. Florenskii’, Pro et Contra, p. 155. Textul
‘Vopl’ krovi’, publicat în Sergiev Posad, în pamfletul din 1906, trebuia să fi
fost deja reprintat în Sochineniia, dar vezi nota completă despre predica lui
Florenski, arestarea și intervenţia ulterioară a rectorului Academiei care
conţine textul apelului făcut de către studenţi autorităţilor Bisericii și al
scrisorilor episcopului Evdokim în sprĳinul lui Florenski și Pivovarchuk,
trimise către F. V. Dubasov, guvernatorul Moscovei, în Pavel Florenskii:
‘Cherez podvig i krest’, publicat în Novii zhurnal, No. 243, 2006. Vezi, de
asemenea, Igumen Andronik. ‘Gomileticheskoe nasledie sviashchennika
Pavla Florenskogo; Nyne i prisna, No. 23-24, 2006, pp. 153-184.
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versitate în 1881128. ‘Strigătul sângelui’ a anticipat în același
mod lucrarea lui Lev Tolstoi, ‘Nu pot păstra tăcerea’, din
1908. În primăvara turbulentă a anului 1906, cu toate acestea, consecinţele pentru tânărul și necunoscutul ei autor au
fost mai mari. Autorităţile de la Academie, dintre care multe
au fost înduioșate de predica celui mai genial student, au
privit îngroziţi cum șoarecele de bibliotecă, tânăr și zvelt,
Florenski, împreună cu un alt student care jucase un rol remarcabil în întâlnirea studenţească și în compunerea scrisorii deschise către episcopi, Mikhail Pivovarchuk, erau târâţi
în temniţă de către armata seculară și condamnaţi la trei luni
în dura și crunta închisoare Taganka. Florenski a săvârșit
doar zece zile din sentinţa sa și atât el, cât și Pivovarchuk
au fost eliberaţi la timp pentru Paști mulţumită intervenţiei
pline de dinamism a rectorului Universităţii, episcopul Evdokim, și a lui Grigorii Rachinsky, fondator și conducător al
Societăţii Vladimir Soloviev, protector al lui Serghei Soloviev
și prieten cu Andrei Belîi. În mod natural, prietenii de odinioară ai lui Florenski, care erau într-un constant conflict cu
legea, deși niciunul dintre ei nu fusese încă arestat, au fost
foarte preocupaţi pentru ,,bietul Pavlusha”129 – chiar dacă,
judecând după tonul destul de amuzat al scrisorilor lor, au
considerat că a fost foarte puţin proabil un erou revoluţionar.
Pe scurt, faima lui Florenski s-a răspândit de la un capăt la
altul al Rusiei și chiar și cei din grupul lui Merezhkovski l-au
iertat pentru o clipă pentru aderarea lui la „Biserica istorică”
deoarece au considerat că această predică era din „viitoarea
lor Biserică”. Ei au sugerat ca el să fie convins să își scrie gân128

Poemul epic narativ al lui Boris Pasternak, ‘Locotenentul Shmidt’,
a fost scris la mĳlocul anilor 1920, una dintre multele evocări ale patosului din 1905 și ale victimelor reacţiunii, într-o căutare a subiectelor
revoluţionare care, în acel timp, încă păstrau un interes emoţional al repulsiei din ce în ce mai mari a poetului cu privire la „operaţia” bolșevică
pe care odată o admirase.
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durile în închisoare130 ca o contribuţie la o colecţie de articole
revoluţionare pe care plănuiau să o publice la Paris, o sugestie deplânsă de Bulgakov ca fiind complet lipsită de tact și
de compasiune. Florenski nu a căutat niciodată să profite de
pe urma incidentului și, în acest moment, a fost reprimit la
Academie. Toate acestea, însă, fără nicio îndoială, i-au redat
credibilitatea și i-au îmbunătăţit reputaţia în rândul vechilor
săi prieteni din elita intelectuală.
În 1907, Florenski l-a omagiat pentru ultima dată pe Andrei Belîi cu publicarea propriilor sale poezii cu titlul derivativ În veșnicul azur (V vechnoi lazure)131. De asemenea, el a
devenit membru al Cercului de căutători ai iluminismului
creștin (Kruzhok ishchushchikh khristianskogo prosveshcheniia), înfiinţat de fostul discipol al lui Lev Tolstoi, acum
ortodox ferm, Mikhail Novoselov, și deputatul zemstvo Fedor
Samarin. Cercul a cuprins unii membri ai Societăţii Vladimir
Soloviev, precum Bulgakov și Trubetskoi și, pentru o perioadă de timp, Berdiaev și Marie a Shaginian, dar a avut o
orientare mai conservatoare și mai neo-slavofilă. Comunitatea s-a extins la Pavel Mansurov, director al arhivei Ministerului Afacerilor externe, Valentin Kozhevnikov, discipol al
lui Nikolai Fedorov, noul rector al Academiei Teologice din
Moscova, episcopul Fedor (Aleksandr Vasil’evich Pozdeevsky) și preotul Iosif Fudel. Pe măsură ce au trecut anii, mai
degrabă decât Societatea Vladimir Soloviev, acesta a fost cercul pe care Florenski avea să îl găsească compatibil (gândirii
sale) și, cu toate că niciodată nu s-a rupt în totalitate de Ern și
El’chaninov, în anii dintre revoluţii, avea să colaboreze mai
130

Bulgakov către A. S. Glinka, scrisoare din 17 May 1906, Vzyskuiushchie grada, scrisoarea 36, p. 98.
131
Pavel Florenskii, V vechnoi lazure. Broșura a fost alcătuită din extrasele unei publicaţii din revista Khristianin, 1907 nr. 4. Vezi E. V. Ivanova
‘O literaturnykh opytakh Florenskogo’, Pavel Florenskii i simvolisty, p. 21.
O poezie, ‘În pace’, a fost publicată în 9 aprilie 1906 în ziarul de scurtă
durată al lui Bulgakov, Narod.
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apropiat și mai amical cu Novoselov, Bulgakov și mai târziu,
bineînţeles, din 1909, cu propriul său rector, episcopul Feodor
– întru totul parteneri mai sobri dacă nu mai puţin deschiși.
Convergenţa lumii lui, lumii Bisericii și lumii intelectualităţii
artistice și știinţifice radicale, prima fiindu-i reprezentată de
liniștea din Sergiev Posad, cealaltă de camerele pline de fum
din Moscova, una încrustată în tradiţie, cealaltă zdrenţuroasă
și centrifugă ca urmare neplăcută a unei revoluţii și aflându-se în așteptarea următoarei, a fost consecinţa naturală a
dorinţei constante a lui Florenski de a dobândi o viziune asupra lumii atotcuprinzătoare prin intermediul experienţei. Din
aprilie 1906 el a fost îndeajuns de sigur de vocaţia sa astfel
încât să reia o corespondenţă cu prietenul său matematician,
Luzin, care se refăcea la Paris, în acel timp, în urma unei căderi nervoase. Lumea Bisericii, cu toate acestea, câștiga treptat o influenţă dominantă asupra inimii și asupra minţii.
Încă de la începutul celor patru ani de cursuri ai lui Florenski la Academia Teologică din Moscova, experienţa de zi
cu zi a vieţii trăite în comunitate în apropierea celor mai sfinte și mai vechi dintre mănăstirile rusești, resursele excelente
de la biblioteca Academiei, noii prieteni și noile domenii de
studiu au fost completate de un schimb stimulator de idei cu
personalul didactic. Conducătorul de studii pentru teza lui
Florenski, profesorul Serghei Glagolev, avea o părere atât
de bună despre elevul său încât, de la începutul anului trei
la Academie, în toamna anului 1907, l-a încurajat să își asume predarea unui curs intern de istoria filozofiei. Profesorul
Aleksei Vvedensky a fost o autoritate recunoscută în ceea
ce privește filozofia lui Kant ale cărui opinii influenţaseră
gândirea lui Florenski cu privire la monadologia filozofului
german în comunicările sale știinţifice pentru cercul filozofic
al studenţilor de la Universitatea din Moscova. El făcut ca
traducerea lui Florenski să fie publicată în revista Academiei132. Vvedensky a fost fondatorul Școlii Ontologice, o școală
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P. A. Florenskii, ‘Immanuil Kant. Fizicheskaia monodalogiia’, Bogo132
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inspirată din tradiţia Sf. Serghie, al cărei etos a corespuns
perfect cu înclinaţiile și practica lui Florenski și care a fost
predominant în acel timp la Academia Teologică din Moscova și în cadrul revistei sale Bogoslovskii vestnik133.
Vvedensky a fost cel care, în decembrie 1904, iniţiase
corespondenţa dintre Florenski și Vladimir Mashkin (arhimandritul Serapion), un fost student de-al lui Vladimir Soloviev, cu o diplomă în matematică, care petrecuse patru ani
în Muntele Athos înainte de a se călugări. Mashkin elaborase
un sistem al filozofiei creștine bazat pe matematică și a fost
bucuros să-l invite pe studentul excepţional, care părea să
împărtășească atât de multe din interesele sale, să-l viziteze la
Pustia Optina, unde ducea o viaţă de sihastru. Cu toate acestea, el a murit în februarie 1905 înainte ca o întâlnire să poată
fi aranjată. Florenski și-a petrecut o parte din vacanţă (augustseptembrie 1905) lucrând la arhiva lui Mashkin la Sihăstria legendară de la Pustia Optina și, cu binecuvântarea stareţului,
a luat cu el la Academie manuscrisul unui tratat de filozofie
de 2250 de pagini și alte lucrări pentru a le pregăti de publicare. Cu toate că nu a fost în stare să ducă la îndeplinire această sarcină editorială vastă, Florenski a avut mult de câștigat
de pe urma contactului postum cu un explorator spiritual cu
aceeași gândire, aflat în căutarea unei viziuni asupra lumii
bazate pe matematică și iluminate de experienţa religioasă. În
același timp, Mashkin a reprezentat o continuitate binevenită
a tradiţiei lui Vladimir Soloviev. Florenski a recunoscut deschis influenţa lui Mashkin asupra tezei sale134 și a pus la suflet
slovskii vestnik, No. 9, 1905, pp. 95-127.
133
Vezi E. V. Ivanova. ‘San Sergie e la formazione interiore de Pavel A.
Florenskii’, în N. Kautchtschivchwili, A. Mamaid (ed.) San Sergio e el suo
tempo, Magnano, 1996, pp. 246-247. De asemenea, cap. 3, n. 23.
134
În mod inevitabil, probabil, au existat acuzaţii de plagiat. Vezi M.
Zust, n. 2. Pentru o notă detaliată cu privire la acestea, iniţiate de recenzia arhimandritului Nikanor (N. P. Kudriavtsev) făcută la Stâlpul și
temelia adevărului în Missionerskoe obozrenie, I și II, 1916, și reînnoită de R.
133
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învăţătura călugărului că, mai presus și dincolo de toate ideile, „arta artelor este chiar viaţa trăită în Dumnezeu”135.
În ciuda tuturor plângerilor lui Florenski faţă de Belîi cu
privire la dificultatea cu care s-a confruntat în găsirea de editori în acești ani de tranziţie, loialitatea faţă de învăţăturile
Bisericii a deschis nu doar noi subiecte și domenii de interes, ci și noi deschideri pentru publicaţii, în mod particular
pentru traduceri136. Este adevărat, eseul semestrial despre
A. Gal’tseva și A. M. Pentkovsky în studii separate publicate în 1988 și
1990. Speculaţia este bazată pe faptul că opera majoră a lui Mashkin a rămas, într-adevăr, nepublicată și, după cum Zust indică în mod corect, ar
putea fi dovedită de un studiu detaliat al textului. În cursul anului 1906,
Florenski a publicat ‘Pis’ma i nabroski arkhimandrita Serapiona Mashkina’ (Scrisori și note brute ale Arhimandritului Serapion Mashkin)
in Voprosy religii, I, 1906, pp. 174-183 și, în același număr al acestei reviste, ‘K pochesti vyshnago znaniia. Cherty kharaktera Arkhimandrita
Serapiona’ (‘În onoarea cunoștinţelor mai înalte. Trăsătri de caracter ale
Arhimandritului Serapion’), unde el comentează asupra obscurităţii de
nedorit a eroului său și a mormântului său necunoscut, exclamând cu
puţin patos: ,,Unde să găsesc un editor pentru aceste 2250 de pagini?
Unde să găsesc un cititor pentru tine?” (p. 217). În același timp, după
cum arată scrisoarea din 1906 trimisă lui Belîi, el a avut bătăi de cap pentru a găsi un cititor. Într-adevăr, el și Vvedensky au fost printre puţinii
cititori potenţiali ai lui Mashkin. Cu toate acestea, Florenski s-a întors
să lucreze la arhivă reușind publicarea scrisorilor de la V. N. Amfiteatrov către arhimandritul Serapion în Bogoslovskii vestnik, No. 6, 1911, pp.
327-350 și No. 2, 1914, pp. 508-534 și cu nota ‘înspre o viaţă’: ‘Dannye
k zhizne-opisaniiu arkh. Serapiona Mashkina’, Bogoslovskii vestnik, No.
2-3,1917, pp. 317-354. Toate cele de mai sus au fost republicate în S 1.
135
S 1, p. 211.
136
Printre traducerile lui Florenski din această perioadă se numără:
R. Zom ‘Tserkovnyi stroi v pervye veka khristianstva’ (traducere din
germană a lucrării lui R. Sohm, Kirchenrect. Band I. Die geschichtlichen
Grundlagen, Leipzig, 1892), publicată sub forma unei cărţi, la Moscova,
1906; ‘Molitva Simeona Novogo Bogoslova’ (o rugăciune a Sfântului Simeon Noul Teolog), Khristianin, No. 1,1907, pp. 245-247 și ‘Plach’ Bogomateri: predislovie k kanonu’ („Plâgerea Maicii Domnului: prefaţă la
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‘Conceptul Bisericii în Sfânta Scriptură’ nu a fost publicat în
perioada vieţii lui Florenski137, dar o încercare de a stimula
o corespondenţă în stil rozanovian138 despre ‘Întrebări despre autocunoașterea religioasă’, în care le cerea creștinilor
practicanţi să împărtășească cu publicul cititor experienţa
Sfintelor Taine, a apărut în serie în ziarul modest, dar relativ mai citit, Khristianin, fiind republicată apoi sub formă de
pamflet139. Revista Academiei, Bogoslovskii vestnik, a publicat introducerea lui Florenski la eseul lui El’chaninov despre Speransky, în care a pledat pentru nevoia unui studiu
sistematic al literaturii mistice (la fel ca în cazul interesului
său de la început în spiritism, foarte elaborat mai târziu de
către Carl Jung) și propriul său articol despre Ispitele Sfântului Antonie a lui Flaubert, subliniind absenţa bucuriei în nota
romancierului francez cu privire la rezistenţa Sfântului la
ispite și în consecinţă, slăbirea ispitelor înseși140. De asemenea, Bogoslovskii vestnik, deși cu o anumită reţinere, a publicat
articolul ‘Despre tipurile de creștere’ într-un fel haotic, dar
foarte interesant și revelator, articol pe care Florenski l-a scris
canon”), Khristianin, 3, 1907, pp. 601-606.
137
Acest eseu a fost publicat pentru prima dată în 1974 cu titlul ‘Ekklesiologicheskie materialy. Poniatie tserkvi v sv. pisanii’, Bogoslovskie trudy,
12, 1994, pp. 73-183 și mai târziu în S I, pp. 318-488.
138
În revista lui Merezhkovsky, Novyi put’, Rozanov avusese propriul lui
spaţiu în care publica adesea scrisori ale cititorilor pe teme delicate, relevante regulamentelor ecleziastice cu privire la recăsătorirea preoţilor văduvi,
divorţaţi etc – cu propria sa introducere și cu un comentariu personal.
139
P. A. Florenskii, ‘Voprosy religioznogo samopoznaniia’ (Întrebări ale
cunoașterii de sine religioase), Khristianin I, 1, 1907, pp. 205-216; II, 3,
1907, pp. 365-453; III, 10, 1907, pp. 436-439 și, în formă de carte cu același
titlu, Segiev Posad, 1907.
140
A. P. Florenskii, ‘Predislovie k state A El’chaninova “Mistitsizm MM
Speranskogo”’ (Introducere la un articol de-al lui A. Elchaninov ‘Misticismul lui M. M. Speransky’ Bogoslovskii vestnik, No. 1, 1906, pp. 90-93; A.
P. Florenskii, ‘Antonii romana i Antonii predaniia’ (Antonie al romanului și Antonie al tradiţiei), Bogoslovskii vestnik, No. 1, 1907, pp. 119-159.
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în Caucazul său natal, acasă în Tbilisi, în timpul vacanţei de
vară din 1905, „într-o conflagraţie de bombe și proteste”, o
lucrare pe care editorul a găsit-o „nu fără interes, dar grea și
foarte matematică”141, însă care în mod neașteptat se încheie
cu o experienţă intensă și personală, cu prima scrisoare spirituală de dragoste pentru Serghei Troiţki, „prietenul liniștit
și blajin” căruia îi sunt adresate toate „scrisorile” următoare
din Stâlpul și temelia adevărului, dizertaţia în formă epistolară
care avea să constituie – cel puţin până la recenta exhumare
a operei nepublicate de mai târziu – pretenţia cheie a lui Florenski pentru reputaţia de teolog142.
Ideea de bază a celor scrise de Florenski, ca student al
Academiei Teologice, indiferent dacă abordarea era filozofică, literară, matematică sau teologică, a fost căutarea ,,unei
experienţe religioase vii” ca ,,singurul mod legitim de a
înţelege dogmatica”143, dar, să spunem cel puţin că își arunca plasa prea departe și fără experienţă. „Fuziunea holistică” a continuat să îl ocolească.
Dintre toate lucrările redactate în această perioadă, cea
mai spontană și mai puţin ideologică este colecţia de chastushki din ţinutul Kostroma144, care stă ca un unicum printre
publicaţiile lui Florenski, deocamdată ca o parte integrală a
experienţei sale de viaţă. Studiul a fost produsul interesului
141
P. A. Florenskii, ’O tipakh vozrastaniia (Despre tipurile de creștere),
Bogoslovskii vestnik, No. 7, 1906, pp. 530-568. De asemenea, în S 1,
pp. 281-318. Note, pp. 725-728
142
Stolp i utverzhdenie istiny, Put’, Moscova, 1914. Începută ca o dizertaţie
în timpul celor patru ani de studiu, prezentată pentru obţinerea unei
diplome de master sub denumirea ’O religioznoi istine’ (Despre adevărul
religios) și, astfel, publicată în Sergiev Posad. Versiunea completă a
conţinut capitole pe care simpatizanţii lui Florenski le-au considerat inaccepbile pentru Sinod, care trebuia să aprobe diploma.
143
Din introducerea la Stolp.
144
P. A. Florenskii, Sobranie chastushek Kostromskoi gubernii Nerekhtovskogo uezda, izd. Kostromskoi gubernskoi uchenoi arkhivnoi komissii,
Kostroma, 1909 (1910 pe copertă).
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profund al autorului pentru ceea ce Viacheslav Ivanov ar fi
numit cultură populară „sintetică” a Rusiei145 și al prieteniei
sale cu Troiţki, care l-a invitat pentru o parte a vacanţei de
vară din 1905, și de mai multe ori după aceea, să stea cu familia lui în satul natal din Tolpygino, în ţinutul Kostroma.
Aici, cei doi tineri academicieni au combinat activităţi atât
de demne de laudă precum a predica pentru ţăranii locali și
a organiza bibliotecile pentru împrumut cu a colecta chastushki-urile, catrene impovizate care erau în general considerate
caracteristice tranziţiei de la cântecele populare la versurile
cu multe rime și aliteraţii, dar pe care Florenski le-a prezentat ca un gen străvechi, destul de independent, având multe în comun cu epigramele lui Martiale, și cu diverse forme
orientale, precum tanku-ul japonez. Împreună cu Troiţki și
familia acestuia, un prieten student Vladimir Il’insky și unul
dintre ţăranii locali, au adunat o mulţime de material care
arunca o lumină de mare preţ asupra unei tradiţii orale în
stare rapidă de ofilire și au depus mult efort pentru a furniza
o transcriere fonetică exactă a dialectului. În introducerea
colecţiei, Florenski a subliniat nu doar asemănările dintre
chastushka și formele străvechi, ci și asemănările cu poezia
contemporană: paralelismul, schimbările bruște, adesea pur
asociative, de temă și de registru, soundpainting (onomatopeea, asonananţa, aliteraţia), individualismul, subiectivismul, concentrarea anistorică asupra momentului prezent
spre excluderea trecutului și a viitorului. Cartea a devenit
foarte populară în rândul poeţilor moderniști. Hippius și
Briusov încercaseră deja să imite chastushka, Belîi a exploatat în mod extensiv ritmurile acestora în poezia lui de după
1905 iar Blok, care a așezat genul în înalta poezie Cei doisprezece, și-a păstrat copia cărţii lui Florenki de-a lungul perioadei Războiului Comunist, când frigul l-a obligat să vândă
sau să pună pe foc o bună parte a bibliotecii sale, incluzând
și mai cunoscuta operă Stâlpul și temelia adevărului.
145

Viacheslav Ivanov, ‘O russkoi idee’, SS, Vol. III, pp. 321-338.
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În timp ce lucra la colecţie, Florenski a impregnat cu
înflăcărare ritmurile vieţii de zi cu zi în provincia rusă, în
special în casa lui Serghei. Armonia pe care a perceput-o între familia preotului și ţăranii enoriași, păstrarea obiceiului,
postul și desfătarea împletite cu obiceiul de zi cu zi și întrepătrunderea muncii sezonale, a căsătoriei, nașterii, mâncatului
și băutului cu perspectivele religioase străvechi s-au unificat
pentru a induce și pentru a consolida, cu o convingere crescând încet, faptul că propriii săi strămoși preoţi, dintre care
unii fuseseră originari din această regiune Kostroma, apucaseră în mod fatal pe căi greșite când și-au abandonat chemarea. Poezia ‘Kostromskaia storona’, dedicată lui Serghei „cu
care am experimentat toate acestea”, este o încercare nostalgică de a evoca spirite greu de prins și celebrări rituale
ale acestor strămoși din frunzele șoptitoare, ceaţa ridicată în
rotocoale și ramurile verzi din provincia Kostroma146.
Întotdeauna deosebit de sensibil la natură, Florenski
a răspuns cu inima deschisă acestui pământ nordic puţin
populat cu pădurile sale imense, curate, cu marele fluviu
Volga și cu clădiri rezistente, din lemn. Serghei a fost pentru el întruchiparea prospeţimii, liniștii și simplităţii acestei regiuni. Potrivit creșterii sale și formării timpurii, fiul
preotului era un avocat de încredere al virtuţii tradiţionale
creștine, al smereniei intelectuale și al ascetismului moderat. Prometeicul Florenski, fiu al luxuriantei Colchida cu
abisurile sale sulfuroase și mirositoare, parfumurile sale,
otrăvurile și culmile arse de soare, detestase întotdeauna
morala de orice fel și nu era în mod natural smerit. În Serghei, însă, frumuseţea certitudinilor mai simple l-a amuţit
precum o revelaţie a blândeţii deslușite, o întrupare a principiului sofianic oferit lui personal și comparabil numeroaselor manifestări ale Sofiei prin intermediul dragostei
146

Pavel Florenskii, ‘Kostromskaia storona’, Pavel Florenskii i simvolisty,
p. 187. Poemul a fost scris pe 5 august 1907, cu ocazia primei sale vizite
la Tolpygino.
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lirice, cavalerești, cu atâta ardoare predicată în acel timp de
Belîi și Serghei Soloviev în cultul lor complet confuz pentru Liubov Mendeleeva și ,,de mulţi alţii care se bucură de
harul special”147 așa cum este perceput prin prisma poeziei
lui Vladimir Soloviev și a lui Blok.
Odată, el și cu mine a trebuit să așteptăm împreună cu șeful
de tren toată noaptea rece în cabina sa din staţie. Extenuat din cauza a două nopţi nedormite și plin de frig, fără să
vreau mi-am lăsat capul să cadă pe genunchiul prietenului
meu și am adormit. În somnul meu, el mi-a apărut ca un arhanghel și am știut că mă apăra de toate forţele întunericului. Probabil, în acea noapte rece, flămând și obosit, m-am
odihnit în pace pentru prima dată în viaţa mea...148

Cei doi tineri au făcut un pact al prieteniei în Hristos, al
celibatului și al fidelităţii reciproce, pe care Florenski l-a privit
la fel de obligatoriu ca o căsătorie sau un jurământ monahal.
Întotdeauna, cu seriozitate sau cu spumoasă divina levitate
(cu frivolitate divină), a fost cinstit cu sine însuși: întotdeauna încrezător și pur ca un porumbel, întotdeauna înţelept
precum un șarpe... Pur și translucid în adevăratul înţeles al
cuvintelor, neîntinat și fără pată. Probabil cel mai potrivit cuvânt este feciorelnic – nu în sensul lui παρθενεία sau ἀγαμία
(celibatar), ci în sensul cuvântului ἁγνεία (imaculat).149

În același timp, Serghei nu era deloc palid sau alb la
faţă. Un vegetarian care nici nu a fumat și nici nu a băut,
era chiar deschis și chiar temperat, cu un simţ pământesc
147

P. A. Florenski, scrisoare către Andrei Belîi pe 15 iulie 1905, E. V. Ivanova, Pavel Florenskii i simvolisty, p. 38. În această scrisoare, Florenski
scrie despre articolul lui „Despre tipurile de creștere” ca ,,o abordare
matematico-psihologică a problemei acelora care sunt sub protecţia directă a Sofiei”, p. 37.
148
P. A. Florenskii, ‘O tipakh vozrastaniia’, S I, pp. 316-317.
149
Ibid., p. 312.
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al distracţiei și cu o simpatie arzândă pentru reforma din
Biserică, un om de la ţară înrădăcinat în sentimentele de comuniune cu ţăranii printre care își petrecuse copilăria. Chiar
și atunci când făcea pe nebunul, râdea sau vorbea prostii, a
observat prietenul său, Serghei radia seninătate. De fapt, Pavel chiar a verificat acest lucru, neluându-și niciodată ochii
de la el pentru o zi întreagă în locuinţa lor. În ciuda limbajului „poetic” care avusese un efect dăunător asupra prozei
sale și l-a dat de gol în rapsodiile jenante cu privire la roua
dimineţii și crinii din vale, Florenski nu era un sentimentalist: mai degrabă un spirit titanic, pătimaș și neliniștit. Devotamentul său faţă de fiul preotului, aprobat în mod duios
de către părintele Isidor, care l-a prevenit doar cu privire la
posibilele altercaţii, indiferent ce neliniște trebuie să fi provocat în mintea mai sofisticată a episcopului Antonii, a fost,
în acel timp, plinătate a vieţii și tinerească impetuozitate.
Un efort comun a fost înfiinţarea Societăţii filozofice
ATM150, din toamna anului 1905. Troiţki, mergând pe urmele lui El’chaninov, s-a comportat ca un mĳlocitor între retrasul Florenski și colegii săi, în calitatea sa de secretar al
noii societăţi și de adversar oficial al lucrării lui Florenski
despre ‘Dogmatică și dogmatism’151 pentru societate, prima
încercare de a formula o interpretare a problemelor pe care
avea să le examineze în detaliu în dizertaţia sa. La ședinţa de
deschidere, la care au participat editorul revistei Bogoslovskii vestnik și rectorul arhiepiscop Evdokim (Meshcherskii,
rector din 1903-1909) precum și colegi studenţi, Troiţki s-a
adresat lucrării prietenului său folosind familiarul tu și termeni duri, care au scos la iveală faptul că textul fusese dezbătut în procesul compunerii în intimitatea studiului lor.
Florenski alesese – îndeajuns de provocator – să redacteze
150

Acronimul pentru Moskovskaia dukhovnaia Akademia, Academia
Teologică din Moscova.
151
P. A. Florenskii, ‘Dogmatizm i dogmatika’, S I, 550-570 și note, care oferă un raport cuvânt cu cuvânt al discuţiei asupra lucrării, pp. 740-751.
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cazul, ridicat de căutătorii-de-Dumnezeu la Întâlnirile filozofico-religioase din St. Petersburg (1901-1903) și publicat în
revista lor în proză și în poezie, pentru revitalizarea dogmei
existente și a posibilităţii unei noi abordări, creative – nu în
mod arogant și nepăsător cum făcuseră ei „din extrerior”,
ci în termeni acceptabili pentru Biserică, din interior, ca de
la unul de-al lor. Citându-i pe Merezhkovski, Minsky, Viacheslav Ivanov și pe alţii care au căutat experienţa religioasă
directă, relevantă vieţii contemporane și, în special, o clarificare a învăţăturii Bisericii cu privire la a Treia Persoană a
Sfintei Treimi și la iminenţa zilelor eshatologice, el a subliniat cu umor moderat că teologia dogmatică – chiar și, dacă
nu în mod particular, printre ortodocșii adevăraţi – a produs
„căscaturi înăbușite în mod politicos” în locul acelei „arderi
interioare” simţite de apostolii care au mers împreună cu
Hristos cel Înviat spre Emaus. Fostului seminarist, Troiţki, i
se părea ca și cum inteligentul său prieten submina certitudinile adevărate în jurul cărora „fraţii lor mai mici” au construit edificiul credinţei: „Am ascultat deja lucrarea ta și nu
am fost mulţumit de ea, nici atunci și nici acum”, a izbucnit
el la începutul dezbaterii. Pe tot parcursul acesteia a insistat,
referitor la cerinţa potrivit căreia dogma ar trebui să formuleze experienţa religioasă personală, că era prea subiectivă
și confuză pentru minţile mai slabe, și cu siguranţă nu de
încredere, din moment ce punea mai mult preţ pe „suflet”
sau „inimă” în defavoarea „duhului” și al „adevărului”.
Editorul revistei Bogoslovskii vestnik, Ivan Popov, a fost
mai puţin combativ: „Durerea ta este aproape de înţeles și
împărtășită de toţi: multe dintre învăţături nu mai sunt, într-adevăr, inteligibile pentru noi”152, a fost prima sa reacţie
la neobișnuita, dar sincera lucrare a studentului din anul al
II-lea. Rezumând dezbaterea care a urmat, Popov a conchis
că „vorbitorul a arătat un spirit de respect creștin filial cu totul altfel decât accentul mult prea comun pus pe amorţeala
152

Ibid., p. 745.
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slugarnică în care noi [Biserica învăţătorească] am căzut”153.
Era corect. Florenski alesese să formuleze în faţa colegilor
săi și în faţa profesorilor premisele de la care pornise pentru a deveni un fiu al Bisericii, dar sentimentele sale pentru
cei din grupul lui Merezhkovski și susţinătorii acestora erau
deja amestecate și, într-adevăr, avertizase că s-ar simţi obligat să li se împotrivească în cazul în care ei continuau să
denigreze și să respingă asta154.
153

Ibid., p. 748.
Atitudinea lui Florenski faţă de cei din grupul lui Merezhkovski, mai
târziu împietrită într-o ostilitate ideologică, a fost multă vreme ambivalentă. Pe 15 iulie 1905, în scrisoarea adresată lui Belîi, le trimite salutări și
descrie, cu înţelegere și simpatie, o întâlnire recentă în care a simţit felul
de a fi nefiresc al lui Hippius ca fiind mai degrabă o

154

manifestare a unei frici interioare a de a face o impresie falsă. Este ciudat și nu prea pot să îţi explic ceea am vrut să zic, dar știu foarte bine că
există astfel de oameni, care temându-se de nesinceritate, își pun o mască a
nesincerităţii, acel fel de nesinceritate care nu deformează natura genuină
a personalităţii lor. (E. V. Ivanova, p. 39)
Hippius, a continuat el, îl privilegiase cu o analiză foarte nefavorabilă,
de-a dreptul ofensivă a propriului său caracter – care el s-a temut foarte
tare că ar fi putut să fie foarte corectă: „Ea și-a exprimat o suspiciune care
m-a tulburat și mă tulbură tot timpul, dar pe care nu sunt pregătit să o
discut cu nimeni” (ibid.). Cu toate acestea, el a văzut atât de multă „durere
ascunsă și delicateţe” încât s-a simţit foarte apropiat de ea și de soţul ei,
deși conștient că amândoi, în special, Merezhkovski, erau „îmbufnaţi pe
mine” pentru aderarea la Biserică. Descrierea greșită de mai târziu a lui
Hippius, făcută lui Florenski, ca fiind zhestokovyinnyi (aspră și rigidă) și
fanatică, probabil, vine din eforturile sale încununate de succes de a-și scăpa una dintre surorile mai mici din influenţa cercului ei, pe care prietenul
său Bulgakov, după întoarcerea lor de la Paris în 1908, l-a văzut ca o sectă,
pe baza zvonurilor referitoare la oficierea unui fel de împărtășanie fără
preot, ca într-o sectă. Pentru adevărul cu privire la aceste zvonuri, vezi Z.
N. Hippius, ‘O byvshem’, publicată de Temira Pachmuss în Vozrozhdenie
(Renașterea), Paris, 1970, pp. 218, 219, 220 și 221. Scrisorile lui Florenski
pentru sora în discuţie (Olga, cunoscută familiei ca Valia) fuseseră publicate în revista Nashe nasledie, Nos 79-80 și în numărul următor din 2006. În
1906, el se referă la cei din grupul lui Merezhkovski ca fiind „doar un pic
(chutochku) neortodocși”, cu toate că, mai târziu, se poate să fi simţit un fel
de responsabilitate pentru că îi oferise adresa lor.
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Într-adevăr, cu toate că a continuat să își bazeze argumentele pe gândirea și pe poezia simbolistă, Florenski pare,
pe la mĳlocul celui de al doilea an de la Academie, să-și fi
pierdut legăturile cu presa simbolistă. Un articol despre
Hamlet, care a fost la început un eseu pentru scoală și fusese
oferit apoi revistei Balanţa, fiind supus editării preliminare
în 1903, a rămas nepublicat, dar a fost prelucrat în 1905 și dedicat lui Troiţki. Florenski l-a văzut pe eroul lui Shakespeare
ca pe un caracter religios, nu atât de mult ca pe un indecis și
un pasiv, o personalitate scindată într-un mod tragic, implicat în mod activ într-o luptă prometeică pentru a-L chema
pe Dumnezeu să ia seamă de relele lumii. „Shakespeare”,
a scris el, „dezvăluie procese adânc ascunse în dezvoltarea
spiritului pe care, cu toate că le experimentăm, abia îndrăznim să le intuim și uneori preferăm să nu le intuim”155. Prins
pe piscul unui lumi în schimbare, implicat într-un conflict
fără nădejde, dar obligatoriu pentru a corecta timpul fără
sens, Hamlet știe că este împotriva datoriei sale tragice să se
retragă prin luarea propriei sale vieţi. Rămâne în sarcina lui
să facă ce poate, cu toate că fiind un erou tragic el este obligat
să lupte cu forţele mai puternice decât el, fiindu-i menit să
moară. Noi n-ar trebui, încheie Florenski, aruncând masca
de erudit, precum a aruncat-o el în finalul din ‘Despre tipurile de creștere’, și adresându-i-se direct ,,prietenului tăcut”
ce nu era separat de el însuși, să-i refuzăm bietului prinţ singurul ajutor pe care i-l putem oferi – rugăciunile noastre.
Într-o notă mai luminoasă, la începutul articolului despre Hamlet, Florenski condimentează absurdităţile adaptării piesei lui Shakespeare de către autorul de secol XVIII, Sumarokov. Ofelia, odată ce Claudius și toţi răufăcătorii sunt
expediaţi cum se cuvine pe lumea cealaltă, se pregătește, într-un foarte neverosimil final „fericit”, să se căsătorească cu
Hamlet și își trimite mirele triumfător să-și salute poporul
bucuros, timp în care ea, imediat, se retrage pentru „a da
155

A. P. Florenskii, ‘Gamlet’, S I, p. 269.
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naturii ceea ce i se cuvine”. Pentru Sumarokov, acest lucru
însemna să participe la funeraliile tatălui său, dar pufnitul
în râs pe care fraza o stârnește, în rusă nu mai puţin decât în
engleză (sau în română, n.r.), este a unei piese cu simţul rabelaisian al absurdului, care fără îndoială a contribuit la veselia adunării chastushki-urilor. Florenski s-a plâns în prefaţa
colecţiei sale că cenzura interzisese într-un mod foarte regretabil publicarea versurilor care erau considerate excesiv
de pornografice. Obiceiul ţărănesc de a spune lucrurilor pe
nume a fost, considera el, un obicei sănătos în comparaţie
cu moda pentru pornografie și aluzii fine care se instalase în
rândul elitei intelectuale după revoluţia din 1905: „În sensul francheţii expresiei și absenţei eufemismelor, chastushki
spun deschis, cu o astfel de francheţe deplină, că nu a mai
rămas nimic pentru cântăreţi să spună: totul a fost numit pe
faţă prin intermediul propriului nume”156.
Izbucnirile de umor licenţios ale lui Florenski și înclinaţia
de neclintit pentru vorbirea cu cărţile pe faţă, în unele critici recente, i-au câștigat o reputaţie de a folosi un „limbaj
indecent”157, însă această nuanţă este mult prea „academică”, o percepţie a unei trăsături din compoziţia sa care a slujit ca o „supapă de siguranţă”. La Tolpygino, el a scris o ‘Elegie despre plictisitoarea inteligenţă a lui P. Florenski’: „Vai,
vai, nefericitul P. Florenski a uitat de Kant și Hegel în dauna
turtei dulci și a clătitelor, mănâncă, bea atât de mult încât a
uitat «problema credinţei», a căzut pe patul lui și șade acolo ca un crocodil prăbușit!”158 Astfel de izbucniri ocazionale
sunt de înţeles, uneori chiar încântătoare, pentru un erudit
156

A. P. Florenskii, S I, p. 675.
P. A. Florenskĳ, Mnimosti v geometrii, M 1922, Nachdruck nebst einer
einführenden Studie vom Michail Hagemeister, Specimina Philogiae
Slavicae, herausgegeben von Olexa Horbatsch și Gerd Freidhof, Verlag
O o Sagners, Munich, 1985.
158
P. Florenskii ‘Elegiia na otupenie P Florenskogo’, Tolpygina, E. V.
Ivanova, Florenskii i simvolisty, pp. 169-170.
157
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și om de știinţă subtil, întotdeauna silindu-se să trăiască și să
muncească la limita rezistenţei; cu atât mai mult pentru un
tânăr reţinut, fără rădăcini, aflat în căutarea mântuirii, dar
îndrăgostit de îngheţul rus și de pădure, cabane din lemn,
gătitul în casă și urma pașilor de dans...
Vizitele frecvente ale lui Florenski la Tolpygino l-au determinat să îl invite pe prietenul său Troitsky să își petreacă
o parte din vacanţa de vară, din 1907, cu familia sa în Tbilisi.
Olga Pavlovna l-a găsit pe Serghei ca fiind un om cu care
putea să vorbească mai ușor chiar și decât cu fiul ei. Întreaga
familie l-a primit cu braţele deschise. El le-a răspuns la fel și,
terminându-și cursul la Academie, a decis în acea toamnă să
primească oferta unui post de profesor în capitala Georgiei.
Cât despre Florenski, procesul lent al metamorfozei sale în
sau revenirea la tipul tradiţionalului ortodox Batiushka159, reprezentat de strămoșii din partea tatălui, niciodată încheiat
în totalitate, a luat acum o turnură mai dureroasă. Deși foarte
ocupat cu noile sale angajamente ca profesor și munca grea
depusă la dizertaţie, pe care o vom examina mai detaliat în
formele sale publicate în capitolul următor, el se simţea singur și, uneori, abătut, fără prietenii lui, în camera sa înaltă și
cu boltă, care servea drept dormitor și loc pentru studiu.
Iarna anului 1907-1908 a fost una de pierderi și de lipsuri. Pe 22 ianauarie, Aleksandr Ivanovich Florenski a murit.
Indiferent cât de mult trebuie să fi criticat decizia fiului său
de a intra la Academia Teologică, el fusese un tată binevoitor
și un corespondent apreciativ, care a înţeles discursul matematic a lui Florenski. Într-o scrisoare din iulie 1936 de la
Solovki, Florenski și-a adus aminte cum stătea la masă lângă
fereastră în amurg și parcă uitând că deja crescuse avea sentimentul că era încă în Tbilisi:
Lângă mine, în stânga mea, stătea tata, privind atent așa cum
obișnuia când îmi făceam tema, nespunând nimic. Eram atât de
159

Batiushka – ad li eram, ,,părinte mic”, părinţel; apelativul afectuos
pentru un preot echivalent cu ,,părinte / tată”, ,,mon père”.
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obișnuit cu aceasta încât nu dădeam atenţie, doar mă simţeam
bucuros. Dintr-o dată, mi-am adus aminte că nu eram în Tbilisi,
ci în Posad. Mi-am ridicat ochii și m-am uitat la tata. L-am văzut destul de clar. El s-a uitat la mine, în mod evident așteptând
să înţeleg că era într-adevăr el și că acest lucru era surprinzător,
apoi dintr-o dată imaginea lui a pălit, ca și când ar fi secătuită
de culoare, și a dispărut – nu a plecat, nu s-a descompus, ci a
început foarte repede să-și piardă aspectul real precum decolorarea unei fotografii. Câteva ore mai târziu am primit o telegramă, care-mi spunea despre moartea lui. (S IV, p. 502).

Pe 4 februarie, părintele natural a fost urmat de părintele spiritual; la ora 11, părintele Isidor, trimiţându-l de lângă
el pe tânărul călugăr care îl îngrĳise în timpul ultimelor zile
ale unei suferinţe lungi și chinuitoare, și-a întâlnit Creatorul
cum a crezut de cuviinţă, în sigurătate. Florenski a compus
o operă duioasă și apreciativă în memoria acestuia, „Sarea
pământului”, scrisă în formă populară și publicată în serie
în revista Khristianin, apoi publicată ca o carte de către Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie160.
Pavel Aleksandrovich și-a încheiat studiile la Academie
în vara anului 1908 cu cele mai înalte onoruri, ca cel mai bun
student al anului. Cu toate acestea, absolvirea sa a fost un
anti-climax.
Exaltarea ameţitoare și optimismul Revoluţiei se stingea, iar aceasta avea să se simtă în cercurile Bisericii nu mai
puţin decât în rândul elitei intelectuale sau pe stradă. Stolypin deţinea puterea cu fermitate și, oricât de talentat trebuie să fi fost ca administrator, politicile sale din 1908 au fost
în mod voit represive. Ţarul nu convocase un Sinod Local
și acum era puţin probabil să o facă. Cu aprobarea statului,
episcopul Antonii (Khrapovitsky) a instituit o represiune
metodică în academiile teologice.
160

P. A. Florenskii, ‘Sol’ zemli’, S I, pp. 571-637, publicat pentru prima
dată în Khristianin, 1908, Nos 10-11 și 1909, Nos 1 și 5, și ca titlu separate,
Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie, 1909.
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Cât despre Frăţia creștină de luptă – ea intrase într-un
proces de autodistrugere. Sventsitski, deși avea să se căiască
mai târziu, se implicase într-o serie de conflicte scandaloase și delicte sexuale încoronate de publicarea unui roman161
în care s-a făcut de ocară ca fiind eroul demonic auctorial,
descriind personaje în mod clar asemănătoare lui Ern, Bulgakov și altor „fraţi” ca șarlatani religioși și revoluţionari,
cufundând astfel întreaga mișcare în discreditare și neorânduială. Ern „s-a retras” în căsătorie, filozofie și, tot mai mult,
într-o stare de sănătăte șubredă. În timpul unei perioade
de încarcerare, a prins o răceală dormind pe podeaua tare
din piatră, a suferit o inflamaţie a rinichilor care a devenit
cronică și care, în 1917, avea să îi curme viaţa. „Fraţii” din
preoţie fie s-au conformat fie – mai devreme sau mai târziu – au fost caterisiţi. Unii, precum vechiul coleg de școală
al lui Stalin de la Seminarul Brikhnichev din Tbilisi, au fost
atrași de ţărănimea mai literată, sectară, și de noi cariere în
activitatea editorială și de jurnalism. Alţii și-au fondat propriile lor congregaţii separatiste precum dura Biserică Golgota, condusă de episcopul Mikhail (Semenov) și în scurt
timp îmbrăţișată de Marie a Shaginian. El’chaninov, a cărui implicare în Frăţie fusese periferică și împăciuitoare, s-a
apropiat mai mult de Florenski și și-a petrecut mult timp cu
el în Sergiev Posad, dar vechiul vis al unui grup moderat,
idealist, anonim, activând pentru reformă într-o Biserică binevoitoare și receptivă, zace în bucăţi la picioarele lor.
Peste tot, libertăţile civice garantate de manifestul din
luna octombrie a anului 1905 erau erodate. Experimentul parlamentarismului secular reprezentat de primele două Dume
radicale, neancorate în practică, eșuase, iar a treia Dumă,
aleasă cu un drept electoral mai restrâns, a fost considerată de mulţi ca fiind un loc de vorbărie searbădă. Bulgakov,
singurul din cercul cel mai apropiat al lui Florenski care-și
oferise serviciile de deputat, a fost dezamăgit de politicile interesate și de speculaţia religioasă. Încă din 1906, când ziarul
161

Valentin Sventsitsky, Antikhrist (Antihristul), Moscova, 1907.
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lui Narod (Poporul) fusese închis în Kiev, el a considerat momentul ca providenţial, datorită lipsei de experienţă religioasă a lui și a prietenilor săi. Merezhkovski și cei din cercul lui
nu îi păreau acum cu nimic mai buni decât sectarii rafinaţi.
El, la fel ca Florenski, a început să creadă cu tărie că Biserica
Ortodoxă reprezenta singura cale adevărată pentru a merge
înainte, însă, pentru el, supunerea continuă faţă de stat a rămas o barieră insurmontabilă pentru a intra în preoţie.
De asemenea, Florenski nu a văzut deloc cu claritate
drumul înainte. Dedicarea sa faţă de Biserică a fost irevocabilă, însă următorul pas, acela de a fi hirotonit, depindea fie
de alegerea unei mirese potrivite și intrarea în preoţia mirenilor, fie de a se călugări. Totuși, episcopul Antonii s-a opus
cu tărie dorinţei copilului său duhovnicesc de a a urma calea
din urmă, dar Florenski nu avea nicio înclinaţie spre căsătorie. Deci, fără prea mult entuziasm, ca pe ceva temporar,
a acceptat oferta unei burse de cercetare în învăţământ. În
toamna anului 1908, după două conferinţe de probă despre
‘Antonimele cosmologice ale lui Kant’ și ‘Rădăcinile idealismului în natura umană’162, a fost oficial instalat la Academia
Teologică din Moscova ca bursier cercetător (dozent) și lector
extraordinar de Istoria filozofiei.

162

P. A. Florenskii, ‘Kosmologicheskie antinomii Immanuila Kanta’ S
II, pp. 3-33 publicată mai întâi în Bogoslovskii vestnik, No. 4, 1909, pp.
597-625 și ca o broșură separată, Sergiev Posad, 1909. ‘Obshchechelovecheskie korni idealizma’, S III (2), pp. 145-168, publicată mai întâi în
Bogoslovskii vestnik, No. 2, 1909, pp. 284-297 și No. 3, pp. 409-423.
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5
Răzvrătirea tăcută
A fost un timp: m-am gândit să mă ridic
În sus ţâșnind ca o fântână
Dar, culmea atingând-o,
Sunt aruncat de la-nălţime.
......
Pieirea e aproape, – Dumnezeu departe
Iar, în sufletu-mi, nu îndrăznesc să mă rog
Lui. N-am putere.
Cu ochi plecaţi păstrez tăcerea.
Tu, blândule, miel al lui Dumnezeu
Roagă-te tu, dacă poţi,
spune-o rugăciune în smerenie curată
Pentru cei bolnavi cu sufletul.
Pavel Florenski
16 martie 1907163

V

ladimir Ern, care fusese prezent la prelegerile de
probă bine-primite ale lui Florenski de la Academia
Teologică din septembrie 1908, i-a scris soţiei sale
că Pavlusha le prezentase cu o eleganţă care se potrivea
conţinutului și, deoarece își lăsase părul să crească și să cadă
în bucle după urechi, avea un aer exotic și impresionant –
„în general, un fel de efect străvechi egiptean”164.
163

Pavel Florenskii, ‘Amor fati’, în E. V. Ivanova, Pavel Florenskii i simvolisty, p. 59.
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V. R. Ern, scrisoare trimisă lui E. D. Ern, din 12 septembrie 1908, Moscova-Tbilisi, Vzyskuiushchie grada, pp. 174-175.
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Cu atât mai pătrunzător este contrastul cu autoportretul lui Florenski din acea toamnă, cocoţat pe o ladă din lemn
care servea atât ca scaun, cât și ca masă de lucru, înfrigurat,
singuratic și, mai degrabă, flămând. La începutul semestrului, tânărul asistent se mutase într-o casă izolată, amplasată
pe propria ei parcelă de pământ, cu trei mesteceni, pe strada
Sf. Petru și Pavel.
Era foarte ciudat, seara. Când se întuneca. Ploaia începea să
cadă, bătând ușor pe acoperișul de tablă. Apoi, dintr-odată,
venea din ce în ce mai tare, – scoţând sunetul plictisitor al
ceasului care ticăie. Iar – ploaia – cădea în averse. În suferinţă
strașnică și disperare rece, acoperișul se cutremura. Era un
ciocănit repetat puternic precum bucăţile de pământ îngheţat
pe capacul unui scriu ie in. Se simţea de parcă pieptul meu
ar fi fost gol, iar ploaia rece se scurgea în jos în inima mea,
obosită și descurajată. Ploaia rece de toamnă sufla tristeţe și
neliniște. În întreaga casă nu erau decât două fiinţe vii, eu
și ceasul; cu excepţia faptului că, din când în când, o muscă
bâzâia slab în faţa deschizăturii negre și largi a ferestrei. Ah,
eram chiar bucuros de existenţa muștei.165

Potrivit oricărui standard, opt ani nu sunt o lungă perioadă de ucenicie. Florenski, care a insistat întotdeauna că a
stăpânit noile discipline doar cu preţul efortului stăruitor și
al unui proces lent de asimilare, a terminat, în această perioadă, două cursuri universitare cu diplomă, și-a îmbunătăţit
în mod considerabil cunoștinţele de limbi moderne, latină și
greacă, a învăţat ebraica și a căpătat fluenţă în slavona bisericească, a reușit să stăpânească bine terminologia teologică
și filozofică, a scris o teză despre cercetarea matematică de
165

P. A. Florenskii, Stolp i utverzhdenie istiny. Opyt pravoslavnoi feoditsii
v dvenadtsati pis’makh (Stâlpul și temelia adevărului: încercare de teodicee
ortodoxă în douăsprezece scrisori), Moscova, 1914, retipărită Gregg International Publishers Ltd, England, 1970 (în continuare: Stâlpul și temelia
adevărului), Scrisoarea 10: Sofia, p. 819.
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ultimă oră și a învăţat să folosească formulele matematice,
stenografie în care se simţea ca acasă, pentru ideile teologice
și filozofice pe baza cărora se străduia să găsească o viziune
holistică asupra lumii. Publicaţiile, munca pentru obţinerea
diplomei, poezia și predica din anii săi de la Academie au fost
doar apă de ploaie pe suprafaţa fluxului constant de gândire,
care a intrat în scrierea teodiceei pe care căutat să o comunice
în 12 „scrisori” în primul și în primul rând celeilalte jumătăţi
a lui, prietenul și fratele în Hristos, Serghei Troiţki.
În această prietenie, pecetluită printr-un jurământ al
frăţiei făcut în Biserică înaintea unei împărtășiri euharistice
potrivit unui rit creștin timpuriu, asemănător tainei căsătoriei, Florenski considera că se apropiase de acea stare în care
„doi sau trei sunt adunaţi împreună în Numele Meu” și unde
Împărăţia Cerului poate începe să fie restabilită în inimile
fiinţelor umane căzute. A fost, după cum vedem din poemul
care servește drept mo o al acestui capitol și din scrisorile
private ale lui Florenski, mai degrabă o stare de luptă decât
de seninătate dobândită, un fel de călătorie lungă ascetică,
voluntară, adesea dureroasă, întreprinsă cu bucurie în lumina și căldura dragostei adevărate. Relaţia a fost, a simţit
el destul de coleșitor, calea lui spre Mântuire. El a vrut să îl
înveșmânteze pe Serghei precum un înger în haine frumoase
din pânză naturală din in. Îi plăcea să-i asculte vocea „blândă, tăcută, cordială”166 în timp ce prietenul său întâmpina cu
bucurie ţăranii din satul său natal până la Marea Mănăstire
sau îl îndemna pe vreun om nătâng care-și irosea timpul să
se îndrepte de dragul chipului lui Dumnezeu în care a fost
creat; îi făcea plăcere să îl privească pe Serghei când mânca
și bea (întotdeauna cu cumpătare, căci venise dintr-o familie
săracă și îi plăcea să pună bani deoparte pentru a-i ajuta pe
cei mai săraci decât el, dar cu bucuria fără rezerve a unu166

Nina Zurubova, ‘Mysli i vpechatleniia odnoi materi’, Sbornik pamiati
Sergeia Semenovicha Troitskogo (Symposium in Memory of Sergei Semenovich
Troitskii), Tbilisi, 1912, p. 8.
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ia pentru care desfătarea și postul erau a doua lui natură);
fusese atins la inimă de răspunsul imaginativ al tânărului
pentru alţi oameni, care le-a înfluenţat gustul pentru cărţi și
pictură, de îndemânarea tâmplarului, de vocea încrezătoare,
pură care, din copilărie, Îl preaslăvise pe Dumnezeu în corul
tatălui său pe tot parcursul anului bisericesc; și de indignarea plină de nobleţe cu care Serghei reacţiona la politicile
foarte represive, din anii revoluţiei, ale Sinodului și de entuziasmul său pentru iluminare prin efortul lor comun pentru
a construi o bibliotecă necesară ţăranilor din Tolpygino. În
parte, a fost tortura sufletească a lui Serghei faţă de aprobarea Bisericii de a reintroduce pedeapsa cu moartea, cea care
insuflase predica lui Florenski, ‘Strigătul sângelui’.
Decizia lui Troiţki de a accepta un post pentru a preda
într-o școală din Tbilisi fusese dictată de nemulţumirea sa
cu privire la climatul reacţionar din Biserică după 1906 și
de ceea ce el numea „problema mea dureroasă în privinţa
căsătoriei”167. Dorinţa inimii lui a fost de deveni preot la
167

S. S. Troitskii, Tz perepiski s druziami’, de la Pamiati S S Troitskogo,
p. 38, scrisoare din 23 iulie 1907 pentru prietenul său F. A. Bolshakov, în
a cărui convertire de la Vechile Rituri a jucat un rol esenţial. În scrierea
despre Serghei Semenovich Troiţki, m-am folosit într-un mod necritic de
această colecţie de articole compilate și publicate în memoria acestuia de
către familia și prietenii lui Troiţki, neștiind că ei au publicat fragmentul
din articolul lui Florenski, ‘O tipakh vozrastaniia’ (‘Despre tipurile de
creștere’), conţinând ceea ce am descris în capitolul 4 ca prima scrisoare literară de dragoste pentru Troiţki, fără permisiunea lui, a autorului.
Într-o scrisoare către Sergei Aleksandrovich Tsvetkov din 5 aprilie 1912,
publicată de către Pavel Vasilievich Florenski în Novyi zhurnal (The New
Review), Cartea 234, 2009, pp. 149-150, părintele Pavel lămurește faptul
că acum el consideră figura prietenului ca un portret compozit idealizat,
inspirat nu doar de Troiţki, ci, de asemenea, de Belîi și Ern. Tsvetkov,
care îl întâlnise odată pe Troiţki și îl văzuse în întregime în lumina acestui portret idealizat, n-ar trebui, spune Florenski, să fie indus în eroare.
Troiţki a fost un estet a cărui conversaţie, muncă și moarte au fost mai
degrabă superficiale decât frumoase lăuntric (‘krasivo no ne prekrasno’). În ceea ce îl privește pe S[erghei] S[emonovich], el scrie, „în prezent
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ţară precum fusese tatăl lui înainte, dar Biserica Ortodoxă
Rusă descurajează celibatul în rândul clerului: alegerea de
a fi hirotoniţi este între căsătorie și jurămintele monastice.
Terminându-și cursul la Academie, Serghei nu se simţise
pregătit să se dedice niciuneia dintre ele. Ceea ce își dorea
cu adevărat, a mărturisit el într-o scrisoare pentru un prieten din Tolpygino, era să trăiască o viaţă contemplativă alături de fratele lui în Hristos, într-o izbă din zona Kostroma,
câștigându-și pâinea cu sudoarea frunţii, dar înconjuraţi de
cărţi în toate limbile și albume de artă. „Pavlia și cu mine,
într-o stare de visare, ne-am vorbit, descriindu-ne unul altuia o astfel de viaţă”. Cu toate acestea, în timpul vizitei
la familia Florenski, în vara în care își terminase studiile,
Troiţki a fost atras de Georgia: „aceste vârfuri foarte înalte
de deasupra norilor, această căldură, acești oameni cu inimi
calde”168. Cântările Bisericii erau la fel de pline de dor ca și
în pădurile din Kostroma; în vechile biserici armene, el se
simţea în primele secole de creștinism. Deci, când Florenski s-a întors pentru a-și termina studiile la Sergiev Posad,
Troiţki a rămas în orașul natal al prietenului său pentru a
deveni un favorit al familiei acestuia și un foarte iubit profesor de literatură rusă cu un dar de-ai face pe elevi, mai degrabă să gândească singuri, decât să înveţe pe de rost criticile, și cu o reputaţie de independenţă în relaţie cu birocraţia
educaţională.
nu simt nicio dragoste aparte pentru el, dar nici nu îi port pică. Cineva ar
trebui să se roage pentru el, dar rugăciunea exagerată, în esenţă, neadevărată, îl va încânta cu greu acum… Compilatorii Colecţiei sunt certaţi
cu mine și eu cu ei (p. 150). Mi se pare că această renegare continuă a
prietenului pe care odată l-a iubit cu atâta drag reflectă sentimentele lui
Florenski din 1912, nu atunci când apropierea lor era în punctul ei de
vârf, și ar trebui luată în considerare împreună cu faptul că el a continuat, ca preot, să-l pomenească pe Serghei la altar, când săvârșea liturghia,
însă, consider, de asemenea, că scrisoarea către Tsvetkov ar trebui înregistrată în biografia lui la prima menţiune a Colecţiei memoriale.
168
Ibid., scrisoare din 16 august 1907, p. 39.
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Pentru Pavel Aleksandrovich, absenţa lui Troiţki din
timpul ultimului an la Academie a fost o sursă de melancolie
însă în același timp de inspiraţie în compunerea Scrisorilor,
care aveau să alcătuiască teza sa de masterat. Scrisul devenise un mĳloc de comunicare și despre ce i-ar scrie preaiubitului său prieten, dacă nu despre ceea ce era mai aprope de sufletul amândurora: problemele credinţei în lumea modernă?
Locuind singur în camera sa îngustă și boltită în ultimul său
an ca student și apoi, ca tânăr asistent, în noua casă mică, din
lemn cu o grădină de legume, care, odată ce achiziţionase
niște mobilă și se instalase confortabil ca acasă, era foarte
invidiată de Ern și El’chaninov, care veneau să-l viziteze la
el din agitaţia camerelor lor închiriate din Moscova și, în cazul lui El’chaninov, să împărtășească pentru perioade lungi viaţa lui de studiu și alimentaţia lui simplă, în principiu,
vegetariană, Florenski a fost prins în munca creativă pentru
dizertaţie și pentru cursul în continuă expansiune al prelegerilor despre istoria filozofiei.
Cu toate acestea, la fel ca Troiţki, Florenski și-a dorit cu
ardoare preoţia și se confrunta cu aceeași dilemă. Nu voia să
se căsătorească și, într-adevăr, simţea că dacă și-ar întemeia o familie, aceasta l-ar distrage de la slujirea lui Dumnezeu169. Episcopul Antonii, părintele lui duhovnicesc, totuși,
s-a opus cu tărie ambiţiei lui Florenski de a deveni călugăr
și l-a încurajat în mod energic să-și urmeze interesele lui intelectuale. Singur și dezorientat, Florenski s-a simţit trădat
și abandonat atunci când Troiţki s-a logodit cu sora lui mai
mică, Olga Aleksandrovna, cunoscută din anumite motive
familiei și prietenilor săi ca Valia, care de-a lungul timpului
a fost apropiată de Zinaida Hippius, Dmitrii Merezhkovski și cercul lor în esenţă neortodox170. Idealul, susţinut de
169

Cf. P. A. Florenski, scrisoare trimisă mamei sale pe 21 ianuarie 1906,
citată de ierodiaconul Andronikov în ‘Osnovnye cherty lichnosti, zhizn’
i tvorchestvo sviashchennika Pavla Florenskogo’, Pro et Contra, p. 496.
170
Olga, fiind încă elevă, a devenit atât de interesată de ideile lui Me154
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Florenski însuși în scrisoarea a 4-a a cărţii Stâlpul și temelia
adevărului, integrat în mod dureros și experimental în viaţa
celor din grupul lui Merezhkovski și a cercului lor și – mai
controversat – în viaţa privată erotică a lui Viacheslav Ivanov
și a soţiei lui Lidiia Zinov’eva-Annibal, potrivit căruia iubirea dintre două fiinţe umane ar trebui să fie deschisă pentru
a include o a treia persoană și, astfel, tot neamul omenesc,
nu părea să funcţioneze în practică pentru niciunul dintre
aceștia. Când, în ianuarie 1909, Olga și Serghei s-au căsătorit
în Tbilisi, Pavel, rănit, furios și, în cel mai înalt sens al cuvântului, mistuit de gelozie, nu a participat. Desenul fin, în creion al Olgăi, reprezentându-i pe fratele ei și pe soţul ei mergând împreună spre o pajiște înflorită și intitulată „fraţi în
Hristos”, arată că și ea era profund conștientă de nefericirea
cauzată. Ea și Troiţki ar fi vrut să îl includă pe Pavel în propria lor relaţie „religioasă”. În vara anului 1909, proaspeţii
căsătoriţi au mers să stea cu familia lui Merezhkovski la conacul lor, iar Hippius se referă la ei ca la „Olia Florenskaia și
Serezha – fratele-soţ al ei – Troiţki”171. În jurnalul lui pentru
ziua de 27 noiembrie 1908, Serghei a notat foarte mult din
ce scrisese Florenski despre el în ‘Tipurile de creștere’: „Aș
vrea să fiu virgin. Ceea ce nu este același lucru cu a fi celibatar, dar să fiu curat cu inima!” Dragostea, credea el, a fost probabil dăruită de Dumnezeu ca o revelaţie referitoare la cum
ar putea fi lucrurile, dar pentru ca cineva să o experimenteze
în viaţa proprie era nevoie de un har special172. Totuși erau
rezhkovski încât a obţinut adresa acestuia de la fratele ei mai mare și
i-a scris o scrisoare admirativă. Pentru idila prin corespondenţă care a
urmat, vezi ‘Tri tysiachi verst i chetvert’ veka prolegli mezhdu nami’,
publicaţie de P. V. Florenskii și Tatiana Shutova, Nashe nasledie, No. 79-80,
2006, pp. 14-135 și No. 82, 2007, pp. 26-47, care conţine, de asemenea, publicări ale corespondenţei sale cu Troiţki și multe desene.
171
Z. N. Gippius, Dnevniki, NPK Intelvak, Moscow, 1999, p. 145.
172
S. S. Troiţki, cf. scrisorii datate 24 decembrie 1907, ‘Iz perepiski s
druz’iami’, publicată în Pamiati S S Troitskogo, p. 42.
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momente în care Troiţki simţea că problemele sale s-ar rezolva doar prin moarte – mai degrabă o premoniţie, decât o
dorinţă autodistructivă. Într-un astfel de moment, se întreba
cu sfială neliniștită dacă n-ar trebui măcar să spere să fi făcut
un sacrificiu vrednic.
Premoniţia s-a adeverit. Pe 2 noiembrie 1910, Serghei
Troiţki a fost înjunghiat mortal în afara școlii lui de un alienat mintal, exmatriculat, Shalva Tavgeridze, un aristocrat și
un naţionalist de 17 ani. „Ei băgau cuţitul în mine, așa că am
înjunghiat unul de-al lor”, a spus el sfidător la proces, după
ce scăpase nelinșat din mâinile elevilor victimelor doar datorită strigătului agonizant al lui Serghei: „Băiat nefericit!
De ce? Pentru ce?” și, în timp ce sângele lui ţâșnea din rănile
înspăimântătoare de la gât și stomac: „Îl iert pentru toate!
Dumnezeu să îi fie judecător”.
Trauma, pentru Florenski, a fost mai degrabă abaterea
prietenului său către sora sa, decât măcelul sângeros al uciderii lui. Deja în timpul primului său an ca asistent (19081909), pornise pe calea „răzvrătirii tăcute”, care amintește de
răzvrătirea lui Alioșa Karamazov după dezamăgirea îngrozitoare de la începutul degradării trupului bătrânului Zosima
și triumful neplăcut al celor care îi doreau răul lui Zosima.
Muncind ore întregi cu încăpăţânare, Florenski a continuat să poarte pe umeri poverile puse în seama lui de către Academia Teologică, intensificând epuizarea din anii săi
de studenţie. Aceasta îl ţinea ocupat dar, fără promisiunea
deplinătăţii fiinţei pe care se gândise să o atingă împreună cu
fratele său în Hristos, fără prezenţa reconfortantă a duhovnicului său Isidor, Academia nu-i mai părea refugiul izolat
al „muncii și al bucuriilor moderate”, la care Pușkin visase
odată, ci o instituţie din ce în ce mai reacţionară, populată
de preoţi plini de sine cărora își dorea din suflet să le dea
un ghiont în stomacele lor maiestuoase și de studenţi bine
instruiţi, plini de respect, care îl umpleau cu o dorinţă nebună de a aluneca în jos pe balustradă după ce pleca din sala
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de clasă173. Compania dură care îl bucurase în Tolpygino era
acum mai mult pe gustul lui – și a nu lua un pahar de vodcă
într-o asemenea companie era o lipsă de politeţe. Hristos, i-a
explicat el unui El’chaninov șocat și profund concentrat, nu
a venit doar să-i mântuiască pe cei care erau pierduţi, ci, cel
mai probabil, prefera compania vameșilor și a păcătoșilor,
pentru că drepţii (fariseii, care păstrează doar legea morală
și devotamentul pentru ritual) sunt așa o pacoste. Băutul, a
spus Florenski, îl lăsa cu o minte deosebit de clară a doua zi
și era dintre cele mai bune leacuri pentru trufie. În plus – cum
avea să ţină cineva o prelegere despre originile filozofiei în
riturile dionisiace dacă niciodată nu cunoscuse beţia? Potrivit noului său prieten de la Sergiev Posad, Vasilii Giatsintov,
chiar încercase, asemenea doctorului Jekyll, experimente pe
propria-i piele cu hașiș și opium174. Firește, Moscova era
animată de bârfă, alimentată de o anumită deteriorare fizică
evidentă în tristeţea ochilor tânărului asistent și, în general,
în înfăţișarea sa neîngrĳită, nu mai puţin decât în opiniile
lui, foarte neconvenţionale într-un așa-zis om bisericesc, exprimate cu stricteţe în conversaţia privată, în mod mult mai
cuviincios în Stâlpul și temelia adevărului. Instinctul sexual,
i-a spus Florenski lui El’chaninov, este o parte a creativităţii
și suprimarea riguroasă a acesteia în scrierile teologice este
motivul sterilităţii multora dintre învăţăturile Bisericii175.
Timp de multe luni, Pavel Aleksandrovich, deși a continuat să fie supus Academiei sub ascultarea duhovnicului
său, a ezitat în a-l mai consulta cu privire la starea sa de
spirit răzvrătită. N-ar merge, i-a spus lui El’chaninov, să
173

A. V. El’chaninov, intrare de jurnal 4 martie 1909, Vzyskuiushchie grada, pp. 189-190.
174
V. F. Ern, scrisoare trimisă lui E. D. Ern, din 4 decembrie 1909, Vzyskuiushchie grada, p. 216.
175
A. V. El’chaninov, intrare de jurnal 24 septembrie 1909, în care își
aduce aminte de o conversaţie cu Florenski din primăvara anului 1908,
Vzyskuiushchie grada, p. 209.
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vorbească cu episcopul Antonii, pentru că știa dinainte ce
i-ar spune și nu-i trecea prin cap să-i urmeze sfatul. Singura
mântuire pe care a putut să o întrevadă pentru el însuși era
într-o comunitate monastică pentru că mântuirea, pentru el,
e de atins, sau, într-adevăr, de dorit – doar „împreună”. El
nici măcar nu voia să fie mântuit singur, deși a admis, pe jumătate în glumă, că rugăciunile prietenilor lui ar putea duce
la aceasta, în măsura în care se poate imagina, fără cooperarea lui. Nu s-a opus ca El’chaninov să îi spună părintelui său
duhovnicesc despre starea sa sufletească. „Repede, repede,
repede” a murmurat bunul episcop, dând din cap, plin de
suferinţă, când a auzit că fiul său duhovnicesc căuta mângâiere în băutură. „Spune-i”, a zis el în mod impetuos, „că îl
implor să se stăpânească până împlinește 30 de ani. Trebuie
să își exercite toată puterea. După aceea, pericolul este trecut. Sângele este în clocot până la vârsta de 30 de ani, dar anii
dinainte de această vârstă sunt deosebit de periculoși”176.
Cu toate acestea, Florenski, în ciuda noii prietenii apropiate cu Vasilii Giatsintov, un tânăr dintr-un mediu asemănător lui Troiţki, dar prin natura sa mai liniștit și mai practic,
era într-o stare de imponderabilitate, umplut de o lumină
a deznădejdii. Acum se încărca cu munca într-o asemenea
măsură încât îi era recunoscător lui El’chaninov pentru că-l
ajuta să respecte termenele, pentru ca apoi să petreacă o zi
întreagă pe schiuri, dorindu-și să trăiască în prezent, făcând
pe nebunul cu entuziasmul unui copil. Atitudinea lui faţă de
sexul opus era la fel de instabilă. După o vizită a unor tinere
doamne din elita intelectuală din Moscova, care l-au dezgustat datorită capacităţii lor „poroase” de a absorbi ideile altor
oameni, el i-a sugerat lui El’chaninov că ar putea fi un lucru
bun să aducă un preot pentru a săvârși o slujbă specială pentru a curăţa aerul din casă, protestând că, oricât de mult ar
respecta el femeile, mintea este un atribut al bărbaţilor. Cu
toate acestea, altădată s-a întrebat voios cum se pregătește
176

Ibid., intrare de jurnal din 18 octombrie 1909, p. 212.
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cineva pentru a fi plăcut fetelor și putea să fie animat și amuzat într-o companie mixtă atunci când avea chef.
Întotdeauna mai înclinat să se autocondamne, El’chaninov
era conștient că propria sa lipsă de dăruire într-o relaţie exclusivă de prietenie fusese, cel puţin în parte, cauza primei crize
de depresie a lui Florenski din perioada anilor de școală, și
observa cu interes relaţia prietenului său cu Vasilii:
El are atât de multă sensibilitate, putere de afecţiune, de dragoste. Nu l-am știut niciodată să fie primul care să se îndepărteze de ceilalţi, să înceapă să se plictisească de un prieten, să
caute schimbare, libertate. Când pune pe cineva la suflet, el
pune totul în relaţia de prietenie, el vrea să își tragă prietenul
în fiecare detaliu al vieţii sale și să intre cu toată inima în viaţa
și interesele lor; va renunţa la treburile sale, cunoscuţii săi,
munca presantă, dacă prietenul lui are nevoie de acest timp
(sau dacă i se pare că este nevoie de timpul lui). El și Vasia
mănâncă din aceeași farfurie și pentru nimic în lume nu s-ar
așeza să cineze fără el, oricât de târziu ar fi; merge să vorbească cu doctorul lui, îl ajută cu munca scrisă, în general nu-i lasă
timp să respire. Așa ar trebui să fie adevărata prietenie, dar
doar dacă este reciprocă, altfel este o povară insuportabilă,
știu asta din proprie experienţă. El spune adesea că vrea să
părăsească Academia. Aproape s-a decis să facă asta în această vară (1909), dar Vas[ilii] Mikh[ailovich] l-a convins să n-o
facă. Deocamdată, încă are o stare de spirit proastă177.

Profund îngrĳorat, El’chaninov a pus în discuţie problema homosexualităţii sau, așa cum o spune într-un mod mai
puţin clinic în jurnalul său din 7 iulie 1909, „indiferenţa lui
Pavlusha vizavi de femei și frecventa îndrăgostire de bărbaţi
tineri”. El scrie:
Pentru multă vreme am căutat la întâmplare explicaţii, scrie
el, apoi P a dat peste următoarea ipoteză. Un bărbat caută
un obiect suficient de pasiv pentru a-i primi energia. Pen177

Ibid., intrare de jurnal din 10 octombrie 1909, p. 213.
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tru majoritatea bărbaţilor, femeile sunt un astfel de obiect.
Există firi nu destul de masculine care-și caută completarea
în bărbaţi masculini, dar există, și bărbaţi care sunt hipermasculini, pentru care genul feminin este prea moale, atât de
moale precum o pernă, de exemplu, faţă de o lamă de oţel.
Acest tip de bărbaţi caută și iubesc doar bărbaţii, sau bărbaţii
care nu sunt destul de masculini.178

Ei erau, bineînţeles, încă sub vraja lui Platon, deși Florenski adăugase „hiper-masculinul” la cele trei genuri propuse
de Aristofan lui Platon. Se pare, probabil, că Serghei a fost
prin natura sa nu destul de masculin, în timp ce El’chaninov
și Vasia au fost „doar bărbaţi”, deși bărbaţi de o calitate spirituală rară și, în cazul lui El’chaninov, cu zâmbetul lui radiant și proptitudinea de a-i asculta pe alţii, cu șarm. Cu toate
acestea, puterea abilă, lumească, a lui Vasilii Mikhailovich, a
fost cea care avea să îl ajute pe Florenski să își conducă barca
prin furtunile și stările de tristeţe ale „răzvrătirii sale tăcute” și să scrie pentru Serghei Stâlpul și temelia adevărului179.
Biograful trebuie să privească atât cartea, cât și receptarea
ei, pe fondul relaţiei lor în esenţă poetică, dar departe de
a fi pașnică. Florenski nu a intrat niciodată în polemici cu
criticii lui și, din cauza situaţiei anormale existente în Uniunea Sovietică din 1917 înainte, a rămas ingnorant la multe
dintre controversele la care întregul text al cărţii sale, publi178

A. V. El’chaninov, op. cit., intrare de dicţionar din 7 iulie 1909,
pp. 201-202.
179
Keidan sugerează că Vasilii a fost destinatarul scrisorilor, dar Egumenul Andronik, păstrătorul colecţiei familiei Florenski, atribuie cartea,
fără ezitare, perioadei când influenţa lui Troiţki și a părintelui Isidor era
în plină ascensiune.
Caietul de notiţe, de mai târziu, pentru 1904-1905, al lui Florenski, recent
publicat de E. V. Ivanova în Florenskii i simvolisty, pp. 323-413, îl arată să
fi fost absorbit de munca pentru această carte dintr-un stadiu timpuriu
al studiilor sale la Academia Teologică. Capitolul despre Prietenie a fost
completat în 1908, capitolul despre Gelozie a fost adăugat în 1909.
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cată de ziarul lui Morozova, Put, în 1914, a continuat să dea
naștere în rândul teologilor emigraţi180. Aceste controverse,
așadar, sunt în cea mai mare parte, și la cel mai adânc nivel,
periferice biografiei lui181. Cu toate acestea, cartea însăși este
esenţială pentru ea. Este opera majoră a lui Florenski din
perioada pre-revoluţionară, justificarea călătoriei sale spirituale de la agnosticism, printr-o perioadă lungă și tulburată
de pregătire, la practica creștinismului, în viaţa sa de zi cu
zi, potrivit legii Bisericii Ortodoxe.
Florenski a început, aproape în mod voit, să-și scrie
„îndreptăţirea lui Dumnezeu” într-un mod care ar interesa
și ar seduce contemporanii săi pasivi. Într-o epocă a individualismului, el a recurs la o abordare personală prin intermediul stilului epistolar, invitând cititorul să se identifice
cu destinatarul „scrisorilor”, să negocieze cu autorul pietrele de poticnire ale imposibilităţii dovezilor raţionale și ale
incompatibilităţii credinţei într-un Dumnezeu plin de milă,
atotputernic, cu conceptele de păcat și iad, și să-l însoţească
pe meandrele unei călătorii, în cele din urmă, pline de
semnificaţii, a descoperirii prin intermediul frumuseţii și
minunii lumii culturii eclesiastice pe jumătate uitată.
Într-o epocă a esteticului, Florenski a reflectat la forma
cărţii, aspectul ei și unitatea stilistică. Într-un timp în care
Europa redescoperea Lumea Antică, s-a apropiat în mod liber și cu o percepţie vie de acele „origini ale filozofiei” din
culte străvechi, care erau subiectul prelegerilor lui și a folosit,
la fel ca și în prelegerile sale, o strategie platonică, căutând
să creeze o atmosferă a discuţiilor deschise, care permiteau
180

Vezi Anexa 1.
Pentru cei care citesc rusa, de departe locul cel mai convenabil pentru
a merge la o antologie a receptării ruse a Stâlpului și Temeliei Adevărului,
este a doua secţiune din P A Florenskii: Pro et Contra. Lichnost’ i tvorchestvo Pavla Florenskogo v otsenke russikh myslitelei i issledovatelei. Antologiia,
Izd-vo RkhGI, St. Petersburg, 1996, prepared for publication and edited
by K. G. Iusupov, vezi Anexa 1.
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digresiunea în cele mai variate discipline, sau, pur și simplu,
o pauză pentru a investiga fascinaţia a ceea ce Max Müller
numea „lumi fosile”, pentru a admira frumuseţea unui text,
o icoană sau lumea naturală. Forma epistolară i-a permis să
alunece din discurs la asocierea liberă, să varieze ritmul și
tonul și să genereze o tensiune confesională, uneori poate
obositoare într-o lucrare atât de vastă și, în mod sigur, tulburătoare pentru cititorul modern într-o epocă ce tindea să
privească autorul ca pe un construct al textului. Această carte nu a fost scrisă de un construct, ci de un tânăr convertit,
zvelt, palid, cu un nas mare și cu o coafură extravagantă, angajat după cum autorul însuși admite, în mod nesistematic,
pe o perioadă lungă de timp, într-un efort titanic, de unul
singur, de a comunica cititorilor secolului al XX-lea revelaţia
adevărului și a frumuseţii pe care o găsise în Biserica Rusă
și, în același timp, pentru a face faţă cu onestitate dificultăţii
dedicării minţii și trupului acestei Instituţii, pe care o recunoscuse – odată pentru totdeauna, drept Stâlpul și temelia
adevărului.
Prin stil și prezentare, cartea lui Florenski a fost fără
precedent în analele teologiei – foarte sigur din cele ale teologiei ortodoxe ruse. Culorile coperţii au fost simbolice,
alese din icoana Sofiei Novgorodiene, Sfânta Înţelepciune;
dedicaţia a fost „Preaînmiresmatului și Preacuratului nume
al Maicii Fecioare”. Pagina de titlu este o gravură din cartea
Amoris Divini Emblemata publicată în Antwerp în secolul al
XVII-lea. Ea înfăţișează, sub titlul Stâlpul și temelia adevărului, un stâlp din vârful căruia se ridică sau cresc două figuri
îngerești sau heruvimice cu haine trei sferturi, cu aripi și plini de splendoare, cu capurile înclinate unul spre celălalt și cu
braţele încolăcite pe după spatele lor cu o dragoste gingașă
astfel încât ei apar ca și când fuseseră altoiţi împreună. La
baza stâlpului stă o tolbă aruncată, plină cu săgeţi și un arc
de-al lui Cupidon. Pe fundal este o întindere mare de cer și o
clădire clasică rigidă, stând precum stâlpul însuși pe un dig
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de pământ pavat și încununată cu o cruce mică. Sub imagine este inscripţia latină: ‘Finis amoris, ut duo unum fiant’/
Sfârșitul iubirii e ca doi să devină unul.
Gravuri mai mici, dintr-o altă carte Symbola et Emblemata, înfrumuseţează fiecare titlu de capitol, intenţia autorului
de a da de la el însuși este indicată de vinieta splendidă a
unui pelican deasupra Introducerii, care începe acolo unde
lucrarea sa pentru Societatea Filozofică a Academiei Teologice din Moscova (ATM) s-a încheiat:
Experienţa vie este singura cale legitimă de cunoaștere a
dogmelor – astfel aș dori eu să exprim aspiraţia generală a
cărţii mele, sau, mai exact, ciornele mele, scrise în diferite
împrejurări și în diferite moduri.182

Stilul, pentru o dizertaţie academică serioasă, a fost
la fel de nemaiauzit precum forma, și i-a lăsat pe unii cititori muţi de indignare, în timp ce alţii au fost sfâșiaţi între admiraţia pentru eleganţa sa barocă și dezgustul faţă de
imperfecţiunile ocazionale. Cu toate acestea, spontaneitatea
invitaţiei lui Florenski de a ne alătura în explorarea comorilor culturii eclesiastice de mult îngropate, întunecată și chiar
de temut după cum poate apărea acum celor neiniţiaţi, a fost
în mod precis irezistibilă pentru că, precum un om cu o lumânare scânteietoare într-o catacombă, el le descoperea pentru el pe măsură ce mergea mai departe. La început, spune
el, dorise să scrie doar folosind propriile sale cuvinte, apoi
a fost tentat să citeze mai mult și mai mult până când i s-a
182

Stâlpul și temelia, p. 2 [vezi trad. rom. p. 9]. În această notă despre
geneza a două versiuni fundamentale ale Stâlpului și temeliei adevărului
am simplificat istoria diferitelor etape a publicaţiilor totale și parţiale
din textul dat de R. Slesinski în Pavel Florenski: A Metaphysics of Love, St.
Vladimir’s Press, New York, 1984, pp. 40-42 și în Ieromonakh Andronik
(Trubachev), Teoditseia I antropoditseia v tvorchestve sviashchennika Pavla
Florenskogo, Vodolei, Tomsk, 1998, p. 11; ambele relatează în detaliu
diferenţele dintre dizertaţia de master a lui Florenski, O dukhovnoi istine,
și cartea sa, Stolp i utverzhdenie istony, Put’, Moscova, 1914.
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părut că ar fi făcut mai bine să permită Bisericii să vorbească
în numele său. „Și dacă, totuși, acord o anumită semnificaţie
acestor scrisori care-mi aparţin, este numai ca o pregătire,
pentru catehumeni, atâta timp cât ei sunt nepregătiţi să primească hrană direct din mâinile Maicii”183.
Pentru a fi pregătit este necesar să aparţii Bisericii și nu
există nicio definiţie a ceea ce aceasta înseamnă în sens abstract; este un mod de viaţă, precum ea însăși, o stare de a fi.
Prima „scrisoare” este intitulată „Cele două lumi”; ea
începe cu o descriere a lumii de zi cu zi în care scriitorul
scrie, solitudinea camerei și vieţii sale din Sergiev Posad, o
tânguire tomnatică pentru cei absenţi și morţi și pentru omiterea nenumăratelor sale păcate mici. Cu siguranţă, această
stare de pierdere și de căinţă este cea care îl obligă să caute
sprĳin în Stâlpul și temelia adevărului.
Dar, întreabă el, cum putem să ne apropiem de acest
Adevăr? – și alege să facă asta prin intermediul cuvintelor
lui Hristos din Matei 11, 27-30, citite din nou și din nou în
mănăstire la slujbele de mĳlocire la racla Sfântului Serghie,
cuvinte care, susţine el, sunt despre gnoza însăși:
Toate Mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu
cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, și nici pe Tatăl nu-L va
cunoaște nimeni, decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul
să-i descopere.
Veniţi la Mine toţi cei osteniţi și împovăraţi și Eu vă voi odihni pe voi.
Luaţi jugul Meu asupra voastră și învăţaţi-vă de la Mine, că
sunt blând și smerit cu inima și veţi găsi odihnă sufletelor
voastre.
Că jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară.

Cuvintele cunoscute au adăugat amărăciune pentru
cei obișnuiţi să se roage în faţa unei icoane a Mântuitorului
ţinând o carte deschisă la „Veniţi la Mine...”
183

Stâlpul și temelia, p. 5 [vezi trad. rom. p. 10].
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Acest capitol, foarte eficient prin concizia și simplitatea
sa, pare să fi fost uitat de majoritatea criticilor lui Florenski
pe când au ajuns la sfârșitul cărţii. El nu dorește, conchide
aproape cu sfială, să facă prozelitism ci, mai degrabă, precum pelicanul din vinietă, să își hrănească cititorii din propria lui inimă.
„Scrisoarea” a doua, care a dat naștere mult mai multor
discuţii, este intitulată „Îndoiala”. Ea este despre existenţa
incontestabilă a Adevărului, atestat de etimologia cuvântului însuși, și inaccesibilitatea sa pentru gândirea „subiectivă” sau evidenţa „obiectivă” a simţurilor sau, într-adevăr,
intuiţia mistică „subconștientă”. Niciunele din acestea nu
oferă o dovadă a adevărului, după cum este cerută de Platon
și Aristotel înainte de a putea pretinde cunoașterea, și suntem lăsaţi cu o îndoială incontestabilă, iad pentru cei care iubesc și doresc Adevărul și, în cele din urmă, negare a minţii
însăși, nebunie și disperare.
Adevărul este coincidentia oppositorum, eternitate în
prezent, unitate în diversitate. El este totul și totul este în
el, astfel încât, cu toate că noi nu putem „ști” sau „dovedi”
asta pentru noi înșine, avem justificare în căutarea acestuia
întotdeauna și suntem noi înșine, inevitabil, parte a acestuia. Așadar, el nu este inaccesibil nouă, precum imaginea lui
Kant asupra transcendentului, cerul este inaccesibil celui
care urcă pe munte. Adevărul este acela în care trăim și ne
mișcăm și ne avem fiinţa. El este contemplarea Sinelui printr-un altul într-un al treilea: trei ipostase ale Trinităţii, fiecare dintre ele confirmă Fiinţa absolută a celeilalte.
„Unitatea Trinitară” este titlul „scrisorii” a treia, care
merge mai departe la analiza termenului homoousios, formula Crezului de la Niceea și a „preciziei matematice” a lui Atanasie cel Mare – care, cu toate acestea, ne cere să renunţăm
la gândire (deoarece, cum poate fi trei egal cu unu?), nici
mai mult nici mai puţin decât I s-a cerut lui Hristos să
renunţe la voia Sa pentru voia Tatălui în Grădina Ghetsi165
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mani. „Credinţa prin care ne mântuim este... crucea și împreună-răstignirea cu Hristos”184. Fie facem saltul credinţei,
fie rămânem în scepticism și neștiinţă – ‘tertium non datur’
[o a treia soluţie nu există]185. Când punem piciorul pe podul credinţei, suntem întăriţi numai de Nădejde și Dragoste.
Unuia i se reamintește aici de o fotografie „intimă”, ciudată,
a lui Florenski în care stă în faţa crucii de pe peretele camerei lui de lucru cu ochii plecaţi și cu o expresie de supunere
totală. Împreună-răstignirea, pentru omul de știinţă Florenski, nu este ascetism în sensul cel mai obișnuit al cuvântului,
ci renunţare la propria lui voinţă pentru a dovedi existenţa
Adevărului exclusiv prin intermediul metodei știinţifice: nu
voia mea, ci voia Ta să se facă.
Capitolul se încheie cu o altă incursiune etimologică în
mai multe limbi indo-europene și semitice, de această dată,
la cuvântul pentru credinţă. Înţelesul de bază al cuvântului
„încredere” (încrederea în certitudinea adevărului, în Dumnezeu, ori încredere interpersonală) – îl duce la următoarea
„scrisoare”: „Lumina Adevărului”.
Gândul credinţei și al adevărului îl aduce înapoi la destinatarul acestei „scrisori” – care, bineînţeles, precum autorul
însuși, nu este, până la urmă, un construct literar. El scrie:
Numai eu mă chinuiesc în chilia mea și-mi pare că am murit
de mult. Doar aceste rânduri neglĳente și diluate mă mai ţin
în viaţă; însă dacă n-am murit de tot, e aproape numai datorită convorbirii cu tine, numai datorită ţie, Paznic al meu
strălucitor și tăcut, la care numai gândindu-mă mă purific și
mă înalţ...186
184

Stâlpul și temelia, p. 64 [vezi trad. rom. p. 47].
Trubetskoi a obiectat, subliniind blândeţea lui Hristos cu ucenicii; lui
Toma i s-a permis să pună mâna pe rană. Mintea, susţine Trubetskoi, a
fost răscumpărată cu restul omului și poate deveni expansivă în a înţelege
taina fiinţei.
186
Stâlpul și temelia, p. 70 [vezi trad. rom. p. 50].
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Credinţa, prin dragoste, începe să lucreze pentru el. Începe să scape de impasul legii identităţii, al solipsismului Eu
= 1. Când se roagă – și aici Florenski se rostogoloște în mod
dezastruos într-o mlaștină de metafore: „Dintr-un anumit
motiv, vreau să compar starea mea cu aceea a unui trup prefăcut în ceară moale, prin toate venele căruia curge lapte”.
Încă o dată fiecăruia i se reamintește de fotografia „intimă”,
chiar dacă acesta este conștient de metaforele morţii: „ca
ceara în mâinile lui” și „laptele bunăvoinţei umane”. Florenski însuși admite dezarmant: „comparaţia mea sună ridicol,
dar nu găsesc alta mai bună”187.
Într-adevăr, autodiscreditarea îl conduce spre descoperirea faptului că Dumnezeu nu este doar a iubi, ci este Iubirea absolută și că motivul pentru care autorul se gândise să renunţe
este încă parte inalienabilă a fiinţei lui. Actul cunoașterii i se
prezintă în sensul biblic al uniunii dintre cunoscător și cunoscut. Cunoașterea lui Dumnezeu este posibilă doar prin
intermediul frumuseţii Dragostei – Taina Împărtășaniei, prefacere, îndumnezeire. Dintre cele trei ipostase, Hristos Cel
întrupat este ipostasul Iubirii Divine, și Florenski îl citează pe
Jacob Böhme, numindu-L „Inima Tatălui”188.
Fiind condiţionaţi de conceptul monadei lui Leibniz
care „nu are nici uși, nici ferestre”189, este greu pentru sufletul modern să înţeleagă Dragostea în mod ontologic, drept
o uniune cu o altă Fiinţă, mai degrabă decât o stare psihologică plăcută a mărinimiei generale faţă de un obiect agreabil
diferit de sine. Fuziunea dintre dragoste și cunoaștere este
un proces creativ: fiecare trebuie să lucreze la felul de Dragoste despre care vorbește Hristos în Evanghelia după Ioan și
care este invocată în Liturghia credincioșilor: „Să ne iubim
unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim...” Doar atunci
când „ideea” și „raţiunea” înlocuiesc „conceptul” și „rapor187
188
189

Stâlpul și temelia, p. 71 [vezi trad. rom. p. 52].
Stâlpul și temelia, p. 73 [vezi trad. rom. p. 54].
Stâlpul și temelia, p. 76 [vezi trad. rom. p. 55].
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tarea” putem obţine această sinteză a dragostei și a „mărturisirii într-un singur gând”. La această confluenţă190 propune Florenski teoria potrivit căreia două persoane unite în
Hristos pot atrage o a treia persoană, iar a treia, la rândul
ei, poate să-i deschidă spre o altă asociaţie strânsă de trei, o
idee sugerată de doctrina monadelor lui Bugaev capabile de
a deveni diade și triade, dar, de asemenea, foarte „la modă”
pe vremea aceea în cercurile simboliste.
Dragostea, continuă Florenski, este sinonimă la acest
nivel cu lumina, lumina de pe Muntele Tabor, pe care sfinţii
o percep ca manifestare a lui Dumnezeu; pentru aceia care
cunoscuseră adevărul dragostei ca lumină și frumuseţe nu
va mai fi, ca în cazul Sfântului Augustin, „nicio îndoială”191.
Rezolvând, deci, îndoiala prin intermediul Credinţei și
al Dragostei, Florenski continuă în următoarea „scrisoare”
să evoce conversaţiile pe care le avusese cu un prieten îndepărtat, dar apropiat pe vecie, în timp ce mergeau prin pădurea rusă la sfârșitul lui august, discutând despre antonimiile religioase și despre Sfântul Duh. Capitolul este intitulat
„Mângâietorul” și, potrivit autorului, reprezintă doar florile
uscate ale acestor discuţii. „Acesta este motivul pentru care
îţi scriu «scrisori»”, mărturisește el, „în loc să alcătuiesc un
«articol» – pentru că mi-e teamă să afirm, prefer să întreb”192.
Într-una dintre remarcabilele lui metafore din știinţa
aplicată, Florenski afirmă că orice încercare de a fi prea categoric cu privire la Duhul Sfânt este mai degrabă precum a
încerca din greu să developezi un film subexpus: cu cât îl ţii
mai mult în soluţie, cu atât devine mai neclar. Aceasta li se
întâmplă oamenilor „noii conștiinţe religioase” care predică
un al Treilea Testament al Duhului și, într-adevăr, pentru
toate sectele harismatice începând de la gnosticii intelectuali
190
191
192

Stâlpul și temelia, pp. 93-94 [vezi trad. rom. pp. 64-65].
Stâlpul și temelia, p. 108 [vezi trad. rom. p. 74].
Stâlpul și temelia, p. 129 [vezi trad. rom. p. 87].
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până la secta extrem de trupească, Khlysty193: Duhul Sfânt se
ascunde de cei care caută să îl perceapă în mod clar fără a fi
atins sfinţenia. Duhul Sfânt nu poate fi „posedat”, nici chiar
de sfinţi, pentru că El este în mod esenţial în afara timpului, asociat cu Venirea Împărăţiei și cu „momentul” Cincizecimii, care a devenit acum, precum anamneza platonică,
o memorie ocazională stârnită prin taină, post, străduinţa
ascetică spre dragostea și frumuseţea absolută. În mod surprinzător, el asociază această dogmă a Duhului Sfânt cu cartea lui Nietzsche, „Știinţa voioasă”194.
A căuta să raţionalizezi sau să exploatezi puterea Sfântului Duh, precum fac Tolstoi și „noua conștiinţă religioasă”,
până la un punct este păcat. Chiar și Biserica este neclară în
ceea ce privește Duhul Sfânt, vagă în ceea ce privește relaţia sa
cu Tatăl și Fiul, fără a mai menţiona cu Biserica însăși și Sofia,
Înţelepciunea Divină – care, după cum spune Florenski în altă
parte, nu sunt persoane ale Trinităţii, ci sunt o parte a unităţii
sale în diversitate. Chiar și textele liturgice sunt de puţin ajutor: chiar și a treia rugăciune cu îngenunchiere din Duminica
Cincizecimii (Duminica Sfintei Treimi în calendarul ortodox)
este adresată mai degrabă Fiului, decât Sfântului Duh.
Ceea ce este sigur este faptul că până și Biserica se
gândește la Sfântul Duh ca la unul ce mai degrabă are să
vină decât ca la unul care a fost și este în Slavă, precum Tatăl
și Fiul. Cu toate acestea, așteptarea din Biserică este umilă și
plină de pace și, deci, prin Biserică și în înţelegerea Părinţilor
(el îi citează în mod special de pe Sfântul Grigorie Teologul,
Maxim Mărturisitorul și Irineu de Lyon) „lumina Adevărului” va străluci în cele din urmă din Hristos în Slavă și ne va
lumina pe noi toţi195.
„Scrisoarea” a șasea, „Contradicţia”, analizează pericolele întâlnite la coborârea de pe înălţimi a acelora care fuse193
194
195

[pentru secta hlâștilor, vezi trad. rom., nota de la p. 77]
Stâlpul și temelia, p. 128 [vezi trad. rom. p. 87].
Stâlpul și temelia, pp. 140-142 [vezi trad. rom. pp. 92-94].
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seră ridicaţi în Duhul Sfânt: coborârea în timp la nivel personal, în spaţiu la nivel social. Înţelegerea noastră vremelnică
și relativă nu poate cuprinde sau dovedi existenţa Veșnică,
dar o putem arăta de aici înainte în simboluri și, ca fiinţe
create, suntem obligaţi să încercăm...
Cu toate acestea, noi putem exprima Adevărul doar dacă
prevedem expresia extremă a tuturor contradicţiilor proprii
lui, din care rezultă că Adevărul însuși cuprinde proiecţia ultimă a tuturor invalidărilor, este antonimic și nu poate să fie
altfel196. În următoarele zece pagini, Florenski se afundă în
expresia clișeizată a argumentului său, bazat pe „reducţia la
absurd” a lui Euclid, care, spune el, fusese mult timp folosită
de facto în filozofie, gândire și ficţiune (el menţionează un argument în Rudin, de Turghenev), însă doar recent a fost recunoscut oficial în filozofie197. Cu toate acestea, expresia „antonimic”, care provine din jurisprudenţă și teologie, a fost utilizată prima dată în filozofie de către Kant în Critica Raţiunii
Pure, 1781, pentru care filozoful german merită glorie veșnică,
chiar dacă exemplele lui sunt pasibile de critică. Antonimiile
sunt implicite în gândirea lui Heraclit, ale eleaţilor și chiar și
a lui Platon, ale cărui dialoguri sunt în esenţă dramatizări ale
dilemelor pe care acestea le ridică. Mai târziu, el îi evocă pe
Nicolaus Cusanus, Hegel, Fichte, Schelling, Renouvier și pe
pragmatiștii moderni, începând de la James.
Toate acestea ajung să susţină convingerea că antinomiile ar trebui să fie acceptate. „Dacă lumea prezintă fisuri, iar
noi nu putem să înlăturăm efectiv fisura, nici nu trebuie să o
camuflăm”198. Cartea lui Iov și „toate slujbele bisericești, mai
196

Stâlpul și temelia, p. 147 [vezi trad. rom. pp. 98-99]. Trubetskoi sugerează că Florenski ar fi trebuit să folosească termenul pe care îl folosește
în altă parte în carte, „reconcilierea contrariilor”, mai dergabă decât să
sugereze că antinomiile rămân nerezolvate chiar și în Adevărul Ultim.
197
În mod specific, Florenski menţionează publicaţiile lui Vailati în Rivista filosophica, 1903, și Revue de Met, noiembrie 1904.
198
Stâlpul și temelia, p. 157 [vezi trad. rom. p. 105].
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ales canoanele și stihirile, sunt impregnate de ingeniozitatea
mereu clocotindă a comparaţiilor antitetice și a afirmaţiilor
antinomice”199. Aceasta se datorează faptului că gândirea
noastră pământeană se poate ocupa doar de fragmente. Ceea
ce spun ei nu este nici „Sau aceasta sau cealaltă nu este adevărată” nici „nici aceasta nici cealaltă nu sunt adevărate”.
Ceea ce spun ei este că „Și aceasta și cealaltă sunt adevărate,
dar fiecare în felul său; împăcarea și unirea sunt mai presus
de raţiune”200. Atunci când încercăm să separăm antinomiile
conţinute în toate învăţăturile și să menţinem adevărul unei
părţi împotriva celeilalte, ajungem la erezii. Trebuie să ai „o
psaltire cu multe strune ca să poţi cânta la harfa veșniciei”
spune Andrei Belîi201.
Chiar în Sfânta Scriptură, contradicţiile sunt prezentate
precum lupte de cerbi cu coarnele încurcate de figura de stil
a asindetonului, lipsind cuvintele de legătură ca în Epistola Sfântului Pavel, „acea bombă contra raţiunii, încărcată cu
antinomii”202. Însă antinomiile ţin de esenţa trăirii, la fel de inseparabile de aceasta precum petalele unei flori sunt inseparabile
de pigmentul care le dă culoare. De asemenea, ţin și de esenţa
credinţei și vor înceta să mai fie așa atunci când credinţa și nădejdea dispar și nu mai rămâne nimic decât Dragostea. Doar în
Dragoste „eu” devine „non eu” ( sau „a = non a”, pentru a ne
întoarce la propoziţia originală fără logică pe care Florenski o
reafirmă aici atât ca „imposibil”, cât și ca „indubitabil”). „Dragostea adevărată constă în renunţarea la raţiune”203.
Relevanţa expunerii doctrinei lui Florenski cu privire la
natura antinomică a Adevărului, atât ca centru filozofic, cât și
ca centru structural al unei cărţi, care a șocat pe mulţi dintre
199
200
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Stâlpul și temelia, p. 158 [vezi trad. rom. p. 105].
Stâlpul și temelia, p.160 [vezi trad. rom. p. 106].
Stâlpul și temelia, p.161 [vezi trad. rom. p. 107].
Stâlpul și temelia, p.164 [vezi trad. rom. p. 109].
Stâlpul și temelia, p.168 [vezi trad. rom. p. 108].
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simpatizanţii lui din rândul elitei intelectuale prin implicaţia
că nu este de datoria omului simplu de a raţionaliza cu privire la învăţăturile religioase, izvorăște aproape sigur din
darul său pentru știinţa aplicată, moștenire intelectuală de
la un tată care folosise geometria euclidiană pentru a construi poduri de care copiii lui fuseseră atât de mândri. Descoperirile contemporane în sfera geometriei non-euclidiene
și a matematicii pure l-au încântat pe Florenski și nu au fost,
bineînţeles, dincolo de sfera lui de înţelegere intelectuală, ci
deveniseră importante pentru el exact ca sesizările existenţei
reale ale unei realităţi complexe, veșnice, dincolo de legea cauzei și efectului, ca indicii ale Apocalipsei iminente204. Deși,
„adevărate”, ele nu ar avea în mod necesar efect în timp și
spaţiu, precum le cunoaștem, Florenski a avut un instinct remarcabil de clar pentru ceea ce ar avea efect, care s-a datorat
în mare parte genialităţii sale205. Metoda care a funcţionat în
204

Stâlpul și temelia, p. 128 [vezi trad. rom. p. 86]. Florenski susţine, referitor la căutarea armoniei în natură, știinţa după cum o știm, că este un
produs al monoteismului și Testamentului Fiului, Logosul, și lansează
ipoteza că descoperirile recente cu privire la discontinuitate ar putea fi
un semn al sfârșitului lumii.
205
În acest context ni se oferă o imagine a unui Florenski foarte diferit, optimist și încrezător în sine la munca de la Institutul Glavelektro,
unde, pentru câţiva ani, după revoluţie, a fost angajat ca și consultant
și director de laborator. Instalat într-o nișă din sticlă pe coridorul Institutului, el era la mila tuturor acelora care îi cereau sfatul. L. F. Zhegin
(‘Vospominaniia o Florenskom’, Pro et Contra, p. 163) își aduce aminte
cum un tânăr, student sau angajat al Institutului, a venit la el și a început să peroreze despre soluţiile lui la unele probleme pe care Florenski
i le conturase. „Nu asta-i soluţia”, a spus Florenski. Celălalt a insistat,
nu foarte politicos, întrerupându-l și fiind indignat. Din nou, cu același
calm, liniștit: „Fă cum crezi, dar nu va merge!” Dovada de mai târziu
despre îmbrăţișarea practică a știinţei aplicate a lui Florenski este oferită
de premiile și diplomele acordate lui în timpul muncii sale de a obţine
iod din alge la Solovki și de nota lui referitoare la experimentele timpurii
din fizică, redată în lucrarea Copiilor mei (vezi capitolul 2).
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cazul lui a fost să investigheze fiecare fenomen potrivit propriilor sale legi și în limitele sale proprii, și să caute armonia
ultimă, mai degrabă prin intermediul vieţii ascetice, decât
prin valorificarea raţiunii umane pentru a încerca secretele
unui Dumnezeu inefabil prin definiţie pentru care „toate lucrurile sunt posibile”206.
De la problema gnozei, Florenski trece, în „scrisorile”
a șaptea și a opta, la dihotomia fundamentală a fiecărei teodicee, care îi oferise propriul său argument puternic împotriva credinţei creștine în perioada de dinainte de a începe
școala în Batumi și pe care, în 1904, El’chaninov le-a folosit
împotriva acceptării Bisericii: existenţa răului, păcatului și
iadului într-un univers creat de un Dumnezeu atotputernic
și iubitor.
Păcatul, spune Florenski în „scrisoarea” a șaptea, nu
este o problemă de alegere între bine și rău, cum este descris
uneori în parabolă. Este „momentul dezintegrării, detașării
și distrugerii vieţii spirituale”207. Mai târziu, el avea să folosească cuvântul „entropie” a detașării de societate. El își
amintește de vechiul termen „o femeie pierdută” și, în mod
surprinzător, îl aplică indignării intense a multor cititori de
mai târziu, Europei post-Renascentiste și zâmbetului Giocondei, zâmbetul sceptic, atotsuficient al unui suflet pierdut
în care imaginea lui Dumnezeu s-a descompus.
206

Florenski a formulat acest lucru foarte clar în prelegerea sa despre ‘Limitele gnozei’, parte a cursului său de istorie a filozofiei din 1908, revizuit
în 1909 și publicat în Bogoslovskii vestnik, No. 1, 1913 unde conchide:
Pentru a înţelege aceasta, dat fiind potenţialul finit al conștiinţei
condiţionate de epocă, de momentul din istorie și din viaţa proprie a fiecăruia, ni s-a dat nouă de a-l umple cu conţinut infinit, și tocmai din acest
motiv a ne înfrâna po a de a explora și de a revela acest conţinut, a ne
abţine de la a alerga mereu după viitor înseamnă a trăi în prezent, dar în
același timp a dobândi înţelepciune, pentru că pentru astfel de oameni,
nu răul zilei eclipsează eternitatea, ci eternitatea privește din adâncimile
răului zilei. (S I, p. 59)
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Stâlpul și temelia, p. 174 [vezi trad. rom. p. 115].
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Cum se poate întâmpla o astfel de descompunere? Mai
presus de toate prin mândrie, după cum vedem din multe
mitologii antice, nu neaparat creștine: dorinţa nebunească
de a dezlănţui cerurile, de a fi „dumnezei”. Indiciile mândriei sunt dezrădăcinarea, prostia, gândirea fără raţiune208,
vulgaritatea superficială (cuvântul rusesc intraductibil poshlost’), lipsa stăpânirii de sine. Păcatul, ca și la Mefistofelul
lui Goethe, este ceva ce ţine de un clovn. Este o stare de haos
– în întregime negativă. Acest lucru este adevărat și în cazul păcatului sexual, care este întrebuinţarea nepotrivită a
laturii geneticii a fiinţei noastre, care aparţine rădăcinilor
întunecate, instinctive și impersonale ale naturii noastre și,
fiindu-i dată o formă și fiind manifestată, distruge echilibrul
întregii fiinţe, trece dincolo de puterea voinţei și își bate joc
de personalitate – de aceea răul este adesea zugrăvit cu o
faţă în locul organelor lui genitale sau, de către cei care nu
au înţeles în totalitate implicaţiile, a stomacului lui.
Păcatul este opusul tselomudrie-ei – cuvântul rusesc
pentru castitate care are conotaţii de înţelepciune și deplinătate. Tendinţa spre descompunere infinită, progresivă, este
arătată în parabola porcilor din ţinutul Gadarenilor.
Cei binecuvântaţi sunt păstraţi în „amintirea veșnică”
a lui Dumnezeu și aspiraţia de a rămâne o parte a acestei
amintiri veșnice este cea care inspiră nu doar ritualul slujbelor de înmormântare, ci și creativitatea vieţii, învăţătura și
nașterea copiilor, grĳa pentru prieteni. Din punct de vedere
etimologic, cuvântul pentru amintire are aceeași rădăcină ca
și cuvântul pentru gândire. Păcatul reprezintă uitarea deplină a Dumnezeirii. În ultimă instanţă, păcatul poate acţiona
doar asupra acelora care pot fi pervertiţi și distruși. Aceasta
nu include „amintirea veșnică”.
Cu toate acestea, în „scrisoarea” a opta, „Gheena”, Florenski se simte obligat să se ocupe de soarta păcătosului. Se
Florenski, și alţi scriitori ruși, fac diferenţa între rassudok (ratio, abilitatea
de a calcula și raţiune) și razum (intelect, darul gândirii logice, creative).
208
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poate ca noi, care am fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu,
să cădem de sub incidenţa amintirii Sale, a gândirii Sale, a
proniei Sale veșnice?
De probă, și cu o tortură sufletească remarcabilă, din
afara profunzimilor trăirii și invocând nu atât de mult
înţelegerea fratelui său în Hristos, Serghei, cât amintirea părintelui său în Hristos, Isidor, la care a te spovedi era echivalent cu o „spovedanie făcută întregului univers”, Florenski
confirmă din proprie experienţă posibilitatea reală de a cădea
în întunericul de afară, al exilării din Prezenţa lui Dumnezeu,
și tentaţia, care te macină, de a te ascunde de Dumnezeu în
fumul și flacăra patimii. Cu toate acestea, toţi oamenii sunt
supuși ispitei. Vom fi judecaţi în funcţie de roadele noastre.
Aici, el sugerează că latura noastră nemuritoare, care
este făcută după chipul lui Dumnezeu, cu adevărat nu poate
și nu va fi lepădată sau distrusă, dar că faptele noastre rele
și consecinţele acestora vor fi într-adevăr mistuite de foc, un
proces care nu poate decât să implice un mare chin, atât de
părere de rău pentru că nu am făcut nimic demn de viaţa
veșnică, cât și de durerea amputării: pentru că judecata, la
fel ca taina pocăinţei, nu poate trece cu vederea, ci doar arde
păcatele noastre. Cu toate acestea, focul purificator nu este
nici punitiv (ca în conceptul juridic al purgatoriului), nici
veșnic, deoarece acest lucru ar fi incompatibil cu tot ceea ce
știm și credem despre Creatorul nostru și despre „îndumnezeirea necondiţionată a naturii umane în persoana lui Iisus
Hristos” care este „temelia noastră comună”209.
Această „scrisoare” puternică, erudită, a deranjat Academia din cauză că este prea apropiată de Origen și Pelagius
– Florenski chiar a avut curajul să-l contrazică pe Sfântul
Ioan Hrisostom, chiar dacă într-o problemă de interpretare
exactă și de folosire a cuvântului de origine greacă pentru
„încercare”, pe care sfântul l-a interpretat în mod juridic,
iar studentul bursier cu sensul de „experiment”, „cercetare”
209

Stâlpul și temelia, p. 231 [vezi trad. rom. p. 150].
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sau „test”. Capitolul despre Gheenă s-a numărat printre acelea care i-au fost recomandate lui Florenski să nu le prezinte
Sinodului pentru obţinerea diplomei.
Scrisoarea 9, intitulată „Tvar”, care în mod normal înseamnă „Făptura”, dar are aici și sensul de „Creaţie”, este
racordarea acceptabilă din punct de vedere teologic la capitolul mai îndoielnic al „Sofiei” și a oferit concluzia pentru
dizertaţia ‘O dukhovnoi istiny’. Într-un fel, aceasta este o
renaștere a „filozofiei naturale” adolescentine a lui Florenski, iluminat de sensibilitate și respect pentru Creaţia căzută
care este, totuși, de origine divină și răscumpărată într-un
mod divin. Introducerea lirică comunică un sens pe care
autorul, aici, îl întoarce dinspre individual înspre general.
Potrivit melodiei unuia dintre cele mai iubite chastushki, care
cântă despre ultima întâlnire și iminenta despărţire, autorul,
monument al depresiei intensificate de spectacolul melancolic al apusului soarelui, contemplă aparenta indiferenţă a
naturii fecunde, însămânţate. Furios, el se mustră cu asprime
pentru subiectivitatea lui autoindulgentă: viaţa este pentru
Dumnezeu, el trebuie să înveţe să trăiască în mod obiectiv,
să facă fără... Și a trăi în mod obiectiv înseamnă a recunoaște
realitatea creaţiei lui Dumnezeu, a depune eforturi pentru a
decoji scoarţa păcatului și a o percepe așa cum Dumnezeu a
intenţionat să fie atunci când a văzut că aceasta era bună.
Calea pentru a face acest lucru este la fel ca și calea spre
cunoaștere: viaţa ascetică. Și aici, Florenski compară ascetismul cu operaţia ortopedică, „corectarea deformaţiilor oaselor și mușchilor”, potrivit dicţionarului Oxford.
Ascetismul începe cu trupul210; etimologia cuvântului
210

Florenski a postulat o ierarhie a corpului: capul ca scaun al raţiunii,
pieptul ca centru al vieţii (suflul) și partea inferioară a trupului ca fundamentul subconștient, principiul impersonal al genezei. El a făcut
distincţie între tipurile de misticism asociate capului, pieptului și stomacului, favorizând ascetismul ortodox răsăritean „al pieptului” ca cel mai
echilibrat și cel mai vital.
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din greacă și sanscrită indică faptul că acest concept își are
originea în ceva întreg și sănătos. Isihastul recunoaște rolul
trupului în misticism (rugăciunea inimii) – și prin intermediul corpului noi suntem implicaţi în viaţa creaţiei ca un întreg, nu în sensul panteistic că „totul e plin de dumnezei”, că
natura însufleţită este demonică și haotică, o mulţime de forţe
de temut și de îmblânzit, ci în sensul creștin al părtășiei într-o
lume căzută și în lucrarea de pregătire a Venirii Împărăţiei.
„Pronia lui Dumnezeu și libertatea creaţiei, ca antinomii, alcătuiesc o singură dogmă – dogma dragostei lui
Dumnezeu, adică „creaţiei i s-a dăruit o existenţă proprie și
autonomă”211. Studiul „unităţii Creaţiei – nu unitatea indiferentă a elementelor haotice, ci unitatea organică a armoniei
– este preludiul Știinţei”212.
Dumnezeu Își iubește creaţia și suferă pentru ea, este
tulburat din pricina păcătoșeniei ei. Dumnezeu întinde mâinile spre creaţia Sa, o roagă, o cheamă, așteaptă întoarcerea
fiului rătăcitor. Iar omenirea, capul creaţiei, este responsabilă pentru ea faţă de Dumnezeu, la fel cum un om răspunde
pentru altul213.
A nega trupul, sau prin extensie, lumea fizică, așa cum
face Tolstoi, de exemplu, în Sonata Kreutzer, sau misticul oriental în conflictul lui de a se elibera de ciclurile fiinţei, nu
este creștinesc. Biserica creștină, în schimb, se gândește la
trup ca la „fratele” sufletului (Sf. Andrei Criteanul, Sf. Francisc), îl veghează în moarte, îl binecuvintează în căsătorie,
acceptă legătura sa cu „extazul înaripat” al misticismului
ascetic214 și preamărește „întreaga creaţie în frumuseţea sa
211

Stâlpul și temelia, p. 278 [vezi trad. rom. p. 179].
Stâlpul și temelia, p. 279 [vezi trad. rom. p. 179].
213
Stâlpul și temelia, pp. 289-290 [vezi trad. rom. p. 186].
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În mod special, Florenski menţionează aici o legătură sexuală și epitetul ‘înaripat’ ţine, bineînţeles, de Eros. Această atitudine cu privire la
misticism, poate chiar mai mult decât capitolul următor despre Sofia care
postulează eidos-ul Creaţiei ca fiinţă feminină, nu neaparat un concept
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triumfală primară”; inima creștină, ca să-l cităm pe Isaac Sirul, are milă de toată natura creată.
În esenţă, împodobite de digresiuni lirice, acestea au
fost „scrisorile” (cu excepţia meditaţiei despre Gheenă) pe
care Florenski le-a prezentat pentru diploma sa de masterat
pe 5 aprilie 1912 și care i-au adus multă laudă și două premii prestigioase de la Academia Teologică din Moscova. Următoarele capitole, „Sofia”, „Prietenia” și „Gelozia”, au fost
scrise în același timp ca parte a aceleiași lucrări („Gelozia”,
ultimul capitol, în 1909, când „răzvrătirea tăcută” a autorului era în punctul său culminant). Caracterul lor confesional
și asocierea strânsă cu gândirea precreștină și gnostică i-au
determinat pe simpatizanţii săi de la Academie și, în mod
special, pe rector, episcopul Fedor, – încă o dată ferm înscăunat ca Director al [Departamentului] Cultelor și nu foarte
iscusit în privinţa problemelor duhovnicești, deși întotdeauna un căutător al gândirii originale – să îl îndemne să nu
le prezinte ca parte a tezei sale, – care s-ar putea dovedi a
conţine seminţe ale ereziei sau ale revoltei, la o examinare
mai atentă –, deoarece aceasta trebuia să fie aprobată de către
Sinod. Florenski s-a supus înţelepciunii examinatorilor săi,
însă a publicat capitolele „interzise”, care, mai mult decât
oricare altele, aveau să îi câștige titlul de „Teolog al Epocii de
Argint”, împreună cu restul textului cu pasaje reintegrate și
cu anexe vaste dezvoltând argumentele sale matematice, la
editura Put din Moscova, cu titlul Stâlpul și temelia adevărului
în 1914, anul în care, în cele din urmă, a fost recompensat cu
diploma sa de masterat în urma examinării publice pe baza
versiunii anterioare trunchiate215.
erotic în sine, este probabil la baza multor îndoieli în privinţa curăţiei
neumbrite a inspiraţiei sale. Cu toate acestea, este greu să negi realitatea
ontologică a sexului sau partea impulsului sexual sublimat nu doar în
deplinătatea creaţiei, ci în toate activităţile creative. Faptul că Florenski
nu a făcut o astfel de negare nu este o dovadă de infamie morală.
215
Vezi O dukhovnoi istine. Opytpravoslavnoi teoditsii, Moscova, 1913,
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Ordinea scrisorilor și a ilustraţiilor acestei a doua cărţi
sunt cele pe care le-am urmat până acum. „Scrisoarea” despre Sofia este aici a zecea. Aceasta tratează un concept care
a luat naștere odată cu Înţelepciunea Vechiului Testament,
a fost preluat și dezvoltat într-o nouă mitologie întreagă
de către gnosticismul valentinian, dar a fost, de asemenea,
păstrat cu sfinţenie în textele liturgice ale Bisericii Primare,
în special, acelea referitoare la cultul Theotokos. Marile biserici răsăritene din Constantinopol, Kiev și Novgorod au
fost dedicate Sofiei, Înţelepciunea dumnezeiască. Conceptul
unui spirit feminin creativ distinct de Mântuitorul, de Theopp. 576 și LXIII. Examinarea orală sau ,,Susţinerea” dizertaţiei a avut loc
pe 19 mai 1914. Într-o scrisoare din 20 octombrie 1917, trimisă teologului
N. Glubokovskii, Florenski a scris:
În privinţa dizertaţiei mele, ‘Despre adevărul spiritual’, tot ceea ce
vreau să spun este că nici acolo, nici în altă parte, nu am scris nici măcar o
singură virgulă pentru a intra în graţii cuiva. Dar [ilizibil] ceea ce contează
este [ilizibil] a trebuit să îmi sacrific cartea nu pentru că mi-a fost frică
de Sfântul Sinod, ci pentru că nu aveam justificare morală pentru a cere
sancţiunea Sinodului pentru acele părţi ale cărţii mele, care le-au părut
examinatorilor mei nedemne de o asemenea sancţiune, și aceasta o scriu
cu o conștiinţă curată: nu aș permite nimănui să îmi constrângă conștiinţa
și gândirea, dar, din acest motiv, nu aveam nicio raţiune să pun presiune
pe conștiinţa sau înţelegerea altora, chiar dacă mă preocupa pe mine [ilizibil] astfel, ce a fost lăsat pe dinafară din ‘Despre adevărul spiritual’ în
comparaţie cu Stâlpul și temelia adevărului? În primul rând, pasajele lirice.
În înţelegerea mea cea mai bună, acele pasaje nu au fost o împodobire [ilizibil] a cărţii, ci au fost prologuri metodologice [ilizibil] ale capitolelor. Cât
succes ar fi avut, nu sunt în măsură să spun eu asta. Dar am vrut exact acest
tip de prolog, care ar pregăti înţelegerea cititorilor asupra construcţiilor
dogmatice și filozofice. Mai târziu, mai multe capitole/scrisori au fost omise, care mi se păreau că reprezintă [scopul] filozofico-teologic al cărţii. Și
s-a făcut aceasta fără niciun fel de remușcare. Cât despre notele de subsol,
acestea au fost abreviate din raţiuni pur financiare...
Ar fi preferat, încheie el, ca Glubokovsky să judece opera lui în funcţie
de Stâlpul și temelia adevărului, dar el însuși nu mai are nici măcar o copie
rămasă și nu știe de unde să pună mâna pe una. Vezi A. Kiparisov, ‘Dva
pis’ma sviashch. Pavla Florenskogo N. N. Glubokovskomu’, Vestnik R KhD
159-11-1990, pp. 177-178.
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tokos și de Biserică, totuși prezent în toate trei, este propriu
iconografiei ortodoxe ruse216. Florenski, influenţat în parte
de Vladimir Soloviev și Andrei Belîi, dar, deasemenea, și de
studiul apropiat al surselor ecleziastice, încă din primul său
an la Academia Teologică fusese intrigat de ideea unei Fiinţe
Sfinte, care se manifestă la graniţa dintre spiritual și material. I s-a părut că Sofia se revelează pe Sine prin intermediul personalităţii umane atunci când fizicul este iluminat
de spiritual, exact așa cum Ea se manifestă pe Sine în praful
fin al atmosferei pământului, iluminat și colorat de apusul
și răsăritul soarelui, și în azurul milostiv care acoperă întunericul spaţiului cosmic. Urmând meditaţia despre sfinţenia
Lumii Create, „scrisoarea” despre Sofia este acum un studiu
minuţios despre un concept dificil, evaziv, și un imn de laudă închiat ei. Scrisoarea se încheie cu gândul la semnificaţia
Sofiei ca manifestare a Spiritualului în material, care se produce în „dragostea sinceră, personală”217 a două persone
care, mulţumită distrugerii graniţei dintre „eu” și tu”, asigură „acel mediu în care începe revelarea adevărului”218.
Scrisoarea a 11-a, despre prietenie sau despre iubirea
ideală, dezvoltă această temă și este direct adresată lui Serghei: „Prietene și frate îndepărtat!” Mai târziu este contextualizată de descrierea din introducere a începutului de iarnă,
având în vedere că scrisoarea 10 se deschisese cu un pasaj
despre singurătate și ploaie tomnatică citat la începutul
acestui capitol. Tonul „scrisorii” nu mai este moale și fără
speranţă. Zăpada și întunericul îi aduc amintiri plăcute despre un pelerinaj de iarnă la Schitul Paraclet; împotmolirea în
nămeţii de zăpadă, bătrânul călugăr care îi aducea aminte
de prietenii de la Sf. Serghie; călugărul tânăr, părintele Pavel, istovit din cauza postului și cu semnul morţii asupra lui,
care, într-adevăr, a murit de atunci; Euharistia împărtășită
216
217
218

Vezi Anexa 2.
Stâlpul și temelia, p.391 [vezi trad. rom. p. 250].
Stâlpul și temelia, p.392 [vezi trad. rom. p. 250].
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și părintele Isidor citând din Pilde 18, 19. „Un frate ajutat
de un frate e ca o cetate înaltă şi tare”. Amintirea trezește
gânduri de dragoste și moarte, referitoare la modul în care
dragostea învinge moartea, iar moartea... pasiunile.
Heine, continuă Florenski, a scris că „dragostea este un
cutremur al sufletului”. Fără îndoială, o altfel de dragoste decât atributul Dumnezeirii despre care scrisese în scrisoarea
a patra, cu toate că, în viaţa fiinţei umane, un astfel de „cutremur” poate fi o anticipaţie a acestei iubiri dumnezeiești,
pentru că sfâșie monolitul automulţumirii noastre într-un
asemenea mod încât să admitem o întredeschidere a Raiului, o experienţă care poate indica direcţia pentru o viaţă:
„Dincolo de stadiul Erosului, în sensul platonician al cuvântului, apare revelaţia philiei – punctul cel mai înalt al trăirii
pământești și puntea către cer”219.
În măsura în care în sufletul Prietenului, al Celuilalt
(în rusă cuvintele reprezintă variaţii ale unei singure rădăcini), ni se oferă o revelaţie, cu toate că doar pentru moment, a frumuseţii nou-create, noi scăpăm deja de solipsism.
În această revelare a „fiinţării de o esenţă” cu Celălalt este
făgăduinţa Adevărului.
Dar, pentru ca cineva să vorbească despre dragoste,
are nevoie de cuvintele potrivite. Florenski ţese un model
complex începând de la întrebuinţarea în greaca veche a cuvintelor eros, agape și philia, până la uzajul lor în greaca noutestamentară. Din Vechiul Testament el amintește dragostea dintre David și Ionatan și, din Noul Testament, absenţa
cuvântului Eros și interacţiunea dintre agape și philia, ale
căror înţelesuri devin mai apropiate, notând utilizarea diferitelor verbe în întrebarea adresată de trei ori de Hristos
lui Petru după Înviere, „Mă iubești tu pe mine?”, și în răspunsul lui Petru. Prin filia, explică Florenski, înţelege dragostea care face două persoane să devină una, „un singur
219

Stâlpul și temelia, p. 396 [vezi trad. rom. p. 253].
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suflet”220. Prietenia nu este atât de psihologică sau etică, cât
ontologică și mistică: „contemplarea de sine prin prietenul
în Dumnezeu”221. Aceasta nu este însă o contemplare a unei
imagini din oglindă. Prietenia nu este unison, ci armonie;
prietenul este opusul meu și felul de a fi al prieteniei nu este
alinarea inimii, ci devotamentul câștigat cu greu, hrănit de
străduinţa stăruitoare de a rămâne fidel acelei viziuni înalte
a sinelui și a Celuilalt acordate în momentul alegerii. „Lacrimile constituie cimentul prieteniei”222, „a renunţa la tine
însuţi este dificil”223. El descrie „taina firească” a frăţiei, care
dă har drumului spinos al dragostei frăţești. La fel ca toate slujbele bisericești, susţine el, binecuvântarea legată prin
jurământ este atât personală pentru cei implicaţi, cât și un
micro-eveniment în cadrul comunităţii.
În încheiere, Florenski introduce tema Geloziei percepute
ca o forţă pozitivă, care menţine și energizează fiecare relaţie
apropiată, indiferent dacă este între soţ și soţie, prieten și prieten, părinte spiritual și discipol sau chiar enoriaș și preot224.
Gelozia este tema celei de a douăsprezecea și ultimei „scrisori”, scrisă în 1909 și, în mod evident, legată de
experienţa personală dureroasă. Gelozia, susţine Florenski, nu este nici posesiunea, acel sens pe jumătate comic al
proprietăţii asupra altei fiinţe umane, care este ţintuită la
stâlpul infamiei și deplânsă în literatura din întreaga lume,
nici păcatul de moarte al invidiei, al pizmei. Aceasta nu
este în niciun fel condamnabilă din punct de vedere moral.
Cuvântul vine de la sensurile de bază, care poartă în sine
conotaţii de zel, energie și ardoare și este, bineînţeles, folosit
de Dumnezeul Vechiului Testament. Gelozia dumnezeiască,
220
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Stâlpul și temelia, p. 434 [vezi trad. rom. p. 272].
Stâlpul și temelia, p. 438 [vezi trad. rom. p. 277].
Stâlpul și temelia, pp. 445, 446 [vezi trad. rom. pp. 280, 281].
Stâlpul și temelia, p.459 [vezi trad. rom. p. 288].
Stâlpul și temelia, pp. 462-463 [vezi trad. rom. p. 290].
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dragostea rănită, desconsiderată, se simte în parabola celor invitaţi la nuntă – invitaţi, dar prea ocupaţi cu propriile
lor treburi pentru a răspunde invitaţiei – și în plângerea lui
Hristos: „O, Ierusalime, Ierusalime...” A fi gelos înseamnă a
cere acelora pe care îi iubim ca ei să rămână fideli, nu doar
nouă, ci idealului lor. Gelozia este „câinele de pază și păstrătorul legii lui Dumnezeu”; nu doar dragostea noastră faţă
de alţii, ci „năzuinţa noastră spre Stâlpul și temelia adevărului este activată și întreţinută prin intermediul geloziei, o
faţetă a naturii noastre dispreţuite și înăbușită de conștiinţa
contemporană”225.
Astfel, într-o stare de răzvrătire totală, tăcută, nu împotriva legilor lui Dumnezeu, ci împotriva a ceea ce vedea
în acel moment al vieţii sale ca inadecvare lamentabilă a
mentalităţii lumii contemporane, Florenski și-a încheiat scrisoarea într-o notă personală profundă. Forma epistolară nu a
fost doar un mĳloc artistic, ci a fost sugerată de circumstanţe
și implementată cu pasiune genuină, de profundis.
Postfaţa care încheie cartea poartă amprenta epuizării.
Dacă cineva ar fi să urmeze doar prostul obicei al unor critici
și să răsfoiască prin acesta în încercarea de a găsi un rezumat
al ideilor exprimate în cele 482 de pagini [în trad. rom., scrisorile I-XII și posfaţa conţin 306 pp.]. precedente de gândire
complexă și concentrată, într-adevăr, s-ar putea să pară că
tot ceea ce a avut autorul de oferit a fost „un creștinism fără
Hristos”, o carte scrisă „din disperare”.
În rezumatul său, Florenski se reîntoarce la Kant, pe
care îl numește aici „acel Copernicus al filozofilor”226 și care
fusese cel dintâi, în prima jumătate a Epocii Raţiunii, care a
demonstrat insuficienţa Raţiunii Pure de a face faţă antinomiilor inerente în ea. Cineva, susţine Florenski, trebuie ori să
rămână împreună cu Kant în Gheena îndoielii, scepticismului, neștiinţei, epoché, ori să accepte calea ontologică oferită
225
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Stâlpul și temelia, pp. 482 [vezi trad. rom. p. 301].
Stâlpul și temelia, p. 483 [vezi trad. rom. p. 304].
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de-a lungul anilor de Biserica Creștină, calea ascetismului,
motivată de dragoste și de miracolul prieteniei227.
„Stâlpul”, afirmă el, este Biserica însăși, care învaţă
Adevărul Sfintei Treimi și prin intermediul căreia noi știm
că „toate lucrurile sunt posibile în Dumnezeu”.
„Temelia”, comună nouă tuturor, „îndumnezeirea necondiţionată a naturii umane în persoana lui Iisus Hristos”,
despre care Florenski a scris la p. 230 a capitolului despre
Gheenă, nu este reamintită în concluzie: nu este nici scurta și
frumoasa primă „scrisoare”, „Cele două lumi”.
În schimb, Florenski concluzionează într-o notă plină
de patos, purtat la sfârșitul sarcinii lui de lungă durată de
o anumită inerţie poetică, cu imnul îngeresc adresat Sfintei
Treimi:
Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul!

Probabil a considerat, cu o anumită justificare, că aceasta acoperea totul....
Stâlpul și temelia adevărului, după cum părintele Serghei
Bulgakov a declarat în omagiul emoţionant adus prietenului său, părintelui Pavel Florenski, a fost „prin tot ceea ce i-a
câștigat reputaţia în teologie, o operă de tinereţe și cu niciun
chip ultimul și singurul său cuvânt”228. Cu toate acestea,
cartea, supraîncărcată de note de subsol erudite și, cum au
crezut unii, într-o formă nefirească, sentimentală și lipsită de
coerenţă, a fost un punct de reper pentru generaţia sa. Prietenul matematician al lui Florenski, Luzin, care l-a vizitat de
mai multe ori în 1908, a răsfoit notiţele de elev ale prietenului său referitoare la fizică – care, i-a spus el soţiei lui, prevedeau posibilitatea telegrafului fără fir înaintea lui Popov – și,
mai puţin sigur, la ideile lui matematice „sâcâietoare”, „am227

Stâlpul și temelia, p. 488 [vezi trad. rom. p. 305].
S. N. Bulgakov, ‘Sviashchennik o Pavel Florenskii’, citat din Pro et Contra, p. 396, publicată prima dată în Vestnik R KhD, Nos 101-102, 1971,
pp. 126-136.
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bigue”, dar „fascinante”, și i s-a arătat „fotografia intimă”,
s-a mirat în trecere dacă nu cumva Pavel Aleksandrovich se
ascunsese la Academia Teologică din cauza unei „mândrii
inconștiente, infernale”, dar, cu toate acestea, a scris că, discutând cu prietenul său în acel timp, l-a scăpat de gândurile
suicidului, și a considerat cartea lui „un berbece de asediu”
care a distrus toate certitudinile materialiste anterioare. Pentru el, și pentru mulţi din generaţia sa, aceasta a fost o carte
care a tratat „principiile cele mai importante ale vieţii” și care
a deschis posibilitatea credinţei minţii știinţifice educate. Iluminând problemele elitei intelectuale literare și știinţifice și
– cu extrem de multă sinceritate – problemele lui personale
în lumina învăţăturilor Bisericii Ortodoxe Ruse căreia, cu cea
mai bună înţelegere a sa, și-a dedicat întreaga viaţă, Florenski a adus o contribuţie unică, deși zguduitoare, gândirii și
sensibilităţii propriei sale generaţii, pe vremea când a împlinit
30 de ani. De asemenea, a reușit să expună multe lucruri despre cunoaștere, credinţă, dragoste și despre calitatea omului
de iconom al lumii create care are rezonanţă permanentă.
Până în vara anului 1910, Florenski s-a luptat pentru a
regăsi calea spre lumină. În timpul unei vizite acasă la Vasia
Giatsintov în satul Kutlovy Borki, în provincia Riazan, el s-a
întâlnit cu sora prietenului său, Anna, o profesoară modestă
care, mai degrabă, i-a fost pe plac și a trezit în el un nou soi de
sentiment, plin de compasiune și protector. Cu toate că nu s-a
văzut imediat purtând pe umeri responsabilităţile unei familii, a început să îi facă pe plac și i-a scris scrisori atunci când
s-a întors la Sergiev Posad. De asemenea, și-a reluat relaţia de
prietenie cu episcopul Antonii și l-a însoţit la Zosimovo Pustyn. Berdiaev, care s-a întâmplat să facă pelerinajul în același
timp, își aduce aminte cum, în timpul priveghiului, și-a dat
deodată seama că Florenski stătea în spatele lui – în lacrimi.
„Mi s-a spus că trecea printr-o perioadă foarte dificilă”229.
229

N. Berdiaev, Samopoznanie (opyt filosofskoi avtobiografii), Sobranie Sochinenii I, YMCA-Press, Paris, 1983 (ediţia a 2-a), p. 215.
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Trifoi cu patru foi
Deșteaptă-te, o, suflete al meu, și te fă deosebit, ca cel mai mare între
Patriarhi, ca să dobândești fapta cu gândirea cea înaltă, ca să te faci
minte văzătoare de Dumnezeu, să ajungi în norul cel neapus cu
gândirea și să te faci neguţător de lucruri mari. Pe cei douăsprezece
patriarhi născându-i cel mai mare dintre patriarhi, ţi-a făcut ţie tainic,
suflete al meu, scara spre suirea cea de faptă, pe fiii săi ca pe niște
temeiuri și trepte ca niște suișuri preaînţelepte așezându-i.
Marele Canon al Sfântului Andrei Criteanul, Cântarea 4, vv. 9-10230

Î

ntr-o scrisoare trimisă pe 27 iulie 1912 prietenului și colegului său, gânditorul Valentin Kozhevnikov, Florenski
precizează trei etape în călătoria sa spirituală: catharsis, sau procesul purificării de pozitivismul contemporan,
schimbat în urma convertirii; mathesis, sau ucenicia, munca
intelectuală de a încorpora experienţa religioasă într-o viziune holistică asupra lumii; și praxis, sau ascetismul adevărat
și dragostea neobosită în viaţa sacramentală a Bisericii.
Fiecare trebuie să crească mult pentru a reuși să ajungă dincolo de mathesis, fiind necesar să sufere mult pentru a atinge
misterul, praxis-ul.231
230

Sfântul Andrei Criteanul, The Great Canon. St Mary of Egypt. The Life,
ed. și tr. de Sora Katherine și Sora Thekla, Library of Orthodox Thinking,
The Greek Orthodox Monastery of the Assumption, Mulgrave, Newport
Pagnell, 1980, p. 42.
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Citat de Ierodiaconul Andronik, ‘Osnovnye cherty lichnosti, zhizni
i tvorchestva Sviashchennika Pavla Florenskogo’, Pro et Contra, p. 500
și în introducerea monografiei sale, Teoditsia i antropoditsia v tvorchestve
Pavla Florenskogo, Vodolei, Tomsk, 1998, p. 10.
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Începutul praxis-ului lui Florenski a fost sfinţit prin intermediul tainei căsătoriei, oficiată pe 25 august 1910 în izolatul sat din Kutlovy Borki de către fratele miresei, părintele Aleksandr Giatsintov. Aceasta, la rândul său, i-a deschis
drumul înspre taina hirotoniei ca diacon și apoi ca preot al
Bisericii Ortodoxe Ruse (oficiată de episcopul Fedor, rector
al Academiei Teologice, pe 23 sau 24 aprilie 1911). Acest lucru nu înseamnă că intrarea lui Florenski în „starea demnă
a Sfintei Căsătorii” a fost asumată cu supunere oarbă faţă de
părintele său duhovnicesc, care de mult prevăzuse și încurajase acest pas, și chiar mai puţin ca o mișcare calculată înspre
o carieră eclesiastică. La fel ca și în cazul tuturor celorlalte
lucruri pe care acest om imprevizibil le-a făcut, motivaţia a
fost cu totul deosebită, aproape bizară, deși, încă o dată, caracterizată prin cea mai mare sinceritate și pusă în practică
cu o credinţă neclintită.
M-am căsătorit destul de simplu, pentru a îndeplini voia lui
Dumnezeu, pe care am înţeles-o dintr-un semn primit [a scris
Florenski, reamintindu-și de o plimbare tristă și fără niciun
scop prin împrejurimile din Sergiev Posad]... Fără să îmi dau
seama, nu îmi amintesc de ce, m-am oprit și am pus mâna pe
o frunzuliţă. Am ridicat-o și, spre surprinderea mea, am văzut că era un trifoi cu patru foi – „fericire”. Imediat, m-a lovit
un gând (și am simţit că nu era gândul meu) că acesta era un
semn – voia Domnului. În același timp, mi-am adus aminte
că încă de când eram copil căutasem un trifoi cu patru foi,
cercetasem și răscolisem pe toate pajiștile, vânturasem pâlcuri după pâlcuri, dar în ciuda tuturor eforturilor mele n-am
găsit niciodată ceea ce am căutat.232

Căsătoria a fost un mare șoc pentru toţi prietenii lui Pavel Aleksandrovich.
Pavlusha s-a căsătorit (i-a scris Ern soţiei sale pe 2 septembrie 1910). L-am chemat pe când s-a lăsat amurgul, ne-am
232

Egumen Andronik (Trubachev), ‘Zhizn’ i sud’ba’, S I, p. 17.
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îmbrăţișat și fără să îmi spună niciun cuvânt mi-a arătat
inelul. Am fost ca lovit de trăznet, dar el a strigat „Anna!”
și ne-a făcut cunoștinţă. A apărut Vasen’ka, ne-am așezat
să bem ceaiul, totul atât de ușor și simplu, și am stat acolo
plin de uimire, încercând să pătrund acest fait accompli. Ea se
comportă plină de afecţiune cu Vasia și îi spune „Tu”. Îi privesc faţa: sora lui! Sunt trei zile de când a ajuns de la Riazan,
iar când s-au căsătorit nu știu. Pavlusha este tăcut, liniștit
și bine dispus, natural și duios cu soţia lui fără a da niciun
semn că ar fi îndrăgostit de ea, ca și când ar fi trăit împreună
de 20 de ani. Și-așa s-a întâmplat! Dar toate temerile mele
sunt dispersate. Nimic tragic. Totul e foarte simplu și bine.
Vechiul, complexul Pavel dispăruse și se pare că nu a făcut
acest pas ca o constrângere. Vor apărea copiii cărora li se va
dedica astfel și va fi încă o familie unită în Rusia. Ea este foarte asemănătoare cu Lilya (una dintre surorile lui Florenski),
deloc drăguţă, dar, evident, modestă, bună la inimă, simplă
și, probabil, foarte frumoasă la suflet. Mi-a plăcut atitudinea
ei faţă de Pavlusha. Din nou, foarte naturală, ca și când ar fi
sora lui, plină de respect și iubitoare. Aceasta a fost impresia
mea… Dar, în ciuda a toate acestea, am fost un pic trist pentru Pavlusha. Există atâta renunţare la sine și smerenie în tot
ceea ce face de care mă îndoiesc că aș fi în stare, chiar simt
un fel de admiraţie pentru el. Dar, în același timp, există ceva
vulnerabil în ceea ce îl privește și [cuvânt indescifrabil], și, în
veselia tăcută, licăriri de adâncă tristeţe…233

Cel mai probabil, Ern nu a scris onest despre aversiunea
cunoscută a lui Florenski în privinţa mariajului. Următorul
pas logic, de a lua veșmintele de simplu preot în Rusia prerevoluţionară, unde doar călugării se ridicau la rangurile
233

Scrisoare trimisă de V. C. Ern lui E. D pe 2 septembrie 1910 Vzyskuiushchie grada, pp. 277-278. Pentru o laudă excesivă făcută Annei Mikhailovna, ca model al femeii ortodoxe, vezi Egumen Andronik, op. cit, p. 18
și aceiași autori ‘Golubka moia bednaia’, Literaturnyi Irktusk, 1989, octombrie, pp. 14-15.
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înalte ale Bisericii, a fost, potrivit prietenului lor comun, Serghei Bulgakov, care a provenit dintr-o familie de preoţi, actul unui prost, al unui nebun sfânt234. Avea să își piardă locul
în societate – din punct de vedere social și intelectual. Căsătoria lui Florenski cu această fată obișnuită, frumoasă chiar,
de la ţară, a fost un act de identificare cu acei strămoși umili
ai lui, care slujiseră ca preoţi și ca diaconi Biserica în pădurile îndepărtate din ţinutul Kostroma și o posibilă renunţare
la dreptul de întâi născut al unuia crescut în lumea artei,
muzicii și știinţei și la patrimoniul luxuos și de nepreţuit de
comercianţi al strămoșilor lui armeni. De asemenea, a fost o
declaraţie de intenţie și, la fel cum fusese intrarea sa la Academia Teologică, un act de dăruire totală. Cel mai impresionant în povestea căsniciei lui Florenski nu este doar grĳa
reciprocă și duioșia care a deosebit relaţia lui cu Anna de
dedicarea paternă faţă de copiii lor, ci faptul că și-a împărţit
casa prin bună înţelegere cu mama needucată a Annei și a
lui Vasilii, în felul ei propriu o purtătoare a culturii orale a
ţărănimii tradiţionale ruse și că soţia lui a fost acceptată și
respectată de mama și surorile sale și, până în 1973, anul
morţii sale, a continuat să fie căutată, iubită și respectată de
către prietenii lui. „Noi suntem unul”, i-a scris el Annei din
primul său exil în Nizhni Novgorod235, și, într-adevăr, așa a
înţeles el căsătoria, chiar așa cum înţelesese odată „frăţia”, o
uniune de nezdruncinat, cel puţin, în viaţa aceasta.
Totuși, în ciuda nevoii imense de dragoste și de viaţă
trăită „împreună”, Florenski nu a făcut prea mult caz de
aceasta în scrisorile și în vorbirea sa, iar informaţiile pe care
234

S. N. Bulgakov, ‘Sviashchennik o Pavel Florenskii (1943)’, publicată
pentru prima dată în Vestnik R KhD, 1971, No. 101-102, pp. 126-135, și, de
asemenea, în Florenskii. Pro et Contra, pp. 396-397.
235
Pavel Florenski, scrisoare trimisă lui A. M. Florenskaia pe 27 iulieaugust 1928, publicată de V. P., P. V. și Iu. O. Florenskiye, ‘Florenskii v
nizhnem’ in Nizhegorodskii kupets, Cherno-belyi al’manakh filosofii i literatury, No. 1, 1999, p. 74.
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le avem despre relaţia cu soţia sa sunt în mare măsură la
mâna a doua. Unii, în special Bulgakov într-o stare de gelozie, au găsit-o ca fiind „stilizată”236, iar alţii – înduioșător
de armonioasă și liniștită237. Cu toate că, în eseul lui Florenski despre Nume, el are grĳă să accentueze faptul că numele
date conferă doar potenţial, și în profunzime potenţial antonimic acestora, pentru a fi dezvoltat înspre bine sau rău de
către purtător, există adesea indicii care se pot constitui în
percepţia sa referitoare la oamenii cărora le fusese apropiat.
Despre „Alexandru”, numele de botez al tatălui său și al lui
El’chaninov, el scrie că cei care poartă numele Alexandru,
cel mai armonios dintre fiinţe, „pot să își împartă bunurile pământești fără să stea pe gânduri. Dar nu sunt foarte
înclinaţi spre a se oferi pe sine și aceasta, într-o relaţie apropiată, duce la un sentiment de detașare reciprocă”238. „Vasilii” se distinge prin putere de voinţă, o minte organizată,
un simţ al datoriei și o sensibilitate suprimată, care, ocazional, găsește eliberare în beţia sănătoasă. „Pavel” se arată
236

Cf. Polovinkin, ‘Revnostnaia druzhba’. Citat din lucrarea lui Bulgakov, Yalta Diary in Tradition und Moderne, Peter Lang Gambel, Frankfurtam-Main, 2001, pp. 48-50. Reflecţiile lui Bulgakov cu privire la Florenski
din jurnalul tulburător din mai 1922 sunt cealaltă faţă a venerării exprimate în mai cunoscutul necrolog (vezi n. 5) și sunt, probabil, paralele cu
comentariul plin de gelozie făcut de Casius despre Brutus: ,,Sub conducerea lui, genialitatea mea este mustrată / Așa cum se spune că cea a lui
Marc Antoniu a fost mustrată de cea a lui Cezar”, sau, cum indică Irina B.
Rodzianskaia în articolul său (S. N. Bulgakov i P A. Florenskii’, Florenskĳ,
Bergamo, 1995, pp. 114-127), relaţia lui Salieri cu Mozart. Bonetskaia, indiferentă la pretenţia ambilor gânditori de a fi cu adevărat ortodocși, îi leagă
de Faust și Wagner, N. K. Bonetskaia, ‘Russkii Faust i russkii Vagner’, S.
N. Bulgakov. Pro et Contra, I, Russian Christian Humanitarian Institute, St.
Petersburg, 2003, pp. 854-884. În continuare Bulgakov. Pro et Contra.
237
Vezi, de exemplu, nota lui K. Apushkina cu privire la familia lui Florenski după cum a fost citat de Egumen Andronik, ‘Zhizn’ i sud’ba’, P.
A. Florenskii S I, p. 18.
238
P. A. Florenskii, ‘Imena’, S III(2), p. 238.
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aproape ca un autoportret: în esenţă, el este un excentric,
un nebun sfânt (iurodivyi), obsedat de nevoia de a da formă
principiului spritualităţii în viaţă, adesea aspru, neîngăduitor cu căldura și delicateţea umană deoarece ele îl privează
de fericirea fără viaţă a contemplării și slăbesc dorinţa de
a acţiona: „Hrănit direct din izvorul amărăciunii sufletești,
totuși, Pavel vede că esenţa fiinţei este Binele, nu răul”239.
Despre „Anna” scrie cu peniţa unui poet: Anna este înrădăcinată în Farmec, subconștienţa sa atinge subconștienţa
Sufletului Lumii; tot ceea ce este instinctiv și esenţial în ea
este oarecum obiectiv. Datorită acestei bogăţii impersonale
de a fi, adesea, ea, ca fiinţă umană, pare neajutorată – atât
altora, cât și ei însăși. Cele mai mari calităţi ale ei le consideră daruri, iar nu realizări. Este neîncrezătoare în ceea ce
privește intelectul său care i se pare că ar putea deforma
„trăirea adevărată” și „din acest motiv planul, stilul și chiar
punctuaţia i se par toate ceva de ordin secundar, artificial,
nesincer”. În același sens, nu are nevoie să își cultive modul
în care înţelege arta și muzica:
Ceea ce este conferit de artă este, într-un fel, mai profund și
cu totul familiar Annei decât tot ceea ce poate extrage cineva
din artă... Ceea ce muzica ne poate oferi nouă, Anna deţine
pe deplin fără a trebui să facă nici cel mai mic efort.240

Într-un cuvânt, Florenski și-a găsit opusul, femeia ideală care îl completează, în această femeie lipsită de pretenţii,
uneori copilăroasă în mod natural, a cărei fiinţă, cum i se părea lui, a fost acordată după armoniile naturale ale Harului.
Din fotografiile și scrisorile de familie, este evident că Anna a
îngrĳit nu doar casa și grădina tânărului preot și și-a învăţat
copiii, ci și că a stat lângă el la masa la care lucra, a știut unde
își ţinea lucrările, a stat în spatele lui la pian și a avut o licărire specială în surâsul unei glume împărtășite. Când fiul său
239
240

Ibid., p. 315.
Ibid., pp. 246-248.
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Vasilii s-a căsătorit, Florenski i-a scris de la Solovki: „Mi-aș
dori să găsești în Natasha cel puţin un sfert din ceea ce a fost
mama ta pentru mine de-a lungul ultimilor 25 de ani”241.
Totuși, poate, cele mai romantice pasaje din scrisorile lui către Anna au fost zece rânduri ale propriei sale traduceri din
poemul tragic și frumos scris de poetul persan Hafiz despre
fidelitatea veșnică „sub apăsarea destinului și amărăciunii
aflate în schimbare datorită transformării lumii”242.
Pentru primii ani ai căsniciei lor, cuplul a găsit o nouă
casă, modestă cu trei ferestre, o clădire de tip izbă, cunoscută ca „locuinţa lui Ozerov”, de pe strada Shtatnaia243, pe
care Anna a păstrat-o curată, liniștită, pentru studiile lui Florenski și primitoare pentru oaspeţii lui. Lui îi făceau plăcere
viaţa de familie, gospodăria pusă în ordine, lipsită de agitaţie
și autosuficientă, care cerea provizii mari de alimente astfel încât să nu fie nevoie de nicio plecare frenetică în mare
grabă până la magazine în cazul oaspeţilor neașteptaţi, dar,
mai degrabă, un belșug cumpătat de mâncare tradiţională
în conformitate cu cerinţele calendarului bisericesc. Pentru
Anna și mama ei, care imediat după căsătorie a devenit parte a familiei și a purtat pe umeri responsabilitatea gătitului
și servirii, aceasta a fost ordinea firească a lucrurilor. Lor le
făcea plăcere să pregătească mâncăruri de sărbătoare, însă
erau descurajate de economiile cerute, iar lui Pavel Aleksandrovich însuși, îi plăcea să crească și să culeagă plante,
folosind experienţa botanizării din copilărie într-o manieră
mai mundană. Pe 24 martie 1912, în noaptea dintre Vinerea Mare și Sfânta Sâmbătă, când ultimele pregătiri erau în
plină desfășurare în casă și lumea lăsată orfană aștepta fără
să respire Învierea lui Hristos, Florenski i-a scris prietenu241

P. A. Florenski, scrisoarea 29 din 5-6 septembrie 1935 trimisă fiului
său Vasilii cu ocazia căsătoriei lui cu Nataliia Zarubina în august 1935, S
IV, p. 289.
242
P. A. Florenskii, scrisoarea 25 din 24-25 iulie 1935, S IV, pp. 268-70.
243
Acum strada Academika Favorskogo.
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lui său Serghei Bulgakov: „aceasta este perioada când «tot
trupul tace» și când, în casa noastră, unii dorm, iar alţii se
ocupă în tăcere de treburile casnice…”244
Astfel, viaţa de familie a lui Florenski s-a potrivit perfect cu anul liturgic. El lucra seara târziu, profitând la maximum de puţinele ore liniștite în care ceilalţi dormeau și se
trezea devreme pentru a participa la îndatoririle bisericești,
dar întotdeauna părea vioi și cu capul limpede, dobândind o
cumpătare tăcută, neobosită, în mĳlocul unei familii pline de
viaţă, crescând din ce în ce mai mult și în mĳlocul dezordinii
specifice războiului și revoluţiei, care avea foarte curând să-i
înghită viaţa și munca. Punerea mâinilor la hirotonie a fost o
experienţă spirituală foarte profundă. A fost, de asemenea, o
revenire acasă: „M-am întors la strămoșii mei”, i-a scris Florenski în acea zi unui alt prieten, scriitorul hoinar din St. Petersburg și gânditorul religios Vasilii Rozanov245. I s-a dat parohia Buna-Vestire din satul Blagoveshchensk, la doi kilometri și jumătate la nord-vest de Sergiev Posad. Aici, în biserica
frumoasă, dar modestă, de secol XVII, el a găsit inspiraţia și
consolarea în săvârșirea liturghiei și oficierea Sfintelor Taine,
pe care le săvârșea cu mult respect și naturaleţe, chiar dacă
la început mai neîndemânatic. Ca preot în faţa altarului era,
cu adevărat, el însuși, avea să-și aducă aminte părintele S.B.
la aflarea veștii despre moartea părintelui Pavel. La rândul
său, Rozanov, căutând cuvântul potrivit pentru a-și descrie
prietenul, pur și simplu, i-a scris lui Bulgakov: „El este preot”, folosind cuvântul grecesc (ἱερεῦς)246.
244

P. A. Florenskii, scrisoare din 24 martie 1912 trimisă lui S. N. Bulgakov, Arkhiv sviashchennika Pavla Florenskogo, Issue 4, Perepiska so
sviashchennikom Sergiem Bulgakovym, ed. Egumen Andronik, Introducere
de S. M. Polovinkin, Vodolei, Tomsk, 2001, p. 47. În continuare: Perepiska
s Bulgakovym.
245
P. A. Florenski, scrisoare din 11 mai 1911 trimisă lui Vasilii Rozanov,
citată de Egumen Andronik, op. cit, S I, p. 19.
246
Cf. S. N. Bulgakov, ‘Sviashchennik o Pavel Florenskii’, Pro et Contra, p. 396.
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Absorbit de praxis-ul vocaţiei sale, Florenski pare să fi
renunţat la lipsa de îngăduinţă precedentă și într-un fel iritantă cu privire la etosul și tradiţiile elitei intelectuale, în special
în propria sa familie. Pe 3 iunie 1911, nașterea primului său
copil și-a pus pecetea pe noua sa identitate ca pater familias.
Era normal pentru el să se perceapă pe sine și pe alţii ca ramuri ale unui arbore genealogic și a fost o bucurie foarte mare
pentru el să simtă că, în copilul lui cu Anna, avea acum un
moștenitor al propriului trup și o nouă minte și un nou suflet
în grĳă. „Tu vei fi întodeauna preaiubitul meu Vasia”, avea să
îi scrie fiului mai mare care purtase pe umeri rolul de cap al
familiei după arestarea tatălui său – și a regretat programul
ocupat care îl transformase într-un fel de părinte distant, neînclinat spre gestionarea timpului, urgenţelor speciale și, poate, pe nedrept aspru când mustra încercările entuziaste ale lui
Vasia de a construi case cu cărţile sale din bibliotecă247.
Pe 14 decembrie 1915, Vasilii, potrivit lui Serghei Bulgakov, un băiat genial248, – a fost urmat de Kirill, pe care
părintele Florenski avea, în cele din urmă, să îl considere
foarte probabil succesorul său intelectual. Prima fiică, Olga,
poreclită Olen’ (Cerb), s-a născut pe 21 februarie 1918, iar
după ea, a urmat Mikhail (Mika, 1922), un copil delicat, dar
cu toată pasiunea unui băiat pentru vănâtoare și explorare,
care a culminat cu o carieră aventuroasă în estul îndepărtat
al Uniunii Sovietice; pe 11 octombrie 1924, a venit pe lume
ultimul copil, dar nu cel din urmă ca importanţă, Maria (Tina-Tin sau Tika, 1924), totuși, încă destul de mică în timpul
anilor de prizonierat ai lui Florenski pentru ca el să trimită mesaje politicoase păpușilor ei și să pretindă că primește
vești despre ea de la pescărușii migratori.
247

P. A. Florenski, scrisori către V. P. Florenski din 12 aprilie 1935, S IV,
pp. 204-206 și scrisoarea din 506 septembrie 1935, S IV, p. 289.
248
Serghei Bulgakov, în Yalta Diary, mai 1922, citat de M. Polovinkin,
Tradition und Moderne, p. 49. Mai dezvoltat în Bulgakov. Pro et Contra,
pp. 112-143.
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Firește, schimbările din viaţa părintelui Pavel aveau să
aibă un efect puternic asupra muncii lui, dar acest lucru nu
este, imediat, evident din cronologia publicaţiilor sale, în
vreme ce anii liniștiţi de la începutul căsniciei sale au fost
dedicaţi consolidării realizărilor deja străine lui precum grijile zilei de ieri: publicarea și susţinerea tezei lui, separat de
timpul foarte îndelungat necesar pregătirii cărţii Stâlpul și temelia adevărului, la care a primit foarte mult ajutor din partea
lui Bulgakov și din care pare să fi păstrat prea puţine exemplare astfel încât în scurt timp a rămas fără niciun exemplar
auctorial disponibil249.
Chiar și înaintea acordării diplomei sale de masterat,
Florenski a trebuit să îmbine noile sale îndatoriri de preot
cu cantitatea de muncă mai mare ca niciodată de la Academie. În iunie 1912, episcopul Feodor l-a pus editor al revistei ATM, Bogoslovskii vestnik, iar numirea în această funcţie
a fost confirmată la începutul anului academic. Episcopul
Antonii (Florensov), sub ascultarea căruia Florenski intrase,
la început, la Academia Teologică pentru a studia, iar apoi
a rămas pentru a preda, s-a temut pentru bunăstarea tânărului cuplu („ceea ce crede soţia ta este foarte important”)
și l-a încurajat să renunţe la preaiubita lui parohie de la ţară
și, după o perioadă în care a slujit la Biserica Academiei din
mănăstire, pe 29 septembrie 1912, să preia funcţia de preot,
mai puţin pretenţioasă și frământată, a Bisericii Sfânta Maria
Magdalena de la azilul din Sergiev Posad pentru foste surori
de Crucea Roșie, o funcţie pe care a continuat să o îndeplinească până la dizolvarea acestui azil în mai 1921. Părintele
249

Cf. P. A. Florenski, scrisoare către V. A. Kozhevnikov din 2 martie
1912, citată de ierodiaconul Andronik (Trubachev), ‘Osnovnye cherty lichnosti, zhizn’ i tvorchestvo sviashchennika, Pavla Florenskogo’, Zhurnal
Moskovskoi Patriarkhii, 1983, No. 4, p. 15. Când OGPU a căutat apartamentul de serviciu al lui Florenski din Moscova, după arestarea sa din 1933, au
raportat că nu au găsit nicio copie a cărţii Stâlpul și temelia adevărului sau
alte cărţi despre misticism sau pornografie (V. Shantalinsky, The KGB’s Literary Archive, tr. John Crowfoot, The Hawai Press, London, 1995, p. 115).
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Pavel a fost, în special, frapat de faptul că altarul era cu faţa
spre vest, și nu spre est, și a luat aceasta într-un fel simbolic
al implicării sale continue în lumea antichităţii păgâne. Noul
post l-a adus pe Florenski în contact cu patroana azilului,
Marea Prinţesă Elizaveta Fedorovna, și i-a adus lui și familiei sale un prieten binevoitor, activ, în persoana directoarei
Natalia Kiseleva.
Nominalizat Profesor Extraordinar în 1914, Florenski
și-a luat noi cursuri la Academie, controlând sarcinile și supervizarea cercetării studenţești. A publicat nu mai puţin de
24 de rapoarte despre tezele studenţilor în Bogoslovskii vestnik între 1910 și 1916 și, ca editor al acelei reviste, a încurajat contribuţiile gânditorilor laici religioși alături de cele ale
teologilor profesioniști și, o inovaţie surprinzătoare într-un
ziar bisericesc din acel timp, a publicat chiar și unii autori de
sex feminin250. Pentru volumul I, din 1913, a prelucrat, sub
titlul de „Limitele gnoseologiei (antonimul esenţial al teoriei
cunoașterii)”, o variantă a introducerii din 1908 la cursul de
prelegeri despre filozofia vieţii antice, pe care a citit-o din
anul absolvirii sale și până în anul academic 1916/1917251.
Cursul însuși a fost constant în curs de revizuire chiar până
în anul 1916/1917, iar în ciuda fundalului acestei actualizări
continue a informaţiei și, din când în când, a reconsiderării
conţinutului, ar trebui să căutăm să înţelegem contribuţia
adusă de Florenski studiilor clasice – fără a menţiona
dansul cupidonilor deasupra vetrei din sufrageria sa și
preponderenţa anormală a fotografiilor înrămate cu sculp250

Un caz în discuţie sunt seriile de rapoarte despre viaţa ortodoxă din
Paris primite de la Aleksandra Nikolaevna Kuprianova, nepoata episcopului Ignatie (Briancianinov), care au apărut în Bogoslovskii vestnik, între 1914 și 1916 ca ‘Scrisori din Franţa’. Sviashchennik Pavel Florenskii.
Perepiska s M. A. Novoselovym, Arkhiv Sviasch P Florenskogo, Numărul
2, Izd-vo Vodolei, Tomsk, 1998 (în continuare: Perepiska s Novoselovym),
nota 2, pp. 123-124.
251
P. A. Florenskii, ‘Predely gnoseologii’, Bogoslovskii vestnik, No. 1, 1913.
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turi antice de nimfe și eroi, care câteodată îi șocau pe nouveniţii la studiul său academic bisericesc. În ciuda simplităţii
vieţii sale de familie și a bucuriei de a se întoarce „acasă” la
strămoșii lui din Kostroma, Florenski nu s-a simţit niciodată
complet în largul său alături de colegii lui teologi și alături
de clerici, care, într-adevăr, i-au interzis predarea teologiei
per se și câteodată îl enervau prin rezistenţa lor încăpăţânată
la genialitatea sa neconvenţională.
Clerul [s-a plâns el prietenului său credincios și protectorului său, episcopul Fedor, pe 7 noiembrie 1913] în calitatea
lor de persoane cu autoritate în Biserică, în parte, pe bună
dreptate, în parte, prin uzurpare, tind mai mult decât mulţi
alţii dintre mai marii noștri să identifice Biserica lui Hristos
și atribuţiile ei cu modul de viaţă, manierele și interesele
tradiţionale preoţești [el folosește peiorativul popovskii]. Nu
îmi asum responsabilitatea să spun că popovstvo este rea în
ea însăși, dar spun, clar și răspicat, că ea nu îmi este doar
străină, ci nici nu văd vreun motiv pentru a mă conforma
ei. Totuși, din ea provin o mulţime de cerinţe neînsemnate
ca și când ar fi făcute în numele Bisericii, însă înfricoșătoare
și aproape de neînţeles pentru oricine nu a crescut în acea
atmosferă.252

Cu toate acestea, crucea pe care părintele lui duhovnicesc i-a cerut să o poarte a fost aceea a toleranţei în cadrul
unei comunităţi de savanţi invidioși și preoţi zeloși, mai degrabă decât cu fapte monastice, ascetice sau cu simplitatea
idilică a „vieţii de preot la ţară”. Florenski s-a dedicat muncii
lui referitoare la Lumea Antică cu o energie neobosită. Deloc
bucuros să repete un curs, adesea, își rescria prelegerile în

252

Vezi ‘Ostaius’ vash dobrozhelatel’ i bogomolets’. K istorii vzaimootnosnenii sviashchennika Pavla Florenskogo i mitropolita Antoniia (Khrapovitskogo), pub. P. V. Florenski și S. B. Sholomov, Zhurnal Moskovskoi
Patrarkhii, No. 6, 1998, pp. 67-80.
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primele ore ale zilei în care le ţinea253. Într-o scrisoare trimisă
lui Vasilii Rozanov, pe 25 noiembrie 1913, el a scris:
Mă afund tot mai mult în studiul antichităţii. Grecia – acolo
avem preludiul Ortodoxiei, „a noastră”, o legătură, în mod
surprinzător, profundă și organică, atât formală, cât și externă și, mai important, în duh, în esenţă… Grecia… noi suntem Grecia, ea este sufletul nostru.254

Reacţiile studenţilor erau variate. Unii găseau cam derutante excursurile profesorului lor pe tărâmurile arheologiei și obiceiurilor de epocă, salturile lui de la mit la etimologie, de la interpretările logice a simbolurilor la cele intuitive
și de la matematică la estetică, în timp ce alţii erau fascinaţi
și încântaţi. Lectorul părea să descurce lucrurile încă de la
sursă în timp ce vorbea, iar unii elevi, obișnuiţi să li se spună ce să gândească și instruiţi cum să justifice concluziile
cunoscute dinainte, erau uimiţi și plini de nemulţumire. „O
prelegere nu este un tramvai care să te ducă dintr-un loc în
altul”, îi informa Florenski pe aceștia din urmă, „ci o călătorie cu prietenii. Călătoria este importantă, nu destinaţia”255.
El voia ca studenţii săi să înveţe să caute sursele primare, să
observe detaliile semnificative, să-l însoţească în excursurile
sale în trecut. Mulţi au reacţionat. Mai jos este o descriere:
Cea mai mare sală de cursuri era supraîncărcată. Sunt oameni care stau între bănci, pe lângă perete, șed pe pervazurile de la ferestre, înghesuiţi pe lângă uși… Florenski, cu toate
că vocea lui era mai degrabă joasă, fără rezonanţă, zugrăvea
imagini cu ajutorul cuvintelor și nu doar le zugrăvea, dar
trezea un fel de rezonanţă muzicală în suflet… Mă simţeam
dornic să trăiesc, să meditez, să gândesc, să creez. El ne-a
253

Vezi Egumen Andronik (Trubachev), ‘Sviashchennik Pavel Florenskii - Professor M DA’ Bogoslovskie trudy, Sbornik ATM-300 let (16851985), Moscova, 1986, pp. 226-232.
254
Vezi notele la P. A. Florenskii, ‘Pervye shagi filosofn, S II, pp. 738-741.
255
P. A. Florenskii, ‘Lektsia in lectio’, Bogoslovskii vestnik, No. 4, 1909.
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deschis ochii pentru cele mai mici detalii ale lumii din jurul
nostru, ale naturii și ale oamenilor, frumuseţea căpăta strălucire și ne dezmierda cu claritatea ei sclipitoare, răul apărea
ca o umbră, ca o absenţă a frumuseţii. Răul înceta să mai fie
ameninţător…256

Dar uneori pur și simplu nu le păsa de el: „Există cineva care nu a înţeles ceva?” a întrebat el odată în grabă. „Nu
am înţeles nimic” a venit replica257. Unii priveau simplitatea și modestia profesorului drept comportare nefirească și
mândrie spirituală. După masteratul de teologie din 1914,
Florenski purta doar crucea obișnuită pectorală a preotului,
niciodată mai sofisticatele podoabe pe care statutul său academic îl îndreptăţea să le poarte.
Firește, părintele Florenski trebuia să joace acum rolul
de examinator pentru diplomele superioare, funcţie în care
s-a dovedit a fi un „adversar” formidabil, dar binevoitor.
Un exemplu elocvent este critica extrem de detaliată făcută
pentru verificarea tezei de dizertaţie a lui A. M. Tuberovsky
despre „Învierea lui Hristos”, prezentată Consiliului Academiei Teologice din Moscova Imperială și discutată pe 2 mai
1916, ocazie cu care candidatului i s-a cerut să facă modificări semnificative la versiunea monografiei sale pe care o
publicase deja. Florenski, în ciuda severităţii și criticii făcute
stilului și conţinutului, a recomandat ca, totuși, autorului să
îi fie acordată diploma pe care dorea să o obţină pe motivul
că teza lui arată o dorinţă sinceră de a sluji Biserica și dovada
promiţătoare a lecturii vaste, și pe motivul că acesta s-ar putea dovedi a fi „o răţușcă urâtă”258. În ciuda opiniei sale, care
a primit doar două voturi în comisie, insuficiente pentru tre256

C. A. Volkov, ‘P. A. Florenskii’, Pro et Contra, pp. 145-148.
Vezi S. I. Fudel’, ‘Ob o Pavle Florenskom’, Pro et Contra, p. 52.
258
Vezi P. A. Florenskii, ‘Otzyv ekstraordinarnogo professora Imperatorskoi Moskovskoi Dukhovnoi Akademii sviashchennika Pavla Florenskogo o sochinenii dotsenta toi zhe Akademii A. Tuberovskogo ‘Voskresenie Khristovo” S II, pp. 192-271 și notele pp. 750-755.
257
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cerea tezei, el n-a obţinut nicio recunoștinţă din partea lui
Tuberovsky care – aparent nefamiliarizat cu Andersen – a
fost afectat profund de eticheta de „răţușcă urâtă” și l-a considerat pe părintele Pavel, care fusese cu an mai mic decât el
la Academie, ca autorul eșecului său. El a făcut recurs și, la
o dezbatere aprinsă în vara anului 1917, decizia a fost răsturnată. Tuberovsky a fost recompensat cu același premiu
Mitropolit Makarii, de 289 de ruble, care îi fusese oferit și lui
Florenski pentru lucrarea sa, Despre adevărul spiritual.
Fundalul disputei a fost nașterea unei Mișcări de Reînnoire (Obnovlenchestvo) în cadrul Bisericii, care era îndeajuns
de radicală din punct de vedere social pentru a se acomoda
relativ ușor cu funcţionarii bolșevici, care lucrau la principiul
„dezbină și stăpânește”, după revoluţie. Aceasta a dus, în
anii 1920, la un conflict deschis cu ierarhii mai tradiţionaliști
și la infilitrarea, pierderea integrităţii și, în cele din urmă,
dezintegrarea așa zisei Biserici vii, mulţi dintre ai cărei membri fuseseră cândva susţinători destul de liberali ai reînnoirii. Cu toate acestea, în 1916, această mișcare dezvoltată nu a
fost decât una a curentelor de opinie încrucișate din cadrul
Bisericii, puternic influenţată de mai radicalii gânditori laici
ai noii conștiinţe religioase și de intuitivismul și pragmatismul la modă în Vest, în special de Bergson și James259.
Tuberovsky nu a avut niciun rol în dezvoltarea tendinţei
de reînnoire din timpurile sovietice dar, după dizolvarea
ATM, s-a retras în satul său natal unde a fost hirotonit și
a slujit ca preot alături de tatăl său până la moartea lui în
259

Pentru impactul avut de James asupra teologiei ruse, vezi Joan Grosman și Ruth Rishchin (eds), William James in Russian Culture, Lexington
Books, Boulder, 2003, în special articolele scrise de Ranall A. Poole și
Alexander Etkind. Florenski sugerează că entuziasmul lui Tuberovsky,
în ceea ce privește cartea lui James despre „trăirea religioasă”, este plasat greșit, deoarece James nici nu-și revendică o astfel de trăire, nici nu
are nimic de spus despre astfel de subiecte precum martiriul, mistica Răsăriteană sau mistica Bisericii Ortodoxe, pe care Florenski a considerat-o
,,singura mistică normală și sănătoasă” (P. A. Florenski, op. cit., p. 261).
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1939. Probabil pentru a-l îndepărta pe Florenski de Mișcarea
de reînnoire, s-a sugerat că, în criticarea abordării extrem
de personale și inovatoare a lui Tuberovsky, Florenski se
lupta cu vechiul său sine ca autor al cărţii Stâlpul și temelia
adevărului, dar, de fapt, critica usturătoare și detaliată ni-l
arată mai degrabă ca distanţându-se de vulgarizarea nepotrivită, dusă uneori până la caricaturizare a propriilor sale
încercări de a scrie despre învăţăturile creștine bazându-se
pe experienţă și de a folosi un vocabular familiar și agreabil contemporanilor săi învăţaţi, chiar educaţi cu precădere
din punct de vedere știinţific. Limba era importantă pentru
Florenski, și el a fost cu adevărat îndurerat de neologismele pretenţioase ale lui Tuberovsky, de utilizarea terminologiei comerciale de zi cu zi pentru a explica „economia”
Răscumpărării, de utilizarea excesivă a termenilor tehnici
adeseori folosiţi greșit precum „dinamic” și „static” și de
încercările stângace de a rusifica cuvinte la modă din cărţi
străine de psihologie și știinţe ale naturii. Ca om de știinţă
cu experienţă, Florenski a fost revoltat de descrierea lui Tuberovsky făcută Trupului Înviat din morţi al lui Hristos,
„excluzând” acele organe de care nu vom avea nevoie în
viaţa de dincolo. Fie, spune el cu asprime, admitem că nu
cunoaștem, fie folosim cunoștinţele noastre de anatomie ca
o linie directoare și nu inventăm monștri cu cap normal și
un corp făcut din piele goală umflată ca un balon!260 De asemenea, el desfiinţează utilizarea de către Tuberovsky a limbii latine, a celei grecești și a referinţelor prost înţelese cu
privire la clasici. Faptul că Florenski obiectează la astfel de
combinaţii de cuvinte drept „înţelegere foarte personală a
Învierii”261, nu implică neaparat o renunţare la subiectivismul unui sine mai tânăr, mai impetuos. Singura afirmaţie
fermă pe care o face împotriva subiectivităţii în teologie nu
este o negare a importanţei sentimentului liric, subiectiv,
260
261

P. A. Florenski, op. cit., S II, p. 270.
Ibid., p. 277.
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ca un punct de plecare pentru meditaţie (care este funcţia
unui astfel de sentiment în Stâlpul și temelia adevărului), nici
o negare a rolului subiectului în actul cunoașterii, care, a
susţinut el întotdeauna, avea să obţină armonia cu obiectul,
ci, mai degrabă, o respingere a ideii că „devenirea pietistă
intimă cu Domnul Dumnezeu” ar trebui să fie considerată o
tehnică metodologică de dorit, luând în considerare faptul
că „sarcina teologiei nu este câtuși de puţin de a face din
experienţa (probabil chiar lipsită de valoare) cuiva obiectul
teologizării noastre, ci de a dobândi acea trăire spirituală
înaltă, care conduce conștiinţa fiecăruia în afara subiectivismului, în sfera ontologică”262.
Acest ultim cuvânt, „ontologic”, este în foarte mare măsură cheia spre gândirea matură a lui Florenski. Sub conducerea lui redacţională, Bogoslovskii vestnik a devenit cunoscută ca revista Școlii Ontologice de Teologie. Sensul cuvântului, totuși, nu este opus „subiectiv”-ului, ci, mai degrabă,
include subiectivitatea (de asemenea un fapt existenţial) ca
un mĳloc imperfect, dar necesar metodelor „obiective” ale
cunoașterii:
Conștiinţa de sine fundamentală a umanităţii, că „eu trăiesc
în lume și cu lumea”, presupune existenţa, existenţa reală ca realitate, atât a mea, umanitatea ca atare, cât și a ceea
ce este în afara mea, care există făcând abstracţie de mine
sau, mai precis, independent de conștiinţa umană… În actul cunoașterii este imposibil să separi subiectul de obiect,
cunoașterea este în același timp unul și celălalt, mai exact
este întocmai cunoașterea obiectului de către subiect, o unitate în care unul poate fi distins de celălalt doar în abstract, și,
în același timp, obiectul nu este anulat de subiect, nici acesta
din urmă nu este dizolvat în obiectul cunoașterii exterioare
lui. Mai mult decât atât, odată unite, ele nu se înghit una pe
cealaltă cu toate că, menţinându-și independenţa lor recipro262

Ibid., p. 235.
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că, ele nu mai sunt divizate. Formula teologică fără confuzie
și fără separare este aplicabilă în totalitate relaţiei cognitive
dintre subiect și obiect...263

„Ontologia”, ne spune Dicţionarul Oxford, este o „ramură a metafizicii care se ocupă cu natura fiinţei”. Aceasta
ne duce înapoi la Stâlpul și temelia adevărului, care se ocupă
de natura „Dumnezeului adevărat”, iar cuvântul rus istina
(adevăr), este, susţine Florenski, apropiat din punct de vedere etimologic de verbul „a fi”. Dacă Dumnezeu este „acela
care cu adevărat este”, atunci, într-adevăr, este obligatoriu
să ieșim din „sfera subiectivă în sfera ontologică” cu scopul
de a dobândi o perspectivă spirituală mai profundă a Naturii
Dumnezeiești; dar acest lucru îl știuse Florenski întotdeauna, din perioada „Erosului” său copilăresc pentru legile și
excepţiile lumii naturale. Pe de altă parte, persoana este în
mod egal un părtaș al fiinţei absolute a lui Dumnezeu, Creator și Răscumpărător, și nu este nicio negare a persoanei astfel
încât Florenski, descotorosindu-se de adolescenţa spirituală
de lungă durată, ar putea încă o dată, la fel ca în copilărie,
începe să investigheze mai degrabă lumea din jurul lui, decât
procesul din cadrul acesteia... și să studieze mai în profunzime literatura, arta, cultura și știinţa din punctul de vedere pe
care îl dobândise ca preot care sâvârșește Sfintele Taine și ca
preot al Bisericii, al unuia care și-a legat viaţa de zi cu zi de
realitatea ultimă a Întrupării și Răscumpărării Dumnezeiești.
Este vorba despre acest fel de orientare din cadrul Bisericii despre care a vorbit Florenski în cuvântarea ţinută în
cinstea celor 25 de ani de slujire ai profesorului Aleksei Vvedensky în cadrul Academiei Teologice:
lucrările știinţifice nu devin ecleziastice pentru că tratează,
în special, diferite subiecte teologice, ci, mai degrabă, pentru
263

P. A. Florenskii, Tmiaslavie kak filosofskaia predposylka, dictată lui
S. I. Ognev din materialele pregătite între 1 octombrie și 4 noiembrie
1922, S III(1), pp. 254-255.
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că au o abordare ecleziastică asupra oricărui obiect pe care îl
supun studiului... sau, pentru a exprima același gând într-un
mod diferit, cineva ar putea spune că cercetarea nu este din
domeniul de studiu, care descrie cum se uită lumea la Biserică, ci din acela care învaţă cum se raportează Biserica la
lume, și la ea însăși.264

Acest domeniu de studiu, în care Florenski și-a descoperit calea și, într-o oarecare măsură, cum a recunoscut în
această cuvântare, s-a întâlnit cu alţi discipoli de-ai lui Vvedensky265, a reprezentat o căutare nu doar a adevărului propriu fiecăruia, ci a Adevărului. Într-o altă cuvântare ţinută
cu ocazia a 40 de zile de la moartea distinsului slavofil Fedor
Samarin, care a murit pe 23 decembrie 1916, Florenski a sugerat o împărţire a scriitorilor în plagiatori, pentru care fiecare adevăr trebuie să fie adevărul meu și pseudo-epigrafiști,
bucuroși să atribuie formulările lor cele mai bune unui alt
nume cu scopul de a prezenta mai viu adevărul la care au
ajuns. Bineînţeles, a fost Samarin, cel pe care Florenski l-a
desemnat ca „pseudo-epigrafist”, dar eticheta curios de pedantă s-a potrivit întocmai categoriei sale de mai târziu. În
același timp, el a considerat că gândirea, izvorâtă din practica crezului ortodox și din încercarea de a vedea cu ochii și
înţelege cu mintea Bisericii, ar oferi posibilitatea unei școli
de filozofie, în mod specific, „rusă”, din moment ce
filozofia fiecărei naţiuni, în profunzimea sa, reprezintă descoperirea credinţei poporului, iese la lumină din acea credinţă
și tinde spre aceasta. Dacă o filozofie rusă este posibilă,
264

P. A. Florenskii, ‘Privetsvennania rech’ na iubileinom chestvovanii
A. I. Vvedenskogo’, publicat pentru prima dată în Bogoslovskii vestnik,
1912, No. 2, S II, p. 190.
265
Cei care au aderat la Școala Ontologică de la Academia Teologică din
Moscova au fost, potrivit Egumenului Andronik (Trubachev), protopopul Fedor Golubinsky, V. D. Kudriavtsev-Platonov, Serapion Mashkin și,
bineînţeles, A. I. Vvedensky și Florenski însuși. ‘Zhizn’ i sud’ba, S I, p. 14.
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atunci este posibilă doar ca o filozofie ortodoxă, ca filozofia
credinţei ortodoxe, ca un veșmânt de aur (raţiunea) și bĳuterii (rezultatele obţinute în urma experimentului) pentru
Credinţa Sfântă Ortodoxă.266

Acest ţel al unei „filozofii a credinţei ortodoxe” specific
rusești nu l-a îndepărtat pe Florenski de renașterea religioasă rusă din care a făcut parte. Atașamentul neîntrerupt de
când era elev faţă de Ern l-a adus în sfera de activitate a lui
Viacheslav Ivanov, de care Ern fusese foarte atașat în timp
ce locuia în străinătate și în al cărui apartament din Moscova de pe bulevardul Zubovsky a stat pentru perioade lungi
de timp ca oaspete după ce poetul și familia lui s-au stabilit
definitiv acolo în 1913. Împreună, Ern și Ivanov au asistat la
susţinerea tezei de dizertaţie a lui Florenski și, cu o anumită
ocazie, Florenski și-a petrecut mai multe nopţi vorbind despre natura artisticului și despre extazul mistic cu aproape
în întregime nocturnul Viacheslav. „M-am dus la culcare și
i-am lăsat discutând despre asta”, i-a raportat Ern soţiei sale267. Lui Viacheslav Ivanov i-a dedicat Florenski „cu salutări
prietenești” rafinatele sale exegeze biblice ale versetelor foarte disputate din Epistola către Filipeni, 2, 6-8: Demonstraţia
a fost bazată pe o viziune împărtășită a extazului, găsită într-o schiţă sub-Schlegeliană, dezvoltată apoi de Nietzsche în
Nașterea tragediei din spiritul muzicii și conturată, apoi, de Ivanov în prelegerea influentă din 1913 (publicată ca articol în
1914) „Despre limitele artei”, citită, la început, ca o prelegere
la Societatea filozofică din Moscova. Ea postula ascensiunea,
prin intermediul extazului dionisian, la momentul revelaţiei
sau inspiraţiei apolinice, urmată de o afundare înapoi în și
prin lumea materială, cerută de impulsul de a comunica, de
a întrupa ceea ce fusese perceput în cuvinte, sunete sau ima266

P. A. Florenskii, ‘Privetstvennaia rech’ na iubileinom chestvovanii A.
I. Vvedenskogo’, S II, p. 191.
267
Vl. Ern, scrisoare trimisă lui E. Ern pe 21 mai 1914, Vzyskuiushchie
grada, p. 579.
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gini vizuale. Florenski interpretează slavonicul ne voskhishchenie nepsheva, de obicei înţeles, ca în Biblia King James, că
„n-a socotit ca o tâlhărie (a fi egal cu Dumnezeu)”, „nu datorită viziunii extatice (înălţării vizionare)”. Hristos, fiind „din
aceeași esenţă cu Tatăl”, nu a avut nevoie să obţină extazul
pentru a ști că El este una cu Dumnezeu. Excursurile etimologice ale lui Florenski în întrebuinţarea cuvintelor grecești
originare primesc un răspuns entuziast, totuși critic, de la
Ivanov, într-o scrisoare din 7 octombrie 1915, din care este
clar faptul că, deși poetul și teologul s-ar fi putut să difere în
materie de detaliu, cei doi au gândit cam în aceiași termeni
și au avut o plăcere comună de a aplica cunoașterea lor de
greacă veche în interpretarea Scripturilor268.
Înclinaţia din ce în ce mai mare a lui Florenski de a
vorbi din Biserică, totuși, a întărit într-un fel relaţia cu acei
reprezentanţi ai „căutătorilor lui Dumnezeu” din cadrul elitei intelectuale, care se îndepărtaseră de ortodoxia rusă și
de populismul nostagic, care fusese un stimul foarte puternic al dorinţei lor de a dialoga cu Biserica la sfârșit de secol. De exemplu, Merezhkovskii obosiseră în încercarea de
a reconcilia cultura modernistă cu oamenii Bisericii și, după
doi ani de retragere discretă în Paris, pentru a evita reacţia
politică de după înăbușirea Revoluţiei, s-au întors pentru a
declara că nu mai era nimic de așteptat de la Biserica „istorică”, ai cărei membri practicanţi au încetat, fără zarvă,
să mai fie practicanţi, preferând să „celebreze” cu prietenii,
în intimitatea casei lor. Deloc surprinzător, Florenski a de268

Cf. P. A. Florenskii, ‘Ne voskhishchenie nepsheva’, publicată pentru prima dată în Bogoslovskii vestnik, No. 7, pp. 512-562 și, cu ‘Smysl’
idealizma’, ca broșură separată în Sergiev Posad, 1915, de asemenea S
II, pp. 145-188 și notele, pp. 745-749. Pentru Florenski și Ivanov, vezi
Andrei Shishkin, Realizm Viacheslava Ivanova i o Pavla Florenskogo’, Florenski, (Florenskĳ, Bergamo, 1995), pp. 101-114 și Robert Bird, ‘CatharsisMathesis-Praxis. The mystic triad in the aesthetics of Viacheslav Ivanov’
VII Internazionale Vjaceslav Ivanov: poesia e sacra scri ura, a cura di Andrej
Chishkin, I, Europa Orientalis, Rome, 2002, pp. 289-302.
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pus eforturi considerabile pentru a o face pe Olga, sora lui,
(Valia), care avea să moară din cauza blestemului familiei,
tuberculoza, la vârsta de 24 de ani, la aproape 4 ani de la
uciderea lui Troiţki, să renunţe la prietenia ei cu Hippius,
atrăgându-și ostilitatea acesteia din urmă, fiindcă era un
prieten „gelos”, și în memoriile lui Hippius acesta apare ca
o persoană într-un fel sinistră, cel mai inteligent și cel mai
crud dintre preoţi269. Marie a Shaginian, o altă admiratoare
de-a lui Hippius, care fusese atrasă de Biserica Golgota, l-a
găsit, de asemenea, pe Florenski neînţelegător și mult prea
zelos și i s-a plâns lui Belîi, a cărui înclinare spre teozofie și
mai târziu spre antropozofia lui Steiner l-a scos pentru mulţi
ani din raza de acţiune a vechiului său prieten și care a replicat că Shaginian ar trebui pur și simplu să ignore „prostiile
spuse de Florenski”270. Berdiaev, apostolul libertăţii spirituale și un aristocrat nepocăit, căsătorit cu o romano-catolică,
a dezvoltat o aversiune personală și, potrivit lui Bulgakov,
într-un fel invidioasă, pentru tânărul preot cu voce calmă,
cu ochii plecaţi, cu erudiţie enciclopedică și cu o „ortodoxie
stilizată”. Florenski, s-a gândit el, căuta să-și ascundă chinurile cumplite ale intelectului sub o pretinsă mantie a smereniei271 – deloc o virtute pe care s-o admire Berdiaev – și, abia
când religia și idealismul au fost criticate de o nouă tiranie
anti-creștină, el a început, din nou, să recunoască cât de multe lucruri au în comun.
269

Zinaida Hippius, ‘Zadumchivyi strannik’, Zhivye litsa, Zabytaia Kniga, Moscova, Khudozhestvennaia literatura, 1991, p. 356. Vezi, totuși,
scrisorile lui Merezhkovski trimise Olgăi, în care el citează avertismentul
blând al fratelui ei, potrivit căruia el „este doar un pic (chutochku) neortodox” în Nashe nasledie, No. 79-80, 2006, p. 125, scrisori din octombrie 1907
și aprilie 1908 și concluzia publicaţiei din No.81 al aceleiași reviste.
270
Marie a Shaginian, Chelovek i vremie, Moscova, 1980, pp. 252, 286.
271
Potrivit lui N. Berdiaev, Russkaia ideia, YMCA-Press, Paris, 1946, pp.
238,239 și Samopoznanie, YMCA-Press, Paris, 1949-1983, pp. 164-166, precum și cronicile la Stolp i utverzhdenie istiny și ‘Vokrug Khomiakova în
Pro et Contra, pp. 266-284 și 380-381.
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Serghei Bulgakov, pe de altă parte, cândva prietenul
apropiat și colegul lui Berdiaev, trecut de la marxim la idealism, pe care, iniţial, Florenski l-a întâlnit prin intermediul
Frăţiei Creștine pentru luptă, a devenit un prieten de neclintit și un vizitator frecvent al familiei în Sergiev Posad. Deși
Serghei Nikolaevich a păstrat un zel suficient împotriva regimului autoritar pentru a rezista chemării de a se hirotoni
până la dizolvarea post-revoluţionară a Sfântului Sinod și la
eliberarea ulterioară a Bisericii de sub autoritatea statului,
cu toate acestea el nu se îndrepta cu hotărâre spre reconcilierea cu Biserica bazându-se pe un simţ aprins al „nepotrivirii
sale religioase”. Bulgakov a împărtășit atracţia pentru teologie și tot ce ţine de intelect, cât și bucuriile și amărăciunile
paternităţii, împreună cu prietenul său, părintele Pavel, pe
care, după familia sa, îl iubea „mai mult decât orice pe lume,
cu uimire, cu respect, adoraţie, așa cum un elev își iubește
profesorul”272. Cu toate acestea, prietenia era bazată pe contrastul caracterelor: din punct de vedere intelectual, punctele forte ale lui Bulgakov au fost sociologia și economia și, cu
toate că împărtășea interesul lui Florenski pentru spiritualitatea în artă, avea puţine în comun cu legile muzicii, artei
sau poeziei per se. Din punct de vedere temperamental, ei
erau la fel de diferiţi. După cum însuși autocriticul Bulgakov
i-a scris lui Florenski încă din 7 iulie 1908:
Așa este, ai dreptate, eu mă agit întotdeauna pentru ceva sau
pentru altceva, sensibilitatea isterică și slăbiciunea religioasă reprezintă baza „temperamentului” meu empiric, fără a
mai menţiona faptul că, în unele situaţii, nu am încredere în
cultivarea exagerat de consecventă a calmului, pe care tu îl
consideri obligatoriu.273
272

Sergei Bulgakov, scrisoare din 7 august 1922 trimisă lui P. A. Florenski, publicată în Perepiska s Bulgakovym, p. 161.
273
Serghei Bulgakov, scrisoare din 7 iulie 1908 trimisă lui P. A. Florenski, op. cit., p. 27.
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Cu toate acestea, această deosebire de temperament,
fără îndoială, mai degrabă a întărit, decât a subminat relaţia
de prietenie între cei doi bărbaţi. Energicul și stăruitorul
Bulgakov a fost un prieten credincios, care a îmbrăţișat cu
înflăcărare creștinarea Cultului Sofiei a lui Soloviev realizată
de către Florenski274 și era întotdeauna pregătit să asiste sau
chiar să iniţieze planuri care erau împotriva instrucţiunilor
sinodale, precum serializarea lui Florenski între 1913-1916
în Bogoslovskii vestnik a unui Studiu asupra Apocalipsei scris
de către arhimandritul Fedor (Aleksei Bukharev), care fusese excomunicat de către Sinod în 1862,275 sau să-și implice
prietenul în propriile sale proiecte, precum publicarea manuscriselor, jurnalelor și altor opere ale Annei Nikolaevna
Shmidt, o admiratoare de-a lui Vladimir Soloviev, care a
pretins a avea un contact mistic direct cu Înţelepciunea Divină. Locuind la Moscova, Bulgakov a fost în contact permanent cu Musagetes a lui Medtner, cu „Biblioteca filozoficoreligioasă” a lui Novoselov și cu revista Put a lui Morozova,
și a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru ca prin intermediul
acestor contacte să încurajeze eforturile lui Florenski de a-l
publica pe Serapion Mashkin și să pregătească pentru publicare cronica lor comună făcută la noua ediţie a lui Serghei
Soloviev despre Operele unchiului său276, publicată, în cele
din urmă, chiar de către Florenski în Bogoslovskii vestnik.
În general, profesorul Bulgakov l-a ţinut pe izolatul său
prieten în contact cu capitala, convingându-l să îl însoţească
274

Vezi Serghei Bulgakov, scrisoare din 1 iulie 1912 trimisă lui P. A. Florenski, op. cit. p. 53.
275
Vezi Serghei Bulgakov, scrisoare din 16 octombrie 1911 trimisă lui
P. A. Florenski cu privire la modul în care să ia legătura cu văduva lui
Bukharev, op. cit, p. 46. Cartea despre Apocalipsă a fost, de asemenea,
publicată într-o ediţie separată, Sergiev Posad, 1916.
276
Vezi Serghei Bulgakov, scrisoare trimisă către P. A. Florenski pe 9 decembrie 1916, discuţii cu L. M. Lopatin, editor al revistei Voprosy filosofii
i psikkologii, op. cit, p. 135.
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pentru a vedea colecţia lui Shchukin cu picturi de-ale lui Picasso sau expoziţiile lui Nesterov și Ciurlonis și împărtășinu-și
indignarea lui și a lui Viacheslav Ivanov cu privire la excluderea lui Rozanov din Societatea filozofico-religioasă, chiar dacă
mai mult din motive personale, decât ideologice. Merezhkovski, susţinătorul cel mai înflăcărat al excluderii, ieșise șifonat
din această poveste, a considerat Bulgakov, care s-a abţinut
să scrie în apărarea lui Rozanov doar pentru că lucrarea, pe
care o preconizat-o, a început să sune precum o denunţare a
adversarului acestuia și „Eu nu am făcut niciodată atacuri la
persoană”277. Totuși, el a împărtășit interesul lui Florenski și
al lui Rozanov pentru Kabbala și pentru iudaismul Sfântului
Pavel și a considerat corespondenţa lor cu privire la acest subiect, acum foarte detestată, drept interesantă și profundă278.
La fel ca și Florenski, Bulgakov a fost un asociat activ
al Cercului de căutători ai cunoașterii creștine al lui Mikhail
Aleksandrovich Novoselov și al activităţii acestuia ca editor
al unei serii de cărţi despre probleme religioase de interes
contemporan, printate în Sergiev Posad sub egida Bibliotecii
filozofico-religioase (1902-1917)279.
Așadar, Cercul de căutători ai cunoașterii creștine a
avut legături strânse cu Sergiev Posad. Florenski i-a găsit lui
Novoselov un conac unde acesta și-a petrecut majoritatea
277

Vezi Serghei Bulgakov, scrisoare trimisă lui P. A. Florenski pe 15 februarie 1914, op. cit, p. 78.
278
Vezi Serghei Bulgakov, scrisori către P. A. Florenski din 4 aprilie și 29
iunie 1914, op. cit, pp. 87-89.
279
Întrunirile Societăţii atrăgeau uneori nu mai puţin de 60 de participanţi.
Membrii fondatori au fost: M. A. Novoselov, V. A. Kozhevnikov, F. D. Samarin, N. N. Mamonov, P. B. Mansurov. Asociaţi îndeaproape activităţii
cercului, în afară de Bulgakov și Florenski, au fost Fedor (Pozdeevskii),
episcopul din Volokolamsk și rectorul ATM, A. A. Kornilov, A. I. Novgorodtsev, fraţii Trubetskoi, părintele Iosif Fudel, V. F. Ern, V. P. Sventsitskii și A. V. Elchaninov, L. A. Tikhomirov, părintele Evgenii Sinadskii, S.
P. Mansurov, A. S. Glinka-Volzhskii, S. N. Durylin, N. S. Arsen’ev, N. O.
Kuznetsov, S. A. Tsvetkov și elevul lui Florenski, Fedor Andreev.
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verilor, și a menţinut legătura cu acesta din urmă în Moscova prin intermediul fostului elev și prieten Fedor Andreev,
nu încă hirotonit și întotdeauna pregătit să îl oblige, dacă nu
să își ajute profesorul să se mute sau să acţioneze ca mĳlocitor între Bogoslovskii vestnik și Cerc, la ale cărui discuţii din
Moscova Florenski însuși asista când își făcea timp liber. Nu
a existat nicio graniţă strictă între mai „liberala” Societate a
lui Vladimir Soloviev, cercul Morozova-Trubetskoi din jurul
editurii Put’ și Cercul căutătorilor cunoașterii creștine, cu
toate că Berdiaev și Shagynian i-au găsit pe aceștia din urmă
prea orientaţi din punct de vedere bisericesc spre binele lor.
În schimb, Florenski, eliberat, prin dedicarea pentru preoţie,
de teama de a fi tras înapoi și reabsorbit de societatea laică, s-a mișcat fără contrângeri printre aceste micro lumi ale
renașterii religioase ruse și a fost respectat de către toţi datorită capacităţii sale de a discuta esenţa unei probleme în
proprii săi termeni.
Relaţia de colaborare cu Cercul căutătorilor cunoașterii
creștine a fost, cu toate acestea, deosebit de apropiată, stimulatoare și profitabilă. După cum i-a scris Florenski lui Rozanov pe 7 iunie 1913:
Bineînţeles, asociaţia ecleziastică din Moscova este cel mai
bun lucru pe care îl avem, iar în această relaţie de prietenie
găsim o coincidenţă a contrariilor desăvârșită. Fiecare este liber și fiecare este mărginit, fiecare în felul lui, dar fiecare la
fel ca și ceilalţi... Noi nu vorbim despre ceva, noi discutăm
și nici măcar nu discutăm atât de mult pe cât comunicăm...
Sarcina permanentă a unui Novoselov, Bulgakov, Andreev
sau Tsvetkov etc. etc. nu este – pentru mine, pentru fiecare
din noi – problema lor, problema unui anumit rival (cu cât îi
merge mai rău lui, cu atât mai bine pentru mine!), ci problema mea, cel puţin, până la un punct problema mea...280
Citat din introducerea lui N. B. Nikitin și S. M. Polovinkin la Perepiska
s Novoselovym, 1998, p. 120. Mai târziu, pentru Novoselov (și relaţia lui
cu Florenski), vezi E. S. Polishchuk, ‘Mikhail Aleksandrovich Novoselov

280
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În acei ani pre-revoluţionari plini, Florenski, probabil, a
ajuns cel mai aproape de a găsi acea frăţie, acea apropiere
care fusese atât de inerent o parte a visului său referitor la
viaţa monahală, sau, înainte de aceasta, cu privire la cooperarea „anonimă” la o revistă simbolistă într-un viitor apropiat.
Într-adevăr, Florenski a scris o serie de introduceri anonime la volumele Bibliotecii filozofico-religioase, care l-au
implicat, nu de puţine ori împotriva voii lui, în unele dintre cele mai controversate probleme ale timpului. Un caz
elocvent este controversa imiaslavts281, mulţumită căreia el
și Novoselov s-au aflat, într-un fel spre confuzia lor, într-o
confruntare faţă în faţă cu Sfântul Sinod.
Controversa (de asemenea cunoscută ca Răzvrătirea
atonită) s-a centrat în jurul practicii rugăciunii lui Iisus, cum
a fost prezentată în Calea Pelerinului de un călugăr al Bisericii
din Răsărit (publicată pentru prima dată în engleză) și într-o
carte în limba rusă publicată de către părintele Ilarion, discipolul unui fost călugăr atonit care se retrăsese la o sihăstrie
din Georgia, intitulată În munţii caucazieni, publicată pentru
prima dată în 1907 și retipărită în 1910 și, din nou, în 1913
în Kiev, cu sprĳinul surorii împărătesei, evlavioasa Elizaveta
Fedorovna. Această carte s-a bucurat de multă popularitate
pe Muntele Athos, ca un sprĳin religios printre călugării ruși
de la schitul Sf. Andrei, o filială a mănăstirii grecești Vatopedu și cei ai schitului Nea Thebais, filială a mănăstirii ruse a
Sfântului Pantelimon. Cu toate acestea, caracterul ortodox al
cărţii li s-a părut suspect autorităţilor monahale de la aceste
schituri și, după o analiză internă critică și multă dezbatere,
folosirea acesteia de către comunitatea de la Schitul Sf. AnI ego ‘Pis’ma k druz’iam’ în M. A. Novoselov, Pis’ma k druziam, izd-vo
Pravoslanogo Bogoroditskogo Sviato-Tikhonovskogo Instituta, Moscova, 1994, pp. v-lii.
281
Imiaslavtsy – lit. aceia care slăvesc Numele, erau practicanţi ai rugăciunii lui Iisus, care au crezut că Dumnezeu era, efectiv, prezent în Numele Lui, că a invoca Numele înseamnă a te pune în Prezenţa Sa.
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drei, în mare măsură simplă și naivă din punct de vedere teologic, a fost interzisă de către stareţul lor, Ieronim. Stareţul a
fost dat imediat afară de o frăţie indignată, care l-a desemnat
pe unul dintre ei, fratele David, în locul lui. Cu toate acestea, desemnarea nu a fost recunoscută, fapt care a dus la neascultare făţișă, revolte, scrisori de nemulţumire, blocarea
schitului, excomunicarea rebelilor și o cerere urgent făcută
Guvernului rus de către autorităţile atonite pentru a trimite
soldaţi să le controleze călugării. Acest lucru a fost făcut și
fraţii mai puţin norocoși, dintre care mulţi își pierduseră de
mult legăturile cu familiile lor și cu slujba laică, au fost trimiși
înapoi în patria lor, îndemnaţi să renunţe și, când se doveau
a fi încăpăţânaţi, închiși sau lichidaţi, excomunicaţi din Biserica lor și lăsaţi în voia propriilor lor dorinţe. Simpatia pentru acești călugări meditativi trataţi foarte brutal a fost vie în
anumite cercuri la curte și chiar în Biserică și, de asemenea,
printre membrii elitei intelectuale care aveau o educaţie religioasă, în special grupul Novoselov. Ca de atâtea ori, această
ruptură dintre oamenii evlavioși și cei bine-intenţionaţi, s-a
bazat pe chestiuni prin definiţie dincolo de scopul raţiunii
umane, au stârnite pasiuni destul de profane. Controversa
imiaslavtsy și-a găsit un apărător slab pregătit din punct de
vedere academic, dar cel puţin puternic în persoana părintelui Antonii (Bulatovich), un preot-călugăr cu relaţii, care se
călugărise și se alăturase comunităţii de pe Muntele Athos
după o carieră distinsă de ofiţer al Cavaleriei în Rusia, Abisinia și China. În toamna anului 1912, Novoselov s-a angajat
să publice Apologia lui Bulatovich făcută credinţelor și practicilor protejatului său și i-a cerut lui Florenski să scrie o introducere ca de la editorii Bibliotecii filozofico-religioase și
să editeze textul fostului ofiţer de cavalerie, text scris într-o
manieră destul de belicoasă, iar din punct de vedere teologic
cam la nimereală. Partizanii disciplinei, indignaţi peste măsură de revolta organizată de călugări și de cutezanţa provocării publice făcută autorităţii de către Bulatovich, au contra213
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atacat; Sfântul Sinod a cerut opinii experţilor. Acestea au fost
oferite de către Serghei Troiţki, teolog, arhiepiscopul Nikon,
care fusese trimis în Muntele Athos de către Sinod pentru a
restabili ordinea, și mitropolitul Antonii (Khrapovitsky), care
lansase deja un atac preventiv cumplit la adresa controversei imiaslavtsy într-o cronică din În munţii caucazieni (pe care,
după cum a evidenţiat Florenski în introducerea la Apologiia
lui Bulatovich, nici măcar nu îl citise)282, condamnându-i pe
cei care au aderat la aceasta, ca fiind mistagogi ignoranţi, cu
nimic mai buni decât grupul sectarian khlysty283.
Novoselov și prietenii lui, pentru care practica străveche a rugăciunii lui Iisus era un obiect al venerării și care
nu aveau nicio problemă în a crede, împreună cu Florenski, că „Numele este Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este
Numele”284, au preluat zelul imiaslavtsy ca pe un binevenit
semn că Biserica Ortodoxă Rusă era încă un vulcan activ
hrănit de înflăcărările spiritului și, având în vedere faptul că
În munţii caucazieni trecuse prin trei ediţii fără probleme din
partea cenzurii ecleziastice, au subestimat reflexele virulente ale celui mare și bun, a cărui autoritate fusese contestată, cum au văzut ei, de o mână de călugări ţărani ignoranţi.
Adevărat, Florenski a avut mustrări de conștiinţă atunci
când a considerat răspândirea pozitivismului și climatul
intelectual al Academiilor Teologice vădit anti-mistic, dar a
considerat sinodul prea leneș pentru a reafirma dreptatea
282

Vezi nota 10 (S III(1), p. 569) la ‘Predislovie sviashchennika Pavla Florenskogo k knige ieroskhimonakha Antoniia (Bulatovich) Apologiia very
vo Imia Bozhie i vo Imia Iisusa Khrista, prima dată publicată în Religiozno
Filosofskaia Biblioteka, Moscova, 1913.
283
Khlysty – membrii unei secte orgiastice care credeau în reîncarnările
posibile ale lui Hristos prin intermediul unei femei alese „purtătoare de
Dumnezeu”.
284
Zamechania sviashchennika Pavla Florenskogo na knigu ieromanakha Antoniia (Bulatovicha)’, Apologiia very vo Imia Bozhie i vo Imia Iisusa
Khrista, S III(1), p. 296.
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judecăţilor sale cu orice putere. El nu a avut nici timp, nici
oportunitatea de a corecta textul lui Bulatovich cu cooperarea autorului, așa cum și-ar fi dorit, și nici să formuleze
propria sa apărare chibzuită a practicii rugăciunii lui Iisus și
a fost copleșit și rușinat de fluxul corespondenţei pentru și
împotriva publicaţiei lui Bulatovich, care, trecând pe la un
Novoselev, deja zguduit, a cărui critică sinceră a lui Rasputin îl făcuse deja predispus unui atac de mai sus, ajunsese
acum pe biroul său din Sergiev Posad. Poziţia academică a
lui Florenski nu a fost ameninţată. Nici măcar bătrânul și
sincerul partizan al disciplinei, Khrapovitsky, atunci când a
înţeles în cele din urmă că părintele Pavel, pe care îl considerase întotdeauna un model de erudiţie și pietate, deși cu
înclinaţii prea mistice și prea puţin preocupat de moralitatea
simplă, a fost autorul anonim al prefaţei impertinente, nu
i-a purtat pică pentru aceasta, considerând că fusese condus
pe căi greșite de către „simpatia pentru ticălosul și nihilistul
Bulatovich”285. Ceea ce l-a supărat pe Florenski a fost mai
degrabă conștientizarea faptului că el colaborase la stârnirea
unei dezbateri dure despre probleme profunde și sacre care
acum erau vehiculate în faţa unui public ostil și indiferent.
Ivan Scherbov, lector în teologie la Academia Teologică din
St. Petersburg, care îi oferise cazare și protecţie lui Bulatovich când acesta din urmă a venit să își susţină cauza în capitală, se străduia să negocieze o înţelegere (chiar dacă de
dragul economiei) pentru a aplana confruntarea, și i-a trimis
profesorului lui Florenski contra-argumentele sau „antitezele” lui Troiţki la Apologia (cu care Bulatovich era pregătit
să fie de acord de dragul reconcilierii cu Biserica). Părintele
Pavel a replicat nefericit:
285

Vezi ‘„Ostaius’ Vash dobrozhelatel’ i bogomolets” - k istorii vzaimootnoshenii sviashchennika Pavla Florenskogo i mitropolita Antoniia
(Khrapovitskogo)’, publicat de P. V. Florenski și S. V. Sholomov, Zhurnal
Moskovskoi Patriarchii, 6-1998, scrisoare din 14 noiembrie 1916 trimisă de
mitropolit lui Florenskii, p. 74.
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Sunt atât de obosit de toată agitaţia și toate discuţiile iscate
din cauza Numelui încât se pare că sunt gata să fiu de acord
cu absolut orice doar pentru a fi lăsat în pace – să fiu de acord
în exterior, adică, cu tot ceea ce este necesar... Deci, trebuie
să sperăm că oponenţii vor fi de acord cu aceste antiteze (ale
lui Troiţki) și să sperăm că acesta va fi doar un act de „economie”… Recunosc, în sufletul meu, arunc foarte mult vina pe
imiaslavtsy și chiar pe M[ikhail] A[leksandrovi]ch [Novoselov]… Este insuportabil de dureros pentru mine că Imiaslavie
– un mister străvechi, sacru al Bisericii – a fost târât afară în
piaţă și aruncat din mână în mână de către oameni care nu
au niciun drept să îl atingă și care, prin întreaga lor structură,
nu sunt capabil să îl înţeleagă... Este vina tuturor acelora care
au ridicat problema de la bun început, a părintelui Ilarion și
a lui Ioan de Kronstadt286. Dar dacă părinţii Ilarion și Ioan au
vorbit despre spiritual într-un mod spiritual, atunci părintele
Antonii, câutând să se se justifice pe el însuși și învăţăturile
sale acelora în faţa cărora ar fi fost mai bine să păstreze tăcerea, a început deja să raţionalizeze, a dezvelit gândirea lui
Ilarion, acea gândire străveche, de mantia sa sacră de mister.
Părintele Antonii adaptează doctrina Numelui mentalităţii elitei
intelectuale, dar nu a prea reușit să facă asta... creștinismul
este și ar trebui să fie sacru.287

Din nefericire, aproape imediat Sinodul a luat înaintea
altora soluţia „economică” plănuită pentru dispută prin publicarea rapoartelor experţilor săi în revista oficială Tserkovnyi vestnik și prin proclamarea tuturor acelora din imiaslavtsy
care nu se căiesc, eretici. Ruptura a fost temporar îndreptată la sfatul irenic al sfântului bătrân Gherman de la Zosima
286

Zicerile lui Ioan de Kronstadt referitoare la rugăciunea lui Iisus au
fost publicate în limba engleză și s-au bucurat de mare popularitate atât
în cercuri religioase în care se vorbea limba engleză, cât și, atunci când
au fost traduse din nou în rusă, pe tărâmul natal.
287
‘Pis’mo sviashchennika Pavla Florenskogo Ivanu Pavlovichu Shcherbovu, 13 martie 1913, Sergiev Posad S 111(1), pp. 296-297.
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Pustyn când, în 1914, de Paști, la cererea expresă a ţarului,
grupului imiaslavtsy i s-a oferit un „cadou de Paști” și a fost
reprimit în deplină comuniune cu Biserica până când problema va fi dezbătută în mod corespunzător de către un Sinod al Bisericii. La izbucnirea războiului în acea vară, Bulatovich, fidel educaţiei sale, și-a continuat funcţia preoţească
și a plecat pentru a fi preot trupelor pe front, rol pe care
l-a exercitat cu o eleganţă remarcabilă până la sfârșitul războiului, și abia după sfârșitul Revoluţiei, Biserica a revenit
asupra înţelegerii, susţinând că, de fapt, imiaslavtsy fuseseră
reprimiţi din „milă” și disputa teologică de bază cu privire
la răspunsul dacă numele lui Dumnezeu este, într-adevăr,
sau nu Dumnezeu, nu fusese niciodată propriu-zis rezolvată. Aceasta a numit o sub-comisie pentru a cerceta problema,
în care atât Bulgakov, cât și Florenski aveau să joace un rol
activ. Florenski, care făcuse un studiu atent al tezelor așa
numiţilor imiabortsy288, responsabili de rapoartele făcute Sinodului, dar se abţinuse, în acel timp, de la o implicare ulterioară a editurilor Bogoslovskii vestnik sau a lui Novoselov cu
polemicul zgomotos Bulatovich, a pregătit acum o apărare
chibzuită a poziţiei imiaslavtsy, muncind din greu în vederea
împăcării. Faptul că această Comisie nu s-a întrunit niciodată și problema a rămas nerezolvată289, s-a datorat în întregi288

Tezele împreună cu adnotările lui Florenski pot fi citite în S III(l), pp.
298-350, cum poate fi citită și ‘Imiaslavie kak filosofskaia predposylka,
S III (1) pp. 252-287 din 1922. Imiabortsy – aceia care s-au opus dogmei
Numelui imiaslavtsy-ene.
289
Novoselov, care a devenit călugăr după Revoluţia din octombrie și al
cărui nume este printre acelea ale ,,noilor martiri”, datorită rolului energic pe care l-a jucat în Biserica din catacombe, a fost întotdeauna bucuros
să-i recunoască pe imiaslavtsy ca adevăraţi ortodocși, dar atitudinea Bisericii Oficiale remanente a fost ambivalentă, iar comunităţile intransigente
care se adunaseră în jurul călugărilor căzuţi în dizgraţie, unele prin văile
izolate din Caucaz, au fost supuse unei persecuţii deosebit de virulente
din partea autorităţilor sovietice și, la începutul celui de-al Doilea Război
Mondial, au fost efectiv desfiinţate. Pentru un studiu recent detaliat și
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me dizolvării bolșevice a Sinodului Bisericii Tuturor Rușilor
(într-adevăr „o plagă asupra ambelor voastre case”).
În timpul armistiţiului care a urmat „Cadoului de Paști”
din 1914 făcut grupului imiaslavtsy, atitudinea lui Florenski
a fost cel mai bine exprimată într-o scrisoare, refuzând să
publice un atac reînnoit la adresa acestora făcut de Khrapovitsky, cu care se avea bine, pe motivul că nu i s-ar permite
să răspundă într-o formă publicată. „Singurul lucru pe care
aș vrea să îl văd întâmplându-se și care m-ar satisface în întregime”, i-a scris lui Khrapovitsky pe 29 decembrie 1915,
„este o mărturisire imperioasă că, în problemele abordate în
această privinţă, există ceva extrem de important, deocamdată nerezolvat și care merită atenţie maximă”290.
Astfel, asocierea lui Florenski Cercului căutătorilor
cunoașterii creștine a fost ca un lucru extrem de supărător
care a împiedicat instalarea sa prea comfortabilă în singurătatea pastorală, familială și academică. Cazul grupului imiaslavtsy l-a convins, de asemenea, în ciuda loialităţii și determinării de a lucra în Biserică, de faptul că Instituţia își pierduse
calea în lumea politicii reale și a raţionalismului și avea nevoie
nu atât de mult de reformă, cât de purificare spirituală.
Chiar și ambianţa primitoare neo-slavofilă a grupului
Novoselov, pentru care s-a presupus foarte mult că Florenski a fost sursa de inspiraţie ideologică, nu a fost în totalitate
lipsită de nori. În 1916, Florenski a publicat o meditaţie vastă
‘În jurul lui Homiakov’291, sub forma unui articol critic al
fără prejudecăţi al unui episcop al Bisericii Ortodoxe, vezi episcopul Ilarion (Alfeev), Sviashchennaia taina tserkvi, Vvedenie v istoriiu i problematiku
imiaslavskikh sporov, Vol. 1 și 2, Aleteia, Saint Petersburg, 2002.
290
P. A. Florenski, scrisoare din 29 decembrie trimisă arhiepiscopului
Antonii (Khrapovitskii), parţial publicată în S III(l), p. 351 și, în contextul
relaţiei continue dintre cei doi prelaţi, în Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii,
6-1988, pp. 76-78.
291
P. A. Florenskii, ‘Okolo Khomiakova, S II, pp. 278-236. Publicată ca
broșură separată în Sergiev Posad, 1916.
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celor două volume (în trei cărţi) scrise de Vladimir Zavitnevich despre această figură centrală a slavofilismului de secol
XIX. Cronica a atras mânia lui Berdiaev, după cum Florenski i s-a plâns lui Bulgakov, și foarte multă critică în cadrul
Cercului căutătorilor cunoașterii creștine, asemeni „bârfelor
femeiești” venite pe la spate. În cronica sa, Florenski insistă
cu o anumită rigoare pe importanţa relaţiei actuale a lui Homiakov cu Biserica Rusă din timpul său, insuficient lămurită
– se plânge el – de expunerea incoerentă a gândirii sale făcută de către Zavitnevich. Pentru Homiakov, sugerează Florenski, Biserica este în primul și în primul rând identificată cu
principiul sobornost’ (sobornicitate, dragoste frăţească), iar
acesta este mai important pentru el decât poziţia Ei de apărătoare de nădejde a adevărului ontologic, în special a adevărului Sfintei Taine a Euhatistiei și a dogmei prefacerii, care
atinge esenţa Fiinţei. Articolul conţine o lungă digresiune cu
privire la posibila sursă vechitestamentară a jertfei sângeroase, în care sângele animalului jertfit (viaţa animalului) se
vărsa înaintea lui Dumnezeu și doar carnea era consumată.
Florenski vede acest obicei din Vechiul Testament ca un posibil motiv pentru faptul că Împărtășania romano-catolică
este dată doar într-un singur fel (o practică ce, a considerat
Homiakov, înjosea laicii) și, în același timp, clarifică faptul
că, în viziunea lui, riturile străvechi ale jertfelor sângeroase
simbolizau o realitate ontologică, ce nu este negată, ci este
împlinită în Jertfa nesângeroasă sau, potrivit celor mai recente traduceri în limba engleză, Jertfa nesângeroasă a Euharistiei. De asemenea, el lămurește faptul că îl suspectează
pe Homiakov de înclinarea prea mare spre protestantism în
critica sa cu privire la Romano-catolicismul autoritar, astfel,
prin implicaţie, de subminarea autorităţii duhovnicești a Bisericii lui. A fost această susţinere a autocraţiei, cu sprĳinul
subînţeles pentru unitatea ideală ce se presupunea a exista
pentru ortodocșii ruși între ţar, oamenii lui și Biserica lor, cea
pe care critica lui Florenski, și chiar a unora dintre prietenii
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săi, au interpretat-o ca o afirmaţie politică revoluţionară. Într-adevăr, Novoselov, a petrecut aproape o noapte întreagă
cu Florenski, pledând împotriva tendinţei „romanizării magice” a acestuia din urmă, și a făcut o promisiune de a se
abţine pe viitor de la speculaţii teologice.
După cum chiar Florenski însuși a protestat, poziţia pe
care o adoptase avea mai mult de-a face cu sensibilitatea din
ce în ce mai mare pentru natura „iluzorie” a unei civilizaţii în
primul rând seculară, care treptat își pierduse toată tendinţa
legăturii între realitatea ultimă și viaţa de zi cu zi, decât cu
ideologia politică – la care s-a declarat complet indiferent.
El îl plăcea pe Homiakov și nu a obosit niciodată să laude
sinceritatea intenţiei sale, transparenţa caracterului său și
frumuseţea structurii gândirii sale. Dar, de asemenea, s-a uitat atent și critic la tot ceea ce era „în jurului lui Homiakov”.
Ar putea el, ca membru al nobilimii care posedă pământ, ca
un membru al nobilimii educate în Vest, din Rusia secolului al XIX-lea, să fie cu adevărat considerat 100% ortodox în
ceea ce privește opiniile lui? Cartea lui Zavitnevich, protestează Florenski, eșuează în a-l situa pe ideologistul slavofil
fie în societatea sa, fie în familia sa. Aici, Florenski folosește
un cuvânt preferat – entelehie – pentru a face cunoscut statutul lui Homiakov ca întruchiparea idealului rudeniilor sale,
la fel cum în altă parte el numește Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie ca entelehia Rusiei, iar în conversaţia
cu prietenii, fluturele entelehia omidei. Arborele genealogic,
explică el cu entuziasm, poate arăta individual fie ca produs al strămoșilor, fiindcă se dezvoltă din ei, fie ca o făptură
prin care curge ereditatea. Multe pot fi învăţate din studiul
ramificaţiilor arborelui genealogic, în special în cazul slavofililor „care au fost toţi înrudiţi” și au avut tendinţa de
a trăi ca un clan mare, care acordă sprĳin reciproc, clan pe
care „nu îl găsim în cercurile vestice”292 și care, probabil, s-a
gândit el, explică preferinţa intuitivă a lui Homiakov pentru
292

P. A. Florenski, op. cit, p. 313.
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asocierea liberă exemplificată prin legăturile de familie dincolo de structurile compulsive precum autoritatea Bisericii
sau a Statului:
Proiectându-și camerele de studiu, saloanele și sufrageriile
în lumea liberă, le-ar fi plăcut să vadă toată lumea organizată
ca o familie, ca o petrecere mare a rudelor devotate, care s-au
adunat la sfârșitul unei zile pentru a povesti reconfortant
despre unele probleme.293

La fel ca în critica dizertaţiei lui Tuberovsky, Florenski
este foarte minuţios, adăugând cronicii sale o anexă vastă
cu informaţii despre Homiakov care nu se găsesc în studiul
rezumativ al lui Zavitnevich: de la titlurile poemelor lăsate
pe dinafară la informaţia anecdotică, precum povestea a doi
hoţi frustraţi, care au așteptat toată noaptea să se stingă lumina într-o cameră unde stăpânul casei era văzut adâncit în
rugăciune294, sau extrasul din jurnalul lui Nikitenko despre
o întâlnire cu acesta acasă la un ministru al guvernului, unde
liderul slavofil a apărut într-un costum tradiţional de ţăran
și „a vorbit fără a face pauze de respiraţie și cel mai mult în
franceză – așa cum se cade unui reprezentat al populismului
rus295. Ca întotdeauna, Florenski, alături de pedanteria foarte exhaustivă, arată un talent jovial înnăscut pentru detaliul
revelator, adesea ușor ironic!
Jertfa sângeroasă și importanţa genealogiei au fost
foarte bune când Florenski scria despre bisericile creștine și
despre preaiubiţii lui slavofili, dar interesul lui pentru astfel
de lucruri a căpătat un aspect foarte diferit atunci când s-a
aventurat să scrie despre evrei. Critica sa la adresa contestării jertfei în vechiul Israel susţinute de profesorul Daniil
Khlvolson și „Scrisoarea din Caucaz”, care au fost publicate
de Vasilii Rozanov în lucrarea provocatoare a acestuia din
293
294
295

Ibid., p. 314.
Ibid., p. 326.
Ibid., p. 336.
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urmă, „Simţul văzului și mirosului în atitudinea iudeilor
faţă de sânge”296, au fost doar relativ recent atribuite cu certitudine lui Florenski, la fel ca și introducerea sa la colecţia de
articole ale lui Novoselov, Israel în trecut, prezent și viitor297,
semnată cu o literă grecească și într-un anonimat mai bine
păzit decât prefaţa la Apologia lui Bulatovich – de frică, după
cum a explicat Florenski atunci când i-a cerut lui Rozanov
să fie discret, că va fi atacat „de la stânga la dreapta” dacă
ar îndrăzni să folosească numele său pentru gândurile care
implică rolul Israelului în istoria lumii... în special într-un
timp când cause célèbre a meseriașului evreu, Beilis, acuzat
pe nedrept de jertfirea ritualică a unui băiat creștin, zdruncina societatea rusă din temelii. Acuzaţia a fost exploatată
în Rusia de către mișcarea Sutele Negre pentru a incita pogromurile și de către presa authtonă și presa europeană din
străinătate, pentru a marca rămânerea în urmă și superstiţia
rusă. Florenski, după cum a lămurit lucrurile în cronica
lui Homiakov, nu a considerat ideea jertfei sângeroase a fi
superstiţioasă, iar implicarea sa în dezbaterile despre iudaism stimulată de cazul Beilis nu a fost o încercare deliberată
de a precipita acţiunea împotriva evreilor.
Cu toate acestea, mulţi membri ai Societăţii filozoficoreligioase din St. Petersburg, au vociferat pentru excluderea
lui Rozanov din cauza insistenţei sale asupra posibilităţii, ba
chiar probabilităţii vinovăţiei lui Beilis. Ei au reușit să obţină
sprĳinul majorităţii pentru o moţiune de cenzură care să-i
separe de descrierile dezgustătoare ale obiceiurilor și ritualurile evreiești pe care Rozanov s-a hotărât să le publice în
ziarele notorii ca anti-semitice, Novoe vremia și Zemshchina,
împreună cu sugestia prematură că băiatul ucis, Iushchin296

„Scrisoarea din Caucaz” a fost, de fapt, din data de 28 septembrie
1913, Sergiev Posad.
297
Vezi V. V. Rozanov, ‘Oboniatel’noe i osiazatel’noe otnoshenie k krovi
u Evreev’, Sakharna, Sobranie sochinemii, ed. A. N. Nikoliukin, Respublika, Moscova, 2001, pp. 311-317 și S II pp. 705-707 și notele p. 808.
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ski, ar trebui proclamat martir. Rozanov s-a simţit obligat
să renunţe. Totuși, el a avut mulţi prieteni și admiratori în
rândul elitei intelectuale... printre care Florenski, care l-a
susţinut și a intrat într-o discuţie înverșunată despre subiectul intrigant al ritualurilor sângeroase, cărora și el le-a
atașat o semnificaţie mistică. ‘Blut, das ist ein ganz besonderes Sa ’298, murmură Mefistofel când Faust se pregătește
să semneze renunţarea la propriul suflet. Așa i s-a părut, de
asemenea, lui Florenski: relaţia viaţă-sânge. În mod deliberat se referă la vinul dedicat Euharistiei ca la „sângele” și a
fost convins că, la fel ca sângele lui Dumnezeu-devenit-om,
el are o semnificaţie ontologică și cosmică. Dacă ar fi fost
preot în Vechiul Israel, i-a spus el odată surorii lui Olga, n-ar
fi avut nicio ezitare în a lua parte la taina jertfei sângeroase299. În timpul primei scrisori publicate, trimise lui Rozanov despre acest subiect, Florenski era extrem de implicat în
controversa imiaslavtsy și tocmai se întorsese de la pregătirea
unei înmormântări în familie din Moscova, unde chipeșul
și doar puţin mai în vârstă verișor David Melik-Begliarov,
cu care își petrecuse timpul în Germania pe când avea 15
ani, murise din cauza tuberculozei și fusese înmormântat în
cimitirul armean. El a vorbit împotriva acelora care au batjocorit întreaga idee a jertfei sângeroase și a acuzat avocaţii
și „presa evreiască” (pe care el i-a pus pe toţi împreună în
grupul jidanilor, nu al israeliţilor adevăraţi) pentru liberalismul și pozitivismul superficial cu care așa numita societate
creștină n-ar fi de acord așa ușor300. Una dintre scrisorile sale
către Rozanov se încheie: „Sunt doar gânduri pe care am
298

„Sângele – care este o sevă foarte specială”.
Z. N. Gippius, Zhivye litsa, p. 351.
300
Paternitatea acestor scrisori ale lui Florenski a fost stabilită relativ recent și a provocat un atac plin de zel al celui mai mare specialist din vest
în ceea ce îl privește pe Florenski, Michael Hagemeister, ‘Wiederverzauberung der Welt: Pavel Florenskĳs Neues Mi elalter’ în Pavel Florenkĳ
- Tradition und Moderne, pp. 212-242.
299
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vrut să ţi le scriu... nu am putut găsi o exprimare potrivită
pentru tot, dar încercam să spun ceva despre mirarea mea
la tragedia și taina lumii și la logica mai înaltă a tot ceea ce
se întâmplă în ea”301. Rozanov a preţuit chiar această spontaneitate – propria sa tehnică literară s-a bazat pe notarea
lucrurilor așa cum i-au venit în minte și pe publicarea detaliilor intime din corepondenţa nedestinată publicului. Cu
toate acestea, Florenski a știut asta și i-a permis să publice
nu doar scrisori, ci un întreg dialog despre „Evreii și soarta
creștinilor”, la care contribuţia sa este, la drept vorbind, mai
neîngăduitoare decât a lui Rozanov. De-a lungul carierei de
scriitor a lui Rozanov, care este de neseparat de viaţa privată
din care a ales să se inspire, acest gânditor imperfect, dar
extrem de fascinant, a arătat o relaţie foarte ambiguă de dragoste-ură cu iudeii, obiceiurile și religia lor, în timp ce Florenski, în această corespondenţă, este preocupat în primul
rând de cazul nefavorabil al punerii lor pe picior de egalitate
cu oricine altcineva. Deși, într-o anumită măsură, este, de
asemenea, tot o relaţie dragoste-ură, cea pe care Florenski o
atribuie Sfântului Pavel, pe ale cărui scrieri și-a bazat introducerea la lucrarea Israel în trecut, prezent și viitor a Bibliotecii filozofico-religioase. „Deși nu am absolut niciun dubiu că
jertfele sângeroase chiar există în mod general, acest proces
specific (cazul Beilis), se pare că a adus împreună ticăloși
din toată lumea, și nu există absolut nicio lămurire din partea celor neimplicaţi cu privire la cine are sau nu dreptate aici”302. Notiţele Ninei Simonovich-Efimova cu privire la
conversaţiile cu Florenski confirmă faptul că el a persistat
în neîncrederea sa faţă de evrei303, cu toate că nu pare să se
301

Scrisoare din 26 noiembrie 1913, citată din notele la V. V. Rozanov,
Sakharna, p. 436.
302
Scrisoarea lui P. A. Florenski trimisă lui V. V. Rozanov pe 12 octombrie 1913, citată în Sakharna, p. 438.
303
Informaţie orală primită de la Dina Magomedova, care a avut sarcina
reeditării notelor lui Simonovich-Efimova, parţial publicate de către fiul
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fi numărat printre mulţii reprezentanţi ai vechiului regim
din timpurile sovietice care îi învinovăţeau pe evrei pentru
Revoluţia rusă. Pe jumătate armean și foarte fascinat de propria sa obârșie, fără prezenţa vreunor restricţii, din Nagorno-Karabach304, Florenski nu a putut fi considerat, în ciuda
oricărui efort de imaginaţie, „un naţionalist rus”. Cu toate
acestea, el folosește expresia „noi arienii”, cu sensul de „noi
non-evreii”, în scrisoarea trimisă lui Rozanov și câţiva alţi
termeni, care au fost de atunci asociaţi cu conflictul Holocaustului. Totuși, niciunde în scrisorile de familie ale lui Florenski sau altundeva în viaţa și opera sa, în măsura în care
le-am văzut, nu există urme de anti-semitism. Interesul pentru genealogie pe care l-a împărtășit cu Rozanov, care acum
pare suspect pentru unii critici de-ai lui, probabil pentru că,
folosind limbajul timpului, ei au scris, mai degrabă, în termeni de sânge și sămânţă decât în termeni de gene și ADN,
s-a născut, la fel ca multe dintre gândurile lui Florenski, din
imaginaţie poetică și intuiţie știinţifică foarte documentată.
Nu există nicio dovadă că el a fost îngrĳorat de propria sa
origine. Într-adevăr, într-una din primele sale scrisori trimise prietenului său pe această temă, el speculează că numele
de familie al mamei sale, Saparyan, s-ar putea să aibă o rădăcină semitică în cuvântul „saphar” (a scrie)305.
Anii care au dus la izbucnirea Primului Război Mondial
văzuseră frământări crescânde și atacuri dureroase împotriva
auto-identificării de-a lungul perioadei Ghetoului European.
Aveau evreii europeni să se adapteze cultural și lingvistic în
ţara gazdă, nu doar ca împreună următori ai iluminismului
și colaboratori, precum și ca entuziaști ai culturii ei, dar în
mod potenţial ca patrioţi pregătiţi să lupte și să moară pentru
naţiunile-state adoptate? Sau aveau să valorizeze diferenţa
ei, pentru încă o publicaţie italiană care nu a supravieţuit.
304
Vezi scrisorile din 29 iulie până în 15-17 august 1918 trimise lui Serghei Bulgakov, Perepiska s Bulgakovym, pp. 130-132.
305
P. A. Florenski, scrisoare din 1909 trimisă lui V. V. Rozanov.
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lor culturală, cultura populară Yiddish și moștenirea lor veche ebraică, mistică și religioasă? Dacă Florenski ar fi fost un
evreu, s-ar fi alăturat cu siguranţă celor din a doua tabără.
„Cred că un evreu cabalist ar fi explicat (Sfintele Scripturi
evreiești) mai mult sau mai puţin la fel ca tine, dacă ar fi dorit
să intre într-o discuţie”, i-a scris Tikhomirov în 1914306. Atitudinea lui Florenski exprimă convingerea sa că Europa (și chiar
și Biserica rusă în opoziţia prezentă „luminată”, raţionalistă,
faţă de misticismul „ţărănesc” al grupului imiaslavtsy) se confrunta cu un fel de secetă ontologică, o veștejire a adevăratelor rădăcini, care au fost peste tot înlocuite de scheme abstracte – astăzi am putea spune de realitatea virtuală. Această
convingere înflăcărată și-a găsit expresie în corespondenţa sa
cu Rozanov, unde a fost contaminată de terminologia rasială
a timpului într-un mod care o face să fie o lectură neplăcută
în umbra atrocităţilor care aveau să fie săvârșite împotriva
evreilor de toate convingerile la doar 20 de ani după aceea.
Cu toate acestea, pentru a plasa poziţia lui Florenski în context, ar trebui să ne uităm cu atenţie la declaraţia care încheie
introducerea sa la Israel în trecut, prezent și viitor:
Nu aspectul politic, în sine, nici cel socio-economic al Iudaismului, ci sensul spiritual al Predestinărilor – procese în
desfăşurare – constituie obiectul acestei cărţi. Noi cei de aici
nu sugerăm niciun program, dar suntem nerăbdători doar să
clarificăm relaţia spirituală a forţelor închise acum în lupta
din istoria lumii.307

„Noi cei de aici” îi include pe Novoselov, editorul seriilor în care a apărut cartea, și colaboratori precum Nikolai
306

Potrivit lui Sergei Chesnokov, ‘Tema evreiskoi pis’mennosti v perepiske L. A. Tikhomirova i P. A. Florenskogo’, Russkaia Liniia, Biblioteka periodicheskoi pechati, 21 martie 2006, h p://www.Hist.ra/
st.php?idar=103273, p. 3.
307
P. A. Florenskii, ‘Predislovie k sborniku “Izrail v proshlom, nastoiashchem i budushchem’”, Moscova, 1915, S II, p. 707.
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Berdiaev, Vladimir Soloviev, episcopul Ignatii Brianchaninov, Blaise Pascal, Ivan Aksakov, Fedor Dostoievski, Andrei
Belîi, Vasilii Rozanov, Johann Go lieb Fichte, Houston Stewart Chamberlain, Sf. Ioan Hrisostom și Teofan Zăvorâtul
– o tolbă amestecată de sfinţi și păcătoși de-a lungul veacurilor, incluzând câteva elemente de rău augur și câţiva dintre
cei mai geniali contemporani și predecesori ai lui Florenski.
Simplul fapt al prieteniei apropiate dintre Rozanov și
Pavel Aleksandrovich Florenski este o enigmă, care în termeni simpli, umani, a implicat o reconciliere continuă a
contrariilor. Rozanov, un susţinător al sexului, nu al erosului platonic imaterial al simboliștilor, ci al sexului ca o forţă
de procreaţie a vieţii, este probabil cel mai bine cunoscut
în cultura englezească de a fi câștigat de la D. H. Lawrence
distincţia de a fi „singurul rus interesant” al perioadei. El
a fost, de asemenea, caracterizat ca „un Nietzsche al Rusiei, un adversar periculos al creștinismului”. El și Florenski
au început să corespondeze, probabil, prin intermediul lui
El’chaninov, care îl vizitase pe Rozanov, student fiind, în
St. Petersburg, pe vremea când Florenski se imagina încă a
îmbrăţișa monahismul.
După cum s-a spus, ei au împărtășit un interes pentru
genealogie, pentru rădăcinile de familie. Relaţia a primit
o dimensiune mai caldă, mai umană, odată cu căsătoria și
preoţia lui Florenski. Soţia de drept cutumiar a lui Rozanov
era fiică de preot308, faţă de care era cuprins de un sentiment
de teamă și uimire și, în ciuda patosului său anti-creștin din
multe din lucrările sale, în esenţă, el era un anima religiosa,
care iubea Biserica și, îndeosebi, calitatea de preot căsăto308

O temă majoră a polemicilor sale cu Biserica a constituit-o faptul că
ei nu puteau fi căsătoriţi din punct de vedere legal deoarece Rozanov
nu a putut obţine divorţul de prima sa soţie, Apollinaria Suslova, care
fusese iubita lui Dostoievski și modelul pentru multe dintre femeile sale
chinuitoare, demonice, în timp ce Rozanov și Varvara Dmitrievna lui au
avut o familie mare, trăind ca soţ și soţie.
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rit, atât pentru că se simţea reprezentant al unui segment
de populaţie cu ale căror maniere și obiceiuri se simţea în
largul lui, cât și din cauza puterii lor mistice pe care o aveau
ca oficianţi. În mod specific, el și-a adus aminte că influenţat
de prietenii lui, Varvara Dmitrievna, Tsvetkov și Florenski,
„am făcut pace cu creștinismul”309.
Florenski a fost atras de Rozanov prin puterea și expresivitatea operei sale, pe care, totuși, de multe ori o critica,
și de puterea antinomică a speculaţiei sale intelectuale, care
nu cunoștea nicio temă interzisă, se ferea de consistenţă și
urmărea perspectivele psihologice moderne în labirinturile
cultelor străvechi într-un mod pe care preotul și omul de
știinţă l-a găsit foarte fascinant. De asemenea, la fel ca mulţi
alţii, Florenski a fost atras de entuziasmul și de curiozitatea
lui Rozanov, la care propria sa natură rezervată a răspuns
ca unei plăcute raze de soare. Întotdeauna ai simţit, a spus
unul dintre colegii lui Rozanov, Aleksei Remizov, că Vasilii Vasilievich avea într-adevăr timp pentru tine. Astfel că
atunci când scriitorul mai în vârstă a pierdut o sumă mare
de venituri odată cu închiderea publicaţiei Novoe vremia de
către Guvernul Provizoriu, în vara anului 1917, și a căutat să
scape de lipsurile și dezordinea din St. Petersburg împreună
cu grav bolnava Varvara Dmitrievna și cu copiii lor mulţi în
Sergiev Posad, Florenski i-a ajutat să-și găsească o cameră
de închiriat, i-a găsit un serviciu plătit uneia dintre fiicele
mai mari, a fost ca un mĳlocitor între Rozanov și posibile
edituri din Moscova, s-a oferit să fie co-autorul unei cărţi
de numismatică bazată pe colecţia sa fabuloasă de monede vechi și și-a luat angajamentul, cu toate că nu l-a dus la
îndeplinire, al sarcinii împovărătoare de a edita un volum
postum de Opere Alese. În toate acestea, a fost mai mult ca
un coleg de-al lui Rozanov decât ca un părinte duhovnicesc,
Rozanov preferând în acest scop un preot mai simplu, dar
Florenski a fost cel care a spus rugăciunile pentru cel aflat
309

V. V. Rozanov, O sebe i o zhizni svoei, Moscova, 1990, p. 189.
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pe moarte la căpătâiul patului prietenului său. În ultima sa
carte, Apocalipsa timpului nostru, Rozanov a acuzat neglĳarea
de către Biserică a lucrurilor acestei lumi în scopul triumfului materialismului militant din Rusia, și au existat multe
speculaţii cu privire la faptul dacă a murit sau nu creștin.
Florenski, care în acel timp a încercat să îl convingă să nu
publice Apocalipsa, a depus mărturie că, deși Rozanov nu a
renunţat niciodată și nu s-a căit de pasiunea lui pentru religiile mai vechi, într-un fel, în paralel, așa cum a fost, sau
undeva în străfundul fiinţei sale, în cele din urmă a făcut
pace cu Hristos310.
Într-un fel sau altul, lui Florenski nu i s-a oferit nici
timp, nici răgaz pentru a lucra sistematic la propria sa „filozofie în mod specific rusă”. În vara anului 1914 a intervenit
războiul și părintele Pavel, la fel ca și alţi patrioţi idealiști,
a simţit chemarea de a-și sluji ţara și a plecat pentru un interval scurt de timp ca părinte al armatei într-un tren care
servea ca spital pentru răniţi. Opoziţia hotărâtă a părintelui său duhovnicesc, întotdeauna, se pare, pentru a potoli
pornirile mai donquĳotești ale lui Florenski, împreună cu
niște evenimente familiale, l-au făcut, la doar câteva luni, să
renunţe la această iniţiativă, pe care o găsise interesantă și
provocatoare, și să își reînnoiască dedicarea faţă de Academie și faţă de Sergiev Posad mutându-se într-o nouă casă pe
strada Dvorianskaia311. Mutarea a coincis cu nașterea celui
de-al doilea fiu, Kirill, și cu mutarea mamei sale și a surorii
mai mici, Raisa, din îndepărtatul Tbilisi la Moscova, unde
s-au instalat într-un apartament pe care el îl găsise pentru
ele după moartea Olgăi, nu departe de Viacheslav Ivanov,
la intersecţia dintre Novokoniushennyi pereulok și Dolgii
pereulok312.
310

P. A. Florenski, scrisoare trimisă lui M. V. Nesterov pe 1 iunie 1922, citată de P. V. Palievskii, ‘Rozanov i Florenskii’, Pro et Contra, pp. 488-489.
311
Acum strada Pionerskaia, încă păstrată ca locuinţă a descendenţilor săi.
312
Acum strada Burdenko 16/12, apt. 51, funcţionează ca un muzeu în
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Războiul nu a încetinit implicarea lui Florenski în viaţa
culturală. Noua casă mai mare, cu lungul șir de odăi, camera
copilului mic, sufrageria primitoare și camera pentru muzică în biroul său retras pentru studiu, camera micuţă pentru
mama Annei lângă cuptorul bucătăriei, cerdac mare, curte
și grădină izolate, îi permitea mai ușor să primească oaspeţi
preocupaţi de probleme spirituale și intelectuale. Printre
aceștia s-a numărat și un grup întreg de futuriști zgomotoși,
conduși de poetul Velimir Khlebnikov, care și-a implicat
gazda într-o captivantă discuţie matematico-poetică despre
Legile timpului și l-a invitat să se alăture la cea de-a 317-a
Președinţie a Globului313. Un excentric din punctul de vedere al lui Florenski, Khlebnikov, etimologist, matematician și
poet prin Harul lui Dumnezeu, era de asemenea un fel de
trubadur modern, un hoinar pe faţa pământului, un vagabond al anilor 1920. Ca teoretician al futurismului rus, el a
împărtășit pasiunea lui Florenski pentru etimologie, cuvinte, sunete și limbaj și a fost inovativ printr-un caracter inventiv jucăuș, egal cu genialitatea. În ciuda prezenţei gălăgioase
a discipolilor lui Khlebnikov, a existat un moment scurt de
afinitate intensă între preot și poet314.
Limbajul și semnul au fost, în acel timp, esenţiale gândirii creative a lui Florenski și, prin 1917, a fost împlicat împreună cu alţi doi poeţi, Max Voloshin și vechiul său prieten Andrei Belîi, în discuţia cu privire la un Symbolarium,
lucrare care a fost în cele din urmă începută și eșuată în
tulburătorul an 1925, lăsând, drept contribuţie a lui Florenski, un studiu temeinic genial cu privire la multe simboluri
polivalente, „Punctul”, care nu are un spaţiu prin definiţie,
memoria lui Florenski.
313
Vezi Petrovskii, ‘Vospominaniia o Velimire Khlebnikove’, Lef 1923,
No. 1, p. 146 și M. V. Iudina, Stat’i. Vospominaniia. Materialy, Moscova,
1975, p. 272
314
Cf. P. A. Florenski, scrisoare trimisă fiicei sale, Olga, pe 10/11 martie
1936, S IV, pp. 406-407.
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ci are sensul de spaţii mari, nelocuite pe hartă, marchează
momentul apariţiei și dispariţiei, și acţionează întotdeauna
distinctiv315.
În 1916, părintele Pavel a început să ia notiţe și să dicteze
fragmente pentru lucrarea Copiilor mei și, astfel, în timpul în
care folosea un limbaj literar rafinat propriu intelectualităţii
timpului, năzuia spre o nouă simplitate în practică, pornind
de la premiza că tot ceea ce merită a fi explicat ar trebui,
dacă fiecare și-ar putea găsi cuvintele potrivite, să fie perfect comprehensibile pentru un copil inteligent. Acest lucru
l-a arătat în stilul unei cărţi planificate, de prelegeri „Primii
pași în filozofie”, precum și într-un ciclu vast de articole
despre cultură, artă, limbaj, genealogie, filozofie, astrologie,
știinţe naturale și matematică, percepută cândva ca un fenomen real și ca simboluri ale experienţei sale mai profunde ca preot. Aceste studii, fiind în perioada de cercetare și
intenţionate pentru conturarea „filozofiei ruse” ortodoxe a
lui Florenski, avea să fie inclus într-o nouă carte „La cumpăna gândirii”. În mod caracteristic, Florenski, acest gânditor foarte anistoric, a conceput o nouă și, cum a numit-o el,
„medievală” înflorire a culturii mai degrabă ca spaţiu decât
ca timp: un defileu prin munte, care are deschidere spre noi
panorame ce așteaptă să fie descoperite. Niciodată publicată
în întregimea sa în timpul vieţii sale, noul compediu filozofico-religios la care s-a chinuit, a devenit disponibil contemporanilor doar sub formă de fragmente: notiţe pentru prelegeri, copii ale manuscriselor corectate de către Florenski,
articole pregătite pentru tipărire, dar apoi retrase, și copii
tipărite împărţite prin autorizarea guvernului, conspecte și
schiţe aproximative.
Cu toate acestea, aceste părţi componente au fost acum
publicate în patru volume de Opere și, înainte de aceasta,
în mai multe publicaţii nesistematice, postume, începând cu
315

P. A. Florenskii, Tochka, în ‘Symbolarium (Slovar simvolov)’ S II,
574-590.
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sfârșitul anilor 1960. Acestea au apărut nu doar în revistele
teologice și în periodicele academice, ci și în foarte cititele
reviste care apăreau lunar, unde abordările studiilor sale
idiosincratice și stringente problemelor tehnice, dar și cu un
conţinut profund religios, aveau să se dovedească o revelaţie
pentru cititorii sovietici crescuţi cu materialismul dialectic
și realismul socialist. Stilul matur al lui Florenski, în timp
ce păstra subtilitatea dialectică și expresivitatea poetică ce
a caracterizat întotdeauna opera sa, ni-l arată stăpânindu-și
și gestionându-și propria sa erudiţie într-un mod care a făcut posibilă evitarea notelor abundente ale suprastructurilor
baroce și ale excrescenţelor scrierilor sale de mai înainte. El
este, de asemenea, eliberat de sentimentalismul uneori prea
siropos al lirismului său de tinereţe. În mod firesc, cu toate acestea, registrul diferă potrivit intenţiei autorului: multe bucăţi au fost scrise pentru a fi răspândite pe cale orală,
în timp ce altele sunt enciclopedice și faptice; totuși, altele
poartă semnele unei cercetări brute și sunt speculative, neterminate, uneori repetitive. Unele, precum foarte numeroasele lucrări anonime cu privire la problema evreiască sau cu
privire la imiaslavtsy, au fost stârnite de controversele mari
ale editorilor, cu toate că Florenski, fără nicio excepţie, pare
să fi descoperit aceste probleme apăsătoare și a încercat să
înainteze spre domenii mai înalte și mai profunde decât faits-du-jour la care a răspuns iniţial.
Dacă subiectul primei mari opere a lui Florenski, Stâlpul și temelia adevărului, este calea unui tânăr, a unui student
de la început de secol XX de origine etnică mixtă și cu o
educaţie seculară spre inima Bisericii Ortodoxe Ruse, subiectul celei de a doua perioade, care se împlinește în mare
măsură în sfera capitolului următor, este noua sa percepţie
asupra culturii și a știinţei din interiorul acelei Biserici.
Deţinătorul arhivei sale și primul biograf, nepotul său, Egumenul Andronik (Trubachev), vede prima perioadă ca una
dedicată „îndreptăţirii lui Dumnezeu” („teodiceea”, cum
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este subtitrată opera Stâlpul și temelia adevărului), iar a doua
ca o „îndreptăţire a omului” („antropodicea”, un termen folosit de Florenski însuși pentru a indica direcţia scrierii sale
de mai târziu)316. Cu toate acestea, nu există nicio discuţie
introductivă savantă cu privire la îndreptăţirea omului, fie
prin fapte, credinţă sau har, ori referitoare la sfinţirea și îndumnezeirea naturii umane prin întruparea lui Iisus Hristos, deși aceasta este regăsită în discuţia despre taine, cult și
„sfinţirea realităţii” prezentată în prelegerile din 1918-1924.
Nici nu avem un rezumat al concluziilor, care să aparţină
autorului. Nu știm dacă Florenski a contemplat o astfel de
structură filozofică convenţională.
Avem totuși o afirmaţie remarcabilă a intenţiei în ceea
ce privește organizarea operei La cumpăna gândirii. Aici Florenski prevede a doua sa mare operă precum echivalentul filozofic al partiturii unei simfonii heterofonice corale în care,
la fel ca în cântecul popular rus, „fiecare voce impovizează
mai mult sau mai puţin, dar nu distruge absolut nimic, ci,
dimpotrivă, leagă totul cu mai multă tărie, pentru că sunetul comun este împletit într-un singur fir de fiecare cântăreţ
într-o multiplicitate de repetiţii și variaţii”. Astfel, ţesătura
de teme și exigenţe intenţionate de autor caută să devină
expresia filozofică a „sufletului poporului rus așa cum este
exprimat în cântec”317.
316

Vezi Egumen Andronik (Trubachev), Teoditsia i antropoditsia v tvochestve sviashchennika Pavla Florenskogo, Vodolei, Tomsk, 1998.
317
Vezi Diacon S. Trubachev Izbrannoe. Stat’i i issledovaniia, ‘ProgressPleiada’, Moscova, 2005, p. 303, citând P. A. Florenskii, ‘Troitse-Sergieva
Lavra i Rossiia’, S II, p. 352 and ‘Puti i sredotochiia (vmesto predisloviia).
Iz neokonchennogo truda U vodorazdelov mysly - Esteticheskie tsennosti v
sisteme kul’tury. Sbornik nauchnykh statei’, Moscova, 1986. Pentru Florenski și muzica, vezi Partea a 2-a, pp. 139-218 din Pamiati Pavla Florenskogo.
Fifosofiia. Muzyka. Sbornik statei k 120-letiu so dnia rozhdeniia O. Pavla (1882-2002). Sankt-Peterburgskaia gosudurstvennaia Konservatoriia
imeni N A Rimskogo-Korsakova. Tvorcheskii tsentr imeni Pavla Florenskogo, St. Petersburg, 2002.
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În esenţă, deci, Florenski rămâne pentru noi un autor
prea individual și amplu pentru a impune un plan întru totul coerent cu privire la strălucirea operei sale de maturitate.
Fiecare bucată merită să fie citită și să se mediteze asupra
ei de dragul ei, în context, așa cum a fost scrisă. Deși extrase din izvorul tăcerii care este erudiţia și contemplaţia,
prelegerile și fragmentele ocazionale care aveau să ducă la
crearea operei „La cumpăna gândirii” au fost în marea lor
majoritate răspunsuri la „răutăţile zilei”, scrise de un atlet
spiritual, cu experienţă în rarele momente de concentratre
neîntreruptă și adeseori ca răspuns la răsturnarea istorică
intensă și violentă. Citită astfel, fără nicio schemă impusă în
mod rigid, „Simfonia neterminată” a lui este foarte probabil
să se recombine ca un întreg în cele din urmă armonios, organizat de ritmurile acelei muzici interioare care, a susţinut
Florenski, a sunat pentru el și cu el aproape până la sfârșitul
vieţii318.

318

P. A. Florenski, scrisoare trimisă mamei pe 28/29 iulie 1936, S IV,
pp. 525-526.
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Pentru aceea, o, omule, oricine-ai fi tu, cel care judeci, eşti fără
cuvânt de apărare: fiindcă în ceea ce pe altul îl judeci, pe tine însuţi
te osândeşti, căci aceleaşi lucruri le faci şi tu, cel care judeci. Şi
noi ştim că judecata lui Dumnezeu este după adevăr faţă de cei
care fac unele ca acestea. Şi tu, omule, cel care-i judeci pe cei ce fac
unele ca acestea, dar le faci şi tu, crezi oare că vei scăpa de judecata
lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a
îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări?; nu ştii tu că bunătatea lui
Dumnezeu te duce la pocăinţă?
(Sfântul Pavel, Romani 2, 1-4)
În esenţă, bolșevismul este concluzia logică a culturii burgheze.
P. A. Florenski319

R

evoluţia din februarie a avut repercursiuni imediate
asupra Bisericii. Apelul de a convoca un Sinod Local
pentru a reînfiinţa Patriarhatul a fost în cele din urmă
încununat cu succes, iar cei din rândul clerului, care se resemnaseră în a accepta subordonarea Bisericii faţă de Stat sub puterea Sinodului, au fost daţi afară din poziţiile de conducere.
Pe 1 Mai 1917, episcopul Fedor a fost dat afară din funcţia de
rector al Academiei Teologice în urma unei ședinţe mustrătoare la care nu doar studenţii răzvrătiţi, ci și membrii din
conducerea sa l-au supus pe el și mandatul său unor critici
319

P. A. Florenskii, ‘Predvaritel’nye plany i zametki k lektsiiam’, 1921, S
III(2), p. 367.
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usturătoare. Florenski s-a încrezut în Novoselev că, deși nu
era preot, și-ar mobiliza cu bucurie colegii la luptă în apărarea
episcopului lui și a prietenului lor comun Aleksandr Dmitrievich Samarin, dar, din moment ce această opţiune nu s-a ivit,
tot ceea ce a putut face a fost să pună la cale o grevă demonstrativă și, doi ani mai târziu, să renunţe la propriul său post
de editor al revistei Bogoslovskii vestnik. Nu a însemnat, a adăugat el, că s-a opus liberalismului, dar a considerat că este de
datoria membrilor Bisericii să arate decenţă umană.
Aceste evenimente au urmat unei vizite a fostului Procurator al Sfântului Sinod, Vladimir L’vov, care l-a lăsat pe
Florenski atât de convins că timpul persecuţiei este aproape
astfel încât el a început o scrisoare pentru „copiii” lui (în acel
timp fiind vorba, mai degrabă în mod emoţionant, de soţia
sa Anna, Vasilii și Kirill de doi ani), sfătuindu-i cum să trăiască în cazul morţii sale, cum să păstreze tot ceea a fost mai
bun în trecut (și amintirea sa) cu credinţa de nezdruncinat
că Dumnezeu ar cere o astfel de administrare din partea lor
și din partea urmașilor lor și că el însuși va fi întotdeauna cu
duhul alături de ei. Scrisoarea, scrisă între 1917 și 1923, în
cele din urmă i-a inclus și pe Olga și pe Mikhail, vorbind cu
tandreţe fiecărui „copil” în parte.
Probabil, această mentalitate de a vedea ceea ce este mai
rău din momentul căderii autocraţiei a contribuit, de fapt,
la pacea interioară a lui Florenski. Nu prevăzuseră Vladimir Soloviev, el și colegii lui „apocaliptici” un astfel de timp
de nenorocire? Nu vorbise preaiubitul părinte Isidor despre
zilele în care creștinii vor trebui să se ascundă de rău-voitori și nu fuseseră aceste premoniţii împărtășite baza relaţiei
sale încântătoare, ascetice, cu prietenii din tinereţe? Și nu ar
trebui să își aducă aminte de cântecul acelora care au ieșit
învingători ai fiarei în timpul celor șapte plăgi: „Mari și minunate sunt lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule, drepte
și adevărate sunt căile Tale”?320 Era luna mai a anului 1917
320

Apocalipsa 15,1-3. Aceste versete, la sugestia lui Florenski, au fost
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când artistul Mikhail Nesterov a pictat „Filozofii”, portretul remarcabil al lui Florenski și Bulgakov mergând la pas
prin iarba proaspătă, pe fundalul transparent al grădinii lui
Florenski, încărcate de frunze primăvăratice, cufundaţi în
discuţie: Florenski, calm și absorbit, sutana albă câzând ușor
pe trupul lui zvelt, Bulgakov, aruncat încoace și încolo de
furtună, dar dârz în îmbrăcămintea sa rigidă de civil – până
în luna iunie a anului următor s-a dedicat în cele din urmă
preoţiei, ocazie la care părintele Pavel a fost prezent la punerea mâinilor și la co-săvârșirea primei sale liturghii. Pentru
multă vreme, un răzvrătit împotriva autorităţilor, Bulgakov
a salutat emanciparea Bisericii de stat, dar i-a fost mai greu
să aștepte dispariţia haosului (chiar, contemplând, căuta
ajutor de la Roma) decât prietenului său mai apolitic și mai
maleabil. „Uneori – mi se pare un sfânt” a notat Rozanov, în
acel timp rezident în Sergiev Posad, „mai mare decât Pascal... la același nivel cu Platon”321.
Cu toate acestea, în mod ciudat, detașarea lui Florenski
s-a datorat cu siguranţă clarităţii cu care a perceput căderea
edificiului vechi, structurat, al Ortodoxiei și al autocraţiei,
faţă de care a decis în mod deliberat să supună un cuget
liber și o minte fără teamă de a explora. Această cădere,
cum a văzut-o el, a venit din interior, din cauza infiltrării în
academiile teologice ruse, la început, a unui etos moralist
și raţionalist romano-catolic autoritar, apoi protestant, care
nu a lăsat loc în inimile și minţile ierarhilor Bisericii, fără a
mai vorbi de societatea educată ca întreg, pentru tainele sainscripţionate pe mormântul prietenului său Vasilii Rozanov, autorul
lucrării Apocalipsa timpului nostru.
321
V. V. Rozanov, scrisoare din 11 aprilie trimisă lui M. Spasovski, citată
de Egumenul Andronik, ‘Moskovskii kruzhok. Publikatsii iz semeinogo
arkhiva Florenskikh’, Literaturnyi Irktusk, decembrie 1988, p. 8, dar citată
aici din Evg. Ivanova, ‘V. V. Rozanov, Pis’ma 1917-1919 godov’, nota 4 la
‘O poslednikh dniakh i konchine V. V. Rozanova, Literateraturnaia ucheba, Jan.-Feb. 1990, Cartea I, p. 75.
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cre ale vieţii creștine. Controversa cu privire la rugăciunea
lui Iisus, care acum a ieșit, din nou, la suprafaţă odată cu
promisiunea unui Sinod al Bisericii cu putere de a decide
dacă practicanţii săi declaraţi ar putea sau nu să continue
să fie preoţi și călugări ai Bisericii Ortodoxe, era din nou un
punct de discutat... și unul foarte simptomatic. Între 29 iulie
și 15/17 august 1917, într-o perioadă în care elita intelectuală
rusă, ca întreg, era torturată de speranţa și de frica pentru
nou-născuta lor democraţie fragilă, Florenski i-a compus „o
spovedanie civilă” (de ce nu, a încuviinţat el, de vreme ce
„căsătoriile civile” și „slujbele [panihidele] memoriale civile” ajungeau rapid la modă) fostului său coleg filozof, fost
marxist și fost revoluţionar, Bulgakov.
Cei aleși, a scris Florenski, îmi răpesc libertatea deoarece mă obligă să mă închin înaintea mea, în timp ce vechea
disciplină aspră a „cnutului sacru”322, fiind, mai degrabă,
transcendentă decât iminentă în relaţia cu mine însumi, mă
eliberează. Și aici, uitând de strămoșii lui preoţi cu frică de
Dumnezeu, din partea tatălui, Florenski alege să își amintească de strămoșii „tâlhari” din partea mamei, într-un imn
acerb pentru Karabach:
De aici vine – voi spune în cuvinte simple – dispreţul și ostilitatea mea faţă de toată lumea contemporană... Evlach,
acum un oraș mic, dar atunci – nominem nudum, unde m-am
născut, este situat în stepa transcaucaziană, fiind mărginit la
nord și la sud de lanţuri muntoase înzăpezite. Lanţul Caucazian și munţii armeni sunt precum diamantele, claritatea lor
322

Florenski folosește cuvântul neplăcut „cnut” ca o expresie pentru
durerea impusă de autoritate, care trebuie îndurată în tăcere ca o formă
de ascetism, dar care întărește și călește omul dinăuntru, făcându-l mai
potrivit pentru slujire. A fost o durere pe care a îndurat-o în perioada
mathesis, dar Rozanov, a cărui genialitate a înflorit dintr-o nemulţumire
îndelungată datorită intransigenţei Bisericii cu privire la căsătorie și
divorţ, a fost șocat atunci când prietenul său a folosit această imagine
– nu pentru a judeca, ci ca o chemare întăritoare de a se expune unei
suferinţe inevitabile în tăcere.
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strălucitoare aproape dincolo de imaginaţia acelora care nu
au experienţa munţilor, perfecţiunea ultimă a contururilor
lor îndepărtate care parcă străpung veșnicia, incontestabilul,
nestricăciosul, într-un mod în care cei care nu au experienţa
munţilor pur și simplu nu și l-ar putea imagina, în adâncurile
și infinitatea catifelată a cerului azur. Iar în mĳlocul acestor
munţi se află spaţiile deschise toride, toate urzite din trilurile
metalice, rezonante ale cicadelor și lăcustelor, din abundenţa
lucrurilor care cresc, pește, vânat, animale cu copite, animale de pradă, insecte otrăvitoare, șerpi și miresme dulci, cunoscute pentru caii lor karabach, cei mai buni din Caucaz,
și pentru bandiţii lor neînfricaţi, cei mai năvalnici din toată
Transcaucasia. În spaţiul liber al sufletului meu nu există
legi. Nu vreau lege și ordine și nu pun niciun preţ pe ea,
pentru că mă știu un tâlhar până în esenţa fiinţei mele, care
n-ar trebui să stea să studieze, ci să alerge prin noaptea furtunoasă, să alerge ca un vârtej, fără niciun ţel... Vreau să iau în
stăpânire azurul, să îl întrupez în propria mea fiinţă. Totuși,
să nu uităm că azurul este deasupra mea, împărăţia păcii
eterne, o Împărăţie calmă, liniștită, care se revarsă în sufletul
meu. Și, supus doar azurului, încă am nevoie de simboluri
ale limitelor mele. Culmile înzăpezite care înconjoară stepa
sunt cele care mă fac conștient de libertatea mea și de limitele mele. Culmile înzăpezite care străpung azurul îl situează
mai aproape de mine – și mai departe... Nu mă pot împăca,
nu mă pot împăca cu nimeni care îmi îngrădește vederea culmilor cu garduri de lemn sau le ascunde în fum. Autoritatea
– ţara natală – împărăţia – preoţia – puterile spirituale – acestea sunt culmile înzăpezite ale fiinţei mele conștiente...
Pentru autorităţile ieșite direct din burta Leviatanului, nu am
nicio altă recunoaștere, în afară de vârful cizmei mele. Dar
este chiar imanentul cel care ţâșnește acum din fiecare colţișor
și din fiecare crăpătură. Autoritatea Bisericii, Sfintele Taine,
înţelesul învăţăturilor dogmatice, Dumnezeu însuși – au devenit toate imanente, pierd toate fiecare rămășiţă a fiinţei reale din afara noastră, devin proiecţii ale noastre. Toată lumea
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este ocupată să submineze înălţimile, să înceţoșeze pământul, să străpungă azurul.323

A fost această insistenţă asupra realităţii ontologice a
cosmosului creștin și acest concept tragic al sinelui ca unul
implicat într-o luptă viguroasă, dar, pe termen scurt, fără
speranţă împotriva haosului uzurpator, cele care l-au înarmat pe Florenski pentru „înfrângerea de lungă durată”, care-i stătea înainte? Probabil a fost moartea vechiului său prieten Vladimir Ern, cea care a dat naștere unui val de imagini
din copilăria lor trăită împreună în Caucaz. Părintele Pavel
a slujit la înmormântarea lui Ern și a scris un omagiu comemorativ, plin de aer de munte și raze de soare amintite, citit
cu voce tare de către Bulgakov la adunarea Societăţii flozofico-religioase pe 26 mai și publicat în Khristianskaia mysl’,
1917, No. 11-12, pp. 69-74, în ciuda faptului că volumul de
articole în memoria lui Vladimir Franzevich, pe care prietenii l-au co-editat, a eșuat în a-și găsi un editor324.
Într-adevăr, publicarea a devenit deodată foarte dificilă.
Toată lumea, incluzând editorii, trăiau de azi pe mâine și de
la o zi la alta. În Biserică, aceia care fuseseră în graţiile Sinodului se bucurau de o faimă proastă aproape peste tot și asprul, bătrânul conservator Antonii (Khrapovitsky) – ale cărui
articole împotriva grupului imiaslavtsy Florenski le-a refuzat
pentru că, în perioada în care controversa era dezlănţuită, nu
i s-ar fi permis să publice un răspuns potrivit, dar care a fost
acum dat afară din funcţia sa de la Academia Teologică din
Kharkov și din funcţia de editor al revistei Vera i razum – s-a
întors la Bogoslovskii vestnik, fără a realiza faptul că Florenski
își dăduse demisia din funcţia de editor, în speranţa că adversarul său de odinioară, arătând un astfel de sprĳin credincios
pentru propriul său rector, episcopul Fedor, ar putea să găsească un spaţiu pentru un articol despre „Dogma ispășirii”.
323

P. A. Florenski, scrisoare către S. Bulgakov trimisă pe 29 iulie (15/17
august) 1917, Perepiska s Bulgakovym, pp. 137-139.
324
P. A. Florenskii, ‘Pamiati Vladimira Franzevicha Erna’, S II, pp. 346-351.
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„Sfinţia Voastră, arhiepiscop și părinte plin de har” a replicat Florenski cu un devotament destul de neobișnuit. „Nu
mai sunt editor al revistei Bogoslovskii vestnik și i-am înmânat
îndatoririle mele domnului Tareev, noul editor. Eu mi-am
dat demisia cum a dat Dumnezeu, fără a avea nici cea mai
mică dorinţă de a propaga ideologia noii Hamocraţii”325.
Editura filozofico-religioasă a lui Novoselev trăgea să
moară din punct de vedere financiar, iar editorul său era
prea implicat în dezvoltările de zi cu zi din cadrul Bisericii ruse pentru a mai găsi timp pentru cărţi. El a fost ales
pe 30 ianuarie 1918 membru al Sinodului temporar al tuturor Parohiilor din Moscova și a devenit imediat implicat în
rezistenţa faţă de confiscarea proprietăţii Bisericii. De asemenea, stabilindu-se la Mănăstirea Donskoi, Avva Mikhail,
cum a fost multă vreme poreclit într-un mod afectuos, se
îndrepta spre viaţa monahală.
De fapt, anii 1917-1918 au fost un timp al schimbării
atât de rapide, încât, aparent, singura lectură relevantă era
cotidianul zilnic. Cărţile, pur și simplu, se învecheau înainte
de a ajunge în magazine.
Cu toate acestea, tocmai în acești ani, Florenski a făcut
progrese maxime înspre planificarea și realizarea următoarei sale opere majore „La cumpăna gândirii”, iniţial contractat pentru publicare la ziarul încă existent al lui Morozova,
Put’, și a intenţionat să mute accentul de pe dreptatea lui
Dumnezeu pe partea ce-i revine omului în lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu „precum în cer așa şi pe pământ”.
În următoarea descriere a lui Florenski referitoare la
opera „La cumpăna gândirii”, de dragul clarităţii, am abandonat abordarea strictă din punct de vedere cronologic cerută, de obicei, unui biograf și am ales să urmez efortul scru325

În rusă, „Ham” este sinonimul pentru nesubordonarea nepoliticoasă
a prototipului biblic care „a descoperit goliciunea tatălui său”, Florenski
inventând aici un cuvânt, substituind „hamo” pentru „auto” (sau probabil „demo”) lângă importantul „craţie”.
241

Pavel Florenski

pulos al editorilor Operelor de a reconstrui, mai degrabă, o
secvenţă de articole și prelegeri așa cum autorul și-a dorit să
fie prezentate în marea sa carte neterminată, decât de a oferi
o informaţie despre dezvoltarea sa, de zi cu zi, ca gânditor.
La urma urmei, marele plan era deja mereu în capul său,
în statu nascendi, cum el însuși ar fi putut spune, din momentul dedicării sale preoţiei, iar modul în care el a aranjat
„bucăţile” mai târziu este probabil mult mai important decât ordinea exactă în care acestea au fost scrise – de obicei la
cerere sau ca răspuns la presiunea din afară.
Astfel, partea I, intitulată provizoriu „Imaginea și Lumea”, cuprinde texte îndeosebi preluate de la cursul de
Istorie a Terminologiei Filozofice din 1917, care, pe de-o
parte, arată fiinţa umană ca o fiinţă contemplativă aflată în
căutarea unui mod de a se reuni ea (fiinţa) și semenii ei cu
realitatea fiinţei și, pe de altă parte, mĳlocul realizării acesteia: prin cuvânt și faptă, limbaj și instrumente. În domeniul
știinţei, a susţinut Florenski pentru multă vreme, cuvintele sunt deosebit de importante și termenii sunt un instrument esenţial – atât pentru predat, cât și pentru cercetare.
De-a lungul anului 1917, el a căutat să aplice acest principiu în elaborarea unei viziuni coerente, teocentrice asupra
lumii, capabilă să înlocuiască convingerile discreditate ale
raţionalismului, determinismului și subiectivismului de
după Renaștere, începând chiar cu un curs special de istorie a terminologiei filozofice, pe care l-a susţinut în timpul
semestrului din septembrie-noiembrie, în umbra confiscării
puterii de către bolșevici, la un colocviu al studenţilor de
anul trei de la Academia Teologică din Moscova. Prelegerile despre „Termen”, Homo faber, instrument și unealtă ca
proiecţie a organelor trupești, simbolismul viselor legat de
funcţiile corporale, macrocosmos și microcosmos, numele
proprii, Cabala, sensul Idealismului, Platon, Aristotel și ceea
ce Florenski a numit „metafizica concretă” au luat naștere
„pentru a provoca un joc – care este o metodă de a dobândi
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cunoașterea”326, după cum a scris într-o introducere gândită
a fi mai târziu parte din opera „La cumpăna gândirii”. De
la începutul anului 1918, el a elaborat un curs pentru mai
târziu care, împreună cu lucrări doar enumerate și cu lucrarea de mai târziu „Perspectiva inversă”, se doreau a deveni
prima secţiune a cărţii: „Știinţa ca descriere simbolică”.
Ideea de bază a acestei prime secţiuni se referă la restabilirea vechiului vis al lui Florenski cu privire la o filozofie
naturală, o încercare filozofică nu pentru a nega elaborarea
discretă a teoriei prin intermediul simbolurilor matematice
din știinţa pură, ci prin filozofie, pentru a trece frontierele,
pentru a nega „metoda știinţifică în tot ceea ce este foarte
esenţial – a nega, a provoca și a topi rigiditatea sa în focul
erosului pentru ceea ce există cu adevărat”327. Dialectica, împreună cu metoda filozofică a întrebării și răspunsului, a stimulat noi întrebări cu privire la natura antinomică a limbii,
întrebări pe care Florenski le-a abordat foarte mult în spiritul
gândirii simboliste ruse, prin intermediul lui Humboldt și
Potebnia. Ca întotdeauna, interesat mai degrabă de fapte decât de teorie, el cercetează contrastul dintre limbile inventate precum Esperanto și, cu mult mai multă simpatie, limbile
transraţionale sonore precum Zaum, fiecare dintre acestea,
susţine el, luând naștere datorită neîncrederii în conceptul de
Logos, Cuvântul ca întrupare a raţiunii dumnezeiești „care a
fost la început”. Aceasta îl determină să lanseze un răspuns
pentru disputa din secolul al XVIII-lea dintre Biserică și Iluminism cu privire la faptul dacă limba este darul dat omului
de către Dumnezeu sau este creaţia popoarelor care o vorbesc și a individului care o folosește. Abordarea lui Florenski
în ceea ce privește această dispută este împăciuitoare:
tocmai în această contradicţie, și în ascuţimea sa extremă,
limba eternă, durabilă, Raţiune neschimbătoare, ca Logos
326
327

P. A. Florenskii, ‘Puti sredotochiia (vmeste predisloviia)’, S III(l), p. 39.
P. A. Florenskii, ‘Dialektika’, S III(l), p. 122.
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preexistent fiinţei umane, este, de fapt, concepută ca ceva în
același timp foarte aproape de sufletul fiecăruia dintre noi,
flexibilă inimii, personală în fiecare moment al său, în fiecare
mișcare a sa și expresivă în ceea ce privește individualitatea
supremă.328

Partea a II-a, „Întruparea formei (acţiunii și uneltei)”,
este din nou în mare măsură preluată din cursul de Istorie
a Terminologiei Filozofice pregătit în 1917, dar este în mod
clar nu doar produsul anilor petrecuţi de Florenski la Facultatea de Matematică și la Academia Teologică, ci de asemenea produsul unui angajament intens în activitatea experimentală din cadrul laboratorului Heath Robinson din copilăria lui – și este o punte de legătură spre reluarea muncii în
știinţa aplicată.
Prima prelegere, Homo faber, începe cu o reluare răsunătoare a nihilismului susţinut de Florenski pe vremea când
era școlar, cu citate din Laplace și Büchner: „Am răscolit
cerurile și nicăieri nu am găsit nicio urmă de-a lui Dumnezeu”, spune primul, iar al doilea adaugă cu naivitate: „De ce
Puterea Creativă nu și-a semnat numele în stele?” Acestea,
spune Florenski, sunt puncte excelente de plecare pentru teologul modern, deoarece ele ne obligă să ne luptăm cu dovada simplă, dar extrem de complexă a existenţei antinomiilor.
Atât Cartea fiinţei, cât și Cartea Culturii merită să fie studiate și ambele, în ultimă analiză, arată mai departe Adevărata
Fiinţă – dar nu acelora care încearcă de-a dreptul, ignorând
diferenţele. Oamenii de știinţă, de exemplu, nu s-au relaxat
și nu au așteptat să apară legea gravitaţiei scrisă în stele pe
cerul nopţii. Fiinţa are înţeles, iar înţelesul are fiinţă, dar nu
este bine să pretinzi că ele sunt unul și același lucru. Totuși,
în studiul naturii, la fel ca în studiul culturii, există un factor
comun, o cerinţă absolută: nevoia de limbă – cuvinte, termeni și nume – pentru a permite înţelegerea noastră. Termenii sunt „uneltele” de care avem nevoie pentru a înţelege
328
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lumea fizică dar, fiind cuvinte, ele sunt puntea de legătură
între știinţă și știinţele umaniste.
Nicio dovadă biologică nu există că omul este, întradevăr, Homo sapiens, unul care știe, care este înzestrat cu
raţiune. Pe de altă parte, cum spune Bergson, noi avem dovezi senzoriale că omul este într-adevăr Homo faber, un executant și un constructor, capabil să își ajusteze și să își stăpânească mediul cu ajutorul uneltelor făcute de mână – singura dovadă materială care îl distinge de împărăţia animalelor.
La începutul următoarei lui prelegeri, Florenski îl citează pe
Benjamin Franklin: „Omul este un animal care face unelte”.
Etimologia greacă sugerează că termenul pentru unealtă
are aceeași rădăcină ca și membru; Herbert Spencer a definit uneltele ca extensii ale organelor noastre senzoriale. Cu
pasiunea sa obișnuită pentru detaliul „concret”, Florenski
oferă un val de exemple de experimente știinţifice și de observare exactă, comparând performanţa mai multor instrumente precum mașinile de cântărire, detectoarele de metal
și de apă, microscoapele cu funcţiile corpului omenesc – neuitând să citeze cazurile anecdotice ale sensibilităţii umane
extreme: ghicitorii în apă, degustătorii de vin sau ceai, cititorii gâdurilor. Fidel vechii sale pasiuni pentru excepţii,
Florenski se uită, de asemenea, la instrumente sensibile, la
fenomenele la care corpurile noastre, organele nostre senzoriale, nu sunt în mod normal receptive, precum fenomenul electro-dinamic, povestind în detaliu îndoielile Lordului Lindsay din cauza lipsei rezultatelor experimentelor lui
timpurii cu privire la efectul undelor electro-magnetice asupra organismului uman și polemicile generate la fel de mult
de implicaţiile oculte ale exprimentelor electro-magnetice,
precum și de interesul lor știinţific pur. Părerea lui Florenski a fost că, deși undele electro-magnetice au apărut până
acum „oarbe” prezenţei noastre fizice, neîntâmpinând nicio
rezistenţă, instrumentele au fost inventate pentru a măsura
gradele de galvanizare, care nu sunt doar de un mare ajutor
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potenţial, dar care implică posibilitatea de a inventa unelte
care fac mai mult decât să proiecteze eficacitatea propriilor
noastre organe, instrumente capabile să facă faţă „fizicii ascunse de percepţia noastră senzorială”. Cu toate acestea, citând lucrarea din secolul al XVIII-lea, „Filosofia tehnicii” a
lui Ernest Kapp, el a înclinat să accepte ideea uneltelor și
instrumentelor ca, de fapt, extensii ale organelor noastre
senzoriale și împrumută termenul de organoproektsiia ca titlu
pentru următoarea prelegere.
Aici, Florenski introduce cuvântul foarte discutabil
„magie” pentru a defini „arta de a extinde limitele corpului
dincolo de poziţia sa obișnuită”329, care diferă de activitatea
tehnică doar în măsura în care este mai degrabă un răspuns
instinctual, decât unul gândit și creativ la o po ă naturală.
Cu toate acestea, el nu este de acord cu Bossuet că trupul,
precum mașina făcută de om, presupune un Creator inteligent. Mai degrabă, prin oferirea „formei” pentru ideile tehnice, se presupune ideea că trupul însuși este o formă. Trupul este mai puţin comparabil cu o mașină decât cu o casă
de locuit (casă, templu sau magazie) unde, indiferent dacă
suntem sau nu conștienţi de aceasta, deoarece unele dintre
organele noastre sunt deocamdată rudimentare, este deja
stocat potenţialul tuturor tehnologiilor. În acest fel, studiul
tehnologiei și al biologiei este sprĳinit reciproc, nu într-un
mod mecanic, ci într-un mod simbolic.
Următoarea prelegere, despre simbolismul viziunii,
cercetează sinergia a două sau mai multe realităţi, care sunt
descoperite prin simboluri date, nu inventate. Simbolul,
întotdeauna mai mare decât el însuși, este precum o sală
de oglinzi, care mă arată pe mine, o singură fiinţă văzută
din nenumărate puncte de vedere, sinele subliminal și sinele spiritual fără de care nu ar putea exista un sine fizic,
nici astfel de proiecţii ale sinelui nostru fizic precum erau
necesare uneltele și instrumentele pentru Homo faber pen329
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tru munca sa în lume. Acestea își au originea în impulsurile inconștiente, cheia spre acestea fiind, adesea, studiul
viselor și al halucinaţiilor, la fel ca în Școala Vieneză (el îi
menţionează pe Scherner, Volkert, Wundt și Freud). În acest
context, ar fi interesant, spune el, să se cerceteze genul și
istoria vechilor manuale populare despre interpretarea viselor, care, de asemenea, accentuează legătura apropiată dintre organele noastre fizice și proiecţiile spiritului.
Știinţa, creativitatea religioasă și artele diferă de vis și
viziune prin faptul că ele sunt mai mult subiecte ale minţii
și voinţei noastre conștiente, mai sistematice și orientate din
punct de vedere social. Simbolismul religios, de exemplu,
este acceptat de către toate popoarele și, într-adevăr, până
la un anumit nivel de către toţi oamenii. Într-o măsură mai
mică, la fel sunt și simbolismul știinţific și filozofic. Simbolismul artistic este un nivel mult mai personal, simbolismul
visului încă foarte individual și întâmplător – dar toate iau
naștere de la aceeași sursă. Cultura este întruchiparea, materializarea viselor și viziunilor – la fel ca în Economia (titlul
următoarei prelegeri), care este dobândirea echipamentului
tehnic la care am visat pentru a ne satisface nevoile. Noi populăm doar acele locuri ale lumii pe care am fost capabili să
le stăpânim, iar economia noastră ne reflectă pe noi.
În acest moment, Florenski avansează o filozofie a mediului înconjurător, puternic simţită și bazată pe religios. A stăpâni înseamnă a controla, și noi controlăm ceea ce am înţeles,
„am numit”, „am prins” și am făcut al nostru. Lumea este o
proiecţie a spiritului și a corpului nostru, de care spiritul este
atât de intim legat. Adam a pierdut stăpânirea lumii dată lui
de Dumnezeu când și-a pierdut controlul, aducând dezbinarea. Dar nici chiar în statutul de om căzut, omul nu a pierdut
puterea magică de a controla lumea prin intermediul magiei
inferioare a stăpânirii tehnice și a știinţei și prin magia superioară a filozofiei și a artei – și prin intermediul teurgiei efortului religios (ascetic), care la început presupune restabilirea
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controlului asupra microcosmosului trupului. Deoarece trupul este pragul nostru de conștientizare, de departe mai important, decât ceea ce, pe de o parte materialiștii și pozitiviștii,
sau, pe de altă parte, spiritiștii au grĳă să gândească: „matematica, astronomia, fizica etc. etc. fără a mai menţiona arta,
sunt reflexii luminoase ale iluminării, rânduirii, organizării,
asimilării și revitalizării trupului nimicit de păcat”330.
În contextul economiei, dar în prelegerea următoare intitulată Macrocosmos și microcosmos, Florenski introduce conceptul de Sofia, văzută ca Mireasa Omului Hristos, Sufletul Lumii.
În sarcina fiinţei umane stă datoria de a „administra” lumea la
fel cum un bărbat are grĳă de soţia sa. În acest context:
De trei ori criminală este civilizaţia prădătoare, care nu
cunoaște nici mila, nici dragostea pentru creaţie, ci care caută de la aceasta numai satisfacţii, care nu sunt motivate de
dorinţa de a ajuta natura să își manifeste cultura ascunsă, ci
impune forme violente și scopuri din afară… violând mediul, omul este violent cu sine însuși, și sacrificând natura
pentru lăcomia sa egoistă, se sacrifică pe sine pentru elementele aduse în joc de către pasiunile lui. Acest lucru este inevitabil, deoarece omul și natura se aseamănă unul cu celălalt
și, în interior, sunt unul și același. Omul este lumea mică,
microcosmosul… Mediul este macrocosmosul…331

Gândul nu este nou, admite el, gândurile întemeiate pe
baza celei mai recente noutăţi știinţifice s-au învechit în curând „precum o pălărie veche demodată și amuzantă”332, în
timp ce religia și folclorul sprĳină în mod similar ideea simbiozei dintre om și natură.
Un supliment al acestei prelegeri, tipărite sub forma
unei scrisori adresate de către Florenski profesorului Vladimir Vernadsky pe 21 septembrie 1929, introduce o discuţie
330
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a termenilor „biosferă” și „noosferă”, termeni folosiţi de
profesor și, cu un sens ușor diferit, de Teilhard de Chardin.
Florenski, foarte provizoriu, sugerează adăugarea conceptului de „pneumosferă”, întrepătrunderea nu doar a minţii
și a materiei, ci și a materiei și spiritului, legat în mintea sa
într-un mod foarte practic de propria sa activitate știinţifică
cu privire la tranziţia de la abur la electricitate, apoi la tehnologia energiei durabile:
Gândul existenţei în biosferă sau, probabil, deasupra biosferei a ceea ce ar putea fi numit pneumosferă, care este aceea a
existenţei unei anumite părţi a materiei implicate în ciclul culturii sau, mai precis, ciclul spiritului. Ireductibilitatea acestui
ciclu de viaţă, în sens general, este cu greu pusă la îndoială.
Dar există multe informaţii, nu încă suficient studiate, este
adevărat, care ar părea să indice un anumit tip de durabilitate
în formaţiunile materiale pătrunse de spirit, cum ar fi operele de artă. Acest lucru face pe cineva să suspecteze existenţa
unei sfere a materiei corespunzătoare în cosmos. În prezent
este prematur să vorbim despre pneumosferă ca un câmp de
cercetare știinţifică. Probabil, problema n-ar fi trebuit atinsă
deloc în scris. Doar imposibilitatea discutării cu tine personal
m-a determinat să exprim gândul într-o scrisoare.333

Această scrisoare, care nu a fost publicată până în 1984,
când a generat o discuţie animată, demonstrează, precum
editorii Operelor lui Florenski, fără îndoială, au avut de
gând, importanţa pe care Florenski și-a dorit să o pună pe
indivizibilitatea materiei și a spiritului, pe relevanţa biosferei pentru omul spiritual. Este de datoria noastră, spune el,
să continuăm să studiem și, întotdeauna, să preferăm un
sincer „Nu știu” decât impunerea unei explicaţii aparent
raţionale, complete, mecanice. Noi nu știm totul despre citatul lui Kant: „cerul înstelat deasupra mea și legea morală în
333
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mine”, dar știm că acesta nu le plasează în mod necesar pentru totdeauna dincolo de cunoșterea noastră: dimpotrivă,
acestea interacţionează în biosferă (noosferă, pneumosferă),
iar acesta este în întregime un domeniu de studiu legitim.
Următoarea secţiune a lucrării „La cumpăna gândirii”
începe cu „Conceptul formei”, o continuare a aceluiași curs
de Istorie a Terminologiei Filozofice din 1917. Încă văzând
cultura ca și creaţia omului, a lăcătușului, Florenski o vede
precum o imagine a lui Janus: omul, modul de viaţă, organismul schimbător care privește într-un timp metafizic; dar
lumea lui de unelte și instrumente, care nu au nicio putere de
schimbare în ele însele, privește spre spaţiul metafizic. Omul
și mașinile sale, de fapt, sunt orientate în direcţii opuse, dar
sunt legate de o formă fizică comună pentru a constitui „un
întreg”, un cuvânt care, în limbi diferite, ar putea însemna,
de asemenea, ceva „perfect” și „complet” (ebraică), „sănătos”
(greacă), „plin” (latină) sau „întreg” cu toate aceste conotaţii
în limba rusă modernă. Un astfel de „întreg” este întotdeauna
suma părţilor sale, niciodată un lucru simplu, singur, mare.
În multiplicitatea sa, „întregul” implică cântărire; adeseori,
precum într-o mărime, un silogism, un câmp de forţă electrică, o balanţă a forţelor opuse, în esenţă antonimice.
Ideea, singură în esenţă, se manifestă precum o valorificare a
polilor opuși – ca antonim.334

Totuși, un astfel de întreg nu este format din juxtapunerea polarităţilor interschimbabile. Acesta este format în
concordanţă cu Secţiunea de Aur, o progresie în care fiecare
număr reprezintă suma precedentelor două numere precum
în 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 etc, fiecare pereche din aceasta
corespunde aproximativ proporţiei ideale, indiferent dacă
gândim în termeni de arhitectură sau corp omenesc, de
spaţiu sau timp, de ciclu biologic al vieţii sau de traiectorie
a entelehiei organismului viu din și în eternitate prin dura334
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ta scurtă a vieţii muritoare (pentru că „trecutul biografic al
fiecărui organism este infinit, fiecare are propria sa eternitate biografică”)335. Toate aceste lucruri relaţionează armonios unele cu altele potrivit legii preexistente a formei ideale,
care, afirmă Florenski, nu este, cum au considerat la început
susţinătorii germani ai secolului al XIX-lea, o lege a esteticii, ci o lege ontologică, care exprimă relaţia dintre părţi cu
întregul. Tocmai din acest motiv, cele mai mari opere de
creativitate artistică și religioasă, de asemenea, – în mod
demonstrativ – observă acest lucru: iar Florenski a ilustrat
studenţilor gândul său cu ajutorul diagramelor structurii
tragediei grecești și a liturghiei – din nefericire, aproape ilizibile din modul în care sunt reproduse în Opere din manuscrisul vechilor prelegeri din 1917.
Următoarea secţiune a celei de a doua opere majore a
lui Florenski a fost scrisă în mare parte în 1921 și a ajuns la
noi sub forma unor note brute referitoare la o serie neterminată de prelegeri despre locul cultural-istoric al viziunii
creștine asupra lumii, ţinute studenţilor de la Academia Teologică din Moscova la Mănăstirea Petrov între 11 august
și 18 noiembrie 1921 și sub forma unor versiuni tipărite ale
conspectelor studenţilor la acele prelegeri cu anumite corecturi făcute de către Florenski, în mod clar, cu gândul încorporării lor în opera „La cumpăna gândirii”, dar insuficient
editate pentru a produce un echilibru cu adevărat armonios,
pentru a elimina repetiţia și pentru a redresa exagerările polemice, care nu pot decât să facă notă discordantă în ceea ce
cu siguranţă s-a dorit a fi, în esenţă, un tratat poetic, filozofico-cultural. În această secţiune, Florenski continuă să urmărească în primul rând ideea greacă a importanţei primare a
formei, dar foarte mult în contextul polemicii reînnoite din
jurul controversei Numelui lui Dumnezeu și în contextul
revenirii unei viziuni holistice, ontologice asupra lumii în
știinţă, teologie și filozofie, lucru care era de ajutor pentru
335
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„călugării ignoranţi” acceptabili din punct de vedere intelectual. Pentru Florenski, această schiţă a ceea ce el a numit
Noul Ev Mediu a fost marcat de o reacţie împotriva sistemului kantian, pe care l-a văzut ca punctul critic al gîndirii
post-Renascentiste, un mod înalt de gândire, deja prevestind
întoarcerea la astfel de perspective „medievale” precum Păcatul originar și importanţa antinomiilor, dar una care pune
în centrul fiinţei mai degrabă omul decât pe Dumnezeu; în
termenii eticii, esteticii și mai presus de toate, epistemologiei. Evul Mediul a fost pentru Florenski platonist, la fel cum a
fost Grecia Antică pentru poetul Keats, o epocă
În care sfinte au fost ramurile pădurilor bântuite
Sfânt aerul, apa și focul
(John Keats, ‘Ode to Psyche’)

Din acest punct de vedere teocentric, toate lucrurile
sunt înrădăcinate în realitatea ultimă și deci interconectate,
tot ceea ce este în natură este parte a unei ierarhii ordonate
și armonizate într-un mod divin, având omul (mai degrabă persoana decât specia) ca administrator. Arta și muzica
simbolistă și, mai presus de toate, drama și poezia cultului,
reflectă rezonanţa și multiexpresivitatea fiinţei.
Această viziune asupra lumii, a susţinut Florenski,
s-a pierdut practic nu doar în Europa post-Renascentistă
ci, cum deja am afirmat la începutul acestui capitol, și în
învăţătura din Biserica Rusă, care a sucombat de-a lungul
anilor de învăţătură scolastică (romano catolică) și pozitivistă (protestantă) din cauza unei viziuni raţionaliste, subiective, care a oferit raţiunii umane și moralităţii prioritate în faţa
străduinţei ascetice în vederea unei comuniuni adevărate cu
Energia Dumnezeiască. Motivul condamnării de către Biserică a grupului imiaslavtsy a fost – a reiterat el acum cu exact
aceste cuvinte – dochetismul nerecunoscut, incapacitatea de
a înţelege dogma fundamentală a întrupării lui Iisus Hristos, Care a luat trup pentru a permite reintegrarea materia252
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lului și a divinului în viaţa Sa, și a cărui principali adversari
au fost fariseii care, asemenea teologilor din zilele noastre,
au preferat legea lor în detrimentul libertăţii Lui. Deoarece
Hristos a predicat „nu cinstea”, „nu datoria”, ci voia Domnului. Flexibilitatea”336.
Critica istorică a lui Florenski cu privire la învăţăturile
teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse își are orginea aici de
la arhimandritul Fedor, pe care l-a văzut ca pioner al noului
mod de gândire medieval, dar își găsește aliaţi atât în interiorul, cât și în afara Bisericii în persoana vechiului său mentor
Serapion Mashkin, părinţilor lui spirituali Isidor și Antonii
(Florensov) și în persoana blândă și harismatică a părintelui David din grupul imiaslavtsy, precum și în biologia și psihologia modernă (Myers, James, Starbuck, Ognev, Pavlov
și Freud). La fel ca în cazul lui Carl Jung, pe care, în mod
straniu, Florenski nu îl menţionează, convingerea puternică,
potrivit căreia toate lucrurile sunt legate între ele în lumea întunecată, individuală și comună a subconștientului, conduce
la un interes pentru „știinţele ascunse” ale grafologiei, hipnotismului, alchimiei, astrologiei și telepatiei. Florenski împrumută termeni precum „corp astral”, aparent în mod necritic, și speculează într-un mod care, în contextul pre-fascist,
ar putea părea iresponsabil, dar care, de asemenea, ar trebui
să fie considerat în lumina cercetării medicale contemporane
despre importanţa genelor și a legăturilor de sânge. Cu toate
acestea, gândul său cu privire la ocult și la subliminal este
peste tot conţinut de accentul pe metoda ascetică, „străduinţa
de a se cultiva” și de conștientizare a păcatului orginar.
Într-adevăr, el a privit teozofia și antropozofia ca fiind
mult mai periculoase în zilele lui pentru gândirea culturalcreștină decât ateismul indiscutabil al marxiștilor, care, datorită accentului pus pe primatul fiinţei faţă de conștiinţă și
pe nevoia transformării radicale a omului și a lumii, au fost,
P. A. Florenski, notiţe pentru un nou curs ţinut studenţilor de la Academia Teologică din Moscova la Mănăstirea Petrov, S III(2), p. 367.
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într-un fel, simptomatici Noii Epoci Culturale – în măsura
în care, cel puţin, ei au respins automulţumirea epocii postRenascentiste. Până și erezia utopică ciudată a lui Fedorov,
care a susţinut că destinul uman ar fi învierea obţinută în
mod tehnic din morţi și popularea unor noi planete prin
direcţionarea Pământului precum o navă spaţială prin Univers, chiar și titanismul „magic” al visului lui Scriabin de a
scrie o simfonie care ar transforma lumea, chiar și ceea ce el
a numit actualism „german”, care provine de la Schelling,
Goethe și Nietzsche („care nu s-a înţeles pe sine, a năzuit
spre Hristos și a eșuat în a dezlega taina Acestuia pentru că
noi i-am stat în cale”)337, Florenski le-a perceput ca semne ale
ivirii noii epoci – deși semne neplăcute. În schimb, teozofia
și antropologia au fost încercări făcute ca un ultim efort de
către Epoca Raţiunii pentru a-și impune metodele asupra reînvierii credinţei.
Acest lucru nu înseamnă că Florenski a fost – sau și-a
învăţat studenţii să fie – un călător, un simpatizant al fascismului sau un apărător îndrăzneţ al lui Superman. Dimpotrivă, conștientizarea puternică ce s-a datorat șederii literare
„La cumpăna gândirii”, uitându-se înapoi asupra întregului
peisaj post-renascentist al umanismului știinţific și înainte
la pericolele și promisiunea noii epoci cu vederile descurajatoare ale Libertăţii Perfecte, l-au umplut de un sentiment
de veneraţie și responsabilitate. De mai multe ori în notiţele
pentru aceste prelegeri și o dată în planul lui pentru introducerea la lucrarea „La cumpăna gândirii”, el împrumută
cuvintele poetului rus din secolul al XIX-lea, Tiutchev:
Oh, suflete, împovărat cu clarviziune
Oh, inimă plină de neliniște cumplită
Oh, cum ai tremura pe această culme –
Pragul fiinţei duale!338
337
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P. A. Florenski, ibid., S III(2), p. 380.
Traducerea mea liberă (A. P.). În rusă: O, veshchaia dusha moia, / O, ser254
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Florenski nu a fost precum un reacţionar slavofil conservator sau precum un adept al oricăruia dintre cultele noi
și stranii care încolţeau în jurul lui, ci precum un preot peregrin și un profesor, răspunzător pentru studenţii lui, de
la cumpăna la capcanele și descoperirile prin care el a fost
chemat să-și conducă turma sa.
De exemplu, nu i-ar face plăcere să fie de acord prea
ușor cu superstiţia populară că „evenimentele contemporane”, pe care le-a perceput doar ca semne ale crizei culturale,
sunt în mod necesar opera antihristului, preliminare ultimelor zile. Trebuie, i-a sfătuit el cu seriozitate, să ne amintim în
fiecare zi a vieţii, la fel cum facem în scurtul timp pe care îl
petrecem în Biserică, că noi suntem locuitori atât ai Timpului, cât și ai eternităţii. Cu toate acestea, este normal, fără a
specifica timpul și anotimpurile, să menţinem conștiinţa faptului că lumea va avea un sfârșit, cu toate că semnele acestuia sunt evidente mai degrabă în conflictul crescând dintre
om și natură decât în activităţile susţinătorilor misticismului raţionalizant sau al panaceului social dureros. Între timp,
faptul că omul a încetat să asculte și să înveţe de la lume
despre el și și-a concentrat energiile pe exploatarea mediului
va duce, inevitabil, la pierderea contactului cu elementele, la
dezintegrare și, probabil, la entropie. „Acesta este un semn
al sfârșitului”339. Ca de obicei, Florenski, netemându-se niciodată să înveţe din trecut, să caute, să descopere și să păstreze adevărul etern, și-a depășit epoca sa.
Nu era de ajutor, le-a spus el ascultătorilor săi, să se întrebe dacă ei sunt sau nu norocoși să trăiască într-o perioadă
de criză culturală. Depindea de ei să construiască o nouă
cultură creștină, să își limpezească minţile de prejudecăţile
și limitele vechii viziuni „deterministice” asupra lumii și să
accepte descoperirile multiple ale noii știinţe. Pentru a face
dtse polnoe trevogi, / O, kak ty b’eshsiana poroge / Kak by dvoinogo bytiia.
339
P.A. Florenski, a doua prelegere din seria despre locul cultural istoric al
viziunii creștine asupra lumii, S III(2), p. 391. (Sublinierea este a mea, A.P.)
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asta, ei ar trebui să încerce să privească obiectiv în timp și
spaţiu, nu doar din propriul lor punct de vedere. Acestui
punct de vedere subiectiv îi datorăm „legea” perspectivei și
conceptul continuumului, evoluţiei treptate fără forme preexistente sau salturi calitative. Acum este o mare nevoie să
cultivăm punctul de vedere obiectiv, creștin, în care putem
fi ajutaţi de lucruri aparent atât de „psihologice”, „materiale” precum dieta, poziţia corpului, chiar stilul vestimentar,
sau chiar și viaţa sexuală, spovedania (pe care o compară cu
înlăturarea așchiilor și cu psihanaliza, doar că sunt prescrise
alte leacuri), participarea la Sfintele Taine.
A devenit evident faptul că omul este
centru creativ și nu doar un ochi care cercetează lumea prin
intermediul unei crăpături, nu un spectator pasiv situat
în afara lumii, ci un participant activ aflat în interiorul ei.
Omul a devenit conștient de faptul că el este doctorul lumii,
substanţa creativă.340

Cugetul creștin pleacă nu de la general la particular, ci
de la particular la general, de la „definit” la „nedefinit”, cum
ar fi spus Duns Scotus. Cultul creștin este cultul Persoanei lui
Hristos, iar Dumnezeul lui, potrivit lui Pascal, nu este Dumnezeul filozofilor, ci „Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob”341.
Iisus Hristos, o persoană, cuprinde în El însuși toate celelalte persoane, toate sunt în El, fiecare acţiune de-a noastră,
fiecare judecată; plinătatea întreagă a varietăţii a ceea ce a
fost, este și va fi este cuprinsă în El. Totul ar trebui considerat de la punctul de plecare al lui Hristos. Acest lucru este în
opoziţie directă cu logica post-renascentistă. Gândirea contemporană a depășit practic punctul de vedere renascentist
prin faptul că a recunoscut forma metafizică primară ca fiind complexă, întreagă și concretă.342
340

P. A. Florenski, a zecea prelegere din seria despre ,,Locul creștinismului
în lumea modernă”, S III(2), p. 434.
341
P. A. Florenski, a douăsprezecea prelegere, op. cit., S III(2), p. 443.
342
Ibid., p. 444.
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Această abordare prin intermediul „concretului” (în
accepţiunea lui Florenski a „realului” și „particularului”)
este aceea a unui „copil mic” și reprezintă întemeierea
știinţelor, istoriei, a înţelegerii noastre a prototipului uman
din literatură drept categorii universale. Acesta este același
principiu ca și acela prin care
Viaţa lui Iisus Hristos poate fi proiectată în istorie și chiar în
cosmos, așa cum poate fi proiectată toată istoria lumii.343

Acest mod de gândire, absolut potrivit unui om educat,
în termeni de imagini „concrete” și poezie, este specific familistului, care se vede pe sine mai degrabă o parte a naturii decât un membru al unui grup sau partid politic pentru
care „Dumnezeu” este doar o „ipoteză” în creaţia schemelor imateriale pentru a controla lumea. Modul de gândire
știinţific „ajunge la concluzii care nu sunt incluse în știinţa
însăși”344, în timp ce mentalitatea medievală, simbolică, este
întotdeauna deschisă noilor descoperiri, „poate trasa tot felul de intersecţii și descoperi noi legături”345.
Din acest punct, coerenţa cursului se pierde. Ar fi urmat prelegeri despre Sfântul Serghie ca „Dante al Rusiei”,
despre Fedor Bukharev și despre Numele lui Dumnezeu.
Transcrierile se sting în sesiunile de întrebări și răspunsuri
și în învăţătura pastorală extraordinar de relevantă pentru
situaţia studenţilor care se confruntă cu ostilitate și revoltă, în reluările lui Kant, a simbolului, în special simbolismul
„Iconostasului”, importanţa durabilă a idealului platonic
din Banchetul, pe care Florenski încă îl asociază cu idealul
comunităţii monastice, armoniei cosmice, cum este exprimată în muzică și matematică, și visului de a redacta o Carte
a Simbolurilor Permanente, pe care ei o întrerup.
Nici nu e de mirare...
343

Ibid., p. 448.
P. A. Florenski, Anexa la prelegerea a treisprezecea din seria despre
,,Locul creștinismului în lumea modernă” S III(2), p. 454.
345
Ibid., p. 455.
344
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Chiar și lumea protejată a Academiei din Sergiev Posad
se schimba sub picioarele locuitorilor ei. Orașul s-a centrat
întotdeauna în jurul mănăstirii și teritoriilor dependente de
aceasta, care pentru o perioadă, respectând regula slujirii și a
ospitalităţii, a devenit un refugiu pentru scriitorii subnutriţi,
intelectualii și acei ci-devants strămutaţi. Academia Teologică
din Moscova a fost desfiinţată imediat după ce bolșevicii au
ajuns la putere și, din octombrie 1918, a continuat să ducă o
existenţă precară, la început în adăpostul Mănăstirii Danilov
(1918-1919), apoi la Mănăstirea Petrov, ambele fiind situate în
Moscova, și, probabil, în mod clandestin, la întâlnirile private
din apartamentele mai multor oameni până la închiderea sa
finală din 1928. Florenski nu doar că a continuat să predea în
aceste locuri aflate în continuă schimbare, oprindu-se peste
noapte în capitală să doarmă pe un pat cu rotile în bucătăria
mamei sale atunci când se ivea nevoia, ci și-a suplimentat
venitul foarte mic de editor și asistent, luându-și cursuri de
fizică, matematică și metodă geometrică, astronomie și istorie a culturii materiale la Institutul din Sergiev Posad, unde
avusese în grĳă laboratorul de fizică. De asemenea, a continuat să fie preot în mica sa parohie de surori medicale până
când și aceasta a fost desfiinţată în mai 1921.
În ciuda tuturor acestor frământări și a responsabilităţii
familiale mai mari odată cu nașterea primei fiice, Ol’ga, în
1918, Florenski a cunoscut un avânt susţinut al activităţii creative. În afară de, sau mai degrabă în paralel cu planurile
pentru cartea nouă peste care tocmai ne-am aruncat privirea,
el s-a angajat în mai 1918 într-o serie de prelegeri incandescente despre filozofia cultului: „Teama de Dumnezeu” a fost
urmată de „Cult, religie, artă”, „Sfintele Taine și ritualurile”, „Caracteristici ale fenomenologiei cultului” și „Sfinţirea
realităţii” – toate scrise și ţinute în timpul lunii mai, ultima
lună pe care Academia Teologică din Moscova o va petrece
în vechea ei casă până după victoria Rusiei în cel de-al Doilea Război Mondial. Acest nou ciclu de prelegeri l-a terminat
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pe măsură ce se ivea ocazia să le susţină: „Concluzia celor
șapte Taine” pe 22/29 decembrie 1919; „Filozofia cultului”
16 aprilie/4 iunie 1922, „Situaţia cultural-istorică și ipotezele
fundamentale ale viziunii creștine asupra lumii”, care a fost
titlul complet al cursului ţinut în toamna anului 1921 la Mănăstirea Petrov; „Martorii” (sau „Martiriu”, 5/7 iunie 1922) și
„Devotamentul verbal. Rugăciunea” (28 august/12 septembrie 1922). Datarea dublă de peste tot reflectă necesitatea de
a respecta Vechiul Calendar încă folosit și în zilele noastre
în Biserica Ortodoxă Rusă și Noul calendar care ar fi definit
programul de predare al lui Florenski la Institutul Pedagogic
și oriunde altundeva în afara Academiei Teologice.
În mod clar, aceste prelegeri, dintre care unele par a fi
fost scrise foarte repede, altele, probabil, într-un interval de
timp extins destul de mult, au fost produsul unei perioade
de incubaţie care începuse cu slujirea lui Florenski ca preot
și au fost, într-adevăr, într-o anumită formă sau alta, scrise
pentru includerea lor în opera „La cumpăna gândirii” sau
într-un volum mai vag prevăzut de Opere culese, pentru care
există mai multe intenţii. Egumenul Andronik, editorul volumului de Opere aflat acum în proces de publicare, citează
un pasaj care definește scopul lor ca fiind acela de a arăta
centralitatea cultului Bisericii pentru întreaga viaţă, gândire și acţiune creștină, și de a demonstra cum toate lucrurile
care după aceea devin laicizate în cultură își au originea în
cult: filozofia, știinţa, formele de viaţă socială, artă. „Cultul”,
scrie Florenski, „și fundamentul său, taina Euharistiei, este
fundamentul sacru și de bază al gândirii, creativităţii și al
ordinii sociale”346. Într-adevăr, aceasta a fost convingerea sa
puternică, dar este bine să ne amintim că tehnica lui Floren346

Cf. Ieromonahului Andronik (Trubachev), Teoditseia i antropoditsia
v tvorchestve sviash-chennika Pavla Florenskogo, Arkhiv sviashchennika
Florenskogo, Nr. 3, Vodolei, Tomsk, 1998, p. 58. Articolul, din care este
luată propoziţia pe care el o citează, a fost publicat de către Florenski în
revista Vozrozhdenie, Moscova, 1916, No. 6.
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ski a fost întotdeauna de a începe mai degrabă de la dovezi,
decât de la concluzie: pentru a urmări procesul gândirii sale
înseamnă să te îmbarci întotdeauna într-o fascinantă călătorie a descoperirii, uneori chiar exigentă și sinuoasă. Vocaţia
sa a fost să exploreze și să ghideze, și nu să prelucreze acasă
concluziile sale, și acesta este, de asemenea, motivul pentru
care este acum atât de dificil de reconstruit „Antropodiceea”
lui neterminată.
Între timp, un alt mod prin care părintele Pavel a continuat să își ducă la îndeplinire misiunea de lector extraordinar al Academiei Teologice a fost iluminarea universului
literaturii prin intermediul textelor eclesiastice. Această misiune a îndeplinit-o cu o precizie care a permis dezvoltarea
unui adevărat dialog între secular și sacru. „Nu este suficient să așezi textele unele lângă altele”, a scris el despre eforturile unui student de a stabili un astfel de dialog. „Arta stă
în puterea de a le face să vorbească unele cu altele”347. Chiar
și în cele mai patristice, Florenski a rămas fidel idealului din
Banchetul platonic.
Începând din 1917, el și-a extins activităţile de predare
mult dincolo de auditoriul oferit de Academia care treptat
începea să moară. Viaţa intelectuală a fost, în acei ani de început, încă cu rezonanţă în Rusia revoluţionară și, pe 12 iunie 1917, Bulgakov și Florenski au „întemeiat” o Academie
filozofico-religioasă pentru studiul religiei în contextul său
istoric „concret”, căreia bolnavul aflat pe moarte, Valentin
Kozhevnikov, avea să îi lase cărţile dar care, în instabilitatea haotică a lumii postrevoluţionare, nu a luat avânt înainte
ca Bulgakov să plece în Crimeea pe 31 iulie 1918, la puţin
mai mult de o lună de la hirotonirea lui ca preot. Cu toate
acestea, alte asociaţii filozofico-religioase s-au bucurat de o
înflorire scurtă, dar intensă, iar Florenski a fost invitat de
către vechiul său adversar, Berdiaev, să vorbească la o nouă
347

P. A. Florenskii, ‘Otzyvy P. A. Florenskogo o rabotakh studentov’,
Russkaia literatura, No. 1, 1991, pp. 137-138.
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Academie Liberă a Culturii Spirituale348, una dintre multele iniţiative pentru a compensa suprimarea religiei și, într-o
oarecare măsură, pentru a sărbători consecinţa acesteia –
emanciparea speculaţiei religioase. La invitaţia unui nou
prieten, Vladimir Favorsky, cu care Florenski a împărtășit
un interes puternic pentru implicaţiile filozofice ale teoriilor contemporane cu privire la spaţiul geometric multiplu
și traducerea acestora în noi abordări până la manipularea
spaţiului grafic, el a fost invitat să conducă un curs de două
ore de prelegeri despre acest subiect la Studiourile Artei Superioare și Tehnicii349, pepiniera aripii de stânga, adeseori
Avant Garda Rusă extrem de materialistă, cu care era deja
familiarizat, deoarece se vizita cu Liubov’ Popova, al cărui
cerc l-a inclus pe Vladimir Tatlin, până în 1914. Florenski a
continuat să predea la Vkhutemas până în 1924.
Preocuparea pentru spaţiul pictorial, împreună cu cursul despre noile abordări ale geometriei de la Institutul Pedagogic, i-a adus aminte lui Florenski de o lucrare universitară nepublicată la care lucrase de pe vremea în care era
încă student la Facultatea de matematică, în 1902, care acum
îi sugera o întreagă pletoră de implicaţii astronomice, literare și pictoriale. În 1922, el a publicat Punctele imaginare în
geometrie350, cu două anexe, una despre implicaţiile cosmologice pentru Divina Comedie a lui Dante și cealaltă despre reprezentarea unei a patra dimensiuni pe o suprafaţă plană în
„Explicarea copertei”, la care se va întoarce în contextul asocierii sale cu Favorsky. Publicarea a provocat protestul din
partea criticilor sovietici, educaţi fictiv, cărora li s-a părut
produsul înapoiat al unei mentalităţi preoţești tipic „medi348

În rusă, Vol’naia akademiia dukhovnoi kul’tury.
Acronimul în limba rusă a fost Vkhutemas.
350
P. A. Florenskii, Mnimosti v geometrii, Pomorie, Moscow, 1922. Republicată cu note și comentarii în germană de către Michael Hagemeister,
în seriile Specimina Philologicae Slavicae, Supplement 14, Verlag O o
Sagner, Munich, 1985.
349
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evală” (în sensul peiorativ al cuvântului). Cu toate acestea,
în ciuda acestui protest, Florenski a fost invitat la începutul anilor 1920 să contribuie la noua Enciclopedie Sovietică
de matematică și să ţină o prelegere la Uniunea inginerilor
ruși. El pare să fi luat fără efort știinţa aplicată din punctul
în care o lăsase când a intrat la Academie, în toamna anului
1904, nu doar purtând pe umeri un volum de muncă tot mai
mare pentru a mări bugetul familiei, cum este evident din
conţinutul profund al lucrării Mărimi imaginare, ci redescoperind impulsuri numeroase pentru o minte întotdeauna activă, implicată în sarcina prometeică de a explica microcosmosului uman macrocosmosul existenţei fizice – o sarcină
pe care a conștientizat-o de multă vreme ca fiind „imposibilă fără Dumnezeu”.
Căutarea adevărului de dragul lui a fost preocuparea
cea mai importantă a lui Florenski, iar politica – ecleziastică
și civică – l-a preocupat doar în măsura în care acestea au
încălcat în mod direct așteptarea lui cu privire la conduita
decentă în rândul colegilor lui. El nu a simţit nicio înclinaţie,
de exemplu, de a se alătura boicotului de la început iniţiat
de elita intelectuală împotriva instituţiilor Sovietice și nu
s-a văzut punându-și mintea și erudiţia în serviciul statului
Bolșevic – indiferent dacă era vorba de educaţie sau de proiecte știinţifice practice – ca un compromis. Dimpotrivă, el a
salutat fiecare oportunitate de a contribui la bunăstarea spirituală și materială a unei Rusii sfâșiate de război, care, a crezut în mod sincer, că va trăi și va depăși enervanta criză actuală. El a făcut, totuși, o regulă din a nu face compromisuri în
probleme de condamnare, a evitat grupul Obnovlentsy și nu a
luat parte la politicianismul disperat prin intermediul căruia
mai mulţi reprezentanţi din ierarhia Bisericii, în mai multe
moduri, căutau acomodarea sau cel puţin un modus vivendi
cu un guvern ostil, cu toate că, în același timp, se abţineau de
la judecată și apărau loialitatea canonică faţă de Patriarhat și
faţă de succesorii acestuia. Atunci când ideile sale întâlneau
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rezistenţă, Florenski se refugia în știinţa „discretă”, nefăcând
nicio încercare să adapteze lucrările sale admirabil de clare
despre religie și cultură pentru o cenzură din ce în ce mai represivă, doar de dragul publicării acestora. „Adu-ţi aminte,
un compromis îl implică pe celălalt, și așa mai departe, până
la infinit”, s-a dojenit pe sine în jurnalul lui din 1920.
Deși critic cu privire la direcţia majorităţii teologilor ortodocși, Florenski și-a îndeplinit fără ezitare sarcina
încredinţată lui de către Biserică și a evitat vrajba și confruntarea, spre deosebire de prietenul său Novoselov, care, la fel
ca fratele Mark, s-a implicat activ în Biserica din Catacombe, sau Fedor Andreev, care, slujind ca preot în Petrograd, a
fost, în perioada morţii sale din 1929, un remacabil suporter
al episcopului Iosif351, complet opus declaraţiei de loialitate
faţă de puterea sovietică făcută de Mitropolitul vicar Serghie (Starogorodsky) și faţă de acea interferenţă a puterii
percepută în ceea ce privește numirea în funcţiile Bisericii.
Pe 9/22 martie 1918, lui Florenski i s-a cerut să ia parte, împreună cu Novoselov, Bulgakov și alţi slavofili din Moscova, la lucrarea Sinodului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse
pentru sesiunea dedicată educaţiei și tipurilor de instruire
pastorală potrivite pentru a pregăti o preoţie acum văzută
drept reprezentantă a unei Biserici desfiinţate. De asemenea,
împreună cu Novoselov și Bulgakov, i s-a dat oportunitatea
de a pregăti o apărare motivată a grupului imiaslavtsy pentru Subcomisia Sinodului desemnată să se pronunţe dacă
convingerile lor reprezintă o erezie sau nu. În legătură cu
aceasta, el a devenit membru al cercului lui Aleksei Losev,
care a sprĳinit dogma acestora, a ţinut prelegeri, a predicat în mod viguros și a lucrat îndeaproape cu irenicul lor
lider moscovit, David, în vederea unei reconcilieri depline.
Bulgakov a fost încrezător că aceasta se poate înfăptui, dar
Sinodul a fost desfiinţat de către Guvern înainte ca Comi351

Iosif Volotsky, episcop de Volokolamsk, sfânt rus foarte iubit, unul
dintre primii teoreticieni ruși ai „statului tributar”. (n.r.)
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sia să treacă de două întâlniri preliminare. Eseul definitiv al
lui Florenski despre importanţa cardinală atribuită de către
grupul imiaslavtsy Numelui lui Dumnezeu a fost, împreună
cu referinţele frecvente vizavi de această problemă făcute la
cursul din anul 1921, inclus în planul său pentru opera „La
cumpăna gândirii”, și, fără îndoială, el a considerat acceptarea convigerii lor în sălășluirea prezenţei lui Dumnezeu
în Numele Său ca un pas important spre stabilirea unei noi
epoci de gândire „dincolo de cumpăna gândirii”352.
Mai impresionant, totuși, pentru direcţia activităţii creative a lui Florenski, el a fost desemnat pe 22 octombrie 1918
în Comisia pentru Conservarea Artei și Antichităţilor de la
Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie, la care a slujit până la dizolvarea acesteia în 1920. Această funcţie s-a
dovedit nu doar foarte împovărătoare (tot tezaurul vechii
Mănăstiri a trebuit să fie descris și catalogat și Florenski, făcând această muncă potrivită pentru cineva care iubea îmbrăcămintea și considera că ea exercita o anumită influenţă
asupra purtătorului, a purtat, în special, responsabilitatea
pentru colecţia istorică a veșmintelor ecleziastice), ci, totodată, atât inspiratoare, cât și periculoasă. Alţi membri ai
Comisiei au fost Contele Iurii Ol’susev, Il’ia Bondarenko,
Nikolai Protasov, Mikhail Boskin, Pavel Kapterev, Tatiana
Aleksandrova-Dol’nik, Sergei Durylin, Sergei Mansurov și
Mikhail Shik, ultimii doi s-au hirotonit după aceea. Fiica lui
Rozanov, Tatiana Rozanov a fost, datorită lui Florenski, angajată ca secretară. Această comisie, evident ci-devant (formală), predominant slavofilă, a răspuns direct în faţa patriahului Tikhon, care i-a făcut, în mod subtil, să oscileze între Scila
și Caribda, un apărător intransigent al proprietăţii Bisericii
și un stat înfometat, lacom să revendice și să vândă tezaurul
ecleziastic și opus în mod activ religiei așa cum este ea353.
352

P. A. Florenskii, ‘Imiaslavie kak filosofskaia predposylka’, S III(2),
pp. 252-286.
353
Vezi scrisoarea lui Florenski trimisă Patriarhului Tikhon despre sarci264
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Poziţia lor nu a fost puternică. În 1918, mănăstirea a fost
naţionalizată oficial, iar acest lucru a fost urmat la sfârșitul
lunii martie 1918 de evacuarea Academiei Teologice din Moscova apoi, la sfârșitul lunii aprilie 1918, de deschiderea raclei
care conţinea moaștele Sfântului Serghie pentru „expertiză
știinţifică”. Acest sacrilegiu făcut de către stat a fost preîntâmpinat, la instrucţiunile Patriarhului, de către Florenski și
alţi membri din conducerea Comisiei, care, sub jurământul
de a păstra tăcerea, au schimbat capul sfântului, înlocuindu-l cu acela al unui prinţ de mult mort, și l-au ascuns în mai
multe locuri sigure până ce restul trupului său a fost înapoiat Bisericii și racla a devenit din nou obiect de pelerinaj și
un centru al venerării după cel de-al Doilea Război Mondial.
Tăinuirea osemintelor binecuvântate – la început în garderoba mănăstirii administrată de Florenski însuși, pare să fi
scăpat nedescoperită în acea perioadă de către o autoritate
atât de preocupată de perspectiva rezistenţei populare încât,
înainte de deschiderea sicriului, a confiscat cheile de la clopotele din turn pentru a preveni o încercare de a da alarma și
de a înflăcăra oamenii. Din noiembrie 1919, călugării au fost
treptat împrăștiaţi, cei care au rămas au fost evacuaţi până la
ultimul în mai 1920 în Schitul Gheţimani aflat în apropiere.
Mai mulţi fraţi caterisiţi și-au găsit de lucru după aceea în
Comisie ca păstrători ai Muzeului Sfintei Treimi a Sfântului
Serghie, întemeiat printr-un decret al guvernului bolșevic,
semnat personal de către Lenin pe 20 aprilie 1920. Până în
1928, când o campanie a fost organizată de către presă și
poliţie împotriva foștilor membri ai Comisiei și împotriva
operelor lor, marele complex a servit mai mult ca o aducere aminte a spiritului și splendorii trecutului său decât, așa
cum s-a intenţionat, ca un „muzeu anti-religios”. Catedrala
Sfânta Treime a fost, cu toate acestea, închisă pe 31 mai 1920
și clopotele au fost distruse în 1930: cele trei mari clopote,
nile Comisiei, Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii, 10, 1990, p. 23 și T. V. Rozanova, ‘Vospominaniia’, Voprosy literatury, octombrie 1990, pp. 212-215.
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cel mai mare clopot din întreaga Rusie, numit Ţarul, datând
din 1742, și încă și mai vechile clopote Tsar, Borisov și Karneukhii, au fost lăsate să cadă unul peste celălalt și au fost
sparte în bucăţi și doar cel mai mic, cel mai vechi și cel mai
veritabil în ceea ce privește sunetul, Lebedok, a fost păstrat
pentru posteritate. Florenski, împreună cu compozitorul Pavel Ippolitov, prevăzând posibilitatea, au făcut o adnotare
muzicală a suntelor lor individuale și a caracteristicilor lor
pentru a completa articolul scris de Mikhail Shik pentru raportul splendind ilustrat pentru Comisie, editat și introdus
de Florenski și prezentat pe 11/20 aprile 1920.
Raportul, destul de ironic subvenţionat de guvern, a fost
tipărit, dar nu a fost publicat până în 2007. În 1920, tipografia a fost distrusă, însoţită de un protest în presă împotriva
irosirii hârtiei de cea mai bună calitate și pentru tonul prea
venerabil, apologetic, liric al articolelor. Din fericire, câteva
exemplare au supravieţuit.
Aceste articole pentru raport și altele scrise de către Florenski în apărarea preaiubitei sale mănăstiri și-au lăsat amprenta asupra istoriei artei la fel de mult ca și asupra istoriei
culturii creștine materiale. Inspiraţia sa a inundat perioada
scurtă în care Comisia a continuat să lucreze, dar potopul
de elocvenţă i-a fost, fără îndoială, suprimat de ameninţarea
a tot ceea ce avea mai drag. În aceste articole, Florenski
vorbește despre importanţa istorică și spirituală a Mănăstirii
Sfânta Treime a Sfântului Serghie ca entelehia Rusiei, descriind frumuseţea slujbelor sale și semnificaţia simbolică a tezaurului său: „Lavra Sfânta Treime a Sfântului Serghie și Rusia”, „Slujba Bisericii ca o sinteză a artei”, „Cele mai venerate
icoane ale Sfântului Serghie”, „Semne cerești” (o meditaţie
asupra culorii simboliste și asupra influenţei sale religioase);
„Perspectiva inversă”; „Amvrosii, sculptorul din secolul al
XV-lea al Mănăstirii Sfânta Treime”; „Iconostasul”354.
354

A „doua”, dar, de fapt, „prima” ediţie a raportului a fost publicată
într-o ediţie de 1000 de exemplare precum Troitse-Sergieva Lavra, Indrik,
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Primul dintre aceste articole a fost scris anume ca o introducere pentru raport, sub o presiune puternică. Florenski i l-a dictat într-o noapte (24/25 octombrie/ 6/7 noiembrie
1918) lui Ivan Vvedensky, care l-a scris direct la o mașină
de scris pentru a fi citit la întâlnirea Comisiei programată
pentru 27 octombrie/ 9 noiembrie. Acesta a definit scopul
Comisiei de a conserva nu doar zidurile și obiectele făcute
de om, ci și sunetele, parfumurile și atmosfera, toate simbolurile materiale subtile ale spiritului fundamental al unui
sit istoric. Articolul despre icoanele de la Sf. Serghie a fost
dictat aceluiași I. A. Vvedensky și fratelui său, cei doi lucrând cu autorul „toată noaptea” din 27/ 28 noiembrie, și a
fost citit, după o anumită editare, pe 23 ianuarie 1919 la cea
de-a treisprezecea ședinţă a Comisiei, care a intenţionat să îl
publice ca broșură separată, ilustrată cu fotografii ale imaginilor descrise. Mai puţin creativă, dar nu mai puţin exactă
a fost o descriere sistematică a colecţiei panaghia355 din garderoba mănăstirii, responsabilitatea specifică lui Florenski.
Meditaţia despre culoarea simbolismului, „Semnele cerești”,
terminată pe 7 octombrie 1919, deși nu direct legată de munMoscova, 2007.
355
Pentru traducerea în limba engleză, vezi traducerea ,,Iconstasului”
a lui Donald Sheehan și Olga Andreev, St Vladimir’s Seminary Press,
Crestwood, New York, 1996, și traducerea unei selecţii de articole despre artă a lui Wendy Salmand, introd. și edit. Nicolle a Misler, în Pavel
Florenski, Beyond Vision: Essays on the Perception of Art (Dincolo de viziune: Eseuri despre percepţia artei), Reaktion Books, London, 2002. Articolele
lui Florenski despre artă compun primul și singurul volum al Editurii
YMCA, Collected Works (Sobranie sochinenii, I, YMCA-Press, Paris, 1985)
și sunt concentrate în volumul al II-lea al Editurii Sochineniia din Moscova. „Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie și Rusia” tradus, de
asemenea, de Robert Bird, Variable Press, New Haven, CT, 1995. Comentariile lui Misler la versiunea articolelor lui Florenski din Beyond Vision
sunt utile, mai ales, pentru corectarea greșelilor minore, care inevitabil
au apărut din cauza condiţiilor extraordinare în care Florenski și-a scris
– sau, mai des, și-a dictat – operele sale post-revoluţionare.
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ca pentru Comisie, a fost publicată pentru prima dată în No.
2, 1922 al revistei de artă Makovets (legată de duhul Sfântului Serghie datorită alegerii ca titlu a numelui dealului mic
pe care el a întemeiat pentru prima dată mănăstirea) și este,
fără îndoială, un vlăstar al concentrării ascetice din această
perioadă. Aceasta se numără printre cele mai frumoase și
cele mai luminoase lucrări scurte ale lui Florenski.
‘Perspectiva inversă’, cel mai discutat dintre toate studiile estetice ale lui Florenski și unul dintre primele pentru a fi
reclamate pentru posteritate (în revista semiotică a lui Iurii
Lotman, Trudy znakovoi sistemy, III/198, Tartu, 1967) a fost
scris la început pentru Comisie în 1919, dar, la invitaţia lui
Pavel Muratov, a fost ţinut ca prelegere la Secţiunea Bizantină a Institului de cercetare istorico-artistică și al studiului
muzeului din Rusia unde, deși nu a fost publicat în acea perioadă, de fapt, a ajuns până în stadiul bunului-de-tipar. Lucrarea a fost un produs secundar al studiului îndeaproape al
icoanelor, muncă pentru Comise în care s-a implicat Florenski, și a fost influenţată de un eseu nemţesc de-al lui Oskar
Wulﬀ: ‘Die umgekehrte Perspektive und die Niedersicht’356.
Definind mĳloacele tehnice prin care pictorii de icoane au
subliniat, mai degrabă decât au ascuns utilizarea perspectivei inverse și unghiurilor de vedere multiple (de exemplu
zugrăvirea obiectelor, clădirilor și chiar feţelor umane ca și
cum ar fi percepute din mai multe unghiuri în mod simultan), Florenski concluzionează că acești așa ziși „primitivi”
nu doar folosesc în mod conștient un sistem spaţial diferit
de perspectiva dintr-un singur punct (de vedere), perspectiva geometrică (care, începând cu Gio o sau, cum sugerează
Florenski, ceva mai devreme după Vitruvius, sub influenţa
tratatului lui Anaxagorus despre stadiul desenului, a devenit rigoarea din ce în ce mai mare în arta renascentistă de
apogeu și târzie), ci au folosit acest sistem cu scopul de a
obţine atât perspective estetice și cognitive specifice, cât și
356

Vezi Misler în Pavel Florenski: Dincolo de viziune, p. 199.
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religioase. Renașterea, cu alte cuvinte, nu a „descoperit legile perspectivei”, ci fiecare epocă a folosit propriul său sistem
pentru a exprima o viziune asupra lumii, așa cum au făcut
vechile civilizaţii ale Lumii Antice: de exemplu Egiptul, China. Sistemul obţinut în arta europeană din Renaștere până
la începutul secolului al XX-lea a fost, a susţinut Florenski,
pur și simplu unul care s-a potrivit cel mai bine pentru a
exprima mentalitatea din ce în ce mai raţionalistă, subiectivă și superficială, care preferă efectul iluzionist, artificial obţinut de artist prin limitarea sa la un singur unghi de
vedere și prin cântărirea a ceea ce este descris, mai degrabă, potrivit distanţei faţă de privitor decât importanţei intrinsece. Marii artiști nu au aderat strict la această tiranie
a „iluziei optice”, dar și-au permis o anumită libertate de a
exploata posibilităţile simbolice ale relaţiilor spaţiale în care
artiștii epocii „perspectivei inverse” s-au bucurat de o autonomie creativă atât de remarcabilă. În acea perioadă, într-o societate învăţată să identifice introducerea perspectivei
cu „progresul”, conceptul lui Florenski a fost, într-adevăr,
șocant și, chiar și azi, probabil pentru că Renașterea și tot
ceea ce a atras după sine au ajuns în Rusia de abia la sfârșitul
secolului al XVII-lea, este uneori văzut ca reacţionar sau
„împotriva vestului”357, un elogiu adus artiștilor călugări
superstiţioși, care nu-și știau geometria. În schimb, Florenski, bineînţeles, și-a știut geometria și a fost, într-adevăr, cu
un pas înaintea tuturor acelora care nu făcuseră un studiu
aparte al spaţiului euclidian, care oferă argumentelor lui o
putere de convingere care i-a uimit pe primii săi auditori în
1919, așa cum s-a întâmplat și cu primii săi cititori în 1967. În
esenţă, argumentarea cu dovezi raţionale că reprezentarea
naturalistă a formei (impusă de socialiști nu mai devreme
de realismul secolului al XIX-lea) este, de fapt, o absurdita357

De exemplu, cf. Michael Hagemeister, ‘Wiederverzauberung der
Welt; Pavel Florenkĳs Neues Mi elalter’ în Pavel Florenskĳ, Tradition und
Moderne, pp. 27-28.
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te geometrică, a fost eliberatoare, iar demitizarea făcută de
Florenski singurului punct de vedere, în ciuda detaliilor tehnice dificile, a fost primită ca reductio ad absurdum pe deplin
subversivă. Articolul, care este unul dintre punctele forte ale
chemării lui Florenski de a depăși epoca post-renascentistă,
a fost programat pentru a fi inclus în prima parte a lucrării
„La cumpăna gândirii”.
Articolul mai lung, „Iconostasul”, este relevant atât
pentru prelegerile despre filozofia cultului, cât și pentru
Comisia pentru Conservarea Artei și antichităţilor. A fost
posibil să termine o astfel de operă majoră în agitaţii ani
postrevoluţionari datorită faptului că fusese în proces de
scriere încă din 1912, când autorul a început, pentru prima
dată, să ia notiţe pentru o meditaţie asupra funcţiilor icoanelor. Textul „Platonismul și pictarea icoanelor”, care constituie, așa cum a fost, nucleul tratatului, a fost terminat în
noaptea de 24/25 august 1919. După ce a pus la punct dimensiunea filozofică, Florenski s-a îndreptat spre funcţia
icoanei ca păzitoare și descoperitoare a spaţiului sacru, despre care discută în introducere, la care se știe că a lucrat când
și când din iunie 1921 și până în ianuarie 1922. În cele din
urmă, a editat întreaga lucrare în forma care a ajuns până la
noi de-a lungul vacanţei de vară din 1922, între 8 iulie și 29
august. „Iconostasul” a fost, astfel, început ca parte a planului neîntrerupt al lui Florenski de a prezenta arta și cultura
din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe și de a explica
bogăţiile simbolice ale cultului faţă de fundalul material al
clădirilor eclesiastice și al obiectelor făcute de om, dar, fără
îndoială, lucrarea a câștigat foarte mult în intensitate și pricepere datorită implicării directe a lui Florenski în apărararea tezaurului mănăstirii. La fel ca multe alte lucrări pe care
le-a scris în acest timp, „Iconostasul” a fost publicat postum,
la mulţi ani după moartea lui358. Florenski, au spus prietenii,
358

Textul ,,Iconostasului”, în S II, pp. 419-526, a fost pregătit cu grĳă
din manuscris și din publicaţia anterioară sub formă de carte de către
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studenţii și colegii, nu a căutat niciodată aprecierea academică. Reputaţia sa de la începutul anilor 1920 s-a bazat pe
„Stâlpul și temelia adevărului”359, pe cuvântul rostit și pe
personalitatea sa, pe impresia de putere absolută radiată de
acest savant fragil, visător cu o minte enciclopedică, pentru
care „cultura” era sinonimă cu ascetismul și care, se pare, nu
a obosit niciodată și nu a fost „niciodată bolnav”360.
Ceea ce distinge aceste articole de scrierea academică
anterioară a lui Florenski este faptul că acestea nu sunt produse ale meditaţiei singuratice adresate rudeniilor sau lucrări ocazionale realizate pentru un public de cititori format
din colegi teologi și gânditori religioși, ci încercări de a comunica direct cu publicul larg, îmbrăţișând nu doar elita intelectuală artistică și știinţifică, cu care circumstanţele vieţii
lui Florenski îl aduceau cândva în strânsă legătură, ci chiar
oficialii marxiști care aveau sarcina de a păstra Mănăstirea
Sf. Serghie, cum a crezut Florenski pentru o scurtă perioaIskusstvo, Moscova, 1994 cu un comentariu făcut de A. G. Dunaev. Prima publicaţie incompletă a apărut în revista teologică Bogoslovskie trudy,
Sbornik 17, Moscow, 1977 și, într-o traducere făcută de autorul acestei
cărţi, ca o anexă la cartea lui John Stuart, Ikons, London, 1975. O traducere completă în limba engleză, realizată de către Donald Sheeham și Olga
Andreev, a fost publicată de St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood,
New York, 1996.
359
Pentru importanţa de durată a Stâlpului și temeliei adevărului, vezi
scrisoarea de la N. N. Luzin, prietenul de la universitate al lui Florenski,
atunci un doctor în matematică la Universitatea din Moscova, respectat
pe plan internaţional; scrisoarea, scrisă pe 5 mai 1919, cere un exemplar
în plus, pe care are nevoie să îl aibă cu el „nu doar să citească printre rânduri, ci să îl citească”. „Corespondenţa dintre N. N. Luzin și P.
A. Florenski” a fost publicată de S. S. Demidev, A. N. Porshina, S. M.
Polovinkin și P. V. Florenski în Istoriko-Matematicheskie Issledovaniia, No.
XXXI, Nauka, Moscova, 1989, p. 188.
360
Pentru puterea remarcabilă și rezistenţa lui Florenski, vezi articolul
necrolog al lui S. Bulgakov: ‘Sviashchennik o Pavel Florenskii’, Pro et
Contra, pp. 394-395.
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dă de timp, ca muzeu viu (călugării și toţi ceilalţi), o idee
pe care el a apărat-o cu o convingere complexă în mod clar
generată de discuţiile de sfârșit de secol cu privire la funcţia
muzeelor și a expoziţiilor ca Gesamtkunstwerk361 sau, după
cum el însuși spune, „o sinteză a artelor”. „Arta adevărată”, susţine el, „este o fuziune a conţinutului și a mĳloacelor
prin intermediul căreia este exprimat conţinutul” și declară
că, deși ar fi înţeles o cerere fanatică de a anihila mănăstirea ca o afirmare a triumfului socialismului materialist, el
nu a înţeles mentalitatea profană a Kulturträger, care caută
să păstreze icoanele, frescele și ansamblurile arhitecturale în afara contextului. Prin „context”, el înţelege nu doar
contextul spiritual, ci tot ansamblul sensorial al pâlpâirii luminii lumânării, sticla ușor colorată a candelei (lampadki)362,
înfășurarea fumului albastru și mirosul puternic de tămâie,
mișcările calculate, coregrafiate ale participanţilor la slujbe și
imaginile călugărilor cu veșminte negre. A colecta și a expune obiectele eclesiastice făcute de mână în atmosfera sterilă a
muzeului ar fi, a susţinut el, „un păcat împotriva vieţii”.
O operă de artă, spunem din nou, este viabilă din punct de
vedere artistic doar în cadrul considerat esenţial în momentul
în care i s-a dat viaţă... Afrodita agitându-se este un gând intolerabil și așa este și o marchiză de secol XVII într-un avion.363

În acel timp, bineînţeles, Florenski și Comisia nu au
reușit prin încercările lor exaltate să evite închiderea mănăstirii, dar ei au reușit să asigure păstrarea tezaurului eclezias361

Gesamtkunstwerk – un termen wagnerian pentru opera artei sin-estetice care ar face apel la toate simţurile.
362
Lampadki – candele mici (cu ulei) atârnate în faţa icoanelor
363
P. A. Florenskii, ‘Khramovoe deistvo kak sintez iskusstv’, S II,
pp. 373-376. Articolul, citit în faţa Comisiei, este o încercare de a defini
scopurile sale pe 27 octombrie / 9 noiembrie 1918, a fost publicat în Makovets, No. 1, 1922, pp. 28-32.
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tic catalogat cu atenţie pentru Statul Rus364 și, cel puţin pentru câţiva ani, întregul complex de clădiri monastice, într-o
stare de pace și demnitate aproximativă, deși nu în ‘Sergiev
Posad’, ci în ‘Zagorsk’: Statul Sovietic a adoptat cu entuziasm sfatul lui Machiavelli dat Prinţului său cuceritor de a
schimba sistemul, eradicând pe cât posibil vechile asociaţii
din nomenclatură, sistemul monetar, monumentele civice și
iconografice.
Florenski nu s-a temut niciodată să pară inconsistent,
mai târziu a admis că icoana Maicii Domnului de la Sf. Vladimir și alte mari icoane au primit, de fapt, o frumuseţe nouă,
mai austeră și mai fascinantă pe zidurile neîmpodobite ale
muzeului:
Acum nu mai există nici aur și nici sclipirea pietrelor
preţioase în apropierea lor. Nu există lumânări, nu există
candele – lampadki. Totuși, această sărăcie dezolantă răsună
mai tare decât foșnetul veșmintelor. Această sărăcie vorbește
mai direct inimilor noastre – ceea ce e „mai presus de firea
omenească” în icoana de la Vladimir continuă să cânte cu o
voce care nu va tăcea niciodată, indiferent dacă este în Biserică sau în muzeu.365

În ciuda tuturor bătăliilor pierdute, Florenski și-a păstrat cu seninătate încrederea că războiul, ca atare, n-ar putea fi pierdut. „Cel mai important lucru”, i-a scris el Annei
Mamontova, moștenitoare a complexului cultural-artistic
Abramtsevo, „este ideea spirituală, care este indestructibilă”. Am să formulez chiar mai rău. Dacă ar fi ca Abramtsevo să fie distrus în mod fizic, chiar și atunci, cu toate că
distrugerea sa ar fi o crimă monstruoasă împotriva poporu364

De exemplu, cf. operei publicate legal a lui Florenskii Opis’ panagii
Troitse-Sergievskoi Lavry XII-XIX VV, Sergiev Posad, 1923.
365
Din pagina de jurnal despre Expoziţia vechilor icoane la Muzeul istoric, Moscova, 1923, citat de Serghei Trubachev în Izbrannoe, ProgressPleiada, Moscova, 2003, p. 432.
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lui rus, dacă ar trăi doar ideea de Abramtsevo, n-ar fi totul
pierdut”366. Florenski a crezut cu tărie că nihilismul, pe care
l-a înţeles așa cum l-a înţeles Sfântul Augustin, ca o negare
a divinităţii lui Hristos și odată cu El a toată creaţia, și-ar
urma eventual cursul și va distruge pe cont propriu golul
interior astfel încât, în preaiubita sa ţară, „sufletele și minţile
s-ar întoarce din nou la ideea rusă, ideea Rusiei, a Rusiei
Binecuvântate, nu cu mâinile în sân și cu jumătate de gură,
ci cu setea pierderii367.
Patosul cu care Florenski a identificat Mănăstirea Sfântei Treimi a Sfântului Serghie cu nașterea Rusiei ca naţiune
conștientă de propria sa „idee” se poate foarte bine să fi
exercitat o influenţă târzie asupra deciziei de a readuce racla Sfântului Serghie și de a redeschide mănăstirea și Academia Teologică din Moscova ca un gest de împăcare făcut
de guvernul sovietic faţă de Biserica Ortodoxă Rusă pentru
poziţia patriotică pe care a adoptat-o în timpul celui de al
Doilea Război Mondial. Elocvente și poetice, articolele lui
Florenski pentru apărarea „spiritului Rusiei”, deși puternic
formulate, nu sunt sfidătoare. Dimpotrivă, ele sunt extrem
de favorabile. În loc să-i anatemizeze pe ateii militanţi, Florenski a acceptat ceea ce se întâmpla în ţara natală drept o
judecată despre o cultură care deja fusese dezrădăcinată de
„cultul” pe care s-a întemeiat. Crezând implicit în trăinicia,
măreţia ontologică și sfinţenia Bisericii, el a căutat, în această perioadă a umilinţei ei, să fie martor, cu toată sfera culturală și sentimentul liric de care dispunea, la frumuseţea
podoabelor ei, la cântecele și la ritualurile ei, la profunzimea
imponderabilă a Sfintelor ei Taine și la strălucirea familiară
răspândită din sanctuarul locurilor sfinte pe toată suprafaţa
Rusiei. Bazându-se pe puterea unei memorii cultivate în
366

Cf. Muzeia, 1988, No. 157, pp. 78-79, publicată de S. Trubachev, de
asemenea în Izbrannoe, p. 460.
367
P. A. Florenski, scrisoare către A. S. Mamontova din 30 iulie 1917, S I,
p. 247.
274

Catastrofa 1917–1926

mod sistematic, a unei sensibilităţi estetice înnăscute și a
unei energii izvorâte din practica religioasă, părintele Pavel
a făcut apel la o minte atentă, formidabil de adunată pentru
sarcina de a cuprinde în cuvinte esenţa a ceea ce ar putea fi
salvat de naufragiul prezent. În același timp, el a căutat să
descifreze relaţia extrem de complexă din trecut, prezent și
viitor dintre cult și cultură, să detecteze entropia haosului
uzurpator și să proclame puterea entropică a lui Hristos.
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Varietate – Artă, Muzică și Știinţă
1919-1933
Dintr-un anumit motiv, acesta a fost întotdeauna modul meu de viaţă:
toate întrebările, cărţile, proiectele de cercetare care m-au impresionat
într-un mod deosebit m-au ocolit, stors fiind de problemele mai străine,
întreprinse de dragul datoriei, și a fost întotdeauna necesar să le pun
deoparte până într-o zi când gândurile mele au fost luate în stăpânire
de ceea ce este mai profund și mai pur.
P. A. Florenski368

T

reptat, în timp ce puterea de înţelegere a ateismului
militant s-a înăsprit, activităţile intelectuale ale lui Florenski au fost dirĳate spre alte direcţii, nu strict legate
de teologie sau de Biserică. Totuși, de-a lungul acestei perioade, el a făcut exact ceea ce le-a spus „copiilor” săi în scrisoarea sa „testamentară” de pe 19-20 martie 1921:
Obișnuiţi-vă, exersaţi, ca tot ceea ce faceţi să faceţi cu
conștiinciozitate, cu eleganţă, cu fineţe, nu vă înceţoșaţi munca, nu faceţi nimic prost, de mântuială. Aduceţi-vă aminte că
vă puteţi irosi o viaţă întreagă cu lucruri făcute de mântuială,
în timp ce activităţi bine gândite, ritmice sau chiar lucruri

368

P. A. Florenski, scrisoare din 13 Martie 1936 trimisă fiicei lui, Olga, S IV,
p. 407. Pentru activitatea lui Florenski în știinţa aplicată, vezi Egumen Andronik (Trubachev), Nauchno-teknicheskhaia izobretatel’naia i obshchestvennaia deiatel’nost’ P. A. Florenskogo v 1920-1933’, o lucrare citită pe 27 aprilie
1988 la discuţia de tip masă rotundă despre ,,Florenski și știinţa”, de la
Institutul de Istorie a Istoriei Naturale și de Studii Tehnice ale Academiei
de Știinţe, publicată în Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki, pp. 211-227.
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sau îndatoriri de importanţă secundară ar putea să vă ajute
să descoperiţi mult din ceea ce ar putea mai târziu să vă servească, probabil, ca cea mai profundă sursă a noilor abordări
creative... Gândirea este darul lui Dumnezeu și necesită cultivare. Claritatea și precizia în gândire sunt garanţia libertăţii
spirituale și bucuria de a gândi.369

Preocuparea din ce în ce mai mare a lui Florenski pentru problemele de estetică a fost stimulată mai mult sau mai
puţin de o relaţie de prietenie care s-a născut indirect datorită slujbei sale la Comisia pentru conservarea obiectelor de
artă și antichităţi. Vladimir Favorsky, gravor în lemn, monumentalist, profesor și specialist în artă, recent demobilizat
din Armata Roșie, a locuit în 1919 împreună cu soţia și copiii
lui într-o aripă a Mănăstirii Sfânta Treime a Sf. Serghie – și a
rămas locuitor al orașului Zagorsk până în 1938. Tatăl lui Favorsky, Andrei Evgrafovich, a lucrat împreună cu Florenski
la comisie, iar socrul său, baronul Vladimir Derviz, avea să
devină primul director al Muzeului istoric de artă din Serghiev. Această familie creștină, foarte cultivată din punct de
vedere muzical și artistic, dar naturală și nepretenţioasă, s-a
împrietenit în scurt timp cu cei din familia lui Florenski. Favorsky i-a pictat pe copiii lui Florenski, Kirill, Ol’ga și Maria.
Fiul său mai mare, extrem de talentat, Nikita, născut, la fel
ca și Kirill, în 1915, a devenit prieten cu Kirill și Ol’ga. Energicul instructor de muzică al copiiilor lui Favorsky, Serghei
Trubachev, fiul unuia dintre studenţii de la Academia Teologică ai părintelui Pavel, care scrisese o teză pentru el despre
„Cosmicul în slujbele Bisericii” și la a cărui nuntă a slujit în
1918, s-a căsătorit, în cele din urmă, cu fiica lui Florenski,
Ol’ga, a fost autorul unor serii luminoase de memorii des369

P. A. Florenski, scrisoare din 19-29 martie 1921, sâmbătă noaptea
spre duminică la V. I. Lisen, trimisă ,,copiilor mei dragi” sviashchennik
Pavel Florenskii Vse dumy - o vas. Pis’ma sem’e iz lagerei i tiurem 1933-1937,
ed. și compilată de P. V. Florenski și N. A. Zhivolup, ‘Satis’ Derzhava, St
Petersburg, 2004, p. 29.
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pre viaţa în Serghiev Posad și a înfiinţat o dinastie care s-a
devotat pregătirii și publicării arhivelor socrului său. Maria
Vladimirovna, soţia lui Favorsky, a devenit prietenă de încredere a Annei Mikhailovna (în ciuda diferenţei uriașe de
statut social) și, de asemenea, a lăsat memorii vii cu privire
la gospodăria lui Florenski. Favorsky însuși, care studiase cu
Holoszy înainte de cel de-al Doilea Război Mondial și tradusese împreună cu N. B. Rozenfeld cartea lui A. Hildebrandt,
Probleme de formă în arta figurativă (Musagetes, Moscova,
1914) și cartea lui K. Voll, Experimente în studiul comporativ
al picturilor (Moscova, 1918), l-a considerat pe Florenski un
interlocutor care te stimulează foarte mult și, după cum am
văzut, l-a invitat să ţină un curs de prelegeri despre spaţiul și
perspectiva pictorială la Vkhutemas (1921–1924). Conspectul
care a rezultat în urma prelegerilor a fost – așa cum a devenit
aproape o normă în ceea ce privește lucrările lui Florenski
de la începutul anilor 1920 – publicat postum din arhivă cu
titlul de „Analiza spaţiului și timpului în artele vizuale”, dar
prelegerea introductivă fermecătoare – în care vorbitorul îl
înfăţișează pe artist ca pe ochiul neobosit al umanităţii, care
renunţă la orice intenţie de a interfera cu acest dar înnăscut,
dar promite, la fel ca o asistentă devotată, să vadă că ochii
îndatoririlor sale sunt eliberaţi de praful și coruperea acumulate din cauza prejudiciilor din trecut – a prins viaţă și
a ieșit la suprafaţă în 1982, ceva mai devreme decât corpul
masiv al cursului, într-o revistă sovietică de artă370.
Deși sutana albă uzată a lui Florenski a dat naștere
uneori întrebărilor provocatoare venite din partea noii sale
audienţe înflăcărate de stânga, prelegerile lui nu au stârnit
decât respect în rândul studenţilor, deoarece, deși prece370

Vezi P. A. Florenskii, Analiz prostranstva i vremeni v khudozhestvennoizobrazitel’nykh proizvedeniiakh, eds. Pavel Florenskii, Maria Trubacheva și Oleg Gennisaretskii, Progress, Moscow, 1993, și fragmentele din
YMCA Sobranie sochinennii, T I, pp. 217-354, cu același titlu, din jurnalul
Dekorativnoe iskusstvo SSSR, No. 1, 1982.
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date de momente de rugăciune personală intense, ei erau
preocupaţi în totalitate de importanţa primară a „organizării spaţiului” în toate ramurile artei și de numeroasele
mĳloace tehnice cu care artistul lucrează asupra materialului pasiv sau, dacă „materialul” său ar fi cuvinte și sunete
precum în poezie și muzică, asupra imaginaţiei publicului
său. Într-un timp în care pictura pe șevalet fusese declarată
o artă a trecutului, Florenski a vorbit despre diferenţa dintre
contur și mâzgălitură, dintre sculptural, cioplit din material
rezistent, și plastic, turnat din substanţe mai maleabile. El
a făcut deosebirea dintre energia mișcării și dulceaţa festivă a contemplaţiei. Subliniind, ca întotdeauna, prin exemple concrete, cum aceste elemente materiale și spirituale
se combină și variază în munca artistică, Florenski doar a
anihilat conceptul de „progres” în artă, ideea potrivit căreia picturile rupestre, arta asiriană, basoreliefurile egiptene,
sculptura Greciei Antice, frescele bizantine și redescoperirea renascentistă a ceea ce el numea „perspectivă iluzorie”
au reprezentat o „progresie” de la ignoranţa primitivă la un
mod mai sofisticat, mai „realist” și mai „știinţific” de a reprezenta lumea. Datoria artistului a fost întotdeauna de a
scoate la lumină esenţa realităţii prin organizarea spaţiului
și, deși convenţiile acceptate au fost diferite în perioade diferite, caracterul refractar al problemelor ivite din cauza
rezistenţei materialului a rămas același de la o epocă la alta
și trebuie să fie învins într-un mod nou de fiecare artist în
parte în felul lui propriu. Se poate ca Florenski, așa cum spune în altă parte, să fi privit arta prin ochii Bisericii dar, în argumentarea lui din aceste prelegeri, acel ochi este un organ
senzorial biologic, un nerv prin intermediul căruia noi contemplăm lumea exterioară, la fel cum simţim acea lume prin
intermediul pielii noastre. Corpul însuși este un instrument;
instrumentele artistului sunt o proiecţie a corpului; artistul lucrează cu materie asupra materiei. Adevărat... există
materie și materie: mediul solid creat prin aplicarea vopse279
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lei, de exemplu, spre deosebire de câmpurile intangibile de
forţă care dau naștere curbelor caracteristice spaţiului dintre
obiectele schiţate în mod dinamic. Cu toate acestea, ambele
se vor dezintegra haotic în părţile lor componente fără energia exercitată de către dorinţa artistului de a stabili o unitate integrată. Acest exerciţiu de voinţă, a susţinut Florenski,
duce în mod inevitabil la o anumită deformare a ceea ce este
văzut, o deformare pe care el o numește „iluzie”, un termen
pe care are grĳă să îl diferenţieze de categoria „artei iluzorii”
pe care a asociat-o realismului artificial al varietăţii post-renascentiste. Datoria artistului nu este de a copia întocmai
realitatea, ci de a percepe și a arăta funcţionarea ansamblului său structural, esenţa sa materială și ceea ce este cel mai
profund, semnificaţia sa fundamentală371.
Cu alte cuvinte, prelegerile lui Florenski despre artă,
deși avantajoase pentru viziunea asupra lumii care avea să
fie stabilită în opera „La cumpăna gândirii”, nu s-au bazat
pe o schemă teologică a priori, ci pe o investigaţie amănunţită
a percepţiilor psihofizice necesare pentru a descrie o lume
în care ceea ce se vede nu coincide neapărat cu ceea ce se
cunoaște. Mai mult decât atât, ele sunt prezentate în funcţie
de posibilităţile diferite oferite de mĳloace diferite în încercarea de a sintetiza „iluziile” mereu schimbătoare ale spaţiului
multiplu și ale timpului relativ.
Ideile lui Florenski au interacţionat bine cu modul de
predare mai simplist al lui Favorsky372, dar părintele a im371

Florenski și-a bazat această parte neobișnuită a prelegerilor pentru
Vkhutemas pe o referinţă superficială la „Părinţii Bisericii”, care învăţa
că ,,non-existenţa era absenţa energiei”, și pe o carte scrisă de P. V. Preobrazhensky, publicată de Departamentul de Știinţe Fizice a Societăţii
de Amatori ai Știinţelor Naturale, Nekotorye zakony illiuzii, T. VII, Issue 2,
1905. De asemenea, el a ilustrat efectele iluzorii folosindu-se de o serie de
diagrame geometrice, oferind siguranţă simplă, vizuală teoriei complexe.
372
Pentru modul de predare în engleză al lui Favorski, vezi Vladimir Favorsky, compilată și editată de Yuri Molok, introd. Mikhail Alpatov, trad.
Avril Pyman, Progress Publishers, Moscow, 1967. Pentru o traducere în
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primat atentei expuneri teoretice și practice a artistului o
strălucire de speculaţie matematică și un profund caracter
metafizic, care l-au încântat și l-au inspirat pe artist. El a
realizat trei portrete cu Florenski, două desene și o gravură în os, care amintește de discernământul intelectual și de
concentrarea profundă pe care le-a admirat atât de mult,
și a făcut gravuri în lemn pentru supracopertele lucrărilor
Mnimosti v geometrii (Puncte imaginare în geometrie) (Pomor’e,
Moscova, 1922) și „Chislo kak forma” („Numărul ca formă”)
(1923), care sunt niște expresii grafice deosebite ale gândirii
matematice. Cea dintâi, în special, care a influenţat entuziasta operă a autorului „Explicarea copertei”, arată, în termeni
abstracţi cât mai departe de diagramă, posibilitatea unei alte
dimensiuni „mai jos de suprafaţa hârtiei”, a cărei planitate
este indicată de notaţia cu ajutorul literelor la fel ca într-o
figură geometrică, dar subminată de liniile curbe care promit, la fel ca în teza de dizertaţie a lui Florenski, posibilitatea rupturilor în continuitate: aici prin mĳloace de nuanţare,
hașurare încrucișată și utilizare chibzuită a spaţiilor albe și a
suprafeţelor de negru pronunţat. Coperta „Numărul ca formă”, care la fel ca și cartea pentru care a fost realizată a rămas
nepublicată, folosește tiparul numerelor arabice pentru a sugera organizarea spaţiului și a timpului, nu ca un continuum,
ci în forme finite, distincte, expuse calculului: data „1923” se
învârte ușor în jurul unei sfere ancorate de numărul mare,
negru, perfect „6”; un triunghi fixat pe un pătrat încununat
de un cerc, umbrit pentru a oferi o iluzie a solidităţii, ocupă
locul central, dar în niciun caz nu se trece peste norul negru
și ondulat de haos care domină colţul din stânga. Această
suprafaţă a spaţiului neorganizat este mărginită în stânga de
numere cardinale stivuite pe verticală „1” „0” și „7”, și inlimba engleză a operei lui Favorsky, ‘Explanation of the cover’, vezi Kirill Sokolov și Avril Pyman, ‘Father Pavel Florenski and Vladimir Favorsky: mutual insights into the perception of space’, Leonardo, Vol. 22, No.
2, 1989, pp. 237-244.
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vadat încetișor din partea dreaptă de segmentul unui cerc,
împărţit în triunghiuri hașurate și dominat în centru de un
„3” imprimat ferm, în timp ce circumferinţa este marcată de
un „12” pe jumătate compact, pe jumătate transparent, de
la care celelalte numere, licărind între alb și negru, „real” și
„imaginar”, „finit” și „transfinit”, se caţără treptat, în mod
constant, spre marginea din stânga a gravurii în lemn, deasupra norului: „57”, „408”, „678”. Precum o semnătură, în
colţul dreapta jos este o referinţă glumeaţă la discuţia lui Florenski despre dificultatea de a reprezenta globul pământesc
pe o suprafaţă plană – o faţă umană ce exprimă o deosebită
demnitate și înţelepciune schiţată ca un pătrat.
Astfel, aparent fără niciun efort, Favorsky a produs o
reacţie vizuală la „Numărul ca formă”, din care doar două
capitole au fost publicate până în ziua de azi373. Acestea tind,
în maniera tuturor operelor lui Florenski a fi menite să contribuie la lucrarea „La cumpăna gândirii”, să sugereze că
toate noile matematici și știinţe au condus de la constructivismul kantian și în afara lui la distanţe nestabilite, care sunt
încă identificabile în gândirea Evului Mediu și a Lumii Antice, unde numerele nu sunt percepute ca repere de-a lungul unui continuum, ci ca ansambluri autonome, capabile să
dea formă fenomenelor discrete și, într-adevăr, având formă
în ele însele. Florenski a văzut asta ca sarcină a gânditorului
modern de a reinvesti numerele cu ritm, de a redescoperi
muzicalitatea pitagoreică demult uitată.
Încântat de răspunsul pictorial al lui Favorsky oferit
gândirii sale izolate, Florenski a fost, de asemenea, foarte
impresionat de coperta pe care prietenul său a conceput-o
373

Vezi P. A. Florenskii, ‘Privedenie chisel (K matematicheskomu obosnovaniiu chislovoi simvoliki)’, Bogoslovskii vestnik, 1916, Vol. 2, No. 6,
pp. 292-321 și ‘Pifagorevye chisla’, terminată pe 28 octombrie 1922, dar
publicată pentru prima dată în Trudy po znakovym sistemam, 5, Tartu,
1971, apoi în S II, pp. 632-648. Două capitole ulterioare din arhiva lui
Florenski rămân să fie publicate în această perioadă, S II, p. 800.
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pornind de la blazonul de familie al unui cavaler străpuns de
o săgeată, descoperit în timpul cercetării făcute în arborele
genealogic al lui Florenski. Cavalerul de pe copertă, sprinten
și puternic în ciuda săgeţii din inima lui, își sprĳină o mână
de spada sa și cealaltă de un scut care prezintă o diagramă a
unui copac desfrunzit, cu aspiraţii înalte, împărţit în secţiuni
până spre coroană. Ea conţine legenda „Din cărţile preotului
Pavel Florenski” și, dominată de cuvântul „preot”, sugerează o combinaţie frumoasă de ascetism, romantism și știinţă
– cu un indiciu al profunzimilor cosmice de sub suprafaţa
plană într-o pată neagră din spatele scutului alb al cavalerului, un citat vizual din Punctele imaginare.
Prin intermediul lui Favorsky și Vkhutemas, Florenski
l-a întâlnit pe artistul Nikolai Chernyshev, care împreună
cu Pavel Pavlinov, Nikolai Chekrygin și alţii, l-au implicat
într-un grup activ în perioada 1921-1927 care purta numele
de Makovets. Scopul lor a fost să promoveze, prin intermediul expoziţiilor și al unei reviste (editate de sora artistă a
lui Florenski, Raisa [Gosia] din apartamentul mamei sale din
Moscova), un realism mai profund, opus celui naturalist și
iluzoriu, și, de asemenea, deformării nejustificate precum în
lucrarea lui Picasso, „Domnișoarele din Avignon”, și capabil,
așa cum Florenski a crezut că adevăratul realism ar trebui
să fie, de a exprima o realitate trans-senzorială în spatele și
dincolo de materialul artei374. Florenski a fost cel care a făcut legătura între acest grup și Mănăstirea Sfânta Treime a
Sf. Serghie, prin sugerarea numelui, și Favorsky cel care a
schiţat coperta programatică pentru al treilea număr al revistei, care ar fi conţinut eseul prietenului său „Despre realism”.
Coperta, la fel ca eseul, sugerează un echilibru rafinat între
artă și viaţă: o figură umană înrămată, care este ea însăși un
cadru care conţine simboluri centripete ale biosferei (o floare,
o pasăre, un copac, un cal, o cometă și, acolo unde sufletul
374

Articolul lui Florenski, ‘Despre realism’, a fost scris pentru Makovets,
3, 1923, care nu a apărut în formă tipărită, dar vezi nota 8.
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ar trebui să fie, chiar soarele însuși), se desprinde din cadrul
său pentru a ieși în mod viguros din cadrul rectangular, iar
simbolurile sar afară și zboară cu el în spaţiul liber al unei
lumi mai mari: microcosmos și macrocosmos, artă și viaţă pe
o singură pagină. După cum explică Florenski:
Întocmai cum sămânţa conţine întregul ciclu de viaţă al copacului care crește din ea, așa ar putea coperta să fie sămânţa
revistei. Apoi, ea va funcţiona ca o punte de legătură între
articolele individuale, cu îngăduinţă, destul de disparate în
cazul în care sunt publicate separat, chiar polemice. Observatorul gânditor va vedea în aceasta FORMA spirituală a revistei în întreg conţinutul ei cu multe faţete.375

Pentru Florenski, apartenenţa la grupul Makovets a implicat realismul în sensul lui Viacheslav Ivanov, „de la real
la mai real”. Membrii artiști, a susţinut el, aveau un lucru în
comun: gândirea lor era preocupată de „realitatea însăși, nu
de reflectarea ei ulterioară. În acest fel, toate fiind izvorâte
din același izvor, lucrul mai degrabă decât noţiunea, viaţa
mai degrabă decât arta, care permite diversitatea maximă în
teorie și practică artistică”376.
Alţi prieteni apropiaţi, pe care Florenski i-a propus pentru a face parte din grupul Makovets, au fost sculptorul Ivan
Efimov, care, de asemenea, a predat la Vkhutemas, și soţia
lui, pictor impresionist și păpușar, autor al unui număr de
portrete și amintiri vii ale lui Florenski, Nina SimonovichEfimov. Florenski era un vizitator frecvent al casei lor din
Moscova și ei ai casei lui din Zagorsk, unde odată chiar au
375

P. A. Florenskii, ‘O realizme’, S 2, p. 527. Pentru mai multe detalii
despre asocierea lui Florenski vezi O. N. Gennisaretskii, ‘P. A. Florenskii vo Vkhutemase’ în catalogul pentru expoziţia din 1986 a surorii lui,
Raisa, în Moscova și, în engleză, John Bowlt, ‘Pavel Florenski and the
Makovets group’, P. A. Florenskĳ (Bergamo, 1995), pp. 131-148.
376
P. A. Florenskii, ‘V dostokhval’nyi Makovets’ (Pis’mo N. N. Baritinu,
28 martie/16 aprilie, 1925), S II, p. 628.
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pus în scenă un spectacol de păpuși în aer liber pentru localnici și pentru copiii lor. Păpușile manipulate cu dibăcie,
minunat sculptate și îmbrăcate, i-au atins eruditului Părinte
Pavel acele laturi copilărești ascunse ale personalităţii prin
intermediul cărora, și doar prin intermediul cărora, noi putem „să intrăm în împărăţia cerurilor”.
Teatrul de păpuși are marele renume de a nu fi iluzionist.
Totuși, în timp ce nici nu este realistă, nici nu pretinde a fi,
păpușa creează, de fapt, o nouă realitate. Ea umple spaţiul
lăsat liber pentru ea cu o viaţă proprie într-un cadru festiv.
Corul spectatorilor este unit de păpușă și, prin intermediul
păpușarului, ea este investită cu cele mai profunde emoţii ale
lor – ceea ce ar putea părea nepotrivit în viaţa de zi cu zi.377

Astfel a scris Florenski într-o introducere pentru lucrarea Ninei Efimova, Notele unui păpușar (Moscova, 1925), care,
la fel ca multe din ceea ce a scris el în acești ani, a fost oprită
pentru publicare.
În 1927, în casa studentului său de odinioară, Fedor
Konstantinovich Andreev, fără a mai fi acum o prezenţă întotdeauna de nădejde în Serghiev Posad, ci preot în Leningrad, Florenski a întâlnit o altă personalitate importantă din
lumea artei, pe specialista plină de viaţă în materie de artă
Maria Yudina. Yudina, un pianist de geniu care trecuse de
la iudaism la creștinism datorită citirii pe când era studentă
a Sfântului Augustin și a Stâlpului și temeliei adevărului a lui
Florenski, a devenit un prieten de familie foarte apreciat și
membru al cercului Efimov-Favorsky-Florenski. După cel
de-al Doilea Război Mondial, ea și Favorsky aveau să devină
nași de botezi ai primei fiice a Ol’găi Pavlovna și a lui Serghei Trubachev, în detrimentul carierelor lor de profesori. În
377

P. A. Florenskii, ‘Predislovie k knige N la. Simonovich-Efimovoi’,
Zapiski Petrushnika (GIZ, Moscow, 1925), S II, p. 535. Introducerea, scrisă
în 1925, a fost, de fapt, publicată pentru prima dată în cartea lui Ivan
Efimov ’Ob iskusstve i khudozhnikakh (Moscow, 1972), pp. 170-172.
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timpul vieţii lui Florenski, Yudina a profitat de fiecare oportunitate pentru a se întâlni și pentru a discuta cu el, adeseori
i-a cântat la pian în propria lui casă, acolo unde imediat a
stricat pianul vechi al gazdei sale și a trebuit să se descurce cu instrumentul modern mai lipsit de distincţie, sau în
apartamentul lui Efimov din Moscova. Figura puternică,
concentrată, așezată la un mare pian pentru concert trăiește
în continuare în arta lui Flavorsky.
Yudina, care adesea ţinea discursuri la recitalurile ei, a
considerat părerea lui Florenski despre sinteza artei și religie,
știinţă, natură și Lumea Antică, foarte stimulatoare, a apreciat receptivitatea sa la muzică și s-a simţit încurajată de aprobarea lui plină de compasiune, ca om şi artist. Bineînţeles,
temperamentele lor au fost complementare: ea atât de fundamentală și de spontană (doar „pe jumătate creștină”, conform
mai degrabă rigidului Fedor Andreev378), el atât de tăcut și
378

Părintele Fedor este, după părerea mea, de departe un candidat mai
potrivit decât părintele Pavel pentru paternitatea articolului în litigiu,
‘Despre Blok’, care a apărut prima dată în ziarul lui Berdiaev Put’ (Paris, 1931) ca fiind scris de un ,,preot din Petrograd”, necunoscut, dar recent decedat, și, pentru a doua oară, tipărit dintr-un manuscris diferit,
dar aproape identic, care ajunsese cu întârziere la Paris via Harbin, sub
numele lui P. A. Florenskii, în Vestnik RSKhD (Paris, 1974). Atribuirea,
scrisă de o mână necunoscută în acest manuscris, derivă probabil din
faptul că articolul îl citează mult pe Florenski pe tot cuprinsul lui și trage
multe concluzii din ideile lui, dar abordarea prezumţioasă și lipsa de
interes pentru ceea ce E. Etkind numește „materialul versului”, precum
și atribuirea de la început din ziarul Put’ și absenţa operei cu privire la
un articol despre Blok în arhiva lui Florenski, îl plasează printre cele
mai dubioase. Totuși, vezi discuţia neîntreruptă dintre E. V. Ivanova și
V. A. Fateev despre acest subiect în, respectiv, ‘Ob atributsii doklada
o Bloke’ în E. V. Ivanova, Florenskii i simvolisty, pp. 633-661 (care face
referire la primul articol al Ivanovei despre Literaturnaia ucheba, Book
6, noiembrie/decembrie, 1990, pp. 106-114), Fateev, ‘P. Florenskii ili F
Andreev?’ Trudy gosudarstvennogo muzeia istorii Sankt-Peterburga, Issue
4, St. Petersburg, 1999, pp. 269-287 și Avril Pyman, ‘Aleksandr Blok i o.
Pavel Florenskii’, Shakhmatovskii vestnik, Issue 9, Nauka, Moscow, 2008,
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de retras: „calmul transparent, precum lichidul într-o cupă
de cristal, calmul personalităţii lui” au fost ceea ce ea și-a
amintit în mod special379. Ei îi plăcea atmosfera din casa lui:
casa de lemn, vopsită roz pal, curată, așezată sus pe deal deasupra marii mănăstiri, unde familia a trăit retrasă în spatele
porţilor închise, care se deschideau din stradă înspre o grădină în spatele casei cu acareturi și o ușă direct în bucătărie;
„grădina” cu iarbă împrejmuită cu garduri înalte, cu plopi
argintii, lămâi tineri și brazi negri, în care se putea ajunge
doar prin ușa mare de sticlă a sufrageriei în care se și cânta.
În acești ani periculoși, a existat o anumită izolare precaută
în ceea ce privește acest sanctuar. Yudina a fost încântată și
onorată de faptul că i s-a dat un pat peste noapte în biroul
lui Florenski. Ea a împărtășit cu gazda sa o pasiune pentru
muzica lui Bach, Mozart, Beethoven și Schubert. „Bach urcă
maiestuos pe înălţimi precum un aspirant evlavios” l-ar cita
Yudina pe Florenski „în timp ce Mozart este întotdeauna acasă acolo. Mozart este o lume aparte spre care Bach doar ne
arată calea”380. Bineînţeles, Florenski și-a asumat în modul
său propriu „medieval” această muzică în mod clar post-renascentistă, care l-a încântat atât de mult. Există o poveste
încântătoare despre cum Olechka Florenskaia, elevă părtinitoare obișnuită cu interpretarea tatălui său „luminoasă, limpede și transparentă” a lui Mozart, a informat-o pe Yudina,
a cărei interpretare a unei sonate i s-a părut prea furtunoasă
și impulsivă, că tatăl ei o cântase mai bine. „Îl preţuiesc și
îl respect foarte mult pe tatăl tău” a replicat artista cu tărie,
„dar cu toate acestea, eu cânt mai bine”381.
„Cât despre mine, nu am nicio pretenţie la sfinţenie,
problemele mele sunt diferite – arta… Ceea ce apreciez atât
pp. 152-165.
379
M. Iudina, ‘Liudi bozhestvennoi liubvi’ p. 156, citat de Serghei Trubachev, Izbrannoe, p. 379.
380
Citat de Serghei Trubachev, Izbrannoe, pp. 386-387.
381
Ibid., p. 389.
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de mult la tine (ceea ce se sălășluia și radia de la părintele
Pavel) este profunda ta înţelegere a varietăţii activităţii umane și a culturii în general… Combinaţia este atât de rară”, i-a
scris Yudina Annei Mikhailovna în 1961 și, cu ocazia zilei de
nume a lui Florenski din 1967, Ol’găi: „Din nou pot să scriu
același adevăr de neuitat și etern: că pentru mine nu este
nimeni în lume mai mare decât părintele Pavel și nici nu a
fost vreodată”382.
Având în vedere împrăștierea cercului Novoselov, exilarea unui întreg grup de filozofi religioși, inclusiv Berdiaev
în 1922 și a lui Serghei Bulgakov din Crimeea, acolo unde locuise din 1919, dispariţia lui Viacheslav Ivanov prima dată la
Baku, iar apoi la Roma, peregrinările neliniștite ale lui Andrei
Belîi între antropozofii din Berlin și Moscova și dizolvarea
efectivă a Academiei Teologice din Moscova – aceste prietenii
olimpiene – cu oameni creativi care îl preţuiau pe el și familia
lui și se inspirau din gândirea lui așa cum se inspira și el din
arta și muzica lor – trebuie să îi fi fost de mare ajutor lui Florenski în existenţa sa obositoare, pe care avea să o ducă mereu între casa lui plină de pace și familia în continuă creștere
din Zagorsk, între locurile de întâlnire semiclandestine, într-o continuă schimbare, ale intelectualităţii din Moscova și
reactivarea expertizei sale în matematică și știinţe aplicate.
De-a lungul acestor ani post-revoluţionari, resursele
spirituale și fizice ale lui Florenski par să fi fost inepuizabile și este emoţionant să citești cum, în 1921, vizitându-l pe
Arhimandritul David, respectabilul lider al imiaslavtsy în
Moscova, el i-a cerut acestuia, ca singură recompensă pentru
eforturile lui de a-i reconcilia cu Biserica Ortodoxă, rugăciunile bunului părinte – nu pentru el, ci pentru soţia lui Anna
și copilul lor încă nenăscut Mikhail, și despre cum Anna a
simţit în acea noapte puterea rugăciunii pe care el o ceruse în
corpul ei obosit în timp ce stătea trează lângă el. „Mika” s-a
382

Ambele scrisori sunt citate din arhiva de familie de S. Trubachev în
Izbrannoe, pp. 416, 417.
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dovedit a fi un copil delicat, sănătatea din primii lui ani de
viaţă a fost afectată de lipsurile și neliniștile parentale, dar a
reușit să depășească aceste probleme și a fost urmat în sălbatica lume nesigură a Noii Politici Economice din Rusia de
către optimista Maria, poreclită cu bucurie Tin-a-Tin după o
prinţesă din basmele georgiene și din plăcerea deosebită a tatălui ei. El nu a pierdut legătura nici cu Vasia, primul său fiu,
și nici cu inteligentul Kirill, care odată – spre amuzamentul
sensibil și îndelungat al tatălui său – vărsase lacrimi amare
datorită faptului că lui nu i-ar crește niciodată o coadă îmblănită ca unei pisici. Când, în 1925, Florenski a fost însărcinat
să alcătuiască un raport despre posibila exploatare sovietică
a bogăţiilor minerale din Caucaz, i-a luat cu el pe acești doi
fii mai mari ai lui pentru a le arăta patria copilăriei lui. Scrisorile ulterioare trimise lor din lagărul de concentrare reflectă o
anumită dezamăgire cu privire la eșecul lui din timpul acestei călătorii de a recrea paradisul pierdut al ţărmului mării și
al munţilor sălbatici, rustici, din jurul orașului Batumi, despre care le spusese în opera Copiilor mei la începutul verii din
1921. Băieţii, epuizaţi de călătoria lungă cu trenul și, de nevoie, lăsaţi mult în treaba lor de către un tată ocupat, au fost,
totuși, entuziasmaţi dacă nu de trecutul irecuperabil atunci
de ocupaţia lui prezentă și s-au ambiţionat să devină geologi
minerali, o specialitate neutră din punct de vedere ideologic
în care amândoi au reușit să urmeze cariere de succes și să
își sprĳine mama și surorile după arestarea lui Florenski, în
același timp, totuși, într-un fel, luând-o direct pe urmele tatălui lor și păstrând un limbaj comun.
Caietele lui Florenski pentru anul precedent, 1924,
menţionează o „criză la vârsta de 42 de ani”, care ar părea
să indice faptul că seninătatea aparentă cu care a înfruntat
până la un punct schimbarea forţată de profesie nu a fost
dobândită ușor. Acesta a fost ultimul lui an de prelegeri la
Vkhutemas. Academia Teologică își pierduse ultimul sprĳin
în Mănăstirea Petrov și el ceruse, dar nu primise permisiunea
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de a renunţa la îndatoririle profesionale. Odată cu dizolvarea
Comunităţii de călugăriţe de la Crucea Roșie, el devenise preot fără parohie, iar practicarea profesiei lui luase un caracter
episodic, de preot temporar la biserici precum Ilya Obydennyi și Sfântul Nicolae „pulpe de pui”383 din Moscova sau care
oficiază slujbe ocazionale în casele prietenilor sau, cu ocazii
speciale, ca atunci când a condus o panihidă384 împreună cu
patriarhul Tikhon pentru părintele lui duhovnicesc, episcopul Antonii385. Pierderea preaiubitei sale parohii a fost o lovitură grea pe care părintele Pavel a văzut-o ca intervenţia
forţelor răului din cealaltă lume în destinul său personal. El
a pierdut nu doar altarul la care slujise odinioară, acea capelă
îndreptată spre vest, ci vindecarea sufletelor și, probabil, salariul. Crucea Roșie a fost, bineînţeles, un corp internaţional
care i-a adus vizitatori ocazionali din străinătate, incluzând
un reprezentant american care a obţinut un articol scris de
fostul profesor al lui Florenski, Lopatin, despre posibilul progres spre ecumenism împreună cu articolele încurajatoare și
explicative ale lui Florenski, „Creștinismul și cultura” și, separat, o „Notă despre Ortodoxie”, care au fost parţial publicate în The Pilgrim-ul lui William Temple, în 1924386. Aceste
383
Originea acestui nume nu a fost pe deplin elucidată. S-a presupus
că la curtea regală care exista aici, se servea adesea pui, iar picioarele
erau aruncate afară, adunându-se peste tot în jur. Se spune că biserica
ridicată ulterior stătea ca pe catalige, din cauza pulpelor de pui. O altă
versiune spune că biserica era atât de mică încât se potrivea doar cu un
picior de pui („Kuria” înseamna un mic pârâu, și „Leg” – o măsură de
teren). Conform unei alte legende, oamenii care au trăit aici erau atât de
săraci încât se băteau înaintea împăratului, ca să li se arunce măcar niște
pulpe de pui.
384
Panihida – o slujbă de mĳlocire pentru mântuirea celor plecaţi la cele
veșnice, organizată adesea de rude și de prieteni cu ocazia aniversărilor
nașterii sau morţii.
385
Cf. P. V. Florenskii, ‘Sviashchenstvo Pavla Florenskogo’, Vestnik
RKhD, No. 160, 1990, pp. 84-88.
386
Pentru articolul original al lui Florenskii din data de 4 iunie 1923, vezi
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contacte au dispărut și, în timp ce suspiciunea sovietică faţă
de lumea din exterior a crescut, Florenski a devenit atent, fără
îndoială pentru binele familiei sale, dar, de asemenea, din cauza unei antipatii inerente faţă de duplicitate, să abroge toate abordările de mai târziu venite de la edituri străine387. În
același timp, în timp ce carte după carte, articol după articol
până la „La cumpăna gândirii” au rămas nepublicate sau au
întâmpinat dispreţ și insulte, el începea să facă faţă faptului
că nu va putea niciodată să onoreze contractul din 1922 pe
care îl încheiase cu editorii de la Pomor’e, după intrarea în
colaps a revistei Put’. Artistul Lev Zhegin a venit să îl vadă
pe Florenski la locul său de muncă de la Institutul Glavelektro, unde, în același an 1924, el tocmai fusese ales membru
al Consiliului Central Electrotehnic. Văzând o grămadă de
lucrări aduse la catedra lui, Zhegin a întrebat dacă acestea
sunt sau nu din lucrarea „La cumpăna gândirii”:
„Cum ar putea să fie «La cumpăna gândirii!» (m-a întrebat)
cu un fel de calm dintotdeauna, dar în același timp, după
cum mi s-a părut mie, cu disperare în ochi. «Înţelegi tu»,
mi-a spus el mie când ne-am întâlnit data următoare. «Ele
îţi vor permite să îţi exprimi gândul de bază, dar nu îţi vor
permite să îl demonstrezi – și într-o formă precum aceasta își
pierde tot sensul».”388
‘Zapiska o khristianstve i kul’ture’, S II, pp. 547-560 și notele pp. 788-794.
Versiunea abreviată a apărut în Pilgrim, iulie 1924, No. 4, pp. 53-57. Pentru foarte moderata și nonslavofila ‘Zapiska o pravoslavii’, vezi S II,
pp. 537-546 și notele p. 788. Acesta nu a fost publicat în engleză și Florenski nu pare să fi fost informat despre soarta lucrării lui.
387
Vezi scrisoarea destul de dură a lui Florenski, din martie 1929, adresată
lui Mark Lvovich Tsitron, refuzând asumarea editării Operelor Complete
ale lui Rozanov (pe care el a început-o cu contract pentru Z. I. Grzhebin
după moartea autorului și înainte ca editura să se mute la Berlin) pentru
o publicaţie rusă din afara Uniunii Sovietice. Pentru prima dată în întregime: P. V. Palievskii, ‘Rozanov i Florenskii’, Pro et Contra, pp. 479-481.
388
L. F. Zhegin, ‘Vospominaniia o P. A. Florenskom’, Pro et Contra, p. 103.
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Demonstraţiile pe care le văzuse Zhegin erau acelea pentru noua carte a lui Florenski: Dialectica și aplicaţiile ei tehnice389.
Oricât de puternic era fără îndoială, Florenski, volumul
de muncă în continuă creștere pe care îl depusese în domeniul știinţei aplicate nu poate decât să fi fost un factor care a
contribuit la înfrângerea recunoscută în ceea ce privește marea operă „La cumpăna gândirii”. Anii din 1917 și până în
1925 au cunoscut o puternică înflorire a gândirii sale filozofice, dar a fost o înflorire a florilor din deșert care s-au retras
în pământ uscat așteptând ploile unui viitor mai temperat.
Lucrările lui au ajuns din mână în mână, dar nu i s-a acordat
nici timp și nici încurajare pentru a le vedea tipărite.
Din 1920, Florenski a lucrat cu profesorul I. F. Ognev,
un vecin din Serghiev Posad, la Institutul histologic al
Universităţii din Moscova la un tip experimental de ultra-microscop. Acest lucru nu a fost întru totul străin intereselor sale
umanitare. Ca întotdeauna, știinţa a hrănit gândirea sa filozofică și nu este deloc dificil să găsești trimitere la referinţe de
histologie în reflecţiile sale asupra omului ca făcător de unelte. La un nivel personal, Sofia Ogneva, soţia profesorului, a
fost o prietenă de nădejde care a notat multe dintre cele mai
bune opere ale lui Florenski („Iconostasul”, Copiilor mei) în
timp ce el i le dicta, a învăţat-o pe fiica lui, Ol’ga, limba franceză și, în general, a oferit siguranţă întregii familii în perioadele dificile. Totuși, acesta a fost un angajament extra-academic, așa cum a fost și implicarea lui Florenski ca și consultant,
apoi conducător de testare, producţie și cercetare tehnicoștiinţifică la fabrica Karbolit din Moscova. El a fost angajat de
către Karbolit în toamna anului 1920, într-un tandem ciudat
cu o funcţie la Muzeul istoric de artă Serghiev, cum devenise
atunci Mănăstirea Sfânta Treime a Sf. Serghie, ca expert rezident în prelucrarea metalelor fine și a argintului.
La începutul anului 1921, Florenski a fost cooptat în cercetarea cu normă întreagă de la Glavelektro VSNKh RSFSR
389

PA. Florenskii, Dialektriki i ikh tekhnicheskoe primeneniie, Moscova, 1924
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(mai târziu URSS), Comisia pentru electrificări din Rusia și,
din 9 ianuarie 1921 și până în 1924, el a continuat să lucreze acolo la mai multe departamente: Comisia de carbolit,
departamentele de mecanică și chimie, sectorul care investighează tehnica de înaltă tensiune și la Institutul experimental electrotehnic de stat. În legătură cu ultima funcţie,
Florenski, așa cum s-a zvonit, la invitaţia specială a lui Leon
Troţki, i-a surprins pe delegaţii celei de a opta Conferinţe
Electrotehnice pentru discutarea planului GOELRO datorită
faptului că le-a vorbit îmbrăcat în reverenda sa preoţească.
Troţki sugerase că ar trebui să se conformeze costumului
din două piese mai normal și mai specific profesiei sale, dar
a acceptat explicaţia lui că, deși fără parohie, părintele Pavel
era încă preot și era legat de jurămintele sale390.
Totuși, această persoană foarte exotică, extrem de articulată a trebuit să aducă în mod clar o contribuţie cu adevărat valoroasă autosuficienţei economice și tehnice a noului
imperiu obţinut de Bolșevici care se întindea, cu o singură
cale ferată și doar câteva drumuri, de la câmpurile deschise
la culoare, pădurile și castelele din Belarus până dincolo de
Urali, de la o margine la cealaltă a întinderilor de tundră și
deșert, atingând dealurile submontane nordice ale Munţilor
Himalaia și ţărmurile îngheţate ale Oceanului Arctic, până
la Oceanul Pacific și până la insula neguroasă Sakhalin. În
1924, anul crizei, Florenski a fost ales membru al Comitetului unit al normelor și regulilor electrotehnice din Moscova
cunoscut ca MOKEN. Munca sa la Comisia Specială pentru
îmbunătăţirea calităţii producţiei a fost experimentală, interactivă și a implicat cercetarea creatoare (munca de labo390

Egumenul Andronik citează un pasaj din jurnalul lui Florenski din 23
septembrie (OS), în care este povestită pregătirea prin rugăciune pentru
astfel de prelegeri, pe care le-a văzut în paralel cu intrarea sa la Academia Teologică, ca reprezentante ale societăţii laice care își dorește să fie
primită de către Biserică, ca un efort deliberat ca reprezentanţii Bisericii
să fie acceptaţi de către societatea laică. Obo mne ne pechal’tes’, pp. 74-75.
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rator fusese un lucru care i-a lipsit serios după intrarea la
Academia Teologică), dar Florenski le spune copiilor săi,
în memoriile pe care încă, în timpul liber, i le dicta Sophiei Ivanovna Ogneva391, că tensiunea creativă implicată nu a
fost nicidecum atât de intensă precum încercările dezinteresate, de pe vremea când era elev, de a extinde graniţele
cunoașterii fizice. Cu toate acestea, munca a fost plătită și
a implicat publicaţii care trebuie să fi ajutat bugetul familiei: deja menţionata lucrare Dialectica și aplicaţia ei tehnică
(Moscova, 1924); un articol despre ,,Resursele energetice ale
lumii” pentru revista Electrificarea, No. 1, 1925; o lucrare publicată despre „Realizările lui O. N. Iablochkov în studiul
elementelor”, Electricitatea, No. 12, 1926, ţinută ca discurs
la Societatea Tehnică din Rusia pe data de 12 decembrie a
aceluiași an. De asemenea, el a reușit să găsească un loc de
muncă pentru vechiul lui prieten apropiat, fratele Annei,
Vasilii Giatsintov. Aspecte lumești poate, dar importante
pentru un om obligat să întreţină cinci copii, soţia și mama
acesteia, propria sa mamă și sora-artistă bolnavă.
Florenski avea un talent natural în a lucra cu oamenii și
o femeie care lucrase cu el își amintește de observaţia lui la
critica pe care ea o făcuse unei colege: „În ceea ce mă privește
pe mine nu există membri răi printre angajaţi. Noi trebuie să
stimulăm ceea ce este bun în fiecare persoană și să diminuăm ceea ce este rău în ei”392.
Aproape în ciuda lui, Florenski electrotehnicianul s-a dovedit a avea la fel de mult succes precum Florenski specialistul în teologie. Studiul său liniștit din Zagorsk a determinat
un flux continuu de vizitatori care veneau să îl consulte în
una dintre aceste calităţi ale sale, sau în ambele dar și în chestiunile cele mai vaste despre artă și cultură – sau ca preot. Cei
391

Secţiunea despre Știinţă a fost scrisă între 25 noiembrie și 26 decembrie 1923.
392
Relatată de Egumenul Andronik, ‘Nauchno-tekhnicheskaia izobretatel’
naia deiatel’nost P A Florenskogo 1920-1933’, Obo mne ne pechal’tes’, p. 214.
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care ezitau să îl deranjeze la el acasă îl găseau pe stradă sau în
trenul dintre Moscova și Zagorsk, sau acasă la Fedor Andreev în Petrograd, sau în apartamentul mamei sale sau acasă la
Efimov, în Moscova. Cu toate acestea, în sinea lui el a rămas,
așa cum i-a scris Bulgakov cândva, „la fel de singuratic precum Munţii Ebrus”, încet în a-și concentra gândurile asupra
mulţimii de cereri în atenţia lui, ca și când fugea de problemele cu care mintea sa era în mod frecvent concentrată.
Florenski a fost o personalitate enigmatică, și nu cea mai
mică problemă pe care o ridică biografului este cum și-a găsit timp pentru a face tot ceea ce a făcut. Din 1927 și până în
1934, el a lucrat ca editor la o nouă Enciclopedie Tehnică, la
care a contribuit cu 127 de intrări, iar anul 1928, anul primei
sale încarcerări și al unei perioade scurte de exil în Nizhnyy
Novgorod, a cunoscut publicarea unei monografii intitulate
Carbolitul: Producerea și proprietăţile sale (Moscova, 1928).
Prima întâlnire a lui Florenski cu OGPU, cum a fost numită poliţia locală, a fost o chestiune relativ civilizată. Probabil, cronicile ostile ale publicării despre Ambrozie, sculptorul în lemn din secolul al XV-lea al Mănăstirii Sfânta Treime
(Serghiev Posad, 1927), pe care a scris-o împreună cu ci-devant (formal) contele Iurii Aleksandrovich Olsufiev, au alertat autorităţile cu privire la activitatea continuă a Comisiei
pentru conservarea artei și antichităţilor, care în mod oficial
nu mai funcţiona. După o campanie puternică de presă care
deplângea „mandatele din mâinile conţilor și baronilor” și
modul reverenţios în care foștii călugări, angajaţi de către
departamentul de management al muzeului, le-au prezentat vizitatorilor uimiţi premisele vechile manuscrise, cei mai
mulţi dintre membrii acestuia, inclusiv Florenski, au fost
opriţi și acuzaţi de activităţi anti-sovietice, pro-monarhiste.
Arestările au fost, bineînţeles, de asemenea, simptomatice
pentru presiunea de a se conforma exercitată de Stalin îndată ce a început să lase deoparte Noua Politică economică și
să demareze Planurile Cincinale. Grupul de oameni foarte
cultivaţi, devotaţi și predominant slavofili din micuţul oraș
295

Pavel Florenski

Sf. Serghie a fost în mod clar o anomalie. Niciunul dintre cei
arestaţi nu și-a negat puternica dezaprobare a politicilor antireligioase și, mai specific, împotriva Bisericii Ortodoxe Ruse
implementate de către stat, dar, în mod categoric, toţi și-au
păstrat inocenţa politică – și pe aceea a prietenilor lor. S-a
decis că grupul care era alcătuit din oamenii de știinţă foarte
respectaţi și, în primul rând, patrioţi și iubitori de pace și din
funcţionari publici, nu merită acţiuni punitive, ci ar trebui,
ca măsură „profilactică”, să fie destrămat393. Permiţându-i-se
să aleagă între mai multe locuri „minus cinci” de exil administrativ, Florenski a ales orașul comercial mare și relativ accesibil de pe Volga, situl pentru Expoziţia Industrială Mondială din 1897, atunci încă cunoscut sub numele de Nizhnii
Novgorod, vestit ca orașul natal al lui Maxim Gorki și, mai
târziu, ca loc al exilului pentru academicianul Saharov, unde
a fost exilat „pentru trei ani” începând cu luna iunie 1928.
Cei exilaţi în acest fel au fost urcaţi în tren, fiind escortaţi de
poliţie, dar apoi au fost lăsaţi să călătorească singuri – având
obligaţia de a raporta poliţiei locale de îndată ce au ajuns.
Prima scrisoare pe care a scris-o, de fapt, din tren, familiei
care a sperat până în ultimul moment că va fi eliberat fără
acuzaţie, a conţinut o mustrare serioasă făcută Annei pentru
faptul că i-a lăsat pe copii să călătorească la Moscova și a
cheltuit bani pentru pachete pentru închisoare și pentru că
și-a permis luxul de a-i face o vizită în închisoare… la care
Anna, cu o anumită cochetărie ciudată și afectuoasă, a replicat că ea a presupus că el ar putea fi, de fapt, încântat să o
vadă și cu sfială s-a oferit să meargă la Nizhnii și să îl ajute
să se instaleze394. Cu toate acestea, primul care avea să vină
a fost Vasilii, slăbuţ și pământiu la faţă din cauza învăţatului
pentru examenele care decideau admiterea la Institutul la
393

Pentru o informaţie detaliată și vie despre această problemă, vezi D.
Iu. Vasiliev, P A Florenskii. Arest i Gibel’, Grado-ufimskaia Bogoroditskaia
Tserkov’ Ufa, 1997.
394
‘Florenskii v Nizhnem’, publicaţie de V. P., P. V. și Iu. O. Florenskie,
Nizhegorodskii Kupets, No. 1, Nizhnii Novgorod, 1999, pp. 62-80.
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care își dorea să studieze. Vasilii l-a enervat încă și mai mult
pe tatăl său spunându-i că cei mici sunt toţi bine (în timp ce,
după cum a aflat mai târziu, Mika avea scarlatină și Maria
(Tika, Tin-a-Tin) o tăietură plină de puroi la mână), iar apoi
i-a dezvăluit mamei că ‘papochka’ era, evident, într-o criză
financiară. Corespondenţa, plină de umor, dar mai degrabă
disperată, orchestrată de Anna, dintr-odată având responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmpla în jurul ei, inclusiv
fiind nevoită să se lupte cu o tentativă de confiscare a casei
lor, reprezintă un model al dragostei, al iritării reciproce a
oamenilor care nu vor altceva decât binele celuilalt. Florenski i-a scris soţiei lui:
Pentru mine, casa noastră nu este doar o casă, adică ceva
profitabil și locuibil. Dacă ar fi fost o chestiune de două sau
de trei ori valoarea ei în bani, aș face faţă pierderii aproape
cu indiferenţă – copiii scriu că tu plângi în fiecare seară. Preaiubită măicuţă, tu nu știi cât mă costă acele lacrimi și dacă ai
ști – n-ai mai plânge. Trebuie să trăiești mult mai mult și să
nu fii bălegar395, ci să mă ajuţi, pentru că tu și eu am devenit
o singură fiinţă. Acum, casa este una dintre condiţiile unei
vieţi decente, – nu ca proprietate, ci ca bază psihologică pentru studiu și pentru creșterea copiilor.396

Și mamei lui:
395

Cuvântul ,,bălegar” (navozom în caz instrumental) este tipărit cu două
semne de întrebare. Poate fi o interpretare greșită a cuvântului nagruzkoi
(o povară), însă e posibil ca el să aibă o conotaţie personală, pe jumătate
glumeaţă. Olsufiev figura în amintirile perioadei ca motorul puternic al
bălegarului pentru „colhozul” său, cu care și-a ajutat prietenii și pe care
Anna, în contrast cu unii preoţi livrești, l-a considerat extrem de util, pe
străzile din Zagorsk. Se poate ca datorită modestiei sale imense să îi fi
spus soţului ei că, spre deosebire de oamenii talentaţi și creativi de care
era înconjurată, chemarea ei a fost pur și simplu să încălzească și să fertilizeze precum bălegarul, nu să joace un rol activ. Deși folosirea acestuia
în context este ciudată, cuvântul nu are conotaţii injurioase.
396
Ibid., scrisoare din 28 iulie / 8 august 1928, p. 74.
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Am auzit de la Anna că nu accepţi sprĳin financiar și că ești
foarte supărată. Te rog să nu îmi îngreunezi și mai mult
situaţia. Deoarece atâta vreme cât avem bani, cheltuie-i – din
ceea ce Anna ţi-a dat – și treptat încep să redresez situaţia
cu veniturile mele, scriind una sau două lucrări etc. Te rog,
hrănește-o bine pe Gosia și nu face economii, dragă mamă,
altfel mă vei îngrĳora și mai mult.397

Primele scrisori ale lui Florenski ne arată un om profund nemulţumit de dificultatea de a găsi un loc pentru a
locui și a lucra și pentru a organiza serviciul oferit de radio-laboratorul din Nizhnii Novgorod înfiinţat în 1918 de
Mikhail Bonch-Bruevich – toate acestea fiind împiedicate de
birocraţie și de necesitatea de a raporta poliţiei. El a fost, de
asemenea, iritat din cauza despărţirii de cărţile de referinţă
deoarece el trebuia să continue editarea Enciclopediei Tehnice,
din care apăreau într-una fragmente pentru corectură și editare, și de gândul că teancuri de cărţi așteptau la domiciliul
său să fie returnate la bibliotecă.
Totuși, el a continuat să-i înveţe și să le poarte de grĳă
copiilor lui. O scrisoare îngrozitor de plină de greșeli primită de la fiica sa de zece ani, Ol’ga, asigurându-l de progresul
său în ceea ce privește învăţarea limbii franceze și povestirile
Annei despre Mika, profund întristat de dispariţia tatălui ei,
dar sorbind discuţia celor mari și păstrând-o în „sufleţelul
lui” și despre Maria-Tin-a-Tin-Tika, care alerga toată ziua
precum un iepuraș, prefăcându-se că este un băieţaș, dar
plângând noaptea după tatăl ei, împreună cu un mesaj de
la Kirill, care stătea cu mătușa „Lusia”, în care îi spunea că
învăţa să pregătească mâncare vegetariană, pregătindu-se
să îi facă o vizită tatălui său, au stârnit duios scrisorile pedagogice și descrierile colorate ale vechii fortăreţe construite în
stil veneţian, de secol XVI (mai mult în stilul secolului al XVlea), ale mirosului lămâilor înfloriţi, ale calmului provincial,
ale frumuseţii confluenţei marelui fluviu Volga cu Oka și ale
397

Ibid., p. 76.
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freamătului plin de culoare al traficului fluvial. În cele din
urmă, Anna Mikhailovna i-a adus pe cei doi copii mai mici
să stea în căsuţa înghesuită pe care prietenul lui Florenski,
Dmitrii Vvedensky, cu care o împărţise, a eliberat-o cu tact.
Ea i-a scris lui Vasia:
Papulia, bineînţeles, ne neliniștește pe toţi. Ne distrage tuturor atenţia... Dimineţile ne bem ceaiul și încercăm să dispărem undeva pentru întreaga zi. Dar seara, cina trebuie
să fie gătită, uneori doar ceai, iar copiii trebuie culcaţi. Este
o mare bătaie de cap. Uneori, Dmitrii Ivanovich stă cu noi
seara și ne povestește despre copilăria lui și despre restul
vieţii lui, astfel că serile trec liniștite într-o atmosferă de familie, și apoi Papa și eu suntem lăsaţi singuri și el scrie și
scrie, lucrează foarte mult. Cel mai des mergem la Volga,
copiii se stropesc și se scaldă pe malul nisipos. Sunt foarte
bronzaţi, chiar și Mika este destul de negru. Am avut parte
de vreme frumoasă, senin și însorit tot timpul, doar astăzi
a plouat... Într-un fel, acum că suntem aici cu Papa, toate
grĳile noastre au dispărut...398

Anna nu fusese inactivă înainte să se reîntâlnească cu
soţul ei în exil, ci a intervenit în favoarea lui împreună cu
fosta soţie miloasă și influentă a lui Gorki, Ekaterina Peshkova, care, chinuită de gândul a cinci copii fără tată și foarte conștientă de eminenţa știinţifică recent dobândită a lui
Florenski, împreună cu editori ai exigentului Dicţionar Tehnic și colegi de-ai lui Florenski de la numeroasele comisii de
cercetare din care acum făcea parte, i-au câștigat o graţiere.
Spre mulţumirea prietenilor lui, i s-a permis să se întoarcă
acasă la familia sa la sfârșitul lunii august și imediat a fost
reinstalat ca șef al Departamentului de știinţe a materialelor
de la GEEI (mai târziu, cu iniţialele VEI, descifrabile, mai
degrabă, ca Întreaga Uniune, decât Institutul experimental
electrotehnic de stat).
398

Ibid., pp. 75-76.
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Florenski s-a întors, așa cum el însuși a scris mai târziu,
„din exil la o muncă grea”. În cursul anului 1929, el a participat la trei conferinţe știinţifice despre materialele electroizolante, mică și grafit; despre ultimul a publicat ulterior un
articol în care a scos în evidenţă importanţa pentru munca
institutului său399. Pe 5 ianuarie 1930, el a fost numit director
adjunct știinţific al Institutului Întregii uniuni electrotehnice
K. A. Krug, în timp ce VEI s-a încărcat cu responsabilităţi
suplimentare pentru secţiunile lor tehnice despre vid, măsură și lumină. În timpul acestei perioade și mai târziu, lui
Florenski i s-au oferit 12 brevete pentru 47 de aplicaţii privind propriile lui inovaţii tehnice. În 1931, el a participat la
a doua Conferinţă a întregii uniuni despre materialele electro-izolante și a fost departe de familie în lunile mai, iunie și
iulie din cauza unei alte expediţii mineralogice, de această
dată în Marioupol, în căutarea grafitului, la Kerch în căutarea minereului de fier și la Tbilisi și Chiatura în căutarea
magneziului. Călătoria i-a oferit câteva amintiri încântătoare despre Pușkin și priviri fugare asupra culturilor străvechi
ale sciţilor și ale grecilor:
Este o căsuţă cu fresce și o cupolă, rodii și petale de trandafir
(simboluri ale morţii și învierii), un cap al Demetrei, răpirea
Persefonei – destul de frumoasă. Ești însoţit de un bătrânel
și o bătrânică precum Filimon și Baucis. Iar ei au plantat un
strat frumos de flori în faţa casei: – este secţiunea dedicată
misterelor din Eleusis.400

Florenski nu și-a pierdut simţul interior pentru muzică, nici armonizarea sensibilă cu Natura și Antichitatea, iar
399

P. A. Florenskii, ‘Raboty po grafiti vo VEI’, Gornyi zhurnal, No. 10/11,
1930. Pentru o listă completă a publicaţiilor lui Florenski despre știinţa
aplicată, vezi Pavel Florenskii în seriile Vozvrashchenie zabytykh imen, Nashe nasledie, Moscova, 1989, opere publicate, Nos 1-69, pp. 31-32.
400
Dintr-o scrisoare trimisă lui N. Ia. Simonovich-Efimova, citată de S.
Trubachev, Izbrannoe, pp. 384-385.
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munca în care era implicat nu a fost, până la urmă, dezagreabilă. Întotdeauna avusese sentimente „frăţești” pentru
minerale, a fost în stare să își ajute și să își îndrume fiii mai
mari, acum călcându-i pe urmă, și a crezut cu adevărat că
„munca lui grea” contribuia la reconstrucţia materială a ţării
cuprinse de foamete și sfâșiată de război. Anul 1932 a cunoscut publicarea multor articole inclusiv „Fizica în slujba matematicii”, în astfel de reviste autohtone precum Generator și
Reconstrucţia socialistă și știinţa401. Cu toate acestea, din pricina climatului ideologic, Florenski nu a mai purtat sutana
albă foarte cârpită și și-a tăiat părul, deși încă foarte ondulat
în jurul feţei bronzate, bărboase și atârnat deasupra ochelarilor metalici de profesor sever, cu nas proeminent.
Ca și cum toată această activitate plină de pace și constructivă nu era de ajuns, Florenski a fost cooptat pe 27 februarie 1932 de către departamentul de publicare al Conducerii Supreme a Forţelor aeriene sovietice (RKKA) pentru
a scrie un curs despre studiul electrotehnic al materialelor
(pentru electrotehnicieni și radiotehnicieni) și, pe 4 mai, a devenit membru al Comisiei pentru Standardizarea termenilor
și simbolurilor tehnico-știinţifice înfiinţată de Sovietul pentru Muncă și Apărare. Această asociere cu Ministerul Apărării avea să atragă mai târziu după sine comentariile nefericite
ale Annei Mikhailovna că a fost, probabil, o binecuvântare că
soţul ei fusese executat înainte de începutul celui de al Doilea
Război Mondial – sau că ar fi putut foarte bine să se găsească în vreo sharashka402, precum aceea din Primul Cerc al lui
Soljeniţîn, încercând să obţină bomba atomică.
Oricum ar fi, utilitatea lui Florenski pentru stat l-a
îndreptăţit să primească acum un apartament oficial în
401

P. A. Florenskii, ‘Fizika na sluzhbe matematiki’ și ‘Sotsialisticheskaia
rekonstruktsia I nauka’, Voprosy elektromaterialovedeniia v VEI, 1932, Vol.
4 și 8.
402
Sharashka – o închisoare specială pentru cei capabili de muncă
știinţifică utilă Statului. Argoul prizonierilor.
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Moscova, lângă cunoscuta închisoare Lefortovo de pe strada Prolomnyi pereulok, bloc nr 13, Scara 3, apartament 12,
acolo unde era loc și pentru Vasilii și Kirill, care la 22, respectiv 18 ani, intraseră în învăţământul superior în capitală. Florenski n-a mai trebuit să doarmă în bucătăria mamei lui, ci se întorcea de la laborator într-o casă bine utilată
pentru studiu cu cărţi de la podea până în tavan, cu spaţiu
pentru colecţia lui de minerale, cu intimitate pentru a face o
baie și pentru a se schimba. Aici își petrecea săptămâna de
lucru, într-o foarte bună locuinţă de burlaci împreună cu cei
doi fii ai lui studenţi. Vineri seara sau sâmbătă dimineaţa, el
pleca spre preaiubita lui locuinţă din Zagorsk, așa cum trebuia să își amintească acum să numească Serghiev Posadul,
la zâmbetul primitor al Annei Mikhailovna403, la plimbările
îndelungate prin natură cu copiii mai mici, la picnicuri, la
cules de ciuperci sau la abundenţa zăpezii curate de la ţară
în funcţie de anotimp, la muzică, studiu, rugăciune liniștită
la care întotdeauna inima lui a râvnit și la lumina blândă
de seară „care întotdeauna îmi răsună în suflet... începutul
vieţii de dincolo”404. Ai putea vedea clar luceafărul de seară
și luceafărul de dimineaţă pe drumul de la gară și până acasă, de acasă și până la gară.
În apartamentul său oficial cu adresă fatidică, OGPU l-a
prins, în cele din urmă, pe 25-26 februarie 1933.

403

Potrivit prietenului lor, artistul Mikhail Vasilievich Nesterov, întregul suflet al Annei Mikhailovna era în zâmbetul ei. „Totul. Atitudinea
faţă de copii, de asemenea, având șansa să fiu observator, a confirmat
faptul că întreaga sa fiinţă stătea în zâmbetul ei”, citat din notiţele luate
de un prieten, în 1912, de S. Trubachev, Izbrannoe, p. 356.
404
Vezi P. Florenski, S III(1), pp. 28-35, 504-507. Citat de S. Trubachev,
Izbrannoe, pp. 286-287.
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Solul îngheţat
„Și a fost o seară și a fost o dimineaţă: ziua întâi”… Dar ea începe cu
seara și se încheie cu dimineaţa zilei fără de sfârșit. Chiar și așa, istoria
lumii – care se scurge prin întunericul păcatului – în mod sigur nu
este nimic altceva decât o singură noapte, un singur coșmar, care se
întinde de la o epocă la alta – încă o noapte plină de tristul mister al
înserării și purtătoare a dimineţii minunate, vesele?
P. A. Florenski405

A

restarea lui Florenski nu a venit pe neașteptate.
Chiar el însuși anticipase acest lucru încă din 1917 și
a fost foarte conștient de faptul că incidentul din Sergiev Posad din 1928 trecuse ca prin minune de ușor. Secretul
înlăturării și ascunderii capului Sfântului Serghie nu a ieșit
la iveală și, dintre aceia implicaţi în menţinerea mănăstirii,
doar unul, fostul locotenent general al Poliţiei ţariste, care
refuzase să devină informator sovietic, primise o sentinţă de
privare de libertate. Cu toate acestea, nu toţi prietenii părintelui Florenski au fost atât de norocoși. Aceia care au continuat să slujească au fost supuși hărţuirii continue. Să nu
luăm decât un singur exemplu, Fedor Andreev a fost arestat de mai multe ori la sfârșitul anilor 1920 în Leningrad și,
când sănătatea lui s-a șubrezit din cauza stresului și în anul
1928 a murit în biroul său, OGPU-ul și-a îndreptat atenţia
spre văduva sa, care a fost condamnată la trei ani de muncă forţată. Florenski și Yudina i-au convins pe Peshkova și
405

P. A. Florenskii, ‘Na Makovtse’, S III(1), p. 33.
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Gorki să intervină pentru nefericita văduvă. Yudina chiar
s-a dus acasă la Gorki pentru a-i cânta la pian: „A plâns?”, a
întrebat Florenski, „Da”, a răspuns marea pianistă. „Este în
regulă atunci”, a afirmat Florenski406. Și așa a și fost. Nataliia
Nikolaevna Andreeva a fost doar exilată în Al’mata. Fiicelor gemene, adolescente fiind, ale lui Andreev li s-a permis
o discuţie cu mama lor înainte ca aceasta să plece și după
acest rămas bun chinuitor au mers direct acasă la Florenski
în Zagorsk. Familia lui Florenski a continuat să le sprĳine și
să le ajute după a doua sa arestare, când bunica gemenelor
Andreev, care le luase în grĳa ei, a fost exilată în locul ei și
puteau să stea acasă la Florenski în drumul lor din Leningrad spre Kuibyshev, unde mama lor, încă având interdicţie
de a merge în Leningrad și la Moscova după întoarcerea
din exil, își găsise de lucru. Astfel de odisee, care să implice familii întregi, erau ceva obișnuit în rândul acelora care
erau în mod public loiali Bisericii și faptul că ei se sprĳineau
unul pe celălalt fără frica de a păţi la fel datorită asocierii
spune multe despre calitatea lor morală și despre dragostea
creștină mărturisită prin fapte.
Multă lume ne-a arătat bunăvoinţă și înţelegere dincolo de
pedepsele noastre [Florenski le scrisese „Copiilor” săi în
1920]. Și voi, dragii mei, întotdeauna să fiţi binevoitori și
atenţi cu alţi oameni. Nu e nevoie să mergeţi să împărţiţi tot,
fălindu-vă cu ceea ce vă aparţine, cu blândeţea voastră, sfatul
vostru bun, nu trebuie să „faceţi fapte bune”. Doar încercaţi
să fiţi atenţi și empatici și capabili să interveniţi cu ajutorul
vostru atunci când este necesitat de către aceia pe care Dumnezeu vi-i trimite, care au nevoie de ajutorul vostru. Fiţi binevoitori și daţi cu generozitate.407
406

Conversaţia a fost înregistrată de Maria Fedorovna Andreeva, una
dintre fiicele gemene ale lui Andreev, și publicată de Diacon Serghei
Trubachev, soţul Olgăi Florenskaia în ‘Vospominaniia o Marii Veniaminovne Iudine’, op. cit., pp. 649-670.
407
P. A. Florenskii, ‘Zaveshchanie’, în cartea Vse dumy o vas. Pis’ma seme iz
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Dincolo de o implicare periferică în vicisitudinile Bisericii al cărui preot el nu a încetat niciodată să fie, deși fără
parohie, Florenski a fost subiectul unor atacuri în presă,
nu doar pentru aderararea sa la Comisia pentru conservarea artei și a antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime
a Sf. Serghie, „șobolani cu două picioare care fug cu valoroase obiecte vechi de artă”408 și „indivizi foarte vicleni și
insolenţi” care scriu în cărţile lor despre „evenimente din
viaţa lui Iisus Hristos” și despre „tăierea capului lui Ioan
Botezătorul” „când toţi tinerii pionieri știu povestea potrivit
căreia faptul că Hristos a existat nu este nimic altceva decât
o înșelătorie preoţească”409, dar, de asemenea, pentru cartea
Punctele imaginare în geometrie, publicată în 1922, împotriva
căruia s-a început o campanie virulentă în strânsă legătură cu aniversarea de 550 de ani de la nașterea lui Copernic
din acel an410. Într-adevăr, poziţia profesorului Florenski era
specială, un specialist burghez, temporar util, dar, probabil,
neloial și cu siguranţă străin din punct de vedere ideologic
de Uniunea Sovietică, l-a făcut vulnerabil în faţa unei acuzări cu totul noi.
Cu toate acestea, catalizatorul arestării lui Florenski a
fost o succesiune de evenimente pe care nimeni nu le-ar fi
putut prevedea: interogarea și „mărturisirea” forţată a unui
profesor de drept canonic, Pavel Gidiulianov, despre a cărui
existenţă nu știa până să se confrunte cu mărturia detaliată cu
privire la complicitatea lor comună într-un centru naţionalfascist pentru Reînvierea Rusiei, al cărui scop era de a ajulagerei i tiurem 1933-1937, Satis’ Derzhava, St Petersburg, 2004, pp. 27-28.
408
M. Am-lii, Rabochaia Moskva, 17 Mai 1928.
409
Ibid. Acest fragmente sunt citate de Vitaly Shentalinski în The KGB’s
Literary Archive, tradusă de John Crawford, The Harvill Press, London,
1995, și sunt citate, la fel ca toate fragmentele din această carte, în traducerea lui Crawford, p.103.
410
Pentru detalii vezi secţiunea ‘Ot otzyvov k donosam’, din P. A. Florenskii – Pro et Contra, RkhGI, St. Petersburg, pp. 457-469 și notele relevante.
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ta Germania nazistă de a prelua controlul asupra Moscovei
și, ajutaţi de revoluţionarii din „sovietele fără comuniști”,
de a înfiinţa un guvern format din colaboratori neoslavofili,
antisemiţi și cripto-monarhiști. Florenski a fost descris ca
„ideologul” de dreapta al acestei monstruoase asocieri și ar
fi fost, pasămite, în legătură directă cu un emisar al celui de
al Treilea Reich, un iezuit neamţ, care se dădea drept inginer și care promitea să negocieze reunirea Bisericii Ortodoxe
Ruse cu Roma. În această calitate, Florenski trebuia să facă
propagandă prin troikas (grupuri de trei preoţi moscoviţi și
ce călugări mai puteau fi găsiţi în împrejurimile capitalei). El
și Gidiulianov, care, ca semn al „marii lui căinţe”, a pretins
că erau la conducerea conspiraţiei, ar fi fost, pare-se, ajutaţi
de mai mulţi alţii, care furnizaseră mărturii coroborative, și,
mai sinistru, potrivit acestor mărturii, și de către colegul lui
Florenski, academicianul Chaplygin, directorul Institutului
de hidrodinamică, și de către prietenul lui de la universitate,
cu care rămăsese în relaţii bune, academicianul Luzin, care,
datorită faptului că lucrase cu Poincaré și jucase un rol important pe scena internaţională a matematicii, trebuia să se
ocupe de afacerile externe. În mod firesc, Florenski a început
prin a nega categoric întregul amestec fantasmagoric.
Printr-o întâmplare extraordinară a soartei, avem
informaţia detaliată a lui Gidiulianov despre cum a fost
prelucrat, prin privarea de somn și abuz mental și fizic care
alterna cu bunăvoinţa și promisiunile achitării, prima dată
pentru a coopera cu interogatorul Shupeiko și, în cele din
urmă, pur și simplu să „mărturisească” sub dictare, aproape
anticipând cerinţele lui:
Am fost pus într-o celulă cu un anume agronom numit Kolechits, care a justificat teoria autodezarmării. Kolechits m-a
ajutat să îmi corectez mărturiile, arătându-mi ce ar trebui să
schimb și mi-a explicat ceea ce el numea „limba esopică a
OGPU”. Toate acestea însemnau că ceea ce voiau de la mine,
atunci când spuneau autodezarmare, nu era adevărul, ci
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ceva care avea aparenţa adevărului. Ca specialist în istoria
procedurii judiciare aș putea discerne în toate acestea o formă specifică de proces prin mărturie. La începutul Evului
Mediu acesta era numit purgatio vulgaris și mai târziu purgatio canonica… În procesul medieval prin confesiune din Evul
Mediu, suspectul, ar trebui să explicăm, nu era considerat
nevinovat nici măcar atunci când nu exista nicio dovadă împotriva lui. El însuși trebuia să își dovedească nevinovăţia
prin fapte care i-ar restabili buna reputaţie.411

„Compoziţia literară”, cum o numea Shupeiko, ce a rezultat de aici a fost un efort în colaborare, semnat de Gidiulianov ca „scris de mâna mea în conformitate cu adevărul”,
pentru care nefericitului profesor i se promisese libertatea și
reinstalarea în locul de muncă avut. Promisiunea nu a fost
ţinută și relatarea despre procesul prin care mărturia lui a
fost obţinută, care include afirmaţia explicită că, de fapt, nu-l
întâlnise niciodată pe Florenski până să fie confruntat cu el
în închisoare, o datorăm unei scrisori de plângere pe care a
fost destul de curajos sau nechibzuit ca să o trimită la biroul unui procuror din lagărul din Kazakhstan. Destinatarii
doar au aranjat să fie adăugată „pentru păstrarea veșnică”
la dosarul lui Gidiulianov făcut de OGPU, de unde, după
începutul glasnostului, a ajuns în mâinile jurnalistului Shentalinsky. Gidiulianov a fost în cele din urmă împușcat412.
Judecând după fotografiile poliţiei din profil și din faţă,
Florenski pare să fi fost luat prin surprindere arătând destul de răvășit. Ochelarii lui a fost pierduţi sau sparţi, trupul lui zvelt bruscat, dacă nu chiar lovit, apartamentul lui
răscolit, cărţile și manuscrisele scotocite în căutarea „religiei
și pornografiei”, vechile paloșe, pumnale și săbii caucaziene, suvenirurile familiei Saparov, confiscate triumfător ca
„arme ofensive”, iar camera lui sigilată. Confruntându-se
411
412

Shentalinski, op. cit., p. 110.
Shentalinski, op. cit., pp. 111, 116.
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cu reţeaua de declaraţii împotriva lui, fără a ști de la cine
s-au luat și cine este încă în libertate, negarea iniţială a lui
Florenski a fost demontată la confruntarea cu Gidiulianov,
aranjată de Radzilovsky, șeful departamentului politic al
OGPU. Informaţia lui Gidiulianov este simplă: „L-am convins pe profesorul Florenski să ne urmeze exemplul și să-și
recunoască vinovăţia cu sinceritate, de vreme ce el împiedica
eliberarea noastră din cauza încăpăţânării lui”. Shentalinsky
explică efectul imediat, pe care această întâlnire l-a avut asupra lui Florenski ca lepădare creștină de sine: „Când eliberarea mai multor oameni din iadul din Lubyanka și propria sa
umilire erau cântărite de conștiinţa sa, nu putea să o aleagă
decât pe aceasta din urmă”413. A fost el chiar atât de naiv încât să creadă că o cooperare le va asigura eliberarea – lui și
celorlaţi? La prima vedere, pare puţin probabil, dar trebuie
să ne aducem aminte că acestea se întâmplau încă, potrivit
faimoasei fraze a lui Akhmatova, în anii de teroare „relativ
vegetarieni”414. Florenski avea legături puternice și ciocnirile
anterioare cu autorităţile au fost temperate pentru el și pentru prietenii lui de către eforturile prietenilor cu influenţă:
Rachinsky, Peshkova și Gorki în 1928. Chiar și acum Ludwig Martens, editorul șef al Enciclopediei Tehnice și un vechi
lider comunist, a făcut apel la șeful OGPU pentru a investiga
puţin arestarea bizară, în mod sigur rezultatul neînţelegerii
unui savant al cărui destin era „de mare importanţă pentru
știinţa sovietică ca întreg”415. Cu toate acestea, este la fel de
posibil ca Florenski să fi înţeles în mod clar că aceia dintre
„semenii lui conspiratori”, care deja săvârșiseră aceste fapte, nici n-ar putea și nici nu ar reveni asupra mărturiei lor,
și că el era într-o situaţie fără posibilitate de scăpare încât
413

Shentalinski, op. cit., p. 112.
Vezi, de exemplu, Nadezhda Mandel’stam, Vospominamiia,
Izdatel’stvo imeni Chekhova, New York, 1970, p. 105 și L. K. Chukovskaia, Zapisi ob Anne Akhmatovoi. 1952-1962, Vol. 2, Moscova, 1997, p. 422.
415
Shentalinski, op. cit., p. 114.
414
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tot ceea ce mai rămânea de făcut era limitarea daunelor: să
evite compromiterea în continuare a acelora care erau deja
compromiși prin negarea categorică și, în același timp, să
nu îi incrimineze pe alţii (Chaplygin și Luzin au rămas în
libertate, probabil atent protejaţi chiar de Stalin datorită faptului că erau valoroși pentru Stat, și se pare că nu au fost
ramificaţii ulterioare ale acestui caz în rândul clerului și călugărilor, pe care Florenski se presupune că trebuia să îl organizeze). Prin cooperare, într-adevăr, se poate să fi sperat
să asigure un sfârșit rapid, dacă nu fericit, acestei probleme
și să minimalizeze hărţuirea pentru cei implicaţi.
Oricum ar fi, la interogările din 3, 4 și 5 martie, Florenski a devenit coautor al scenariului fantasmagoric de
la Lubyanka, chiar coincizând în ceea ce privește numele,
Ludwig Stein, pentru inginerul neamţ și emisarul papal pe
care Gidiulianov se presupunea că l-a vizitat. Cu toate acestea, el nu a avut nicio grĳă deosebită pentru a face mărturia
sa să sune precum adevărul. Întregul complot, a scris el, fiind organizat „de savanţi și oameni de știinţă care nu fuseseră niciodată politicieni, nici nu luaseră parte la activităţi subterane sau «făţișe»...”, în mod normal nu a dus la nimic și el
„nu a avut nicio idee” dacă oamenii incriminaţi în mărturia
anterioară „fuseseră într-adevăr implicaţi”. El nu a dat alte
nume. Cerându-i-se să se descrie, Florenski a scris că era „un
specialist în ingineria electrică”, dar în ceea ce privește politica „un romantic medieval, aproximativ de secolul XIV”416.
După cum afirmă Shentalinsky, limba și stilul din cea mai
mare parte a textului trădează existenţa unui autor străin
al acestor pagini pătate și rupte, scrise cu mai multe cerneli
colorate, uneori stropite cu apă de o mână care stă mărturie
tăcută mai multor niveluri de stres. Totuși, chiar așa, „uneori, Florenski se poate auzi prin acest nonsens, dând, fără
să vrea, viaţă gândurilor apropiate inimii lui”417, ca în frag416
417

Shentalinski, p. 113.
Ibid.
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mentele de mai sus sau când scrie despre supravegherea
educaţiei sau despre știinţa populară în „statul lui ideal”.
Dacă, așa cum Gidiulianov a explicat în scrisoarea lui din
Kazakhstan, anchetatorii ar fi salutat impresia autenticităţii,
atunci, cu siguranţă, ar fi căutat astfel de momente de exprimare de sine, și devine clar de ce, după concluzia nu prea
satisfăcătoare a interogatoriului iniţial, „probabil” au sugerat că, la fel ca liderul ideologic și spiritual al Uniunii pentru
Reînvierea Rusiei, „ar trebui să își transpună opiniile într-o
formă sistematică”418. „Probabil”, Florenski a fost bucuros să
facă asta pentru a evita continuarea interogatoriilor destinate incriminării altora. Florenski nu a lăsat nicio notă, cu
excepţia menţiunii făcute Ol’găi despre efectul dezorientant
al privării de odihnă și al luminii puternice, despre ceea ce
s-a întâmplat exact între prima interogare din 28 februarie,
când a negat toate acuzaţiile, și trecând prin elaborarea mărturiei lui Gidiulianov, pe care a scris-o și a semnat-o pe 3, 4
și 5 martie până la finalizarea schiţei despre ideologia pentru „un stat viitor”, pe care a încheiat-o cu o inserţie despre
desfășurarea comerţului extern pe 16 martie. Din perspectivă juridică, acest document, preponderent scris cu cerneală
roșie, pătat, cu margini rupte și cu scris inconsecvent, a fost
în mod clar o parte a procesului de interogare și a constituit
o parte din cazul intentat împotriva lui. Cu toate acestea,
nu i-a fost oferită lui Shentalinsky când a căutat în arhivă,
ci a fost returnată în 1990 de către KGB familiei lui Florenski, care a publicat-o ca un proiect despre Utopie serios bazat pe Republica lui Platon și au inclus-o în Operele sale. Cât
despre mărturii, uneori, propria voce a lui Florenski poate
fi auzită, dar susţinerea instalării unui „dictator preaiubit”
foarte mult după chipul Antihristului lui Vladimir Soloviev a făcut un rău de nedescris reputaţiei sale postume. Nu
s-a acordat îndeajunsă atenţie modului în care acest dictator
418

Vezi P. A. Florenski, ‘Predpologaemoe gosudarstvennoe ustroistvo v
budushchem’ S II, pp. 647-681 și notele pp. 803-865.
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avea să vină la putere, fără a provoca atenţia lumii libere sau
opoziţia interioară, prin manipularea treptată a activiștilor
și prin ruperea legăturii cu lumea din afară, exact cum făcea Stalin, sau fanteziei clar inspirată de OGPU cu privire la
conducerea nemţilor doar pentru a folosi dovada intenţiilor
lor de a prăda Rusia pentru a-i alarma pe francezi. Este
greu de împărtășit credibilitatea acordată de către urmașii
lui Florenski bunei credinţe a acestui „mic tratat politicofilozofic”419, scris, așa cum a fost sub presiuni puternice, de
către cel mai apolitic om într-o atmosferă de totală irealitate
în care tot ceea ce se cerea era „iluzia adevărului”.
Chiar și urmașii OGPU, MVD-ul din 1958, au admis în
documentul oficial de „reabilitare” a lui Florenski că:
Nu există material la dosar care ar putea să servească drept
justificare pentru arestarea lui Florenski (și a altor persoane
cercetate în același caz). Martorii nu au fost supuși unui interogatoriu contradictoriu, și aceia care au făcut ancheta au
fost găsiţi vinovaţi de falsificare. Florenski (și alte persoane)
au fost condamnate pe nedrept fără dovada vinovăţiei lor.420

Singura dată când îl auzim pe Florenski amintindu-și de
desfășurarea cazului său este atunci când citim denunţurile
informatorilor poliţiei, care raportau conversaţiile dintre el
și colegii lui prizonieri de la Solovki. Florenski, se pare din
aceste fragmente incriminatorii, a avut speranţă puţină, sau
chiar deloc, de a fi eliberat, fie prin graţiere fie prin cauţiune,
deoarece anchetatorul lui îi spusese, după o ședinţă obositoare în care refuzase să-i incrimineze pe vreunii dintre
numeroșii oamenii despre care se spunea că ar fi complicii
săi, că, de altfel, ei erau toţi conștienţi de faptul că el nu era –
deocamdată – vinovat de nicio crimă împotriva Statului, dar
că funcţia organelor de securitate sovietică era de a prevedea
419

Vezi, de exemplu, nota Egumenului Andronik făcută publicaţiei, S II,
p. 804.
420
Shentalinski, op. cit., p. 115.
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posibilele ameninţări și de a acţiona profilactic. El era tocmai
genul de persoană care putea fi folosit ca exemplu de către
forţele reacţionare sau de către puterile străine și, prin urmare, trebuia să fie neutralizat înainte să se întâmple asta. În
mod clar nu exista scăpare raţională și oricum i-ar fi fost mai
bine în lagăre decât să aștepte în mod constant rearestarea și
să fie neliniștit pentru prieteni, familie și colegi. Această lipsă de speranţă vizibilă cu ochiul liber, pe care Florenski i-a
descris-o fiului său ca „tragism optimist”421, a fost dobândită
în penitenciarul de la Lubyanka.
Florenski, cel care a ieșit de pe banda rulantă a interogatoriilor neîntrerupte era neîncrezător, stăpân pe sine și retras,
nedoritor de a cere favoruri și demn în a renunţa la falsa sa
speranţă dar, așa cum indică scrisorile sale, dându-și perfect
de bine seama de dragoste, frumuseţe, căutarea cunoașterii
– și neînfricat în credinţă.
Există moduri de a te împăca cu solul îngheţat (scrie Florenski în introducerea la poemul „Oro”, început în primul an al
vieţii sale în lagăr și dedicat micuţului Mik). El ascunde tot
felul de amărăciuni și experienţe dureroase. Dar nu ar trebui
ca cineva să îl scotocească în profunzime. Rigiditatea solului
îngheţat oferă energie pentru a stăpâni forţele dezintegrate
ale haosului. Solul îngheţat este elenism.422

Doar aspectul său exterior a cunoscut transformare,
barba sa preoţească rasă – din motive de igienă, a asigurat-o
el pe Anna Mikhailovna, care a obiectat cu privire la schimbare – părul mai scurt, podoabă graţioasă pe care a văzut-o
ca un corolar al sutanei, în plus, pentru a părea o prezenţă
fizică mai robustă și la fel ca mulţi dintre prizonieri, el a început să fumeze exagerat de mult.
421

P. A. Florenski, scrisoarea 31 trimisă lui Kirill pe 24-25 noiembrie
1935, S IV, p. 340.
422
Pavel Florenski, Oro, liricheskaia poema, Solovki 1934-1937. Zabaikal’e
1934–, Moscova, 1995. Introducere, pp. 31-35.
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Încarcerarea tristă a lui Florenski la Lubyanka a durat
până în toiul verii, când a fost condamnat de către o troika
specială a OGPU din Moscova în conformitate cu articolul 58:
10-11 (propagandă antisovietică și aderare la o organizaţie
contra-revoluţionară) și condamnat la zece ani de muncă de
corecţie în lagăre. În august, i s-a permis să primească o vizită de la familia lui, după care a fost trimis cu trenul în Orientul Mĳlociu al URSS-ului... o experienţă înfiorătoare care a
durat toată luna septembrie, timp în care prizonierii politici
erau în întregime la mila criminalilor condamnaţi și jefuiţi de
mâncarea, banii sau proviziile cu care familiile lor putuseră
să îi aprovizioneze423. Igiena nu exista și singurele momente
de alinare au fost la un popas din Sverdlovsk unde deţinuţii
erau despăducheaţi și hrăniţi, și el a putut să scrie și să trimită scrisori, și la o pauză de 30 de ore la Krasnoyarsk, de
unde i-a scris micuţei Tika, glumind că a trecut atât de mult
de când nu a mai văzut o carte încât ar trebui să îl înveţe ea
să citească. El i-a îndemnat pe fiii săi mai mari să profite de
expediţia știinţifică pe care o întreprindeau în Pamirul Tadjic și a instruit-o pe Anna Mikhailovna să meargă la editorii
Enciclopediei tehnice după banii pe care ei îi datorau. Strigătul
sufletesc îi scapă doar faţă de Olga Pavlovna, spunându-i că
este un noroc că sora lui, Gosia, a murit atunci când a murit,
deoarece nu ar fi avut putere să îndure toate necazurile lor.
Ziua de 23 septembrie îi prinde pe prizonieri tot călătorind
într-un camion întunecos de vite spre frumoasa, abia zărita
ţară de pe râul Angara, dincolo de lacul Baikal și doar pe
1 octombrie au ajuns să se odihnească, cel puţin temporar,
într-un lagăr de pe dealurile Altai, numit Stantsia Ksenevs423

Lui Florenski i s-a permis să îi scrie soţiei sale și să primească pachete
în închisoare odată ce interogările au luat sfârșit. Într-o scrisoare din 23
mai cere o foaie, o batistă, doar una, deoarece avea câteva cu el și, dacă i
se permitea, câteva cepe deoarece mâncarea de la Lubyanka avea puţine
legume. O scrisoare de mai târziu, din 11 iulie, o asigură că are tot ceea
ce îi trebuie și o imploră să nu îi mai trimită lucruri.
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kaia; ţară vălurită, laricet (pini) galben și mov, nopţi geroase, dar atât de călduroase în timpul zilei încât Florenski s-a
bucurat de stat la plajă. Colegii săi prizonieri, a informat-o
el pe Anna Milhailovna, toţi sunt imaginea sănătăţii precare,
iar lui i s-au oferit haine groase, căptușite, și cizme de pâslă, așa că nu mai vrea nimic. Ea nu trebuie să îi mai trimită
pachete și el ar fi destul de mulţumit dacă n-ar fi îngrĳorat
de cum se descurcă familia fără el, iar băieţii s-ar putea să fie
nevoiţi să elibereze apartamentul alocat de către stat pentru
munca sa la VEI. De asemenea, adaugă el, i-ar fi mult mai
ușor să facă faţă dacă ar avea o pereche de ochelari buni.
Regimul de prizonieri implica munca de la 9 dimineaţa
și până la primele ore ale următoarei zile, dar cu o pauză pentru cină și pentru un pui de somn între cinci și șapte seara.
Din scrisorile lui, munca pare să fi implicat atât muncă fizică, cât și inginerie elementară și contabilitate. Deși condiţiile
limită făceau dificilă concentrarea și lipsa ochelarilor însemna că el trebuia să se aplece încă o dată asupra foilor lui de
muncă, Florenski a sugerat că ar trebui să îi fie trimise copiile Enciclopediei, ceea ce ar dura doar o lună până acolo și
înapoi, astfel încât ar putea să câștige niște bani pentru familia sa. „Dacă acest lucru este imposibil”, a scris el, „lasă-i să
publice articolele chiar și anonim, atâta timp cât o plătesc pe
Anna Mikhailovna”, pentru care se pregătea să facă o împuternicire astfel încât ea să poată să primească câștigurile sale
de la mai multe publicaţii tehnice. Îngrĳorat de curiozitatea
copiilor mai mici, el i-a cerut să ia toate acidurile, fosforul și
alte substanţe chimice periculoase de pe ra urile de sus din
camera sa de studiu și să i le dea lui Vasilii pentru a le păstra
în laboratorul său. Dornic să le ofere mici bucurii copiilor, el
i-a cerut Annei să aleagă cadouri din cărţile sale. Ea ar trebui
să bea din cana lui de porţelan și să nu ezite să vândă din
obiectele lui personale pentru a asigura bunăstarea familiei.
Primele scrisori de acasă, care au ajuns în noiembrie,
au fost liniștitoare. Vasia, a scris Iulia, sora mai mare a lui
Florenski, cu care, cu mult timp în urmă, își disputase locul
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de lângă vizitiu în timpul ieșirilor lor caucaziene, își luase
două locuri de muncă și sprĳinea familia. Kirill se distingea
prin studiile sale și menţinerea moralului ridicat. Cu toate
acestea, Ol’ga avea avea dificultăţi la școală din cauza arestării lui și micuţa Tika-Tin-a-Tin-Maria era anemică și încă
suferea în urma șocului datorat vizitei de rămas bun de la
închisoare. Totuși, toţii copiii se iubeau și se sprĳineau unul
pe celălalt, iar Anna se făcuse mai subţirică și mai frumoasă
și a putut fi ușor acceptată ca soră a fiilor ei mai mari: „Ea
ne-a devenit foarte dragă... Blândeţea și dragostea ei pentru
tot ceea ce este în jur par fără limite. Ea are un loc în inimă
pentru fiecare. E foarte energică și nu cruţă niciun efort pentru a-și sprĳini copiii”424. De obicei, singurele momente de
dizarmonie fuseseră între Vasia, prea mândru să îi permită
bunicii sale să îl hrănească de câte ori megea să o viziteze în
Moscova, și Ol’ga Pavlovna, care transferase nepotului iubirea nutrită fiului și care era hotărâtă să facă asta în continuare! Pentru moment, băieţii mai mari locuiau încă în apartamentul tatălui lor cu cele două camere sigilate.
Veștile că Ol’ga trebuie să studieze pe cont propriu au
inspirat direcţia pedagogică a scrisorilor trimise de Florenski, care au fost o bogată sursă cu privire la gândurile sale
despre artă, literatură și muzică. Din propria lui experienţă,
el a asigurat-o că oricine ar putea să înveţe mult mai mult
acasă decât la școală. Ea nu ar trebui să buchisească, ci să
citească cu voce tare în franceză și rusă și să adune și să clasifice plantele și pietrele, amintindu-și de botanizarea lor de
sfârșit de săptămână:
La matematică încearcă să nu înveţi pe de rost ce să faci și
cum, ci ia-o treptat, puţin câte puţin, ca și când ar fi o nouă
piesă muzicală. Matematica n-ar trebui să fie o povară pusă
din afară asupra ta, ci un obicei al gândirii.425
424

Scrisorile Annei Mikhailovna și ale Iuliei sunt citate în pp. 726-727 a
notelor la S IV.
425
P. A. Florenski, scrisoare trimisă Olgăi Pavlovna pe 12 noiembrie
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Din momentul în care a ajuns la Ksenevskaia, Florenski a găsit energie pentru a scrie fiecărui copil în parte, folosindu-se de puterile remarcabile ale peniţei sale, care oficial
dispăruseră odată cu pregătirea prelegerilor și articolelor,
pentru a le da tot ceea ce putea din el – nu la fel ca în scrisorile necenzurate dintre 1917-1921 trimise în cazul morţii
sale, când i-a sfătuit concret „să stea întotdeauna înaintea lui
Dumnezeu”, să se împărtășească frecvent și să evite invidia
și ambiţia, ci, acum, i-a îndemnat doar să mănânce bine, să
călătorească, să observe și să studieze, să împrumute de la
el orice le-ar putea fi folositor, să cultive legătura cu cei mai
interesanţi prieteni ai lui. El i-a sfătuit cu privire la ceea ce
ar trebui să citească și de ce, cum să facă o aventură captivantă din explorarea naturii și a universurilor învăţăturii,
artei și muzicii. El le-a spus fiecăruia în parte tot ceea ce i-ar
putea interesa sau amuza despre viaţa lui din lagăr – chiar
glumind cu ștrengarul Mika despre faptul că altitudinea
mare din Ksenevskaia îi făcea pe toţi prizonierii să alerge
la îngrămădeală spre latrine care, cu toate acestea, nu miros
deoarece nimic nu se descompune în climatul rece, sclipitor.
S-ar putea lua un vers din poemul „Oro” pentru a caracteriza trecerea de la imaginea ecleziastică la cea naturală, care
însă nu a implicat nicio schimbare în forţa gândirii de viaţă,
susţinătoare a lui Florenski:
Aici pâlcuri foșnitoare de larice sunt conturate
Înveșmântate în roba purpurei regale.
Nu sunt cupole strălucitoare ca la Sfânta Sofia
Ci, mai degrabă, argintate în lumină și zăpadă,
Splendoarea Taborului strălucește din nou
Din lanţul munţilor Tungurusk.426
1933, S IV, p. 39.
426
P. A. Florenski, S IV, p. 176, autocitat din scrisoarea 93 trimisă familiei
lui pe 22 februarie 1937. Florenski a fost, mai degrabă, un om competent
decât un mare poet, pentru el fiind o chestiune de principiu să croiască
cu exactitate, întărind formă din haosul incipient al vieţii lagărului de
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În afară de munca dezagreabilă, aproape că reiese că lui
Florenski i-a plăcut la Ksenevskaia; cei patru colegi de cameră
pe care i-a avut au fost ingineri tăcuţi, decenţi, iar șeful secţiunii
lui, un neamţ cu naţionalitate rusă care fusese profesor la Universitatea din Leipzig, a manifestat imediat interes faţă de el și
a dar curs unei iniţiative de a-l transfera la un proiect experimental, unde puteau folosi calificările sale știinţifice.
Pe 29 noiembrie, el a fost mutat într-un lagăr dintr-un
oraș numit ironic Svobodnyi (Orașul liber), unde a ajuns pe
2 decembrie. Locul, la 1200 de kilometri de Oceanul Pacific,
la doar o aruncătură de piatră, în termeni siberieni, nu era
atractiv: ţară relativ plată, climat arid, sol nisipos cu puţină
zăpadă iarna. Cu toate acestea, Florenski a fost încurajat
de posibilitatea unui al doilea transfer în gara îndepărtată
din Skovorodino pentru a studia solul îngheţat – un proiect
știinţific deschizător de drumuri, care a implicat imaginaţia
sa, la fel de important pentru „toate domeniile economiei
și pentru mediul în care înţelegem lumea”427. Între timp, în
Svobodnyi, lui i s-a cerut să predea latină medicilor din lagăr și, pentru prima dată, i-a scris Annei că va încerca să
aranjeze o vizită pentru ca ea să vină să îl viziteze, poate călătorind cu Lena Kaptereva, soţia lui Pavel Nikolai Kapterev,
fiul unuia dintre colegii lui Florenski de la Comisia pentru
conservarea artei și a antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta
Treime a Sf. Serghie, care fusese arestat în același timp cu
el și cu care călătorise tot drumul din Moscova. Kapterev a
fost, de asemenea, repartizat să lucreze cu solul îngheţat și
în cele din urmă să scrie propria sa cercetare și unele dintre
acelea ale prietenilor lui într-o carte scrisă împreună cu Nikolai Bykov, șeful staţiei de cercetare din Skovorodino, și
muncă: prin urmare, ritmul iambic și rimele masculine le-a găsit greu
de păstrat, însă a considerat esenţial să împrumute poemului ‘Oro’ acea
calitate a puterii vigilente (bodrost’), cu care a intenţionat să impregneze
poemul, poetul și cititorul.
427
P. A. Florenski, scrisoare din 28 noiembrie 1933, S IV, p. 47.
317

Pavel Florenski

publicată în 1940. În Svobodnyi, Florenski a reușit, în sfârșit,
să obţină o nouă pereche de ochelari și reţeta medicală, +9½,
arată cât de neajutorat trebuie să fi fost fără ei de la încarcerarea sa. Aici, de asemenea, au ajuns la el veștile despre
moartea lui Andrei Belîi, a cărui imagine, după cum i-a scris
Ol’găi, „trăiește în mine neschimbată, deși în viaţă Andrei
Belîi devenise gri și neinteresant”428, și a vorbit într-o seară
dedicată memoriei poetului, pe lângă faptul că a jucat un
rol în alte proiecte ale prizonierilor pentru autoeducare, în
special, cea știinţifică. După cum Soljenîţin avea să descopere mai târziu, lagărele au fost adevărate universităţi, unde
norocosul zek (abreviere a cuvântului rus pentru prizonier,
zaklluchennyi) se putea găsi în postura elevului care ascultă
de profesorii cei mai distinși – deși nimeni nu putea să conteze niciodată pe terminarea unui curs.
Scrisorile au continuat: Florenski a încurajat-o pe Mika
să disece ţurţuri, dar să fie atentă să nu se taie, și a fost
încredinţat de veștile bune că de ziua lui tatăl său primise în
dar stafide și măsline de la mami. Tika a primit o descriere
despre caii locali: „mici, păroși, cu urechi mici și foarte sălbatici”. Pe 6 februarie, el i-a scris lui Vasilii, împreună cu sfaturi detaliate referitoare la ceea ce să citească despre silicate,
că ramura de rododendron din camera lui era înflorită. Pe 18
februarie, el a informat-o cu optimism pe Anna Mikhailovna
în legătură cu o călătorie liniștitoare la Skovorodino, staţia
solului îngheţat de la capătul pământului, unde se desfășura
activitatea lui acum, iar el aștepta vizita ei, avertizând-o să
nu se încarce pe ea și pe copii cu lucruri pentru el. El avea
deja mai multe lucruri decât ar putea duce cu ușurinţă și un
prizonier nu are nevoie de mai mult decât poate transporta:
Baza este la marginea satului, în spatele ei este un câmp verde, astfel că te simţi ca la dacha429. Suntem patru aici și camera
428
429

P. A. Florenski, scrisoare din 17 ianuarie 1934, S IV, p. 66.
Dacha – o micuţă casă de vacanţă, închiriată pentru sezon sau consti318
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noastră este separată doar de un perete despărţitor de laborator. Laboratorul este organizat pe pământul care aparţine
bazei experimentale – într-un cuvânt, tot confortul.430

Orice satisfacţie se poate să fi simţit Florenski a fost
în curând spulberată. Pe când era la Skovorodino a primit
vestea ameţitoare că Shupeiko și grupul său au revizitat
apartamentul din Moscova, când niciunul dintre băieţi nu
era acolo și „i-au confiscat” toată biblioteca431. Nu a existat
nicio „auto-dezarmare” în scrisoarea pe care el a trimis-o
autorităţilor:
Toată viaţa mea a fost dedicată învăţării filosofice și cercetării știinţifice. Nu mi-am luat niciodată o vacanţă și nici nu
m-am lăsat în voia distracţiilor și desfătărilor. Nu doar tot
timpul meu, ci și o bună parte din banii pe care s-a întâmplat
să îi câștig au fost dedicaţi serviciului umanităţii (cheltuiţi pe
cărţi etc.). Biblioteca mea nu a fost doar o colecţie de cărţi, ci
o selecţie făcută potrivit proiectelor intenţionate și în mod
precis plănuite. Aţi putea spune că operele mele au fost în
proces de scriere și au existat deja în rezumatele pe care leam făcut la cărţi, pe care doar eu știu cum să le implementez... Această distrugere a întregii mele munci de o viaţă este
de departe mai de nesuportat pentru mine decât propria
mea moarte...432

Nici nu mai trebuie menţionat, protestul a rămas fără
răspuns și ceea ce era mai rău de abia acum avea să vină. Pe
4 martie 1934, Anna Mikhailovna i-a scris soţului ei:
tuind o a doua casă.
430
P. A. Florenski, scrisoare de pe 18 februarie 1934, S IV, p. 80.
431
Cf. Shentalinski, op. cit., p. 114. Raidul a luat multe lucruri aparţinând
lui Vasilii și Kirill, până la articole de menaj, interzicând portarului să-i
arate Annei Mikhailovna lista cărţilor confiscate, care au fost, de fapt,
pur și simplu furate.
432
P. A. Florenski, scrisoare de la sfârșitul lunii februarie 1934, S IV,
pp. 81-82.
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Ţi-am spus că din apartamentul din Moscova ţi-au fost luate
cărţile. Ieri au venit și au luat cărţile de la Zagorsk. Au luat
toate cărţile băieţilor și ale Ol’găi. Într-un cuvânt, se poate întâmpla orice, trebuie să faci ce poţi. Până acum, ei au luat 2.684
de cărţi fără nicio chitanţă detaliată și se întorc pentru restul
pe data de 7. Sunt foarte supărată și toată povestea a avut un
efect negativ asupra lui Vasia și Kira, dar noi toţi ne păstrăm
veselia și ne gândim că lucrurile ar fi putut sta mai rău.

Cu toate acestea, mai târziu, în aceeași zi, veselia începuse să se subţieze.
Toată viaţa noastră am încercat în mod artificial să practicăm
lepădarea de sine, dar acum suntem obligaţi să o facem. Ne
dorim foarte mult să venim să te vizităm. Cărţile pe care leau luat sunt cărţile noastre preferate. Este foarte greu să vezi
străini umblând printre lucrurile tale preferate, dar ce-am
putea face, trebuie să ne împăcăm cu situaţia. Mika, bietul
băiat, a plâns întreaga zi pentru cărţi („Știi cum plânge”,
spune ea în altă scrisoare, „cu un fel de chiţăit patetic.”)433

Pușkin i-a fost luat Ol’găi și când Anna Mikhailovna a
protestat că ea avea nevoie de el la școală, ei au replicat, cu
veselie, pe loc: „Pușkin este interzis acum. Eu am fost dat
afară de la școală pentru Pușkin”. Încercărilor sale de a nu
lua cărţile fiilor ei, ei au răspuns: „Nu ne interesează ale cui
sunt cărţile. Nouă ni s-a spus «cărţile» și cu asta basta”.
Florenski, care a primit această scrisoare destul de repede, a fost devastat. „Dacă aţi putea simţi și înţelege cât vă
iubesc pe voi toţi, cât sufăr pentru voi, v-aţi simţi mai bine.
Dar nu știu cum să vă ajut, nici măcar nu știu cum să îmi
exprim iubirea…”. El a făcut tot ce a putut trimiţând acasă
sume simbolice de bani, pe care reușise să îi câștige și descurajându-i, din nou, iar și iar să nu îi mai trimită pachete
pentru că, la fel ca la Lubyanka, are – scrie el – mai multă
433

P. A. Florenski, scrisoare de la A. M. Florenskaia pe 4 martie 1934,
SIV, note p. 731.
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mâncare decât poate să mănânce și o dă, cu deosebită plăcere, băieţilor flămânzi, care îi aduc aminte de fiii lui. Fiind
disperat să găsească un punct de legătură, el îi spune Annei
la ce oră se uită la stele (centura lui Orion) și că ar trebui să
încerce să se sincronizeze cu el – cu toate că nu-i desparte
doar spaţiul, ci și fusul orar.
Pe la începtul lunii aprilie a venit permisiunea unei vizite făcute de Anna Mikhailovna și cei trei copii mai mici,
iar starea de spirit chinuitoare s-a transformat într-una de
așteptare. Florenski, absorbit în totalitate de misterul și
frumuseţea gheţii (nu doar de puterea ei ciudată de a conserva viaţa, ci de bĳuteriile minunate pe care cineva le-ar putea
face din ea doar în cazul în care nu s-ar topi!434), nu a putut,
totuși, suprima o anumită neliniște în ceea ce privește munca ce trebuie făcută și modul în care să menţină reputaţia
pe care el și Kapterev o statorniciseră pentru industria
excepţională. Ei au fost încurajaţi să plece în expediţii pentru a face muncă de teren pe dealuri și au călătorit fără bilete
într-un tren de marfă și pe bancheta din spate a unui camion
plin de bidoane de benzină, care te scutura, până la centrul
de provincie de pe râul Amur, unde Florenski a ţinut o prelegere despre solul îngheţat și a fost binedispus cu o cină
deosebită – dansuri, obiceiuri și cântece de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Tovarășul său de călătorie, A. V. Gudzovsky, un tip pe jumătate georgian din Baku, i-a oferit un model pentru un personaj din noul poem ‘Oro’, despre poporul
Orochen, a cărui limbă încerca să o înveţe, și a fost martorul
unui imens incendiu de pădure gata să se dezlănţuie fără
oprire în această sălbăticie imensă, care a devenit un eveniment plin de culoare în poemul său. Nomazii orocheni l-au
fascinat pe Florenski. El s-a întâlnit cu un convoi de aproape
100 de cămile care se întorceau de la munca din pădure la
pășunile lor de vară, mânate de către băștinași care călăreau
reni și care l-au învăţat multe cuvinte noi din limba lor și
434

P. A. Florenski, scrisoare către Vasilii trimisă pe 8 aprilie 1934, S IV, p. 109.
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i-au permis să le facă fotografii. Datorită entuziamului său,
Florenski a uitat de regula de a nu-și deranja soţia pentru a-i
trimite pachete și a cerut o gramatică Tunguz ca model pentru o lucrare asemănătoare despre limba Orochen.
Anna Mikhailovna a ajuns cu Olga, Mika și Tika pe 1
iulie. Nespus de fericit, Florenski i-a ajutat să se spele și i-a
pus pe copii să doarmă într-o casă pe care familia Bykov
aranjase să fie închiriată pentru ei – sus pe dealul la poalele
căruia se afla staţia de cercetare. Vizita este cel mai bine povestită de către Anna Mikhailovna într-o scrisoare pe care
i-a trimis-o din Skovorodino mamei lui Florenski:
Papa vine acasă pentru cină și rămâne peste noapte, dar
dimineaţa la 7-7.30 merge la muncă. Muncește mult. Este
ocupat toată ziua. La ora unu vine pentru prânz și imediat după aceea începe să îi mediteze pe Olya și Igor Bykov
până la 4-4.30, și apoi merge iarăși la muncă până la 10 seara. Povestește cu noi în timpul cinei și seara. Fumează mult,
este slab, dar este bucuros și mulţumit cu absolut orice.
Gătesc prânzul acasă din produse alimentare distribuite în
locul raţiilor sale obișnuite și din ceea ce am adus de acasă.
Ne dau făină și adeseori fac gogoși sau clătite dospite. Copiilor le place mult aici, pădurea este aproape de casă. S-au
scăldat de două sau de trei ori în Neverul Mare, care nu este
adânc aici, astfel că eu pot să-l trec fără a-mi da jos rochia.
Copiii se bălăcesc cu mare bucurie și este o plăcere pentru
mine să mă uit la ei în timp ce spăl hainele. Olga învaţă toată
ziua. Nu iese nicăieri decât atunci când poate veni și Papa.
Tinochka își face lecţiile la aritmetică și rusă, iar Mik stă tot
timpul cu Kolia Bykov. P[avel] N[ikolaevich] vine să ne viziteze și unii dintre colegii de muncă ai lui Papa. Ei spun că
sunt atât de fericiţi să fie într-o atmosferă de familie. Doar
Papa își are familia aici. Am întâlnit mulţi oameni buni și
am învăţat multe și cel mai interesant lucru, bineînţeles,
este că Papa se poate relaxa un pic și se poate bucura de
mâncare bună. Nu-și pune zahăr deloc în ceai, astfel că în322
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cerc să pun un pic mai mult în mâncare. De multe ori fac
compot. Mare păcat că nu am adus mai multe provizii cu
mine, totuși. Este cu neputinţă să cumperi ceva de aici, totul
este foarte scump. Totuși, cumpăr cheag, și câteodată lapte
proaspăt. Am fost să căutăm ciuperci și le-am prăjit. Sper
că vom aduna fructe de pădure pentru kisel435. Astăzi, Papa
a plecat într-o expediţie pentru cinci zile sau cam așa ceva.
Avem de gând ca în acest timp să spălăm toate hainele și
lenjeria și să curăţăm podeaua. Eu sunt ocupată cu repararea lenjeriei lui și fac tot ce pot cu cearșafurile, prosoapele
și șosetele lui P[avel] N[ikolaevich] ...436

Cumva, părintele Pavel a găsit timp să le citească copiiilor
din cartea Dursu Uzala, din care Kurosawa avea să facă mai
târziu un film memorabil, o carte care spune povestea unei
prietenii dintre un explorator rus și un vânător din Siberia.
Timpul a trecut mult prea repede. Pe 16/17 august Anna
Mikhailovna și copiii ei trebuiau să-și înceapă călătoria de
întoarcere la Zagorsk și amabila familie Bykov i-a invitat pe
ei și pe Florenski acasă la ei pentru o cină de rămas bun – de
unde a fost rechemat pe neașteptate sub protecţie armată
la Svobodnyi. Fiicei lui i se păruse că eforturile prietenilor
lui de a-i obţine eliberarea erau pe cale să dea roade. A fost
un șoc că ei au fost cei care l-au însoţit până la gară în drumul lui către închisoarea din Svobodnyi. Ea și l-a amintit
stând în ușa trenului cu gardianul în spatele lui. „Tată, când
te vei întoarce?” a întrebat ea. „Când înveţi să cânţi «Marșul
turcesc» al lui Mozart”, a răspuns el. „Dar niciodată nu am
învăţat să îl cânt”, le-a spus ea ascultărilor la mai bine de o
jumătate de secol mai târziu437.
435

Kisel’ – o băutură rusească făcută din suc de fructe sau fructe de pădure, fiartă cu zahăr și îngroșată cu albăstrea sau amidon de cartof.
436
P. A. Florenski, scrisoare trimisă de Anna Mikhailovna Olgăi Pavlovna Florenskaia pe 23 iulie 1934, citată în note, S IV, p. 736.
437
S IV, p. 737.
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Ol’ga a luat acasă cu ea o listă cu lectură recomandată (în
special, simboliști contemporani ai lui Florenski, dar de asemenea și niște literatură religioasă) și în cele din urmă familia
a recuperat toate lucrurile și manuscrisele tatălui ei lăsate la
Skovorodino. Kapterev s-a asigurat că au primit un premiu
de 50 de ruble, care i se datora lui Florenski, și o listă de 124
de pagini cu cărţile furate pe care el a făcut-o pentru o nouă
plângere, trimisă mai târziu, în legătură cu confiscarea bibliotecii. Bykov a regretat amarnic pierderea unui „foarte distins
om de știinţă și a unui număr de proiecte importante pe care
le începuse, care, din nefericire, au rămas neterminate”438.
Autorităţile din lagărul de la Svobodnyi nu au explicat nimic. Schimbările arbitrare au fost o trăsătură specifică coșmarului gulagului. Nu exista niciun sens în ceea ce se
întâmpla. De la munca productivă și de la răgazul mișcător
petrecut cu familia, în Skovorodino, Florenski a fost aruncat într-o celulă singur, fără permisiunea de a scrie sau de a
primi scrisori, de unde a fost trimis în vest cu un convoi special. În Medvezhaia Gora, el a fost din nou încarcerat singur
pentru încă o lună, apoi trimis în îngrozitorul lagăr de tranzit din Kem’, pe ţărmul Mării Albe, înainte de a fi trimis la
închisoarea de pe insula Solovki. La sosire, el a fost jefuit de
condamnaţi înarmaţi cu topoare. Închisoarea era aglomerată
și murdară, fiind ocupată de o diversitate de figuri orientale
majoritatea de provenienţă criminală. Nu exista nicio șansă
de a munci și, la fel ca pe tot parcursul călătoriei din Extremul
Orient, îi era frig și foame. Cu toate acestea, i s-a permis, cel
puţin, să trimită o scrisoare informativă familiei lui pentru a
le spune unde se află și că speră să îl trimită la Solovki439.
În timpul călătoriei spre insule, prizonierii și bagajele
lor au fost aruncaţi încoace și încolo, învineţiţi, contuzionaţi,
438

Citat din scrisoarea trimisă lui B. I. Vernadsky pe 2 decembrie 1934, S
IV, p. 738.
439
P. A. Florenski, scrisoare trimisă Annei Mikhailovna pe 13 octombrie
1934 S IV, pp. 139-146.
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îngheţaţi, uzi și foarte bolnavi în întunericul celulei. Se aflau
chiar la sfârșitul sezonului de navigaţie. Următoarea scrisoare, numerotată pentru ca familia să-și dea seama dacă
dispare vreuna, la fel cum erau și cele trimise lui, anunţă
sosirea lui Florenski la Solovki: „primele mele impresii au
fost foarte deprimante, în parte, cel mai probabil, din cauza
îngrĳorării din timpul călătoriei, trecerii periculoase a mării,
fără a ști ce se va întâmpla pe urmă și din cauza dezorientării generale”. El își dorea să primească vești de la Anna și
de la copii, dar ea nu trebuia să îi mai trimită pachete – niște
bani, poate, dar nu mai mult de zece ruble440.
Lagărul de prizonieri de la Solovki era situat în complexul fortificaţiilor arse și prost reparate ale unei mari mănăstiri cu avanposturi răspândite, la fel ca în zilele călugărilor,
în mai multe puncte din jurul insulei unde fuseseră cândva
sihăstrii, avanposturi industriale sau pentru pescuit. Bunăstarea mănăstirii venea, chiar și după confiscarea terenurilor
aparţinătoare în timpul lui Petru cel Mare, din fierberea sării, pescuit, facerea de cărămizi și vinderea obiectelor făcute
manual din blană și piele. Exista un belșug de apă proaspătă și pești iar călugării cultivau legume rădăcinoase și varză
creaţă dulce pentru a se hrăni pe ei, pe cei care lucrau pentru
ei, pe prizonieri și mulţimile de pelerini. Deoarece Solovki a
servit drept închisoare monastică încă din timpul lui Ivan cel
Groaznic și ca refugiu al puterii ruse în Marea Albă, zidurile masive, acoperite cu licheni, care înconjurau principalul
complex monastic fuseseră construite pentru apărare. Ele nu
erau necesare pentru ţinerea prizonierilor în interiorul complexului mănăstiresc – o sarcină îndeplinită prea bine de caracterul izolat al insulelor și de mările arctice vĳelioase.
Situată la șapte ore de navigaţie la nord-vest de Arhanghelsk, în adăpostul peninsulei Finlandei, insulele Solovetskie s-au format prin retragerea gheţarilor din epoca de
440

P. A. Florenski, scrisoarea 1 trimisă familiei lui pe 24 octombrie 1934,
S IV, pp. 40-41.
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gheaţă: granit, apă proaspătă și sărată, sol subţire, vânturi
puternice. În ciuda poziţionării lor pe coasta cea mai de nord
a Rusiei la doar 100 de kilometri de Cercul Artic, insulele
se bucură de un mini-climat relativ temperat, rece, umed și
ceţos, cu toate că, mai puţin în cele trei luni scurte de vară,
marea este semi-îngheţată, zilele de iarnă sunt scurte și întunecate, iar zăpada din timpul verii nu este nimic neobișnuit.
Totuși copacii răzleţi și lichenii sunt verzi, pajiștile înfloresc
și soarele care înconjoară orizontul în timpul verii aproape
că uită să apună. Primii locuitori, Saamis din epoca Bronzului, care, în bărcile lor plate în partea inferioară, se deplasau
pe gheaţă la fel de ușor precum apa, au lăsat labirinturi din
piatră care aveau o semnificaţie rituală pentru pescuitul lor,
o existenţă pe care și-au împărtășit-o cu balenele, focile și
pescărușii răgușiţi de vară. Dar, nici miturile unui Prometeu plin de aspiraţii sau cele despre căutarea Lânii de aur
agăţate pe stâncile descoperite, și nicio altă clădire, în afară
de labirinturile din piatră, n-au rezistat vânturilor. Nimic nu
putea să fie mai diferit de vechea Colchida din copilăria lui
Florenski, și în el s-a născut o antipatie aristocrată instantanee faţă de rămășiţele îngheţate ale unui trecut geologic și
mitic relativ recent441.
Florenski nu a fost încântat nici de istoria memorabilă a
marii comunităţi mănăstirești care, începând din secolul al
XV-lea, a căutat să dezvolte insulele, construind magnifica
mănăstire fortăreaţă cu catedrala sa impozantă cu turnuri
și o cupolă aurită, multe biserici, clopotniţe și altarele foarte
venerate a trei sfinţi – Savatie călugărul sihastru, care fugind
de pericolele spirituale ale admiraţiei colegilor lui, căutase
mai întâi mântuirea împreună cu un singur tovarăș pe aceste insule periculoase unde nimeni, cel puţin din preistorie,
441

O carte frumoasă în limba engleză despre natura și istoria culturală
a Insulelor Solovetskie este cartea lui Roy R. Robson, Solovki: The Story
of Russia Told through its most Remarkable Islands, Yale University Press,
New Haven, 2006.
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nu îndrăznise să-și petreacă iarna; Zosima, care a înfiinţat o
comunitate acolo unde Savatii se nevoise în singurătate, și
Filip, în lume Fedor Kolychev, tovarăș de joacă din copilărie
de-al lui Ivan al IV-lea, care a fugit de excesele Groaznicului Ţar la Solovki și, ca stareţ, s-a străduit mult să continue
tradiţiile economice și spirituale ale mănăstirii, preferând să
locuiască departe de corpul principal, într-o sihăstrie pe malul lacului la câţiva kilometri de centrul administrativ – un
schit care a devenit cunoscut ca schitul lui Filip, unde Florenski avea să își petreacă câteva luni, cele mai suportabile din
anii de la Solovki. Totuși, Filip nu a murit în pace pe insulă,
ci a răspuns chemării lui Ivan de a-și asuma sutana albă de
Mitropolit al Moscovei, în acel timp cea mai înaltă funcţie
în Biserica Ortodoxă Rusă. El s-a certat cu prietenul lui de
odinioară din cauza fărădelegilor grupului Oprichnina, cea
mai de temut forţă formată din „bărbaţi separaţi”, pe care
Ivan o crease pentru a subordona și teroriza Vechea Nobilime, căreia Filip îi aparţinea prin naștere. El a fost îndepărtat,
întemniţat și, în cele din urmă, ucis de către mârșavul Maliuta Skuratov, pentru refuzul de a da binecuvântarea sa războaielor Moscovei cu Pskov și Novgorod. La mulţi ani după
moartea sa, rămășiţele nestricăcioase ale prelatului martir
au fost mutate la mănăstirea unde slujise și pus într-unul
din altarele marilor biserici, dar moaștele au fost cerute pentru Moscova de către ţarul Aleksei Mikhailovich Romanov.
Ziua de naștere a lui Florenski cade în ziua acestui sfânt.
Mănăstirea, izolată pentru o vreme în timpul Intervenţiei
și al Războiului Civil, a fost naţionalizată cumva mai târziu
decât Mănăstirea Sfânta Treime a Sf. Serghie. Pentru o vreme, călugării au rămas să muncească pentru ramurile industriale vechi și, la fel ca la mănăstire, a fost desemnată o Comisie pentru conservarea tezaurelor și antichităţilor. Totuși,
spre deosebire de Comisia al cărei membru de seamă a fost
Florenski, nu a avut rădăcini în comunitatea înconjurătoare – și nici nu și-ar fi putut face. Solovki a fost întotdeau327
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na locuită de călugări, soldaţi, câţiva prizonieri și o forţă de
muncă ţărănească puternică, dar ambulantă, care își oferea
munca în schimbul unei donaţii în bani pe care solicitanţi
mai bogaţi puteau să o ofere în semn de recunoștinţă pentru
rugăciunea ascultată și speranţa unui favor dumnezeiesc.
Aici nu era nicio academie, nici comunitate filozofico-religioasă. Comisia adusă aici din afară a fost slabă. Cu toate că a
reușit să înfiinţeze un muzeu, nu a putut face nimic pentru
a ţine piept mutării moaștelor sfântului sau dizlovării a ceea
ce a mai rămas din complexul mănăstiresc și a făcut puţine
pentru a împiedica reconstrucţia complexului monastic mistuit de flăcări după un incendiu devastator pentru a servi
cerinţelor Primului Lagăr de Muncă Sovietic.
Solovki a oferit întotdeauna o bună închisoare naturală pentru indezirabilii politici și pentru eretici, dar în perioada ţaristă aceștia veneau singuri sau câte doi, trei, rareori
mai mult de 50 de suflete odată, în timp ce Lagărul Sovietic
pentru muncă SLON (acronimul înseamnă „elefant” în rusă)
înghiţea mii: preoţi, intelectuali aristocraţi ci-devant (formali) și ofiţeri ţariști, contrabandiști, prostituate și criminali
obișnuiţi. Această mulţime necalificată de prizonieri plini de
resentimente, bolnavi și aproape morţi de foame nu a fost
un substitut pentru ţăranii-călugări îndemânatici și pricepuţi
și, deși exploatarea forestieră și planurile pentru extragerea
iodului din algele de mare au fost adăugate tradiţionalelor
industrii locale, lagărul nu a prosperat. Spre sfârșitul încheierii perioadei de ședere a lui Florenski, lagărul a fost declarat
neviabil din punct de vedere economic și a devenit STON
(cuvântul rusesc pentru „geamăt”), cu T pentru tiurma (închisoare), mai degrabă decât L pentru lager (lagăr).
Solovki și sfinţii săi sunt încă profund veneraţi de mulţi
credincioși ruși și sunt făcute eforturi eroice pentru a reconstrui maiestuoasa mănăstire, ale cărei ziduri puternice au rezistat distrugerii de către istorie și natură. Totuși, sufletul romantic și mintea înflăcărată a lui Florenski au rămas neatin328
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se de istoria sa cu privire la intransigenţa eroică, la atacurile
străine și la tirania internă, și la conflictele interne, arţăgoase,
între fraţi. El a considerat că Solovki nu a fost niciodată genul
lui de mănăstire. În însemnările despre acest loc, el i s-a plâns
Annei Mikhailovna că acolo a fost mai mult economie decât
spiritualitate și, în mod surprinzător, el nu a fost impresionat
de vechimea împrejurimilor. Deși, ca băiat, el visase la o insulă înconjurată de fluxul și refluxul mareelor și, ca adolescent,
la o viaţă în mănăstire, îndeplinirea acestor vise, precum și a
dorinţei de a dormi în aceeași cameră cu experimentele sale
de laborator, a venit cu o amară întorsătură, sfâșietoare, a
vieţii442. Traiul la Solovki a fost un test îndelungat de răbdare
și doar aproape de sfârșitul perioadei petrecute aici, fiind sigur că avea să fie mutat încă o dată, a simţit uneori fascinaţie
pentru aceste insule foarte nordice. Pentru o lungă perioadă
de timp, el continuat cu înverșunare să fie iritat de întreruperea cercetării sale în legătură cu solul îngheţat și ar fi salutat
cu bucurie un transfer înapoi în Siberia.
Cu toate acestea, el s-a străduit să se descurce cât mai
bine cu ceea ce i-a oferit Domnul Dumnezeu, deși Marea
Albă s-a dovedit a fi „de un gri murdar” și nu exista speranţa
unor vizite ulterioare din partea Annei Mikhailovna, căreia
îi era rău și pe tramvai și niciodată nu ar fi făcut faţă traversării dure. În plus, vizitele la Solovki erau reglementate la
două ore, monitorizate de conducerea închisorii. Nu merita
călătoria teribilă, nici măcar pentru unul dintre băieţii lui.
El le-a interzis acest lucru, dar s-a înmuiat suficient de mult
pentru a le trimite în a doua scrisoare trimisă acasă o listă
cu ceea ce își dorea: o tabacheră, ţigări scumpe sau tabac
și hârtie pentru împachetat, mănuși, două sau trei cărţi de
exerciţii sau hârtie albă de scris, stilouri, cafea surogat ieftină, cepe, ulei vegetal pentru a contracara lipsa de grăsimi,
cizme și pantofi și, din nou, ochelari443.
442
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Cf. S IV, p. 143.
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Camera oribilă de „carantină” unde nou veniţii erau
trimiși adăpostea până la 50 de prizonieri, fundamental incompatibili, într-o înghesuială extremă. Florenski a primit o
mulţime de sarcini fizice precum săparea și umplerea sacilor
cu napi și hrean, pe care a găsit-o extrem de împovărătoare:
la urma urmei făcea în curând 54 de ani și, cu toate că era
obișnuit cu mersul pe jos și cu auto-disciplina riguroasă, el
avusese, de fapt, timp de mulţi ani, ocupaţii sedentare. El l-a
informat pe Vasilii că printre tovarășii lui deţinuţi existau
oameni interesanţi, mai interesanţi decât aceia pe care i-ar
fi întâlnit în ziua de azi afară, dar ar fi mult mai corect să îi
numești „care au fost interesanţi”, deoarece presiunile și deprimarea existenţei smulse din rădăcini pe care o trăiau făceau greu de crezut faptul că fuseseră vreodată personalităţi
importante. „Probabil, la fel sunt și eu”, a adăugat el, „nu
probabil, chiar, fără îndoială”444.
Odată cu scăparea din „camera de carantină” din 15 noiembrie, procesul de asuprire a fost temporar oprit. Florenski a fost transferat la munca pentru obţinerea iodului din
algele de mare, încă un vis din copilărie „devenit realitate”.
El i-a explicat soţiei lui că:
În legătură cu aceasta, am fost mutat într-o altă „coloană” și
prin urmare într-un alt loc. Acum, locuiesc cu colocatari absolut decenţi și nu cu bandiţi și „urki”445, și nu suntem mulţi;
am fost șase, acum suntem cinci... Clădirea unde lucrez se
află pe malul golfului Bunăstării [Blagopoluchiia în rusă, un
alt eufemism ciudat]. Acest loc de muncă micuţ și slab dotat
etalează un semn pe ușă: „LABORATOR”. Dar, cu toate că
este doar un semn, totuși îmi face plăcere să-l citesc atunci
când intru. Mai mult, uneori muncesc într-un laborator adebrie 1934, S IV, pp. 141-143.
444
P. A. Florenski, scrisoarea 7 trimisă lui Vasilii Pavlovich pe 7 octombrie 1934, S IV, p. 146.
445
Urki – argoul deţinuţilor pentru paraziţii din nucleul breslei criminalilor.
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vărat, un pic cam mic, dar decent după standardele de la
Solovki.446

Cu toate că situaţia „laboratorului” era foarte frumoasă, sufletul lui Florenski a rămas rece la frumuseţile ciudate
de la Solovki. Cu toate acestea, era mulţumit să dea piept
cu algele, care îl fascinaseră încă din perioada copilăriei. Într-adevăr, următoarea scrisoare trimisă mamei lui semnalează o revigorare semnificativă. El speră să crească producţia
de iod și, pe plan secundar, încearcă să catalogheze cărţile
străine din biblioteca lagărului, să ţină lecţii de fizică și să
organizeze un cerc de matematică. Mărturia celorlalţi prizonieri sugerează faptul că nu pierduse nimic din vechea magie de profesor. Roman Litvinov, un profesor de tehnologie
chimică de la Nizhniyi Novgorod, care avea să devină unul
dintre colegii cei mai apropiaţi ai lui Florenski și care avea să
patenteze împreună cu acesta noi modalităţi de transformare a algelor marine, a scris în scrisorile trimise acasă în acea
lună că prelegerile de fizică îi fac o imensă plăcere estetică.
Relaţia de prietenie a devenit mai puternică, dar s-a maturizat încet. Florenski, deși mulţumit să fie într-o companie
plăcută, încă mai avea în inimă solul îngheţat și a păstrat
distanţa. Cu toate acestea, el a fost conștient că avea nevoie
de o anumită stimulare a minţii și a participat la teatrul din
lagăr, deși i-au plăcut doar reprezentările energice ale nonetnicilor ruși, precum nativii lui caucazieni.
Înainte de încheierea anului, mintea extrem de elastică
a lui Florenski era plină de proiecte: cum să valorifice vântul
și mareea pentru a furniza energie industriilor de pe insule,
cum să obţină bromură din apa mării, cum să obţină nu doar
iod, ci și agar-agarul din alge. Scriindu-i Ol’găi, se îndepărta
de știinţă și se apropia din nou de estetică. Chernyshevsky,
martirul „materialist” al secolului al XIX-lea pe care ea îl studia la școală, i-a spus el cu blândeţe, a greșit destul de mult
446

P. A. Florenski, scrisoare trimisă Annei Mikhailovna pe 3 decembrie
1934, S IV, pp. 148-149.
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susţinând că viaţa este „superioară” artei deoarece arta este
o parte a vieţii precum floarea este o parte a plantei. El și-ar fi
dorit ca copiii lui să-i studieze pe eroii propriei sale copilării,
Goethe și Michael Faraday, mari savanţi care nu au gândit
în scheme abstracte, în semne, ci în idei, concrete iarăși și
iarăși, – gândind în termeni tipici. Ideile (Urphänomene lui
Goethe) nu sunt axiome abstracte. Nu poţi iubi axiomele, nu
poţi găsi plăcere în ele, dar Goethe și Faraday au iubit imaginile artistice ale propriei lor gândiri și au găsit plăcere în
ele... Aceștia sunt oamenii care îmi sunt apropiaţi.447

Răgazul liniștit datorat locuirii cu doar încă cinci persoane s-a dovedit de scurtă durată. Pe la mĳlocul lui ianuarie,
Florenski dormea din nou într-o celulă cu 21 de muncitori
care extrăgeau iod. Ca întotdeauna, el a fost iritat de lipsa
unui loc în care să se poată concentra solitar. Totuși, împlinind 55 de ani, el a putut să îi scrie Annei Mikhailovna că
niciodată nu făcuse niciun rău nimănui în mod intenţionat
„și nu există nicio mânie și nicio răutate în mine”448 și să își
ceară scuze faţă de Kirill pentru simţul datoriei care l-a devorat și l-a făcut să fie un tată atât de distant, regretând în
același timp faptul că împiedicase împlinirea potenţialului
său de a sluji societăţii, adăugând, într-o izbucnire a vechii
sale mândrii titanice: „... totuși, este greu de spus cine este
învinsul, eu sau societatea…”449
În februarie, lui Florenski, Litvinov și altor două persoane li s-a permis să se mute pentru a locui efectiv în laboratorul de la Schitul lui Filip, la doi kilometri de Zidurile
Kremlinului, „un loc destul de izolat în pădure, astfel în447

P. A. Florenski, scrisoarea 5 trimisă Olgăi pe 16 decembrie 1934, S IV,
p. 158-160.
448
P. A. Florenski, scrisoarea 8 trimisă familiei sale pe 8 februarie 1935,
S IV, p. 177.
449
Ibid., p. 172.
332

Solul îngheţat

cât să fie posibil să lucreze”450. Aici au construit și au testat
tot felul de mașini pentru extragerea iodului cu mai puţine
gaze, necesare urgent nu doar forţei de muncă, ci chiar și
oamenilor de știinţă, ale căror camere se învecinau cu cele
trei camere destinate muncii de laborator – un aranjament
ideal potrivit lui Florenski deoarece le permitea să verifice
în permanenţă experimentele, lucru foarte necesar având în
vedere faptul că nitratul de sodiu trebuia să fie menţinut la o
temperatură constantă de 400°C pe o sobă ciudată cu lemne
și trebuia amestecat în mod regulat. Bucătăria, bio-laboratorul și podul erau, de asemenea, casă pentru 12 iepuri, 8
porci de guinea, 30 de șoareci albi și o pisică, ale căror pozne
și fecunditate remarcabilă au oferit o importantă sursă de
inspiraţie pentru veștile trimise pentru Mika și Tika.
De la Schitul lui Filip a văzut Florenski, pentru prima
dată, aurora boreală, stâlpii imenși de lumină înflăcărată pe
cer și reflectată în lac.
Olga, care scria un eseu despre Tiutchev, a stârnit mai
multe scrisori despre afinitatea poetului pentru Goethe și
Schelling și despre diferenţa dintre viziunea lui specifică
Greciei Antice, cu privire la haosul văzut ca mamă a cosmosului, și conceptul mai antropocentric al lui Dostoievski
despre haos, văzut ca depravare și dezintegrare morală:
El și Tiutchev vorbesc despre lucruri diferite: în timp ce Tiutchev trece dincolo de limitele omului în Natură, Dostoievski
rămâne în cadrul acestor limite și vorbește nu despre fundamentalul din Natură, ci despre fundamentalul din om. Când
gândește precum Tiutchev, el folosește termenul „pământ”
pentru ceea ce Tiutchev înţelege prin „noapte”.451
450
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Există un ecou al acestor gânduri în scrisorile trimise de
Litvinov familiei sale, unde evocă o imagine vie a succesorilor de la Schitul Filip, care stau în izmene în jurul sobei care
arde cu lemne, cu cazanele efervescente cu nitrat de sodiu,
încercând să usuce și să repare o provizie insuficientă de pantaloni, în timp ce Florenski, cu acul în mână, vorbea pe larg,
cu înţelepciune, despre diferenţele dintre filozofia naturală
a lui Tiutchev și a lui Goethe: „Discutăm despre toţi poeţii și
sunt de acord cu aproape toţi cu excepţia lui Fet”, a scris Litvinov cu entuziasm. El a fost mai îmbogăţit de conversaţia
cu acești tovarăși prizonieri neobișnuiţi decât de orice alt
curs de la universitate, a spus el familiei sale, abţinându-se
cu atenţie să nu menţioneze numele, așa cum făceau toţi
prizonierii. Ei vorbeau adesea despre subiecte știinţifice, în
legătură cu care prietenii lui aveau „o înţelegere profundă”,
și uneori atingeau și problema „știinţelor non-exacte”. Una
peste alta, a scris Litvinov, el a privit această cunoștinţă ca „o
bună compensaţie” pentru multe necazuri452.
În laboratorul de la schit, în ciuda sau din cauza izolării,
Florenski a fost mult mai fericit, absorbit de muncă, puternic
conștient de separarea și de înţelegerile alunecoase ale ultimelor dezvoltări din știinţă și tehnologie. Buna înţelegere cu
Litvinov și câţiva alţi prizonieri a fost afectată de prezenţa inevitabilă a turnătorilor ciudaţi, care vor prezenta autorităţilor
rapoarte despre conversaţiile lor din lagăr. Deși valoroși
pentru gândirea constructivă și energia pe care o investeau
în producţie, care ocazional le-a adus recompense materiale,
raţii decente și privilegiul de a trimite nu una, ci trei scrisori
pe lună acasă, indivizii cu gândire critică, precum Florenski și Litvinov, au fost văzuţi ca potenţial ostili Statului și
selecţionaţi pentru supraveghere deosebit de strictă. Cealaltă faţă a izolării lor a fost dificultatea fizică mare de a ajunge
„în oraș” (potrivit descrierii lor de când au mers la Kremlin
pentru provizii), mai ales în întunericul iernii:
452
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Mergi tot înainte, conștient fiind că cel puţin un kilometru
peste tot în jurul tău nu există oameni. Tăcere. Insula este
înconjurată de sloiuri plutitoare, apoi de marea furtunoasă
și imprevizibilă. Astfel te simţi rupt de restul lumii și ești deosebit de conștient de acest lucru întorcându-te pe întuneric
spre laborator.453

Oricum, în timpul iernii era destul de puţină lumină în
timpul zilei: „nici zi, nici noapte, nici întuneric, nici lumină”,
după cum a scris Florenski acasă, citând descrierea Demonului lui Lermontov, iar mini-climatul a dus la dezgheţări ciudate, care au lăsat gheaţă compactă sub zăpadă proaspătă.
Grigorii Kotliarevsky, un tovarăș prizonier, își amintește cum
într-o zi furtunoasă cu o cădere puternică de zăpadă udă, el
i-a întâlnit pe Litvinov și Florenski care mergeau „spre oraș”.
Învăţaţii mergeau clătinându-se cu dificultate împotriva
vântului, sprĳiniţi în niște bâte lungi. Căciulile lor din blană, bărbile și feţele erau toate pline cu zăpadă. Ei se opreau
pentru a-și șterge ochelarii și mergeau înainte, adânciţi în
conversaţie. De mai multe ori, copleșiţi de vântul puternic,
alunecau pe gheaţa acoperită de zăpadă.

Kotliarevsky i-a ajutat să se ridice, iar „Pavel Aleksandrovich a glumit despre înhămarea vântului”454.
Aparatura laboratorului a fost, la un anumit nivel, rudimentară, iar Florenski a comparat eforturile lor cu cele ale
personajelor lui Jules Verne din Insula Misterioasă. Cu toate
acestea, atât el, cât și Litvinov au avut o anumită satisfacţie
în a face ceva din nimic. În mai, ei au fost gata să deschidă
o expoziţie a progresului lor nu doar în obţinerea iodului,
ci și a mult mai valorosului agar-agar. În timp ce zilele se
lungeau, porcușorii de guineea se bronzau pe pervazurile
453
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de la ferestre și iepurii făceau pui mult râvniţi de către pisica din laborator, dar erau încă total izolaţi iar Florenski
se simţea ca și când ar fi fost într-o capsulă spaţială, uitând
trecutul recent și retrăindu-și copilăria, foarte apropiat de
cei morţi: „Gosia, Valia, mătușa Iulia, Papa, Mătușa Liza,
David și Margarita”455. Nopţile albe erau mult mai ciudate
decât întunericul, „fantoma soarelui” iluminând proaspăta
zăpadă căzută în iunie, și cu toate acestea în mod curios Florenski se simţea încă străin de lumea naturală din jurul lui,
fiind mângâiat doar de luminiscenţa uimitoare a cerurilor
nordului, pe care, le-a descris cu multe detalii în scrisorile
trimise acasă și a încercat să le transpună pe hârtie cu creioane colorate. De asemenea, el poza pentru un artist din
Leningrad și profesor de artă grafică, Dmitrii Ivanov, care
i-a făcut două desene, arătându-și părul cârlionţat și barba
care fuseseră lăsate să crească din nou datorită faptului că îi
fuseseră furate instrumentele de ras și pentru a-i face pe plac
Annei Mikhailovna.
În scrisori, Florenski a căutat nu doar să insiste pe tot
ceea ce era pozitiv în viaţa de zi cu zi de la Solovki, ci și să își
mângâie soţia cu realitatea de durată a amintirii.
Die Rose, die dein auszer Auge sieht,
Sie ist von Ewigkeit in Go geblüht.
[Trandafirul, pe care ochiul tău îl vede,
A înflorit din veșnicie în Dumnezeu.]

Citatele, la fel ca florile uscate pe care el le-a trimis de la
Solovki, sunt aprope singurele demonstraţii de sensibilitate
în scrisorile instructive, pline de indicaţii, ale lui Florenski.
El răspunde cu chibzuinţă temerii ei că viitoarea căsătorie a
lui Vasilii cu o rudă îndepărtată din partea ei, Nataliia Zarubina, ar putea să-l îndepărteze de familia lor, și o mustră
cu blândeţe spunându-i că se îngrĳorează prea mult pentru
455
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manierele și notele de la școală ale copiilor mai mici, în timp
ce ar trebui, mai degrabă, să fie preocupată să le sporească
încrederea în sine, să încerce mai mult să încurajeze decât
să mustre. Cât despre el însuși, a căutat cu înverșunare la
fel ca înainte să păstreze legătura cu fiecare copil, intrând în
discuţii știinţifice animate cu Vasilii și Kirill, scriindu-i minieseuri profunde, frumos alcătuite, Ol’găi despre lectura ei și
de ce ar trebui să nu renunţe la muzică – nu pentru a deveni
un artist profesionist, ci pentru bucuria de a-și cânta sieși.
În aceeași ordine de idei, îl îndeamnă pe Mika să continue
să cânte la pian, oferindu-i în același timp informaţii despre
cum muncește afară, în ciuda ţânţarilor, pentru a înmuia algele de mare în clei, și cu povești despre natura sălbatică
și vânătoare. Pe Tika încearcă, printr-o lingușire plină de
umor, să o facă să stea în banca ei și să o determine să fie
ascultătoare faţă de mama ei:
Zilele trecute am văzut în Kremlin o mamă pescăruș cocoţată
solemn pe o masă și, pe lângă ea, în tufișuri, un pescăruș
mic. El era mare și gras și încă negru-gălbui, deloc precum
un pescăruș. Mama pescăruș îl enervase cu ceva și el s-a întors, total nemulţumit. Am putut să prind doar faptul că ea
îi spunea vești pe care le auzise de la un alt pescăruș. Mama
pescăruș îi spunea, în limba lui, bineînţeles, că: „fiinţele umane au copii buni și tu nu faci ceea ce îţi spun eu. În Zagorsk
este o fetiţă... care are grĳă de păpușile ei și în curând va cânta muzică frumoasă, în timp ce tu nici nu ai învăţat încă să
bolborosești ca un curcan! Ea brodează un prosop – și tu nu
ai învăţat nici măcar cum să construiești un cuib!456

Un alt artist, Petr Pakshin din Novosibirsk, l-a schiţat pe
Florenski, iar el i-a trimis desenul Annei Mikhailovna pentru aniversarea căsătoriei lor. „Se citește tristeţe în privire”, a
răspuns ea cu îngrĳorare și el a replicat, cu mâhnire: „Nu-mi
456
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văd propriii ochi, dar de fapt nu prea au la ce să privească cu
voioșie pe aici”457. Cu toate acestea, când ea i-a scris în acea
vară despre o ofertă a guvernului ceh de a le oferi azil politic
lui și familiei lui dacă sovieticii vor comuta sentinţa muncii
grele în exil, el a replicat cu cuvintele Sfântului Pavel că s-a
deprins să se îndestuleze cu ceea ce are (Filipeni 4, 11) și
i-a spus să pună punct eforturilor sale în numele lui. Atunci
când vara următoare, Masaryk, determinat fiind de una dintre fiicele duhovnicești ale lui Florenski, care emigrase cu
binecuvântarea lui în 1935, a întrebat, cu ajutorul lui Peshkova, din nou de preotul încarcerat, aceasta din urmă a făcut
încă o dată apel pentru eliberarea lui, dar nu pentru eliberarea lui în străinătate deoarece înţelesese de la Anna Mikhailovna că el nu dorea să beneficieze de oferta cehă pentru azil
politic. Ea a fost refuzată pe motiv că Florenski era un preot,
care nu renunţase niciodată la această calitate. Deși nu dorea să se folosească de opţiunea de emigrare, Florenski nu-i
condamna pe cei care alegeau să facă asta.
Vara a trecut ca un vis, clopotele de avertizare ale mănăstirii răsunând pe post de cornuri de ceaţă, insula acoperită
de pâcla sidefie, opacă, argintie și apoasă acolo unde soarele
încerca să pătrundă, „fantoma sorilor”. Și apoi, chiar în timp
ce în ziua următoare pustnicii plănuiau să meargă să adune
ciuperci și zmeură galbenă sălbatică și afine pentru a completa gătitul în casă, li s-a cerut să părăsească laboratorul în care
locuiau pentru un loc mai puţin frumos, mai puţin plăcut.
Toamna vine devreme la Solovki și pescărușii zburaseră deja când, pe 20 august, ei s-au mutat în noile lor camere
și Florenski i-a scris soţiei sale:
Locuiesc într-un alt loc. Este o veche clădire mănăstirească
aproape de Kremlin. Pereţii de la parter sunt groși și tavanul
este înalt cu boltă din piatră. Cândva a fost fierăria mănăstirii. Camera mea este la primul etaj cu intrare proprie pe o
457
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scară exterioară ponosită ca pentru un coteţ de porumbel.
Sunt două camere. Într-una stau eu cu asistenţii de laborator
și în cealaltă locuiește personalul tehnic, care este aproape
întotdeauna absent. Noi gătim pe un reșou electric în camera
de zi și mâncăm aproape exclusiv legume, ceea ce îmi place.
Casa este situată pe ţărmul Lacului Sfânt (acum Kremlin). De
la ferestrele de sus cineva are impresia că de fapt stă în lac. Te
poţi imagina în Italia sau Elveţia.458

Una dintre scrisorile cele mai pătrunzătoare trimise
Ol’găi a fost scrisă din această fortăreaţă expusă curentului
de deasupra lacului. Ea studia epopeea sârbă și amintirea
stilului dostoievskian melancolic i-a provocat o neobișnuită
discreditare a melancoliei slave:
Nu există lumină, transparenţă, precizie în poemele slavice!
Claritatea și liniștea lipsesc... Mi se pare că acest lucru este
în mod semnificativ legat de incapacitatea lor de a înţelege
abordarea simbolică a vieţii făcută de Goethe, de neputinţa
de a vedea și de a valoriza profunzimile împrejurimilor imediate, de a găsi sublimul „aici” și „acum” și nu de a se strădui
să-l caute în ceea ce nu există sau foarte departe.459

A fost o strângere de inimă să părăsească laboratorul
la care el și Litvinov munciseră atât de mult pentru a-l face
funcţional și nu exista niciun înlocuitor imediat. Florenski și-a
găsit singur de lucru, în biroul de Construcţii, la scrierea articolelor despre ceea ce reușiseră să facă, aplicând pentru brevete și lucrând cu un inginer chimic, Nikolai Briantsev, la un
proiect pentru fabricarea chimicalelor și pentru posibilitatea
forării ţiţeiului din apă „care aproape că eclipsează iodul”460.
El trimite mamei sale un desen cu ei în timp ce alcătuiesc:
458
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rapoarte fără număr despre invenţiile din sfera algelor de
mare și a turbei... Tocmai acum stau la fereastră, lacul lovește
ţărmul și vântul dă târcoale camerei mele în ciuda pernei
prinse acolo unde sticla și jaluzelele sunt sparte.461

Cu toate acestea, la sfârșitul lunii septembrie, Florenski și echipa lui au fost mutaţi din nou înapoi într-un mare
dormitor cu miros greu și zarvă neîncetată din Kremlinul
„fără suflet și deprimant” unde nu era nimic mai mult decât
o masă pentru scris. Cel puţin, a scris el, recunoscător pentru indulgenţele mărunte, colegii lui de cameră erau un lot
decent de la Biroul de Proiect și exista promisiunea că i se va
oferi o cameră mai mică cu doar patru sau cinci colegi. Între
timp, mâncau în sala de mese comună unde mâncarea gătită
era acceptabilă; carnea, pe care tot timpul o dădea altora,
era o raritate și peștele destul de abundent. Deși împărţea
conţinutul pachetelor primite de acasă, ele îi ajungeau pentru o lungă perioadă de timp și familia lui, a scris el pe un
ton de implorare, nu trebuie să se priveze de nimic cu scopul
de a-i trimite lui delicatese.
Ca un minus, Floresnki nu mai putea acum să se concentreze, chiar dacă era vorba despre o scrisoare, și simţea
că se îndepărtase într-atât de mult de știinţă că nu avea niciun rost ca soţia lui să îi mai trimită periodice. Posomorât,
a glumit că un tovarăș-prizonier din Persia îl învaţă să ghicească viitorul în cozile pisicilor, dar majoritatea pisicilor
din Solovki nu aveau coadă. Pentru a-i amuza pe cei mici,
el a început, din dorinţa impresiilor obţinute direct din natură, să repovestească poveștile prizonierilor: reclame, tatú
și albatroși din America; circuri suedeze, mâncare chinezească și ciudăţenii englezești precum „supa din broască
ţestoasă falsă” și „plăcinte cu carne tocată”, flora și fauna,
cu boșimani și bumeranguri din Australia, particularităţile
gramaticii persane și japoneze. Gulagul Sovietic de la mĳ461
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locul anilor 1930 și-a aruncat capcanele pe un teritoriu vast,
într-adevăr. Lui Kirill i-a scris mai serios:
Viaţa este departe de a fi o vacanţă lungă și o distracţie. Există multe lucruri care sunt monstruoase, rele, triste și necurate în viaţă. Totuși, știind toate acestea, este fundamental
să păstrăm armonia în suflet și să încercăm să o facem să
devină realitate... să formulăm o nouă abordare a naturii,
o nouă înţelegere concretă, realistă a lumii în locul uneia
neînsufleţite, abstracte și iluzorii.462

Letargic și epuizat de lipsa de intimitate și de aer proaspăt, el încă se lupta să dea formă și înţeles existenţei lipsite
de formă a acestui penitenciar înnegurat, sub-artic, unde era
greu să vezi până și diferenţa dintre anotimpuri și să formuleze în termeni mai simpli ca niciodată, direct din experienţă,
convingerile sale ontologice dintotdeauna constante.
Între timp, munca a început din nou cu o intensitate
dublă. Producţia de extracţie din alge, inclusiv agar-agar,
lua dimensiuni industriale. Florenski și asociaţii lui au fost
încurajaţi să înfiinţeze un „departament de invenţii” unde el
ţinea trei prelegeri de câte două ore în fiecare săptămână. În
ciuda mirosului algelor de mare și a pacostei șoarecilor albi
scăpaţi și a muștelor care îi aminteau de Beelzebub, în noul
laborator cald și umed, el era nerăbdător să îi fie alocată o
cameră în apropiere pentru a putea lucra în liniște.
La începutul anului 1936, Florenski a fost încântat să
primească vești de acasă că avea să devină bunic, și a fost
mulţumit de faptul că fiul lui Kirill începuse să-și publice
cercetarea, deși îngrĳorat că menţionase posibilitatea exploatării aurului care, îl avertizase el, era supraevaluat și
stârnea pasiuni nedorite. Ol’ga citea Shakespeare ale cărui
opere, i-a spus el:
462
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sunt înclinaţii înnăscute ale unei inteligenţe profunde, dar
este o inteligenţă iminentă (prezentă în interiorul) personajelor și dialogurilor, astfel că tu nu vezi mintea autorului în
spatele imaginilor. În general, nu-l vezi pe autor – aceasta
este enigma lui Shakespeare.463

Pe 20/21 februarie, Florenski, împreună cu patru colegi,
unul din perioada în care stăteau la Schitul lui Filip, s-au
mutat în sfârșit într-o cameră lângă laborator, de unde puteau supraveghea în mod constant experimentele. Din punct
de vedere etnic, a fost o echipă diversă, preponderent din
Udmurtia – Ivan Burdiukov, un chimist rus născut în Udmurtia, Kuz’ma Chainikov, un scriitor al cărui nume real era
Kuzebai Gerd și despre care familia sa spune că a dobândit
credinţa în Dumnezeu în timp ce lucra în laboratorul pentru
algele marine, Konstantin Iakovlev, de asemenea un etnic
din Udmurtia, un ucrainian și unul din Komi. Din nefericire, înghesuiala și situaţia din Kremlin nu le-a oferit liniștea
de care se bucuraseră la schit, dar a existat, totuși, mai mult
spaţiu și mai mult timp pentru a se concentra asupra muncii, a scrie acasă și a observa luminile nordice.
Clădirea care le-a fost alocată era un amestec de arhitectură din secolul al XVI-lea, al XVII-lea și al XVIII-lea. Laboratorul, în partea cea mai veche a clădirii, sub bolţile din
piatră, arăta ca o bucătărie de vrăjitoare cu mașini construite
manual, cu aspect medieval și cufere din lemn în formă de
sicrie. Mașinile gemeau și scârţâiau în mĳlocul aburului care
se ridica și o conductă desfăcută de mesteacăn colecta apa
care mirosea a alge de pe podeaua acoperită cu dale de piatră. „Nu mai lipsește”, i-a scris Florenski soţiei sale, „decât un
crocodil împăiat agăţat de tavan”464. Lucrau 24 de ore din 24,
Florenski se trezea la 8 a.m. și, după micul dejun, lucra toată ziua, analizând rezultatele și făcând faţă crizelor constante
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ale mașinilor construite manual, până la 6 p.m., apoi dormea
vreo două ore până la 9 seara, când mergea din nou la datorie
până la patru sau cinci dimineaţa, apoi mergea la somn – dacă
nu erau urgenţe mari în laborator. Fabrica era la ceva distanţă
de sala de mese din Kremlin și fiecare se întâlnea cu până la
40 de cunoscuţi pe cale, astfel – i-a scris el Annei Mikhailovna
– era aproape imposibil să îţi tot scoţi întruna pălăria – cu toate că martorii și-l amintesc pe Florenski făcând exact aceasta
și chiar cu o înclinare politicoasă, preoţească465.
Regimul chinuitor a alungat toată posibilitatea noii
munci creative și Florenski, într-un moment de frustrare, i-a
cerut Annei Mikhailovna să îl convingă pe Nikolai Ivanovich (Bykov) să publice descoperirile lui despre solul îngheţat
așa cum erau deoarece el nu avea nici cărţi, nici timp pentru
a le revizui:
Munca mea de-o viaţă este distrusă și niciodată nu voi putea
sau nu voi vrea să mă apuc din nou de munca mea de 55 de
ani în laborator. Nu voi vrea, deoarece nu am lucrat pentru
mine și în avantajul meu și, dacă umanitatea, de dragul căreia nu am avut niciodată o viaţă personală, a considerat că
este posibil să anihilize complet tot ceea ce fusese făcut pentru binele ei și doar a așteptat ultimele finisări, atunci cu atât
mai rău pentru umanitate, lasă-i să încerce să reconstruiască
ceea ce ei au distrus...466

Mai mulţi oameni, spune el, lucrează orbește la o
mulţime de subiecte care deveniseră clare pentru el.
Știu destul despre istorie și despre dezvoltarea istorică a
gândirii pentru a prevedea timpul când oamenii vor începe să adune piesele a ceea ce fusese distrus. Dar asta nu mă
liniștește atât de mult pe cât mă exasperează: prostia umană
detestabilă, toarsă de la începutul istoriei și, fără îndoială,
465
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intenţionează să continue până la sfârșit. Dar ajunge – toate
aceste lucruri despre mine sunt chiar neinteresante...467

Cu toate acestea, resentimentul nu a fost decât reversul
vitalităţii reînnoite a minţii lui Florenski. În aceeași scrisoare
trimisă Annei, el trece de la sinele lui „neinteresant” la asocierile dintre Odiseu și denumirile geografice, apoi merge
mai departe pentru a-i scrie Ol’găi despre misterul de nepătruns al genelor și despre relaţia lor cu vina tragică: „tragedia greacă este cea mai edificatoare, profundă și perfectă
parte a universului literaturii”468, iar acesta este motivul pentru care nu a existat o adevărată tragedie de atunci; misiune
îndeplinită. Sărind de la greci la furturismul rus, el se plânge
că nu avusese niciodată șansa de a discuta despre Orochen
cu Khlebnikov, pe care i-ar fi plăcut să îl cunoască mai bine.
Pe 3 aprilie, Florenski i-a trimis prin Kirill, o scrisoare profesorului său, academicianul Vernadsky, în care își învinge
furia faţă de „prostia umană” și încearcă să reformuleze
baza filozofiei sale: realitatea timpului și spaţiului. Văzute
de raţionaliști ca un mĳloc abstract de a organiza percepţiile
noastre și de către senzualiști ca o iluzie subiectivă, pentru
Florenski spaţiul și timpul reprezintă cheia înţelegerii și
dovada cea mai puternică a realităţii spaţiului și timpului este
aceea a existenţei asimetriei în natură și a ireversibilităţii timpului... Asimetria în timp este ireversibilitate. A fi înseamnă
a fi în timp, a fi în timp înseamnă a fi ireversibil, acesta este
„istoricul”.469

Noi nu putem, precum poate cinematograful, să întoarcem timpul și ne stropim înainte de scufundare. În spaţiul real,
noi nu putem aranja triunghiuri exact unul peste celălalt: două
467
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triunghiuri nu pot coexista într-unul și același spaţiu bidimensional. „Nu putem gândi spaţiul și timpul fizic decât ca imens
potenţial într-o sferă, înzestrată cu conţinut distinct. Acesta
duce la aserţiunea curburii spaţiului și timpului”. Secţiunile
diferite ale curburii au suprafeţe diferite: o suprafaţă dură
trece mai încet, o intersecţie se alterează mai repede. Noi nu
putem percepe limita dintre ceea ce este în interiorul corpului
și ceea ce este în exterior ca fiind plată. Astfel, timpul poate fi
măsurat diferit în condiţii spaţiale diferite.
Aceste ipoteze, îi spune Florenski fiului său și, prin el,
profesorului fiului său, care încă se află acolo și e capabil să
studieze și să publice în lumea știinţei, pot fi dovedite a fi
greșite mâine, dar cu siguranţă vor fi dovedite a fi corecte în
ziua următoare și el trebuie să le înregistreze. Astfel mintea
liberă, luptându-se într-un corp epuizat printre șoareci albi,
muște de iarnă și abur plutitor, se lupta să comunice, să lase
niște urme...
Nu că acest lucru l-a făcut indiferent pe Florenski cu
privire la sarcina pe care o avea sub control. E păcat, scrie el,
că nu văzuse niciodată algele de mare crescând, că nu avusese niciodată șansa să rezolve problema în legătură cu modul în care se sprĳină de rocă fără a avea rădăcini, și merge
mai departe pentru a explica cum sunt culese nu din mare,
ci din iarba de mare aruncată pe ţărm, înaltă de 50 cm și lată
de 1 m, pe coasta insulelor.
Ocazional, el mai ţinea câte o prelegere; odată, de exemplu, a vorbit unei audienţe apreciative despre radio-geologie
și antrena schimbări pentru aceia pentru care a trebuit să organizeze cercetări despre algele de mare. El a încercat să-și vadă
studenţii ca membrii ai familiei lui – nu în sensul frăţiei universale sau filantropiei conștiincioase, ci ca indivizi, literalmente
ca propriii săi copii, părinţi, fraţi și surori – care nu i-au stăvilit
dorinţa de a comunica cu familia de acasă și cu prietenii.
Lui Mika i-a trimis o stea de mare și dedicaţia poemului
‘Oro’:
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Despărţit din nou de tine
Nu pot decât să dau frâu liber fanteziei
Să depăn o poveste în schimbul de noapte –
Despre dragostea neputincioasă, darul nevrednic.470

Pe Vasilii îl sfătuiește să compună un tabel al istoriei
biosferei „sau ţi-l voi trimite pe al meu” și discută cu entuziasm despre nume pentru bebelușul așteptat, în cele din
urmă acceptând cu bunăvoinţă decizia de a-i purta numele.
Încălcându-și regula de a scrie doar familiei, el și-a permis
să trimită o scrisoare Yudinei, în care îi mărturisește că, deși
greutăţile timpului îl constrâng înspre a fi „arţăgos, dărâmat și emfatic… nu vreau să îmi permit capricii, nu vreau
Schumann, nu vreau mo uri: în conformitate cu legea există
libertate, în capriciul arbitrar- necesitate”471. Salvarea muzicală pentru Florenski era încă tot Mozart.
La începutul verii, tocmai când începuse să simtă că nu
mai rezistă fără consolările muzicii sau a naturii, a existat o
anumită eliberare de rutina chinuitoare a fabricii. Pe 20-21
mai, Florenski a fost luat la un tur al insulei pentru a căuta
anfeltsia, algele de mare care produc agar-agar, și s-a îmbătat
cu vederea drumurilor și caselor bine păstrate, pădurilor și
terenurilor mlăștinoase, lacurilor cu apă proaspătă și a mării, care îi aduceau aminte de copilărie. Priveliștile îi aduceau
aminte de picturile timpurii ale lui Nesterov – dar erau mai
mult iluzorii și ca de basm. Deodată, faptul de a fi pe o insulă
i-a plăcut, deoarece Florenski moștenise de la tatăl său o frică
iraţională pentru spaţiul nemărginit, greu de controlat.
În iulie, el și colegii lui de muncă au fost recompensaţi
cu un premiu pentru realizarea producţiei la fabrică, ce costase până în 8000 de ruble și părea să existe speranţă pentru
investiţia în echiparea unei fabrici adevărate. Florenski a avut
sentimentul unei reușite. Din 13-18 iulie el a fost trimis într-o
470
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cercetare geologico-mineralogică de pe o insulă pe alta. „A fost,
a scris el, precum o imagine a primei zile a creaţiei”472 atunci
când a văzut bălţile și șuvoaiele izvorând din formaţiunile de
roci vechi, cu mult mai vechi decât granitul glaciar.
În august s-a făcut o altă expediţie pe insulele mai apropiate de mal într-o navă cu aburi de tip japonez cu fundul
plat, ‘Kavasaki’, iar înapoi într-o barcă micuţă cu pânzele
ridicate, care l-a făcut să se simtă precum Robinson Crusoe
– sau Odiseu. Au văzut păduri unduitoare de anfeltsia la un
metru mai jos de suprafaţa apei în timpul unui flux înalt.
„Este important din punct de vedere ecologic”, i-a scris el
Annei, „dar mai puţin valoros decât ceea ce speram să ofer
pe când mă ocupam de solul îngheţat”473. El și-a copleșit familia cu desene splendide ale mai multor tipuri de alge de
mare și chiar le-a trimis două fâșii subţiri de agar-agar pentru a face jeleu. Până în noiembrie el găsise un mod de a le
face sub formă de rulouri. De Crăciun a obţinut permisunea
de a trimite acasă o cutie de delicii de la Solovki: alge de
mare uscate, la care trebuie să te uiţi în apă; ouă de pescăruș,
puf de raţă sălbatică nordică, cuarţ roz, crabi și mai multe
stele de mare. Ca de obicei, totuși, și-a certat nerecunoscător
familia pentru trimiterea unui coș cu alimente de Crăciun,
pe care simţea că și-l permiseseră cu greu, și i-a cerut Olgăi
să nu se angajeze la fabrica de jucării din Zagorsk sau la Enciclopedia tehnică din Moscova doar pentru a începe să câștige
bani. De Anul Nou i-a mărturist lui Vasilii că centrul vieţii
lui nu era el însuși, ci familia: „De aceea tot ce îmi doresc cu
adevărat este ca tu și Mama să fiţi bine și să trăiţi viaţa din
plin, conștienţi de frumuseţea și valoarea ei”474.
Nici chiar expediţiile din vară nu au fost în întregime
capabile să reînnoiască vitalitatea lui Florenski. Un tânăr de472
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signer de aeronavă, P. A. Ivensen, pe care îl ajutase cu un
experiment la o versiune preliminară a unei nave pe perne
de aer (care, bineînţeles, la fel ca multe alte lucruri de la Solovki a fost întrerupt înainte de a da rezultat), spune că el
arăta precum un bătrân și se mișca cu greu. Solovki, i-a scris
el mamei lui pe 28-29 iunie, era un târăm al tăcerilor:
nu ad li eram, bineînţeles, este chiar prea mult zgomot iritant și vrei să te ascunzi undeva într-un loc liniștit. Dar nu
auzi vibraţia interioară a naturii, nu poţi desluși vocea interioară a oamenilor. Totul alunecă precum un joc de umbre, și
sunetele deranjează precum o invazie iritantă de zgomot, un
acompaniament discordant. Este foarte greu să explici de ce
nimic nu are rezonanţă, de ce nu există vibraţie a lucrurilor
sau a vieţii. Nici eu nu înţeleg cum trebuie, dar cu toate acestea nu există nicio vibraţie, nicio muzică.475

Încă din copilărie, Florenski auzise muzica, răspunzând
precum un instrument bine acordat la lumea din jurul lui.
La fel ca în cazul poetului Aleksandr Blok, această plonjare
lentă în liniștea interioară a fost vestitoarea morţii.
Moartea, arbitrară, absurdă și fără milă, se apropia pe
furiș de Florenski, așa cum se apropiase de întreaga sa „familie” formată din cei care l-au ajutat, de artiștii care îl desenaseră, de inginerii din Urdmut, de Litvinov cu care discutase despre poezie și știinţă exactă și non-exactă.
În ciuda succesului fabricii, economia lagărului ca întreg
eșuase. La fel ca într-un basm înfiorător, prizonierilor, care
realizaseră minuni în privinţa productivităţii cu instrumente rudimentare, li s-a dat o normă dublă – fără alte investiţii
în mașini. Iodul a fost considerat non-competitiv faţă de importurile din Japonia (cu care Rusia avea să fie în curând în
război) și producţia acestuia a fost înlocuită cu agar-agarul.
Când, în aprile 1937, ei au eșuat în a îndeplini norma impusă,
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acest lucru a fost folosit ca o scuză pentru închiderea fabricii
și cei care lucraseră acolo își pierdură privilegiile și li s-a îngăduit să trimită mai puţine scrisori acasă. Persecutarea obositoare continua, prizonierii fiind făcuţi să se simtă vinovaţi
de deciziile luate în altă parte cu privire la viabilitatea ostrovului Solovki ca lagăr de muncă. În mai 1937, SLON a fost
redenumit STON, și redus la statutul mult mai oribil de închisoare: fără muncă, fără libertate de mișcare, raţii mai stricte,
mai puţine scrisori și, așa cum a fost când ajunsese Florenski pentru prima dată, deosebire puţină sau chiar deloc între
deţinuţii politici și criminalii obișnuiţi, cu toate că cel puţin a
împărţit o cameră cu vreo 40 de foști muncitori la producerea
iodului – lucru pentru care a fost foarte recunoscător.
Ceea ce nimeni nu știa cu convingere, dar mulţi simţeau
din instinct, a fost că, în special pentru prizonierii mai
educaţi și, deci, politici, Solovki era acum un lagăr al morţii.
Un ordin semnat de Ezhov cerea ca populaţia de la STON
să fie redusă cu 1200 de oameni, iar tot acest lucru să fie
făcut în mod corespunzător din punct de vedere birocratic
și extrateritorial ca și când ei ar fi fost pur și simplu mutaţi
în altă parte. Între timp, ei trebuiau să dispară. Ultima scrisoare a lui Litvinov de pe 19 septembrie 1937 consemnează
o insuficienţă extraordinară de mâncare și bani pentru magazinul închisorii.
La sfârșitul lui octombrie 1937, această existenţă crepusculară a ajuns la un sfârșit. A existat o evacuare făcută în
grabă a mai bine de o mie de bărbaţi pe ţărmul continental.
Un martor își amintește că i-a văzut pe Florenski, Litvinov
și Kotliarevsky printre șirurile de patru, care mergeau către
Golful Content476. Împovăraţi cu lăzi și rucsacuri, ei au putut
doar să dea din cap în timp ce treceau. Ei au fost trimiși pe
Insula muncitorilor unde Florenski, cu încă 12, a fost adus în
faţa unei troika, acuzaţi de propagandă contra-revoluţionară
troţkistă și condamnaţi să fie împușcaţi.
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Pe 25 noiembrie, condamnaţii au fost mutaţi lângă Leningrad, unde au fost predaţi unui maior Frenikov, care îi
verifică cu atenţie pe fiecare în parte confruntând imaginea
lor cu fotografiile acestora. Pe 8 decembrie a venit rândul
lui Florenski. El a fost împușcat împreună cu încă doi ale
căror destine nu avuseră anterior nicio legătură cu al lui,
iar corpurile lor au fost aruncate într-un mormânt comun.
Aleksandr Romanovich Polikarpov, ofiţerul care a comandat plutonul de execuţie, s-a sinucis mai târziu din cauza
dificultăţilor de la locul de muncă, lăsând o scrisoare pentru
a-și apăra cazierul fără cusur în slujba ţării lui.
Din scrisorile acelui ultim an teribil, vocea lui Florenski ajunge totuși la noi... spunându-i Tikăi cum într-o seară
l-a surprins pe paznicul de noapte care supraveghea fabrica,
profesor de sport înainte de arestare, vorbind cu o pisicuţă
pe care și-o vârâse sub jachetă și
amintindu-și cum își legănase la fel fiica de un an și o purtase
cu el, dar ea voia să fie lăsată pe podea. Și mi-am adus aminte
de fiica mea cea mică pe care, și eu obișnuiam să o port cu
mine și care se temea de pădure.477

„Era ca și cum umanitatea și naturaleţea nu fuseseră
încă inventate sau dispăruseră deja”, după cum îi scrie el
soţiei sale despre una dintre ultimele lui călătorii de-a lungul insulei478. Una dintre camerele pe care a ocupat-o pentru
scurt timp în timpul multelor mutări din ultimul an îi amintea de chilia mănăstirească unde dormise pe vremea când
era student al Academiei din Sergiev Posad, și, până nu s-a
aflat înapoi într-unul dintre marile dormitoare, el nu a mărturist „neliniștea interioară și o confuzie de sentimente”479.
Într-una dintre ultimele scrisori trimise Ol’găi despre lectura
lui, Florenski remarcă cu tristeţe că Istoria Angliei lui Hume,
477
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cu notele sale despre războaie, execuţii și jefuitori puternici,
îl chinuie la gândul că nimic nu s-a schimbat în bine. Umanitatea „a devenit mai decentă în exterior, deghizând violenţa
sub forme mai puţin evidente, adică cineva care nu comite
tragedii efective, dar a cărui esenţă nu s-a schimbat”480.
Deși nu s-a plâns niciodată de foame, scrisorile sale au
tendinţa de a se opri mai des asupra mâncărurilor vegetariene cu plante proaspete care le-ar prinde bine copiilor și
mărturisește că în ultima vreme a început să mănânce alge de
mare – mai bune decât varza acră și chiar mai bune decât sparanghelul! Închiderea fabricii a acceptat-o ca pe ceva natural:
Așa a fost mereu în viaţa mea, de îndată ce mi-am însușit un
subiect, a trebuit să renunţ din motive care nu au de-a face
cu mine sau cu acesta, și să încep o sarcină nouă, din nou de
la început, să deschid un drum pe care nu sunt destinat să
merg. Probabil există un sens de vreme ce s-a întâmplat iarăși
și iarăși de-a lungul vieţii mele – o lecţie în absenţa vreunui
interes personal. Dar, cu toate acestea, este obositor.481

Când zidurile închisorii s-au închis după el, Florenski
i-a cerut jumătăţii lui să iasă la aer proaspăt, să iasă din casă
doar un pas pentru a auzi ciocârliile sau pentru a vedea porumbul crescut sau, mai bine, „fă o plimbare la căderea serii
și gândește-te la mine”482.
O singură sarcină i s-a mai permis – aceea de a supreaveghea pe timp de noapte fabrica nefolositoare acum. Chiar
și în iunie era prea frig pentru a munci:
frigul teribil din fabrica moartă, zidurile goale și vântul cumplit, care intră prin fereastra spartă nu sunt favorabile pentru a studia și vezi din scrisul meu că este chiar imposibil
să scrii scrisori având degetele îngheţate. Dar mă gândesc
480
481
482

Vezi S IV, p. 692.
P. A. Florenski, scrisoarea 99 trimisă familiei lui pe 11 mai 1937, S IV, p. 701.
Ibid., S IV, p. 702.
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la voi tot mai mult, îmi fac grĳi pentru voi. Viaţa a trecut
destul de liniștită și acum ne simţim mai mult ca niciodată
izolaţi de continent... Este ora șase. Dimineaţă. Zăpada cade
pe apa curgătoare, iar vântul puternic o împrăștie. Ferestrele
sparte se bălăngăne în clădirea abandonată, gemând din cauza asaltului violent al vântului. Poţi auzi plânsul neliniștit al
pescărușilor. Cu toată fiinţa mea, simt neînsemnătatea omului, a muncii lui, a eforturilor lui.483

Cu toate acestea, din nou și din nou, își recapătă forţele,
îndemnându-i pe Kirill să-și continue munca, pe Olga să fie
și nu să pară, pe Anna să caute alinarea în natură... căutând
să îi distreze cu poveștile vecinilor lui de pe paturile din închisoare, un ţăran armean de o parte și, chiar deasupra lui,
un dascăl musulman energic din Cecenia, care spune că Florenski ar fi fost un bun musulman.
Dascălul musulman a fost, de asemenea, împușcat în
1937. De la începutul lui iunie, șuvoiul de scrisori al lui Florenski seacă, cu toate că prizonierii continuau să primească
scrisori de la familiile lor. Ceea ce s-a întâmplat după aceea
știm numai de la surse exterioare. Nu avea să fie o „tragedie
frapantă” și, dacă aceasta a fost un martiriu, a fost un martiriu existenţial din secolul al XX-lea al unei fiinţe umane
simţitoare, vii, redusă la tăcere și depusă într-un mormânt
anonim.

483

P. A. Florenski, scrisoarea 101 trimisă familiei lui pe 4 iunie 1937, S
IV, p. 706.
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Toate datele până în 1918 corespund Stilului Vechi (SV)
în cazul în care nu sunt menţionate altfel.
1882 9 ianuarie (SV). Se naște Pavel Florenski (în continuare
F.) lângă Evlah în gubernia Elisavetopol’skaia (acum
Azerbaidjan) unde părinţii lui au locuit în corturi și
vagoane de tren în primele sale 18 luni de viaţă.
1883 Familia s-a mutat înapoi la Tbilisi, pe strada Nikolaevskaia, 61.
1884 1 Iulie (SV). Se naște Iulia (medic psihiatru), sora lui F.
1886

7 Mai. Se naște Elisaveta (pictoriţă și profesor de
artă), sora lui F.

1888 7 Martie. Se naște Aleksandr (geolog, mineralog și istoric de artă), fratele lui F.
1886-1891 (aprox.)Familia locuiește în Batumi unde tatăl lui
F. construiește o cale ferată militară din Batumi până
la Akhaltsyk. Ei sunt însoţiţi de mătușa Iulia Florenski, care locuise cu ei în Tbilisi și care are acum grĳă
de copiii mai mari. F. arată un puternic interes pentru lumea naturală și asimilează de la tatăl său părţile
esenţiale ale știinţei.
1891

19 Februarie. Se naște Olga (pictoriţă și poetă), sora lui F.
Se mută înapoi la Tbilisi, iar F. începe să se pregătească pentru școală.
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1892 Își începe studiile la Gimnaziul Clasic nr. 2, fiind pregătit de către mătușa Iulia pentru începerea educaţiei
religioase și respectarea ritualurilor, lucruri obligatorii, pe care F. le privește ca pe o pierdere de vreme. Pe
parcursul anilor de școală, în paralel, el urmărește un
program riguros de autoeducare în ceea ce privește
studiul naturii și al problemelor fizicii, făcându-și temele în pauze și menţinându-se în fruntea clasei. Se
împrietenește cu colegii Ern și El’chaninov.
1894 16 Aprilie. Se naște Raisa (pictoriţă), sora lui F.
1897 Iunie-Iulie. Face o călătorie în Germania împreună
cu mătușile din partea mamei, Repsimia și Elisaveta. Face vizite în Dresden, Leipzig, Bonn și Cologne.
Cumpără o bobină cu inducţie pentru laboratorul lui.
Familia se mută într-o casă a lor unde F. are propria
sa cameră cu două mese mari pentru aparatură și experimente.
1 Decembrie. Se naște Andrei (inginer), fratele lui F.
1899 F. scrie primele lucrări pentru publicare „Despre
fenomenele electrice și magnetice ale pământului”
(‘O elektricheskikh i magnitnykh iavleniiakh zemli’)
în Izvestiia russkogo astronornicheskogo obshchestva 8
și „Un experiment în simularea nebulară” (Opyt
vosproizvedeniia tymannykh piaten) în Izvestiia russkogo astronomicheskogo obshchestva 4-6, 1900. Hagemeister menţionează o publicaţie anterioară despre
luminozitatea licuriciului într-o revistă despre natură
din Germania, dar aceasta rămâne neidentificată.
Ruperea relaţiei de prietenie dintre F. și prietenul lui
apropiat Sasha El’chaninov cu un an înainte și deziluzia datorată limitelor cunoașterii fizice, deziluzie
care conduce mai întâi la depresie, iar apoi la o criză spirirituală, care îl determină să mediteze asupra
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schimbării radicale din întregul său mod de viaţă. La
Societatea filozofică a studenţilor se discută mult despre Lev Tolstoi și Vladimir Soloviev.
1900 Iunie. F. termină Gimnaziul Clasic nr. 2 din Tbilisi cu
medalie de aur și cu premiul întâi. Fiind influenţat
de Confesiunea lui Tolstoi, F. este convins cu greu de
părinţii săi să nu abandoneze școala pe cheltuiala lor și
să nu „meargă în popor” pentru a-și câștiga existenţa
prin munca de laborator. În vacanţă îl ajută pe tatăl
său să aibă grĳă de Andrei într-o staţiune caucaziană
și începe să citească Universul Artei (Mir iskusstva), în
acel timp vârful de lance al modernismului Rus.
Septembrie. Intră la Facultatea de fizică și matematică din cadrul Universităţii din Moscova la Departamentul de Matematici Superioare și, după o perioadă
scurtă de cazare la rudele tatălui său, se mută cu Ern
într-o cameră la unul dintre căminele studenţești.
1900-1904
Studiază matematica și se străduiește să obţină
o „viziune asupra lumii”, parţial fiind influenţat de
aritmologia (pe care o consideră eliberatoare) și de
monadologia profesorului Nikolai Bugaev, de teoria
mulţimii și de discuţiile despre infinit ale lui Cantor,
și de noua geometrie, pe care le completează printr-o
lectură vastă în știinţe naturale, interes continuu pentru Platon, auto-educaţie în muzică și artă și prin participarea la seminarul de filozofie străveche a prinţului
Sergei Trubetskoi și la prelegerile de psihologie ale
lui Lev Lopatin. F. întemeiază și ocupă funcţia de secretar al unei filiale studenţești a Societăţii filozoficomatematice din Moscova.
1901-1902
F. compilează și editează prelegerile lui Bugaev despre calculul integral (Integral’noe ischislenie. Lektsii ekstraordinarnogo Professora N B Bugaeva,
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sostavleny i izdany Studentom P. A. Florenskim i
A But iaginym, Moscova, 1901) și cursul de chimie
organică al lui I. A. Kobukov (Organicheskaia khimiia. Konspekt lektsii privat dotsenta I. A. Kobukova, Moscova, 1902) și scrie Mărimi imaginare în geometrie, lucrare pe care, în cele din urmă, o publică
cu revizuiri și adăugiri în 1922. El este prea ocupat
pentru a se implica în agitaţia studenţească, ce a dus
la boicotarea cursurilor și la demonstraţii înăbușite
cu violenţă, dar scrie autorităţilor universitare că
simpatizează cu nemulţumirile studenţilor și că este
gata să primească aceleași pedepse. Cu toate acestea,
autorităţile par să îl fi protejat din moment ce nicio
astfel de declaraţie compromiţătoare nu se găsește
în dosarul său de student.
1903 Moare profesorul Bugaev, iar F. îi face o vizită fiului
acestuia, poetul simbolist Andrei Belîi. Între aceștia
se leagă o relaţie de prietenie.
1904 Ianuarie. Belîi îi face cunoștinţă lui F. cu mai mulţi
literaţi simboliști, incluzându-i pe cei din familia Merezhkovsky, Blok, Bal’mont și Briusov. F. îi consideră
prea răzvrătiţi împotriva a ceea ce el numește „tirania continuumului” (gândită obligatoriu în termeni
de cauză și efect) și că sunt în căutarea unor perspective intuitive care nu exclud o viziune educată asupra
religiei. El începe să scrie pentru presa simbolistă,
publicând un articol din 1902 „Despre superstiţie și
minune” împreună cu articolul lui Merezhkovsky,
Noua cale (‘O sueverii i chude’, Novyi put’, 8, 1903),
un articol „Despre simbolurile infinitului” a lui Cantor (‘O simvolakh beskonechnosti’, Novyi put’, No. 9,
1904) și cronica unui poem intitulată de către editori
‘Spiritismul ca anticreștinism (‘Spiritizm kak antikhristantsvo’, Novyi put’ No. 3, 1904), și contribuind la
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revista Balanţa cu o lucrare filozofică „Premisa unei
viziuni asupra lumii” (‘Ob odnoi predposylke mirovozreniia’, Vesy, No. 9, 1904).
În cursul acestui an universitar, F. scrie o dizertaţie
despre discontinuitatea liniilor curbe, însoţită de
o introducere care pune accentul pe importanţa
„discontinuităţii”, ‘Ideia preryvnosti kak element mirosozertsaniia’ și se angajează să facă o cronică a cărţii
de poezie încă nepublicată a lui Belîi, Neprihănire în azur
(Zoloto v lazure), și să scrie propriul său poem narativ,
o fantezie eshatologică în stilul simfoniilor lui Belîi,
care l-a început a fost intitulat „Sfântul Vladimir”.
Martie. Belîi i-l prezintă pe F. episcopului Antoni (Florensov), care refuză să dea binecuvântarea aspiraţiei
lor de a intra în mănăstire, dar îl încurajează pe F.
să își pună noua vocaţie religioasă la încercare prin
învăţarea mai multor lucruri despre Biserică.
F. îl crede pe episcopul Antoni pe cuvânt și, absolvind
facultatea ca șef de promoţie, declină oferta profesorilor săi Zhukovski și Laktin de a rămâne ca asistent în
Departamentul de Matematică. În schimb, spre disperarea părinţilor lui, aranjează să intre la Academia
Teologică din Moscova (în continuare ATM), lăsând
funcţia de secretar al Societăţii filozofico-matematice prietenului său pe viaţă Nikolai Luzin. În luna
iunie a acelei veri, el scrie o apologie pentru a-și motiva decizia, „Despre emipric și empireu”, sub forma
unui dialog în sens larg bazat pe corespondenţa cu
El’chaninov care, cu toate acestea, a rămas nepublicată în timpul vieţii sale.
1904-1905
(anul universitar) Situaţia revoluţionară din
ce în ce mai acută din Rusia are repercursiuni asupra Bisericii. Studenţii și corpul profesoral de la ATM
sunt neîngăduitori cu conservatorismul din Sfântul Sinod al lui Pobedonostsev, iar, în afara Biseri357
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cii, prietenul lui F., Ern, împreună cu un nou aliat,
Sventsitski, pune bazele Frăţiei creștine de luptă în
vederea unei reforme ecleziastice. F., ca întotdeauna,
este profund dedicat studiului, care acum implică noi
discipline incluzând ebraica, greaca, latina, slavona,
Sfintele Scripturi și Părinţii Bisericii, nu este implicat activ în Frăţie, dar păstrează legătura cu vechii
săi prieteni. Divergenţa de interese dintre el și Belîi
duce la o relaţie mai puţin apropiată, mai ales după
incidentul tragi-comic legat de „duelul poetic” prin
scrisori cu Briusov în care F. apare ca „ajutorul” spiritual al lui Belîi. Biserica și liniștea de la Mănăstirea
Sfânta Treime a Sfântului Serghie unde, ca student la
ATM, F. locuiește acum, relaţia sa de prietenie cu un
fiu de preot, mai mare cu un an decât el la Academie,
Sergei Troiţki, și respectul împărtășit pentru stareţul
cucernic Isidor de la Schitul Gheţimani duc la îndepărtarea lui F. de viaţa turbulentă din Moscova. Starea de spirit liberală de la ATM se potrivește căutării
sale neîntrerupte a Adevărului în amestecul de știinţă
seculară și înţelepciune creștină.
28 August – 5 Septembrie 1905. F. vizitează Pustia
Optina unde lucrează la manuscrisele Arhimandritului Serapion (Mașkin) – un călugăr care, la fel ca el,
căutase să pună bazele unei viziuni teocentrice asupra lumii pe baza matematicii – cu care corespondase, dar care a murit înainte de a se putea întâlni. Acest
lucru dă naștere unui raport datat 4 septembrie 1905,
dar publicat doar postum ca ‘Otchet o zaniatiakh P
Florenkogo nad rukopisiami Arkhimandrita Serapiona Mashkina’ în revista Simvol, No. 26, 1990 și mai
multor lucrări de mai târziu, cu toate că F. nu a reușit
niciodată să editeze teancul haotic de peste 2000 de
pagini al manuscrisului primit de la Mașkin pentru a
fi publicat.
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Alte lucrări scrise în 1905 au fost o lucrare pentru o
societate filozofică studenţească despre „Dogmatică
și dogmatism” (din 26 septembrie 1905 și publicată
în revista Khristianskaia mysl’, No. 1, 1909) și o lucrare
revizuită a unei contribuţii timpurii pentru un cerc
universitar studenţesc, introducerea la traducerea făcută de el dizertaţiei lui Kant despre „Monadologia
fizică”. Traducerea rămâne nepublicată, dar introducerea a apărut ca ‘Ot perevodchika. Vstupitel’naia
stat’ia k perevodu: Immanuil Kant. Fizicheskaia monodologiia’ în revista Academiei Curierul Teologic
(Bogoslovskii vestnik, No. 9, 1905). De asemenea, în
iulie 1905, în timp ce era în vacanţă în turbulentul și
revoluţionarul Tbilisi, a fost scrisă și lucrarea ‘Despre
tipurile de creștere’, un amestec neobișnuit de logică
matematică și auto-exprimare lirică profundă (‘O tipakh vozrastania’, Bogoslovskii vestnik, No. 7, 1906).
De asemenea, pentru Bogoslovkii vestnik (No. 4, 1906),
a fost introducerea la un articol scris de El’chaninov
despre „Misticismul lui M. M. Speransky”. Un eseu
despre Hamlet, care se intenţiona a fi pentru Balanţa,
a rămas nepublicat în timpul vieţii lui F., așa cum s-a
întâmplat și cu amplul său studiu, „Materiale eclesiologice: noţiunea de Biserică în Sfânta Scriptură”.
1906 Începutul reacţiei aduce neliniștea în cadrul opiniei
publice și în cadrul Academiei până în punctul culminant.
12 Martie. F. ajută la editarea unei scrisori deschise către episcopi, chemând Biserica să nu tacă în faţa represiunilor și ţine o predică în Postul Mare, „Strigătul sângelui” (‘Vopl’krovi’), împotriva pedepsei capitale, mai
precis împotriva executării locotenentului Shmidt,
care este imediat tipărită de colegii lui și distribuită
de Frăţia creștină de luptă. Pe 23 martie este arestat și
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încarcerat, dar a fost iertat și i s-a permis să se întoarcă la Academie de Paști, datorită intervenţiei rectorului Academiei și a lui G. A. Racinski.
O predică mai puţin incomodă ţinută în acest an
este cu ocazia sfinţirii unei noi biserici (publicată ca
‘Khram dukha sviatogo’ în 1986). În revista lunară Voprosy religii, No. 1,1906, intitulată ‘K pochesti vyshego
znaniia’ a apărut o altă lucrare memorială despre Arhimandritul Serapion, iar F. s-a angajat în traducerea
din germană a primului volum al lucrării savante a
lui Sohm despre Dreptul canonic. În vacanţa petrecută acasă la Troiţki, în regiunea Kostroma, el continuă
să adune cu entuziam versuri populare cunoscute ca
chastushki și să lucreze la o introducere pentru publicarea acestora.
1907 Se angajează ca personal auxiliar la Academie și termină o lucrare despre „Schimbările sacre ale numelui” (‘Sviashchennoe pereimenovanie’, nefiind publicată în acea perioadă). Poemele lui F., care apar în
revista Khristianin, No. 1, 1907, sunt legate și republicate în secret sub titlul În veșnicul azur (V vechnoi
lazure). O predică ţinută pe data de 7 ianuarie despre
„Bucuria veșnică” (Radost’ na veki) este publicată
doar postum, dar Khristianin publică o serie de studii
documentare despre mai multe experienţe individuale în ceea ce privește Sfintele Taine (‘Voprosy religioznogo samopoznaniia’, Khristianin Nos 1, II și III
și mai târziu, în 1909, ca publicaţie separată). Tot în
Khristianin, No. 1 a apărut și traducerea făcută de F.
la „O Rugăciune a lui Simeon Noul Teolog”. Cursul
său, „Introducere filozofică în dogmatica creștină”, a
apărut în revista Vek (‘Filosofskoe vvedenie k khristianskoi dogmatike’, Vek, No. 9, 1907).
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Troiţki își încheie studiile la Academie și, în vacanţa
de vară, îl însoţește pe F. la Tbilisi, unde rămâne să
predea literatură rusă.
1908

22 ianuarie. Moare tatăl lui F., Aleksandr Ivanovici.

3 februarie. Moare stareţul Isidor. F. aduce un omagiu acestuia din urmă (‘Sol’ zemli, to est’ skazanie o zhizni
startsa Gefsimanskogo skita ieromonakha awy Isidora, sobrannoe i po poriadku izlozhennoe nedostoinym synom ego dukhovnym Pavla Florenskogo’,
Khristianin, Nos 10-12, 1908 și Nos 1 și 5, 1909).
Iunie. F. își încheie studiile la ATM, fiind, ca de obicei, primul din anul său. Lucrarea sa de licenţă ‘O religioznoi istine’ (o primă versiune a tezei sale de dizertaţie
cu același nume „Despre adevărul religios” și a cărţii
Stâlpul și temelia adevărului, aflată deja, în acea perioadă, în proces de scriere sub forma unor scrisori intime către Troiţki) este recompensată cu Premiul A.
I. Nevostraev, iar lui îi este oferit postul de lector la
catedra de „Istoria filozofiei” la ATM.
August. Se mută de la mănăstire într-o casă mică pe strada
Petropavlovskaia din Sergiev Posad.
23 Septembrie. După susţinerea a două prelegeri de probă despre „Antonimiile cosmologice ale lui Kant” și
„Despre rădăcinile general-umane ale idealismului”
(publicate în Sergiev Posad, 1909) el își începe noua carieră de lector și, probabil pentru a contribui la bugetul
familiei după moartea tatălui său, predă matematică și
cosmografie la Liceul de fete din Sergiev Posad.
6 Noiembrie. Ţine o cuvântare la înmormântarea lui Georgii Kharalampiev ‘Pap-Kharalampiev’. Primele opt
„Scrisori către un prieten”, care aveau să formeze cea
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mai mare parte a Stâlpului și temeliei Adevărului, au
fost publicate în reviste (‘Stolp i utverzhdenie istiny.
Pis’ma k drugu’, Voprosy religii, No. 2, 1908 și ‘Stolp i
utverzhdenie istiny. Pis’mo vos’moe’, Religiia i zhizn’,
No. 2, 1908). Un indicator timpuriu al interesului din
ce în ce mai mare al lui F. pentru cultura materială a
fost un articol despre un monument falic de la Mănăstirea Kotakhevski (‘Fallicheskii pamiatnik Kotakhevskogo monastyria’, Zhtvaia starina, No. 1, 1908).
1909 Căsătoria lui Serghei Troiţki cu Olga, sora lui F., dă
naștere unei depresii exacerbate de nesiguranţa privitoare la chemarea sa academică. Încă atras de viaţa
monahală, F. este din nou convins de către duhovnicul său, episcopul Antoni, să nu se călugărească deși
nici nu dorește să se căsătorească, condiţie necesară
pentru hirotonirea ca preot al Bisericii Ortodoxe pentru cel care nu este călugăr. Fiind tulburat datorită
lipsei lui Isidor și Troiţki din ceea ce i se pare acum a
fi atmosfera fariseică a Academiei, el este sprĳinit pe
parcursul unei perioade dificile de vechiul său prieten
El’chaninov și de noul său prieten Vasilii Giatsintov.
Împreună cu El’chaninov, F. scrie un articol despre
„Ortodoxie” pentru Istoria religiei, care apare în acel
an sub conducerea redacţională a primului. El își
vede printată colecţia de chastushki cu propria sa introducere ‘Neskol’ko zamechanii k sobraniiu chastushek Kostromskoi gubernii nerektovskogo uezda’.
Mai abstracte sunt un eseu despre „Limitele gnoseologiei” (‘Predely gnoseologii. Osnovnaia antinomiia
teorii znanii’, Bogslovskii vestnik, No. 1, 1913) și o cronică făcută unei cărţi de gramatică rusă scrisă de A.
Vetukhov, Bogoslovskii vestnik, No. 5, 1909.
1910 F. alcătuiește o apărare înflăcărată a metodelor sale
de predare platonice în ‘Lektsia lectio’, în locul unei
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introduceri făcute unui curs de prelegeri publicat referitor la religia din Grecia Antică, publicată separat
în Bogoslovskii vestnik, No. 4, 1910). Îndoielile lui cu
privire la vocaţia teologică sunt rezolvate doar datorită căsătoriei sale neașteptate din 23 august cu sora
lui Vasili, Anna Mihailovna Giatsintova, profesoară
și fiica unui preot de la ţară. Pe 2 noiembrie, Troiţki
este ucis de un student georgian alienat mintal care,
în ciuda cererilor familiei pentru clemenţă, este executat. F. se împacă cu sora sa Olga și cu amintirea
prietenului său.
1911 Pe 23 și 24 aprilie, F. este hirotonit diacon, iar apoi
preot de către episcopul Fedor (Pozdeievski), rectorul de la ATM, fiindu-i încredinţată parohia de ţară
Blagoveșcenskoe de lângă Sergiev Posad, timp în care
a continuat să fie lector. Pe 3 iunie se naște primul
său fiu, Vasili (geolog). Sunt publicate ultimele „scrisori”, foarte personale, din Stâlpul și temelia adevărului
despre „Prietenie” și „Gelozie”, ‘Druzhba. Iz pisem
drugu. Prilozhenie. Ekskurs o revnosti’, Bogoslovskii
vestnik, Nos 1 și 7, 1911.
1912 Pe 5 aprilie, F. prezintă Academiei ca teză de dizertaţie
textul revizuit Despre adevărul spiritual dar, la sfatul coordonatorului său, episcopul Fedor, exclude pasajele
lirice direct adresate lui Troiţki și cele patru capitole
despre Iad, Sofia, Dragostea frăţească (capitolul despre prietenie) și Gelozie și (din motive financiare după
cum avea să mărturisească mai târziu) o mare parte
din adnotarea amplă făcură „scrisorilor” publicate.
28 Septembrie. F. este confirmat de rector în funcţia de editor al revistei Bogoslovskii vestnik (1912-1917).
Considerând că obligaţiile academice îi lasă puţin
timp pentru parohia din afara orașului, cu părere de
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rău, F. renunţă la aceasta și acceptă, cu binecuvântarea episcopului Antoni, să slujească, mai întâi, ocazional la Bisericile Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului
Serghie, iar, apoi, să fie preot la Capela „Sfânta Maria
Magdalena”, devenită Biserică, atașată unui azil pentru surorile de Crucea Roșie pensionate, azil patronat
de cumnata văduvă a ţarului, Elisaveta Fedorovna
(mai târziu canonizată), unde continuă să slujească
până în 1921.
Cuvântarea lui F., ţinută cu ocazia aniversării de douăzeci și cinci de ani a profesorului Aleksei Ivanovici
Vvedenski (‘Iz adademicheskoi zhizni 25-letnei iubilei
Alekseia Ivanovicha Vvedenskogo’, Bogoslovskii vestnik, No. 2, 1912), confirmă integrarea sa în școala ontologică a gândirii de la ATM și, de asemenea, o nouă
direcţie a gândirii sale departe de poziţia novicelui
care se apropie de Biserică din exterior (întruchipată
în Stâlpul și temelia adevărului) spre contemplarea din
interiorul Bisericii a locului omului în lume.
1913 De-a lungul anilor precedenţi, începând cu 1906, F. se
împrietenise din ce în ce mai mult cu Serghei Bulgakov, care îl ajută să pregătească textul greoi și notele
pentru publicarea de către editura Put’ a lucrării Stâlpul și temelia adevărului și îl implică în viaţa intelectuală și artistică din Moscova și în Cercul căutătorilor
cunoașterii creștine, care se dezvoltase în jurul lui Mikhail Novoselov și a seriilor lui de cărţi apărute sub
amprenta Editurii filozofico-religioase. Atras de faptul că, pentru membrii Cercului, conţinutul este mai
important decât succesul individual, în acest an, F.
este de acord să să scrie introduceri anonime pentru
două volume foarte controversate: părintele călugăr
Antoni (Bulatovici), Apologia credinţei în Numele lui
Dumnezeu și în Numele lui Iisus, publicată în acel an,
și compendiul Israel în trecut, prezent și viitor, publica364
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tă în 1915. Interesul său pentru problema evreiască a
ieșit la iveală prin corespondenţa despre jertfa sângeroasă și despre cazul Beylis avută cu Vasilii Rozanov,
care a publicat anonim, cu denumirea „O scrisoare
din Caucaz”, o scrisoare trimisă lui de F. despre acest
subiect pe 28 septembrie și, în notele pentru Sakharna,
următoarele scrisori din octombrie-noiembrie despre
„Profesorul Khvolison și uciderea ritualică” și „Evreii și destinul creștinilor”. Introducerea făcută pentru
Bulatovici îl implică pe F. într-o polemică neîntreruptă (lucru care nu i-a plăcut și s-a străduit să fie, pe
cât posibil, reţinut și impersonal) despre practica rugăciunii lui Iisus, care supravieţuiește spasmodic în
anii 1920. De asemenea, este absorbit de activitatea
editorială a revistei Bogoslovskii vestnik; în Nr. 1, publică fragmente din propriile sale prelegeri „Despre
limitele gnoseologiei” și începe serializarea „Studiilor Apocalipsei” lui A. M. Bukharev (serializate până
în 1916), o lucrare din secolul al XIX-lea interzisă de
către Sinod. Pentru Nr. 6, el contribuie cu un articol
despre „Stratificarea culturii egeene”.
Notele sale referitoare la atacul arhiepiscopului Nikon legat de „Marea ispită privitoare la Numele cel
mai Sfânt al lui Dumnezeu” și un articol despre întemeierea Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie
‘Na Makovtse’, scris în mai-iunie și care se intenţiona
a fi introducerea următoarei sale cărţi pe care deja
o numise „La cumpăna gândirii” (U vodorazdelov
mysli), au rămas nepublicate.
A publicat teza de dizertaţie Despre adevărul spiritual
(O dukhovnoi istine, Opyt pravoslovnoi teoditsii, Moscova, 1913).
1914 Susţinerea tezei sale de dizertaţie Despre adevărul spiritual pe 19 mai, la care au participat episcopul Antoni,
Ern, Viacheslav Ivanov și alţi moscoviţi distinși, duce
365

Pavel Florenski

la obţinerea diplomei de masterat și la confirmarea
lui Florenski în funcţia de profesor extraordinar în
cadrul Departamentului de istorie a filozofiei. Publicarea Stâlpului și temeliei adevărului (Stolpi i utverzhdenie istiny, Put’, Moscova, 1914), versiunea completă a
lucrării Despre adevărul spiritual completată cu pasajele lirice, notele numeroase și cele patru capitole lipsă, confirmă statutul lui F. ca unul dintre gânditorii
religioși importanţi ai epocii, oferind o punte pentru
multe persoane șovăitoare ale culturii seculare pentru a accepta Biserica Ortodoxă.
Alte publicaţii sunt discursul său pentru susţinerea
tezei de dizertaţie (‘Razum i dialektika. Vstupitel’noe
slovo pred zashchitoi na stepen’ magistra knigi: „O
Dukhovnoi Istine”, Moscova, 1913 skazannogo 19ogo
maia 1914 goda’, Bogoslwskii vestnik, No. 9, 1914) și o
publicaţie ulterioară din arhiva lui Mașkin (‘Pis’ma
o Protoiereia Valentina Nikolaevicha Amfiteatrova k
Ekaterine Mikhailovne i k o Arkhimandritu Serapionu Mashkinu’ Bogoslovskii vestnik, Nos 7-8, 1914).
August. Declararea războiului.
Noiembrie. Olga, sora lui F., moare la Tbilisi din cauza tuberculozei.
1915 24 ianuarie – 23 februarie. F. slujește pe front ca preot într-un tren al Crucii Roșii, dar fiind descurajat de
către episcopul Antoni datorită responsabilităţilor familiale mai mari ca niciodată, renunţă.
20 aprilie. F. și familia se mută într-o casă nouă pe
strada Dvorianskaia (mai târziu Pionerskaia) din Sergiev Posad.
Vara. F. le instalează pe mama și pe sora sa mai mică
Raisa într-un apartament din Moscova pe strada
Novokoniushnyi pereulok (acum strada Burdenko
16/12, apt. 51). Ambele locuinţe sunt încă în posesia
urmașilor lui.
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14 decembrie. Se naște cel de-al doilea fiu, Kiril (geochimist, astro-geolog și mineralog).
„Sensul idealismului” (‘Smysl’ idealizma’ V pamiati stoletia (1814-1914), Imp. ATM Sbornik statei, T II, Sergiev Posad)
este publicat într-o colecţie centenară de articole pentru
ATM și un articol provocat de discuţia de inspiraţie mistică cu Viacheslav Ivanov despre înţelesul exact al versetelor din Epistola către Filipeni 2,6-8 (‘Ne voskhishchenii a
nepsheva (FiL 2.6-8). K suzheniiu o mistike’, Bogoslovskii
vestnik, No. 7, 1915). Novoselov publică colecţia Israel în
trecut, prezent și viitor cu introducerea anonimă a lui F.,
bazată în mare parte pe Sfântul Pavel.
1916 Publicaţiile includ o controversată cronică-pamflet a
unei cărţi despre slavofilul Khomiakov (Okolo Khomiakova, Sergiev Posad, 1916), care duce la niște dezacorduri cu Novoselov și cercul lui, un necrolog pentru Fedor Dmitrievich Samarin, membru fondator al
cercului, (‘Fedoru Dmitrievichu Samarinu nekrolog’,
Bogoslovskii vestnik, Nos 10-12) și un articol despre
simbolismul numărului (‘Privedenie chisel. K matematicheskomu obosnovaniiu chislovoi simvoliki’,
Bogoslovskii vestnik, No. 6). Până în 1993, o critică detaliată a tezei de dizertaţie a lui A. Tuberovsky, „Despre Învierea lui Hristos”, a rămas nepublicată. Conspectul pentru o prelegere despre istorie, genealogie
și ereditate (‘Imia roda: Istoriia, rodoslovie, i nasledstvennost’. Ob istoricheskom poznanii’) a fost publicat
pentru prima dată în cele patru volume de Opere. În
perioada septembrie-noiembrie, F. începe să-și dicteze memoriile intitulate Copiilor mei, la care avea să se
întoarcă din timp în timp în următorii zece ani.
În acea toamnă, poetul Khlebnikov, în timpul unei
vizite făcute lui F. în Sergiev Posad, l-a numit unul
dintre „președinţii lumii.”
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1917 Ianuarie. F., împreună cu Novoselov, Bulgakov și alţi
gânditori creștini, îl vizitează pe artistul Nesterov.
În mai, în urma Revoluţiei din februarie, care provoacă imediat tulburare atât în Biserică, cât și în stat, Nesterov pictează „Filozofii”, cunoscutul tablou cu F. și
Bulgakov în grădina din Sergiev Posad.
3 mai. F. își dă demisia din funcţia de editor al revistei
Bogoslovskii vestnik, șocat fiind de potenţialul Bisericii
de a se autodistruge, evidenţiat, printre altele, prin
atacurile asupra episcopului Fedor, care fusese demis
din funcţia de rector al Academiei. În aceeași lună, el
îi scrie lui Bulgakov violenta „mărturisire civică” și,
alarmat de pesimisul lui L’vov, pentru scurt timp procurator al Sfântului Sinod, începe o serie de scrisori către soţie și copii, în cazul în care persecuţia creștinilor
pe care deja o prevede i-ar provoca moartea.
Mai-Iunie. F. adaugă sarcinii sale academice obișnuite
o serie de prelegeri despre „Filozofia cultului” pentru
societatea profesorilor din Moscova.
Mai târziu, în acea vară, Vasilii Rozanov, devastat de
închiderea ziarului Novoe vremia (principala lui sursă
de venit) și de lipsurile din perioada războiului, caută
adăpost la familia acestuia din Sergiev Posad. F. face
tot ce poate pentru a-l ajuta, atât din punct de vedere
material, cât și din punct de vedere spiritual.
15 august. Are loc, după 217 ani, deschiderea lucrărilor Primului Sinod Local al Bisericii Ortodoxe Ruse.
F. și Bulgakov sunt implicaţi în comisii, care se pregătesc să discute despre educaţia clerului și despre
reconcilierea cu cei care slăvesc Numele.
22 Octombrie. F. este invitat să se alăture Comisiei
pentru conservarea artei și antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie, unde
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muncește ca secretar și acceptă responsabilitatea legată de Veșmântar.
F. privește lovitura din octombrie nu atât de mult ca
înăbușirea democraţiei în formare, cât mai degrabă
ca un rezultat logic al Revoluţiei din februarie și, într-adevăr, a întregii dezvoltări anterioare a societăţii
umaniste burgheze.
Ultimele sale publicaţii în revista Bogoslovskii vestnik
marchează o întoarcere la o sarcină neterminată de
răspândire a vieţii și a operelor lui Serapion Mașkin
(‘Dannye k zhizneopisaniiu arkh. Serapiona Mashkina’ and ‘Khronologisheskaia schema zhizni otsa arkhimandrita Serapiona Mashkina’, Bogoslovskii vestnik,
No. 2-3). Cooperarea cu Serghei Bulgakov generează
publicarea din manuscrisele lăsate de Anna Nikolaevna Shmidt, o admiratoare ciudată a lui Vladimir
Soloviev, la care F. contribuie cu o introducere (A. N.
Shmidt, Iz rukoptsel Anny Nikolaevnoi Shmidt, Moscova, 1917). Memoriile despre prietenul lui F., Vladimir
Ern, care a murit în acea primăvară, apar în toamnă
(‘Pamiati Vladimira Frantsevicha Erna’, Khristianskaia
mysl’, No. 11-12, 1917) , la fel cum se întâmplă și cu o
predică despre Adormirea Maicii Domnului (‘Zemnoi put’ Bogomateri. Slovo na den’ Uspeniia Devy
Marii Bogoroditsy’, Vozkhozhdenie, No. 10, 1917).
Un eseu publicat postum despre „Termen” marchează un interes din ce în ce mai mare pentru semn,
termeni și simboluri. De asemenea, au rămas nepublicate pe parcursul vieţii lui Florenski „Conceptul
formei” (‘Poniatie formy’) și o lucrare din cadrul Academiei despre o dispută (‘K istorii odnogo disputa v
Moskovskoi Dukhovnoi Akademii’ ’).
1918 În acest an are loc naţionalizarea, potrivit decretului
din 20 ianuarie (12 februarie), Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie, care presupune evacuarea
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Academiei pentru care F. continuă să ţină prelegeri,
mai întâi, la Donskoi, apoi la Mănăstirea Petrov din
Moscova. Pe 29 martie (11 aprilie) Statul dă ordin ca
racla care conţine moaștele Sfântului Serghie să fie
deschisă și confiscată pentru cercetare știinţifică. Cu
toate acestea, în 28 martie (10 aprilie), F. și alţi membri importanţi ai Comisiei, sub jurământ, au așezat în
taină capul unui prinţ contemporan în locul capului
Sfântului, (ascuns la început în Veșmântar) și pus
înapoi atunci când moaștele au fost aduse înapoi și
mănăstirea redeschisă după cel de-al Doilea Război
Mondial. Între timp, activitatea lui F. pentru Comisie
constă în inventarierea tezaurului, conservarea obiectelor bisericești sfinţite și pregătirea unei tranziţii cât
se poate de omogenă de la Mănăstire la Muzeu al Statului. De-a lungul următorilor doi ani, această muncă
inspiră (direct sau indirect) unele dintre cele mai cunoscute lucrări scrise de F. despre artă, cult și cultură,
niciunele dintre acestea, cu excepţia celor amintite mai
jos, nu au fost publicate în timpul vieţii sale. În 1918
au fost scrise „Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului
Serghie și Rusia” (‘Troitse-Sergieva Lavra i Rossiia’
în cartea Troitse-Sergieva Lavra, Sergiev Posad, 1919),
„Un proiect pentru Muzeul Lavrei Sf. Treime a Sf.
Serghie” (scris pe 26 februarie, publicat pentru prima
dată în 1984), „Căi și puncte ale concentrării” (‘Puti
i sredotochiia’, first published 1986), „Slujba Bisericii
ca o sinteză a artelor” (‘Khramovoe deistvie kak sintez iskusstv’, Makovets, No. 1, 1922), „Dialectica” (‘Dialektika’, revizuită în 1922, publicată pentru prima
dată în 1922), „Descrierea simbolică” (‘Simvolicheskoe
opisanie’, Feniks, No. 1, 1922), „Antinomia limbajului”
(‘Antinomiia iazyka’, publicată pentru prima dată în
1986) și șase articole scrise în luna mai pentru ciclul
„Filozofia cultului”, publicate pentru prima dată în
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1977: „Frica de Dumnezeu” (‘Strakh Bozhii’), „Cult și
filozofie” (‘Kul’t i filosofiia’), „Cult, religie și cultură”
(‘Kul’t, religiia i kul’tura’), „Împărtășanie și ritualuri”
(‘Tainstvo i obriady’), „Sfinţirea realităţii” (‘Osviashchenie real’nosti’), plus un articol despre cele șapte
Taine (‘Deduktsiia semi tainstv’).
21 februarie. Se naște prima fiică și cel de-al treilea
copil al lui F., Olga Pavlovna (botanist, m. Sergei Zosimovich Trubachev în 1946).
1919 F. continuă să ţină prelegeri și să se pregătească pentru Sinodul Bisericii. În ciuda faptului că sesiunea
Sinodului din 19 iunie (2 iulie) și până pe 7 (20) septembrie 1918 avea să se dovedească a fi ultima, încă
se spera că patriarhul Tikhon va putea să adauge și
alte sesiuni în 1919 și 1920, o speranţă care a fost distrusă de confiscarea bolșevică a pământurilor, fondurilor și proprietăţii Bisericii și de șansele fluctuante
ale Războiului Civil și de vitregia soartei și distrugerea excesivă prin care au trecut toate segmentele de
populaţie în perioada războiului comunist. Problema
reformei din Institutele teologice de înaltă educaţie
nu a fost, așadar, niciodată discutată din cauza lipsei de timp, iar Comisia pentru judecarea controversei Numelui lui Dumnezeu nu s-a întrunit niciodată,
dar F. a continuat să lucreze la aceste două probleme
până în 1920. Pentru a-și sprĳini familia tot mai mare,
el se angajează la Institutul de Educaţie Populară din
Sergiev, unde predă studenţilor fizică, administrează
laboratorul și organizează cursuri de geometrie, matematică, astronomie și istoria culturii materiale.
Potopul de publicaţii despre religie și artă continuă.
El termină articolul început anul trecut despre „Icoanele de rugăciune ale Sfântului Serghie” (‘Molennye
ikony prepodobnogo Sergiia’, publicat pentru prima
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dată în 1969), scrie importantul articol despre „Perspectiva inversă” (‘Obratnaia perspektiva’, publicat
pentru prima dată în 1967), iar în octombrie, frumosul articol „Semnele celeste” (‘Nebesnye znameniia.
Razmyshleniia o simvolike svetov’, Makovets, No. 2,
1922). Din martie până în aprilie continuă să-și dicteze amintirile din copilărie, publicate pentru prima
dată în 1988 în revista Literaturnaia ucheba, apoi în lucrarea Copiilor mei (Detiatn tnoim, 1992).
De asemenea, în acest an apare prima dintre multele
publicaţii despre fizica aplicată, un hectograf intitulat
‘Vychislenie vektora elektricheskogo polia na vilkakh
obmotki transformatora’, Moscova, 1919 (‘Calculul
vectorului câmpului electric al lamelelor transformatoarelor’).
1920 Pe 20 aprilie apare decretul lui Lenin „Pentru transformarea Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie
într-un muzeu”. În postura de secretar al Comisiei
pentru conservarea artei și antichităţilor, F. pregătește
un raport despre activităţile lor (‘Doklad k kommissii
po okhrane pamiatnikov iskusstva i stariny TroitseSergeevoi Lavry’, publicat pentru prima dată în 1984)
pentru Departamentul pentru problemele Muzeelor
și Conservarea Operelor de Artă și a Antichităţilor
de la Narkompross (Comisariatul popular pentru
educaţie) unde A. S. Kocharsky lucrează ca și comisar pentru conservarea mănăstirii, de asemenea, de
care se ocupă și secţiunea bizantină a MkhIM (Cercetarea Istorico-artistică și Muzeele din Moscova). O
carte sponsorizată de aceste departamente și pregătită pentru comisie este, cu toate acestea, interzisă, iar
materialul tipărit este distrus.
Mai-iulie. F. continuă să își dicteze memoriile (capitolele Pristan’ i bul’var’ și ‘Osobennoe’) iar, peste vară,
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lucrează cu profesorul I. F. Ognev la utilizările unui
ultramicroscop la Institutul histologic din cadrul
Universităţii din Moscova.
14 septembrie. F. este numit specialist în argint și în
materiale elaborate artistic la noul Muzeu-Lavră și
aproximativ în același timp începe să lucreze ca și
consultant al Carbolitului, în calitate de șef al departamentului de experimente în producţie la fabrica lor
și, în general, de experimente știinţifice și tehnice. Începe să lucreze ca instructor la cursurile de cercetare
știinţifică.
În tot acest timp continuă să ţină prelegeri la ATM,
înnoindu-și și actualizându-și constant conţinutul
prelegerilor și, în perioada iunie-iulie, scrie un articol
cheie despre limbaj „Cuvântul ca magie” (‘Magichnost’ slova’, nepublicat până în 1988).
1921 Pe 9/22 ianuarie, F. se transferă la Comisia de Stat
pentru Electrificarea Uniunii Sovietice (Glavelektro
VSNKh RSFSR – mai târziu Glavelektro), unde se
ocupă cu cercetarea. În luna octombrie participă îmbrăcat în sutana sa obișnuită la cea de Treisprezecea
Conferinţă Electrotehnică pentru a discuta planul trimis de GOELRO. La sugestia prietenului său, artistul
Vladimir Favorsky, el este ales să citească săptămânal
la Atelierele Superioare de Artă și de Studii Tehnice
(Vkhutemas) prelegeri despre „Analiza spaţiului în
operele de artă”, (unde sutana dă naștere unui distih batjocoritor din partea lui Vladimir Maiakovsky).
Cursul său din această toamnă pentru ATM, ţinut
acum la Mănăstirea Petrov, se intitulează „Locul cultural istoric al viziunii creștine asupra lumii”, note
care sunt publicate în Opere. Pentru unul dintre aceste locuri de muncă el scrie un curriculum vitae (publicat pentru prima dată în 1982) și termină un raport
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pentru Sinodul Bisericii, care nu s-a mai întrunit niciodată, despre controversa Numelui lui Dumnezeu
(‘Ob imeni Bozhem’, publicat pentru prima dată în
Opere). Hectograful publicat în 1919 este acceptat
sub o denumire puţin modificată de către Buletinul
de la Glavelektro: ‘Calculation of the electric gradient on the coils of transformer windings’ (‘Calcularea
gradientului electric în bobinele transformatorului’)
(‘Vychislenie elektricheskogo gradienta na vitkax obmotki transformatora’, Biuleten’ texnicheckogo otdela
glavelektro, Seriia IV, Moscova, 1921).
26 octombrie. Se naște cel de-al treilea fiu al lui F.,
Mikhail (Mika) (geolog).
1922 Continuă să lucreze la mai multe departamente pentru Carbolit (mecanic, chimic, sectorul de înaltă tensiune și de cercetare), să ţină prelegeri la Vkhutemas și
se alătură grupului Makovets.
În ianuarie încheie lungul articol „Iconostasul”, la
care lucrase din 1917 (‘Ikonostasis’, publicat pentru
prima dată în 1969). De asemenea, F. se întoarce la
studiul universitar nepublicat „Mărimi imaginare în
geometrie” și îl publică împreună cu o copertă realizată de Favorsky și cu niște anexe, o explicaţie despre
copertă și o reconsiderare a fixării spaţiului lui Dante
în Divina Comedie în lumina noii geometrii (Mnimosti
v geometrii, Pomor’e, Moscova, 1922).
Editura independentă Pomor’e anunţă pregătirea pentru publicarea noii cărţi filozofico-religioase scrisă de
F. „La cumpăna gândirii” și pentru această carte, de-a
lungul verii și până toamna, scrie o serie de articole
care concretizează gama sa actuală de interese văzute
din punctul de vedere al unui cleric practicant. Încă o
dată se întoarce la problema Numelui lui Dumnezeu
(‘Imiaslavie kak filososkaia predposylka’, lucrare pu374
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blicată pentru prima dată în 1988), scrie excepţional
despre martiriu în articolul „Martorii” (‘Svideteli’,
publicat pentru prima dată în 1977), despre lingvistică și religie (‘Slovesnoe sluzhenie. Molltva’, lucrare
publicată prima dată în 1977; ‘Stroenie Slova’, lucrare publicată prima dată în 1972 și ‘Itogi’, prima dată
publicat în 1974). În acest an a fost încheiată o altă serie de articole despre omul ca lăcătuș și despre om în
economie, atât materială cât și divină (‘Homo Faber’,
publicat prima dată în 1984, ‘Prodolzhenie nashikh
chuvstv’, publicat prima dată în 1992; ‘Organoproektsia’, publicat prima dată cu Comisiile în 1969, în
întregime în Opere; ‘Khoziaistvo’, publicat prima dată
în 1992; ‘Makrokozm I mikrokozm’, publicat prima
dată în 1983). „Numerele pitagoreice” (‘Pifagorevye
chisla’ scrisă în octombrie 1922, publicată prima dată
în 1971) inspiră o copertă realizată de Favorsky pentru o carte pe care intenţionează să o numească Numărul ca formă (Chislo kak forma), intenţie care, însă,
nu se materializează. De asemenea, colaborarea dintre artist și gânditor rezultă în două portrete în creion
făcute lui F. și o copertă.
1923 F. termină „Testamentul” sau „Scrisori către copiii
mei”, pe care le începuse în 1917 (publicate în cele
din urmă în Copiilor mei, 1977) și muncește din greu
la memoriul său, completând capitolele despre „Religie” și „Natură” în aprilie-mai, iar despre „Știinţă” în
noiembrie-decembrie.
Un rod târziu al lucrării sale cu Comisia îl reprezintă o
descriere detaliată a colecţiei panaghiilor Lavrei, pandantive ornamentale cu reprezentări în relief a icoanei Teotokos, a lui Hristos, sau, ocazional, a Sfinţilor
Bisericii purtate de preoţi (Opis’ panagii Sergeevoi Lavry XII - XIX vekov, Sergiev Posad, 1923). Un articol
„Despre realism” (‘O realizme’, publicat prima dată
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în Opere) indică o preocupare continuă pentru problemele artistice și o introducere extraordinară pentru
un dicţionar de simboluri (Symbolarium), intenţie nerealizată cu Belîi și Voloshin (‘Symbolarium [Slovar’
simvolov]. Predislovie’, publicată prima dată în 1971).
Articolele care au legătură mai directă cu problemele
Bisericii sunt „Notă despre vechiul ritualism” (‘Zapiska o staroobriadchestve’, publicat prima dată în 1990)
și „Meditaţii asupra morţii părintelui Aleksei Mechev’
(‘Rassuzhdenie na sluchai konchiny otsa Alekseia Mecheva’, publicat prima dată în 1966).
14 mai. O vizită din partea unui reprezentant al Crucii Roșii Americane, Mr. Coulton, îi oferă șansa de a
face auzit glasul culturii creștine ruse în alte părţi ale
lumii, iar F. îi oferă acestuia, pentru a însoţi un articol
scris de bătrânul său profesor Lopatin, care murise în
1920, un articol despre „Ortodoxie” (‘Zapiska o pravoslavii’, publicat prima dată în Opere) și un alt articol despre „Creștinism și cultură”, care a fost publicat
în traducerea lui Coulton în The Pilgrim, No. 4, 1924, o
revistă editată de William Temple, atunci episcop de
Manchester.
În acest an, F. începe să lucreze la „Nume” (‘Imena’)
și publică două articole tehnice: „Despre formularea
legii electro-magnetismului” și „Cercetarea experimentală a câmpurilor electrice” (‘O formulirovke
zakonov elektromagnetizma’ Elektrichestvo, No. 11 și
‘Eksperimental’noe issledovanie elektricheskikh polei’, Elektrichestvo, 1923, No. 7/8).
1924 Criza spirituală. Închiderea casei pentru surorile de
Crucea Roșie retrase îl lasă pe F. fără parohie și, cu
toate că el continuă să slujească în mai multe biserici
din Moscova, el nu își mai poate ajuta familia din
poziţia de preot. Cu toate acestea, în fizica aplicată are
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din ce în ce mai mult succes și, în acest an, este obligat
să facă faţă situaţiei că nu va termina sau nu va publica „La cumpăna gândirii” (pentru care, multe din
lucrările sale recente trebuiau să contribuie) sub autoritatea Sovietică și, prin urmare, ar trebui să-și canalizeze energia către activităţile care au mare căutare.
Este ales membru al Comisiei sovietice electrotehnice
centrale de la Glavelektro VSNk SSSR, își începe activitatea la Comisia normelor și regulilor electrotehnice
din Moscova (MOKEN) și participă la o Ediţie specială sovietică pentru îmbunătăţirea calităţii producţiei.
Iunie. F. termină o lucrare despre părintele Aleksei
Mechev (publicată prima dată în 1990) și continuă o
meditaţie despre artă la care se ocupase din 1921, Legea iluziei (Zakon illiuzii, publicată prima dată în 1971).
Cartea despre aplicaţia tehnică a Dialecticii (Dialektriki
i ikh tekhnicheskoe primenenie, Moscova, 1924) și două
articole pentru reviste tehnice: „Spaţiul, materialul și
mediul” și „Ultramicroscopul cu forfecare” (‘Prostranstvo, macca, sreda’, Elektrichestvo, No. 8 și ‘Ultra-mikroskop so sdvigom’, Tekhniko-ekonomicheskii vestnik,
No. 5) aduc beneficii imediate pentru familia sa.
Nu mai predă la Vkhutemas.
11 octombrie. Se naște cel de-al cincilea și ultimul copil, Maria (Tin-a-Tin) (chimist).
În acest an, artistul V. A. Komarovsky realizează trei
portrete de-ale lui F.
1925 Este numit director al Departamentului de materiale (Materialovedenia) de la Institutul de Stat de Cercetare Electrotehnică (GEEN) și, la începutul verii,
este trimis de GEEN în Caucaz pentru a investiga
posibilităţile de producere a bazaltului sinterizat,
luându-i cu el pe fiii lui mai mari. În perioada august377
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septembrie, el începe din nou să-și dicteze memoriile,
capitolul ‘Obval’, („prăbușire”), publicat prima dată
în 1977) și termină de scris prelegerile despre spaţiul
pictorial pentru Vkhutemas (Analiz prostranstvennosti v khudozhestvenno-izobraziteinykh proizvedeniiakh,
publicate prima dată în 1993). Cu ocazia unei slujbe
în memoria soldaţilor morţi în război, ţine o predică
(‘Slovo pered panikhidoi ob usopshikh voinakh’, publicată doar în carte de S. L. Kravec, O krasote dukhovnoi. P. A. Florenskii: religiozno-nravstvennye vozreniia,
Znanie, Moscova, 1990). Ca întotdeauna, publicaţiile
tehnice merg mai bine și includ „Resursele energetice ale lumii” (‘Zapasy mirovoi energii’, Elektrifikatsia, No. 1); „O cercetare nouă despre electro-chimia
celulelor electrice și bateriilor reîncărcabile” (‘Novye
raboty v elektrokhimike elmentov i akkumuliatorov’,
Elektrichestvo, No. 6); un hectograf despre „Pregătirea bazaltului sinterizat” (‘Proizvodstvo plavlennogo
bazal’ta’, Moscova, 1925); „Standarde tehnice pentru separarea materialelor (amestecurilor) izolatoare
pentru umplerea mufelor de joasă și înaltă tensiune
până la 11 K volts’.” (‘Tekhnichoskie usloviia na izoliruiushchie sostavy (kompoundy) dlia zalivki mu kabelei sil’nogo toka nizkogo i vysokogo napriazheniia’, Elektrichestvo, No. 9).
1926 Continuă să lucreze pentru GEEN, pe care o reprezintă la o conferinţă din perioada 9-11 noiembrie „Despre sursele curentului electric”, unde citește o lucrare
despre fabricarea celulelor electrice (‘Po elementnomu delu’, publicată într-o carte multiplicată de proceduri, Moscova, 1927). Pe 12 decembrie vorbește
la un congres festiv din Petrograd, care marchează
cincizeci de ani de la inventarea celulei electrice a lui
Iablochkov și a publicat o lucrare despre realizarea
lui Iablochkov (‘Zaslugi P. N. Iablochkova v element378
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nom dele’, Elektrichestvo, No. 12). El continuă lucrarea
începută în 1924 despre nume (Imena, publicată prima dată în 1993) și încheie o „Notă autobiografică”
pentru Dicţionarul enciclopedic al Institutului bibliografic rus (‘Avtoreferat’, Entsiklopedicheskii slovar’ russkogo bibliograficheskogo Instituta, 1927, publicată aici
fără anumite fragmente).
1927 Începe să lucreze pentru Enciclopedia tehnică, pentru
care, în perioada 1927-1934, contribuie potrivit unor
surse cu 127 de intrări, potrivit altora cu 134, și lucrează ca și co-editor la volumele 1-12 și la volumul 26.
În timpul vizitelor făcute lui Fedor Andreev în Petrograd se împrietenește cu pianista Maria Iudina.
Publicarea unui cărţi scrisă împreună cu Contele Olsuf’ev, cândva conducător al Comisiei pentru
conservarea artei și antichităţilor de la Mănăstirea
Sfânta Treime a Sfântului Serghie, despre Ambrozie,
sculptorul în lemn din secolul al XV-lea de la Mănăstirea Sfânta Treime (Amvrosii, troitskii rezchik XV
veka, Sergiev Posad, 1927), dă naștere unei virulente
campanii de presă împotriva Comisiei și activităţilor
sale, în special a implicării de mai târziu a foștilor
membri („mai mulţi conţi și baroni”) în funcţionarea
muzeului.
Publicaţiile mai puţin controversate includ „Grindina
de mărimea oului de găină” (‘Gradi s kurinnogo iaitsa’, Priroda, No. 7/8), „Despre porozitatea porţelanului
izolator” (Poristost’ izoliatornogo farfora, Moscova,
1927); „Petele solare din timpul eclipsei” (‘Solnechnye
piatna vo vremie zamenia’, Priroda, No. 7/8); „Tabelul
pentru clasificarea funcţională a elementelor galvanice și a bateriilor” (‘Tablitsa funktsional’noi klassifikatsii galvanicheskikh elementov i baterei’, Vestnik
standartizatsii, No. 6).
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1928 F. continuă să lucreze ca autor și editor al volumelor
2-4 ale Enciclopediei Tehnice.
În primăvară, campania împotriva foștilor membri ai Comisiei duce la o serie de arestări din cauza suspiciunii unui complot susţinut de Biserică,
contrarevoluţionar și monarhist. Bisericile Piatnitskaia și Vvedenskaia, la care slujeau foștii călugări ai
mănăstirii, au fost închise, iar obștea simpatizanţilor
apropiaţi împrăștiată, exilată în mai multe părţi ale
Uniunii Sovietice. Oferindu-i-se posibilitatea de a alege între toate locurile „cu excepţia a cinci locuri”, F.
alege Nizhnii Novgorod, unde locuiește și continuă
să lucreze în timpul lunilor iunie, iulie și august. La
intervenţia lui E. P. Peshkova, susţinută cu căldură
de editorii Dicţionarului Tehnic și de funcţionari ai
GEEN, termenul de trei ani de exil este ridicat și în
septembrie F. este repus în funcţia de director al Departamentului de materiale.
Publică volumul Carbolitul: Producerea și proprietăţile
sale (Karbolit. Ego proizvodstvo i svoistva, M, 1928);
contribuţiile pentru Enciclopedia Tehnică și (despre azbest și bitum și antiseptice pentru lemn) în Marea Enciclopedie Medicală. „Câteva comentarii despre verificarea produsului de calitate” (‘Neskol’ko zamechanii
ob otsenke kachestva produktsii’, Vestnik teoreticheskoi
in eksperirnental’noi elect rot ekhniki, No. 11); împreună
cu A. Slavatinsky publică ‘Nouă „depunere” din fier
meteorit’ (‘Novaia „zalezh” meteoritnogo zheleza’,
Priroda, No. 14); „Noi informaţii despre razele cosmice” (‘Novye dannye o kosmicheskikh luchakh’,
Priroda, No. 11); „Noul termoelement care conţine
seleniu” (Novyi termoelement s cerelom’, Priroda,
No. 12); „Despre economia bateriei electrice zinc”
(Ekonomiia elementnogo tsinka’, Vestnik teoreticheskoi
i eksperirnental’noi elektrotekhniki, No. 1).
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1929 F. glumește că s-a întors din exil la muncă forţată, atât
de puternică este presiunea muncii sale știinţifice.
15-19. Ia parte la prima Conferinţă a întregii naţiuni
despre materialele electroizolante.
Iunie. Conferinţă despre grafit.
Iulie. Alte conferinţe.
Publicaţiile includ volumele 5-9 ale Dicţionarului Tehnic, „Din istoria geometriei non-euclidiene” (‘Iz istorii
neevklidovoi geometrii’, Priroda, No. 3); „Despre eficientizarea montării și umplerii cutiei de distribuţie”
(‘K voprosu o ratsionalizatsii montazha i zalivki
kabel’nykh mu ’, Vestnik eksperirnental’noi i teoreticheskoi electrotekhniki, No. 1); „Despre constantele dielectrice ale dielectricii neafectate de radiaţia ionizantă” (Nezavisimost’ dielektricheskogo ko-eﬃtsienta
dialektrikov ot radioaktivnogo vozdeistviia’, Priroda,
No. 5). Împreună cu N. D. Niuberg’, „O nouă tehnică
pentru estimarea friabilităţii presiunii electrice’ (‘’Novyi metod otsenki lomkosti elektrotekhnicheskogo
presshaka’, Vestnik teoreticheskoi i eksperimental’noi
elektrotekhniki, No. 2); „Triboelectricitatea metalelor”
(‘Triboelektrichestvo metallov’, Priroda, No. 4); cu
V. M. Moiseev „Electrozii cu suprafaţă redusă” (‘Elementnye elektrody sokrashchennoi poverkhnosti’,
Vestnik teoreticheskoi i eksperimental’noi elektrotekhniki, No. 2); cu A. S. Slavatinsky „Cărbunii conductori
electrici” (‘Elementnye ugli’, Vestnik eksperimental’noi
i teoreticheskoi elektrotekhniki, No. 6).
1930 5 ianuarie. Este numit director știinţific adjunct la K.
A. Krug pentru problemele știinţifice de la Institutul
electric al întregii Uniuni.
Continuă să lucreze la Departamentul de materiale
de la GEEN (acum VEI) și preia conducerea departamentelor tehnice care au de-a face cu vidul, razele X,
măsura și lumina.
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Publicaţiile includ: volumele 10-12 ale Enciclopediei
tehnice (la toate, dar mai ales la ultimul a fost editor
șef și a adus multe contribuţii):
•

un articol în cadrul Conferinţei din perioada 15-19
mai 1929 scris împreună cu N. German și M. Mantrov despre „Importanţa efectelor de suprafaţă ale
durabilităţii mineralului foios izolator” (‘Znachenie
poverkhostnykh iavlenii v sluzhbe sliudy’, Voprosy
izoliatsii v elektotekhnike. Trudy Konferentsii po elektro
izoliruiushchtm materialam, Moscova-Leningrad, 1930;

•

„Observaţii despre proprietăţile de suprafaţă ale mineralului foios izolator” (‘Nabliudeniia v oblasti poverkhnostnykh svoistv sliudy’, Vestnik elektrotekhniki,
No. 2);

•

„Studii despre grafit la Institutul unional de cercetare
electrotehnică” (‘Raboty po grafitu vo Vsesoiuznom
elektrotekhnicheskom
nauchno-issledovatel’skom
institute’, Gornyi Zhurnal);

•

împreună cu N. Z. Dnestrovsky „Îmbinarea cablurilor electrice din fier” (‘Srashchivanie zheleznykh provodov’, Vestnik elektrotekhniki, No. 9/10);

•

împreună cu N. D., „Limitele temperaturii pentru
utilizarea bateriilor reîncărcabile alcaline din fier și
nichel” (‘Temperaturnye granitsy primen-imosti shchelochnykh zhelezenikalevykh akkumuliatorov’,
Vestnik eletrotekhniki, No. 3);

•

cu P. A. Kremlevsky, „Testul Feroxyl al rezistenţei
învelișurilor subţiri protective din nichel și staniu pe
suprafeţele din fier” (‘Feroksilovoe ispytanie nadezhnosti nikelevykh i olovianykh zashchitnykh plenok po
poverkhnosti zheleza’, Vestnik elektrotekhniki, No. 9/10);
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•

împreună cu K. T. Metel’kind și V. V. Maksorov, „Metoda electrochimică pentru pregătirea antrachinonei”
(‘Elektrokhimicheskii sposob polucheniia antragidrokhanona’, Vestnik elektrotekhniki, No. 11/12).

1931 20-24 februarie. F. ia parte la Conferinţa unională
despre Materiale Electroizolante.
Mai, iunie, iulie. F. merge într-o expediţie VEI pentru a
studia depozitele de grafit din Marioupol, de minereu
de fier din Kerch și de magneziu din Tbilisi și Chiatura.
Publicaţiile includ:
•

intrări pentru volumele 13-15 ale Enciclopediei tehnice.

•

împreună cu M. A. Tserevitinov, o lucrare despre
porozitatea porţelanului izolator care este conspectul unei lucrări trimise celei de-a doua Conferinţe
Internaţionale despre energetică, Berlin, 1930 (‘Poristost’ izoliatornogo farfora. Kratkoe izlozhenie doklada na 2-oi mezhdunarodnoi Konferetitsii po energetike v Berline’, Elektrotekhnicheskii zhurnal, No. 3/4);

•

cu R. A. Andrianov, de asemenea, despre „Stabilitatea dielectricii organice faţă de acizi” (‘Kislotostoikost’ organicheskikh dielektrikov’, Elektretekhnicheskii
zhurnal, No. 3/4 and No. 5/6);

•

„Minereul de magneziu pentru elementele galvanice” (Margantsevaia ruda dlia galvanicheskikh elementov’, Eletrotekchnicheskii zhurnal, No. 9);

•

cu B. V. Maksorov, „Material nou pentru pregătirea
materialelor plastice pentru înlocuirea ebonitului (folosind rumeguș și rocă șistoasă)” (Surrogatirovanie
ebonite pomoshch’iu drevesnogo i slant- sevogo peskov’ Elektrotekhnicheskii zhurnal, No. 3/4);
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•

cu K. A. Andrianov și V. Maksorov „Material nou
pentru pregătirea masei plastice pentru înlocuirea
ebonitului” (‘Novyi material dlia izgotovlenia plasticheskikh mass, surrogat- iruiushchikh ebonit’), în
cartea conferinţei ‘Programma i tezisy 2-i konferensii
po elektro-izoliruiushchim materialam 20-24 fevralia’, Moscova, 1931;

•

cu K. T. Metelkin, „Despre oxidarea electro-catalitică
a antracenului în antrachinonă” (‘Ob elektrokalichiaticheskom okislenii antratsena i antrakhinon’, Anilinokrasornaia protnyshlennost, No. 8);

•

cu N. V. Aleksandrov și N. M. Shul’gin, „Experimente
despre modificarea lemnului” (‘Opyty oblagorazhivaniia drevesiny’, Elektrotekhnicheskii zhurnal, No. 5/6);

•

cu N. V. Vorontsov, „Despre prelucrarea cărbunelui
pentru iluminat (electrozi) care emite o radiaţie ultravioletă puternică” (‘Proizvodstvo spetsial’nykh
osvetitel’nykh uglei, bogatykh ultravioletovymi luchami’, Eksperimental’nyi zhurnal, No. 11/12);

•

„Descompunerea substanţelor pentru impregnat cabluri, voltaizarea, forarea pentru uleiuri izolante’,
(‘Razlozhenie propitki kabelei vol’talizatsiia, proboi
izoliatsionnykh masel’, Vestnik Elektrotekhniki, No. 5/6);

•

și cu M. I. Mantrov și D. Z. Budnitskii, „Proprietăţile
electrice epuizate ale minereurilor sovietice” (‘Elektricheskaia krepost’ soiuznykh rud’, Vestnik Elektrotekhniki, 5/6).

1932 27 Februarie. Departamentul de editare și publicare al conducerii Forţelor aeriene sovietice (RKKA)
semnează un contract cu F. pentru a publica un curs
pentru electro- și radio-tehnicieni despre materialul
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știinţific electrotehnic (Kurs elektrotekhnicheskogo materialovedenie dlia elektro i radiotekhnikov).
Pe 4 mai, F. face parte din Comisia pentru standardizarea termenilor tehnici și știinţifici din cadrul
Consiliul de apărare al Uniunii Sovietice. Acum, în
timpul săptămânii, locuiește împreună cu fiii săi Vasilii și Kirill într-un apartament oferit de angajatorii
săi pe strada Pereulok, Scara 43, Bloc 3, Apartament
12, Lefortovo, Moscova și, chiar și în trenul spre și
dinspre Sergiev Posad (sau Zagorsk cum se numește
acum) lumea își amintește de el mereu implicat într-o
conversaţie, captivat de cărţi sau corectând lucrări.
Apare volumul 16 al Enciclopediei tehnice co-ediat de
F. și apar volumele 17-18 la care contribuise cu multe
intrări. Își aduce contribuţia la un Compendiu de date
despre bumbac și fibră pentru izolaţie, Leningrad, 1932
și publică articole: „Fizica în slujba matematicii” (‘Fizika na sluzhbe matematiki’, Sotsialisticheskaia rekonstruktsia i nauka, Numărul 8). Alte publicaţii sunt:
•

„Recipientele bateriilor reîncărcabile” (‘Akkumuliatornye baki’, Generator, No. 5(36), 15 Aprilie);

•

„Azbestul pentru recipientele bateriilor reîncărcabile” (‘Asbest dlia akkumuliatornykh bakov’ în numărul I of Sbornik tsentral’noi akkumuliatornoi laboratorii);

•

cu M. Voronov, „O sursă ie ină de radiaţie ultravioletă” (‘Deshevyi istochnik ultravioletovoi radiatsii’,
Sotsialisticheskaia rekonstruktsia i nauka, Numărul 3);

•

cu M. I. Mantrov, K. A. Makarov și I. G. Machina,
„Despre subiectul avariilor la turbogeneratoare” (‘K
voprosu ob avariiakh turbogeneratorov’, Teoreticheskaia i eksperimental’naia elektrotekhnik, No. 3);
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•

„Materiale noi obţinute din porumbul rezidual” (‘Novye materially iz otkhodov kukuruzy’, Plasticheskie
massy, No. 1);

•

cu M. Voronov, „Despre prelucrarea cărbunelui
pentru iluminat (electrozi) care emite o radiaţie ultravioletă puternică” (‘Proizvodstvo spetsial’nykh
osvetitel’nykh uglei, bogatykh ul’tra-filetovoi radiatsiei’, Novosti tekhniki, No. 2);

•

cu M. Shik (și el preot), „Standarde ale compoziţiei
chimice și ale constantelor psiho-chimice din USA”
(‘Etalony khimicheskoi sostavi i fiziko-khimicheskikh konstant v SA SSh’, Sotsialisticheshiia rekonstruktsia
i nauka, No. 9/10);

•

și două cronici ale publicaţiilor tehnice germane:
‘Anwendungen der matematischen statistik auf Probleme der Massenfabrikation’, Verlag von J. Springer,
Berlin, 1930 și N. Stager, ‘Elektrotechnische Isoliermaterialen’, Stu gart, 1931 în Sotsialisticheskaia rekonstruktsia i nauka, Numărul 3, respectiv numărul 1.

1933 Noaptea din 25-26 februarie. F. este arestat din ordinul
OGPU din apartamentul său din Lefortovo, Moscova.
26 februarie – 8 august. F. este închis în Închisoarea
Butyrka
4-6 martie. F. a semnat mărturisirile care aduceau o
acuzaţie inventată potrivit căreia ar fi acţionat ca ideolog al unei conspiraţii monarhist-fasciste care se pregătea să invite și să colaboreze cu o mișcare germană
de preluare a conducerii Uniunii Sovietice, sprĳinită
de călugări, preoţi și „sovietele fără bolșevici”.
16 martie. A terminat Presupusa organizare a statului
viitor, care reprezintă manifestul conspiratorilor, dar
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a fost publicat de Literaturnain ucheba în 1991 și din
nou în Opere.
26 iulie. F. este condamnat de un tribunal special alcătuit din trei judecători, pe baza articolului 58, la zece
ani de muncă silnică.
8 august. F. este trimis în lagărul din Estul Siberiei de
la Svobodnyi.
17-21 august. Popasul de la Sverdlovsk.
21 august-16 septembrie. Continuă deportarea de la
Sverdlovsk spre Irktusk.
23 septembrie – 1 octombrie. Se mută de la Irktusk la
Ksenevskaia.
1 octombrie – 29 noiembrie. În lagărul Ksenevskaia
de pe dealurile Altai.
La Ksenevskaia, unde posibilitatea de a studia solul îngheţat este prima dată adusă în discuţie, lui F.
îi vine ideea de a scrie un poem lung despre un fiu
al poporului siberian, Orochen’, mai târziu denumit
‘Oro’ și dedicat celui mai mic fiu al său, Mika, la care
continuă să lucreze până în 1937. Publicat prima dată
de Padeira, Moscova, 1998.
12 decembrie. F. ajunge la Svobodnyi unde locuiește
temporar în baraca No. 4 și rămâne până în luna februarie a anului următor, timp în care este dat un ordin ca el să lucreze la o staţie experimentală de cercetare a solului îngheţat pentru departamentul știinţific
din Bamlag, staţie echipată în mod corespunzător
pentru cercetare.
Martens, editorul șef al Enciclopediei tehnice, intervine
în van pentru F., dar articolele lui continuă să apa387
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ră în volumele 19-22 la fel cum se întâmplă și cu un
articol „Calcularea gradientului electric din bobinele transformatorului” (‘Vychislenie elektricheskogo
gradienta na vitkakh obmotki transformatora’, Zhurnal tekhnicheskoi Ftziki, 13, Numărul I) și cu o cronică
făcută unei alte cărţi germane (Organ der Gesellscha
deutscher Naturforscher und Arzte utid Organ der KaiserWilhelm Gesellsha , J. Springer, Berlin, 20 Jahrgang, in
Sotsialisticheskaia rekonstruktsiia i nauka, Issue I).
1934 10 februarie. F. este trimis la staţia de cercetare a solului îngheţat de la Skovorodino.
20 februarie. F. ajunge la Skovorodino unde rămâne
până pe 1 septembrie.
Februarie/ martie/ aprilie. F. muncește intens împreună cu prietenul său, colegul și tovarășul de prizonierat
P. N. Kapterev la două lucrări „Despre îngheţul apei
în experimentele de laborator” și „Observaţiile asupra îngheţului apei în condiţii naturale” (‘O zamerzanii vody po laboratornym opytam’ and ‘Nabliudeniia
nad zamerzaniem vody v prirodnykh usloviiakh’),
care sunt trimise Academiei de Știinţe.
Aprilie. F. începe să scrie poemul ‘Oro’ și să adune
materiale pentru un dicţionar al limbii Orochen.
10-18 Aprilie. F. este trimis din staţia de la Skovorodino pe linia de cale ferată Baikal-Amur (BAM) pentru a studia gheaţa din lac și din râu și efectul solului
îngheţat asupra puţurilor de prospectare din exploatarea auriferă, asupra mineralelor și asupra copacilor.
Ţine șapte prelegeri și coordonează cinci seminarii
despre solul îngheţat.
Sfârșitul lui aprilie – începutul lui mai. A doua călătorie spre Strelka pe calea ferată BAM.
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1 Mai. F. ţine o prelegere despre solul îngheţat la o
recepţie oficială la Strelka.
Mai-iunie. F. lucrează la formaţiunile din gheaţă și la
o carte intitulată Solul îngheţat și construcţia, în cele
din urmă publicată cu numele lui P. N. Kapterev și N.
I. Bykov (șeful staţiei de la Skovorodino) ca Vechnaia
merztota i stroitel’stvo na nei, Moscova, 1940.
Iulie-august. Ajutată de E. P. Peshkova, Anna Mihailovna îi aduce pe cei trei copii mai mici pentru a-l
vizita pe F. la Skovorodino. Există o speranţă reală
că, dacă Guvernului Sovietic ar putea fi convins să îl
elibereze în străinătate, F. și familia ar găsi refugiu în
Cehoslovacia, dar el descurajează aceste negocieri.
16/17 August. F. este rechemat cu escortă la
Svobodnyi.
17 august – 1 septembrie. F. se află în detenţie solitară
la Svobodnyi.
1 septembrie. F. este trimis la Solovki.
12 septembrie. F. este ţinut în detenţie solitară la Medvezhaia Gora.
13 octombrie. F. a ajuns la Kem’ unde rămâne până
pe 23 octombrie.
23 octombrie. F. ajunge la Solovki unde este ţinut în
„zona de carantină” până pe 15 noiembrie.
15 noiembrie. F. este trimis să muncească la Iodprom
(unde se procesau alge de mare pentru obţinerea iodului) la „laboratorul” lor, unde începe munca pentru obţinerea agar-agarului și pentru care produce
mai mult de zece descoperiri și invenţii brevetate.
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Rămâne la laborator în condiţii destul de acceptabile
până în anul următor.
În acest an apare volumul 23 al Enciclopediei Tehnice la
care F. contribuise cu intrări. El cere familiei sale să negocieze cu editurile pentru a publica anonim orice operă
de-a lui din portofoliu, iar banii datoraţi să fie plătiţi
soţiei lui, și contribuie cu meticulozitate la bugetul familiei prin orice mică recompensă primită în lagăre.
1935 10 Ianuarie. F. ţine o prelegere despre problemele industriei cu alge de la Solovki și în aceeași lună ţine
mai multe prelegeri despre matematică în cercul de
matematică al prizonierilor.
16 ianuarie. F. este mutat din nou într-o celulă de 21
de persoane din Kremlin.
30 ianuarie. Încercarea aparatelor pentru filtrarea iodului inventate de F.
16 februarie -29 august. F. locuiește împreună cu
alţi oameni de știinţă în laboratorul chimic situat în
Phillipov Pustyn (Sihăstria lui Fillip) în pace și liniște
relative.
27 septembrie – 10 octombrie. F. este dus înapoi într-o
celulă mare de 32 de prizonieri.
29 August – 27 septembrie. F. este mutat în vechea
fierărie în afara Kremlinului.
1 octombrie – 20 februarie 1936. F. stă într-o celulă de
4-5 persoane în Nikol’sky Korpus din Kremlin.
1936 20/21 februarie – 15 decembrie. F. locuiește într-o cameră de 5-6 persoane, deasupra fabricii de prelucrare
a iodului, cu ferestrele înspre lacul numit Bannoe Oz390
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ero. El este constant la datorie pentru a supraveghea
mașina Heath Robinson, dar, în martie, își găsește
timp pentru niște prelegeri despre tehnologia și chimia industriei algelor de mare și pentru a organiza
un curs special pentru muncitori.
15 decembrie. F. este mutat într-o cameră separată cu
vedere spre Kremlin într-o aripă veche a Fabricii de
agar-agar (anterior Fabrica de piele).
Spre sfârșitul anului, planul producţiei este imposibil de atins și nu sunt făcute alte perfecţionări ale
mașinilor, astfel că laboratoul se pregătește de încheierea tuturor activităţilor de producţie și de transformarea Lagărului de muncă forţată în închisoare.
1937 13 Iunie. Fabrica este închisă și F. este mutat într-o
celulă cu 40 de foști colegi muncitori de la fabrica de
producere a iodului, pe care, așa cum îi spune soţiei
sale, încearcă să îi vadă ca pe copiii lui, singurul lui
„loc” fiind în patul comun de scânduri între un fermier armean și un dascăl musulman cecen. Odată cu
oprirea producţiei, raţiile devin mai stricte.
3-4 iunie. Familia este informată că i s-a schimbat
sentinţa la „zece ani fără drept de corespondenţă”.
19 iulie. Este primită ultima scrisoare a lui F. trimisă
de la Solovki familiei sale.
25 noiembrie. Un tribunal special alcătuit din trei persoane a TsNKVD din regiunea Leningrad îl condamnă la moarte. Împreună cu alţi prizonieri este mutat
din nou în în Keleinyy Korpus la Porţile Sel’diany.
2-3 decembrie. F. și alţi 1.115 de bărbaţi condamnaţi
sunt mutaţi pe continent.
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8 Decembrie. Sentinţa este executată. În cadrul unei
execuţii în care persoane erau ucise simultan, F. este
împușcat în ceafă într-o celulă folosită în acest scop,
iar corpul său este îngropat într-un mormânt comun
din Toksovo, la 30 de kilometri de Leningrad. Împreună cu el au fost executaţi Kornilii Timofeevich Stoliarov (fiu de preot, n. 1892) și Khasan Abdulkadyrov,
un cecen (de asemenea n. 1892) care lucrase ca locotenent în Armata ţarului.
Familia sa nu a fost informată.
1958-59
F. a fost reabilitat de Autoritatea judecătorească din Moscova și de Autoritatea judecătorească a regiunii Arhanghelsk, cazul iniţial intentat împotriva
lui fiind declarat fără temeinicie și cu lipsuri fundamentale în modul în care a fost gestionat.
1958 Nevsky ZAGS (pentru înregistrarea nașterilor,
morţilor și căsătoriilor) i-a oferit familiei o dată eronată a decesului „din motive necunoscute”: 15 Decembrie 1943.
1989 24 Noiembrie. Familia lui F. primește în cele din urmă
un certificat de deces pentru „cetăţeanul Florenski,
Pavel Aleksandrovici, d. 8 decembrie 1937”... cauza
morţii – „execuţie prin împușcare”.
Certificatul, eliberat de ZAGS din districtul Kalinin
din Moscova, a făcut posibil să le fie fie permis cercetătorilor accesul la acum foarte cunoscutele fotografii cu închisoarea și copii xerox ale unor pagini din
transcrierea investigaţiei din 1933. Treptat, cercetarea
plină de energie a scos la iveală detaliile ultimelor
zile ale lui Florenski amintite mai sus, absenţa cărora,
la fel ca toate „dispariţiile” inexplicabile, crease deja,
până atunci, o ţesătură de legendă.
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Ageev, Konstantin (1868-1919), preot liberal implicat în
Cercul celor 32, Uniunea pentru reînnoirea Bisericii și Frăţia
Creștină pentru luptă.
Akhmatova, Anna (nume real Anna Andreevna Gorenko) (1880-1966), poet rus.
Aleksandrova-Dol’nik, Tatiana Nikolaevna (1882-după
1934), membru al Comisiei pentru conservarea artei și
antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului
Serghie, specialist și restaurator al podoabelor vechi, mai
târziu a lucrat pentru Galeria Tretiakov. Anul morţii sale nu
a fost stabilit.
Anatolii, Prepodobnyi (Potapov, Aleksei Alekseevich)
(1855-1922), stareţ al Mănăstirii Optyno-Pustyn.
Anaxagora (c. 500-c. 428 î.Hr.), filozof grec, om de știinţă,
astronom și profesor al lui Pericle și Euripide.
Andersen, Hans Christian (1805-1875), scriitor danez
de basme.
Andreev, Fedor Konstantinovich (1887-1929), membru
al Cercului de căutători ai cunoașterii creștine și elev al lui
Florenski la ATM. După ce a fost hirotonit, el a slujit ca preot
în Petrograd, unde a aderat la grupul așa numit Iosiflian,
care s-a opus compromisurilor Locţiitorului Mitropolitului
Sergii faţă de autorităţile sovietice. Unii îl consideră autorul
discutabilei opere ‘O Bloke’, atribuită de alţii lui Florenski.
Andreeva Nataliia Nikolaevna (1897-1970), soţia lui
Fedor Andreev.
Andronik, Egumenul (Aleksandr Sergeevich Trubachev) (n. 1952), fiul fiicei lui Florenski, Olga. Activ în cerce393
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tarea patrimoniului bunicului său, autor al operelor Teoditsiia i antropoliditsiia v tvorchestve Pavla Florenskogo, Vodolei,
Tomsk, 1998 și Obo mne ne pechal’tes’, zhizneoptsanie sviahchennika Pavla Florenskogo, Izdatel’skii Sovet Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi, Moscova, 2007.
Antonii, Episcopul (Mikhail Semenovich Florensov)
(1847-1918), episcop și stareţ, care s-a retras la Mănăstirea
Donskoy unde Belîi l-a întâlnit în 1903 și i-a făcut cunoștinţă
cu Florenski în 1904. El l-a sfătuit pe Florenski să urmeze
cursurile Academiei Teologice, rămânând, până la moartea
sa, duhovnicul lui spiritual.
Antonii, Mitropolitul (Aleksandr Pavlovich Khrapovitskii) (1863-1936), Mitropolit al Kievului și al orașului Galich între 1917-1918. Spirit conservator, dar ierarh cu o minte
independentă, teolog și administrator. Rector al Academiei
Teologice din Kiev în anii dintre revoluţii și editor la revista
Vera i razutn. A fost în relaţii bune cu Florenski, au adoptat
poziţii diferite în ceea ce privește controversa ,,Numelui lui
Dumnezeu.” În 1920 a emigrat și a devenit cap al Bisericii
Ruse din Exil în perioada 1922-1936.
Antonii, Mitropolitul (Aleksandr Vasilievich Vadkovskii) (1846-1912), slujitor liberal al Bisericii și susţinător al
Întrunirilor filozofico-religioase dintre 1901-1903 în timp ce
era Mitropolit al orașului St. Petersburg.
Antonii, ieromonah (Aleksandr Ksarevich Bulatovich)
(1870-1919), ieromonah atonit, fost ofiţer de cavalerie, care a devenit purtător de cuvânt al grupului imiaslavtsy și a cărui Apologie a fost publicată de Editura filozofico - religioasă a lui Novoselov cu o introducere anonimă scrisă de Florenski în 1913.
Aref’ev, Gavril Andreevich (18??-c. 1882), primul soţ al
mamei lui Vladimir Ern și tatăl natural al acestuia. Vladimir
a fost adoptat de Franz Karlovich Ern după căsătoria acestuia cu mama băiatului.
Aristotel (384-322 î.Hr.), filozof grec. Deși discipol al lui
Platon, acesta a pus sub semnul întrebării învăţătura maestru394
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lui cu privire la existenţa separată a Ideii (sau a Formei) și a pus
mai mult preţ pe claritatea observaţiei. Influenţa lui Aristotel a
fost predominantă în Vestul Europei medievale și moderne.
Bach, Johann Sebastian (1685-1750), compozitor german
și organist. Ultimul mare reprezentant al contrapunctului.
Bazarov, Evgenii Vasilevich, personaj din romanul lui
Turghenev, Părinţi și copii. Student la medicină și prototip al
noului materialism al anilor 1860.
Beelzebub (Stăpânul muștelor), denumire din Vechiul
Testament pentru Diavol.
Beethoven, Ludwig van (1770-1827), compozitor și pianist, complet surd spre sfârșitul vieţii sale. Prototip al artistului romantic, creativ.
Beilis, Menachen Mendel’ (1874-1934), artizan evreu,
acuzat pe nedrept pentru uciderea rituală în celebra cauză a
băiatului rus Iushchensky.
Belîi, Andrei (nume real Boris Nikolaevich Bugaev)
(1880-1933), poet, nuvelist și teoretician simbolist. Fiul matematicianului Nikolai Bugaev. Prieten apropiat al lui Florenski în perioada 1903-1906.
Benois, Aleksandr Nikolaevich (1870-1960), artist al
grupului Universul artei. Unul dintre iniţiatorii Întrunirilor
filozofico-religioase din St Petersburg 1901-1903. În 1926 a
emigrat la Paris.
Berdiaev, Nikolai Aleksandrovich (1876-1948), la început un filozof marxist dar, împreună cu Serghei Bulgakov,
s-a rupt de materialismul dialectic pentru a edita Problemele
Idealismului și revista din 1905 Întrebările vieţii. Un gânditor
religios care valorizează personalismul și libertatea individuală, opera lui fiind, probabil, cea mai tradusă și cea mai
citită în comparaţie cu operele oricărui alt reprezentant al
Renașterii Religioase Ruse. În 1922 a fost exilat împreună cu
alţi gânditori. În Paris a editat revista celor imigraţi, Put’.
Bergson, Henri Louis (1859-1941), filozof francez a cărui opoziţie faţă de gândirea mecanicistă și susţinere a abor395
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dării intuitive au avut influenţă asupra literaturii, esteticii și
gândirii europene de-a lungul primei jumătăţi a secolului al
XX-lea.
Blok, Aleksandr Aleksandrovich (1880-1921), poet
simbolist rus.
Bonch-Bruevich, Mikhail Aleksandrovich (1888-1940),
radio-tehnician, întemeietor al staţiei de la Nizhnii Novgorod.
Bondarenko, Il’ia Evgrafovich (1870-1947), arhitect
care a studiat la Moscova și la Zürich. Autor a numeroase
cărţi despre arhitectura bisericii. Președinte al Comisiei pentru conservarea artei și antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie în perioada 1918-1919. Mai
târziu, a fost conducător al muzeului Moscovei Vechi și s-a
ocupat de managementul Muzeului de Arhitectură.
Boskin, Mikhail Vasilevich (1875-1930), artist. Membru al Comisiei pentru conservarea artei și antichităţilor de
la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie în perioada
1918-1920.
Bossuet, Jacques Bénigne (1627-1704), teolog francez,
faimos pentru elocvenţa artei sale oratorice și pentru conservatorismul intransigent al opiniilor sale.
Brianchaninov, Ignatii, Arhiepiscopul Caucazului și
al Mării Negre (1807-1867), vezi Ignatii.
Briantsev, Nikolai Ivanovich (18??—1937), inginer chimic. A lucrat cu Florenski la Solovki.
Brikhnichev, Iona Panteleevich (1879-1968), coleg al
lui Iosif Dzugashvili la Seminarul din Tbilisi. Brikhnichev
s-a călugărit, a devenit membru al Frăţiei Creștine pentru
luptă și, fiind caterisit după terminarea Revoluţiei din 1905,
s-a implicat activ la edituri sectante, devenind editor la Novaia Zemlia și, după Revoluţia din Octombrie, propagandist
anti-religios.
Briusov, Valerii Iakovlevich (1876-1924), poet simbolist și romancier. Lider al Simboliștilor din Moscova și editor
la Vesy (Balanţa).
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Bronstein, Lev Davydovich (Leon Trotsky) (1879-1940),
conducător bolșevic, primul Comisar Sovietic al Afacerilor
Externe între 1917-1918. Comandant șef al Armatei Roșii din
primăvara anului 1918. A considerat că revoluţia la nivel
mondial ar trebui să prefaţeze ceea ce Stalin numea Socialism într-o singură ţară și a condus opoziţia de dreapta în anii
1920. A fost dat afară din partid și deportat în 1929, după
care a continuat din exil să se opună lui Stalin, până când
acesta din urmă l-a omorât în 1940.
Bü ner, Friedri Karl Christian Ludwig (1824-1891),
filozof materialist german.
Bugaev, Boris Nikolaevich, vezi Belîi.
Bugaev, Nikolai Vasirevich (1837-1903), profesor de
matematică la Universitatea din Moscova și întemeietor
al Societăţii filozofico-matematice din Moscova. Florenski
a participat la prelegerile lui dintre 1900-1903 și a fost puternic influenţat de ideile sale despre funcţiile discontinue
(aritmologia) și de filozofia sa, care postula existenţa monadelor non-discrete, capabile să fuzioneze unele cu celelalte
și, în cele din urmă, cu Monadă Primară.
Bulgakov, Serghei Nikolaevici (1871-1944), prieten și
colaborator apropiat al lui Florenski, fiul unui preot din Biserica Ortodoxă Rusă, consacrat preot ca Părintele Serghei
în 1918, dar, la început, a trecut împreună cu Berdiaev de
la marxism la idealism, a scris cu atenţie specială acordată economiei în Probleme de Idealism și în revista Întrebările
vieţii și a lucrat ca profesor de economie din 1906 și până în
1908. Membru al Dumei statale din 1906. Asociat cu Frăţia
creștină pentru luptă, Societatea lui Vladimir Soloviev și
Cercul căutătorilor cunoașterii creștine. După câţiva ani ca
preot în Crimeea, în noiembrie 1922, a fost exilat împreună
cu alţi gânditori religioși. Prin Praga, el a ajuns, în sfârșit, la
Paris ca profesor la Institutul Teologic St Sèrge. Din 1928 a
fost vicepreședinte al Societăţii St Alban și St Sèrge. Cu toate
că sofiologia lui a născut controverse, el a fost foarte iubit
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și respectat ca preot, ale cărui cărţi au fost publicate în mai
multe limbi.
Burdiukov, Ivan Ivanovich (1905-1937), nativ de origine rusă din Udmurtia, absolvent al Institutului Petriolier din
Azerbaidjan, a lucrat cu Florenski la Solovki.
Burliuk, David Davidovich (1882-1967), colegul lui
Florenski de la Gimnaziul clasic din Tbilisi. Artist futurist și
o personalitate importantă a mișcării futuriste ruse. Deși, la
început, a fost activ în arta sovietică, în 1920, respectiv 1922,
Burliuk a emigrat în Statele Unite prin Japonia, unde s-a stabilit, revizitând Rusia în 1956 și 1965.
Bykov, Igor și Kolia, vezi Bykov, Nikolai Ivanovich.
Bykov, Nikolai Ivanovich (1855-1939), șeful laboratorului de cercetare din Skovorodino. Om binevoitor, educat, el a
legat relaţii de prietenie cu familia lui Florenski, iar Florenski
l-a învăţat matematică pe fiul lui Igor, în timp ce fiul său mai
mic Kolia s-a împrietenit cu fiul lui Florenski, Mika.
Cantor, Georg (1845-1918), matematician german a
cărui lucrare despre numerele transfinite și despre teoria
mulţimilor a exercitat o influenţă importantă asupra gândirii lui Florenski.
Chainikov, Kuz’ma Pavlovich (numele real al lui Kuzebai Gerd) (1898-1941), poet și etnograf din Udmurtia. A
lucrat împreună cu Florenski la Solovki.
Chamberlain, Houston Stewart (1855-1927), discipol
britanic al lui Wagner și Nietzsche, a cărui carte din 1899,
Fundamentele secolului al XIX-lea, despre superioritatea popoarelor germanice a influenţat elaborarea ideologiei naţionalsocialiste.
Chaplygin, Sergei Aleksandrovich (1869-1942), specialist în mecanică și hidrodinamică, academician. Numele lui,
împreună cu cel al lui Luzin și Florenski, apare în mărturisirea din 1932 a lui Gidiulianov, dar el nu a fost arestat.
Chekrygin, Vasilii Nikolaevich (1897-1922), artist rus
și urmaș al lui Fedorov, care în mod obsesiv a desenat și a
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pictat Învierea universală ca fiind determinată de știinţă și
rugăciune. Membru al grupului Makovet.
Chernyshev, Nikolai Mikhailovich (1885-1973), pictor.
Născut în regiunea Tambov, educat în Moscova, Paris și St.
Petersburg. Membru al Lumii Artei și al grupului Makovet
(1922-1926). Opera lui a fost prezentată la expoziţia „ParisMoscova” din 1979 și la ,,Picturile din anii 1920 și 1930” din
1991 de la St. Petersburg.
Chernyshevsky, Nikolai Gavrilovich (1828-1889),
romancier rus și ziarist radical. Estetica sa utilitaristă,
îmbrăţișată de populiști și disputată cu înflăcărare de
simboliști, avea să contribuie la doctrina sovietică a realismului socialist.
Chetverikov, Sergei Ioannovich (1867-1947), preot rus
educat la ATM. A emigrat în 1920, a fost fondatorul Societăţii
în memoria lui Ioan de Kronstadt, găsit retras la Mănăstirea
Valaam din Estonia de către invazia sovietică, a acceptat Patriarhatul Moscovei din 1946, a devenit călugăr la Mănăstirea Sfântul Iov de la Ladomlrovo și, înainte de moartea sa, a
luat marea schimă.
Churchill, Winston (1874-1965), politician și scriitor.
Prim-ministru al Marii Britaniei în timpul celui de al Doliea
Război Mondial.
Čiurlonis, Mikolaius Konstantinas (1875-1911), artist
și compozitor din Letonia, susţinător al sinesteziei.
D’Almeida, Joseph Charles (1822-1880), fizician francez cunoscut pentru contribuţiile aduse teoriei artei fotografice. Editor și întemeietor al Jurnalului de fizică teoretică și aplicată (Journal de physique théoretique et appliquée) din 1872.
Dante, Alighieri (1265-1321), poet italian, autor al
operei Vita Nuova, poeme lirice despre dragostea ideală legate între ele de un comentariu în proză, și al Divinei Comedii, descriind călătoria sufletului prin Iad, Purgatoriu
și Paradis, care a influenţat puternic mișcările romantice,
pre-rafaelite și simboliste din arta și literatura europeană.
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Florenski a fost, în special, interesat de manipularea conceptelor spaţiale.
David, Archimandrite (Dmitrii Ivanovich Mukhranov) (??-1931), călugăr de la Schitul Sfântul Andrei de pe
Muntele Athos, ales lider al grupului Imiaslavtsy. Florenski
a colaborat îndeaproape cu acesta în Moscova înainte de reconsiderarea intenţionată a disputei de către Consiliul Bisericii din anul 1917. David, fără a-și compromite poziţia în
ceea ce privește veneraţia Numelui lui Dumnezeu, a lucrat
pentru reconcilierea cu Biserica și Patriarhul Tihon i-a permis să continue să slujească ca preot. În anul 1929, el l-a tuns
pe Aleksei Fedorovich Losev ca și călugărul Andronik.
Dedekind, Jules Wilhelm Richard (1831-1916), matematician german recunoscut pentru munca sa cu privire la
numerele iraţionale și la definiţa idealului din algebră.
Derviz, Baron Vladimir Dmitrievich (1859-1937), conducător șef al Muzeului istoric de artă din Sergiev înfiinţat
în 1920 pe premizele Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului
Serghie. Socru al lui Vladimir Favorsky.
Derzhavin, Gavrilo Romanovich (1743-1816), poet rus
al curţii, cunoscut pentru odele sale sublime.
Diagilev, Sergei Pavlovich (1872-1929), editor întemeietor al revistei Lumea Artei, impresar al artei ruse, operei
și baletului. După Revoluţia din 1917 a rămas în străinătate.
Dobroliubov, Aleksandr Mikhailovich (1876-1944),
poet decadent, care a renunţat la literatura „pentru popor”
și și-a întemeiat propria sectă cunoscută ca Dobroliubovtsy.
Dostoievski, Fedor Mikhailovich (1821-1881), romancier rus.
Dubasov, F. V. (1845-1912), amiral al Flotei și guvernator general al Moscovei în perioada 1905-1906.
Duns Scotus, John (1266-1308), teolog franciscan și filozof scoţian. Creator al formei ‘haecaity’(identitate), care a
fost interpretată în sensul de ,,particularitate”.
Dursu Uzala, vânător din Siberia, erou al unei cărţi scri400
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se de exploratorul rus V. K. Arseniev și al unui film care îi
poartă numele regizat de Kurosawa.
Durylin, Sergei Nikolaevich (1877-1954), membru al
Cercului de căutători ai cunoașterii creștine și al Comisiei
pentru conservarea artei și antichităţilor de la Mănăstirea
Sfânta Treime a Sfântului Serghie în perioada 1918-1920.
Prieten al artistului Mikhail Nesterov. Mai târziu a fost hirotonit ca părintele Serghei.
Dzugashvili, Iosif Vissarionovich (Stalin) (1870-1953),
a învăţat la Seminarul Teologic din Tbilisi, a fost dat afară în
1898 și s-a alăturat Partidului Social Democrat rus. În 1903 a
aderat la facţiunea bolșevică, din 1922 a fost Secretar General al Comisiei Centrale, funcţie din care a eliminat opoziţia
de stânga și de dreapta sub sloganul „Socialismul într-o singură ţară”. Supremaţia sa nedisputată în Guvernul sovietic
a fost, în cele din urmă, statornicită de Marea Epurare din
1937 și a îndeplinit funcţia de generalisim, comandant suprem al forţelor armate, în timpul celui de al Doilea Război
Mondial și până la moartea sa.
Efimov, Ivan Semenovich (1878-1959), sculptor și artist
grafic rus. Profesor la Vkhutemas și prieten cu Florenski.
Efimova, Nina Iakovlevna Simonovich, vezi Simonovich-Efimov.
Egorov, Dmitrii Fedorovich (1869-1931), profesor de
matematică la Universitatea din Moscova. Creator al teoremei lui Egorov.
Egorov, Părintele Ioann (Ivan Fedorovich) (1872-1922),
preot liberal, membru al Cercului celor 32 și al Uniunii pentru reînnoirea Bisericii, a cooperat cu Frăţia creștină pentru
luptă și a întemeiat Biserica Vie doar între graniţele Bisericii
Ortodoxe Ruse. Cu toate acestea, după moartea sa, urmașii
lui au eșuat în a obţine acordul Bisericii pentru a-l hirotoni pe alesul lor pentru a sluji ca succesor al acestuia și s-au
separat într-o mișcare numită Religia în îmbinare cu Viaţa,
mișcare care a supravieţuit până în 1927.
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El’chaninov, Aleksandr Viktorovich (Sasha) (18811934), prietenul apropiat al lui Florenski de la Gimnaziul Clasic din Tbilisi și, împreună cu Iraklii Tseretelli, întemeietor
al cercului filozofico-literar. În perioada 1900-1906, a studiat
la Facultatea de istorie și filozofie din cadrul Universităţii
din St. Petersburg, apoi s-a implicat în mai multe proiecte
de activitate editorială filozofico-religioasă din Moscova și,
pentru o perioadă, a locuit cu Florenski în Sergiev Posad. Din
1912 a lucrat ca profesor la Tbilisi. În 1921 a emigrat și a fost
hirotonit în Franţa, încurajat fiind de părintele Serghei Bulgakov. Autor al operei publicate postum Caiete, Paris 1935,
un clasic spiritual care a fost tradus în mai multe limbi.
Elisaveta Fedorovna (1862-1918), Marea Prinţesă, sora
ţarinei Aleksandra Fedorovna, întemeietoare a Mănăstirii
Marta și Maria din Moscova și patroana casei pentru surorile de Crucea Roșie retrase unde Florenski a slujit ca preot.
Călugăriţă declarată a Bisericii Ortodoxe Ruse, ea a simpatizat cu grupul imiaslavtsy. În 1992 a fost canonizată.
Ern, Vladimir Franzevich (Volodia) (1882-1917), coleg de clasă al lui Florenski la Gimnaziul clasic din Tbilisi,
a împărţit o cameră cu acesta în timpul primilor doi ani de
cursuri la Universitatea din Moscova, unde el a studiat la
Facultatea de istorie și filozofie. Împreună cu Sventsitsky, a
fost întemeietorul Frăţiei Creștine pentru luptă, 1905-1907.
Filozof și prieten apropiat al lui Viacheslav Ivanov.
Eros, zeul grec al dragostei. Mitul lui Psyche și al Erosului lasă loc interpretării ca poveste a răscumpărării sufletului
uman prin intermediul dragostei pasionale. Această interpretare, de asemenea prezentă în versiunea gnostică a mitului Sofiei, este dragă inimii tuturor neoplatonicilor, inclusiv
și lui Florenski, chiar dacă nu e consimţită ad li eram.
Euclid (secolul al III-lea î.Hr.), geometrician grec.
Faimoasele sale teoreme oferă un exemplu concret al
raţionamentului secvenţial pe care Florenski, deși acut
conștient de limitele sale, îl aplică adesea problemelor filozofice și teologice.
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Evdokim, Episcopul (Meshchersky) (1869-1935), Rector la ATM în perioada 1903-1909.
Ezhov, Nikolai Ivanovich (1895-1939), comisar al Afacerilor Interne, din 1936, șef al NKVD și organizator al Marii Epurări, urmat în 1938 de Beria, a dispărut în 1939, fiind
descris în discursul secret al lui Hrușciov din 1956 ca un
,,degenerat”.
Faraday, Michael (1791-1897), fizician britanic. În
mare măsură a învăţat singur lucrând ca asistent al lui Sir
Humphrey Davy la Institutul Regal, și apoi și-a câștigat un
nume în chimie și electro-magnetică. Florenski a fost atras
de combinaţia de autodidacticism, de pasiune pentru experimentul practic și de credinţă limpede a lui Faraday. El a
făcut parte dintr-o sectă mică, în care a slujit cu credinţă ca
predicator laic întreaga sa viaţă.
Favorsky, Andrei Evgrafovich (1843-1924), tatăl lui
Vladimir Favorsky, a lucrat la Comisia pentru conservarea artei și a antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime a
Sfântului Serghie.
Favorsky, Maria Vladimirovna (1890-1959), soţia lui
Vladimir Favorsky’ și fiica baronului Derviz, autor al memoriilor despre viaţa familiei lui Florenski din Sergiev Posadul post-revoluţionar.
Favorsky, Nikita Vladimirovich (1915-1941), artist, fiul
lui Vladimir Favorsky, ucis în cel de al Doilea Război Mondial, coleg de școală cu Kirill și Olga Florenski.
Favorsky, Vladimir Andreevich (1884-1964), artist rus,
gravor în lemn, teoretician și profesor de artă. În perioada 19191938, a locuit în Sergiev Posad. El l-a invitat pe Florenski să ţină
prelegeri la Vkhutemas unde a fost director în perioada 19231925. Autor al mai multor portrete ale lui Florenski și ale copiilor lui și a unei coperte. A desenat copertele pentru Punctele
imaginare în geometrie, Numărul ca formă și al revistei Makovets.
Fedor, Arhimandritul (Aleksei Mikhailovich Bukharev) (1824-1871), teolog ortodox rus al cărui Studiu al Apo403
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calipsei a fost reprobat de Sfântul Sinod în 1862 pentru ceea
ce s-a perceput ca o critică alarmistă și lipsită de respect
faţă de Biserica din Rusia, pătrunsă, după cum a considerat
Bukharev, prin intermediul seminariilor și academiilor teologice de raţionalismul protestant și autoritarismul catolic.
Florenski a dezgropat și a publicat opera sa controversată în
Bogoslovskii vestnik 1913-1916.
Fedor, Episcopul (Aleksandr Vasilievich Pozdeievski)
(1876-1940?), rector al Academiei Teologice din Moscova în
perioada 1909-1917, membru al Cercului căutătorilor iluminismului creștin, conducător al tezei de dizertaţie a lui Florenski și autor al unei cronici pozitive.
Fedorov, Nikolai Fedorovich (1828-1903), gânditor religios neconformist, care a crezut că fiinţa umană va învăţa,
prin intermediul efortului știinţific și ascetic, să le dea viaţă
celor morţi și să arate calea Pământului în spaţiu, populând,
astfel, Universul.
Fet (Afanasii Afanas’evich Shenshin) (1820-1891), poet rus.
Fichte, Johann Go lieb (1762-1814), filozof german romantic. A substituit numenul sau proiecţia ideală a realităţii din
mintea umană cu conceptul de divinitate. Patriot înflăcărat.
Filosofov, Dmitrii Vladimirovich (1872-1940), jurnalist și autor, văr al lui Diagilev și co-fondator al revistei The
World of Art. Prieten apropiat și colaborator al familiei Merezhkovsky. A emigrat în 1920.
Florenski, Aleksandr Aleksandrovich (1888-1938),
fratele lui Florenski. Geolog, mineralog, etnograf și istoric
de artă. A murit într-un lagăr de concentrare în provincia
Magadan.
Florenski, Aleksandr Ivanovich ( 1850-1908), tatăl lui
Florenski. Inginer de căi ferate, asistent al Directorului șef al
reţelei de căi ferate caucaziene.
Florenski, Andrei Aleksandrovich (1899-1961), fratele
cel mai mic al lui Florenski. Inginer, specialist în marină și în
echipamente de coastă. Câștigător al Premiului Stalin.
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Florenski, Anna Mikhailovna (Anya) vezi Giatsintov.
Florenski, Elizaveta Aleksandrovna (Lily, numele de
căsătorie Koneev) (1886-1959), sora lui Florenski. Artist și
profesor de artă.
Florenski, Iulia Aleksandrovna (Liusia) (1884-1947),
sora cea mai mică a lui Florenski, psihiatru. S-a căsătorit cu
Mikhail Mikhailovich Aretiani, a avut un singur copil Aleksandr (1910-1911). A divorţat.
Florenski, Iuliia Ivanovna (mătușa Iulia) (1848-1894),
mătușa foarte iubită a lui Florenski, care a locuit cu părinţii
lui și a avut grĳă de el când era mic.
Florenski, Ivan Andreevich (1815-1866), bunicul lui
Florenski. Pregătit și educat pentru Biserică până în 1836
când a intrat la Academia Medicală de Chirurgie din Moscova. Doctor în armată.
Florenski, Kirill Pavlovich (Kira) (1915-1982), fiul lui
Florenski. Geo-chimist, astrogeolog și mineralog. De cealaltă parte a lunii, un crater îi poartă numele.
Florenski, Mariia Pavlovna (Tin-a-Tin sau Tika) (n.
1924), fiica cea mai mică a lui Florenski. Chimist.
Florenski, Mikhail Pavlovich (Mika) (1921-1961), fiul
cel mai mic al lui Florenski. Geolog, a murit într-un accident
de mașină în timp ce făcea cercetări în Estul Îndepărtat al
Uniunii Sovietice.
Florenski, Nataliia Ivanovna (născută Zarubina) (19091996), soţia lui Vasilii, mama lui Pavel Vasilievich Florenski.
Florenski, Olga Aleksandrovna (Valia) (1892-1914),
sora lui Florenski. Artist și poet. S-a căsătorit în 1910 cu Serghei Troiţki.
Florenski, Olga Pavlovna (născută Salome Saparova
sau Saparian) (1859-1951), mama lui Florenski, căsătorită în
1880 cu Aleksandr Ivanovich Florenski. De origine armeană prin naștere, dar crescută în Georgia, unde a locuit până
în 1915, an în care s-a mutat la Moscova împreună cu fiica sa
mai mică Raisa.
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Florenski, Olga Pavlovna (Olen sau Olechka) (19181998), fiica lui Florenski. Botanist. S-a căsătorit în 1946 cu
Sergei Zosimovich Trubachev, mama Egumenului Andronic și a Mariei Sergeevna Trubachev.
Florenski, Pavel Vasilievich (n. 1936), nepotul lui Pavel
Florenski. Membru al Academiei știinţelor, cercetător al patrimoniului lui Florenski și editor al Operelor sale.
Florenski, Raisa Aleksandrovna (Gosia) (1894-1932),
sora lui Pavel Florenski, artist, editor al revistei Makovets. A
locuit din 1915 împreună cu mama sa la Moscova, înainte să
moară de tuberculoză a fost îngrĳită de către Anna Mikhailovna și a murit în casa fratelui său din Sergiev Posad.
Florenski, Vasilii Pavlovich (Vasia) (1911-1956), fiul cel
mai mare al lui Pavel și al Annei Florenski, geolog, mineralog.
Florovski, Părintele Georgii Vasilievici (1893-1979),
preot emigrant și teolog rus. În 1919, a terminat Gimnaziul
Clasic din Odessa, iar în 1916 Facultatea de istorie și filozofie
din cadrul Universităţii din Odessa, unde a continuat ca lector până când, în 1919, a emigrat în Bulgaria și apoi, în 1921,
în Franţa. În 1922 a fost hirotonit. Din 1924 a fost membru
al Frăţiei Sfânta Sofia, dar s-a opus conceptului sofianic a lui
Bulgakov și a fost foarte critic în ceea ce privește Stâlpul și
temelia adevărului lui Florenski. Din 1948, a urmat o carieră
distinsă la Academia Teologică Sfântul Vladimir, Harvard și
Princeton. Publicaţiile sale includ multe opere despre patrologie, Puti russkogo bogosloviia, publicată pentru prima dată
la Paris în 1937 și Vera i Kul’tura, izbrannye trudy po bogosloviu
i filosofii, publicată la St. Petersburg în 2002.
Franklin, Benjamin (1706-1790), gânditor american,
poet, pictor, autor, om de știinţă și om politic, compilator al
foarte citatului Almanah al lui Richard și autor al operei Calea
spre îmbogăţire. Autobiografia sa din 1886 ni-l arată ca ,,unul
dintre cele mai versatile genii pe care le-a cunoscut lumea”.
Frenikov, Maiorul, ofiţer al MVD, responsabil cu verificarea lui Florenski și a tovarășilor lui prizonieri la sosirea de
la Solovki la închisoarea unde au fost executaţi.
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Freud, Sigmund (1856-1939), neurolog și psiholog austriac, întemeietor al psihanalizei.
Friz, Hugo de (1848-1935), biolog olandez.
Fudel, Părintele Iosif (1864-1908), membru al Cercului
de căutători ai cunoașterii creștine. Fiul său, Sergei Iosifovich Fudel (1900-1977) este autorul memoriilor despre Florenski și al primei cărţi despre gândirea lui Florenski, publicată
în 1972, la Paris, sub pseudonimul F. I. Udelov. Novoselov
își amintește cu plăcere cum cel mai mic din familia Fudel
l-a apărat pe Florenski, numindu-l poarta gândirii contemporane către credinţa ortodoxă, ca răspuns la critica făcută
de Novoselov la lucrarea despre Homiakov.
Gekhtman, Georgii Nikolaevich (1870-1956), profesor
de literatură și limbi clasice la Gimnaziul Clasic din Tbilisi și întemeietor al Societăţii școlii filozofice. Profesor cu
inspiraţie, a prezis faptul că Florenski va ajunge departe în
ciuda ,,aparenţei sale neimpresionante”, care, a adăugat el,
era, de fapt, caracteristica concentrării puternice.
Gerd, Kuzebai, vezi Chainikov, Kuz’ma Pavlovich.
Gherman, Egumen (1844-1923), Bătrân din Biserica Ortodoxă Rusă, din 1897 stareţ la Zosima Pustyn, care a exercitat o influenţă puternică asupra Elisavetei Fedorovna.
Giatsintov, Nadezhda Petrovna (1863-1973), mama
Annei Florenski.
Giatsintov, Părintele Aleksandr Mihailovich (18821938), preot la Kutlovy Borki. Frate al lui Vasilii și al Annei.
Giatsintov, Vasilii Mihailovich (1885-1951), inginer.
Prieten apropiat al lui Florenski, din 1910, cumnat al acestuia.
Giatsintova, Anna Mihailovna (Anya) (1889-1973), profesoară la ţară, dintr-o familie de preot. În 1910, s-a căsătorit
cu Pavel Florenski, a fost mamă a cinci copii. În 1928, i s-a
alăturat soţului în exilul din Nizhnii Novgorod și, în 1934,
la Skovorodino. A avut grĳă de copii și de casă păstrând vie
amintirea lui F.
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Gidiulanov, Pavel Vasilievich (1874-1937), profesor de
drept canonic. „Mărturisirea” sa născocită a fost responsabilă, în 1933, de arestarea lui Florenski. În ciuda unei promisiuni potrivit căreia mărturisirea îi va aduce libertatea, el a
fost condamnat la zece ani într-un lagăr de muncă în Kazakhstan, apoi împușcat.
Gio o, Ambrozio di Bondone (?1266-?1336), artist și
arhitect italian. La început a lucrat în stilul romano-italo-bizantin, dar frescele sale de la Padova sunt, în general, considerate lucrări care deschid drumul pentru introducerea perspectivei așa cum a fost ea înţeleasă de Marea Renaștere.
Gippius, Zinaida Nikolaevna vezi Hippius.
Glagolev, Profesor Sergei Sergeevich (1865-1937), teolog. Coordonator de studii la teza lui Florenski de la ATM.
Glinka, Aleksandr Sergeievich (pseudonim A. Volzhsky) (1878-1940), prieten al lui Serghei Bulgakov, membru activ al ,,Frăţiei creștine pentru luptă” și al mai multor
societăţi filozofico- religioase din Moscova.
Glubokovsky, Nikolai Nikanorovich (1863-1937), teolog, a emigrat în 1920, la invitaţia părintelui Serghei Bulgakov, s-a mutat la Paris, unde, în perioada 1925-1931, a predat
la Institutul Teologic Sfântul Serghie.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832), scriitor
german, poet și om de știinţă. A fost foarte admirat de Aleksandr Ivanovich Florenski și de Florenski însuși.
Gorki, Maxim (nume real Aleksei Maksimovich Peshkov)
(1868-1936), cunoscut ca scriitor rus, autodidact, prieten
al lui Tolstoi și Cehov, asociat, la început, cu mișcarea
revoluţionară din Rusia. În 1921, fiind șocat de natura arbitrară a puterii bolșevice, a părăsit Uniunea Sovietică pentru a locui la Capri, dar, în 1931, s-a întors definitiv în Rusia. Tratat cu respect de către guvern precum o celebritate
internaţională, Gorki, în urma deselor rugăminţi, s-a aflat
în poziţia de a mĳloci pentru interesul membrilor societăţii
intelectuale care căzuseră în dizgraţia autorităţilor.
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Gorodensky Mikhail, profesorul de fizică al lui Florenski de la Gimnaziul Clasic din Tbilisi.
Grimm, Fraţii Jacob Ludwig (1785-1863) și Wilhelm
Karl (1786-1813), psihologi germani, colecţionari de basme
populare (trei volume între 1812-1813) care au reflectat și au
alimentat renașterea romantică a interesului pentru rădăcinile naţionale.
Gudzovsky, A. V. (18??-?1966), om de știinţă pe jumătate georgian din Batumi. Colegul lui Florenski la Staţiunea
experimentală pentru cercetarea solului îngheţat din Skovorodino și prototipul unuia dintre personajele din poemul ‘Oro’.
Hamlet, prinţul Danemarcei, eroul arhetipal al piesei
cu același nume scrise de Shakespeare. Subiectul unui articol timpuriu scris de Florenski.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1710-1831), filozof
idealist german. Gândirea sa cu privire la istorie și religie
promovează idea că „religia” reprezintă înţelegerea modului în care lucrurile se îmbină „în sensul cel mai larg
posibil al termenului” care, crede el, ,,în cele din urmă, ni
se datorează nouă”. El a conturat argumentul diavolului
lui Ivan Karamazov potrivit căruia, dacă vom ajunge la o
asemenea înţelegere, istoria se va încheia. Doctrina ,,ceea
ce este concret este raţional” a fost mai întâi îmbrăţișată,
apoi respinsă cu putere de discipolii ruși ai lui Hegel,
dar influenţa acestuia a persistat cu doctrina dialecticii, înţelese de Strauss, Feuerbach și Marx ca, în cele din
urmă, sociologică. Neplăcându-i terminologia mecanicistă
a tezei, Florenski a optat pentru metodele opuse ale Școlii
Ontologice, care percepea Fiinţa ca fiind fundamentală în
relaţia cu raţionalitatea umană.
Heine, Heinri (1797-1856), poet romantic german.
Heraclit (540-475 î.Hr.), filozof grec și astronom din
Efes. El a deplâns nebuniile umanităţii și a insistat că totul
este într-o stare de flux, astfel că schimbarea este singura
realitate. De asemenea, a susţinut că focul este originea tutu409
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ror lucrurilor; nimic nu este născut și nimic nu moare. Stoicii
datorează multe opiniilor sale.
Hildebrand, Adolf R. von (1847-1921), sculptor german,
scriitor de artă. Cartea sa, Problemele despre formă în arta figurativă, a fost tradusă de V. A. Favorsky și N. B. Rozenfeld
(Moscova, 1914), cu o prefaţă scrisă de cel dintâi. Cu toate că
principiile acestei cărţi se bazează pe estetica tradiţională și
arta din perioada Renașterii, ea reprezintă un protest aprins
împotriva naturalismului din secolul al XIX-lea.
Hippius, Zinaida Nikolaevna (numele după căsătorie
Merezhkovsky) (1869-1945), poetă, scriitoare de povestiri
și critic literar, spirit mișcător al noii conștiinţe religioase.
Viziunile sale despre religie și dragoste au influenţat-o pe
sora lui Florenski, Olga, care, totuși, în cele din urmă, a rupt
legătura cu familia Merezhkovsky, pe de o parte datorită
influenţei fratelui ei, însă, pe de altă parte, pentru că, întradevăr, i-a considerat prea abstracţi. Hippius a emigrat în
1920 și scrie despre Florenski (deși mărturisește că timpul
nu este potrivit pentru a face asta) în cartea sa de Memorii,
Zhivye litsa.
Hoﬀmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822), autor
al povestirilor fantastice romantice Povestirile lui Hoﬀmann.
A lucrat ca director muzical și judecător.
Holoszy, Shimon (1857-1918), artist maghiar și director
al unor școli private de artă din Munich și Budapesta.
Homiakov, Aleksei Stepanovich (1804-1860), scriitor și
teolog slavofil. Susţinător al apropierii dintre Biserica de Răsărit și Biserica Anglicană și primul care a folosit termenul
sobornost (colegialitate, co-inerenţă) pentru a defini calitatea
specială a Ortodoxiei Ruse.
Hristos, Iisus. Logosul, A doua persoană a Sfintei Treimi.
Humboldt, Friedrich Wilhelm Christian Ferdinand
Freiher Karl von (1767- 1855), savant și diplomat german,
văzut de unii ca părintele lingvisticii comparate. El a susţinut
că limba, ca organism vital și dinamic, reprezintă cheia
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înţelegerii atât a proceselor cognitive, cât și a diferenţelor
distinctive a diferitelor culturi naţionale.
Hume, David (1711-1776), filozof și istoric scoţian.
Autor al Istoriei Angliei 1754-1762, în șase volume, pe care
Florenski a citit-o în limba franceză la Solovki. Florenski a
avut multă simpatie pentru empirismul britanic însă, cu toată insistenţa sa asupra realităţii simbolului, deși era parte
a esenţei propriei sale experienţe mistice, nu s-ar fi contrazis cu afirmaţia lui Hume potrivit căreia filozofia ,,nu poate
trece dincolo de experienţă; iar orice ipoteză, care pretinde
să descopere calităţile originare ultime ale fiinţei umane, ar
trebui mai întâi să fie respinsă ca obraznică și himerică.”
Iakovenko, Boris Valentinovich (1884-1948), gânditor
rus neo-kantian activ în Rusia începutului de secol XX. Unul
dintre editorii colecţiei Logos.
Iakovlev, Konstantin Sergeevich (1891-1937), om de
știinţă din Udmurt, care a lucrat cu Florenski la Solovki și, la
fel ca acesta, a fost împușcat la sfârșitul toamnei din 1937.
Iason, personaj mitic grec, căpitan al argonauţilor în
expediţia lor pentru a găsi Lâna de Aur.
Ignatie, Arhiepiscopul (Dmitrii Aleksandrovich Briancianinov) (1807-1867), ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse și
teolog, susţinător al practicii rugăciunii lui Iisus, canonizat
în 1988.
Il’in, Vladimir Nikolaevich (1891-1974), a studiat
la Facultăţile de matematică, istorie și filologie din cadrul
Universităţii din Kiev și la Conservatorul din Kiev (curs de
compoziţie, 1908), a emigrat la Constantinopol în 1919, iar
în 1925 a ajuns la Paris via Berlin, unde a devenit lector la
Institutul Teologic Sf. Serghie (1925-1941), de unde a fost
dat afară datorită loialităţii faţă de Patriarhatul din Moscova. A scris despre o mulţime de subiecte pentru revistele
emigranţilor și a continuat să compună muzică.
Il’insky, Vladimir A. (18??—1917), prietenul lui Florenski de la ATM care l-a ajutat pe el și pe Troiţki să adune
chastushki.
411

Pavel Florenski

Ilarion, Părintele (c. 1845-1916), fost călugăr atonit, retras pentru a locui ca pustnic În Munţii Caucaz – titlu al unei
cărţi care susţine practicarea rugăciunii lui Iisus, publicată
pentru prima dată în 1907, care a fost la baza disputei imiaslavtsy, care a luat naștere datorită folosirii acesteia de către
călugării de la Schitul Sfântul Andrei de pe Muntele Athos
ca mĳloc devoţional. Cartea a fost declarată neortodoxă de
către autorităţile athonite și, de asemenea, de către instituţia
Sfântului Sinod Rus Tserkovnyi vestnik, dar a fost apărată într-o apologie scrisă de A. K. Bulatovich, publicată de Novoselov cu o prefaţă anonimă scrisă de Florenski și susţinută
neoficial de către prietenul lui Ilarion, Egumenul Gherman
de la Mănăstirea Zosima Pustyn și de membri ai familiei regale, în special Elisaveta Fedorovna.
Ioan de Kronstadt (1829-1908), renumit propovăduitor și preot la baza navală rusă din Kronstadt. Autor al
operei anonime Calea pelerinului, publicată pentru prima
dată în engleză de un călugăr al Bisericii Răsăritene, ca o
carte care susţine rugăciunea lui Iisus, și care, ulterior, s-a
bucurat de mare popularitate în Rusia. În 1964 a fost canonizat de către Biserica Rusă din exil, iar în 1990 de Biserica
Ortodoxă Rusă.
Iov, personaj din Vechiul Testament al Cărţii Iov, slujitorul Domnului, peste care Dumnezeu a îngăduit ispita răzvrătirii împotriva providenţei dumnezeiești; chip al
suferinţei în toate ţările cititoare ale Bibliei.
Ipollitov, Pavel Afanasievich (1889-1947), dirĳor de cor
și compozitor. Director muzical al Teatrului din Malyi. Co-autor, împreună cu Florenski, al unei adnotări muzicale despre
clopotele de la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie
pentru a completa contribuţia lui Mikhail Shik pentru raportul făcut Comisiei pentru conservarea artei și antichităţilor.
Isidor, Părintele (Ivan Andreevich Kozin-Gruzinsky)
(1814/37-1908), un bătrân al Schitului Gheţimani atașat Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie și părinte spiritual
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al lui Florenski în perioada anilor săi de studenţie. Subiectul unui tribut memorial „Sarea pământului”, scrisă de „nevrednicul său fiu spiritual”.
Iushchensky, Andrei (1898-1911), băiat rus despre care
se spune că ar fi fost omorât în mod ritualic de către Beilis.
Ivanov, Dmitrii Iosifovich (1880-1938), artist, tovarășul
lui Florenski de la Solovki.
Ivanov, Viacheslav Ivanovich (1868-1947), poet și filozof rus cu un interes special pentru religia Greciei Antice ca
Vechi Testament păgân. În 1924 a emigrat la Roma unde s-a
alăturat Bisericii greco-catolice sau unite.
Ivensen P A, proiectant suedez de aeronave. Încarcerat
la Solovki.
Izvolsky, Petr Petrovich (1866?-1928), om politic conservator. Procurator al Sfântului Sinod în perioada 1906-1909.
În 1920 a emigrat în Franţa, iar în 1922, emigrat fiind, a fost
hirotonit.
James, William (1842-1910), psiholog american, foarte
tradus în rusă, ale cărui Varieties of Religious Experience și alte
opere au avut o influenţă puternică asupra psihologiei și
gândirii religioase ruse de la începutul secolului al XX-lea.
Jung, Carl Gustav (1875-1961), psiholog elveţian și întemeietor al psihologiei analitice; influenţat de neoplatonicii
Schopenhauer, Nietzsche și James, Jung s-a diferenţiat de
Freud, în mare măsură, prin accentul pus pe inconștientul
colectiv și pe arhetipuri.
Kamenev, Lev, vezi Rozenfeld.
Kant, Immanuel (1724-1804), filozof german, foarte criticat de generaţia lui Florenski pentru susţinerea
imposibilităţii de a cunoaște idealul sau „numenul” în timp
ce construia un întreg etos despre credinţa în existenţa sa,
susţinând faptul că noi ne putem apropia de Absolut prin
intermediul menţinerii „legii morale din noi” și prin contemplarea „cerului înstelat de deasupra noastră”. Cu toate
acestea, deși Florenski, ca simbolist și ontolog, a contestat
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această acceptare a necunoașterii și i-a displăcut valorizarea moralităţii, l-a respectat pe Kant ca un „Copernicus între filozofi” pentru introducerea termenului „antonim” în
limbajul filozofic, dedicându-și mult timp studiului acestui
concept din opera lui.
Kapp, Gisbert Ernest (1852-1922), inginer electric austriac, secretar al Asociaţiei inginerilor electrici germani în
perioada 1894-1904 și profesor de inginerie electrică în Birmingham până în 1918, unde a fost recompensat cu medalia
Telford. Principiile lui de inginerie electrică, din 1916, și alte
cărţi despre tehnologie indică interesul pentru implicaţiile
filozofice ale specializării sale.
Kapterev, Pavel Nikolaevich (1889-1955), membru al
Comisiei pentru conservarea artei și antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie în perioada 19181920. Om de știinţă, tovarășul lui Florenski de la Svobodny și Skovorodino. Autor, împreună cu N. I. Bykov, al unei
cărţi despre solul îngheţat.
Kartashev, Anton Vladimirovich (1875-1960), lector la
Academia Teologică din St. Petersburg, care, în timpul Întrunirilor filozofico-religioase din perioada 1901-1903, s-a
apropiat de cercul lui Merezhkovsky și, după ce a fost dat
afară de la Academie, a lucrat ca lector la Cursurile Bestuzhev pentru femei. Mai târziu, după ce s-a împăcat cu Biserica, a lucrat ca ultimul procuror-șef al Sfântului Sinod
și ca Ministru al confesiunilor religioase pentru Guvernul
Provizoriu din 1917, care a dus la arestarea sa după lovitura
bolșevică. În 1919, el a scăpat prin Finlanda, a întemeiat și a
condus Comitetul naţional rus la Institutul Sfântul Serghie
din Paris, unde a fost membru laic al Consiliului diocezan în
perioadele 1924-1936 și 1946-1960, iar în 1959, a publicat o
vastă Istorie a Bisericii Ruse.
Kaufmann (Nicholas Mercator) (1622-1687), matematician olandez din secolul al XVII-lea, care a fost activ în Copenhaga, Leiden, Paris și Londra. Autor al tratatului Logarithmo technico.
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Keats, John (1795-1821), poet romantic englez.
Khlebnikov, Velimir (1885-1922), poet futurist rus, ale
cărui idei matematice și lingvistice l-au interesat foarte mult
pe Florenski.
Khvolson (sau Chvolson), Daniil Abramovich (18191911), orientalist cu reputaţie internaţională, care a apărat
evreii de acuzaţia insidioasă potrivit căreia ei erau capabili
să practice sacrificiul uman, susţinând că nici cei din vechime nu făcuseră acest lucru din moment ce berbecul a fost
substitutul lui Isaac.
Kiseleva, Natalia Aleksandrovna (1859-1919), directoarea azilului pentru surorile de Crucea Roșie retrase, în a
cărui capelă a slujit Florenski. O prietenă de nădejde, care a
avut un rol fundamental în achiziţionarea ultimei și îndrăgitei case a familiei de pe strada Dvorianskaia.
Kolechits, Avel’ Andreevich (1887-19??), agronom. A
fost arestat în 1930 și condamnat la zece ani de muncă grea,
a cooperat cu anchetatorii OGPU pentru a susţine „mărturia” lui Gidiulianov și a fost recompensat în 1932 cu o eliberare timpurie și trimitere în exil din Munţii Urali.
Komarovsky, Vladimir Alekseevich (1833-1937), artist
rus, autor al portretului lui Florenski de la Solovki. Împușcat
în 1937.
Kornilov, Aleksandr Aleksandrovich (1862-1925), absolvent al Universităţii din St Petersburg, Kornilov a scris
o carte Printre ţărănimea muritoare de foame și a fost exilat la
Saratov datorită protestului împotriva brutalităţii poliţiei
în înăbușirea tulburării studenţești din 1901. La întoarcere, a devenit un membru fondator al Partidului Democrat Constituţional și un membru al Cercului căutătorilor
cunoașterii creștine.
Kotliarevsky, Grigorii Porfirovich (1887-1937), psiholog
ucrainian. Tovarășul lui Florenski în lagărul de la Solovki.
Kotliarevsky, Sergei Andreevich (1873-1939), istoric. Conducător al ramurii de istorie a religiei din cadrul
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Societăţii studenţilor de la universitate, la care, în 1903-1904,
au participat Florenski, Belîi, Ern și Sventsitsky.
Kozbinsky, Ivan (1861-1900), botanist și geograf rus.
Kozhevnikov, Valentin Alekseevich (1852-1917), istoric
rus al culturii. Membru al Cercului căutătorilor cunoașterii
creștine, discipol al lui N. F. Fedorov.
Kuprianova, Aleksandra Nikolaevna, nepoata Arhiepiscopului Ignatie (Briancianinov). Colaborator la Bogoslovkii
vestnik.
Kurosawa, Akira (1910-1998), regizor de film japonez.
Kuznetsov, Nikolai Dmitrievich (1850-1929), artist rus,
membru al Societăţii ambulante și al Cercului căutătorilor
cunoașterii creștine.
L’vov, Vladimir Nikolaevich (1872-1934), procuror al
Sfântului Sinod în timpul Guvernului Provizoriu din 1917.
Lakhtin, Leonid Kuz’mich (1863-1927), profesor de
matematică la Universitatea din Moscova și rector în perioada 1904-1905.
Laplace, Pierre Simon, Marquis de (1749-1827), analist
francez, teoretician și fizician, un exponent al „mecanicii celeste”, el a oferit dovada că perturbaţiile planetare nu produc tulburări, ci menţin stabilitatea sistemului solar.
Leibniz, Go fried Wilhelm (1646-1716), raţionalist
german, filozof și poet. Percepţia lui despre univers ca fiind alcătuit din monade ca unităţi discrete create și puse în
mișcare de Monada Primară, Dumnezeu, și apoi subiectul
cauzalităţii cu excepţia rarelor intervenţii ale miraculosului
și ale Cauzalităţii Divine, a fost pusă sub semnul întrebării
de Nikolai Bugaev.
Lemprière, Dr John (c. 1765-1824), autor britanic al cunoscutului Dicţionar clasic de Nume proprii menţionate de autorii antici din secolul al XVIII-lea.
Lermontov, Mikhail Iurevich (1814-1841), poet romantic rus.
Lileevs, o familie de cântăreţi și muzicieni de operetă,
cu ai cărei copii Florenski a fost prieten în Batumi, posibil
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înrudiţi cu Emilia Avgustovna Lileeva (1823-1893), o foarte
cunoscută soprană.
Lindsay, Lord Alexander Dunlop (1879-1952), filozof
britanic.
Litvinov, Roman Nikolaevich (1890-1937), profesor de
tehnologie chimică din Nizhnyi Novgorod. Prieten cu Florenski la Solovki.
Lopatin, Lev Mikhailovich (1855-1920), profesor de
psihologie la Universitatea din Moscova la ale cărui prelegeri Florenski a asistat din motive extracurriculare în timp
ce studia matematica. Conducător al Societăţii psihologice
din Moscova în perioada 1899-1917.
Losev, Aleksei Fedorovich (1893-1988), gânditor religios rus și specialist în mitologia clasică și estetică, care, în
1917, a fost de partea grupului imiaslavtsy. A fost considerat
de mulţi un urmaș al lui Florenski. S-a călugărit în secret și a
fost primit cu numele de Andronic în 1929, și, în 1930, a fost
arestat și condamnat la zece ani de muncă grea din cauza
„idealismului militant”. Losev și-a pierdut vederea în lagăre, dar a fost eliberat mai târziu datorită intervenţiei lui M.
I. Ulianova și a lui E. P. Peshkova (văduva lui Lenin și prima soţie a lui Maxim Gorki) și, deși i s-a interzis să publice
despre filozofie, a reușit să continue o carieră pedagogică și
știinţifică, la început în provincie, apoi în Moscova.
Lossky, Vladimir Nikolaevich (1903-1948), teolog rus.
Exilat în 1922 din URSS, el a locuit și a lucrat în Praga și Paris, unde a publicat multe cărţi despre gândirea și practica
ortodoxiei ruse.
Luzin, Nikolai Nikolaevich (1883-1950), matematician,
cu un an mai mic decât Florenski la Universitatea din Moscova, a preluat de la acesta funcţia de secretar al Societăţii
filozofico-matematice din Moscova. Mai târziu, a lucrat
în Franţa împreună cu Poincaré și a menţinut legătura cu
savanţii străini în perioada sovietică, motiv pentru care a
fost acuzat ca fiind „responsabil pentru legăturile externe”
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ca membru al societăţii contrarevoluţioanare imaginare a lui
Gidiulianov. Un prieten de-o viaţă, care a preţuit Stâlpul și
temelia adevărului lui Florenski.
Machiavelli, Niccolo (1469-1527), gânditor politic italian, autor al operei Il Principe (Principele).
Mamonov, Nikolai Nikolaevich (18??-19??), Doctor,
mai târziu profesor la Medicină, care a avut grĳă de muribundul Cehov și căruia i s-a cerut să facă un raport despre
presupusa otrăvire a lui Lenin din 1918. Membru al Cercului
Căutătorilor cunoașterii creștine.
Mamontov Aleksandra Savvichna (1878-1952), fiica lui
Savva Mamontov și administrator al moșiei Abramtsevo
după moartea acestuia, primul custode al muzeului după
naţionalizare.
Mamontov, Savva Il’ich (1841-1918), proprietarul moșiei
Abramtsevo, unde a pus bazele unei colonii a artiștilor și a
unei opere private. Mamontov a ajuns la faliment în 1901,
dar moșia a continuat să funcţioneze ca și colonie a artiștilor,
iar astăzi este muzeu.
Mansurov, Pavel Borisovich (1860-1932), funcţionar
public, director al arhivei Ministerului Afacerilor de Externe. Membru al Cercului căutătorilor cunoașterii creștine.
Mansurov, Sergei Pavlovich (1890-1929), istoric al Bisericii. Membru al Cercului căutătorilor cunoașterii creștine
și al Comisiei pentru conservarea artei și antichităţilor de
la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie în perioada
1918-1920. În 1925 a părăsit Sergiev Posadul și, în 1926, a devenit preot al Bisericii Ortodoxe. A murit de tuberculoză.
Martens, Ludwig Karlovich (1875-1948), membru al
Partidului Comunist. Editor al primei Enciclopedii Tehnice
sovietice.
Masaryk, Thomas (1850-1937), Președinte al Cehoslovaciei în perioada 1920-1935.
Mashkin, Vladimir Mikhailovich (Arhimandritul Serapion) (1854-1905), matematician, care a petrecut patru ani
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pe Muntele Athos înainte de a se călugări. A corespondat
cu Florenski de la Sihăstria Pustia Optina și a sperat la o întâlnire pentru a discuta despre semnificaţia matematicilor
superioare asupra credinţei religioase schiţată într-o operă
neterminată pe care Florenski s-a angajat să o editeze după
moartea sa, care a survernit înainte ca o posibilă întâlnire să
aibă loc. Cu siguranţă, a avut loc o întâlnire a minţilor luminate în perioada în care Florenski încerca să îndeplinească
această sarcină, care s-a dovedit a fi peste puterea lui de
a o finaliza. Fără îndoială, Mashkin l-a confirmat în ideile
sale pe Florenski și, posibil, l-a influenţat în dezvoltarea lor
de mai târziu. Într-un asemenea context, acuza de plagiat,
în cazul lui Florenski, de către Arhimandritul Nikanor nu
poate fi argumentată, chiar și în situaţia în care un savant
ar fi fost capabil să descifreze și să înţeleagă cele peste 2000
de pagini ale manuscrisului lui Mashkin, care l-au „înfrânt”
pe Florenski.
Medeea, regina legendară din Colchida, descrisă în tragedia lui Euripide ca otrăvindu-și propriii copii, și iubita lui
Iason, pe ai cărui argonauţi i-a protejat în timpul fugii din
ţara ei.
Medtner, Emilii Karlovich (pseudonim Wolfling) (18721936), autor de carte despre Goethe, critic de muzică și traducător al lui Jung, director al editurii Musagetes din Moscova,
frate al compozitorului Nikolai Medtner. Într-un timp a lucrat
în strânsă legătură cu Belîi, dar în 1918 s-a despărţit de el.
Mefistofele, diavolul bădăran din folclor. În Faustul
lui Goethe, el negociază cumpărarea sufletului lui Faust și
se pune în slujba acestuia până în momentul în care însuși
Faust va cere timpului să se oprească.
Melik-Begliarov, David Sergeevich (Datiko) (1875-1913),
agronom, văr primar cu Florenski.
Melik-Begliarov, Elisaveta Pavlovna (Mătușa Liza,
născută Saparian/Saparov) (1854-1919), mătușa lui Florenski din partea mamei, mama lui Datiko și a Margaritei.
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Melik-Begliarov, Margerita Sergeevna (Margot)
(1872-19??), verișoară primară cu Florenski, căsătorită Kh.
A. Otanian în 1906.
Melik-Begliarov, Sergei Teimurazovich (18??-1905),
soţul Elisavetei Pavlovna.
Mendeleev, Dmitrii Ivanovich (1834-1907), chimist,
creatorul sistemului periodic.
Mendeleev, Liubov’ Dmitrievna ( 1881-1939), fiica lui
Dmitrii Mendeleev, soţia poetului Blok, într-un timp idolatrizată de Blok și de prietenii lui apropiaţi, Belîi și Sergei
Soloviev, ca o imagine a Sofiei Divine.
Merezhkovsky, Dmitrii Sergeevich (1865-1961), critic
literar, romancier, poet și gânditor, iniţiator, împreună cu
soţia sa Zinaida Hippius, a Întrunirilor filozofico-religioase
din St. Petersburg, din perioada anilor 1901-1903. În 1920 a
emigrat.
Mikhail, Episcopul (Semenov) (1874-1916), într-un
timp, apropiat al Frăţiei creștine pentru luptă și al Uniunii
pentru Renașterea Bisericii, mai târziu părintele Mikhail s-a
rupt de Biserica Ortodoxă Rusă pentru a întemeia Biserica
Golgota devenind Episcopul Mikhail.
Mlodzeevsky, Boleslav Kornelievich (1858-1923), profesor de matematică la Universitatea din Moscova unde a
studiat Florenski.
Morozova, Margarita Kirillovna (1873-1958), frumoasa
soţie a înstăritului negustor Morozov și patroană a cercului filozofico-religios grupat în jurul editurii sale Put’, care a
publicat cartea lui Florenski, Stâlpul și temelia adevărului.
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791), compozitor
austriac, deosebit de îndrăgit, iubit, de Florenski.
Mukhranov, Dmitrii Ivanovich vezi David, Arhimandritul.
Muratov, Pavel Pavlovich (1881-1950), călător și estet.
În 1919 a lucrat la Secţiunea bizantină a Institutului de Cercetare istorico-artistică și Studiul Muzeal din Moscova, unde
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l-a invitat pe Florenski să-și citească lucrarea despre „Perspectiva inversă”. În 1922 a emigrat la Roma.
Myers, Frederick William Henry (1843-1901), psiholog
britanic interesat de experienţa religioasă.
Nesterov, Mikhail Vasilievich (1862-1942), pictor rus
asociat cu Școala Abramtsevo din Moscova și, de asemenea,
cu Societatea Lumea Artei. Autor al potretului dual al lui
Florenski și Bulgakov, ,,Filozofii”, pictat în 1917.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900), filozof și poet german
ale cărui opere au avut o influenţă puternică asupra Epocii
de Argint din Rusia. Convingerea sa că „omul este ceva ce
trebuie înfrânt”, moralitatea sa anti-creștină și inspiraţia dionisiacă din Nașterea tragediei din spiritul muzicii i-au influenţat
în același mod pe gânditorii ortodocși și marxiști și a dat culoare teoriei și practicii simbolismului rus.
Nikanor, Arhimandritul (Nikolai Pavlovich Kudriavstsev) (1884-1923), teolog care l-a acuzat pe Florenski, mai
în vârstă cu un an decât el la ATM, de erezie și plagiat într-o
critică dojenitoare făcută la Stâlpul și temelia adevărului. În
1911, Nikanor a devenit călugăr și a trecut rapid de la statutul de arhimandrit la cel de egumen, iar apoi la cel de episcop al Bogorodskului. A murit din cauza tuberculozei.
Nikitenko, Aleksandr Vasilievich (1803-1877), autor al
unor memorii literare cunoscute și profesor de literatură la
Universitatea din St. Petersburg, membru al Academiei de
Știinţe din Rusia.
Nikon Arhiepiscopul (Rozhdestvensky) (1851-1918),
conducător al Comisiei de experţi a Sfântului Sinod. Trimis
pentru a încerca să restabilească ordinea printre călugării
ruși în timpul răscoalei atonite, fiind ajutat de cinci ofiţeri și
118 soldaţi. Mai târziu, s-a opus grupului imiaslavtsy.
Novoselov, Mihail Aleksandrovich (Avva Mihail)
(1864-1938), cândva discipol al lui Tolstoi, Novoselov a
înfiinţat Cercul căutătorilor cunoașterii creștine și a publicat
o serie de cărţi de actualitate, adesea controversate, la editura
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sa filozofico-religioasă, în perioada 1902-1917. Din 1918, a fost
membru al Bisericii Clandestine, unde se presupune că s-a
călugărit cu numele Marcu și a devenit arhiepiscop. În 1928 a
fost încarcerat și a murit în singurătate. A fost canonizat.
Obolensky, Prince Aleksei (1856-1933), om politic liberal. Pentru o scurtă perioadă de timp, 1905-1906, Procuror al
Sfântului Sinod.
Odiseu, personaj legendar al Odiseei lui Homer și un
personaj important din Iliada, distins printre alte personaje
datorită prudenţei și inteligenţei sale. Forma latină a numelui lui este Ulise.
Ognev, Ivan Florovich (1855-1928), profesor la Institutul histologic din cadrul Universităţii din Moscova. Vecin cu
Florenski în Sergiev Posad. În 1920, ei au colaborat la designul unui ultra-microscop.
Ognev, Sofia Ivanovna (1846-1940), soţia profesorului
Ognev, care l-a ajutat pe Florenski scriind sub dictare, în
special la cartea Copiilor mei și la eseul „Iconostasul”.
Olsufiev, Contele Iurii Aleksandrovich (1879-1939),
membru și, din septembrie 1919, conducător al Comisiei pentru conservarea artei și antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie, 1918-1920. După
revoluţie, a locuit în Sergiev Posad unde a organizat un fel
de fermă colectivă privată pentru a hrăni alţi membri ai Comisiei, familiile lor și foștii slujitori ai Mănăstirii. În 1928, a
publicat împreună cu Florenski lucrarea Ambrozie, sculptorul
în lemn din secolul al XV-lea al Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie, care a apărut, evident, în timpul campaniei lansate împotriva Comisiei în acel an. Pentru a scăpa de arest,
el s-a mutat la Novgorod. În perioada 1928-1932 a lucrat la
Atelierul Central al Statului pentru Restaurare, iar din 1934
la Galeria Tret’iakov, luând parte la numeroase expediţii
pentru a studia icoanele și frescele din regiunea Novgorod.
Pe 24 ianuarie 1938 a fost arestat și împușcat pe 14 martie în
același an, acuzat de ,,răspândirea știrilor anti-sovietice.”
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Origen (185-252 d.Hr.), teolog creștin al Bisericii din
Alexandria, influenţat de platonismul mediu. Adept al mântuirii universale, percepând iadul ca un purgatoriu temporar
pentru pregătirea sufletelor necurate pentru rai, și susţinător
al posibilei pocăinţe și mântuiri a diavolului.
Pakshin, Petr Nikolaevich (1893-1937), artist, coleg de
închisoare cu Florenski la Solovki.
Pascal, Blaise (1623-1662), filozof religios, matematician
și fizician francez cu care, uneori, este comparat Florenski.
Pavlinov, Pavel Iakovlevich (1881-1966), artist, membru al grupului Makovets.
Pavlov, Ivan Fedorovich (1849-1936), psiholog rus,
a studiat la Seminarul Teologic, Universitatea din St. Petersburg și la Academia Medicală Militară, unde, mai târziu,
a și predat. În 1904, a luat Premiul Nobel pentru Medicină
și în 1905 Medalia Copley a Societăţii Regale. Învăţătura sa
despre reflexele condiţionate a fost considerată confirmarea
ideologiei materialiste și a fost respectat de către Statul Sovietic, dar a rămas un loial om al Bisericii, fiind și un critic
public al politicilor anti-religioase.
Pekok, Gotlieb Fedorovich și Aleksandra Vladimorovna (născută Ushakov) (c. 1850-1901), înrudiţi prin căsătorie cu cei din familia Florenski (Aleksandra Fedorovna a
fost sora mamei vitrege a bunicului lui). Gotlieb Fedorovich
a predat canto și fiica lor Aleksandra a cântat la Opera din
Milano sub numele de Alina Marini.
Pelagius (c. 354-425 d.Hr.), teolog laic din Irlanda. A pus
sub semnul întrebării dogma Sfântului Augustin referitoare
la păcatul strămoșesc, dar vizunea sa mai optimistă asupra
naturii umane a fost condamnată pentru erezie în 418.
Perrault, Charles (1628-1703), poet francez și scriitor al
unei colecţii clasice de basme Contes de ma mère l’oye (Poveștile
mamei mele gâsca), 1697.
Persefona, fiica lui Jupiter și a lui Ceres, de asemenea,
numită și Proserpina. Răpită de Pluto, regele Infernului, pe
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când aduna flori de pe câmpiile din Sicilia, dar lăsată să se
întoarcă pe Pământ pentru a-și petrece primăverile și verile
împreună cu mama ei.
Peshkova, Ekaterina Pavlovna (1887-1965), prima soţie
a lui Gorki, divorţată, care, în calitate de conducătoare a
Crucii Roșii Internaţionale din Rusia, a fost cunoscută pentru energia plină de compasiune cu care mĳlocea pentru prizonierii politici.
Petrov, Părintele Grigorie (1868-1925), preot liberal implicat în Cercul celor 32, în Uniunea pentru Renașterea Bisericii și în Frăţia creștină pentru luptă.
Petrovskaia, Nina Ivanovna (1884-1928), soţia lui Sergei
Aleksandrovich Sokolov (pseudonim Krechetov) (1879-1936),
proprietară a editurii Grif, Nina Ivanovna a fost iubită de Briusov și Belîi, fiind prototipul eroinei lui Briusov, Renata, din
Îngerul de foc. Ea este subiectul unei biografii înduioșătoare
scrise de Khodasevich, și a murit în străinătate.
Petrovsky, Aleksei Sergeevich (1881-1958), mai mare cu
un an decât Florenski la ATM. Prieten apropiat al lui Belîi.
Picasso, Pablo (1881-1973), artist spaniol, a locuit în
Franţa. Fondator al cubismului.
Pitagora (c.580-c.490 î.Hr.), matematician grec ionian,
întemeietor al mișcării religioase pitagorismul.
Pivovarchuk, Mikhail Kosmich (18??-19??), student la
ATM, a fost arestat împreună cu Florenski pentru publicarea neautorizată a predicii acestuia din urmă, „Chemarea
sângelui”.
Platon (427-347 î.Hr.), filozof grec, discipol al lui Socrate și păstrător al învăţăturii sale orale, el a avut o influenţă
fundamentală asupra gândirii, metodelor de predare și
înclinaţiei lui Florenski spre forma dialogică a expresiei.
Ideea formelor preexistente, întruparea cărora reprezintă
pentru Florenski cea mai înaltă aspiraţie a înţeleptului, are o
importanţă vitală pentru el, la fel cum au conceptele de Eros,
anamnesis și conceperea trupului ca o „republică” condusă
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de cap, motivată de inimă, continuitatea vitală fiind asigurată de organele de mai jos.
Pobedonostsev, Konstantin Petrovich (1827-1907),
Procuror al Sfântului Sinod în timpul Întrunirilor filozoficoreligioase. Un om inteligent, dar înspăimântat de schimbare
și foarte mult văzut ca un sprĳin al reacţiunii.
Poincaré, Jules Henri (1854-1912), matematician și fizician francez, profesor la Universitatea din Paris și președinte
al Academiei de știinţe din Franţa.
Popov, Aleksandr Stepanovich (1859-1905), fizician și
electrotehnician rus, care, în mod independent, înaintea lui
Marconi, a inventat radiotelegrafia, a prezentat un receptor
în 1895 și o transmisiune de succes în martie 1896. Afirmaţia
lui Luzin că Florenski a înţeles principiul invenţiei „înaintea
lui Popov” (la vârsta de 15 sau 16 ani) înseamnă, probabil,
„independent de”.
Popov, Ivan Vasilievich (1867-1938), teolog. Editor al
revistei Bogoslovkii vestnik în vremea în care Florenski era
student la ATM.
Popova, Liubov’ Sergeevna (1889-1924), pictor cubist rus.
Potapov, vezi Anatolii.
Potebnia, Aleksandr Afanasievich (1835-1891), psiholog ucrainian, foarte influent în cercurile simboliste, întemeietor al Școlii psihologice în lingvistica rusă.
Prometeu, personaj mitic care a furat focul de la zei, a
făcut primul bărbat și prima femeie din lut și le-a dat viaţă
cu foc, exasperându-i, astfel, atât de mult pe zei încât l-au
condamnat să fie ţintuit de o stâncă din Munţii Caucaz unde,
timp de 30.000 de ani, un vultur să îi devoreze zilnic ficatul,
care peste noapte se regenera. Cu toate acestea după doar 30
de ani, el a fost eliberat de către Hercule. În crângurile din
Academe i s-a ridicat un altar și la fiecare jumătate de an se
organizau jocuri în cinstea lui. De asemenea, se consideră că
el i-a învăţat pe oameni despre folosirea plantelor, a leacurilor și dresarea animalelor.
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Protasov, Nikolai Dmitrievich (1885-1940), membru al
Comisiei pentru conservarea artei și antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie și al Departamentului muzeelor din Moscova.
Pușkin, Aleksandr Sergeievich (1799-1837), poet rus și
scriitor de proză.
Rachinsky, Grigorii Alekseevich (1853-1939), fondatorul și conducătorul influent al Societăţii Vladimir Soloviev.
Radzilovsky, Georgii Ivanovich, șef al departamentului
politic OGPU în timpul interogării lui Florenski din 1933.
Rasputin, Grigorii Efimovich (1872-1916), „Bătrânul”
scandalos din secta Khlysty, care a deţinut o influenţă imensă asupra ţarinei și asupra familiei ei datorită abilităţii lui de
a îmbunătăţi starea Prinţul Aleksei, bolnav de hemofilie. El a
avut susţinători cu influenţă, dar, de asemenea, și adversari
din ce în ce mai mulţi din Biserica Ortodoxă Rusă.
Remizov, Aleksei Mikhailovich (1877-1957), scriitor
rus care s-a evidenţiat prima dată în perioada Epocii de Argint. În 1919 a emigrat. Deși a fost asociat cu simbolismul,
Remizov a fost interesat, în special, de reînsufleţirea sintaxei
ruse eliptice, europenizată de la începutul secolului al XIXlea, atât pentru a aduce din nou în atenţie povești vechi, cât
și pentru a produce povești grafice ale lumii contemporane. Prin aceasta, el i-a influenţat pe zamiatinii timpurii și pe
neo-realiști.
Robinson Crusoe, eroul ficţional al cărţii cu același
nume, scrisă de Daniel Defoe în 1719, și bazată pe povestea
lui Alexander Selkirk, un marinar blocat pentru mulţi ani pe
o insulă pustie.
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778), filozof elveţian al
Iluminismului. Compozitor. Rousseau a avut influenţă asupra cultului romantic al Sălbaticului nobil. Cartea sa Emil
sau despre educaţie (1762) a fost arsă în mod public, dar a lăsat o impresie puternică asupra inimilor și minţilor Europei
liberale, inclusiv Rusia.
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Rowland, Henry Augustus (1848-1901), fizician american, eminent în spectroscopie.
Rozanov Tatiana Vasilievna (1895-1975), fiica lui Vasilii Rozanov. Secretară a Comisiei pentru conservarea artei
și antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului
Serghie, 1918-1921.
Rozanov, Vasilii Vasil’evich (1856-1919), gânditor și
scriitor, colaborator la revistele simboliste și la ziarele locale.
Prieten cu Florenski.
Rozenfeld, Lev Borisovich (Kamenev) (1883-1936), coleg de clasă cu Florenski la Gimnaziul Clasic din Tbilisi. Mai
târziu, lider bolșevic, care, totuși, s-a opus loviturii date de
Lenin în 1917 în favoarea unei coaliţii socialiste extinse. Cu
toate acestea, după revoluţia din octombrie a devenit conducător al Comisiei Executive Centrale a Sovieticilor și, mai
târziu, Conducător delegat al Consiliului Comisarilor Poporului. În perioada 1923-1927 a fost ambasador în Italia. După
moartea lui Lenin, s-a aliat cu Stalin împotriva lui Trotsky,
dar, mai târziu, cu Trotsky și Zinoviev, a condus opoziţia de
dreapta împotriva lui Stalin. În 1935 a fost arestat, iar în 1936
a fost executat.
Rubliov, Andrei (?1360-?1430), pictor de icoane rus,
cunsocut, în special, pentru zugrăvirea Sfintei Treimi pentru
Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie. A fost canonizat în 1989.
Rudin, tipul visătorului romantic din romanul cu același
nume al lui Turghenev.
Rühmkorﬀ, Heinri Daniel (1803-1877), fizician german. Inventator în 1851 al unei versiuni timpurii a bobinei
de inducţie.
Sacharov, Andrei Dmitrievich (1921-1989), fizician
sovietic, unul dintre creatorii bombei cu hidrogen. Academician, activist făţiș al drepturilor omului, recompensat,
în 1975, cu Premiul Nobel pentru pace. În 1980 a fost exilat
la Gorky (odinioară Nizhnii Novgorod), dar a fost reche427
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mat în 1985 de către Gorbaciov, devenind un arhitect al
glasnost’-ului.
Samarin, Fedor Dmitrievich (1858-1916), politician slavofil. Împreună cu Novoselov, întemeietor al Cercului căutătorilor cunoașterii creștine.
Saparian, Arzhak (Saparov, Arkadii Pavlovich) (18541921), unchiul lui Florenski.
Saparian, Elizaveta Pavlovna, vezi Melik-Begliarov.
Saparian, Olga Pavlovna, vezi Florenski.
Saparian, Pavel Gerasimovich (Saparov) (1818-1878),
bunicul lui Florenski, comerciant armean de obiecte luxoase
din Franţa și din Orient.
Saparian, Repsimia Pavlovna (Remso, cunoscută, de
asemenea, în limba rusă ca Raisa) (1865 – începutul anilor
1930), mătușa lui Florenski. La a doua căsătorie cu Leonid
Grigorievich Konovalov, d. 1920.
Saparov, vezi Saparian.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (1775-1854),
filozof romantic german. A susţinut doctrina indentităţilor
sau corespondenţelor (identitatea Realului și a Irealului, a
Fiinţei și a Gândirii). Uneori cunoscută ca Naturphilosophie,
această doctrină a fost îmbrăţișată cu implicaţia sa estetică
de către simbolismul francez, german și rus.
Scherbov, Ivan Pavlovich (1875-1925), profesor de teologie la Academia Teologică din St. Petersburg, care a încercat să intermedieze o reconciliere între Bulatovich și adversarul său din grupul imiaborets, profesorul Troiţki.
Scherner, Karl Albert (1825-1829), profesor de filozofie
în Breslau, precursor al simbolismului visului lui Freud în
cartea sa din 1861, Das Leben des Traumen.
Schopenhauer, Arthur (1788-1860), filozof german ale
cărui opere, traduse de Afanassi Fet, au fost fundamentale
pentru gândirea și literatura rusă de la sfârșitul secolului al
XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Simboliștii (în special Belîi) au căutat evadarea din pesimismul său, care neagă
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viaţa, etichetat ca budist, prin Nietzsche sau într-o revenire
la creștinism, însă opera sa, Lumea ca voinţă și idee, a exercitat
o fascinaţie îndelungată.
Schubert, Franz Peter (1797-1828), compozitor austriac.
Mama lui Florenski cânta liedurile sale, iar lui Florenski îi
plăcea să-i interpreteze piesele pentru pian.
Schumann, Robert Alexander (1810-1856), pianist și
compozitor german. Din 1844, condiţia sa mentală instabilă
i-a cauzat probleme în carieră, cu toate că nu a afectat imediat
munca lui de compozitor. Din 1854, a fost închis la un azil.
Scriabin, Aleksandr Nikolaevich (1877-1915), compozitor rus, care a crezut în posibilitatea de a scrie o simfonie,
a cărei interpretare, în condiţii normale, va schimba lumea.
Florenski a considerat că el a fost indus în eroare de această
ambiţie „magică”, care l-a determinat să neglĳeze legile muzicii în căutarea sinesteziei și a „acordului mistic”.
Semennikov, Varvara Nikolaevna, mama lui Nikolai
Semennikov, colegul de școală a lui Florenski, care i-a ajutat
pe Florenksy și pe Ern la începutul carierei lor universitare.
Semenov, Tian-Shansky, Leonid Dmitrievich (18801917), poet care, după Duminica Sângeroasă din ianuarie
1905, s-a alăturat revoluţiei clandestine.
Serapion, Arhimandritul, vezi Mashkin, Vladimir Mikhailovich.
Serghei, Patriarhul (Ivan Nikolaevich Starogorodsky)
(1867-1944), orientalist, teolog și ieromonah, rector al Academiei Teologice din St. Petersburg și conducător al Întrunirilor filozofico-religioase din St Petersburg 1901-1903. După
moartea Patriarhului Tikhon, Serghei a devenit Locţiitor al
scaunului patriarhal vacant și a păstrat Biserica Ortodoxă
Rusă ca o prezenţă legală în Uniunea Sovietică, printr-o politică de loialitate faţă de Guvern, care, în cele din urmă, a dus
la colapsul facţiunii Bisericii Vii mai pro-sovietice, dar care,
în acel timp, era foarte criticată. Florenski, ca întotdeauna
nerăzvrătit, a acceptat faptul că făcea tot ceea ce îi stătea în
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putinţă într-o situaţie extraordinar de dificilă. După cel de-al
Doilea Război Mondial, Serghei a devenit Patriarh.
Sfânta Maria Magdalena (secolul I), una dintre femeile
care L-au urmat și L-au slujit pe Hristos în Galilea și, potrivit
Sfântului Ioan, prima persoană căreia i s-a arătat Hristos cel
Înviat, însărcinând-o cu un mesaj pentru apostolii Săi. Florenski a slujit ca preot în Capela „Sfânta Maria Magdalena”,
devenită Biserică, atașată unei case pentru surorile de Crucea Roșie, din Sergiev Posad, din 1912 și până în anul 1921
când a fost închisă.
Sfântul Andrei Criteanul (660-740), predicator și poet.
Episcop de Gortyna în Creta. Autor a unei impresionante
poezii liturgice, în special al Marelui Canon de pocăinţă care
se cântă încă și în prezent în Bisericile Ortodoxe în timpul
Postului Mare.
Sfântul Atanasie cel Mare (c. 296-373), episcop al Alexandriei. Adversar al ereziei ariene. Îi este atribuită paternitatea Sinodului de la Niceea, însă acest aspect este disputat.
Sfântul Augustin (354-430), episcop și doctor al Bisericii. Autor al faimoasei opere Confesiuni.
Sfântul David Mtatsmisnky (secolul al VII-lea), sfânt
și martir georgian, sfântul protector al Bisericii din Tbilisi,
unde a fost botezat Florenski.
Sfântul Filip (Fedor Stepanovich Kolychev) (1507-1569),
Stareţ la Solovki, din 1566 Mitropolit al Moscovei, martir.
Sfântul Francisc de Assissi (c. 1181-1228), întemeietor
al Ordinului Minoriţilor, ascet și poet, iubit de către toate
confesiunile religioase pentru dărnicia sa și pentru dragostea faţă de lumea naturală. Sfântul Francisc a fost declarat,
în 1979, de către Papa Ioan Paul al II-lea, sfântul protector al
ecologiștilor.
Sfântul Gherman (secolul al XV-lea), sfântul de la Solovki. În 1492, el l-a însoţit pe Sfântul Savatie pe insulă, apoi,
după moartea acestuia, l-a adus pe Sfântul Zosima, care a
fost responsabil de întemeierea mănăstirii.
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Sfântul Grigorie Teologul sau de Nazianz (329-390),
un mare sfânt părinte și învăţător al Bisericii. Ales episcop
de Nazianz în anul 372, participă în 381 la al doilea Sinod
Ecumenic, ţinut la Constantinopol. Numele de Teologul i s-a
atribuit datorită celebrelor sale „Cinci Cuvântări Teologice”
ţinute la Constantinopol.
Sfântul Ioan Hrisostom (347-407), episcop și doctor al Bisericii, educat ca avocat, Ioan a fost cunoscut pentru elocvenţa
sa, de aici și titlul de Hrisostom, „cu gură de aur”. În perioada
398-403, el a fost arhiepiscop al Constantinopolului, dar din
cauza criticilor deschise la adresa abuzurilor, el a fost alungat
de pe scaunul lui în anul 404, mai întâi în Armenia, iar, în
anul morţii sale, în mai sigura și mai îndepărtata Iberie.
Sfântul Isaac Sirul sau Isaac de Ninive (640-c.700),
episcop sirian, cunoscut pentru nevoinţele sale și pentru
scrierile sale ascetice. Pe lângă cele 86 de „Cuvinte despre
nevoinţă” și 4 Epistole, în anul 1983 s-a redescoperit la biblioteca Bodleiană din Oxford unica copie în siriacă a lucrării „Cuvinte către singuratici, despre viaţa duhului, taine
dumnezeiești, pronie și judecată”.
Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662), Stareţ, s-a
născut la Constantinopol și a suferit o moarte de martir lângă Batumi. L-a sprĳinit pe Papa Martin I în opoziţia faţă de
doctrina monotelistă și de aceea a avut de suferit din cauza Împăratului Constans II. Faimos pentru frumuseţea și
eleganţa lucrărilor sale mistice și ascetice.
Sfântul Pavel (născut Saul din Tars) (m. 67 d.Hr.), Apostolul Neamurilor, autor al Epistolelor, decapitat la Roma.
Pentru Florenski, care i-a purtat numele, Pavel a fost o autoritate deosebită, „o persoană erotică în gândire”, capabilă să
îmbrăţișeze și să exprime în mod tranșant idei antonimice.
Sfântul Savatie (secolul XIV-XV), Pustnicul sfânt de la
Solovki, care a venit pe insulă în 1492 după ce a trăit o viaţă
de ascet la Mănăstirile Kirillo-Belozersky și Valaam, de unde
a fugit, mai târziu, pentru a se retrage departe de lume și a
scăpa de propria lui glorie.
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Sfântul Serafim de Sarov (1759-1833), canonizat în
1903, Sfântul Serafim, la fel ca Sfântul Serghie, și-a petrecut mulţi ani ca pustnic în pădurea rusă și a avut viziuni cu
Maica Domnului. El a fost un duhovnic înzestrat și venerat
ca unul transfigurat uneori de Lumina Divină. Canonizarea
acestui sfânt relativ modern – despre care s-a spus că a fost
contemporan cu Pușkin, deși nici nu a știut de existenţa celuilalt, cu doar un an înainte ca Florenski și Belîi să ceară
binecuvântarea episcopului Antonie pentru a se călugări –
a oferit un impuls puternic pentru reconcilierea dintre elita
intelectuală și Biserică.
Sfântul Serghie de la Radonej (c. 1314-1392), stareţ și
întemeietor al Mănăstirii Sfânta Treime a Sfântului Serghie.
O personalitate extrem de armonioasă, amintit ca un făcător
de pace, dar, de asemenea, pentru binecuvântarea forţelor
armate ale Prinţului Dmitrii al Donului înainte de bătălia de
pe Câmpul Kulikovo, care a oprit invazia tătară. În viaţa sa,
Serghie a fost un iubitor al naturii, care a susţinut smerenia
și simplitatea, dar, de asemenea, un vizionar cu un devotament special faţă de Fecioara Maria. În timpul său, mănăstirea a dat naștere altor înfiinţări misionare și s-a dovedit a
fi un conducător generos pentru scriitori și artiși, în special, pentru pictorul de icoane Rubliov. La etosul mănăstirii
Sf. Serghie s-a gândit Florenski atunci când s-a descris ca un
romantic cu gândire medievală (de secol XIV).
Sfântul Teofan Zăvorâtul (1815-1894), Episcopul Teofan sau Feofan a fost un scriitor cunoscut al secolului al
XIX-lea, a tratat probleme duhovnicești, fiind canonizat de
către Biserica Ortodoxă Rusă.
Sfântul Vladimir (995-1015), Marele Prinţ al Kievului
care s-a căstătorit cu Ana, sora împăratului Bizanţului, și a fost
responsabil de botezul rușilor în credinţa ortodoxă greacă.
„Sfântul Vladimir” este titlul unui poem liric scris de Florenski, mai degrabă eshatologic decât istoric în ceea ce privește
caracterul, conţinutul căruia sugerează că el se gândea, cu
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precădere, la Vladimir Soloviev și nu la Vladimir, cel pe care
Biserica Rusă îl recunoaște ca fiind „Egal cu Apostolii”.
Sfântul Zosima (secolul al XV-lea, m. 1478), din 1436,
succesorul Sfântului Savatie la Solovki și întemeietor al mănăstirii de acolo.
Shaginian, Marie a Sergheevna (1888-1982), scriitoare
și memorialistă rusă, dintr-o familie armeană, cândva puternic influenţată de Zinaida Hippius și de Biserica Golgota a
episcopului Mikhail. Mai târziu a îmbrăţișat comunismul,
a devenit membră de partid în 1942, iar în 1972 a primit
Premiul Lenin pentru un ciclu de opere despre Lenin. Memoriile ei, Chdovek i vremia, reprezintă sursa unei altercaţii
cu Florenski, care, se pare, a precizat motivul pentru care
prietenii lui din cercul Novoselov încercau să o vindece de
influenţa lui Hippius, pe care o suspectau de tendinţe homosexuale. „Deci, acum știm ce gândesc acești clerici când
sunt singuri”, a comentat Hippius.
Shakespeare, William (1564?-1616), dramaturg englez.
Shchukin, Sergei Ivanovich (1852-1936), mare colecţionar
rus de artă. În 1919 a emigrat, lăsându-și colecţia, care-i includea
pe Picasso și Matisse, unui nepot, Dmitry Ivanovich Shchukin,
care a continuat să aibă grĳă de ea după naţionalizarea de la
Muzeul Pușkin până și-a pierdut vederea și a murit în 1932.
Shentalinsky, Vitaly, președinte al Comisiei pentru
moștenirea literară a scriitorilor căzuţi victime represiunilor.
Jurnalist de investigaţie, autor al Arhivei literare a KGB-ului,
tradusă din rusă de John Crowfoot, Londra 1995. Pentru
Florenski, vezi „Un Leonardo Da Vinci rus”, pp. 101-123.
Shik, Mikhail Vladimirovich (1887-1938), membru al
Comisiei pentru conservarea artei și antichităţilor de la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie 1918-1920. Mai
târziu, a devenit preot al Bisericii Ortodoxe Ruse.
Shirinsky-Shikhmatov, Prinţul Aleksei Aleksandrovich (1862-1930), om politic conservator, Procuror al Sfântului Sinod în 1906.
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Shmidt, Anna Nikolaevna (1851-1905), o admiratoare
excentrică a lui Vladimir Soloviev, care s-a considerat a fi
întruparea Sofiei Divine.
Shmidt, Lieutenant P. P. (1887-1906), ofiţer naval rus
de origine evreiască, executat în 1906 pentru sprĳinul marinarilor răzvrătiţi. Execuţia a determinat predica lui Florenski, „Chemarea sângelui”, datorită căreia a fost mai târziu
arestat și încarcerat pentru o scurtă perioadă de timp.
Shupeiko, (m. 1939), investigator responsabil de elaborarea cazului împotriva lui Florenski în 1933. Mai târziu, a
fost executat datorită abaterilor din timpul interogatoriilor.
Simonovich-Efimov, Nina Iakovlevna (1877-1948), artistă care a creat și a confecţionat păpuși extraordinar de frumos sculptate. Soţia lui Efimov. Autoare a memoriilor despre Florenski și a mai multor portrete.
Skvortsov, Vasilii Mikhailovich (1859-1932), editor al Revistei misionare (Missionerskoe obozrenie) 1896-1917 și însărcinat
cu afacerile lui Konstantin Pobedonostsev, Procurator al Sfântului Sinod în perioada Întrunirilor Filozofico-religioase din St.
Petersburg. În 1920 a emigrat în Serbia; în 1921 a luat parte la
primul Sinod al Bisericii Ruse din străinătate, la Karlsbad, după
care a evitat politicile ecleziastice și a ocupat un post de profesor, relativ modest, la un Seminar teologic ortodox din Serbia.
Socrate (449-399 î.Hr.), filozof grec, care nu a scris nimic, dar ale cărui maxime au fost înregistrate de Platon și,
în mod diferit, de Xenofon. Metoda sa de predare era de a
pune întrebări și de a promova argumentul. Din moment ce
nu a lăsat nimic scris, este greu să determinăm până la ce
nivel personajul care îi poartă numele, în dialogurile de mai
târziu ale lui Platon, exprimă, de fapt, gândurile sale.
Sofia, cuvântul grec pentru „înţelepciune”, înţeles
de Florenski, iar după el de Bulgakov, ca personificare a
Înţelepciunii vechi testamentare și ca o imagine pentru întrepătrunderea Duhului și materiei și, astfel, pentru întruparea lui Hristos, Dumnezeul purtător al umanităţii născute
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din Fecioara Maria și al Bisericii inspirate de Duhul Sfânt.
Rusia, în special, are o bogăţie de biserici și icoane dedicate
acesteia, în ciuda provenienţei relativ târzii, descriind Sofia
ca Sfânta Înţelepciune în formă feminină. Cu toate acestea,
în mitologia gnostică, Sofia este percepută ca o fiinţă separată, un Eon, prezentă, la fel ca Hristos, la crearea lumii, dar
reţinută în ceea ce privește compasiunea pentru lumea căzută și, astfel, prinsă în materie. Mai degrabă în maniera Frumoasei din Pădurea Adormită, ea este menită să fie salvată de
Hristos, mirele ei ceresc. Această versiune erotică, în esenţă,
a mitului Sofiei, l-a inspirat, fără îndoială, pe Vladimir Soloviev și mare parte din poezia Epocii de Argint, fiind greu
de separat de meditaţiile liturgice și iconografice pe această
temă ale lui Florenski și ale lui Bulgakov, care au dus, în cele
din urmă, la acuzaţii de gnosticism și erezie.
Sohm, Rudolf (1841-1917), teolog german. Traducerea
lui Florenski din lucrarea lui Kirchenrecht Band 1, Die geschtchtltchen Grundlagen, Leipzig, 1892 a fost publicată la Moscova în 1906.
Soljeniţîn, Aleksandr Isaevich (1918-2008), autor rus
faimos pentru descrierea realistă a vieţii din lagărele de
muncă (Arhipelagul Gulag) din perioada sovietică. Câștigător
al Premiului Nobel în 1970. În 1974 a fost exilat din URSS, iar
în 1995 s-a întors în Federaţia Rusă.
Soloviev, Sergei Mikhailovich (1885-1945), nepotul lui
Vladimir Soloviev și prieten apropiat al lui Blok și Belîi. Autor al cărţii de poezii, Crucifragium; personalitate activă în cercurile simboliste și filozofico-religioase. După revoluţia din
Octombrie a devenit preot al Bisericii Unite, prin urmare, prin
acceptarea supremaţiei Papei de la Roma, călcând pe urmele
preaiubitului său unchi, ale cărui Opere Alese le-a editat.
Soloviev, Vladimir Sergeevich (1853-1900), gânditor creștin rus și critic literar. Cultul Sofiei, o imagine a
Înţelepciunii Divine, și apologia sa pentru un creștinism
compatibil și relevant lumii moderne au influenţat puternic
435

Pavel Florenski

gândirea lui Florenski. Soloviev a fost un poet și un vizionar
eshatolog, autor al romanului influent Antihristul; a fost dedicat ideei unităţii creștine. La fel ca Viacheslav Ivanov și
nepotul său Sergei, Soloviev a trecut printr-o ceremonie de
convertire la ritul greco-catolic.
Spencer, Herbert (1820-1903), filozof pozitivist englez,
care are o perspectivă optimistă aupra perfectibilităţii condiţiei
umane, bazându-se pe etica utilitară și pe evoluţia socială.
Speranski, Contele Mikhail Mikhailovich (1772-1839),
mistic rus, gânditor și om politic liberal, susţinător al reformei de mai sus. Subiect al unui eseu scris de El’chaninov, cu
o introducere scrisă de Florenski.
Stalin vezi Dzhugashvili.
Stein, Ludvig, nume ficţional al inginerului german iezuit fantomatic despre care se spune că ar fi slujit ca legătură
între conspiraţia presupusă a lui Florenski, al Treilea Reich
și Vatican.
Steiner, Rudolf (1861-1925), întemeietor austriac al
Societăţii Antropozofice din 1912.
Stolypin, Petr Arkad’evich (1862-1911), om politic și
Prim-ministru al Rusiei din 1906 și până la asasinarea sa,
la Opera din Kiev, în 1911. Privit ca omul potrivit pentru a
restabili ordinea în Rusia și pentru a distruge teroarea din
urma revoluţiei din 1905, timp în care instituia un program
de reformă economică, ce a condus la punerea bazelor unei
remarcabile creșteri economice înainte de război.
Sumarokov, Aleksandr Petrovich (1717-1777), autor rus
din secolul al XVIII-lea și kultur-träger, care a devenit un sinonim pentru eșecul lui de a armoniza vechiul și noul în limba scrisă. Director al Teatrului rus în perioada 1756-1761.
Suslova, Apollinaria Prokof’evna (1839-1918), amanta
lui Dostoievski și prototipul multora dintre femeile sale „demonice”. Prima soţie a lui Rozanov.
Sventsitsky, Valentin Pavlovich (1879-1931), prieten cu
Ern și co-fondator al Frăţiei creștine pentru luptă. Autor al
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unui roman, Antihristul, 1908, care a adus mișcării o reputaţie
proastă. S-a călugărit după revoluţia din octombrie.
Tareev, Mikhail Mikhailovich (1867-1934), teolog, profesor la ATM. Din 1917, editor al revistei Bogoslovskii vestnik,
după Florenski.
Tatlin, Vladimir (1885-1953), pictor constructivist rus și
designer, identificat, de asemenea, cu cubismul și futurismul. O personalitate importantă în arta post-revoluţionară,
în perioada 1918-1920, înainte de a se muta la Leningrad, a
predat la Vkhutemas.
Taumann, Gustave (1861-1938), fizio-chimist german.
Tavgeridze, Shalva (18??-1910), student georgian, care,
pe 2 noiembrie 1910, l-a omorât pe prietenul și cumnatul lui
Florenski, Serghei Troiţki. În ciuda demersurilor familiei, el
a fost executat.
Teilhard de Chardin, Pierre (1881-1955), călugăr și teolog francez care a căutat să reconcilieze știinţa, în special teoria evoluţiei, cu revelaţia religioasă ca aspecte ale aceluiași
Adevăr. La fel ca Vernadsky și Florenski, el folosește termenii „biosferă” și „noosferă”, cu toate că înţelesul cu care le
investește nu este complet identic.
Ternavtsev, Valentin Aleksandrovich (1866-1940),
membru al Sfântului Sinod, având un rol esenţial în stabilirea Întrunirilor filozofico-religioase din St. Petersburg din
perioada 1901-1903. Prieten cu familia Merezhkovsky și cu
Novoselov.
Tikhomirov, Lev Aleksandrovich (1852-1923), politician și publicist. La început, membru al comitetului executiv
al grupului revoluţionar Narodnaia Volia, el a editat revista
acestora din străinătate în perioada 1883-1888, dar a renunţat
la viziunile sale revoluţionare și s-a întors în Rusia unde a
continuat să publice, însă în revistele de dreapta, scriind o
carte despre teoria monarhiei absolute. Membru al Cercului
căutătorilor cunoașterii creștine, în 1914, el a corespondat cu
Florenski despre Scriptura ebraică.
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Tikhon, Patriarhul (Vasilii Ivanovich Belavin) (18651925), după înscăunarea sa din 1917 ca Patriarh al întregii
Rusii, Tikhon a vorbit deschis și vehement împotriva confiscării proprietăţii Bisericii de către Stat și a fost arestat. A
existat o ameninţare de a fi înlocuit de unul dintre liderii
mai cooperativi ai Bisericii Vii, dar, mai târziu, a fost eliberat
și i s-a permis să rămână patriarh, deși al unei Biserici mult
slăbite, până la moartea sa, în 1925.
Tiutchev, Fedor Ivanovich (1803-1873), poet rus și diplomat.
Tolstoi, Lev Nikolaevich (1828-1910), romancier rus.
Confesiunea sa din 1884 și învăţătura cu privire la viaţa simplă au exercitat o puternică influenţă asupra lui Florenski, în
special la sfârșitul anilor 1890, în perioada primei sale crize
spirituale.
Troiţki, Sergei Semenovich (1881-1912), destinatarul
„Scrisorilor” din Stâlpul și temelia adevărului. Prieten apropiat al lui Florenski, cu un an mai mare decât el la ATM. În
1909 s-a căsătorit cu sora acestuia, în 1910 a fost asasinat.
Troiţki, Serghei Viktorovich (1878-1972), teolog, profesor, specialist în Drept canonic, adversar al grupului imiaslavtsy. În 1920 a emigrat în Iugoslavia.
Troţki, Leon vezi Bronstein, Lev Davydovich.
Trubachev, Diaconul Sergii (Sergei Zosiniovich) (19191925), dirĳor și diacon. Fiul unui elev de-al lui Florenski, care
slujise la nunta sa din 1918. În 1946 s-a căsătorit cu Olga Pavlovna Florenski. Autor al unor memorii valoroase și articole despre Florenski, muzica și viaţa din Sergiev Posad.
Truba ev, Egumenul Andronik, vezi Andronik.
Trubachev, Mariia Sergeevna (b. 1951), nepoata lui
Florenski. Activă în ceea ce privește îngrĳirea și publicarea
arhivei sale.
Trubetskoi, Prinţul Evghenii Nikolaevich (1863-1920),
gânditor religios. Stâlp al Societăţii filozofico-religioase în
memoria lui Vladimir Soloviev și al editurii Put.
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Trubetskoi, Prinţul Sergei Nikolaevich (1862-1905),
profesor de filozofie la Universitatea din Moscova. Florenski
a asistat la seminarul acestuia în timp ce studia matematica.
Tseretelli, Iraklii Georgevich (1881-1959), coleg de clasă cu Florenski la Gimnaziul Clasic din Tbilisi și coleg-fondator al societăţii lor filozofico-literare din perioada copilăriei. Membru al Partidului Menshevik. Ministru al Oficiului
Poștei și Comunicaţiilor în timpul Guvernului provizoriu.
Tsvetkov, Sergei Alekseevich (1880-1964), membru al
Cercului căutătorilor cunoașterii creștine. Prieten cu Rozanov. A lucrat pentru editura Put.
Tuberovsky, A. M. (1881-1939), autorul tezei de dizertaţie
pentru ATM despre „Învierea lui Hristos”, discutată de Florenski ca oponent oficial pe 2 mai 1916. După Revoluţia din
Octombrie, el s-a retras în parohia tatălui său de la ţară unde
a slujit ca preot.
Turghenev, Ivan Sergeevich (1818-1883), romancier rus.
Vadkovsky, vezi Antonii, Mitropolitul.
Vernadsky, Vladimir Ivanovich (1867-1945), academician, mineralog, bio și geochimist, filozof rus, care a folosit
termenii de biosferă și noosferă. El a considerat că societatea
umană joacă un rol în biosferă (cunoscută nu doar prin intermediul logicii, ci și prin intermediul filozofiei și religiei). Pe
baza efortului uman de a îmbunătăţi organizarea socială a
biosferei, umanitatea poate forma noosfera. Același lucru se
aplică și cooperării dintre om și mediul cosmic. Este necesar
ca umanitatea să devină un canal pentru (sau să înveţe să canalizeze) energia cosmică cu scopul de a rezista tendinţelor
entropice ale biosferei.
Verne, Jules (1828-1905), scriitor francez de literatură SF.
Vitruvius, Marcus Vitruvius Pole (secolul I î.Hr.), autor
roman al unei cărţi de arhitectură și construcţie. Funcţionar
în timpul Împăratului Augustus.
Volkert, un critic de început al teoriei visului lui Freud
din 1875.
439

Pavel Florenski

Voll, Karl (1867-1917), scriitor de artă. Cartea sa, Experimentul în studiul comparativ al picturilor, a fost tradusă de
Favorsky și N. B. Rozenfeld, în 1916.
Voloshin, Maximilian Aleksandrovich (Max) (18771913), poet simbolist, artist și publicist.
Volzhsky, A.,vezi Glinka.
Vvedensky, Aleksei Ivanovich (1861-1913), profesor,
teolog, o autoritate în ceea ce îl privește pe Kant. Unul dintre
profesorii și binevoitorii lui Florenski de la ATM. Întemeietor al Școlii ontologice de teologie pre-dominantă în Bogoslovkii vestnik.
Vvedensky, Dmitrii Ivanovich (1873-1954?), teolog, în
perioada 1919-1924 a predat la gimnaziul din Sergiev Posad.
În 1928, a stat în aceeași cameră cu Florenski în exilul din
Nizhnii Novgorod.
Vvedensky, Ivan Alekseevich (18??—19??), absolvent al
ATM. A cooperat cu Florenski la raporturile acestuia din urmă
pentru Comisia pentru conservarea artei și antichităţilor de
la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Serghie, 1918-1920.
Maria Sergeevna Trubacheva menţionează că Vvedensky
fusese prezentat Comisiei de către Florenski.
Weierstrass, Carl Theodor Wilhelm (1815-1897), matematician și analist german, care a descris funcţiile continue,
dar nicăieri diferenţiale astfel încât să submineze abordarea
intuitivă a acestor concepte.
Wi e, Serghei Iulevich (1849-1915), om politic liberal.
Prim-ministru al Rusiei în perioada 1903-1906.
Wulﬀ, Oskar Konstantin (1864-1946), critic de artă și
istoric german, creator al termenului „perspectiva inversă”
(‘die umgekehrte Perspektive’).
Wundt, Wilhelm Maximilian (1832-1920), psiholog și
filozof german, care a pus bazele primului laborator recunoscut de psihologie de la Universitatea din Leipzig.
Xenofon (430-350 î.Hr.), patron grec al artelor, istoric,
autor al mai multor dialoguri socratice, care le completează
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și, într-un fel, le contrazice pe cele ale lui Platon, și al operelor despre alte subiecte precum educaţia istorică și teoria
politică.
Yudina, Maria Veniaminovna (1899-1970), pianistă.
Prietenă apropiată și admiratoare a lui Florenski.
Zarubina, Nataliia, vezi Florenski.
Zavitnevich, Vladimir Zinov’evich (1853-1927), profesor, autor al monografiei în două volume despre Homiakov, a cărei critică controversată a fost făcută de Florenski
în 1916.
Zhegin, Lev Fedorovich (1892-1969), artist și memorialist.
Zhukovsky, Nikolai Egorovich (1847-1921), profesor
de matematică la Universitatea din Moscova. Conducător al
secţiunii studenţești a Școlii de matematică și filozofie din
Moscova.
Zinov’eva-Annibal, Lidiia Dmitrievna (1866-1907),
scriitor de povestiri. Soţia poetului Viacheslav Ivanov, dar a
continuat să scrie cu numele său de fată.
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Anexa 1
În Pro et Contra, secţiunea ‘Vokrug Knigi “Stolp i utverzhdeniia istiny”’ (pp. 211-366) reeditează, cu note, următoarele critici contemporane.
Episcopul Fedor (A. V. Pozdeevsky 1876-1943), rector al
Academiei în perioada 1909-1917, într-o cronică a versiunii
prezentate pentru teza de licenţă a lui Florenski ‘O dukhovnoi
istine’, 1912, publicată prima dată în Bogoslovskii vestnik, mai,
1914, în timp ce evidenţiază afirmaţia lui Florenski potrivit căreia cartea este mai degrabă pentru catehumeni decât
pentru cei convertiţi, iese puternic în sprĳinul meritului său
știinţific și al ortodoxiei religioase; S. S. Glagolev, „adeversarul” oficial al lui Florenski, și profesor la ATM, oferă în
revista Zhurnal sobranii Soveta Imperatorskoi Moskovskoi Dukhovnoi Akademii za 1914 god, Sergiev Posad, 1916 un sprĳin
chiar mai entuziast pentru originalitatea, stilul și conţinutul
unei cărţi despre care spune că este mult dincolo de limita
dizertaţiei academice obișnuite. Arhimandritul Nikanor (cu
un an mai mic decât Florenski la ATM, un cleric cu un parcurs rapid, care avea să devină în curând un arhimandrit
sobru și sever, iar mai târziu episcop de Bogorodsk), în revista Missionerskoe obozrenie, Nos 1-2, 1916, nu este de acord
cu colegii săi teologi, susţinând faptul că eforturile lui Florenski în O dukhovnoi istine și Stolp i utverzhdenie istiny sunt
o batjocură haotică nedemnă de recompensarea cu o notă
mare, „un buchet de erezii care se exclud reciproc”, plagiate
din teza de licenţă încă nepublicată a lui A. Mashkin. Acest
atac usturător a fost respins de Antonii Khrapovitsky (un
cleric conservator care, cel puţin în public, a preferat să se
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distanţeze de neconvenţionalul Florenski, dar care aprobase
teza pentru obţinerea diplomei de masterand în teologie) în
revista sa, Vera i razum. Apariţia articolului l-a determinat pe
Florenski nu la autoapărare, ci la recunoștinţa, în mod clar
inspirată de Isidor, pentru umilirea venită după foarte multă laudă. Din afara Bisericii, Stolp i utverzhdenie istiny a fost
previzibil însemnată de Boris Iakovenko, în Severnyi vestnik,
martie 1914, ca „filozofia deznădejdii”, un atac don quĳotesc, evazionist împotriva raţionalismului venit din partea
unei persoane respingătoare, isterice, deși foarte învăţată,
care a descoperit, le fel ca și alţi membri ai noii mișcării religioase din rândul elitei intelectuale, faptul că fără credinţă
este un nenorocit, „o lucrare standard” (sic!) pentru această
mișcare absurdă. Din interiorul mișcării filozofico-religioase, Florenski s-a aflat, de asemenea, sub presiune – datorită
dedicării lui faţă de Biserica Ortodoxă și renunţării la elita
intelectuală, în special la valorile toleranţei și ale libertăţii de
gândire, la preocuparea pentru om în istorie și în societate.
Nikolai Berdiaev, într-o critică foarte competentă și elocventă (care de atunci a generat o întreagă sub-bibliografie) l-a
acuzat pe Florenski în Russkaia mysl’, 1914, de ‘stilizovannoe
pravoslavie’ (ortodoxie stilizată). La fel ca Iakovenko, el vede
„deznădejdea” ca punctul de plecare pentru convertirea lui
Florenski (comparându-l cu Pascal și Kant), dar, în spiritul
criticii lui Merezhkovsky făcute „creștinismului istoric”, îl
acuză de dorinţa de a se reîntoarce la perioada de început a
Bisericii, de faptul că l-a înăbușit pe matematicianul din el
și că a încercat să oprime bogatele „erezii”, cărora le va da
naștere, în mod inevitabil, orice exerciţiu al gândirii libere
din teologia ortodoxă. Acest lucru duce – spune Berdiaev
– la fanatism „semitic” neplăcut, în special la lovituri din Biserica Romano-catolică, și la apologia pentru „gelozie” din
ultimul capitol, în timp ce adevărata natură a lui Florenski
este aceea „caracterizată prin originalitate, uneori apropiindu-se chiar de excentricitate. Acest lucru este interesant la
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el, uneori este atractiv, alteori respingător.” Cartea sa este
confesiunea unui suflet în plin zbor de la sinele său genuin, care se prinde legat de stabilitatea obișnuinţei din viaţa
grea, de zi cu zi, a Bisericii Ortodoxe Ruse. Prinţul Evgenii
Trubetskoi, vorbește despre Stâlpul și temelia adevărului la o
întrunire a Societăţii filozofico-religioase, din februarie 1914,
într-o lucrare publicată cu titlul ‘Svet favorskii i preobrazhenie uma’, în Russkaia mysl’, mai 1914, supunând opera unei
critici filozofice riguroase făcute pe baza unei lecturi atente,
binevoitoare, dar nu necrititice. Luând textul său ca dihotomia cunoscută dintre Schimbarea la Faţă a lui Hristos pe
Muntele Tabor și neputinţa ucenicilor Săi de a-l vindeca pe
copilul demonizat de la poalele muntelui, Trubetskoi îi oferă credit lui Florenski pentru a continua lucrarea lui Vladimir Soloviev, în încercarea de a include ambele evenimente
într-o viziune holistică, remarcând, ca o contribuţie importantă a lui Florenski, evidenţierea perspectivelor artistice și
liturgice, care până acum fuseseră neglĳate în teologia ortodoxă, și puternica ridicare augustiniană din întunericul păcatului și iadului înspre adevăr și lumină. Cu toate acestea,
marele defect al cărţii este eșecul lui Florenski de a distinge
între antonimele ireconciliabile (‘tertium non datur’) și reconcilierea contrariilor (coincidentia oppositorum) în Biserică și în
textele liturgice, care duce la sugerarea că adevărul este antinomic în esenţă, fapt care, la rândul lui, contribuie la negarea raţiunii; însă mintea, așa cum s-a arătat prin întruparea
lui Hristos, ar trebui transfigurată, nu negată. Alogismul lui
Florenski rezultă din atenţia insuficientă acordată lui Hristos
și din lupta autorului împotriva propriului său „inamic interior” – „inteligenţa”.
Criticismul emigraţilor antologat în seriile revistei Pro
et Contra s-a datorat reeditării lucrării lui Florenski, Stâlpul și
temelia adevărului, la Paris, 1939, care include recenzii făcute
de Vladimir Il’in și Georgii Florovski, ambele fiind republicate în opere de mai târziu. Cronica lui Il’in, publicată prima
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dată în revista Put’, Feb. No. 28, pp. 116-119, plasează cartea
în neo-gnosticismului Epocii de Argint, dar spune puţine lucruri despre conţinutul ei. Cronica lui Florovski, publicată
în revista Puti russkogo bogosloviia, 1937, republicată în 1981,
conţine, în schimb, o critică fundamentală a cărţii, care, cu
întârziere, a dat culoare percepţiilor contemporane ruse ale
lui Florenski ca și „creștin fără Hristos”, ca un occidental
„care caută ca prin vis și în mod estetic mântuirea în răsărit”, a cărui ortodoxie este afectată de „ambiguitatea și instabilitatea mișcării filozofico-religioase” din Rusia de dinaintea războiului și umbrită de „sedimentul prelest-ului erotic”
[falsa revelaţie]. Adevăratul subiect al cărţii, convertirea lui
Florenski, scrie Florovski, izvorăște din neliniștea apocaliptică a sfârșitului și începtului de secol, care îl vânează pe el
și poezia lui Belîi, și nu privește atât de mult înspre A Doua
Venire a lui Hristos ca la Venirea Sfântului Duh. Capitolele
despre Florenski din mai multe Istorii ale gândirii ruse, publicate în emigrare – Zenkovski, Lossky și Zernov – ţin seama
de opiniile lui Berdiaev, Trubetskoi și Florovski, în timp ce
evidenţiază lărgimea orizontului enciclopedic de cunoștinţe
al lui Florenski, consensul fiind că Stâlpul și temelia adevărului este o operă extraordinară, foarte subiectivă care, în ciuda nuanţelor lui Pascal și ale Sfântului Augustin, aparţine
foarte mult timpului său, „renașterii religioase ruse” de la
începutul secolului al XX-lea din Rusia.
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Marea catedrală bizantină, Sfânta Sofia din Constantinopol, a fost dedicată Sfintei Înţelepciuni a lui Dumnezeu,
„Cuvântului/Logosului preexistent”, gândită nu atât de mult
ca o Fiinţă feminină distinctă, cât ca un atribut al celei de a
doua Persoane a Sfintei Treimi, deoarece ideea „Sofiei”, ca
entitate separată, era deja cunoscută. Există imagini alegorice occidentale care reprezintă Înţelepciunea ca o femeie încoronată, însă, în Rusia, s-a răspândit tradiţia icoanelor care
descriu Sfânta Sofia încoronată și întronată, însoţită de Maica lui Dumnezeu, pe de o parte, și de Sf. Ioan Botezătorul, pe
de altă parte, și vegheată de sus de către Sfânta Treime – sau,
în altă formă, ca Mireasa lui Hristos, Răspunsul lumii faţă
de Dumnezeu întrupat, Biserica. Această absorbţie a Sofiei
ca fiinţă distinctă și separată în iconografie și, de asemenea,
sub înfăţișarea Înţelepciunii vetero-testamentare, în practica
liturgică a Bisericii a făcut posibilă pentru Vladimir Soloviev
să presupună, și pentru Florenski să demonstreze (cel puţin
în punctul culminat al înţelegerii sale focalizate) faptul că
Sofia este o imagine care inspiră, simbolică, mai degrabă decât alegorică, cosmică în asocierea sa vechi-testamentară cu
crearea lumii, umană în apropierea sa de Hristos, de Biserica Sa, și consimţire imponderabilă a Maicii lui Dumnezeu
pentru a deveni instrumentul întrupării. Ea este prezentă în
toate acestea, a argumentat Florenski, dar neidentică cu vreuna din ele. Din acest punct de vedere, el este apropiat de
unii dintre primii Părinţi ai Bisericii care au identificat conceptul Sofiei cu Duhul Sfânt, însă Florenski nu face o astfel
de identificare, stabilind cu tărie faptul că Sfânta Treime este
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suficientă Sieși, dar susţinând conceptul Sofiei ca admisibil
în gândirea Bisericii: o imagine pentru Umanitate și Natură,
preaiubită de Creator și inspiratoare pentru ceea ce este creat, un loc de întâlnire între Creator și creat. Ea se manifestă,
a considerat Florenski, acolo unde materia este transparentă
spiritualului, de exemplu în azurul care acoperă întunericul
spaţiului într-o zi fără nori, în particulele fine ale prafului
atmosferic care, luminate de răsăritul sau apusul soarelui (o
imagine a Luminii Divine) colorează cerul, în praful din care
Dumnezeu l-a creat pe om. Nesigur în privinţa modului în
care avânturile poetice ale lui Florenski vor fi primite de
Sfântul Sinod, episcopul Fedor (Pozdeevsky) l-a avertizat că
includerea capitolului despre Sofia (la fel ca și a acelora care
descriu conceptele cu totul deosebite ale Gheenei, Prieteniei
și Geloziei care aparţin admiratului său student de nădejde)
îl va forţa să renunţe la funcţia de examinator. Raportul său
despre teză, fără aceste trei capitole, evidenţiază ortodoxia
scriitorului, neexistând nicio încercare pentru a-l disciplina
pe Florenski pentru a le include în Stâlpul și temelia adevărului. Reflecţia asupra ideilor lui Florenski (și, bineînţeles,
ale lui Soloviev) în sofiologia bunului său prieten Serghei
Bulgakov, care mai târziu, în emigrare, într-o perioadă în
care Florenski a fost marginalizat din cauza controversei teologice despre Solovki, a condus la o acuză de erezie, niciodată demonstrată împotriva lui Bulgakov și distorsionată
într-o anumită măsură, de politica Bisericii, și la o controversă serioasă în care cultul Sofiei, în gândirea lui Soloviev,
Florenski și Bulgakov, a fost criticat ca insuficient de hristocentric, obscur din punct de vedere spiritual și contaminat de misticism erotic – nu doar de dușmanii lui Bulgakov,
ci chiar de preaiubitul și mult îndrăgitul său fiu spiritual,
Georgii Florovski. În 1935, Bulgakov a fost acuzat de erezie
de către Sinodul din Karlsbad, iar episcopul său, Evloghie,
a cerut întrunirea unei Comisii pentru a investiga acuzaţia.
În același an, Biserica Ortodoxă Rusă a condamnat sofiolo448
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gia per se, dar nu a fost luată decizia de a urmări problema
în Paris. Atitudinea lui Evloghie a fost complicată de faptul
că, displăcându-i monarhismul și conservatorismul politic
al așa numitei Karlovchane, facţiunea Bisericii emigrate care
a refuzat să rămână (locum tenens) în Moscova ca slugă comunistă, el rămăsese loial Moscovei doar pentru a căuta un
al treilea cap duhovnicesc din afara Rusiei, găsindu-l până
la urmă în persoana Patriarhului Constantinopolului când,
în 1953, s-a simţit incapabil să confirme aserţiunea Mitropolitului Aleksii, în mod clar făcută sub presiune, potrivit
căreia nu exista nicio persecuţie a creștinilor din URSS. Astfel, el a fost, într-o anumită măsură, independent de ambele
autorităţi rusești, însă nu și-a permis să ignore frământarea
născută. După o dezbatere de doi ani, în 1937, Bulgakov a
fost achitat de erezie și acuzaţiile aduse împotriva lui de colegii emigraţi Vladimir Lossky, Georgii Florovski și Serghei
Chetverikov, au fost respinse în mod unanim. Apărarea s-a
bazat pe caracterul curat ca lacrima al părintelui Serghei, ale
cărui scrieri sofianice, s-a sugerat că ar putea fi considerate
teologumene, expresii ale unei opinii personale, nu obligatorii, ca doctrină. Opoziţia, bazată pe sentimentul că sofiologia lui Bulgakov aproape că a sugerat o a patra persoană a
Sfintei Treimi (o idee pe care el, la fel ca Florenski, a negat-o)
și pe preocuparea pentru dogma clară și posibila confuzie
pe care ideile lui Bulgakov ar putea să o producă în mintea
celor neînvăţaţi, a pronunţat, totuși, faptul că atât Karlovchane, cât și Biserica Ortodoxă Rusă fuseseră „premature
și neîndurătoare” în acuzaţiile făcute. Majoritatea din Sinodul episcopilor au afirmat că problemele ridicate de Bulgakov, dacă nu concluziile la care a ajuns, au fost „legitime și
lipsite de erezie”, iar scrierile lui despre acest subiect, deși
încă considerate de Biserica Ortodoxă ca periculoase pentru
„sufletele simple”, au fost foarte traduse în multe limbi (de
exemplu, S. Bulgakov, The Wisdom of God: A Brief Summary of
Sophiology [Înţelepciunea lui Dumnezeu: Un scurt rezumat
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al sofiologiei], Oxford, 1937), având o influenţă cu mult dincolo de limitele Bisericii. Informaţii deosebite despre controversă și despre implicaţiile sale se pot găsi, în limba engleză,
în numărul special dedicat lui Serghei Bulgakov de către revista teologică St Vladimir’s Theological Quarterly, Vol. 49, No.
1-2, 2005, iar, în limba rusă, la Institutul Creștin Umanist din
Rusia în lucrarea Sergei Bulgakov: Pro et Contra. ‘Lichnost’ i
tvorchestvo v otsenke russkikh myslitelei i issledovatelei:
antologiia: Vol. I alcătuit, introdus și adnotat de I. I. Evlampiev, editor responsabil D. K. Burlak, St Petersburg, Izd-vo
Russkogo Khristianskogo Gumanitarnogo Instituta, 2003;
Vol. 2 va apărea în curând. Pentru o discuţie serioasă despre
gradul în care se poate spune că sofiologia lui Florenski diferă de cea a lui Soloviev și Bulgakov, vezi Robert Slesinski,
Pavel Florenski: A Metaphysics of Love [Pavel Florenski: O metafizică a dragostei], Westwood, New York, 1984, Capitolul VII ‘Sophiology: an exigence of human thought and experience’
[„Sofiologfia: o exigenţă a gândirii umane și a experienţei”]
și, în special, sub-secţiunea ‘Positions anterior and posterior
to Florenski’ [„Atitudini anterioare și posterioare lui Florenski”], pp. 194-196.
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Fig. 1 Portretul lui Pavel Florenski, de N. Vysheslavets, 1922.

Fig. 2 Mama lui Florenski, Ol’ga Pavlovna Saparova (Saparian) (1859–1951) în 1870.
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Fig. 3 Ol’ga Pavlovna, Aleksandr şi Iulia Florenski cu doi dintre copiii mai mari,
Iulia (numită Liusia), pe genunchiul tatălui său, şi Pavel, pe un scaun mic.

Fig. 4 Pavel Florenski ca şcolar, 1887-1889.
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Fig. 5 Pavel Florenski în uniforma de student a Universităţii din Moscova (1900-1904).

Fig. 6 Andrei Belîi (B. N. Bugaev, 1880-1934), pastel desenat de Ol’ga Florenskaia, 1912.
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Fig. 7 Mănăstirea Sf. Serghie, gravură pe lemn de Vladimir Favorsky, 1919.
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Fig. 8 Pavel Florenski şi Serghei Troitsky împreună cu familia lui Florenski în
Tbilisi, 1907.
De la stânga la dreapta, în picioare, rândul din spate: Serghei, Pavel, Alekandr –
fratele lui Pavel;
aşezaţi: Elizaveta Pavlovna Melik-Begliarova, Liusia (încreştinată Iulia),
Aleksandr Ivanovich, Ol’ga Pavlovna, Repsimia Pavlovna Tavridova;
aşezaţi pe podea: Andrei, Raisa (numită Gosia), Ol’ga (numită Valia), and
Elizaveta.
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Fig. 9 Pavel Florenski, 1909.
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Fig. 10 Vasilii Mikhailovich Giatsintov, Anna Mikhailovna Giatsintova
(Florenskaia) şi Pavel Florenski, 1911.
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Fig. 11 Noua casă a lui Florenski în Sergiev Posad, 1915.

458

Fig. 12 Mikhail Nesterov, „Filozofii”, Pavel Florenski şi Mikhail Bulgakov în
grădina lui Florenski din Sergiev Posad, primăvara, 1917.
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Fig. 13 Florenski în biroul său de la Institutul Electrotehnic Experimental de Stat
GEEI, Moscova, 1925.
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Fig. 14 VI Favorsky, copertă pentru Numărul ca formă, gravură pe lemn.
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Fig. 15 Florenski la picnic cu familia sa lângă Zagorsk spre sfârşitul anilor douăzeci.
Aşezaţi de la stânga la dreapta Părintele Pavel, Mik, Ol’ga, femeie necunoscută
cu maramă albă, Maria, Anna Mikhailovna; în spatele lor, în genunchi: Vasilii şi
Kirill.
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Fig. 16 Pavel Florenski şi o parte dintre cei aflaţi în întreţinerea sa, în 1932.
Florenski aşezat pe trepte, în centul imaginii, împreună cu Maria. În picioare
de la stânga la dreapta: Ol’ga Pavlovna, Nadezda Giatsintova, Mik, Iulia
Aleksandrovna, Anna Mikhailovna. Aceasta era cealaltă soră, Gosia (Raisa),
care a fost parţial în întreţinerea fratelui ei până la moartea sa cauzată de plaga
tuberculozei din familie. Iulia a lucrat ca psihiatru.
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Fig. 17 O glumă împărtășită cu Anna și Mika, 1932.

Fig. 18 Florenski la pian, 1932.
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Fig. 19 Fotografia lui Florenski după arestarea sa de către poliţie, 27 februarie 1933.

Fig. 20 Florenski cu P. N. Kapterev în Skovorodino la laboratorul Permafrost, 1934.
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Fig. 21 „Când priveşti afară pe fereastră, te poţi imagina în Italia”, vedere de la
fereastra vechii fabrici de la Lacul sfânt, fotografie din 2002.
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