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istal cursului gimnazial, la vârsta de 17 ani,

avcrscaz u cri spiritual: el descoper c

iui 51 rcktuY itl cunoaslerii fizice, cart'-l pui



u!ii-r-c .i-.jIilI.li de lumina lunii. ..în li

iul om. fie el l un sfânt"".

ele, ducând Iii îmbriili^iiriM cr

Integru i Absolut, pe c

eLiga viaa.

'iim.i pornire j:iriL-^:^-ir ; i J L.ip,"i r li

: a se pifrdf în popor, ap;

tdinLevTolaoi. uii'.i.j.î

ilIuiM în Duui:





Ins ce:\ iiim i:i:]-.f.ii:nnfi aspirjue .1 perio;

h Academic irr;i pLn[n.i Pavel Aleksjndrovii

i"if(ii spirituale, dar nu Jj murlul ik:l»->»l file

[ie. în anul 1<XK Intr sub ubltiuirea dur



< Si:?«lin.n- Posad. 191-1),
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i- :< complra pe



pi jic ti spisa i





e sule, ui teste picatele si prii!

.] tlesrhrs premia oiioflux:!.



e arat relaia

prea, printele



(vezi Filosofi

s o îndumn

lupui i.Iiiur: HriMi» ( Liiycis

Mitului religios - conduce fatalmente la: un distrugtor I

Lumii i se opune legea ecrropicr. ;j vieii; Logosul. Cul-

tura îi pr.i;ne inipkfj; itii^-Ii
i k;- n.inj.ii descoperind \:iliirilc

i Cadrai Institutului de Stal pentru Electrotehnic Expe-

[mental (GEED. Lucrând în cadrul acestuia, el fcu o se-

Ic de descoperiri în domeniul silinei i a! tehnicii. Dintre

ilnlfice ale acelei perioade, SC disting, printt-un

mi general, câiiler Dirltxlricii i aplicaiile lor

thnice (1924), Carbolitul. Obinere siproprieti (1932),

fm de Studiul materialelor electrotehnice <i9î2\ o serie

: în Enciclopedia Tebnic (1927-1933).

„Profilul riintific a! printelui Pavel - acria S.N. Bulga-

- uimea întotdu;niii:* p:in :ii-plin.; stpânire a clomc-

li, prin lipsa oricrui dilccinlism. piiu amploarea iiv

mtilt cu exemplele titmice .ilc [(tr.ii Murii; cu Lconar-

a ViQci si allii, poate si cu Pascal I...]". Autaritarca lui

Horenski ca specialist de r^iepllc- in eiectiutefimij

ieri de mare, încât dup deportând sa din 192S, el nu

.ii c a continuat s condica [\'p;iri:mn;niul de Stu-





.1 i .SC aduse nici o acu

mul din 25 mai 1926, e

figtafla lui Nikolai ai II-

Am o atitudine favo-l

e mil de omul I
.1 ]]-lc:.,. i

l. M-a

bun dec

i sunt implica! i

«ciu M.iesic |un-;.,[. p^.p,.,.^ cll lsumi donieniu
-

ibii sj aduc o irnb.iriiiiimiv ,-jtuatici maselor. Nu suri

:tegoric împotriva oricrei intervenii, atât militare, ci |economice. Nu am purtat cu nimeni nici un fel di

Aface
;ord"*

spaak ..

rte 1933,

:elor vtcM 1-3 dMemrâlHt pe prtn-

Am fost deportat i întorcndu-m

eta învinui! de participarea la o or-

i
cdei, c

:an sprijir

î.-Kjri de

asupra a:

ii de tinerica Ortodox. Cercetarea

adminisirarea unor msuri de co-

estailor, în scopul obinerii unoi

2(i iulie 1933, Pa vel Florenski Iii unidamiiar de o

)) b ?ece ani de munc silnic în lagrele de reedu-

de a locui liber în URSS". în septembrie, Pavel Florenski

iat c, în 1934, pe când lucram la secia de p

peniru construcia drumului de la Smbodmi, a

-rai ochii pe lista deinuilor, privirea mi se op

e -Florenski-. Iu început, nu am fcut nici o as

ce era legat de el aparinea trecui ului de mult i



b I,. ...

j Si-obuclnii; tic pe 1 par pe 12 , '..::. - < .Uliu,,- $B pOBK Spirit



le mai mull sau mai pu|ln prelucrate mi-au fost confis-
cate din ordinul OGPU. Cu aceast ocazie mi-au fost con-
fiscate nu numai cariile personale, ci si cele ale fiilor mei,

ture înva in institui.- sfiinufice. l.i chiar si cnile pentru
copii, inclusiv Tminu.iitlt-. l.:i condamnarea mea din 26
iulie 1933 de ctre PPOCPU - departamentul Moscovei
nu a fost vorba du confiscarea avutului, si de aceea eon-

ii". I'jît )i, miinit-n >>,mj- : niipi 1
- „ ]t T..illJH-

lirri. Alei, pe locul nevoimelor hbBWiuM su. Sfântul

Filipp, printele l'avel suport ultimele hi crem, înainte

bucate cum poate''. „Lumea este astfel alctuit încât nu
poi oferi nimic omenirii altfel ilciat platinei pentm asta
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i-epl i faptul o

fwntruc» vindeca



nu se produci:". i eei cu BsW i l

J
< i

silm-fuii-D-chimitc. se pol alege Te

:l si GaBHSâ Bl] Kt -i-ili'l ÎW$* <SIe >

: (încet, i Vrei cumva s:i iuslilVi pe cini.H'J H Despre ci

u pot spune c Pas



„CU corp de lumin"

inn m.dg.M B®»»



ti (lin M.si.j-; -.in Diir.lllL'/L-U.

lisus llîist™ nu t/Mi: I
iniilili-.-L-li pcl-l



:i pritho-rizice, empirice



rj (Btact! a lui lisus, dac ar fi

ir fi fosl ti Hristosul fi FI»! lui

l: fi MSi.'.im[.i;JMI lume::!.



ii pute :e dou

ar d<doar am State

xperimental al realitii empirice, înlocuinduS
j un personaj ficiiv, care i-ar fi asemenea îr

ici aceste dou

B; Da. Pentru c în ai doilea ca/ Iu

pârai, ar rmâne aceasi lume în pcat. Vai accepta ficii.

nea ta doar de dragi,! ,.r,i:minaii cai-cuiei, de fapt ins nul
recunosc posibilitatea imitrii lui Hristos

sunt cii torul împotriva unor astfel de concepiii. Dac-rr

dau dou obiecte, a si p. între e

renii observabil experimental. îns ea este astfel incit |

poate B oricât de mic, încât pentru deosebii
va li nevoie de un experiment din ce în ce mai precis. în I
sfâ-ii, la limit, putem gândi obiectele a i p ca indisiinc-

tibile pentru orice fel de experiment, oricât de sensibil.

Atunci diferena experimental dintre a si fi este nul, I

existenta a obiectului sunt epurate de ceea ce poate fi aflat

despre el din lotafciiea experimcnlelor gândibile, cred
c obiectele nu pot fi diferii: dac de sunt indistinctibile

pentn
1. Pent

sandele lui Hristos.

Bi Nu, pâinea i vinul s-au transfigurai, real si sub-

-li.miia]. adic y, au ^ 'iinii.ii LJ.^en>a -! substiina. devenind

adevratul Trup si Snge ale lui lisus Hristos.

A: Desigur, este un exemplu hotrâtor. Putem s i-\

::i;iu."i[Ti .1 pe ijcelii :il mirungerii?

B: Da. La acelai lucru se refer si botezul, de exem-

prineipial de cea reprezentat pe scen i care provoac o

schimbare principial în cel botezat: renaterea sa, Pan

în omul botezat s-a adus ceva care nu poate fi descoperit



SB numai proprietile a



Tot aa, folosind metodele fizicii, nu vom putea distin-

ge o substana vie de una nevie. Chiar dac recunoatem

sebite comparativ cu cele din cea nevie, nici alunei nu

se poate postata un asemenea dispozitiv al carpului viu,

încât, din punctul de vedere al fizicii, el va putea fi cerce-

vor permite descoperirea diferenei dintre viu si neviu.

Iat câteva exemple de cazuri în care dou obiecte iden-
tice pentru un experiment seniorial de pe anumiii

plasat pe o alt treapt ftMJll—fW I lh l n Li cazurile

di ci! Joih-ii (ft pi.rc.n | iporta exemplele in care dou

ictfhii pentru ob-

li. Presupunem c

;i i aa mai departe, de orke metode, oricât tic

s-ar 1-bioM. oricât ar fi de precis i de amnunii, nu

menea experiment nu poate

.(riM.U-r. loja j.,.-s

difer unul de cellalt. Unul este moral, altul - ir

Apostolul spune: „De aceea, nu judecai ceva înainte de

vreme, pân ce nu va veni Domnul, Care va lumina cele

ascunse ale întunericului i va vdi sfaturile inimilor..."

( 7 Cor. 4, 5). „Lucrul fiecruia se va face cunoscui 3 va v-

di ziua (Domnului'. I'eiitru c in foc se descoper, i focul

însui va lmuri ce fel este lucrul fiecruia" (1 Cor. 3, 13).

B: Daca vrei... Aproape Fiecare om. înc din copilrie,

e supune legilor morale i ceteneti sau cel puin nu

omite abateri foarte i ii-ihili- de l.i acestea. Fiecare vrea s

ane ar vrea s se îni'Jusc/c -ix ieitii iii naturalii", den-



Cor. 2, 16). liiiâ ck" tu



-" l
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1 "-' .-hi 'limi.imua-,, rinl <:-a fâ-

1.11.,. Je pi!,l. lmJ Jinire ele: „Ofiic-aivam. cufoc
drag.tslih De-un piv/esor s fug-uu vrut ei oij ]
spus c-n blestem' ea s-ti potolit/'Si-tm bogta crun,
a apoi,/ Iar casti-i plini) strlucea pahar-/ tJar Masa

]

se ofili tlf-ainar., lurdup ce de oftic
iud dniciva-ntreeii a

Alekseeviri Nekrasov, Omul m
mfcuf. (Nikolai



a pe care ai, fost oblirr



De Fapt, pitaBoricienii nu erau urât de necomunicaLiviJ
l de închii In conrvpm;,.. lor filosofice, precum se

it-Me sj s.: ircadii despre ei. Dar asemenea d:^..\

i adânc In tcere

u experta r si gsi

.mui, ae ,u-k:
;

9 lui ca duman fa faa leilor. Re I

i indrepre luat mânia lor asupra I

!!;.! ril.i

din ordin. Fie ca nemurilorli s-1 judece! Si iat c jude-

m



i egale cu unu. Va fi „grupul potiea

i despre CLipiau sîny :il iviui -.!:. ;l] tloilfa )rup TOp Rid? UI '
: -



jtea sâ-|i mal dau multe txemple din teraia gr

îns, din lips de timp, m gffcest- s metjf a
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aspecte ale lumii peri

stirvate de psihologia empiric. oale sforii.





i cu Fot-, i pe biruiiorii fiarei l ai chipului ei i

lnci alutele Iui Dumnezeu" (Apuc. 15, î).

smtoticd, deoar«H

duce sp;e un altul, i



BMHBEBâ I EMPIIUA

ODsen.vifii ampra strilor irite

!)up primirea sfriiteW T^ime

M».'. . I , . I. i:l..l "< :: .





penenaaituse esn
. . . . ta .



re»;, nu puMn nega o

:.sie reccpiat de conahni cj mimai? . Acest miraculos
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nel'iiml schem gbsirac
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DOGMAITSiViM DOGMATICA'

- Discurs [imit la io rimim-re iot*,

in cabmi Cercufid Se Fifosnfie

ii! AL'ii&eitiici T(:i?i;!ijiiv mu Mraciwa-





adevifc* •-

.. r{ tJ&K/a&l&iie/*



i«- i ,<•:.< i h. iJuir.r.i- ;i proprie si j!:'m,lir-.-.i nu::



1,1 .opL, aflându -l



logice re nu pem:

vidu;i]a a Ki.H-ridi. Pie.iiiCida-ea -i-jurlra care ii ftirt-sjuinil

peimae depirea n:iilali:raliiaii[or si crearea unui sistem

de noliuni care s cuprind mai simplu, mai economic.

al rc-ndmrcx.ir smiri,;i|.. aif L(!sef.-_ii ::. un r.oment dar.

ai ecanomit iniirerinUil tiinific cunoscul?
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; spiTiinrelur «rl™ .T,;ii in:ill



nih-mn. divinitatea absolut:!". Astfel
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e Filosofic al Academiei îteolqpo





N.P. Gornoslaev

PA Florenski: f

RA. Horeoskt [

r \ rioi i-aski [)n



tulii, bat asumat, sâ se &s# t*a la nanSwfft
tarea s:i treptat v.i atinge la un munteni dat

R Gornosiaev- în acest OM, nu ]ina:e Bjfala do»

l.V. Popov: De ce nu "- Dac u am,mit formul isi a

ptr în întregimi- tririle corespunclcri', ea poate rr

N.P. Gornostat-

P.A. Flortnskî

N.P. Gornostaev: Ei»

P.A. Florcnski I ,t i a

andrizaiea narrii...", adaug rectorul!.

P.A. Florenskir [

i
i fie irmiaa ilcuicudi-



P.A. Floremki:
I



...

G.H. Pop-Hni-atiir

I.V. l'opov Diawnea*



P.A. FlorciMki: Dai

X prea puin despre



i.v. Pupov; nli jnm-m las nees pnxes ii

V.N. Mukov: Ce ,molii st] existat, de pild, 1;iuU

P.A. riorenski Contieni/stea lui Hrislos i -n Ht

nil decurge logic din formulare... Apoi, ea posit iii ta

V.N. Makov: Aii desenai a schem goal, lipsii

G.I1. Pop-HaraJampiev: Ln ni Vl-lca Sinod =cuir

ReoawrtHi profesorului LV. Po|m





STÂLPUL I TEMELIA ADEVRULUI'

- Experiena («lâiceei DrtoBfBW

m itowfswezece scrisori -

(fragmente)







a IV-fl - Lumina Aievâmlm

tema» 0,1-3,11 gSxh, pe

,



^r.i ;>u proprie

I Ee

I-. .1 fin :,;..-.,. ..:. jl : ..-ii. .1 11,-jJt, .. ......



DUMNEZiiUL CEI. CUNOSCUT'.

e imit pers^nt- dimii. oirc - neime ea., i

persoana este cognoscibil i numai de

pierea ele Acleirul ÎTiMiji l'.iH', J-nbr. inlrrircii rvalâ Ir



, IUI |..,MU

,i i de ef

mini.:, pci
pete prin Fiul ca i „chip" al Su, ca pe fiul

e bucur de mine în Duhul Sfânt, ca „asemâ-

irii i al bucuriei este însui Dumnezeu. îns
] lui Dumneîeu de ctre mine. iubirea mea de

Tot Cil, tj.ut îns ea .iiiiune poiu-in :i «lucia, este Bi-

lyk'Lorul, Dttorul de Bucurie', d Fiul-Cuvnt. dragoste

. ,:i'./'.:.L.v.V.i l^'V-Lir.Ji.l. Llilll.l
"î

"-

L

I i .1. -l I . '-l'- j""l

: si: impiumuLum Ir; 111.-^1:11 li ^iri;i^ni;i .- Iu; Jak.-'b MwIimil-

.Fiul lui Dumrn^-Li c<k: inima Tniru Tatâr.



n fragmentele de

IfeL, se poate g&tf

scrisoare (176!)









.2PI. 1, 4). Els-aar



|xeg.iLii-e pentm iiuren-u



cunoaterea iioSmn imiltl/ii di-fiin: f v dpavoia. /«sau

prin mijlocirea acestei unitU de gândire ne atingem de

Taina Dumnezeimii Treimice.

Aceeai idee despre legtura nezdruncinaii dintre uni-

terea i proslvirea lui Dumnezeu - care este „Trcimia 91







l este Eu în virtutea renunrii la tdlall Eu de dragul

primului. în locul Eurilor separate, disparate, îndârjite unul

îsi Mo începutul unitii sale în Dumnezeu; Jinis amoiis,

ui duo umim liantX „în fata dragostei, fie ca doi s fie

unul" - n. ti.)". Dar, totodat, fiecare Eu vede în chipul

dumnezeiesc al celuilalt Eu, ca înrr-o oglind, propriul

im iiriiiLul Eu. ,Vli:iiinii; penm ,1 J.iitM. .«i.miTu. esle

Dragoste, iar pentru al treilea, pentru El, punctul de spri-

jin va lî Frumuseea. în El, Frumuseea trezete Dragostea,

iar Dragostea îi ufem cunoiislerva Ad la arului. Desftân-

la Treimea Absolut - Cate, asemeni unui magnet adii-

nd catifeaua piliturii de fior, susine Ritul prin puterea Sa

loan Scurt Eriugena J
": „Dragostea - spune i

tura i înlnuirea prin intermediul creia I

în detalii, voi aminti numai fragmentul arhi-

; Cor. 13, 4-7) din paulinul Imn al iubirii, tn

lus lotul: „Dragostea esle îndelung rbdtoare;



înflcrat, geloas; a
sterii Domnului: „Naterea Ta, Hrislosse

sul al IV-lea).

Este ..lumina lui Hristos", care „lumineaz

ii. ninlm pjgiWiiiric Ji- ijinunejlâ ii-- Duiiini

-.1 . csce jce.i luminii in :i i..
1

1 ' "

I
.iminiiiurului", „Care ne-:

Si înc, pregiiiinuu .* -=:i

1 r
..-.

1
1
ikrfifriL dt miluit).-;



supra pmânrului, j;ir apoi ii apus, lsându-ne

inii Punirea-Fiitoarei Treimi De aceea ludm
|

;a: pe Tal! i pe Fiu! i pe Sfâniul Duh Dura-

Mi lumea îl slvete în cinri pline de hai

ii pentru contempla



rcikâ - tpiÂixrotpia — e:

înelepciunea iubitoan,

Lemplarivâ dat de ase.

uiseea duhovniceasc, fruiiui.sc

sufletul tu o perdea

B. îns iubirea lui Duri



se apropie de el |...l. lard

.
:

.ttiîii si-a tutipci-ifpun a
,ri:i Di-jmnului. i.a s vorbe:

[ pân-itfmJ icjea [...]. i w«

i dup puin timp a zis iaiâ,si; -Iat. ceata proorocili

venii !', Si la» 'u' « strlucit si mai mult. Apoi a spusi ]

vd ceata Apostolilor!". i himimt fetei sale s-a dublat

iari. SI se vedea c vorbete cu cineva. Atunci btrânii

s-au rugat de ei. zicând: -Cu cine vorbeti, printe ?. El le

i;ii tise pulin pentru put

i vrednic de a vedea eu duhul. Si cum a bnit, I

ii la us ?i. vzSndu-l pe frate ca i spimântat,

;
-Este mult vreme de când bai ? Nu cumva

va h. Fratele spuse c nu. i, dup ce au vorbit.

se: -lat, acum suntem împreuna în Duhul

.. [Te ce nu m priveti?-. Eu îi rspunsei:



ii |-,[. pnnte fulger

rafim spuse: -Nu vj temei, friiia voastr
!
Ai devenit la fel

de luminos ca si mine. V aflau" i fria voastr în plin-

taiea Duhului lui Dumnezeu, altfel nu ai fi putut s m
vedei astfel!-. i, tnclinându-i capul ctre mine, el îmi

opti încetior la ureche -Mtil|umii Domnului Dumnezeu

pentru negrita milostivire pe care v-a artat-o. Ai vzut

m-am rugat cu mintea la Domnul Dumnezeu, spunSnd in

cu ochii trupeti aic.a poyorare a Duhului Tu, cu care îi

lumina mreei Tale slave. Si iat c Domnul a îndeplinit

pe loc rugmintea sari nanul tu Seralim... Cum sa nu-i mul-

umim pentru acesi dar ncgrâii pe cuc ni 1-a fcut amân-

durora! Sa tii, printe, ci nici marilor pustnici nu le arat

întotdeauna Domnul Daiimizet: milostivirea Ea. Cei este

Dup aceste cuvinte, i-am aruncat o privire în fat i

sfânta fric m-a cuprins i mai tore. închipui (i-v, în mii-

, o fa de om care v vorbete ! ti vedei micarea bn-

simfii c cineva v ine cu mâinile de umeri, clar mi-i

pân departe, pe câiva stânjeni de ]ur împrejur, luminând

cu strlucirea sa aprins i întinderea zpezii care aco-

20fi

pcrc.a poiana, i fulgii mruni de nea

putei oare imagina

i-c sitniei n/e,«f din lume.

tirdznii, cci Sa am bin,

.. Ce altceva mai simii?-- -O b

oi-oclil si iniile fiu itair.r,



ic pe ling aceea

jur» Apostolului: '

iriiit':' '.:"L Ji.,l: -.unitm in pi'iAluu:.

ri pe pmânt ! Demult.

comparat cu cea pe care o simiim noi acum, pentru c-1

suntem înconjurai de mireasma Duhului Sfan al lui Dum-

asi, in îmbrcmintea liaric (isul de Siân-

M trebuie s fie de fapt. pentru c harul dum-

an Di nunul a spus; împria Iul Dumnezeu

rin împria lui Dumnezeu, Domnul 5-a re-

stantului Duh. Aceast împrie a lui Dum-
acum în noi, iar harul Duhului Sfânt ne Hi-

; înclzete i din afar, umplând cu bunele

întâmplarea pe care

,nlempo.»n noua, fii

carcat de detalii plur:

aia. Din aceast perap

ibil, aproape unic. (

sus de orice cuvinte.

nai am povestit-o, ;

cris de un om lscu

nte l de multe elem

itescuri se presupune - un atribut formal al sfineniei



Spun numai „este ptisibil
J

,
pun

and, ei nu vedea



tepe prin expeiienr.i i l-:-.1i rLiie j "- -J'niiiiu: iputeiice i I

.unoascut pentru prir

slave dumnezeieti De abia acum se lmuresc st-nsul I
profund al definiiei dale de Sfântul Grigorie Teologul Iul |
Afunasie Cel Mart. Aeesla, exprimând si salvgardând d(

ma Treimii, a fosi cu adevrat „ochiui cel mai sflrn al uni-

versului"". Prin el, universul a vzut Adevrul.

Calea spinoas a lucrrii mintii esie încununar de

.Sin-imi n

-.entru c Tu ai devenit ajutorai meu - sp

ustin. Am înrrat st am vzut cu un fel de i

ai inTL.I altfel decât ii>:i:e a.
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- i . . : ( ....--..- VI

l-LAN-SUL MAICII DOMNULUI 1

Celfr iivpao.il < Esii iw/nilfe Crucefni rin

neamului omenesc, dup mare mila Ta !

Cum poleit sa sufrs Iv il'ul

inluilpe lemn, pe Tine, nscutfr dun-n:

zmisliifr de Ixirb, n
'



li. II |1i jli.:..r .i:.- ii.">r['.- p;;j| !.:!-. dirLi"'-

Slilkt CB nisle fructe de aur

umplu de sucurile sufletului. ]

ascund sacrele puteri sufleu

, în acelai

tricilaie. Ji,

aprind a

i. Dar nu despre :nesie.i ne pnjpur.cn



rnile dureroase. Ades

ind sufletul cu Hor

v.ipus administrrii unei Comisii sau s coleg

El nu poaiL" l"i controlat nici de specialiti, B



..- h vederea Miieienk'i iluinnczi.irii *i :i bucuriei

ttiare de înviere i de mfintair* a întregii faptei i.

i gsi oare un piept care sn nu fi fosl s^eBH de

pentru Hrislos (

irîres mnsuht
3 fie închinat

chinurile i de învie





nunUL'i i:-\ iubir /borul. .'.

.i pin.l i:i rupir To';>iiji:i. IliLiio disi-ipiirij -iim:.fi



nsitimls! într-UTi aiicri :ît unu-eisal valahii i



ni [oal fiina lor. falii elf orice ocrmuirc unumenscf^A
pentru c. la fel de organic, se considera membri ai împ&H
raiei lui Dumnezeu 1".

Dar. dintre toi aceti filosofi mistici, cel ce-i exprim 1
Mikm.!-âre

"
v^l'ntiî'"!,"," Z >'!'"'

n''"^!;, ^cerita" 1

S 1 1 * Hht! e ii m.TSIen^fdcT^'e^B

mis unui om s judec- :«m lucru, cel ntii credincios rob H
al Domnului su.

IV

Cinstea ieit din conturi a gândirii i libcrtaiea inte-

fi'.ilirj .1 pnrireini N.'nipinn Clii'.»nii. Ii.iuiioj- cela i are-1 1
întâlniser personal, îl deierminau s fie sincer pân la H
capac, în toi ceea ce ™ibea i scria. De aceea, fiet are cu- 1
vânt din .scrierile lui este ptruns de cea mai autemtcâH
trire a subiectului tratat, tar Fraza greoaie si lipsit de ele- B
ganrâ ascunde, asenitirji unui pcrlufi-l din piele neprelu- ^H
erat, orbitoare monede de aur. Asemenea penei de pun, ^H
în u k' crei minuscule p.Iriicele se combin culmi aprinse

cu Iu™ metalice operele p.irin-dui XT.piur x tlezviloia

c
'!

d . ,

'"''"">'^ 1
c™r.inuisl^Ximn t-md^ 1
vestigiu al felului de a fi al niposatului înelept, al dorin- 1
Ifâ

e nobilului su sutle-t. cristalizate









..,.<!>..-=.- -.-



. ... li V •:i\i,' •• ) r. hi. - .







a punct un sistem filosufic ^encr/,1 Sper ca nu ne

epticismul absolut si. Tmbifn ir-viritl lu;ui: problemele

ndamentale ale omenirii, s-ii; i'injli-..i într-iul program

aciune socialii. !-n prccn. li |.ilm pârii! Li inuane. pe pârin-

.e Serapinn. în urnii Linei nii.iii.i iinvkiLli.iak' curajoase si



. i : •





SAREA PMÂNTULUI

Be ucîii.irrii'itiil su [iw bumti ic, Paw[ F[we«sfo

EKBCOV&NTAKB





l)nr îr. lc.-..«i. ! i-, A
i-UBnor Câni

I |.i;. ,:I:|.:KI I



[K-nlru medluniJiih-rmc.

CAPITOLUL n

:-; iw.'i'srisK r.imi i'-.ii- fi iHr.iiirfiiHjii sr.'KiuI

:i[f;i:i.. J,i:,l,'Liîr.^ i>in unii.i r ,11 li l.v.al i:in

'ii;' niLiWrii l.iiil.'iiniGlffitseniunt

avuia printelui Isitlor. Hai acum, ri



„^«n^uprNJlonio,



CAPITOLUL UI

le fccris (ruLi[râ ii.iri;ieiiii [>j&c

-i samie oaspetele

ne u fi «cea». Cari 0X3-4 Le-

mn sutimi <, pkne nerisp.'uai.



ie orgoliu sluj de Leatralira
. ÎTiU'lcgâni'l motivul refuzului.



CATITOLUL IV

jirt. rifiijTciitioiiMC.îijSir.ji-iîl'MiL-iiii.riiinfi'isr.ire (e fcea

)j.Ti;nr.k r.i;fi:i %-,!>;fi,i Muiii; ai cu Mrese ijiulnea

:isprezece boabe din inileuru proprie, pe care lt

Jjlj ii'.i ;ipULH s;"i viul;! [>i.-rsi.ur.j unea sâ-i trans-

semn de iubire prin hsii Hindi. ii unui imlIml, Se



iade» inclioiii: Afli si o bucat â« nm3 Unice' du-:

buTfhie. Poli im si '- prescurii: pentru cutare'.

1 - Uc h ;•-

CAPITOLUL V

C»e-i flrfltrfdtiloniliii jm (i|j(i.inf & fa)

t-I risipei jiifrintele IsiSof luupni tutun»



purta, kir din cele

muli mirenilor.,, La el veneau lot soiul de oa-

t soiul de oameni: clugri si preoi, actori si

-i mulumeasc. Dar

I pe muli i-ar I

tele îns se puri:





gjscj idiposr în d
biu ai aripa

r.'iul /.inibi- .Nu, nu, riu-i niinii . [.<. d;.;i s;i irurmee
ili -l '.li: nr.in;: ^. .iluiu. v.i m li li.~ii:-i.:i lr.':i:i.: ^;jk'|'[.'ir

CAPITOLUL VI

tiJu' jjnii'i'.'.laî'iijriil'rii ivr/ki
i >c î.'i'L '<.-.'.: u.hir (ta|iii: iii;k-n v :

Auweirsito JjukV (ivii-; .'.i^iiii-,-! li fui Dumnezeu,

(ii(3f)p,.ifnii:,iic ;s is-.Lii-L'iiiiL^r.ur: srlWilc Him/iii^flifi

i [oale in cie rapfea uita
•j albii i prlvind-o

Alt mare stare, S



CAPITOLUL Vil



i;iidL-c-;iL ca rw aî n



CAPITOLUL VIII

jitiioml LiiTiU cu injurii ia of'xn'fi



t clipa i|i trni înile:t[iin

i :i c-omtucâron c w B



I * .

I
i. . i.ic I



CAPITOLUL LX

;u ^?;l' fi.ii'L^ii-ii-ni,1 mii!,iF<:,î





CAPITOLUL X ,

iiK iifii!.: tiicr.iiiiin .'iitir.'kv -|i?rl[::. r'.i .1 /«i-i<iii.L!ii
,

ri!i:.i

ii ISJiVr fi i.il' tv -Mllliiili hi.i-L'L'Sil'fli- cftllS .S-:l .Mtl'ivll iiti:

Dar st- !nl jmpki'.i si ineiicri tlirivic ale legii. Astlo

(jS! udai pârinldc: Avnininii.- îulr <j tui, la ci familie. K:

lai era zi de posi Gazdele le p re. pi isc ni unt, Printele

[sidor îi unse pâinea i manc, iar cellalt toni lefoSS.

„îi poruncesc s mnânci !' ..Eu nu-u suni fin duhovni-

Odat. în prima sptmân a Porfuli.i HO» &Wî Q

anun chiar el pe episcop: „Parin,-. ,!, , j.jr, ., p.itaiul,

ci :iî-:im spurci! în prim;, siir; .1 ..
-

. M 1- 'm J\,si :-.

iiân. Dai cil

Se pare c prinlele nu linei nici pravila obinuit.

Episcopul îl întreba um-t.ni: ,Cc. pmvili inei, printe?".

„Nu am nici un fci di- pravil", rspundea stareul. „Cum



:i si multe alte rugciuni. Dar prin

i în aedaji timp adânca smerenie,

l duhului, ceea ce era o pild i

pedepsit. FI ni: dispreuia iunie-;

Odat - povestete dispri- sine
]

lire mai mare decât incotdaren i sforrile celorlali îs

meni. Aa. se pudit cu mala iuniea Dar ce fcea când rj

CAPITOLUL XI

-e ]( mfomtiMZii pe cititor tesjjre CMC a ie întâmpla

Li fa/va Isiito in timpii sjioneftflHin



îniu |xiu.mi.;i ili.--iin' i:iT.'ilir

:
,.M;i Iljj de mân si Lis m

ii m vede pân in m.ukiv;



-,i.' ba ,:i.

. "

v. âe meLinir. „Am iiiilnn

CAPITOLUL XH .

care cuprimV niviti'<i ioim i'Lnr.i.

.iliiil 7rim-7Mrai nuni poftim ta|irc cura l-« i'izi!

î!;: /iiiriiiiiilc :.<îivr ii feMiî raa .1 iciL ilc.'îi

*1 podfcteo necomenh I

aduni rtt de tft B^ndu.





- ; '»' - '

h .- .
.: \. mflva (ni .

CAPITOLUL XIII

care cititorul a\\ ce TmiS[a swre|ul pm Bis£«tiile suit



îi Maearfa al Moscov

.n dorina de a strâng

a asemuia KdmnLil mir;



ii Bisericii. ..Hris-

« al meu pfeaiubii. dud



repetând de Beam; du;

CAPITOLUL XIV

.-l'! wi
i

ic; >, ii ni lin-, m.iV F ii ini'iir.i "; Liiiîrr r ;;
i

,;.tK-.v",f.i/,v.'i.'Ai

cea flttoare Se (jar, a Auriri IsiSotj

aBHCiTtooie Se imit (mijte siiflctedsal

Linisitren suIL-ruliu. ir.il\[',nr:ifLi n^nczi un ii. li rutii si

mâniei, alunga rfii ji"nuic:ii!oi i'.Licituare si a (intimelor

ltintise - iat cror nevoi k: .ijiira cel mai bine aceast

iiii dm Su/k'iiii l'n.vicitmuv Mi/hi! ia!c. Asa ziccn stareul





(punând mânu pe /iiiioni! Mag, spune I



Mi Iflre ÎHtalninclu-.so tu mjijh unui li

::1 îi posesii despre starea mnuil ck-ftm

începu rr)i(:i stan

I ! I- -.

- •• ..(.-- V

• .



n o invâuse rfureiui. chir i.lt

CAPITOLUL XVI

^. 1 1

L

1 L'i.™
:

-[£ fe/.l'ri' LTIILt, 1 fUllil^ilii J -S rl>4J I

ji Î!!:sui'e rii; .\- mirii: li nir. LCijCiin cri Mu jur

Fus! st'rviror a] iint-i fast* hiiiere.ti, t-1 tui rciSirsc ili-

«tal vreo vorb de oiur s:iu matur de Litniuli.Liinire l.i

ivsa fusiilor si stpâni. Dai 1111 nuniai avat' t-âr (ftiip

eaghina fusese in vuia", el se infimei Li ea in fiecare an

o ptesn&â 51 'i Ifgfriurf de covrigi înirai pe o eoajS



t.pul E., c;ire-l mai ii7l1.i. -o ava pâdin hi. Miia

'

-
|



inii iji spune 1

;!, dup nur iui

inutul su BMBl. Un fulger ca o lun plin - aa îl descria

tasului, 91 se descarc cu tunet. Oamenii nu pir nfmic,

locului îl in minle) avu influenii asupra lui loan. Dup

pulem presupune arijinea nobil a lui





CAPITOLUL XVLTI

ic u'Uf.i;::! fi:ridt:il -!<Trsit fii Ai'ît: l.-iitor

: „Binior, slav Don





I.fl

. Ptinlele Isitlur se a

CAP7TOLIJL XIX





mtmnâmat trupul robului lai Btwwczeu, ieiomonahid

printe ]sidur. Sas» hi Schit in IMÎi, (teowîil in 1908, pe I

februarie. A trâit ....' i numrul rusesc ters, pentru c ora

a Sfântului Feodor, pi Maicii Domnului din

a Domnului Hbus Hris

CAPITOLUL XX



Da, era rup< <fe hunei dar htfcra roata Bpiwa i

j- dai tot el ciLe.ii ziare i se ocu- Sfniltt! sireiii despre printele hkhr

ni™ raiune, Avvsi era p

lamBre pe .:. .



AMujire

- textul foielor Se (iMie pe care (e împrea
(Kîriiitele Isfitor -

RUGCIUNEA

tumjwsdBe N.V. Goguf Mtre Preasfânta N&O&xnt

(fragment)

BttoDummzeu F&a

Spre tine, MeicâPna



,«1..™.,

I'rimesre-mi ni;jciunra tic.

IA- toate relele md scap
S-mi lorni iu stljM duioie,

Spre mânliiiiv ma iudnftiptd

'

NOTF-r

i gata penini Ihimrtezeu.

Acoier-m m pustie.

Num lsas mur f» greu.

OM Pan-

A oprimafiluT scpare,

Ajut&m, ca-u alte dai,

Ut ceasul aspreiJudeci!

Cânclivjnicia timpul curm

Pcate ce s-or du pefat.

"-;/:::"• sS

——
Tu eli un ~idpentru credin.

Ctt dragostem rog la tine:

Baleeaz-ma. cu biruin. 1

.Witoslii.'esle-le de mine ."*

l'.h.i LcipKtevsfcO ~
,«.,„,

srs; MHlii.n«-JeviSur

^s'^TalZun

m





VIAA l'KIN n'M'WF.: i:OK-NShl

KS1 :k:i .-. , v :iy

5tenciKi...u .I.w.-.ti!.:. pe i.'-i: nea referatului

DOCMATKM ,- DOGMA *

Note i?>2

SÎ&J" I
" lr\!MJ\ .\r.--\ \H. \.\

ScrLi.ii:t-. l-Cil i

Seria I . i
. \. '.'i.,: ilui 1":

Note 2H
PIÂ\-: I v\k:i DOMNI l.i't

Note 1-

UN PORTRET
AI, ARHIMANDRITULUI SFRAPION MASKÎN 111

Now 252

SAREA PMÂMl.iLn atlfcS ISTORIA VffiB

IEROMONAHUL! i AVVa I.S1DOK DE LA

SCHITUL GHKSEMAN1 255

AdSugire ii~

Note „ ffi

PROVENIENA PRET



Tipamt exeam Ici K



E|i. DOGMATIC Al

liitiimw <: liiltiitwJil't-rM m

pul /iriiu ipal pe cflW m-bnit'

11. conform cu Jbrmuiti »n

sis-ul, adicil imtiieiirpa m.

ii, tiv Jalsa illMI <l de jatsa fitialtfie.

fllk-i.ltll'-llilll Mlitl fii':"/!.'fu '


