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Serghei Bulgakov, un portret

Serghei Bulgakov este, de departe, una dintre 
personalitățile cele mai misterioase și mai contro-
versate ale emigrației rusești ortodoxe. Mai în vârstă 
decât generația teologilor care au publicat direct în 
limba franceză (cum sunt cazurile deja celebre ale lui 
Vladimir Lossky și Paul Evdokimov), Bulgakov ajun-
ge în Occident având deja o operă publicată în limba 
rusă și un prestigiu intelectual imposibil de ignorat 
(la fel ca Nikolai Berdiaev). Marea aventură a formă-
rii sale se petrecuse deja în Rusia, în ultima parte a 
secolului XIX, pe fundalul a ceea ce a ajuns să fi e cu-
noscut drept Epoca de Argint (1890-1920). 

Simpla înșiruire a cotiturilor biografi ei sale arată 
amplitudinea sa umană și intelectuală. Paul Evdoki-
mov îl prezintă sintetic: „Fiul unui preot, Bulgakov 
și-a întrerupt studiile de teologie și rămâne ateu până 
la vârsta de 30 de ani. Profesor de economie politică la 
Universitatea din Moscova, Bulgakov, sub infl uența 
lui Soloviov și a lui Florovski, trece de la marxism la 
idealismul fi losofi ei germane și de acolo la ortodoxie. 
În 1918 este hirotonit preot. Exilat din Uniunea So-
vietică în 1922, locuiește la Praga și, din 1924, predă, 
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până la moartea sa, teologie dogmatică la Institutul 
Sfântul Serghie din Paris”1.

Poate că tocmai această biografi e complexă, ro-
manescă, a fost premisa statutului pe care l-a avut 
în Occident, devenind „una dintre vocile cele mai 
reprezentative ale Ortodoxiei ruse”2, sau poate chiar 
a Ortodoxiei ecumenice. A încercat să răspundă prin 
opera sa „preocupărilor intelectuale ale Vestului se-
colului al XIX-lea”3. 

Serghei Bulgakov s-a născut în anul 1871, în 
orașul Livnî din Regiunea Oriol, din Rusia. În mo-
mentul nașterii sale, Livnî avea economia bazată în 
principal pe agricultură, dar lucrurile se schimbau 
rapid. Până în 1894 erau deja optsprezece fabrici, șase 
școli (jumătate dintre ele erau legate de biserică), mai 
multe organizații caritabile, două bănci, două hote-
luri, farmacii, librării, studiouri foto și un sanatoriu4. 
Schimbarea aceasta radicală a condițiilor de viață și a 
peisajului ideologic și politic constituie fundalul for-
mării viitorului preot, teolog și gânditor. Până acolo 
însă drumul a fost unul sinuos și impredictibil. 

Familia în care s-a născut Bulgakov a fost una în 
care tradiția preoției se perpetuase timp de cel puțin 
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