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~naintea desp\r]irii
~nceputurile Marelui Inchizitor ]in de primii ani ai deceniului opt,
perioad\ în care Dostoievski scria Adolescentul ; poemul va fi redactat în
aprilie-mai 1879 [i, prin îndr\zneala opiniilor, prin tipul de erou pe care îl
propune, prin interpretarea original\ a C\r]ii Sfinte, este de departe episodul
cel mai interesant [i mai controversat al Fra]ilor Karamazov. Nume de
prestigiu din cultura rus\ [i universal\, sim]ind provocarea ilustrului predecesor, r\spund acesteia fie în pagini de jurnal [i coresponden]\, fie în eseuri
[i studii riguroase, precum cele din prezentul volum. ~n opera de fic]iune,
dup\ apari]ia, de asemenea mut\, din poemul lui Turgheniev Hristos (1878)
[i dup\ conving\toarea Sa coborîre din Legend\, Iisus va fi o prezen]\ tot
mai obsedant\ [i mai individualizat\ în crea]ia unor M. Bulgakov (Maestrul
[i Margareta), B. Pasternak (Doctor Jivago), I. Dombrovski (Facultatea de
lucruri inutile), A. Soljeni]în Gospod\ria Matrionei ca s\-i pomenim numai
pe ru[i. Evolu]ia personajului în aceste apocrife contemporane nu dep\[e[te cadrul evanghelic, taina celeilalte lumi [i a esen]ei divine a Mîntuitorului
r\mîn pe mai departe ascunse, întrucît nici El, nici cei ce-L înf\]i[eaz\ n-au
dreptul s\ mai adauge nimic la cele m\rturisite odinioar\, chiar [i atunci
cînd raportarea se face de pe pozi]ii necre[tine [i vizeaz\ regnul animal, ca
în cazul E[afodului a lui Aitmatov.
Personaj absent în Dic]ionarul lui Valeriu Cristea*, Iisus descinde
necanonic în toridul ora[ andaluz din mil\ fa]\ de oameni, înduplecat de
rugile celor ce-[i p\straser\ ne[tirbit\ cucernicia. Recunoa[terea Lui de
c\tre mul]ime, cele dou\ atribute prin care se releveaz\  nem\rginita-I
bun\tate [i blînde]ea , minunile s\vîr[ite ca [i atunci, cu cinsprezece
veacuri în urm\, sînt elemente ce asigur\ veridicitatea tabloului. Singurele
cuvinte pe care le roste[te, Talifa-kumi, trimit la scena biblic\ (Marcu 5-41),
iar rechizitoriului aprins al cardinalului i se r\spunde printr-un s\rut, simbol
al în]elegerii [i iert\rii. T\cerea Sa a fost interpretat\ diferit, de la autor la
autor, în numele uneia sau alteia dintre Biserici. Credem c\ Berdiaev este
cel mai aproape de adev\r, cînd spune c\ mu]enia blînd\ a lui Hristos
influen]eaz\ într-un mod mai hot\rît decît întreaga argumenta]ie a Marelui
Inchizitor**. Din aceast\ atitudine a Primului deriv\ for]a indiscutabil\,
demn\ de respect, care-l face în cele din urm\ pe cardinal s\-[i plece
genunchii. Clemen]a de care d\ dovad\ Mîntuitorul moaie îndîrjirea b\trînului de nou\zeci de ani : Inchizitorul tresare, ceva îi tremur\ în col]ul
gurii, dar nu-i schimb\ convingerile : el st\ruie mai departe, neclintit, în
hot\rîrea lui. Discursul prelatului nu e o justificare a actelor s\vîr[ite în
numele fericirii majorit\]ii covîr[itoare a oamenilor, ci un act provocator, o
nou\ ispitire a lui Iisus. B\trînul a[tepta s\-i spun\ ceva, orice, m\car un
* Valeriu Cristea, Dic]ionarul personajelor lui Dostoievski, vol. 1, Bucure[ti, 1983.
** Apud Valeriu Cristea, Op. cit., pp. 243-244. A se vedea [i N. Berdiaev, Filosofia
lui Dostoievski, Ia[i, 1992, p. 125.
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cuvînt, fie el cît de amar, cît de cutremur\tor. Vorbind, înrobindu-se patimii,
ceva din aura de mister s-ar fi spulberat [i Hristos ar fi devenit semenul
Marelui Inchizitor, S-ar fi dezis de Tat\l Ceresc, {i-ar fi negat esen]a divin\.
~n tinere]e, [i cardinalul a stat în pustie, [i el s-a hr\nit cu aguride [i
r\d\cini pentru a ajunge, în rîndul celor ale[i. ~ns\, dezmeticirea (în
fapt, tr\darea) lui nu se datoreaz\ unui sentiment de solidaritate protectoare,
de responsabilitate patern\ fa]\ de cei mul]i, ci orgoliului, dorin]ei de a fi
st\pîn pe destinele umanit\]ii, de a I se substitui lui Iisus [i a-I face
întoarcerea inutil\. Inchizitorul t\u nu crede în Dumnezeu, \sta-i tot secretul
lui, conchide Aleo[a. Trecînd de partea lui Satan, distinsa fa]\ bisericeasc\
î[i începe, sub aparen]a slujirii lui Dumnezeu [i a umanit\]ii, opera de
corectare a lucr\rii lui Hristos. Oamenii, pe care de asemenea nu-i iube[te,
devin obiecte [i instrumente ale puterii, iar tentativele lor de nesupunere,
încerc\rile de afirmare a libert\]ii î[i g\sesc finalitatea în cele mai aspre
m\suri coercitive : tortura [i arderea pe rug. Tr\dîndu-l pe Iisus, dispre]uindu-i pe oameni, Marele Inchizitor devine o concretizare a spiritului
negator, o ipostaz\ a lui Antihrist, înve[mîntat\ în ras\ c\lug\reasc\, al c\rei
principiu nu este cel al r\ului imediat vizibil, un principiu caduc [i grosolan,
ci unul nou, rafinat [i seduc\tor, ce apare întotdeauna sub masca binelui
(Berdiaev).
Anticipat de unele tr\s\turi ale lui Raskolnikov (napoleonismul, de pild\)
sau al lui Rogojin (personaj ce semnific\ moartea), recunoscînd în Piotr
Verhovenski [i în ceilal]i demoni meschini din jurul acestuia pe principalii
s\i precursori, Antihristul din poemul karamazovian însumeaz\ posibilit\]ile
istorice de manifestare a r\ului, e suprema împlinire în aceast\ direc]ie, un
diavol cu o mîndrie titanic\, ce-[i arog\ virtu]i de Creator, con[tient de
puterea [i înalta sa misiune : întemeierea împ\r\]iei menite lui Satan, o
împ\r\]ie autocratic\, în care valorile fundamentale ale cre[tinismului s\ fie
înlocuite cu falsele valori izvorîte din iluzionarea [i autoiluzionarea uman\,
în care libertatea dirijat\ s\ ia locul celei oferite de credin]\, omul s\ fie
absolvit de ideea nemuririi [i de povara responsabilit\]ii morale. Cît de
departe ne situ\m a[adar de acea imagine caricaturial\ a diavolului, tributar\
reprezent\rilor populare, de acel drac prost ca noaptea, în straie nem]e[ti
[i cu joben pe cap, ce joac\ mici renghiuri popilor [i fetelor mari [i pune din
cînd în cînd mîna pe cîte un suflet care, la o adic\, nici lui Dumnezeu nu-I
era de vreun folos. Un procedeu eufemistic, cu func]ie mai cu seam\
estetic\. Se pare c\ de-a lungul anilor a mai meditat la hapul înghi]it
atunci, cu Iov, [i iat\-l înf\]i[îndu-se pentru ultima oar\ în ]inut\ tradi]ional\
în camera lui Ivan, pentru a-[i bate joc de el [i a-i amenda îndr\zneala
cuget\rii, personificare a tuturor defectelor eroului, pl\smuire a min]ii sale
bolnave. Capitolul închinat musafirului nepoftit este replica de ultim
moment dat\ lumii imaginate în poem ; gîndul t\inuit cu str\[nicie de Ivan
[i tr\dat de diavol prefigureaz\ caracteristicile noii ordini universale,
instaurarea domniei supraomului. Caracterul premonitoriu al utopiilor din
romanele dostoievskiene înfioar\ :
Din momentul în care omenirea va p\r\si credin]a în Dumnezeire...,
concep]ia despre lume care mai st\ înc\ în picioare azi se va pr\bu[i de la
sine, f\r\ s\ fie nevoie s\ ne întoarcem la antropofagie, [i tot a[a [i no]iunile
etice actuale vor disp\rea la rîndul lor [i va începe o epoc\ nou\. Oamenii
se vor str\dui cu puteri unite s\ smulg\ vie]ii tot ce le poate ea oferi, luptînd
în numele fericirii [i al pl\cerilor h\r\zite exclusiv lumii acesteia. O mîndrie
titanic\, divinat\, va în\l]a spiritul omenesc, [i pe fa]a p\mîntului va ap\rea
omul-zeu. Atotputernic prin voin]a [i [tiin]a cu care este înarmat, el va
învinge etap\ de etap\ natura, de ast\ dat\ definitiv. Bucuria de care va
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avea parte atunci va fi atît de cople[itoare, încît va înlocui cu prisosin]\
speran]ele de odinioar\ în via]a de apoi [i în fericirea viitoare. {tiind c\ este
pieritor în toate privin]ele [i c\ orice n\dejde într-o nou\ înviere e zadarnic\,
omul va întîmpina moartea senin [i mîndru ca un zeu*. ~n aceast\ lume a
expansiunii eului moralitatea, credin]a, Dumnezeu ~nsu[i nu-[i afl\ rostul :
...Din moment ce nu exist\ Dumnezeu, nici via]\ f\r\ moarte, omul nou
poate totu[i deveni omul-zeu, chiar dac\ n-ar mai fi nimeni ca el pe toat\
fa]a p\mîntului. Fire[te c\ din moment ce se va fi ridicat la rangul acesta,
omul va putea, în cazul cînd ar fi necesar, s\ treac\ f\r\ nici o strîngere de
inim\ peste opreli[tile morale ce st\teau mai înainte în calea omului-rob. Cu
atît mai mult cu cît pentru divinitate nu exist\ legi ! Acolo unde se afl\
Dumnezeu orice lucru e sfînt ! Oriunde m-a[ duce eu, va fi loc de cinste...
«Totul este permis, [i basta !»**.
Ni se prezint\, în paginile aceleia[i c\r]i, proiectele a dou\ lumi utopice,
încerc\ri trufa[e de corectare a operei Ziditorului. Absen]a Divinit\]ii, aparenta preocupare pentru soarta omului [i problema împ\r\]iei universale ar
fi notele lor comune. Ceea ce le separ\ întîi de toate este pozi]ia fiin]ei
umane. Dac\ în prima dintre ele, zugr\vit\ în Legend\, supunerea turmei
se ob]ine prin intermediul miracolului, tainei [i autorit\]ii, omul renun]înd
la libertate în favoarea unei fericiri tihnite [i umile, o fericire pe m\sura
unor f\pturi nevolnice, în cea de-a doua, moralei tradi]ionale a sclavilor
i se substituie morala st\pînilor [i pe p\mînt se instaureaz\ domnia supraomului, modul dionisiac de via]\. Recunoa[tem cu u[urin]\ în ultimul proiect
principalele idei filosofice ale secolului al XIX-lea, pe baza c\rora î[i va
cl\di Nietzsche sistemul : dep\[irea categoriilor etice de Bine [i R\u, moartea
lui Dumnezeu, expansiunea amoralismului, a laturei volitiv-biologice a
fiin]ei umane, apari]ia acelui übermensch, în definitiv.
Reminiscen]e ale vechilor metamorfoze se mai p\streaz\ în aspectul [i
apuc\turile oaspetelui nocturn ; el vrea s\ par\ un om cumsecade [i ]ine
la reputa]ia sa. Satana sum et nihil humani a me alienum puto î[i divulg\
acesta crezul [i, ca urmare, se vaccineaz\, frecventeaz\ baia public\, face
acte de caritate, filosofeaz\ pe teme la mod\, r\ce[te, strecoar\ cuvinte
fran]uze[ti în vorbire, are crize de reumatism. Dar, mai presus de toate, vine
cu o metod\ nou\ de a subjuga sufletele, adaptat\ [i ea cerin]elor vremii :
o tortur\ moral\, de genul mustr\rilor de con[tiin]\, c\ci î[i d\ seama c\
pentru un om ra]ional [ov\ielile, nelini[tea, lupta dintre credin]\ [i îndoial\
înseamn\ uneori o suferin]\ atît de cumplit\, încît e de o mie de ori mai bine
pentru el s\-[i pun\ [treangul de gît. De remarcat c\ toate personajele
dostoievskiene înscrise pe linia lui Ivan sînt absolvite de pedeapsa divin\,
osînda dictîndu-le-o propria con[tiin]\. Svidrigailov refuz\ o judecat\ de tip
mesianic, care l-ar nedrept\]i prin generalizare, crede c\ mai just\ ar fi
izolarea total\ într-o baie ]\r\neasc\ afumat\, cu pînze de p\ianjen prin
col]uri, vreme îndelungat\, pîn\ ce-l uit\ Dumnezeu. Imaginea feti]ei
care l-a omorît pe Doamne  Doamne [i a p\ianjenului ro[u ce profaneaz\
spa]iul edenic sînt m\rcile supliciului în cazul lui Stavroghin, dup\ cum frica
[i incertitudinea, teama de un alt adev\r îl tortureaz\ pe Kirillov [i-l duc la
sinucidere. De aceea[i natur\ e sanc]iunea [i în cazul lui Ivan care, prin
îndoielile sale în privin]a credin]ei, este pierdut pentru religie (Dostoievski).
~n momentul în care n-o s\ mai ai nici cea mai mic\ certitudine c\ exist,
îl asigur\ diavolul, aceast\ pedeaps\ a lui Ivan, vei c\uta tu însu]i s\ m\
convingi c\ nu sînt deloc o fantasmagorie, c\ exist în realitate, [i atunci s\
* F.M. Dostoievski, Opere, vol. 10, p. 426
** Ibidem, p. 427.
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[tii c\ mi-am atins scopul... Vreau s\ arunc astfel în sufletul t\u s\mîn]a
credin]ei, o s\mîn]\ minuscul\, din care va cre[te îns\ un stejar, [i înc\ ce
stejar ! {i cînd o s\ te vezi coco]at sus, în vîrful lui, o s\-]i vin\ pofta s\ ajungi
[i tu în rîndul «cuvio[ilor schimnici [i fecioarelor neprih\nite», fiindc\ în
sufletul t\u dore[ti din r\sputeri s\ fii deopotriv\ cu ei ; ai s\ te hr\ne[ti cu
agurid\, ai s\-]i cau]i în pustietate mîntuirea sufletului ! (Opere, 10, p. 421).
Cum s-ar împ\ca aceast\ credin]\ cu spiritul ra]ionalist, euclidian al
posibilului convertit îl l\s\m pe cititor s\-[i imagineze.
***
Exist\, de-a lungul istoriei ruse, trei momente de actualizare a mitului
despre Antihrist : fiecare din ele [i-a g\sit expresia, ini]ial în înv\]\turile
apologet-cre[tine, mai apoi [i pe t\rîm cultural ori literar. Prima actualizare 
secolele XVII-XVIII  se datoreaz\ reprezentan]ilor {colii de la Pustoziorsk*
(protopopul Avvakum, diaconul Feodor) [i celor ce-au promovat doctrina
raskolului (Andrei Denisov, Mihail Vî[atin). ~ntr-un studiu consacrat acestei
probleme** A.S. Gri[în consider\ c\ atunci, în a doua jum\tate a veacului XVII, s-au conturat dou\ concep]ii privitoare la Antihrist, una înscris\ pe
linia tradi]iei ortodoxe, cealalt\ nou\, opus\, apar]inînd raskolnicilor, fundament
pentru crea]iile marilor filosofi [i scriitori din ultimele dou\ sute de ani. Dar,
nici în cadrul schismei*** viziunea asupra venirii Antihristului nu era unitar\,
disputele pe marginea ei dînd na[tere la scindarea raskolnicilor în popov]î
(cei cu preot) [i bezpopov]î (cei f\r\ preot). ~n vreme ce raskolnicii
popov]î credeau c\ apari]ia lui, o apari]ie perceptibil\, concretizat\ într-o
realitate fizic\, se va produce în veacul de apoi, pentru ceilal]i împ\r\]ia lui
Antihrist s-a instaurat o dat\ cu schisma [i d\inuie de atunci. Ultimii, fie c\
atribuiau supranumele de antihrist unor personalit\]i care au generat
dezbinarea din sînul Bisericii ruse (patriarhul Nikon, ]arul Aleksei Mihailovici)
ori i-au prigonit pe ruskolnici (Petru I, Nikolai I), fie c\ d\deau o interpretare
parabolic\ prezicerilor din vechime, antihrist însemnînd orice abatere de
la credin]\, înc\lcarea normelor acesteia.
Cea de-a treia actualizare ]ine de prezent cînd, datorit\ r\zboaielor ce
izbucnesc în lume, faptelor abominabile s\vîr[ite de om împotriva semenului
s\u, p\catului [i minciunii extinse la scar\ mondial\, se consider\ c\ au sosit
vremurile de Apoi, c\ omenirea nu mai poate fi salvat\, pentru c\ în fiin]a
uman\ au fost s\dite pentru totdeauna r\ul, hula, egoismul [i imoralitatea.
Aceast\ optic\ transpare în crea]iile unor autori precum Viktor Astafiev
(Detectivul trist), Cinghiz Aitmatov (E[afodul), Boris Pasternak (Doctor Jivago).
*

Pustoziorsk  închisoare pe rîul Peciora, întemeiat\ în 1499 pentru ap\rarea
p\mînturilor nordice ; de la jum\tatea secolului XVII întrebuin]at\ ca loc de
surghiun pentru cei c\zu]i în dizgra]ie. Aici [i-au petrecut ultimii doisprezece
ani de via]\ protopopul Avvakum, c\lug\rul Epiefanie, preotul Lazar [i diaconul
Feodor, mucenici ai bisericii de rit vechi, ar[i pe rug în 1682. De opera lor se
leag\ începuturile literaturii ruse moderne.
** A.S. Gri[in, Mitul despre Antihrist în istoria [i literatura rus\ de la sfîr[itul
sec. XIX [i din sec. XX, în vol. Antihrist, (Din istoria spiritualit\]ii na]ionale),
Moscova, 1995, (în limba rus\).
*** Vom întrebuin]a acest termen, de[i realitatea istoric\ a fost alta : raskolnicii au
r\mas la vechea credin]\, neacceptînd inova]iile promulgate de soboarele
biserice[ti din 1666 [i 1667 (de aceea s-au numit [i staroobriad]î = credincio[i
de rit vechi), pe cînd cei care s-au dep\rtat de ea constituie ast\zi biserica
oficial\ pravoslavnic\ din Rusia.
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Ne intereseaz\ direct al doilea moment de actualizare, produs spre
sfîr[itul secolului al XIX-lea [i începutul secolului XX, deoarece aici se
înscriu autorii studiilor din volum. Tot acum, mai vechilor aspecte ale
mitului  personificarea Antihristului în diferite figuri istorice, perceperea
lui parabolic\  li se adaug\ altele, [i anume cele despre fal[ii Mesia,
despre adev\ratul Antihrist, despre latura antihristic\ din fiecare om*. ~n
[irul personific\rilor întîiul pare s\ fi fost Nero, iar ultimul Gorbaciov. ~n
perioada la care ne-am oprit au fost inclu[i Lev Tolstoi, Grigori Rasputin,
Lenin. La fel de înc\rcat\ este [i lista fal[ilor Mesia ; o deschide Simon-magul. To]i ace[tia sînt de fapt precursori ai adev\ratului Antihrist, care-[i
va face apari]ia înaintea celei de-a doua veniri a lui Iisus, spun C\r]ile Sfinte.
Primind din partea diavolului o inteligen]\ supraomeneasc\, va purcede la
nimicirea credincio[ilor, va apuca sabia cezarului [i va domni trei ani [i
jum\tate, dup\ care va fi distrus de c\tre Iisus, cu suflarea gurii sale.
Cea de-a doua actualizare nu s-a realizat prin Biseric\. A fost, în cea mai
mare parte, opera literaturii, eseul filosofic ori istoric prevalînd. Scriitori
precum Tolstoi [i Dostoievski, L. Andreev [i M. Bulgakov, Leontiev [i
Soloviov, Merejkovski [i Hippius, V. Ivanov [i Belîi, Berdiaev [i Rozanov, S.
Bulgakov [i Frank, Losski [i Ilin s-au raportat la mitul biblic despre Antihrist,
i-au urm\rit circula]ia [i semnifica]iile de-a lungul anilor, au c\utat s\
identifice ecourile acestuia în fenomenele concrete de via]\, în evenimentele
istorice. Din perspective diferite, problematica lui a fost dezb\tut\ în crea]ii
extrem de valoroase, atît sub aspectul realiz\rii artistice cît [i al con]inutului
de idei : Orientul, Rusia [i slavitatea, La mormîntul lui Pazuhin (K. Leontiev) ;
Marele Inchizitor ; Jurnal de scriitor (Dostoievski) ; Despre legenda Marelui
Inchizitor ; Apocalipsa timpului nostru (V. Rozanov) ; Scurt\ povestire despre
Antihrist (Vl. Soloviov), Marele Inchizitor. Concep]ia despre lume a lui
Dostoievski (Berdiaev). Pentru fiecare din ele Legenda dostoievskian\ a
constituit un model. Este, credem, cea mai analizat\ oper\ de fic]iune :
incit\, prin caracterul ei profetic, prin concentrarea într-un num\r restrîns
de pagini a istoriei omenirii, prin spiritul polemic pe care îl nutre[te, prin
originala personificare a Antihristului în persoana Marelui Inchizitor. Dostoievski
combate, în form\ mascat\, fire[te, nu numai excesele catolicismului, dar [i
utopia sociali[tilor, teoretizeaz\ pe marginea libert\]ii [i fericirii umane, pe
marginea puterii, leag\ în mod direct credin]a [i existen]a lui Dumnezeu de
ideea nemuririi, prefigureaz\ viitorul omenirii. La misiunea [i destinul Rusiei
mediteaz\ Leontiev în cele mai multe din scrierile sale cu caracter filosofic :
Viitorul Rusiei va fi unul religios ? Sau iubirea (deci, [i credin]a) se va
împu]ina tocmai atunci cînd Evanghelia va fi propov\duit\ în toate col]urile
p\mîntului ? (Noii no[tri cre[tini...). Nu cumva înalta predestinare a Rusiei
va consta în faptul c\ înl\untrul ei se va na[te Antihrist ? (La mormîntul lui
Pazuhin). Sufletul omenesc viu în rela]ie cu divinitatea, Dostoievski precursor al noii arte religioase, egalizarea prin libertate, fr\]ia universal\ în
numele lui Hristos, [i, din nou, menirea Rusiei, contradic]ia R\s\rit-Apus [i
pozi]ia acestei ]\ri fa]\ de cele dou\ extreme  iat\ cele mai importante
probleme examinate de Soloviov în Discursuri. Multe din ele vor fi reluate
în Trei dialoguri despre sfîr[itul istoriei universale [i în Scurt\ povestire despre
Antihrist. Rozanov se apropie de textul dostoievskian dup\ un excurs prin
literatura rus\ a veacului XIX (Gogol, Goncearov, Turgheniev, Tolstoi),
pentru stabilirea de filia]ii, pentru a urm\ri originea unor motive [i teme
frecvente la autorul Fra]ilor Karamazov, prototipurile unor eroi, r\spîndirea
ideilor în epoc\. El vede în poem cea mai puternic\ dialectic\ împotriva
* N. Kliuev [i A. Skriabin [i-au atribuit ei în[i[i supranumele de antihrist.
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religiei (respingerea Mîntuirii îns\[i), aici totul e neobi[nuit, aici totul e
straniu. Citim dincolo de rînduri disperarea celui ce-a sim]it absen]a real\
a lui Dumnezeu [i prezen]a perceptibil\ a celuilalt. ~n prelegerea public\
]inut\ la Kiev, Bulgakov recunoa[te absen]a la acea dat\ a unor studii
filosofice originale [i remarc\ în schimb, abunden]a [i diversitatea literaturii
filosofice, domeniu ce acord\ Rusiei întîietate pe plan universal, dup\ care
trece la schi]area portretului interior al lui Ivan Karamazov [i la eviden]ierea procedeelor artistice la care a recurs Dostoievski pentru a-l înf\]i[a.
Cele trei ispitiri ale lui Iisus în pustiu sînt obiectul aten]iei lui Berdiaev în
capitolul dedicat Marelui Inchizitor [i trimit la opozi]ia dintre gnosis (cunoa[tere) [i pistis (credin]\). O încercare de intuire a sensului Legendei este
articolul lui Frank ce încheie volumul consacrat poemului karamazovian [i
operei lui Dostoievski în ansamblu. Filosoful îl g\se[te în lumina marii
antinomii dintre fericirea naiv\, copil\reasc\ [i spiritualitatea liber\.
***
Dup\ mine cel mai bun lucru este s\ faci cuno[tin]\ cu un om înainte
de desp\r]ire, îi spune Ivan fratelui s\u Alio[a, în capitolul în care cei doi
au prilejul s\ se cunoasc\ îndeaproape. Parafrazîndu-l pe eroul dostoievskian,
cel mai bun lucru înainte de desp\r]ire este, credem, cuno[tin]a cu textele
ce urmeaz\.
Leonte Ivanov
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 Numai c\ [i aici e nevoie de o introducere, altminteri nu se poate,
vreau s\ zic de o introducere literar\ ! ad\ug\ Ivan rîzînd. Ca s\ vezi, eu 
[i literat ! Ac]iunea se petrece în secolul al [aisprezecelea, pe vremea cînd 
cred c-ai înv\]at asta la [coal\  for]ele providen]iale interveneau în mod
curent în operele poetice. {i nu m\ refer numai la Dante. ~n Fran]a, slujba[ii
judec\tore[ti [i chiar c\lug\rii din m\n\stiri organizau adev\rate spectacole,
în care Maica Domnului, îngerii, sfin]ii, Hristos [i pîn\ [i Dumnezeu ap\reau
pe scen\ figurînd printre personaje. La epoca respectiv\, asemenea spectacole erau extrem de naive. ~n Notre-Dame de Paris, Victor Hugo[1] **
arat\ cum în capitala Fran]ei, sub Ludovic al XI-lea, pentru a s\rb\tori
na[terea dauphin-ului***[2], s-a dat în sala prim\riei o reprezenta]ie
popular\ gratuit\ înf\]i[înd Le bon jugement de la très sainte et gracieuse
Vierge Marie ****, reprezenta]ie în desf\[urarea c\reia Fecioara Maria apare
în persoan\ pe scen\ pentru a rosti le bon jugement. La noi, la Moscova,
înainte de Petru cel Mare, aveau, de asemenea, loc, din vreme în vreme,
spectacole dramatice similare, inspirate de diverse episoade din Vechiul
Testament. Tot în aceea[i perioad\ circulau o mul]ime de povestiri [i
stihuri[3], în care interveneau, dup\ necesit\]ile ac]iunii, sfin]ii, îngerii [i,
în general, to]i reprezentan]ii puterii divine. ~n m\n\stirile noastre, c\lug\rii
t\lm\ceau, transcriau, ba chiar [i compuneau asemenea poeme  [i asta
cînd ?  tocmai pe vremea t\tarilor ! Exist\, bun\oar\, un poem religios
(bineîn]eles tradus din grece[te), intitulat Trecerea Maicii Domnului prin
V\mile V\zduhului [4], cuprinzînd unele scene care cred c\ nu sînt cu
nimic inferioare celor zugr\vite de Dante. Dorind s\ viziteze iadul, Maica
Domnului, c\l\uzit\ de arhanghelul Mihail, str\bate V\mile V\zduhului.
Prin fa]a ochilor S\i se perind\ p\c\to[ii, cu osîndele la care sînt supu[i.
Printre altele, exist\ acolo, în iad, o categorie destul de curioas\ de osîndi]i,
ce-[i isp\[esc pedeapsa în focul gheenei  cei care se afund\ atît de adînc
în vîltoarea fl\c\rilor, încît nu mai sînt în stare s\ ias\ la suprafa]\, [i pîn\ la
urm\ îi uit\ Dumnezeu, o expresie extraordinar de sugestiv\ [i profund\,
nu-i a[a ? Uimit\ [i cu lacrimile pe obraji, Maica Domnului cade în genunchi
în fa]a tronului divin, rugîndu-se de iertare pentru to]i p\c\to[ii din iad, pe
care i-a v\zut canonindu-se acolo, absolut pentru to]i, f\r\ excep]ie. Convor*

F.M. Dostoievski, Fra]ii Karamazov, trad. de Ovidiu Constantinescu [i Isabella
Dumbrav\, EPLU, Bucure[ti, 1964.
La subsolul paginilor, notele cu cifre romane apar]in autorului, iar cele cu
asterisc [*]  traduc\torului. ~n cazul c`nd autorii citeaz\ opere existente `n
traduceri române[ti, trimiterile au fost reorientate spre acestea. Relativ la opera
dostoievskian\, abrevierea Ed. rom. este utilizat\ pentru edi]ia : E.M. Dostoievski,
Opere, vol. 1-11, EPLU/Editura Univers, Bucure[ti, 1966-1974.
** Pentru trimiterile incluse `ntre cro[ete [ ], a se vedea sec]iunea Repere biobibliografice [i note de la sf`r[itul volumului.
*** Prin]ul mo[tenitor (`n limba francez\ `n original).
**** Dreapta judecat\ a preasfintei [i milostivei Fecioara Maria (în limba francez\
în original).

12

MARELE INCHIZITOR

birea ei cu Dumnezeu e grozav de interesant\ ! Preacurata se roag\ din tot
sufletul, st\ruind din r\sputeri, iar cînd P\rintele Ceresc îi arat\ mîinile [i
picioarele str\punse de piroane ale Fiului Ei, întrebînd-o : Pot Eu s\-i iert
oare pe cei care L-au chinuit ?, Maica Precista se adreseaz\ sfin]ilor, mucenicilor [i tuturor îngerilor [i arhanghelilor, solicitîndu-i s\ cad\ împreun\ cu
Ea la picioarele Domnului [i s\ cear\ îndurare pentru to]i p\c\to[ii, absolut
to]i, f\r\ nici o deosebire. Pîn\ la urm\, Cel-de-Sus se las\ înduplecat de
rug\min]ile Ei [i hot\r\[te ca, în fiecare an, caznele s\ înceteze o bucat\ de
timp, începînd din Vinerea Mare [i pîn\ în ziua Sfintei Treimi. P\c\to[ii din
iad îi mul]umesc, pream\rindu-l : Drept e[ti Tu, Doamne, c\ ai f\cut aceast\
judecat\ ! Dac-a[ fi scris poemul atunci, cred c\ ar fi ie[it ceva în acela[i
gen. La mine apare în scen\ El ; ce-i drept, nu are decît o apari]ie mut\, tot
timpul nu scoate un cuvînt. Au trecut cincisprezece veacuri de cînd prorocul
s\u a dat de [tire lumii: Eu vin curînd. Iar de ziua [i ceasul acela nimeni
nu [tie, nici Fiul, ci numai Tat\l, a[a cum a m\rturisit El însu[i cînd s\l\[luia
înc\ pe p\mînt. Omenirea îl a[teapt\, îns\, cu aceea[i credin]\ [i duio[ie. O,
îl a[teapt\ chiar cu o rîvn\ [i mai mare, dat fiind c\ s-au scurs cincisprezece
veacuri de cînd cerul a încetat s\ mai f\g\duiasc\ ceva omului.
Crede doar ce inima ta î]i dore[te
C\ci nimic cerul nu-]i mai f\g\duie[te ! [ 5]

Crede numai ceea ce inima ta î]i dore[te ! Este adev\rat c\ pe vremea
aceea se mai întîmplau înc\ destule minuni, cum ar fi, de pild\, o seam\ de
t\m\duiri miraculoase, sau drept-credincio[ii c\rora  dup\ cum st\ scris în
povestea vie]ii lor  li se ar\ta aievea îns\[i Cr\iasa Cerurilor. Diavolul st\tea
îns\ de veghe, iar lumea începuse s\ pun\ la îndoial\ asemenea minuni.
Tocmai atunci, în Nord, în cuprinsul Germaniei, a ie[it la iveal\ o nou\ [i
cumplit\ erezie [6]. O stea uria[\ arzînd ca o facl\ (adic\ Biserica) a c\zut
peste izvoarele apelor, [i apele s-au f\cut amare ca pelinul [7]. Ereticii
ace[tia luau în de[ert numele Domnului, t\g\duindu-i minunile. ~n schimb,
cu atît mai arz\tor, mai vîrtos credeau în ele cei ce î[i p\straser\ ne[tirbit\
cucernicia. La fel ca odinioar\, omenirea ~l a[tepta [i-L iubea, punîndu-[i
toat\ credin]a în El [i dorind s\ p\timeasc\ [i s\ moar\ pentru slava Lui...
Atîtea veacuri î[i ridicase glasul spre El, rugîndu-l cu rîvn\ [i smerenie :
Vino, Doamne ! Atîtea veacuri îl implorase, încît, pîn\ la urm\, în nem\surata
Lui mil\, S-a înduplecat s\ pogoare din nou în mijlocul ei. {i, întrupîndu-se
din nou, s-a ar\tat în fiin]\  precum m\rturisesc c\r]ile sfinte  unor
drept-credincio[i, mucenici [i anahore]i. La noi, Tiutcev [8], care credea cu
nestr\mutat\ convingere în cuvîntul s\u, a vestit :
Purtînd din greu povara crucii sale,
Ca rob umil, cerescul împ\rat,
O, glie, pîn\-n z\ri te-a colindat,
Blagoslovind meleagurile tale.

{i a[a a fost, s\ [tii. ~ntr-o zi, deci, a hot\rît s\ se arate m\car pentru o
clip\ mul]imii, norodului ce se chinuia, p\timind, cu sufletul înc\rcat de
p\cate, dar care-L iubea totu[i cu o dragoste copil\reasc\. Ac]iunea imaginat\
de mine se petrece în Spania, la Sevilla, în cele mai crîncene timpuri ale
Inchizi]iei, cînd în tot cuprinsul ]\rii, întru pream\rirea Celui-de-Sus, zilnic
se aprindeau ruguri [i :
~n autodafeuri, ereticii
Cu fast ardeau pe rug,
~n crude sacrificii... [9]

Fire[te, nu e vorba de cea de a doua venire din veacul de apoi, cînd
avea s\ se înf\]i[eze  dup\ cum El însu[i f\g\duise  în toat\ slava Sa
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cereasc\, ivindu-se f\r\ veste, precum fulgerul ce porne[te de la R\s\rit [i
se arat\ pîn\ la Apus. Nu, dorea numai s\ coboare o clip\ în mijlocul
odraslelor Sale, chiar în locul unde vîlv\taia rugurilor, pe care erau da]i
prad\ focului ereticii, se în\l]a pîn\ în t\rie. ~n nem\rginita Lui îndurare,
voia s\ umble din nou printre oameni cu chipul pe care-L purtase cu
cincisprezece veacuri în urm\. A descins, deci, într-una din pie]ele toride
ale ora[ului meridional, în care nu mai departe decît în ajun, în prezen]a
regelui, a cur]ii, a cavalerilor, a cardinalilor [i a fermec\toarelor doamne de
la palat, sub ochii poporului din Sevilla, ce venise cu duiumul la fa]a locului,
marele inchizitor arsese pe rug cu fast, ad majorem gloriam Dei [10],
aproape o sut\ de eretici. Apare acolo din senin, pe t\cute, f\r\ s\ prind\
nimeni de veste, [i totu[i, oricît ar p\rea de ciudat, toat\ lumea î[i d\ seama
c\ este El. Pasajul acesta ar putea s\ fie cel mai frumos din tot poemul, c\ci
arat\ cum se face c\ to]i l-au recunoscut. Mînat de o for]\ irezistibil\,
poporul se strînge în preajma Lui, înconjurîndu-L ; clip\ de clip\, mul]imea
spore[te, ]inîndu-se pas cu pas dup\ Dînsul. {i-n vremea asta, El trece t\cut
mai departe, cu acela[i surîs plin de îndurare nem\rginit\. Soarele dragostei
arde în inima lui [i razele Luminii, Cuno[tin]ei [i Puterii, ce se revars\ din
privirile Sale, r\spîndindu-se asupra gloatelor, trezesc în sufletul fiec\ruia o
iubire plin\ de osîrdie pentru Dînsul. Cu bra]ele întinse, El îi binecuvînteaz\
pe to]i, [i simpla atingere a mîinilor Lui, sau chiar numai a ve[mintelor Sale,
are virtutea de-a lecui orice bete[ug. T\m\duie[te-m\, Doamne, ca s\ Te
pot vedea la fa]\ ! strig\ spre El un b\trîn orb din n\scare, [i-n aceea[i clip\
solzii ce-i acopereau ochii cad, [i orbul î[i recap\t\ vederea [i poate s\-L
priveasc\. Poporul plînge [i s\rut\ p\mîntul pe care calc\. Copiii ~i arunc\
flori în cale, cîntînd [i pream\rindu-L. Osana ! El, El este ! zboar\ din gur\
în gur\ zvonul prin mul]ime. Nu poate fi decît El ! Continuîndu-[i drumul,
El nu-[i încetine[te pa[ii decît în pridvorul Catedralei din Sevilla, unde
tocmai fusese adus cu plînsete [i jale un sicria[ alb în care se afl\ o feti]\ de
[apte ani, singura odrasl\ a unui cet\]ean de frunte din partea locului.
Sumedenie de flori sînt pres\rate peste trup[orul neînsufle]it. Las\, c\ El o
s\-]i învie copila, strig\ norodul mamei înl\crimate. Parohul catedralei,
care ie[ise în pridvor s\ întîmpine sicriul, prive[te în jur mirat [i se încrunt\.
Deodat\, mama pruncului mort scoate un geam\t [i se arunc\ la picioarele
Lui : Dac\ e[ti într-adev\r Tu, treze[te-mi la via]\ copila ! îl implor\ femeia
cu bra]ele întinse spre dînsul. Alaiul de înmormîntare se opre[te în loc, [i
racla este l\sat\ jos în pridvor, în dreptul Lui. El î[i coboar\ ochii cu mil\, [i
buzele Lui [optesc din nou, abia auzit : Talifa, kumi !  [11] [i fata s-a sculat.
Copila se treze[te, se ridic\ în capul oaselor din co[ciug [i se uit\ cu ochi
mari, nedumerit\, în jur. Un zîmbet i-a înflorit pe chip, [i înc\ mai ]ine în
mîn\ buchetul de trandafiri albi cu care fusese a[ezat\ în sicriu. Poporul
fream\t\ [i plînge cutremurat. Tocmai atunci se întîmpl\ s\ treac\ prin fa]a
catedralei cardinalul, marele inchizitor. Este un b\tr`n de aproape nou\zeci
de ani, înalt [i drept, cu fa]a supt\ [i ochii adînci]i în orbite, ni[te ochi în
care mai tremur\ înc\ o lic\rire u[oar\, ca o scînteie. O, de ast\ dat\
cardinalul nu mai poart\ od\jdiile fastuoase cu care era împodobit în ajun,
în v\zul mul]imii, în momentul cînd du[manii credin]ei romane piereau
mistui]i de fl\c\rile rugului ! Nu, acum nu are pe el decît vechea lui ras\
c\lug\reasc\, f\cut\ din pînz\ groas\. ~n urma lui, la oarecare dep\rtare,
p\[esc ciracii [i servii lui, cu chipuri sumbre, straja lui sfînt\. Oprindu-se
în fa]a mul]imii, prelatul o cerceteaz\ din ochi de la distan]\. Vede tot :
co[ciugul depus la picioarele Lui [i copila înviat\ din mor]i, [i deodat\ se
întunec\ la fa]\. Sprîncenele-i c\runte [i dese se încrunt\, [i-n privirea lui
scap\r\ o lumin\ sinistr\. Ridicînd bra]ul, cardinalul face semn str\jerilor
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s\-L ia. {i atît de mare este autoritatea lui, atît de strunit [i plecat este
poporul, deprins s\ i se supun\ f\r\ a crîcni, încît gloata se d\ în l\turi din
calea lor [i, în mijlocul unei t\ceri mormîntale, g\rzile pun mîna pe El [i-L
duc. Ca la o porunc\, mul]imea se îndoaie pîn\ la p\mînt în fa]a b\trînului
inchizitor, care o binecuvînteaz\ [i pleac\ mai departe. Str\jile coboar\ cu
ostaticul în temni]a boltit\, umbroas\ [i strîmt\ din cl\direa str\veche, unde
se ]in [edin]ele tribunalului sfînt. Ziua se stinge [i întunecimile nop]ii toride
[i moarte înv\luie Sevilla. Aerul e îmb\ls\mat de lauri [i l\mîi [12]. ~n
bezna groas\ ce domne[te în închisoare, u[a de fier se deschide, [i marele
inchizitor, purtînd un opai] în mîn\, p\trunde încet în\untru. Este singur ;
u[a se închide la loc în urma lui. B\trînul se opre[te în prag, privindu-L
lung, un minut sau dou\, drept în fa]\. Apoi se apropie de El pe îndelete,
pune opai]ul pe mas\ [i roste[te : Tu e[ti ? Tu ? Neprimind, îns\, nici un
r\spuns, s\ gr\be[te s\ adauge : Taci, nu spune nimic. Ce ai putea s\ mai
spui ? {tiu prea bine ce ! Numai c\ Tu n-ai dreptul s\ mai adaugi nimic la cele
m\rturisite odinioar\. De ce ai venit atunci s\ ne tulburi ? C\ci venirea Ta nu
face decît s\ ne tulbure, cred c\-}i dai seama. {tii Tu, îns\, ce o s\ se
întîmple mîine ? Eu nu Te cunosc, [i nici nu vreau s\ [tiu dac\ e[ti Tu acela
sau semeni numai cu El ; oricum ar fi, mîine am s\ Te osîndesc [i am s\ Te
ard pe rug, ca pe cel mai nelegiuit dintre eretici, [i ai s\ vezi atunci cum
norodul, care azi }i-a s\rutat picioarele, la un singur semn al meu, se va
repezi s\ adune t\ciunii împr\[tia]i în jurul rugului T\u, [tii Tu asta ? Da,
poate c\ [tii, r\spunde tot el tulburat, dus pe gînduri, cu ochii pironi]i
asupra de]inutului.
 Z\u, nu pricep, Ivan, ce însemn\ asta... spuse zîmbind Aleo[a, care-l
ascultase t\cut pîn\ atunci. E numai o simpl\ fantezie, sau e vorba de o
eroare din partea b\trînului, de un absurd qui pro quo ? [13].
 N-ai decît s\ alegi cea de-a doua alternativ\, dac\-]i place, rîse Ivan, [i
dac\ realismul nostru contemporan a reu[it s\ te acapareze în asemenea
m\sur\, încît s\ nu mai po]i accepta nimic ce ]ine de domeniul fanteziei, fie
chiar un qui pro quo, dac\ vrei. Ce-i drept, continu\ el rîzînd, b\trînul meu
are nou\zeci de ani [i, cu ideea lui fix\, se prea poate s\-[i fi pierdut
min]ile. Cît prive[te pe de]inut, înf\]i[area lui avea într-adev\r prin ce s\-l
uimeasc\. Dar tot a[a de bine, în definitiv, ar putea s\ fie numai o halucina]ie, vedenia unui mo[neag de nou\zeci de ani în pragul mor]ii, cu
imagina]ia înfierb`ntat\ de autodafeul din ajun, c\ruia îi c\zuser\ jertf\ o
sut\ de eretici. La urma urmei, îns\, ce ne intereseaz\ pe noi dac\-i un qui
pro quo, sau dac\-i vorba de o fantezie gratuit\ ? B\trînul trebuie s\ spun\,
în sfîr[it, tot ce are de spus, tot ce a gîndit în sinea lui timp de nou\zeci de
ani, s\ dea în vileag tot ce a ]inut închis în el în ace[ti nou\zeci de ani.
 {i de]inutul ? Nu spune nimic ? Se mul]ume[te doar s\ se uite la b\trîn
[i s\ tac\ ?
 E obligat în orice caz s\ tac\, r\spunse Ivan, din nou cu zîmbetul pe
buze. N-ai auzit ce i-a spus mai înainte b\trînul, c\ n-are dreptul s\ mai
adauge nici un cuvînt la cele m\rturisite odinioar\ ? Dac\ vrei, într-asta
rezid\ îns\[i esen]a catolicismului roman, a[a cel pu]in cred eu : Tu ai
încredin]at totul papii, [i deci, în momentul de fa]\, totul se afl\ în mîna lui ;
Tu nu mai ai deocamdat\ ce c\uta printre noi, nu ne mai tulbura, m\car pîn\
ce va fi s\ vin\ vremea de apoi. Asta o spun chiar ei, [i nu numai c-o spun,
dar o a[tern pe hîrtie, cel pu]in iezui]ii. Am citit cu ochii mei, scris negru pe
alb, de teologii lor. Mai ai Tu dreptul, oare, s\ ne dezv\lui fie [i o singur\
tain\ a lumii din care vii ? îl cerceteaz\ mai departe b\trînul, ca tot el s\-[i
r\spund\ pîn\ la urm\ : Nu, nu mai ai dreptul acesta, fiindc\ nu trebuie s\
mai adaugi nimic la cele m\rturisite cîndva, nici s\ le r\pe[ti oamenilor
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libertatea pentru care Te-ai luptat din r\sputeri cît ai fost aici pe p\mînt.
Orice lucru nou pe care l-ai vesti oamenilor ar atinge cumva libertatea lor de
credin]\, c\ci ar lua înf\]i[area unui nou miracol, [i, dup\ cîte [tiu, în urm\
cu o mie cinci sute de ani pentru tine nu era nimic mai scump pe lume decît
libertatea credin]ei. Nu spuneai chiar pe vremea aceea : «Vreau s\ fi]i liberi
cu adev\rat» ? Ai avut acum prilejul s\-i vezi pe oamenii ace[tia «liberi»,
roste[te deodat\ b\trînul, zîmbind dus pe gînduri. Ca s\ continue apoi,
m\surîndu-l cu o privire încruntat\ pe ostaticul s\u : Da, s\ [tii c\ ne-a
costat scump treaba asta, dar acum am ajuns, în fine, s\ ducem, în numele
T\u, la bun sfîr[it misiunea noastr\. Cincisprezece veacuri ne-am canonit cu
libertatea asta, dar acum am ispr\vit, da, da, am ispr\vit o dat\ pentru
totdeauna. Ce, nu crezi c\ am ispr\vit pentru totdeauna ? Te ui]i la mine
blînd [i nu vrei m\car s\ m\ învrednice[ti cu un cuvînt de indignare ? Cu
toate astea, tocmai acum, po]i s\ m\ crezi, acum, în momentul de fa]\,
oamenii poart\ în ei mai adînc ca oricînd înr\d\cinat\ convingerea c\ sînt
liberi, cu des\vîr[ire liberi, de[i chiar ei ne-au oferit libertatea lor, depunînd-o smeri]i la picioarele noastre. Asta e ceea ce am izbutit noi s\
facem, dar, Te întreb, asta e oare cu adev\rat libertatea dorit\ de Tine,
libertatea pe care ai visat-o ?
 Tot nu pricep, îl întrerupse din nou Aleo[a, e o ironie, vrea cumva s\
glumeasc\ pe socoteala Lui ?
 Cîtu[i de pu]in. B\trînul e convins, dimpotriv\, c\ faptul de a fi
sugrumat, în sfîr[it, libertatea ca s\-i fericeasc\ pe oameni este un merit al
s\u [i al ciracilor lui. Fiindc\ numai acum, I se dest\inuie el (bineîn]eles, e
vorba de Inchizi]ie), sîntem în m\sur\ pentru prima oar\ s\ ne gîndim la
fericirea oamenilor. A[a cum a fost el pl\m\dit, omul e un r\zvr\tit din fire,
dar crezi Tu, oare, c\ r\zvr\ti]ii pot avea parte de fericire ? }i s-a spus
r\spicat, st\ruie b\trînul, }i s-a atras doar aten]ia asupra acestui lucru, }i
s-au dat destule avertismente, pe care îns\ Tu le-ai nesocotit deopotriv\,
respingînd singurul mijloc care putea s\-i fac\ pe oameni ferici]i. Noroc c\,
plecînd dintre noi, ai avut grij\ s\ la[i totul în seama noastr\. Ne-ai h\r\zit,
ai înt\rit prin cuvîntul T\u dreptul pe care ni l-ai încredin]at de a lega [i
dezlega totul, [i cred c\ n-ai de gînd acum  sigur c\ da, nici nu poate m\car
s\-}i treac\ prin gînd cumva s\ ne privezi de el ! Atunci de ce ai venit s\ ne
tulburi ?
 Cum adic\, }i s-au dat destule avertismente ? întreb\ Aleo[a.
 Ei uite, tocmai \sta e punctul principal asupra c\ruia caut\ s\ insiste
cardinalul. ~nfrico[atul [i preaiscusitul duh, duhul nimicniciei [i al nefiin]ei,
~l mustr\ mai departe b\trînul, str\lucitul duh a gr\it c\tre Tine în pustiu, [i,
dup\ cum m\rturise[te Sfînta Scriptur\, el a încercat s\ Te «ispiteasc\» [14].
E drept, ori nu ? Exist\, oare, un adev\r mai deplin decît acela pe care el }i
l-a dezv\luit, punîndu-}i cele trei întreb\ri, sau, precum spun Sripturile,
cele trei «ispitiri» ale Tale, adev\r pe care Tu l-ai respins ? {i totu[i, dac\ va
fi avut loc vreodat\ pe lume o minune în toat\ puterea cuvîntului, o minune
f\r\ de seam\n, ea s-a întîmplat numai [i numai atunci, în ziua celor trei
ispitiri. C\ci în asta const\ toat\ minunea, în faptul c\ cele trei întreb\ri au
fost rostite. Dac\ ne-am închipui bun\oar\, s\ zicem, c\ întreb\rile puse de
înfrico[atul duh ar fi pierit f\r\ urm\ [i c-ar trebui deci reconstituite cumva,
n\scocite din nou, alc\tuite vorb\ cu vorb\, pentru a putea fi puse la locul
lor în Scripturi, [i c\ în acest scop ar fi fost adunate laolalt\ toate capetele
luminate de pe fa]a p\mîntului : to]i dreg\torii, cei mai de seam\ p\stori ai
bisericii, înv\]a]ii, filosofii, poe]ii c\rora li s-ar încredin]a misiunea de a
n\scoci, de a formula trei întreb\ri, trei întreb\ri pl\smuite nu numai pe
m\sura unui eveniment de o însemn\tate atît de mare, dar care s\ exprime
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în acela[i timp în trei cuvinte, sau, mai bine zis, în trei propozi]ii pe în]elesul
min]ii omene[ti întreaga istorie de mai tîrziu a umanit\]ii [i a universului 
crezi Tu, oare, c\ tot acest areopag format din în]elep]ii p\mîntului ar fi fost
în stare s\ dea în vileag ceva care s\ se asemuiasc\ m\car pe departe prin
for]\ [i prin adîncime cu cele trei întreb\ri pe care într-adev\r }i le-a pus
atunci în pustiu puternicul [i iscusitul duh ? Aceste întreb\ri, miracolul prin
care ele au ie[it la lumin\ dovedesc îndeajuns c\ aici avem de-a face nu cu
inteligen]a omeneasc\, a c\rei soart\ e pieritoare, ci cu o inteligen]\ nepieritoare [i des\vîr[it\. Fiindc\ aceste trei întreb\ri, atît de strîns legate
între ele, preconizeaz\ întreaga desf\[urare de mai tîrziu a istoriei lumii,
constituind totodat\ cele trei formule în care se îmbin\ toate contradic]iile
istorice nerezolvate ale firii omene[ti. Pe vremea aceea era un lucru de care
nimeni nu-[i putea da seama chiar atît de precis, viitorul fiind înc\ înv\luit
în neguri ; acum îns\, dup\ ce au trecut cincisprezece veacuri, vedem c\ în
aceste trei întreb\ri era cuprins totul, [i c\ tot ce preconizaser\ ele s-a
adeverit în a[a m\sur\, încît nu se mai poate ad\uga sau înl\tura nici o iot\.
Hot\r\[te deci singur cine avea dreptate : Tu sau acela care }i le-a pus ?
Aminte[te-}i prima întrebare, dac\ nu cuvînt cu cuvînt, cel pu]in sensul ei :
«Vrei s\ Te duci în lume a[a, cu mîinile goale, f\g\duind oamenilor o
libertate pe care ei, în ignoran]a [i bicisnicia lor înn\scut\, nu pot s-o
în]eleag\, de care chiar se feresc, îngrozi]i, fiindc\ nu exist\ nimic mai
insuportabil [i nici n-a existat vreodat\ pentru om [i pentru societate decît
libertatea ! Vezi pietrele acestea din pustiet\]ile dogorîte de ar[i]\ ? Porunce[te
ca ele s\ se fac\ pîini, [i omenirea întreag\, plin\ de recuno[tin]\, va alerga
pe urmele Tale ca o turm\ ascult\toare, de[i tot timpul va fi cu frica-n sîn ca
nu cumva, la un moment dat, s\-}i retragi bra]ul întins [i, o dat\ cu asta, s\
se ispr\veasc\ [i pîinea d\ruit\ de Tine.» Tu îns\ n-ai vrut s\-l lipse[ti pe om
de libertate [i nu Te-ai îndurat s\ prime[ti, judecînd c\ nu mai poate fi vorba
de libertate, de vreme ce supunerea a fost cump\rat\ cu pîine. Drept care
ai r\spuns c\ omul nu tr\ie[te numai cu pîine ; [tii Tu, îns\, c\ în numele
acestei hrane p\mînte[ti duhul p\mîntului se va ridica împotriv\-}i [i, dînd
piept cu Tine, Te va birui [i c\ atunci toat\ lumea îl va urma, strigînd în gura
mare : «Cine este asemenea fiarei, care a f\cut s\ se pogoare focul din cer ?»
{tii Tu, oare, c\ peste veacuri omenirea va da glas prin gura în]elep]ilor [i
a înv\]a]ilor s\i c\ nu exist\ pe lume crim\ [i, prin urmare, nu exist\ nici
p\cat, ci numai fl\mînzi ? «D\-le mai întîi de mîncare, [i abia dup\ aceea le
po]i cere s\ respecte virtutea !» va sta scris pe steagul celor ce se vor scula
împotriva Ta, culcînd la p\mînt templul durat de Tine. Pe ruinele templului
T\u se va zidi o alt\ cl\dire, un nou [i înfrico[\tor Turn Babel ; se va în\l]a
piatr\ cu piatr\, cu toate c\ [i el va împ\rt\[i soarta celui dintîi, r\mînînd, ca
[i acela, neterminat ; puteai totu[i s\-i scute[ti pe oameni de toat\ aceast\
trud\ de prisos, s\ le cru]i o mie de ani de suferin]e, fiindc\, pîn\ la urm\,
tot spre noi se vor îndrepta, dup\ ce se vor fi canonit în zadar zece veacuri
în [ir s\-[i ispr\veasc\ turnul ! {i atunci, ne vor c\uta iar\[i pe sub p\mînt,
prin catacombele în care vom sta ascun[i (fiindc\ ne va fi dat s\ fim din nou
persecuta]i [i schingiui]i), [i g\sindu-ne în cele din urm\, vor ridica glasul
spre noi : «Da]i-ne pîine, c\ci cei ce ne-au f\g\duit s\ pogoare focul din
ceruri pentru noi nu ni l-au dat !» {i noi vom izbuti s\ ridic\m pîn\ la cap\t
turnul început de ei ; cine va da de mîncare mul]imii va apuca s\-l duc\ la
bun sfîr[it, [i noi vom fi aceia care o vom hr\ni în numele T\u, am\gind-o
în numele T\u. O, în vecii vecilor, f\r\ noi, ei nu vor ajunge s\-[i astîmpere
foamea ! Toat\ în]elepciunea lumii nu va putea s\ le dea pîine atîta timp cît
vor r\mîne liberi ; dar ai s\ vezi c\, pîn\ la urm\, ne vor aduce singuri
plocon libertatea [i, depunînd-o la picioarele noastre, ne vor spune : «~nro-

F.M. DOSTOIEVSKI

17

bi]i-ne, dar astîmp\ra]i-ne foamea !» Abia atunci vor în]elege în fine c\
libertatea [i faptul de a avea pîine în realitate [i cu prisosin]\, a[a ca s\
ajung\ pentru toat\ lumea, sînt dou\ lucruri incompatibile, fiindc\ în vecii
vecilor oamenii nu vor fi în stare s\ împart\ pîinea între ei ! {i în acela[i timp
se vor convinge c\ niciodat\ nu vor putea fi liberi, fiindc\ sînt slabi de înger,
deda]i la rele, bicisnici [i înd\r\tnici. Tu le-ai f\g\duit pîinea cereasc\, dar,
iar\[i Te întreb, crezi într-adev\r c\ poate avea acela[i pre] în ochii stirpei
omene[ti, nevolnice, desfrînate [i pururea nerecunosc\toare ca pîinea real\,
p\mînteasc\ ? Dac\, în numele pîinii cere[ti, se vor g\si cîteva mii sau zeci
de mii de suflete care s\ Te urmeze, cum r\mîne cu milioanele [i zecile de
mii de milioane de f\pturi omene[ti incapabile s\ renun]e la hrana p\mînteasc\ pentru cea f\g\duit\ în ceruri ? Sau }ie nu-}i sînt dragi decît cele
cîteva zeci de mii de suflete mari [i puternice, restul, adic\ puzderia
nenum\rat\, ca nisipul m\rii, de oameni slabi de înger, dar care Te iubesc
cu adev\rat, fiind menit\ s\ slujeasc\ doar ca un suport material celor
puternici [i o]eli]i ? Nu, nou\ ne sînt deopotriv\ de dragi [i cei slabi din fire.
De[i n\r\vi]i [i înd\r\tnici, pîn\ la urm\ tot ei vor fi cei mai supu[i. Cuprin[i
de admira]ie, ace[tia ne vor socoti ni[te zei, ca unii ce vom domni asupra lor 
atît de înfrico[\toare li se va p\rea pîn\ la urm\ libertatea ! Dar noi vom
c\uta s\-i convingem c\ nu facem decît s\ ascult\m de porunca Ta [i c\
domnim în numele T\u. ~i vom în[ela astfel din nou, de ast\ dat\, îns\, n-o
s\-}i mai îng\duim s\ vii printre noi. {i în acela[i timp, în[el\toria aceasta va
fi un nesecat izvor de suferin]\ pentru noi, fiindc\ vom fi mereu nevoi]i s\
min]im. Iat\ care este sensul primei întreb\ri ce }i s-a pus atunci, în pustiu,
[i iat\ ce ai respins în numele libert\]ii pe care o pre]uiai mai presus de
orice. ~n ea s\l\[luia ferecat\ taina cea mare a lumii acesteia. ~nvrednicindu-Te s\ prime[ti miracolul «pîinii», ai fi reu[it s\ împline[ti acea
n\zuin]\ etern\ a omului  [i nu numai a fiec\rui individ în parte, ci a
întregii umanit\]i  pururea dornic s\ [tie în fa]a cui trebuie s\-[i îndoaie
genunchii ! Fiindc\ nu exist\ pentru omul liber o grij\ mai statornic\ [i mai
chinuitoare decît aceea de-a afla mai degrab\ în fa]a cui se cuvine s\ se
plece pîn\ la p\mînt. Numai c\ el vrea s\ se plece înaintea unei for]e
indiscutabile, atît de indiscutabile, încît toat\ lumea s-o respecte, îndoindu-[i
genunchii în fa]a ei. C\ci, în primul rînd, aceste fiin]e vrednice de plîns vor
s\ g\seasc\ pe cineva în fa]a c\ruia s\ se plece pîn\ la p\mînt, un om care
s\ se ridice deasupra celorlal]i, în care s\ cread\ lumea întreag\ [i c\ruia s\
i se închine to]i, absolut to]i. De la începutul începutului necesitatea de a
generaliza supunerea a constituit preocuparea cea mai arz\toare a fiec\rui
om în parte, precum [i a întregii umanit\]i. Din pricina acestei necesit\]i,
oamenii s-au t\iat adesea cu s\biile. {i, f\urindu-[i singuri zei, s-au amenin]at
unii pe al]ii : «Lep\da]i-v\ de zeii vo[tri, strigau ei, [i veni]i de v\ închina]i
celor ce se afl\ în mare cinste la noi, altfel, va fi vai [i amar de voi [i de
zeit\]ile voastre !» {i a[a o s\ fie pîn\ la sfîr[itul veacurilor. Chiar atunci cînd
vor pieri to]i zeii de pe fa]a lumii, vor continua totu[i s\ îngenunche în fa]a
idolilor. {i Tu ai [tiut asta, nu se poate s\ nu fi cunoscut aceast\ fundamental\
tain\ a firii omene[ti, [i totu[i, cunoscînd-o, ai refuzat unica emblem\
infailibil\ ce }i s-a oferit, [i în virtutea c\reia omenirea }i s-ar fi supus f\r\
s\ crîcneasc\, emblema pîinii reale, p\mînte[ti. Tu îns\ ai refuzat-o în
numele libert\]ii [i al pîinii cere[ti. Am s\-}i ar\t acum ce ai f\cut mai
departe, iar\[i [i iar\[i în numele libert\]ii ! Adev\r zic }ie c\ sufletul
omenesc nu cunoa[te alt\ grij\ mai chinuitoare decît aceea de a g\si cui s\-i
încredin]eze mai degrab\ harul libert\]ii cu care aceast\ nefericit\ f\ptur\ se
na[te pe lume. Numai aceluia îns\ care va izbuti s\-i împace con[tiin]a îi va
fi dat s\ pun\ st\pînire [i pe libertatea lui. Emblema ce }i s-a oferit o dat\
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cu pîinea avea to]i sor]ii de izbînd\ ; d\-i pîine, [i omul }i se va supune f\r\
gre[, e cea mai sigur\ chez\[ie ; dar dac\ în acela[i timp cineva  nu Tu,
altcineva  s-ar întîmpla s\-i prind\ în mreaj\ con[tiin]a  o, atunci, s\ [tii,
e-n stare s\ se lipseasc\ pîn\ [i de pîinea cu care îl îmbii [i s\-l urmeze pe
acela care va fi izbutit s\-i subjuge cugetul. Aici, recunosc, dreptatea era de
partea Ta. Taina existen]ei umane nu const\ în a tr\i, ci `n a [ti pentru ce
tr\ie[ti. F\r\ o no]iune precis\ a rostului s\u pe lume, în vecii vecilor omul
n-ar accepta s\ tr\iasc\ ; mai curînd [i-ar face singur seama decît s\-[i duc\
mai departe existen]a pe p\mînt, chiar dac\ în jurul lui ar fi mald\re de
pîine. Asta este realitatea ; dar ce s-a ales pîn\ la urm\ ? ~n loc s\ cau]i a
pune st\pînire asupra oamenilor, îngr\dindu-le libertatea, Tu Te-ai str\duit
s\-i desf\[ori cît mai larg fruntariile ! Ai uitat, se vede, c\ omul prefer\
lini[tea [i chiar moartea libert\]ii de a alege singur între bine [i r\u ! Fiindc\
nu exist\ ceva mai ademenitor pentru el decît libertatea con[tiin]ei, dar în
acela[i timp nu exist\ ceva mai cumplit ! Iar Tu, în locul unor principii
temeinice, care ar fi statornicit o dat\ pentru totdeauna lini[tea în con[tiin]a
uman\, ai ales tot ce poate fi mai ciudat, mai nedeslu[it [i mai vag, tot ce
dep\[e[te puterile oamenilor, procedînd a[a ca [i cum nu i-ai fi iubit cîtu[i
de pu]in. Cine ? Tocmai Tu, care ai pogorît pe p\mînt ca s\-}i jertfe[ti via]a
pentru ei ! ~n loc de a c\uta s\ le z\loge[ti libertatea, Tu le-ai sporit-o [i mai
mult, aruncînd pe veci chinuitoarea ei povar\ asupra împ\r\]iei sufletului
omenesc. Ai vrut s\ ai parte de dragostea liber consim]it\ a omului, ai dorit
ca el s\ Te urmeze de bun\voie, ademenit [i subjugat de Tine, de ideea Ta.
~n locul legii str\bune, pe care se putea bizui din momentul acela, omul
trebuia s\ aleag\ cu inima slobod\ ce este r\u [i ce este bine, avînd înaintea
ochilor doar chipul T\u drept c\l\uz\ menit\ s\-i îndrumeze pa[ii, dar cum
de nu Te-ai gîndit c\, a[ezînd pe umerii lui o povar\ atît de grea ca
libertatea de a alege, pîn\ la urm\ el va ajunge s\ pun\ la îndoial\ pîn\ [i
chipul T\u [i s\ t\g\duiasc\ adev\rul propov\duit de Tine ? ~ntr-o bun\ zi
oamenii vor m\rturisi în gura mare c\ adev\rul nu poate s\l\[lui în Tine,
fiindc\ era cu neputin]\ s\-i urgiseasc\ cineva atît de cumplit ca Tine,
l\sîndu-i s\ se zbat\ într-o incertitudine atît de chinuitoare, cu atîtea griji pe
cap [i atîtea probleme f\r\ dezlegare ! ~n felul acesta, Tu însu]i ai pus la cale
surparea împ\r\]iei tale [i n-ai deci nici un drept s\ arunci vina pe al]ii. Asta
s\ fie, oare, spune, ceea ce }i s-a oferit ? ~n lume nu exist\ decît trei for]e,
unicele pe p\mînt, în m\sur\ s\ înfrîng\ [i s\ subjuge definitiv, în numele
propriei lor fericiri, con[tiin]a acestor bicisnici r\zvr\ti]i. {i aceste for]e sînt
miracolul, taina [i autoritatea. Tu îns\ le-ai respins pe cîte[itrele, rînd pe
rînd, prin exemplul pe care Tu însu]i l-ai dat. Urcîndu-Te pe strea[ina
templului, preaiscusitul [i înfrico[atul duh }i-a spus : «De e[ti Tu Fiul lui
Dumnezeu, arunc\-Te jos, c\ci scris este : El va porunci îngerilor S\i s\
vegheze asupra Ta [i ei Te vor ridica pe mîini, ca nu cumva s\ izbe[ti de
piatr\ piciorul T\u ; numai a[a vei ajunge s\ afli de e[ti cu adev\rat Fiul lui
Dumnezeu [i cît de puternic\ este credin]a Ta în Tat\l Ceresc». Tu îns\ l-ai
ascultat pîn\ la cap\t, dar ai refuzat s\ faci ceea ce-}i propunea el ; n-ai vrut
s\ Te la[i dus în ispit\ [i nu Te-ai aruncat jos. O, fire[te, ai fost într-adev\r
plin de m\re]ie, superb ca un Dumnezeu ! Dar crezi Tu, oare, c\ oamenii,
semin]ia aceasta bicisnic\ [i r\zvr\tit\, sînt zei ? O, bineîn]eles, în momentul
acela }i-ai dat seama c\ dac\ ai fi f\cut un singur pas, o singur\ mi[care ca
s\ Te arunci în gol, ar fi însemnat s\-L ispite[ti pe Dumnezeu [i s\-}i pierzi
totodat\ credin]a în El, a[a încît, ajungînd jos, Te-ai fi zdrobit de p\mîntul pe
care venise[i ca s\-l izb\ve[ti, spre bucuria preaiscusitului duh ce încercase
s\ Te ispiteasc\. Dar înc\ o dat\ ~]i spun : sînt oare mul]i pe lume ca Tine ?
Ai fost Tu în stare s\ crezi cu tot dinadinsul  fie chiar numai o clip\  c\
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oamenii au atîta putere în ei ca s\ înfrunte asemenea ispit\ ? Sau ~]i închipui
cumva c\ firea omeneasc\ a fost în a[a fel pl\m\dit\, încît prin îns\[i
alc\tuirea ei s\ resping\ miracolul [i c\, în momentele de cumplit\ r\scruce,
cînd sufletul lui este bîntuit de cele mai grele [i mai chinuitoare probleme,
omul se poate mul]umi cu ceea ce inima sa are toat\ libertatea s\ aleag\ ? O,
Tu ai [tiut c\ eroismul faptei Tale va fi pomenit în Scripturi [i c\ va r\zbate
astfel prin veacuri pîn\ în vremea de apoi, [i în sinea Ta ai n\d\jduit c\,
mergînd pe urmele Tale, omul va r\mîne al\turi de Dumnezeu, f\r\ a mai
avea nevoie de minuni. Cum de nu Te-ai gîndit îns\ c\, lep\dîndu-se de
minuni, el se va lep\da în acela[i timp [i de Dumnezeu, fiindc\, de fapt,
nu-L caut\ pe Dumnezeu, cît mai ales minunile Sale ? {i cum nu poate s\
tr\iasc\ f\r\ minuni, omul va încerca s\ [i le f\ureasc\ singur, dînd crezare
miracolelor pl\smuite de el, închinîndu-se în fa]a minun\]iilor s\vîr[ite de
vraci, în fa]a farmecelor menite de vr\jitoare, chiar dac\ ar fi de o sut\ de ori
un r\zvr\tit, un eretic sau un ateu. Tu nu Te-ai învrednicit s\ cobori de pe
cruce cînd cei din jur î[i b\teau joc de Tine [i Te a]î]au, strigîndu-}i :
«Pogoar\-Te acum de pe cruce, vom vedea [i vom crede !» Tu nu Te-ai
învrednicit s\ cobori, fiindc\ nu voiai s\-l cî[tigi pe om printr-o minune,
a[teptînd o credin]\ liber consim]it\ din partea lui, nicidecum prilejuit\ de
un miracol. Ceea ce doreai Tu cu ardoare era o dragoste liber\, iar nu
extazul unui rob fascinat de puterea ce i-a vîrît pe veci frica în oase. Dar [i
de ast\ dat\ ai gre[it, socotindu-i pe oameni mai presus de ceea ce se arat\
a fi în realitate, cînd ei nu sînt decît ni[te robi, cu toate c\, a[a cum au fost
pl\smui]i, în sufletul lor mocne[te r\zvr\tirea. Prive[te în jurul T\u [i judec\
singur : au trecut cincisprezece veacuri, du-Te acum [i vezi : cine sînt cei pe
care i-ai în\l]at pîn\ la Tine ? ~]i jur c\ omul este mult mai nevolnic [i mai
tic\los decît l-ai crezut Tu ! Te po]i cumva bizui s\ fac\ ceea ce ai f\cut Tu ?
Pre]uindu-l peste m\sur\, ai procedat ca [i cînd n-ai fi avut nici cea mai mic\
îng\duin]\, fiindc\ însemna s\ ceri de la el mai mult decît poate s\ dea  [i
cine ? tocmai Tu, care l-ai iubit mai presus decît pe Tine ~nsu]i ! Dac\, îns\,
l-ai fi pre]uit mai pu]in [i nu i-ai fi cerut decît ceea ce putea s\-}i dea, ar fi
sim]it mai mult dragostea Ta, fiindc\ nu l-ai fi îndatorat s\ poarte o povar\
chiar atît de grea. Omul este slab de înger [i bicisnic. Ce-are a face c\ în
momentul de fa]\ încearc\ în tot locul s\ se r\zvr\teasc\ împotriva puterii
noastre, împ\unîndu-se cu fapta sa ? Mîndria lui de r\zvr\tit este copil\reasc\,
mîndrie de [colari ce-au pus la cale o rebeliune în clas\, izgonindu-l pe
înv\]\tor. Bucuria lor va fi îns\ de scurt\ durat\, [i o vor pl\ti cu vîrf [i
îndesat. Vor d\rîma templele [i vor îneca p\mîntul în valuri de sînge. Dar
pîn\ la urm\ nu se poate s\ nu-[i dea seama, în nerozia lor pueril\, c\, de[i
s-au r\sculat, sînt prea bicisnici ca s\ fie în stare a duce mai departe pe
umeri povara propriei lor r\zvr\tiri. {i cu obrajii sc\lda]i în lacrimi n\tînge,
vor recunoa[te în sfîr[it c\ cel care i-a pl\m\dit, s\dind în ei s\mîn]a
r\zvr\tirii, a f\cut-o, f\r\ doar [i poate, numai în b\taie de joc. Vor m\rturisi
lucrul acesta cu dezn\dejdea în suflet [i fiece cuvînt al lor va fi un cuvînt de
hul\ ; hulind îns\ se vor sim]i [i mai neferici]i, fiindc\ prin firea lui omul nu
se poate împ\ca totu[i cu blasfemia [i pîn\ la urm\ va c\uta s\ se r\zbune
pentru ea. A[adar, nelini[te, tulburare [i nefericire  cu asta s-au ales oamenii
dup\ toate suferin]ele pe care le-ai îndurat în numele libert\]ii lor ! Marele
T\u proroc [15], în viziunea lui alegoric\, spune c\ i s-au ar\tat în fa]a
ochilor to]i cei care au luat parte la prima înviere [i c\ erau cîte dou\sprezece
mii cu totul din fiecare semin]ie. Ca s\ fie atît de pu]ini, înseamn\ c\ nici ei
n-au fost oameni ca to]i ceilal]i, ci zei. C\ci au aflat în ei destul\ putere ca
s\ poarte crucea [i s\ vie]uiasc\ zeci de ani în pustiu, fl\mînzi [i goi,
hr\nindu-se cu ierburi crude [i r\d\cini ; Te po]i mîndri, fire[te, cu aceste
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odrasle ale libert\]ii, ale dragostei liber d\ruite, cu sublima lor jertf\ adus\
de bun\voie în numele T\u ! Aminte[te-}i îns\ c\ acestea erau doar cîteva
mii, [i to]i pl\m\di]i ca ni[te zei, pe cînd ceilal]i ? Cu ce sînt vinova]i, oare,
ceilal]i, adic\ to]i cei nevolnici, care n-au fost în stare s\ fac\ ceea ce au
izbutit a îndeplini cei c\li]i din fire ? Cu ce este vinovat un suflet pl\pînd
dac\ nu poate cuprinde asemenea haruri înfrico[ate ? Nu cumva Tu ai pogorît
din ceruri numai în mijlocul celor ale[i [i numai pentru ei ? Dac\-i a[a, atunci
la mijloc este o tain\ pe care mintea noastr\ n-o poate pricepe. {i dac\
exist\ într-adev\r o tain\, atunci avem tot dreptul s\ vorbim în numele ei,
m\rturisind în fa]a lumii c\ libertatea inimii de-a alege între bine [i r\u nu
înseamn\ mare lucru, c\ totul este taina c\reia oamenii sînt datori s\ i se
supun\ orbe[te, chiar împotriva con[tiin]ei lor. {i chiar a[a am [i procedat.
Am c\utat s\ îndrept\m ceea ce ai f\cut Tu, punînd la temelia faptei Tale
eroice miracolul, taina [i autoritatea. {i oamenii s-au bucurat c\ sînt din nou
mîna]i ca o turm\ [i c\, în sfîr[it, inima lor a fost u[urat\ de povara unui dar
funest care le adusese numai necazuri. Am avut ori nu dreptate s\ proced\m
a[a, propov\duind înv\]\tura aceasta oamenilor, spune ! Crezi, oare, c\ noi
n-am iubit omenirea, de vreme ce am în]eles cu atîta umilin]\ sl\biciunile ei
[i am c\utat din toat\ inima s\-i u[ur\m povara, îng\duind firii sale nevolnice
chiar [i p\catul, cu condi]ia ca s\ fie s\vîr[it cu [tirea noastr\ ? De ce atunci
vii acum s\ ne tulburi ? De ce m\ prive[ti în t\cere cu ochii T\i blînzi,
convins c\ dreptatea e de partea Ta ? Mai curînd a[ vrea s\ Te v\d mînios,
nu-mi trebuie dragostea Ta, pentru c\ nici eu nu Te iubesc. De ce a[ încerca
s\ m\ prefac ? Nu-mi dau seama, oare, cu cine vorbesc ? {tii dinainte tot ce
a[ avea s\-}i spun, o citesc în ochii T\i. Cum a[ putea, oare, s\ ascund de
Tine taina noastr\ ? Poate c\ vrei totu[i s-o auzi din gura mea. Atunci
ascult\ : noi nu sîntem cu Tine, ci cu el, asta este toat\ taina noastr\ ! De mult
nu mai sîntem cu tine, ci cu el, au trecut opt veacuri între timp. S-au împlinit
opt veacuri de cînd am primit din mîinile lui ceea ce Tu ai lep\dat cu
indignare, darul din urm\, pe care el însu[i }i l-a oferit atunci, cînd }i-a
înf\]i[at împ\r\]iile p\mînte[ti. Noi am primit de la el Roma [i spada cezarului,
decretîndu-ne st\pînitorii p\mîntului, singurii lui împ\ra]i, de[i nici pîn\ în
ziua de azi n-am apucat s\ ne des\vîr[im lucrarea început\. Dar cine-i de
vin\ ? O, într-adev\r, lucrarea e abia înfiripat\, dar totu[i s-a înfiripat. Va
trece înc\ mult\ vreme pîn\ s\ fie dus\ la bun sfîr[it, [i pîn\ atunci lumea
va mai avea înc\ multe de îndurat, dar pîn\ la urm\ ne vom ajunge ]elul [i
vom fi cezari. Atunci ne vom gîndi la fericirea omenirii. {i cu toate acestea,
Tu ai fi putut s\ prime[ti pe loc spada cezarului. Pentru ce ai lep\dat de la
Tine acest ultim dar ? Primindu-l, ai fi împlinit toate n\zuin]ele oamenilor pe
p\mînt : le-ai fi dat un st\pîn c\ruia s\ i se închine, încredin]îndu-i propriile
lor con[tiin]e, [i le-ai fi pus la îndemîn\ mijlocul de a se uni cu to]ii laolalt\
într-un furnicar în care nu încap divergen]e, fiindc\ necesitatea al\tur\rii
este cea de a treia [i ultima pricin\ de fr\mîntare pentru oameni. Umanitatea
a dorit dintotdeauna s\ se organizeze într-o asocia]ie unitar\. Multe popoare
au avut o istorie glorioas\, dar cu cît acele popoare se aflau la un nivel de
civiliza]ie mai înalt, cu atît erau mai nefericite, fiindc\ sim]eau mai adînc
decît altele necesitatea asocierii tuturor oamenilor. Marii cuceritori, de talia
unui Tamerlan sau Gingis-han, au str\b\tut ca o vijelie p\mîntul în dorin]a
de a-[i întinde st\pînirea asupra întregului univers, dar [i ei, fie chiar
incon[tient, au exprimat aceea[i nest\vilit\ aspira]ie a omenirii spre o
asociere general\. Primind domina]ia lumii [i purpura cezarului, Tu ai fi
întemeiat o împ\r\]ie universal\, statornicind în acela[i timp pacea pe toat\
fa]a p\mîntului. Fiindc\ cine altul ar putea fi în m\sur\ s\ st\pîneasc\
oamenii decît acela care le st\pîne[te cugetul [i în mîinile c\ruia se afl\
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pîinea lor ? Noi am primit, a[adar, spada cezarului [i, o dat\ cu asta, fire[te,
ne-am lep\dat de Tine pentru a-l urma pe el. O, vor mai trece înc\ veacuri
de bicisnic\ domnie a gîndirii libere, a [tiin]ei [i a antropofagiei, fiindc\, de
vreme ce au început s\ ridice Turnul lui Babel f\r\ noi, vor ajunge, în cele
din urm\, la antropofagie. Abia atunci, fiara se va tîrî la picioarele noastre [i
le va linge supus\, stropindu-le cu lacrimi de sînge. {i noi o vom înc\leca [i
vom în\l]a cupa, iar pe cup\ va fi s\pat cuvîntul «Tain\». Atunci, numai
atunci se va statornici împ\r\]ia p\cii [i a fericirii omene[ti. E[ti mîndru de
ale[ii T\i, dar Tu nu ai în jurul T\u decît pu]ini ale[i, în timp ce noi vom
ajunge s\-i mul]umim pe to]i. {i pe urm\, gînde[te-Te : cî]i din cei ale[i sau
din cei tari de înger, care ar putea s\ fie cîndva ale[ii T\i, nu vor fi obosit
a[teptîndu-Te, cî]i din ei nu-[i îndreapt\ [i nu-[i vor mai îndrepta înc\
for]ele [i ardoarea inimii spre un alt ogor, sfîr[ind prin a ridica steagul
libert\]ii lor împotriva Ta ~nsu]i ? Dar cine altul decît Tine a în\l]at acest
steag ? Pe cînd noi vom d\rui tuturor fericirea, [i nimeni atunci nu se va mai
r\zvr\ti, oamenii nu se vor mai c\s\pi unii pe al]ii, a[a cum se c\s\pesc în
fiece clip\ [i în tot locul, acum, în numele libert\]ii propov\duite de Tine.
O, noi vom izbuti s\-i convingem c\ nu vor putea ajunge cu adev\rat liberi
decît atunci cînd vor renun]a de bun\voie la libertatea lor în favoarea
noastr\ [i cînd ni se vor supune cu des\vîr[ire nou\ ! Vom avea oare dreptate,
sau vom r\mîne de minciun\ ? Se vor convinge, îns\, c\ dreptatea e de
partea noastr\ cînd î[i vor aminti în ce cumplit\ sclavie [i în ce fr\mîntare
îi împinsese libertatea Ta. Deplina independen]\, gîndirea liber\ [i [tiin]a îi
vor afunda într-o jungl\ atît de încîlcit\ [i le vor pune în fa]\ asemenea
miracole [i taine atît de bine ferecate, încît unii din ei  cei r\zvr\ti]i [i
aprigi  î[i vor face singuri seama, iar al]ii  [i ei r\zvr\ti]i, dar nevolnici 
se vor nimici unii pe al]ii, iar restul  cei bicisnici [i neferici]i  se vor tîrî la
picioarele noastre, m\rturisind în gura mare : «Da, a]i avut dreptate, voi
singuri st\pîni]i taina, de aceea ne-am întors la voi, izb\vi]i-ne de noi
în[ine !» Primind pîinea din mîna noastr\, î[i vor da seama, fire[te, c\ nu
facem decît s\ lu\m pîinea lor, pe care au dobîndit-o ei în[i[i prin munca
bra]elor, [i s-o împ\r]im între ei ; [i-[i vor da seama deopotriv\ c\ nu-i vorba
de nici o minune la mijloc, c\ noi nu prefacem pietrele în pîine, dar nu se
vor bucura atît de pîine, cît mai ales pentru c\ o primesc din mîna noastr\ !
Fiindc\ î[i vor aduce aminte, desigur, c\ odinioar\, înainte de venirea
noastr\, pîinea pe care o cî[tigau prin puterea bra]elor se preschimba în
piatr\ din clipa cînd o luau în mîn\ [i c\, de cînd s-au întors la noi, pietrele
din mîna lor s-au pref\cut iar\[i în pîine. {i atunci se vor dumeri pe deplin
ce mult înseamn\ s\ te supui pe veci ! Atît timp îns\ cît oamenii nu vor
în]elege lucrul acesta, vor fi neferici]i. Spune-mi, cui i se datoreaz\ în primul
rînd incapacitatea lor de a în]elege ? Cine a f\rîmi]at turma [i a împr\[tiat-o
pe c\i necunoscute ? Turma se va aduna îns\ la loc [i se va supune iar\[i, de
ast\ dat\ pentru totdeauna. {i atunci noi vom h\r\zi oamenilor o fericire
tihnit\ [i umil\, o fericire pe m\sur\ unor f\pturi nevolnice, a[a cum au fost
pl\m\di]i. O, ai s\ vezi c\ pîn\ la urm\ vom izbuti s\-i convingem s\ nu se
mai ]in\ mîndri, fiindc\ numai Tu le-ai b\gat asemenea fumuri în cap cînd
ai c\utat s\-i ridici atît de sus ! Noi le vom dovedi c\ sînt slabi, c\ nu sînt
decît ni[te bie]i prunci, dar c\ fericirea h\r\zit\ copiilor este mai dulce ca
oricare alta. {i atunci, cuprin[i de sfial\, cu ochii a]inti]i spre noi, se vor
strînge în jurul nostru înfrico[a]i, ca ni[te pui sub aripile clo[tii. Privindu-ne
cu admira]ie [i în acela[i timp cu un fior de spaim\, se vor sim]i mîndri de
noi, v\zînd cît sîntem de puternici [i de inteligen]i [i cît de lesne am izbutit
s\ domesticim o turm\ n\b\d\ioas\ de milioane [i milioane de capete. Vor
tremura zgribuli]i în fa]a mîniei noastre, gîndurile lor vor fi din ce în ce mai
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timide, ochii  ve[nic înroura]i de lacrimi, ca la copii sau la femei, pentru ca,
la un singur gest din partea noastr\, s\ treac\ tot atît de u[or la veselie [i rîs,
cu chipurile luminate de o bucurie copil\roas\ [i cu cîntece fericite pe buze.
Nici vorb\ c-o s\-i punem s\ munceasc\, dar în orele libere vom c\uta s\ le
înjgheb\m o via]\ pl\cut\, ca un joc de copii, cu cîntece naive, cu coruri [i
dansuri nevinovate. O, le vom da voie chiar s\ [i p\c\tuiasc\, [tiindu-i slabi
de înger [i bicisnici, [i ei, la rîndul lor, ne vor iubi ca ni[te copii pentru c\
vom fi fost atît de toleran]i ! Le vom spune c\ oricare din p\catele lor va fi
de bun\ seam\ r\scump\rat, de vreme ce a fost s\vîr[it cu învoirea noastr\,
[i c\ numai [i numai din dragoste le îng\duim s\ p\c\tuiasc\, luînd asupra
noastr\ pedeapsa ce li se cuvine. {i, luînd-o asupra noastr\, cu atît mai
vîrtos ei ne vor iubi ca pe ni[te binef\c\tori ce-i vor fi izb\vit de povara
p\catelor înaintea lui Dumnezeu. ~n schimb, nu vor p\stra nici o tain\ fa]\
de noi, nu vor c\uta s\ ne ascund\ nimic. {i dup\ cum vor fi sau nu
ascult\tori, le vom permite sau îi vom opri s\ tr\iasc\ cu so]iile [i ibovnicele
lor, s\ fac\ sau nu copii cu ele, [i ei se vor supune cu drag\ inim\, ferici]i.
Cele mai chinuitoare secrete ce le apas\ con[tiin]a ei vor veni s\ ni le
m\rturiseasc\ nou\, dezv\luindu-ne tot, absolut tot ce au pe suflet, [i noi îi
vom dezlega ; iar ei vor fi bucuro[i s\ se încread\ în cuvîntul nostru, pentru
c\, bizuindu-se pe noi, vor sc\pa de o grij\ împov\r\toare [i de înfrico[\torul
chin la care îi supune în momentul de fa]\ necesitatea de-a alege singuri [i
în deplin\ libertate. {i astfel vor fi to]i ferici]i, milioane de f\pturi omene[ti,
to]i, în afar\ de cei o sut\ de mii, în mîinile c\rora se afl\ destinele lor.
Fiindc\ numai noi, de]in\torii secretului, noi singuri vom fi neferici]i. Vor fi
mii de milioane de prunci ferici]i [i o sut\ de mii de martiri care-[i vor lua
asupra lor povara blestemat\ a cunoa[terii binelui [i r\ului. Ei vor muri în
pace, se vor s\vîr[i din via]\ în numele T\u, [i dincolo de mormînt nu vor
g\si decît moarte. Iar noi vom p\stra cu grij\ secretul [i, pentru fericirea lor,
îi vom am\gi, f\g\duindu-le o r\splat\ ve[nic\ în ceruri. Fiindc\, de bun\
seam\, chiar dac\ lumea de apoi ar exista cu adev\rat, ea nu va fi fost f\cut\
pentru f\pturile de seama lor. Se zice c\, a[a cum s-a prorocit, vei veni din
nou printre noi, [i biruin]a va fi a Ta ; vei veni înso]it de ceata celor ale[i, a
celor mîndri [i puternici ; noi, îns\, vom spune atunci c\ ace[tia nu s-au
izb\vit decît pe ei, în timp ce noi am izb\vit toat\ lumea. Se zice de
asemenea c\ la vremea aceea curva cea mare ce [ade pe fiar\ [16], ]inînd
în mîinile ei cupa tainei, va fi judecat\ [i c\ din nou se vor r\zvr\ti cei
nevolnici [i, sfî[iind purpura de pe ea, îi vor despuia trupul «nemernic». Eu
îns\ m\ voi ridica atunci [i-}i voi ar\ta mii de milioane de prunci ferici]i,
care n-au [tiut ce este p\catul. {i noi, cei ce am luat asupra noastr\ gre[elile
lor, pentru ca s\ poat\ avea parte de fericire, vom veni în fa]a Ta [i-}i vom
spune : «Judec\-ne dac\ po]i [i dac\ Te încume]i s-o faci». Afl\ c\ nu m\ tem
de Tine. S\ [tii c\ [i eu am stat în pustie, c\ [i eu m-am hr\nit cu aguride [i
r\d\cini, c\ [i eu am binecuvîntat libertatea pe care Tu le-ai h\r\zit-o
oamenilor, c\ [i eu m\ preg\team s\ ajung în rîndul ale[ilor T\i, în rîndul
celor c\li]i [i puternici cu dorin]a «de a împlini num\rul». M-am dezmeticit,
îns\, [i n-am vrut s\ mai slujesc asemenea nebunie. ~napoindu-m\, a[adar,
m-am al\turat mul]imii celor care s-au str\duit s\ îndrepte lucrarea Ta. I-am
p\r\sit pe cei mîndri [i m-am întors c\tre cei umili, pentru a z\misli fericirea
lor. A[a va fi, cum }i-am spus, [i împ\r\]ia noastr\ va lua fiin]\. ~]i repet :
mîine chiar ai s\ vezi cum, la un singur gest din partea mea, turma asta atît
de supus\ se va repezi s\ îngr\m\deasc\ j\ratecul la poalele rugului, pe
care ~]i vei isp\[i osînda, fiindc\ ai venit s\ ne tulburi. C\ci nimeni pe lume
nu cred s\ fi meritat cîndva mai mult decît Tine pedeapsa prin foc ! Mîine
deci am s\ Te ard pe rug. Dixi ! [17]
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Ivan se opri. Vorbise cu atît însufle]ire, încît se înfierbîntase ; ispr\vind,
un zîmbet îi lumin\ toat\ fa]a.
Aleo[a, care-l ascultase pîn\ atunci în t\cere, cu toate c\, spre sfîr[it, din
ce în ce mai tulburat de cuvintele lui, voise de cîteva ori s\-l întrerup\,
f\cînd v\dite sfor]\ri s\ se st\pîneasc\, se porni ca rupt din lan] :
 Bine, dar... dar e absurd ! izbucni el deodat\, cu obrajii înfl\c\ra]i.
Poemul t\u este spre lauda lui Iisus, nicidecum o ponegrire... a[a cum ai
vrut. Cine poate s\ cread\ ce spui tu despre libertate ? Oare a[a se cade s-o
în]elegem ? Asta s\ fie, oare, concep]ia religiei ortodoxe ?... Ceea ce ar\]i tu
acolo e Roma, [i nici m\car întreaga Rom\... Este o erezie, e tot ce poate fi
mai r\u în sînul catolicismului, Inchizi]ia, iezui]ii !... Inchizitorul t\u e numai
o fic]iune, a[a ceva nu-i cu putin]\ s\ existe ! Care sînt p\catele oamenilor
pe care zice c\ le ia asupra lui ? Cine sînt ace[ti de]in\tori de taine ce
accept\ s\ poarte povara nu mai [tiu c\rui blestem pentru a ferici omenirea ?
Cînd s-a v\zut a[a ceva ? ~i cunoa[tem noi pe iezui]i [i [tim cîte lucruri urîte
se spun pe socoteala lor ! Cum îi înf\]i[eaz\ îns\ poemul t\u ? S`nt altfel,
crede-m\, cu totul altfel decît îi prezin]i tu... De fapt, menirea lor e s\
alc\tuiasc\ armata Romei în slujba viitorului imperiu mondial, în fruntea
c\ruia urmeaz\ s\ fie suveranul pontif... \sta e idealul lor. Un ideal care nu
ascunde nici o tain\ [i nici un fel de sublim\ melancolie... ~n fond, nu este
decît cea mai vulgar\ rîvn\ de putere, o l\comie dup\ josnicele pl\ceri
lume[ti, dorin]a de a subjuga... de a întrona o nou\ stare de sclavie, în care
ei s\ joace rolul unor latifundiari... asta-i tot. Se prea poate ca pîn\ la urm\
nici s\ nu cread\ în Dumnezeu. Inchizitorul t\u cu inima îndurerat\ nu este
decît o fic]iune...
Ivan rîse.
 Stai, stai ! Cum te-ai aprins ! Fic]iune, zici tu ? Fie [i a[a ! Se în]elege de
la sine c\ nu poate fi decît o fic]iune ! A[ vrea totu[i s\ te întreb ceva : e[ti
convins într-adev\r c\ mi[carea catolic\ din ultimele secole nu se rezum\
decît la rîvna de putere, la dorin]a de a dobîndi unele satisfac]ii josnice ? Nu
cumva p\rintele Paisie ]i-a b\gat în cap ideile astea ?
 Da de unde, dimpotriv\ ! P\rintele Paisie spunea într-o zi cam acelea[i
lucruri ca [i tine... bineîn]eles, nu chiar acelea[i, se gr\bi s\-[i ia vorba
înapoi Aleo[a.
 E o indica]ie cît se poate de pre]ioas\, oricît ai protesta c\ n-ar fi chiar
acelea[i lucruri. Eu te întreb de ce crezi tu c\ iezui]ii [i inchizitorii s-au unit
numai [i numai ca s\-[i asigure o meschin\ fericire p\mîntean\ ? De ce
dintre ei n-ar putea s\ r\sar\ un martir, unul singur, mistuit de o covîr[itoare
suferin]\, însufle]it de dragoste fa]\ de oameni ? Presupune c\ printre cei ce
alearg\ dup\ meschinele bunuri materiale s-ar ivi un singur om, unul singur,
leit b\trînul inchizitor, un om care s-a hr\nit cu r\d\cini în pustie [i s-a
canonit din r\sputeri s\-[i biruie trupul, ca s\ poat\ fi cu des\vîr[ire liber [i
s\ ating\, astfel, perfec]iunea, [i care, în acela[i timp, toat\ via]a lui a iubit
omenirea ; unul singur care [i-a dat seama, la un moment dat, c\ disciplina
perfect\ a voin]ei nu constituie o satisfac]ie moral\ chiar atît de mare cînd
vezi c\ milioane de alte fiin]e, pl\smuite dup\ chipul [i asem\narea lui
Dumnezeu, sînt sortite s\ r\mîn\ într-o stare de plîns, c\ niciodat\ f\pturile
acestea nu vor fi în stare s\-[i cucereasc\ libertatea, c\, a[a cum sînt, ni[te
bie]i r\zvr\ti]i f\r\ vlag\, niciodat\ nu vor ajunge co[cogea uria[ii în m\sur\
s\ duc\ la bun sfîr[it construc]ia turnului, c\ armonia la care visa marele
idealist nu avea nici în clin, nici în mînec\ cu asemenea gînsaci. {i cînd [i-a
dat seama de toate acestea, a f\cut calea întoars\ [i s-a al\turat... oamenilor
inteligen]i. Tu crezi c\ n-ar fi posibil a[a ceva ?
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 Cui s\ se al\ture ? Cine sînt oamenii ace[tia inteligen]i ? izbucni p\tima[
Aleo[a. Nici unul din ei nu are un gr\unte de inteligen]\, nici unul nu de]ine
vreo tain\ sau vreun secret... Ateismul, iat\ singura lor tain\ ! Inchizitorul t\u
nu crede în Dumnezeu, \sta-i tot secretul lui !
 {i dac\-ar fi a[a ? ~n sfîr[it, acum v\d c-ai în]eles [i tu despre ce-i vorba.
A[a este, într-adev\r \sta-i tot secretul lui, dar nu-]i închipui ce suferin]\
cumplit\ trebuie s\ fie asta pentru un om care [i-a irosit via]a în pustiu, f\r\
a înceta o singur\ clip\ s\ iubeasc\ oamenii ? Spre asfin]itul zilelor lui,
ajunge s\ se l\mureasc\ îns\ pe deplin c\ numai îndrum\rile înfrico[atului
duh erau în m\sur\ s\ organizeze cît de cît existen]a unor r\zvr\ti]i atît de
neputincio[i, unor fiin]e neispr\vite, f\cute numai de prob\, pl\smuite în
b\taie de joc. Convins de aceasta, el î[i d\ limpede seama c\ trebuie s\
mearg\ pe calea ar\tat\ de în]elepciunea înfrico[atului duh al mor]ii [i al
destr\m\rii, [i, f\r\ a pregeta în fa]a minciunii [i a în[el\toriei, îi conduce cu
bun\-[tiin]\ pe oameni la moarte [i la destr\mare, am\gindu-i tot timpul, ca
nu cumva s\ observe încotro sînt purta]i, ca m\car pe parcurs s\rmanii
orbe]i s\ aib\ iluzia fericirii. Bag\ de seam\ : este vorba de o în[el\ciune
s\vîr[it\ în numele celui în care b\trînul î[i pusese toat\ credin]a, ]inînd o
via]\ întreag\ ochii a]inti]i spre idealul propov\duit de El ! Oare asta nu
înseamn\ o nenorocire destul de mare ? {i dac\ s-ar g\si unul singur ca el,
care s\ se a[eze în fruntea acelei armate lacome de putere, st\pînite de
rîvna unor josnice pl\ceri, nu crezi c\-i suficient pentru a urzi o tragedie ?
Ba pot s\-]i spun chiar mai mult : unul singur ca el ajunge pentru a se
descoperi, în sfîr[it, adev\rata idee c\l\uzitoare a întregului catolicism
roman, cu toate armiile [i iezui]ii lui, ideea suprem\ a acestei mi[c\ri. ~]i
m\rturisesc cinstit : sînt convins c\ acest om unic n-a fost nici un moment
absent din rîndurile celor ce ]in `n m`n\ frînele mi[c\rii. Cine [tie dac\
asemenea excep]ii nu se vor fi aflat [i printre înal]ii pontifi romani ! Poate
b\trînul \sta afurisit, care, în felul lui, iube[te cu o nem\surat\ dragoste
omenirea, mai exist\ înc\ [i azi, [i chiar în mai multe exemplare, sub
înf\]i[area unor mo[negi singuratici ca [i dînsul [i unici în felul lor. {i nu
printr-o simpl\ coinciden]\, ci ca o organiza]ie, o uniune secret\, de mult
înjghebat\ pentru a p\stra cît mai bine taina, despre care ]i-am vorbit,
ferind-o cu grij\ de lumea celor m\run]i [i nevolnici, pentru ca s\-i poat\
face ferici]i. Trebuie s\ existe o asemenea asocia]ie, nu se poate s\ nu
existe. Mi se pare c\ [i masonii au la origine tot ceva similar, de aceea cred
c\ [i sînt privi]i cu atîta ur\ de catolici, care v\d în ei ni[te concuren]i, o
sciziune a mi[c\rii lor, cînd, de fapt, ar trebui s\ fie o singur\ turm\ [i un
singur p\stor... Ap\rîndu-mi îns\ ideea, mi-e team\ s\ nu fac impresia unui
scriitor care nu admite nici un fel de critic\. Ajunge cît am vorbit.
 Poate c\ [i tu e[ti mason ! exclam\ Aleo[a. Nici tu nu crezi în Dumnezeu,
ad\ug\ el cu am\r\ciune, [i în momentul acela i se p\ru c\ z\re[te un lic\r
de ironie în privirea lui Ivan. Cum se termin\ poemul t\u ? întreb\ el cu
ochii în p\mînt. Sau poate c\ s-a [i terminat ?
 M\ gîndeam la urm\torul epilog : inchizitorul a spus tot ce avea de
spus [i a[teapt\ acum r\spunsul Ostaticului s\u. T\cerea Lui îl apas\. L-a
ascultat tot timpul cu luare-aminte, lini[tit, privindu-l p\trunz\tor, drept în
ochi, f\r\ s\-i obiecteze nimic. B\trînul ar vrea totu[i s\-I aud\ glasul, s\-I
spun\ ceva, orice, m\car un cuvînt, fie el cît de amar, cît de cutremur\tor.
Ostaticul îns\ se apropie de el [i s\rut\ blînd buzele ofilite ale b\trînului de
nou\zeci de ani. E singurul Lui r\spuns. Inchizitorul tresare. Ceva îi tremur\
în col]ul gurii ; se îndreapt\ apoi spre u[\, o deschide [i spune : Du-Te [i s\
nu mai vii... s\ nu mai vii... niciodat\, niciodat\ ! {i-L las\ s\ ias\ în
noaptea ce înv\luie pia]a ora[ului [18]. Iar Prizonierul pleac\.
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 {i b\trînul ?
 S\rutul îi r\mîne ca un balsam pe inim\, [i totu[i, st\ruie mai departe,
neclintit, în hot\rîrea lui.
 Ca [i tine, nu-i a[a ? r\bufni Aleo[a îndurerat.
Ivan începu s\ rîd\.
 Toate acestea sînt cai verzi pe pere]i, Aleo[a ! o simpl\ fantezie, f\r\
nici un sens, a unui student cu o imagina]ie de[ucheat\, care în via]a lui n-a
scris nici m\car dou\ versuri. De ce vrei s\ iei totul în serios ? Nu cumva î]i
închipui c\ voi fi avînd de gînd acum s\ m\ duc la ei, acolo, la iezui]i, s\ m\
înrolez printre cei ce se c\znesc s\ îndrepte lucr\rile sale ? O, Doamne, mult
crezi c\-mi pas\ mie de toate astea ?! }i-am spus doar : s\ ajung numai la
treizeci de ani, [i pe urm\ gata, trîntesc cupa de p\mînt !
 {i mugurii plini de mîzg\, [i mormintele dragi, [i cerul albastru, [i
aleasa inimii tale ? Cum ai s\ tr\ie[ti, de unde ai s\ iei dragostea pe care zici
c\ le-o por]i ? continu\ cu lacrimi în glas Aleo[a. Po]i, oare, s\-]i duci mai
departe via]a cu iadul \sta în inim\ [i în cuget, spune-mi, po]i ? Nu, sînt sigur
c\ de aceea pleci, ca s\ te înrolezi la ei... iar dac\ nu, ai s\ te omori, fiindc\
n-ai s\ po]i rezista pîn\ la urm\ !
 Exist\ totu[i o putere în stare s\ reziste la orice ! rosti Ivan cu un
zîmbet de ghea]\.
 Care ?
 Puterea Karamazovilor... puterea ce-o trag din tic\lo[ia lor.
 Puterea de a te cufunda pîn\ peste cap în desfrîu, de a-]i pîng\ri [i
sugruma sufletul, da ?
 Poate [i asta... dac\ pîn\ la treizeci de ani n-am s\ izbutesc, cine [tie,
s\ scap cu fa]a curat\, c\ci... dup\ aceea...
 Cum ai s\ izbute[ti ? Cu ajutorul cui ? Cu ideile pe care le ai e imposibil.
 Tot cu mijloacele Karamazovilor.
 Adic\ totul este permis ? Asta vrei s\ spui ?
Ivan se încrunt\, galben ca ceara la fa]\.
 Aha ! rosti el cu un rînjet for]at. V\d c-ai prins cuvintele care l-au scos
din s\rite deun\zi pe Miusov... [i pe care Dmitri le-a parafrazat cu atîta
candoare ! Da, poate [i a[a, dac\-i vorba c\ totul este permis ! Nu retractez.
De altfel, formula g\sit\ de Mitenka nu-i chiar a[a de rea.
Aleo[a se uit\ la el f\r\ s\ scoat\ un cuvînt.
 Trebuie s\ plec, fr\]ioare. Credeam c\ în toat\ lumea asta te am m\car
pe tine, continu\ Ivan dintr-o dat\ înduio[at. V\d îns\ c\ în inima ta nu
exist\ nici un loc[or pentru mine, dragul meu sihastru. Nu în]eleg s\ renun]
la formula totul este permis, de aceea sînt sigur c-ai s\ te lepezi de mine,
nu-i a[a ?
Aleo[a se ridic\, se apropie de el [i-l s\rut\ blînd pe gur\.
 E un plagiat ! exclam\ Ivan cuprins de o subit\ exaltare. Ai copiat
gestul descris în poemul meu ! Totu[i, î]i mul]umesc. {i acum, s\ mergem,
Aleo[a ; nici tu, nici eu nu mai avem vreme de pierdut.
Fra]ii p\r\sir\ localul, oprindu-se totu[i înc\ o clip\ în prag.
 Ascult\, Aleo[a, rosti Ivan cu fermitate, dac\ o s\ mai am înc\ putere
s\ tr\iesc pentru mugurii plini de mîzg\, crede-m\ c-am s\-i iubesc numai
de dragul t\u. E destul s\ [tiu c\ exi[ti undeva pe lume ca s\ nu-mi fie
lehamite de via]\. E[ti mul]umit ? Dac\ vrei, ia-o drept o declara]ie de
dragoste. {i acum, drumurile noastre se despart. Ajunge, auzi tu ? Ajunge cît
am vorbit ! Chiar dac-ar fi s\ nu plec totu[i mîine (de[i sînt aproape sigur) [i
s-ar întîmpla s\ ne mai vedem, s\ nu-mi pomene[ti nimic despre toate astea.
Te rog din tot sufletul. Cît despre Dmitri, de asemenea, te rog st\ruitor s\ nu
mai aduci niciodat\ vorba de el, încheie Ivan iritat. {i cu asta, am spus tot
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ce aveam de spus, nu-i a[a ? ~n schimb, î]i promit c\ la treizeci de ani, cînd
o s\ trîntesc cupa de p\mînt, oriunde te-ai afla, voi veni s\ mai stau de
vorb\ cu tine... chiar de s-ar întîmpla s\ fiu în momentul acela în America,
auzi tu ? Am s\ vin special pentru asta. S`nt tare curios s\ [tiu cum ai s\ ar\]i
atunci. Ia seama, ]i-am promis solemn. S-ar putea, totu[i, ca de ast\ dat\ s\
ne lu\m r\mas bun pentru mai mult\ vreme, poate pentru [apte sau chiar
zece ani. Haide, du-te la Pater Seraphicus al t\u [19], care e gata s\-[i dea
ob[tescul sfîr[it ; mi-e team\ s\ nu-mi por]i pic\ fiindc\ te-am re]inut, dac\
s-ar întîmpla s\ moar\ în lipsa ta. La revedere, s\rut\-m\ înc\ o dat\, a[a, [i
acum du-te...
Ivan se r\suci pe c\lcîie [i-[i v\zu de drum, f\r\ s\ mai întoarc\ o
singur\ dat\ capul. La fel cum plecase cu o sear\ înainte Dmitri, de[i în cu
totul alte împrejur\ri decît cele de fa]\. Gîndul acesta str\b\tu ca o s\geat\
cugetul adumbrit de triste]e [i am\r\ciune al lui Aleo[a, care mai r\mase o
clip\ locului s\ se uite dup\ fratele s\u. Abia în momentul acela observ\ c\
Ivan se leag\n\ în mers [i c\, privit din spate, p\rea s\ aib\ um\rul drept
mai c\zut. Niciodat\ pîn\ atunci nu b\gase de seam\ lucrul acesta. Apoi
Aleo[a se rupse tot atît de brusc din loc [i o porni întins, mai mult alergînd,
spre m\n\stire. ~ncepuse s\ se întunece [i sim]ea o u[oar\ strîngere de
inim\ ; ceva nedefinit i se strecura în suflet, o presim]ire pe care nu putea
s-o l\mureasc\. Ca [i în ajun, se stîrnise vîntul, [i pinii seculari frem\tau cu
un vuiet lugubru cînd intr\ în p\durea de lîng\ schit. Mergea cu pa[i iu]i,
aproape în goan\. Pater Seraphicus, cine [tie de unde o fi luat Ivan numele
\sta ! cugeta în sinea lui Aleo[a. Ivan, bietul de tine, cînd mi-o fi dat, oare,
s\ te mai v\d ?... Ah, în sfîr[it, uite [i schitul ! Doamne ! Da, da, numai el,
numai Pater Seraphicus poate s\ m\ izb\veasc\... da, numai la el mi-e
sc\parea !
Adeseori dup\ aceea Aleo[a avea s\ se întrebe nedumerit cum de fusese
în stare, în momentul cînd se desp\r]ise de Ivan, s\ uite cu totul de Dmitri.
Cînd nu mai departe decît în diminea]a aceleia[i zile î[i pusese în gînd cu tot
dinadinsul s\ se fac\ luntre [i punte [i s\ dea de urma lui, [i-n orice caz s\
nu plece pîn\ nu va fi apucat s\ stea de vorb\ cu el, chiar de ar fi fost s\ nu
se mai întoarc\ în noaptea aceea la m\n\stire.
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Discursul** dlui Dostoievski e foarte frumos cînd îl cite[ti, dar cei
care l-au v\zut pe autor [i l-au auzit vorbind vor în]elege cu u[urin]\
încîntarea care i-a cuprins pe ascult\tori... Inteligen]\ limpede, p\trunz\toare, credin]\, curaj al expunerii... ~n fa]a tuturor acestora,
inima rezist\ cu dificultate. Dar iat\ care-i întrebarea : este oare posibil
s\ reducem întreaga menire cultural-istoric\ a unui mare popor doar la
sentimentul de bun\tate fa]\ de oameni, f\r\, s\ zicem, anumite obiecte
ale credin]ei, determinate, simultan materiale [i mistice, care se afl\ în
afar\ de [i mai presus de aceast\ omenire ?
Cosmopolitismul ortodoxismului are un asemenea obiect în persoana vie a lui Iisus cel r\stignit. Credin]a în divinitatea Nazarineanului
R\stignit în timpul lui Pilat din Pont, care ne înva]\ c\ pe p\mînt nimic
nu e drept [i important, nimic nu e de durat\ [i c\ realitatea [i ve[nicia
vor veni pe p\mînt dup\ ce vor pieri p\mîntul [i toat\ via]a de pe el :
iat\ acel punct de sprijin palpabil-mistic, pe care s-a rotit [i se rote[te
[i pîn\ ast\zi pîrghia uria[\ a propov\duirii cre[tine. Nu triumful deplin
[i ubicuu al iubirii [i adev\rului general pe acest p\mînt ni-l promit
nou\ Hristos [i apostolii, ci, dimpotriv\, ceva de felul aparentei nereu[ite a propov\duirii evanghelice pe globul p\mîntesc, c\ci apropierea
sfîr[itului trebuie s\ coincid\ cu ultimele încerc\ri de a face din to]i
buni cre[tini...
Atunci cînd vor zice : pace [i lini[te, atunci, f\r\ de veste, va veni
peste ei pieirea... [i sc\pare nu vor avea. (I Tesaloniceni 5, 3)

{i înc\ :
R\spunzînd, Iisus le-a zis : Vede]i s\ nu v\ am\geasc\ cineva.
C\ci mul]i vor veni în numele Meu, zicînd : Eu sînt Hristos, [i pe
mul]i vor am\gi.
{i ve]i auzi de r\zboaie [i de zvonuri de r\zboaie ; lua]i seama [i nu
v\ speria]i, c\ci trebuie s\ fie toate, dar înc\ nu este sfîr[itul.
C\ci se va ridica neam peste neam [i împ\r\]ie peste împ\r\]ie [i vor
fi foamete [i cium\ [i cutremure pe alocuri.
Dar toate acestea sînt începutul durerilor.
(Matei 24, 4-8)
Iar din pricina înmul]irii f\r\delegii, iubirea multora se va r\ci.
Dar cel care va r\bda pîn\ la sfîr[it, acela se va mîntui. {i se va
propov\dui aceast\ Evanghelie a împ\r\]iei în toat\ lumea spre m\rturie la toate neamurile ; [i atunci va veni sfîr[itul.
Deci, cînd ve]i vedea urîciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel
prorocul, stînd în locul cel sfînt  cine cite[te s\ în]eleag\.
(Matei 24, 12-15)
* Din lucrarea Noii no[trii cre[tini (1882).
** Discursul lui F.M. Dostoievski la s\rb\toarea dedicat\ lui Pu[kin.
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{i a[a mai departe.
Pîn\ [i dl Gradovski [1] a avut ideea, în slaba sa replic\ dat\ lui
Dostoievski, s\ aminteasc\ de venirea antihristului [i de faptul c\
Hristos nu ne-a propov\duit armonia total\ (pacea total\), ci distrugerea total\. M-am bucurat foarte mult de aceast\ observa]ie a eruditului nostru liberal.
De[i, probabil, dl Gradovski a scris aceste cuvinte cu un zîmbet [i,
prin pomenirea sfîr[itului lumii, a vrut s\ lezeze cre[tinismul ; dar
aceast\ trimitere, cum spune domnia sa, la o latur\ esen]ial\ a înv\]\turii cre[tine este aici foarte potrivit\.
Prin urmare, profe]ia împ\c\rii generale a oamenilor întru Hristos nu
este una ortodox\, ci o profe]ie general umanist\. Biserica nu promite
aceast\ pace, iar cel care iese din cuvîntul t\u, Biseric\, s\ fie ca un
p\gîn [i un vame[ (adic\ str\in ]ie, ca un om d\un\tor prin exemplul
s\u ; desigur, pîn\ cînd nu se va îndrepta [i converti).
S\ ne întoarcem la europeni... Mai înainte, bun\oar\, de a-l îndr\gi
pe vreunul dintre liberalii europeni [i radicali, trebuie s\ ne temem de
Biseric\.
~nceputul în]elepciunii (adic\ al credin]ei adev\rate) este frica, iar
iubirea nu este decît rodul. Nu putem lua rodul drept r\d\cin\ [i
r\d\cina drept rod. Aici, chiar foarte potrivit ar fi s\ continu\m cu
succes tocmai aceast\ asemuire. Ce-i drept, rodul sau o parte a rodului
(s\mîn]a) se îngroap\ în p\mînt, astfel încît devine invizibil [i rena[te
în r\d\cin\ [i în alte p\r]i ale plantei. ~n acest sens a[ putea, spre
exemplu, s\-l îndr\gesc pîn\ [i pe Gambetta ! [2]. ~n ce fel ? ~ntr-unul
foarte simplu. Se zice c\ unul dintre cei mai înfl\c\ra]i girondini, care,
desigur, nu era deloc la[ (Isnard, mi se pare), fugind de ghilotin\, [i-a
petrecut cîtva timp în ni[te cariere de piatr\ [i, chinuit de fric\, a
devenit cre[tin. Dac\ Gambetta, ca urmare a unui cutremur asem\n\tor,
ar fi dorit s\ se consacre lui Hristos, dac\ s-ar fi dus la un preot [i i-ar
fi spus : P\rinte, am în]eles c\ republica este o neghiobie, libertatea 
o banalitate uzat\, c\ na]iunea noastr\, care alt\dat\ a fost într-adev\r
m\rea]\, acum nu mai merit\ aten]ie, c\ eu însumi îmi par atît de prost
[i de josnic încît mor de ru[ine [i de întristare  înva]\-m\, p\rinte...
Converte[te-m\... {tiu c\ cre[tinul are nevoie de încordarea voin]ei [i
de modestia min]ii în fa]a înv\]\turii voastre... Sînt gata s\ accept totul,
chiar [i cu ceea ce îmi repugn\, cu ceea ce dezgust\toarea abrutizare
a ra]iunii mele, educat\ de credin]\ în progres, nu se poate declara de
acord. Sînt, în principiu, de acord ca orice fel de simpatie fa]\ de aceast\
ridicol\ ra]iune liberal\ s-o consider r\t\cire, gre[eal\, tentation... etc.
Iat\, într-un asemenea caz, în]eleg c\ l-a[ putea îndr\gi pe Gambetta
din toat\ inima [i din tot sufletul, ca pe mine însumi  s\-l îndr\gesc
[i moral [i estetic în acela[i timp, s\-l îndr\gesc [i cu admira]ie
intelectual\, [i cu înduio[are a inimii... Acum îns\, mea culpa, considerîndu-m\ la fel de îndrept\]it ca oricare altul de a m\ numi om rus,
cu toat\ bun\voin]a mea, nu pot nicidecum nici s\ m\ înduio[ez, nici
s\ m\ entuziasmez, gîndindu-m\ la acest energic aeronaut... {i cînd te
gînde[ti c\, se pare, el este cel mai important [i interesant dintre to]i
cet\]enii actuali ai celei mai europene na]iuni din Europa Occidental\.
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Sau s\ lu\m un exemplu mai aproape de noi. E greu s\ ne imagin\m
ca vreunul dintre liberalii no[tri modera]i s\ str\luceasc\ de lumina
adev\rului... Totu[i s\ ne imagin\m procesul invers. S\ ne închipuim
c\ nu frica l-a condus pe vreunul din ei, ca pe Isnard, pîn\ la în]elepciune, ci în]elepciunea l-a împins pîn\ la fric\ printr-o serie de deduc]ii
clare, dar care nu sînt în spiritul timpului (de care gîndul viu e
nevoit s\ ]in\ cont, dar pe care nu este deloc nevoit s\ le respecte). E
greu s\ ne imagin\m a[a ceva, s\ zicem. Pentru ca, în timpul nostru,
un membru al intelectualit\]ii noastre deplorabile s\ devin\ ceea ce
îndeob[te se nume[te mistic, e nevoie de un alt calibru al min]ii decît
cel pe care îl vedem la asemenea profesori [i foiletoni[ti. Dar s\
zicem... s\ zicem c\ un liberal, prin în]elepciune omeneasc\, a ajuns
pîn\ la frica de Dumnezeu... Doar am spus deja : adeseori puterea lui
Dumnezeu o cunoa[tem [i în neputin]ele noastre ; liberalii ru[i sînt
neputincio[i, îns\ Domnul e puternic. S\ presupunem c\ prin în]elepciune, ei au ajuns la fric\ [i s-au resemnat, tr\iesc în lîncezeala
prozelitismului blajin, au renun]at cu totul la scris... Cît de atr\g\tori [i
simpatici ar fi atunci cu to]ii !... Cît\ îng\duin]\ cald\ [i demn\ de tot
respectul ar trezi atunci ace[ti oameni mode[ti !...
Dar acum nici m\car nu trebuie s\-i iubim ; nu trebuie s\ ne
împ\c\m cu ei... Trebuie s\ le dorim binele numai în sensul ca ei s\ se
dezmeticeasc\ [i s\ se schimbe  adic\ binele superlativ, ideal... {i
dac\ îi vor doborî nenorocirile, dac\ vor avea de îndurat prigoane sau
alt\ pedeaps\ p\mînteasc\, atunci chiar am putea s\ ne bucur\m pu]in
de acest fel de r\u, sperînd în vindecarea lor moral\. R\posatul
mitropolit Filaret [3] g\sea c\ pedeapsa corporal\ a infractorilor este
folositoare pentru starea lor spiritual\ [i de aceea era pentru pedeapsa
corporal\ 1.
{i însu[i dl Dostoievski, aproape în toate operele sale, impregnate de
un sentiment atît de sincer [i de iubire pentru oameni, dezvolt\ aproape
aceea[i idee, poate involuntar, condus de un anume instinct superior.
Cei pedepsi]i : criminalii, uciga[ii, femeile desfrînate, care-[i vînd
trupul, care-s ultragiate, apar foarte des la el ca reprezentan]i ai celui
mai fierbinte sentiment religios... Suferin]ele, remu[c\rile, frica, lipsurile [i strîmtor\rile, ca urmare a pedepsei din partea legilor p\mînte[ti
[i a necazurilor personale, deschid noi perspective în fa]a min]ii lor...
Dar f\r\ crim\ [i pedeaps\ ei s-ar afla, cu siguran]\, în mîndrie
de[art\ [i grosol\nie animalic\... F\r\ suferin]e nu va fi nici credin]\,
nici iubire pentru oameni, fundamentat\ pe credin]a în Dumnezeu ; iar
principalele suferin]e în via]a omului nu i le pricinuiesc atît for]ele
naturii, cît ceilal]i oameni. Vedem adeseori, de exemplu, c\ un om
bolnav, înconjurat de cei apropia]i cu iubire [i aten]ie, încearc\ sentimentele cele mai fericite ; dar e foarte pu]in probabil c\ se va g\si
vreun om s\n\tos care s\ fie fericit c\ nimeni nu vrea s\ [tie de el... De
aceea [i poezia vie]ii p\mînte[ti [i condi]iile mîntuirii de dincolo de
1. Vezi cartea : ~nv\]\tura cu privire la stat a mitropolitului Filaret, de V.N., 1885,
pp. 86-94. Printre altele, textul : Dac\ o s\-l ba]i cu toiagul, îi vei mîntui sufletul
de moarte (p. 92).
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mormînt, în aceea[i m\sur\, nu pretind cine [tie ce iubire deplin\,
care de altfel e imposibil\, nici r\utate permanent\ ci, obiectiv vorbind,
o îmbinare a du[m\niei cu iubirea, oarecum armonioas\ în vederea
unor scopuri superioare. Pentru ca samariteanul s\ aib\ de cine i se
face mil\ [i cui s\-i bandajeze r\nile, era doar nevoie de tîlhari. Fire[te,
aici urmeaz\ întrebarea : cine s\-[i asume rolul de tîlhar, cine s\
personifice r\ul, dac\ a[a ceva nu e l\udabil ? Biserica nu r\spunde la
asta cu o profe]ie moral\ adresat\ persoanei, ci cu o profe]ie general
istoric\ : R\ul va exista !, spune Biserica. Ea mai zice : mul]i sînt cei
chema]i, se va propov\dui Evanghelia pretutindeni, dar cei ale[i vor fi
pu]ini ; numai cei care se vor slei de puteri vor urca în ~mp\r\]ia
Cerurilor  pentru c\ firea cea mai blînd\, cea mai sfioas\, cea mai
m\rinimoas\ este darul lui Dumnezeu. Nou\ ne apar]in numai : dorin]a,
c\utarea credin]ei, efortul, rug\ciunea împotriva pu]in\t\]ii credin]ei
[i a sl\biciunii, renun]area [i poc\in]a.
Fericit cel ce va r\bda pîn\ la sfîr[it !

Hristos, repet, punea mila sau bun\tatea drept ideal personal ; El
nu a promis nic\ieri fr\]ie în mas\ pe globul p\mîntesc... Pentru aceast\
fr\]ie, în primul rînd, sînt necesare concesii din toate p\r]ile. ~ns\
exist\ lucruri pe care nu le po]i ceda.

II
P\rerile lui F.M. Dostoievski sînt foarte importante, nu numai pentru
c\ e un scriitor talentat, ci, în primul rînd, pentru c\ e un scriitor foarte
influent [i chiar foarte folositor.
Sinceritatea lui, patosul lui avîntat, plin de bun\tate, virtute [i
cinste, desele lui men]ion\ri ale cre[tinismului  toate acestea pot
ac]iona ([i ac]ioneaz\) binef\c\tor, în gradul cel mai înalt, asupra
cititorului, mai ales asupra tinerilor cititori ru[i. Desigur, nu putem afla
pe cî]i tineri [i pe cîte tinere i-a îndep\rtat de recea r\utate politic\ a
nihilismului [i le-a pus `n acord cu totul altfel mintea [i inima ; îns\ e
sigur c\ ace[tia sînt foarte mul]i.
Parc\ le-ar vorbi permanent printre rînduri, în mare m\sur\ le
vorbe[te el însu[i, direct, repet\ prin spusele personajelor sale, reprezint\ prin drama sa ; le sugereaz\ : nu fi]i r\i [i usca]i ! Nu v\ gr\bi]i s\
reconstrui]i în felul vostru via]a social\ ; ocupa]i-v\ mai întîi de via]a
propriei voastre inimi ; nu v\ enerva]i ; sînte]i frumo[i [i a[a cum
sînte]i ; încerca]i s\ fi]i [i mai buni, iubi]i, ierta]i, fie-v\ mil\, crede]i în
Dumnezeu [i în Hristos ; închina]i-v\ [i iubi]i. Dac\ în[i[i oamenii vor
fi frumo[i, buni, genero[i [i milo[i, atunci [i via]a social\ va deveni
mult mai suportabil\, [i înse[i nedrept\]ile [i greut\]ile vie]ii sociale se
vor înmuia sub influen]a t\m\duitoare a c\ldurii personale.
Aceast\ înalt\ orientare a gîndirii, care, pe deasupra, mai întotdeauna este exprimat\ cu lirismul profundei convingeri, nu poate s\
nu ac]ioneze asupra inimilor. ~n aceast\ privin]\, lui Dostoievski putem
s\-i atribuim o denumire care în momentul de fa]\ e aproape ie[it\ din
uz : e un moralist excep]ional. Cuvîntul moralist se potrive[te cu
forma sa de activitate [i cu caracterul influen]ei sale mult mai bine decît
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denumirea de publicist, chiar [i atunci cînd, dup\ modul de relatare, nu
este povestitor, ci gînditor [i mentor ca, de exemplu, în extraordinarul
s\u Jurnal de scriitor. Se ocup\ mult mai mult de structura psihic\ a
persoanelor decît de structura social\, care, din p\cate, îi preocup\
acum pe atî]ia al]ii. Omenirea secolului al XIX-lea parc\ [i-ar fi pierdut
cu totul încrederea în moralizarea personal\, venit\ de-a dreptul din
inim\ [i [i-a pus toate speran]ele în transformarea societ\]ilor, adic\
într-un oarecare grad de constrîngere a îndrept\rii. ~mprejur\rile,
presiunea legii, a tribunalelor, a noilor condi]ii economice îi constrîng
[i îi deprind pe oameni s\ devin\ mai buni. Cre[tinismul, cred ace[ti
contemporani ai no[tri, prin eforturile zadarnice ale veacurilor, a
demonstrat c\, singur\, propov\duirea binelui personal nu poate
îndrepta omenirea, nu poate face via]a p\mînteasc\ tihnit\, dreapt\ [i
pl\cut\ pentru to]i. Trebuie schimbate înse[i condi]iile de via]\ ; iar
inimile se vor deprinde f\r\ voie cu binele atunci cînd r\ul va fi
imposibil de f\cut.
Iat\ ideea preponderent\ a secolului nostru, idee care plute[te
pretutindeni în aer. Oamenii cred în omenire, în om nu mai cred.
Dup\ cum se pare, dl Dostoievski este unul dintre pu]inii gînditori
care nu [i-au pierdut credin]a în omul însu[i. Nu putem s\ nu fim de
acord cu faptul c\, în aceast\ direc]ie, exist\ mult\ independen]\, iar
farmec  [i mai mult...
Astfel ni se prezint\ problema în compara]ie cu unilateralul spirit
social-reformist al timpului.
Dar aceea[i problem\ se prezint\ cu totul altfel în rela]ie cu cre[tinismul.
Progresul democratic [i liberal crede mai mult în posibilitatea
întregii omeniri de a se îndrepta for]at [i treptat decît în for]a moral\
a persoanei. Gînditorii [i morali[tii, de felul autorului Karamazovilor,
î[i pun probabil speran]a mai mult în inima omului decît în realc\tuirea
societ\]ii. ~ns\ cre[tinismul nu crede necondi]ionat nici în una, nici în
cealalt\, adic\ nici în cea mai bun\ moral\ autonom\ a persoanei,
nici în ra]iunea omenirii, care, mai devreme sau mai tîrziu, trebuie s\
creeze raiul pe p\mînt.
Asta-i diferen]a. De altfel, poate m-am exprimat prost, utilizînd
cuvîntul ra]iune... Ra]iunea pur\ sau, s\ zicem, [tiin]a, în dezvoltarea
ei ulterioar\, va renun]a probabil curînd la tenden]iozitatea utilitar\ [i
optimist\ care transpare `n rîndurile majorit\]ii savan]ilor contemporani
[i, desprinzîndu-se de aceast\ copil\rie, se va întoarce cu fa]a spre
pesimismul sever [i trist, spre împ\carea curajoas\ cu ideea de îndreptare a lumii p\mînte[ti, care spune : R\bda]i ! Tuturor nu ne va fi
niciodat\ mai bine. Unora le va fi mai bine, al]ii vor ajunge mai r\u.
Aceast\ stare, aceste fluctua]ii de am\r\ciune [i durere reprezint\
singura armonie posibil\ pe p\mînt ! {i s\ nu a[tepta]i nimic altceva.
}ine]i minte [i c\ totul are un sfîr[it ; pîn\ [i stîncile de granit sînt
mîncate de vînturi [i ploi ; pier pîn\ [i uria[ele corpuri cere[ti... Iar
dac\ omenirea este un fenomen viu [i organic, cu atît mai mult trebuie
s\-i vin\ [i ei cîndva sfîr[itul. {i dac\ va fi sfîr[itul, ce rost are s\ ne
mai îngrijim atît de binele genera]iilor viitoare, îndep\rtate, pe care
chiar nu le în]elegem deloc ? Cum putem visa la binele str\nepo]ilor,
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cînd nici pe cea mai apropiat\ de noi genera]ie  pe fiii [i pe fiicele
noastre  nu o putem l\muri [i lini[ti prin actele ra]iunii ? Cum putem
s\ ne punem speran]a în adev\rul universal moral sau practic, cît timp
însu[i adev\rul teoretic sau intuirea vie]ii p\mînte[ti sînt pîn\ ast\zi
ascunse de noi înd\r\tul unei cortine impenetrabile ; cînd [i marile
min]i [i na]iuni întregi gre[esc, se deziluzioneaz\ [i înainteaz\ spre cu
totul alte ]eluri decît cele pe care le-au c\utat ? ~nving\torii cad aproape
totdeauna în acelea[i gre[eli care i-au distrus pe învin[i [.a.m.d. Nu
exist\ nimic sigur în lumea real\ a fenomenelor.
Sigur e un singur lucru, da, un singur lucru este mai presus de
îndoial\  faptul c\ tot ce exist\ aici trebuie s\ piar\ ! {i atunci la ce
bun aceast\ grij\ febril\ pentru binele genera]iilor viitoare ? La ce bun
aceste vise [i extaze pueril de boln\vicioase ? Ziua noastr\ este veacul
nostru ! {i de aceea r\bda]i [i îngriji]i-v\ practic numai de treburile
imediate [i, din inim\, îngriji]i-v\ numai de oamenii apropia]i : da, de
cei apropia]i, nu de întreaga omenire.
Iat\ filosofia pesimist\ care, mai devreme sau mai tîrziu [i, cu
siguran]\, dup\ o serie întreag\ de dezam\giri însp\imînt\toare, va
trebui s\ fie pus\ la baza noii [tiin]e.
Experimentele social-politice ale viitorului imediat (care, dup\ toate
probabilit\]ile, sînt inevitabile) vor reprezenta, desigur, prima [i cea
mai important\ piatr\ de încercare pentru mintea omeneasc\ în falsul
ei drum de c\utare a bun\st\rii [i armoniei generale. Socialismul
(adic\ r\sturnarea profund\ [i, în parte, violent\ a economiei [i a
modului de via]\) este acum pesemne inevitabil, cel pu]in pentru o
anumit\ parte a omenirii.
Dar, nemaivorbind de cîte suferin]e [i necazuri ar putea aduce
instaurarea lui în rîndul celor învin[i (adic\ ale reprezentan]ilor civiliza]iei liberale mic-burgheze), în[i[i înving\torii, oricît de temeinic [i bine
s-ar instala, vor în]elege foarte curînd c\ mai au mult pîn\ s\ ajung\ la
prosperitate [i tihn\. {i asta-i limpede ca doi ori doi fac patru, iat\ de
ce : ace[ti viitori înving\tori se vor instala sau mai lejer, mai liberal ca noi,
sau dimpotriv\, legile [i ordinele lor vor fi incomparabil mai restrictive
decît ale noastre, mai severe, mai coercitive, chiar mai cumplite.
~n ultimul caz, via]a acestor oameni noi va trebui s\ fie mai dificil\,
mai dureroas\ decît via]a pe care c\lug\rii buni, con[tiincio[i o duc în
m\n\stirile severe (de pild\, la Athos). Iar aceast\ via]\, pentru cel
care o cunoa[te, este foarte grea (de[i are, se în]elege, [i consol\rile ei,
cu totul deosebite) : permanenta fric\, presiunea permanent\, implacabil\ a con[tiin]ei, regulamentului [i voin]ei celor de la conducere...
~ns\ monahul de la Athos are un gînd ferm [i limpede care îl consoleaz\, are firul salvator care îl scoate din labirintul luptei subtile de
fiecare clip\ : fericirea de dincolo de mormînt.
Nu [tim dac\ acest gînd va fi consolator [i pentru oamenii pl\smuitelor comunit\]i economice.
Dar dac\ acea parte a omenirii, care va dori s\ încerce pe propria
ei piele fericirea unor condi]ii sociale [i economice absolut noi, se va
instala pe baze mai lejere decît ale noastre, atunci ea va fi aruncat\
într-o stare de anarhie ce parc\ a fost recunoscut\ în principiu [i
legiferat\, de felul republicilor sud-americane sau al unor comunit\]i
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or\[ene[ti din Grecia antic\. Asta deoarece revolu]ia social\ nu va
a[tepta educarea personal\, evolu]ia moral\ personal\ a tuturor membrilor societ\]ii, ci va surprinde societatea sub forma în care o cunoa[tem noi acum. Iar în aceast\ form\, dup\ cît se pare, mai este înc\ o
cale foarte lung\ pîn\ la senin\tate, pîn\ la blînde]e, pîn\ la iubirea
general\ [i pîn\ la adev\rul neimpus de lege, ci adev\rul care pulseaz\
din plin, cald, ]î[nind de-a dreptul din sufletul înnobilat !... M\car în
aceast\ ]ar\ progresist\, în Fran]a, dac\ [i-ar amîna comuni[tii consolidarea lor pîn\ cînd to]i francezii vor deveni cel pu]in la fel de buni,
inteligen]i [i distin[i ca eroii lui George Sand ; totu[i, nu vor s\ a[tepte...
Prin urmare, dup\ ce a cunoscut tot posibilul, chiar [i am\r\ciunea
regimului socialist, omenirea progresist\ v\ trebui s\ cad\ în cea mai
profund\ dezam\gire, iar starea politic\ a societ\]ilor întotdeauna î[i
pleac\ urechea [i la filosofia superioar\, [i la concep]ia despre lume
general\, semicon[tient\, care plute[te în aer ; iar filosofia superioar\
[i filosofia instinctului oricum î[i pleac\ urechea, mai devreme sau mai
tîrziu, [i la [tiin]\.
De aceea, inevitabil, [tiin]a va c\p\ta atunci, cum am spus, un
caracter mai pesimist. {i iat\ unde este concilierea ei cu religia pozitiv\, iat\ unde este triumful ei teoretic : în con[tientizarea neputin]ei ei
practice, în c\in]a [i smerenia ei curajoas\ fa]\ de atotputernicia [i
juste]ea misticii [i credin]ei din inim\.
Iat\ lucrul de care slavilor nu le-ar strica s\ se îngrijeasc\ ! Acesta
nu se opune progresului, dimpotriv\, dac\ progresul gîndirii nu îl
în]elegem neap\rat în sens agreabil egalitarist [i cordial democratic, ci
numai în sensul perfec]ion\rii gîndirii, atunci aceast\ sever\ [i temerar\
atitudine a [tiin]ei fa]\ de via]a p\mînteasc\ trebuie s\ fie recunoscut\
drept un pas uria[ spre înainte... C\uta]i-v\ consolarea în ce vre]i ; nu
vi-l impun pe Dumnezeu, asta nu-i treaba mea, v\ spun doar : nu v\
c\uta]i consolarea în fostele mele preten]ii radical-filantropice, care
au tulburat atît de proste[te secolul al XIX-lea, deja trecut. Nu v\ pot
ajuta decît paleativ . Iat\ ce trebuie s\ spun\ [tiin]a !
Realismul bine în]eles, care nu se în[al\ singur cu speran]e f\r\
temei, trebuie, mai devreme sau mai tîrziu, s\ renun]e la visul bun\st\rii
p\mînte[ti [i la c\utarea adev\rului moral în str\fundurile omenirii
înse[i. Exact la fel, religia pozitiv\ nu crede în aceast\ bun\stare [i în
acest adev\r.
Iubirea, iertarea ofenselor, adev\rul, m\rinimia au fost [i vor r\mîne
pentru totdeauna corective ale vie]ii, mijloace paleative, balsam pe
pl\gile noastre inevitabile [i chiar utile. Niciodat\ iubirea [i adev\rul nu
vor fi aerul pe care oamenii s\-l respire, aproape f\r\ s\-l bage în seam\...
Chiar a[a, aproape f\r\ s\-l bage în seam\ ! Ed. von Hartmann [4]
spune, pe bun\ dreptate : Dac\ ]elul ideal urm\rit de progres ar fi
vreodat\ atins, atunci omenirea ar ajunge pîn\ la gradul zero sau al
indiferen]ei totale în toate domeniile ei de activitate. Dar idealul r\mîne
întotdeauna ideal : omenirea se poate apropia de el, neatingîndu-l
niciodat\. De aceea omenirea nu va ajunge niciodat\ la starea de
indiferen]\ superioar\, spre care tinde mereu ; dar ve[nic se va afla
într-o stare de suferin]\ de grad inferior (adic\ în compara]ie cu aceast\
indiferen]\ superioar\ )...
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La drept vorbind, aceast\ calm\ indiferen]\ înseamn\ fericirea ?
Aceasta nu e fericire, ci un declin calm al tuturor sentimentelor, atît al
celor de întristare, cît [i al celor de bucurie.
Sînt sigur c\ un om care simte atît de puternic [i gînde[te atît de
febril ca F.M. Dostoievski, vorbind despre edificiul fericirii umane,
despre unirea fr\]easc\ a întregii omeniri, despre cuvîntul definitiv
al armoniei generale etc., a avut în vedere ceva mai arz\tor [i mai
atr\g\tor decît acea scurt\ Nirvana sufleteasc\ pe care ne-o indic\
aici Hartmann. Iar acest ceva arz\tor, plin de abnega]ie [i atr\g\tor din
punct de vedere moral este neap\rat condi]ionat de tragismul vie]ii,
mai mult sau mai pu]in intens [i insuportabil... Argumente pentru
aceasta pot fi g\site în num\r mare în romanele dlui Dostoievski. S\ ne
oprim la Crim\ [i pedeaps\. S\r\cie, un tat\ be]iv, care nu mai e bun
de nimic ; mama  vanitoas\, tuberculoas\, irascibil\, aproape nebun\,
dar o muceni]\ cinstit\ în inima ei [i naiv de sincer\ ; o fat\  sfioas\,
dr\gu]\, credincioas\, care-[i vinde trupul pentru a-[i între]ine familia !...
{i cînd, în atari condi]ii, ace[ti oameni î[i manifest\ calit\]ile superioare
ale sufletului, cititorul profund zguduit în]elege imediat c\ aceast\
c\ldur\, acest psihism, acest fel de lirism moral nu sînt posibile decît
în condi]iile cotidian-tragice pe care le-a ales autorul. Exemple asem\n\toare putem g\si din bel[ug [i în Fra]ii Karamazov.
Le g\sim [i în casa c\pitanului, în istoria nefericitului Iliu[a [i a
cîinelui pe care îl iube[te, le g\sim chiar în deznod\mîntul dramei :
cititorul [tie c\ Dmitri Karamazov nu e vinovat de moartea tat\lui s\u
[i va suferi degeaba. {i chiar apari]ia anchetatorilor [i primele interogatorii conduc la ceva asem\n\tor : imediat le permit personajelor
s\-[i dezv\luie întîmpl\tor porniri de cea mai înalt\ ordine moral\ ;
astfel, de exemplu, [ireata, destr\b\lata [i chiar, adeseori, cruda Gru[enka
de-abia la interogatoriu simte pentru prima oar\ c\ îl iube[te cu
adev\rat pe acest Dmitri [i este gata s\ împart\ cu el am\r\ciunea [i
nenorocirile care, poate, îl vor a[tepta ca pedeaps\. N\pastele, ofensele, pasiunile furtunoase, crimele, gelozia, invidia, deprim\rile, gre[elile pe de o parte, iar pe de alt\ parte  consol\ri nea[teptate,
bun\tate, iertare, odihn\ a inimii, avînturi [i fapte de abnega]ie,
simplitate [i veselie a inimii ! Iat\ via]a, iat\ singura armonie posibil\
pe acest p\mînt [i sub acest cer. Legea armonioas\ a recompens\rii 
[i nimic mai mult. Armonizarea poetic\, vie a culorilor deschise cu
cele mai închise  [i nimic mai mult. O oper\ în cel mai înalt grad
semitragic\, semisenin\, în care sunetele cumplite [i triste alterneaz\
cu cele ginga[e [i emo]ionante  [i nimic mai mult !
Nu [tim ce va fi pe acel nou p\mînt [i în acel nou cer pe care ni
le-a promis Mîntuitorul [i ucenicul S\u, dup\ distrugerea acestui p\mînt
cu toate treburile lui p\mînte[ti, dar pe p\mîntul pe care îl [tim [i sub
cerul pe care îl cunoa[tem acum, toate sentimentele [i faptele noastre
bune : iubirea, mila, dreptatea etc. sînt [i trebuie s\ fie întotdeauna
doar acel corectiv al vie]ii, doar acea vindecare paleativ\ a pl\gilor, de
care am amintit mai sus.
C\ldura este necesar\ pentru organism, dar ea nu poate fi, pentru
organism, nici singurul material, nici singura for]\ creatoare.
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Este nevoie de forme determinate, limitate din afar\, ferme, prin
care aceast\ c\ldur\ s\ se poat\ rev\rsa f\r\ s\ le modifice prea
profund, chiar [i temporar, ci doar f\cînd aceste forme mai depline [i
mai pl\cute.
A[a ne spune experien]a real\ a secolelor, adic\ [tiin]a, empirismul
secular, care înc\ nu [i-a g\sit o explica]ie matematic ra]ional\, dar
care, [i f\r\ explica]ie, este foarte clar\ pentru o minte lucid\.
Exact la fel spune Biserica, a[a spun apostolii...
Vor veni fal[i hristo[i [i antihri[ti ; vor veni batjocoritori, care vor
umbla dup\ poftele lor (II Petru 3, 3 ; I Ioan 2, 18 ; Iuda 18-19)
{i la sfîr[it, nu numai c\ nu se va instaura fr\]ia universal\, ci
iubirea se va împu]ina tocmai atunci cînd Evanghelia va fi propov\duit\ în toate col]urile p\mîntului. Dar atunci cînd aceast\ Evanghelie
va ajunge, ca s\ zicem a[a, la punctul de satura]ie, indicat ei de sus,
cînd prin împu]inarea chiar a acelei iubiri, incomplete, paleative (care
aici este posibil\ [i real\), oamenii vor începe s\ cread\ nebune[te în
pace [i tihn\  tocmai atunci va da pr\p\dul peste ei... [i nu vor
sc\pa de el !...
Dar deocamdat\ ?
Deocamdat\, ferici]i f\c\torii de pace, c\ci vrajbele sînt inevitabile...
Ferici]i cei ce fl\mînzesc [i înseteaz\ de dreptate...
C\ci dreptate universal\ aici nu va fi... C\ci de ce s\ fl\mînze[ti [i
s\ însetezi ? S\tulul nu fl\mînze[te, celui care a b\ut nu îi este sete.
Ferici]i cei milostivi, c\ci întotdeauna vor exista cei care au nevoie
de mil\ : umili]ii [i obidi]ii (tot de c\tre oameni), boga]ii sau s\racii,
totuna, în sfîr[it, cei care ne obidesc pe noi !...
Biserica a[a spune, coincizînd cu realismul, cu experien]a veacurilor, grosolan\ [i trist\, dar profund\. Probabil c\ tot a[a gîndea [i
dl Dostoievski cînd scria despre Casa Mor]ilor [5] [i cînd a creat o
oper\ superioar\ [i sublim\ în adev\rul ei dureros, Crim\ [i pedeaps\.
Atunci parc\ nu a vrut decît s\ amplifice c\ldura iubirii prin influen]a sa cutremur\toare [i, probabil, se gîndea în acela[i timp la
cristalizarea bisericeasc\, imposibil\ la modul real [i aproape eretic\
a acestei c\lduri sub forma casei vie]ii universale.
~n operele dlui Dostoievski, în raport cu religia, se observ\ o
grada]ie foarte curioas\. Aceast\ grada]ie poate fi urm\rit\ foarte u[or
mai ales comparînd trei romane ale sale : Crim\ [i pedeaps\, Demonii
[i Fra]ii Karamazov. ~n primul, aproape exclusiv, reprezentanta religiei
este nefericita fiic\ a lui Marmeladov (care î[i vinde trupul de nevoie) ;
or, nici ea n-a citit decît Evanghelia... Dar în asta e înc\ prea pu]in
ortodoxism  Evanghelia poate s-o citeasc\ [i o tîn\r\ englezoaic\
aflat\ în aceea[i situa]ie ca [i Sonia Marmeladova. Ca s\ fii ortodox,
este necesar s\ cite[ti Evanghelia prin lentilele înv\]\turii sfin]ilor
p\rin]i ; altfel, chiar din Sfînta Scriptur\ po]i extrage [i scopismul [6],
[i luteranismul [i molocanismul [7] [i alte false înv\]\turi, atît de
numeroase [i care, ele însele, se deduc din Evanghelie (sau, în general,
din Biblie). S\ mai remarc\m un am\nunt : aceast\ tîn\r\ fat\ (Marmeladova) nu face tedeumuri, nu caut\ duhovnici [i c\lug\ri ca s\ se
sf\tuiasc\ ; nu se închin\ în fa]a icoanelor [i moa[telor f\c\toare de
minuni ; a f\cut doar un parastas dup\ tat\l ei. ~ns\ în via]a real\, o
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femeie ca ea ar fi f\cut negre[it toate acestea, dac\ în sufletul ei s-ar fi
trezit sentimentul religios... {i în Petersburg, [i în apropiere, a[a ceva
se poate g\si... {i chiar e mai probabil c\ vie]ile Sf. Teodora, a Sf. Maria
Egipteanca, a Taisiei [i a cuvioasei Aglaida [8] s-ar fi aflat cu mult mai
des în mîna ei decît Evanghelia. De aici se vede c\ dl Dostoievski, în
timp ce scria Crim\ [i pedeaps\, se gîndea foarte pu]in la cre[tinismul
adev\rat (adic\ bisericesc). ~n Demonii e pu]in mai bine. ~n fa]a cititorului, în pia]\, apare icoana venerat\ de popor. Probabil c\ autorul
este revoltat împotriva nihili[tilor [9] care [i-au permis s\ insulte acest
sfînt odor al poporului  [i doar atît. Numeroase personaje ruse[ti din
înalta societate sau din mediile cultivate vorbesc mult despre Dumnezeu,
despre Hristos (despre El )  vorbesc frumos, elocvent, înfl\c\rat, cu
mare sinceritate, dar totu[i n-o fac întru totul ortodox, în lumina
înv\]\turii sfin]ilor p\rin]i, a bisericii... Din punctul de vedere al religiei,
aceste discursuri nu sînt altceva decît lapte excelent, înmiresmat,
foarte util pentru început celor care au uitat cu des\vîr[ire s\ se mai
gîndeasc\ la Dumnezeu [i la Hristos ; îns\ nu e vorba decît de începutul
drumului, decît de lapte, iar hrana ferm\ [i adev\rat\ a cre[tinismului
ortodox omul o va cunoa[te doar atunci cînd, cu interes viu, vibrant,
împins, ca s\ zicem a[a, pîn\ la un egoism pornit din inim\, va începe
s\-i citeasc\ pe Ioan Gur\ de Aur, Filaret de Moscova, s\ citeasc\ vie]ile
sfin]ilor, pe Varsonofie cel Mare, pe Ioan Sc\rarul, coresponden]a
mentorilor de la sih\stria Optina, Makarie [i Antonie [10], cu fiii lor
duhovnice[ti, mireni [i c\lug\ri...
Ce-i drept, epigraf la romanul Demonii a fost ales episodul evanghelic despre t\m\duirea demonizatului, care, vindecîndu-se, s-a a[ezat la picioarele lui Iisus, iar demonii ie[i]i din el au intrat în porcii care
s-au aruncat în mare... ~n cazul de fa]\, la dl Dostoievski, demonizatul
personific\ Rusia, care se va vindeca de toate bolile sale, personal-morale [i sociale, cînd va deveni în spirit o na]iune cre[tin\ (fire[te,
în persoana reprezentan]ilor ei cultiva]i)... Dar nici asta nu-i clar deloc.
Care cre[tinism : unul general-evanghelic sau unul într-adev\r ortodox,
cu credin]\ în Icoana Maicii Domnului din Iveria [11], în moa[tele
Sf. Serghie, în predicile lui Tihon Zadonski [i Filaret 1, în clarviziunea
[i via]a sfînt\ dus\ de cî]iva monahi care mai tr\iesc [i ast\zi ? [12]
Care cre[tinism anume va mîntui viitoarea Rusie : primul, vag-evanghelic, care va c\uta neap\rat formele, sau cel de-al doilea, cu forme
definite, cunoscute m\car la suprafa]\ (dac\ nu în sensul lor interior) ?
La aceasta, în Demonii, nu g\sim nici o umbr\ de r\spuns !
Fra]ii Karamazov sînt deja mult mai aproape de subiect. Se vede
c\ autorul, de[i cam încet, a înaintat pe un drum destul de corect. S-a
apropiat tot mai mult [i mai mult de Biseric\...
~n romanul Fra]ii Karamazov un rol foarte important îl joac\
monahii ortodoc[i ; autorul le arat\ iubire [i profund respect ; cîteva
dintre personajele clasei suspuse le recunosc o autoritate spiritual\
1. Not\ din 1885 : Chiar [i în autoritatea sa spiritual\ în problemele statului. ~nc\ o
dat\ îmi permit s\ atrag aten]ia cititorilor asupra c\r]ii foarte utile, pe care am
amintit-o : ~nv\]\tura cu privire la stat a lui Filaret (Mitropolitul Moscovei) (V.N.),
a c\rei a doua edi]ie a ap\rut anul acesta la Moscova.
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deosebit\. Stare]ului Zosima îi este conferit chiar darul mistic al clarviziunii (în profetica plec\ciune pîn\ la p\mînt pe care i-o face lui Dmitri
Karamazov, care în viitor va trebui s\ fie, din eroare, acuzat de paricid
de c\tre tribunal) etc.
Ce-i drept, nici în Fra]ii Karamazov c\lug\rii nu vorbesc chiar ceea
ce ar trebui sau, exprimîndu-m\ mai precis, nu vorbesc deloc ceea ce
vorbesc în realitate c\lug\rii foarte buni, [i la noi, [i la Muntele Athos,
[i monahii ru[i, [i cei greci, [i cei bulgari. Ce-i drept, [i aici se vorbe[te
cam pu]in despre serviciul divin, despre canoanele m\n\stire[ti ; nu
exist\ nici o slujb\ bisericeasc\, nici un tedeum... Sihastru [i strict
p\str\tor al postului, Ferapont, pe care oamenii îl intereseaz\ prea pu]in,
cine [tie de ce este zugr\vit într-o lumin\ defavorabil\ [i ridiculizat...
Cine [tie de ce, trupul mort al lui Zosima eman\ un miros pestilen]ial,
[i asta îi deruteaz\ pe c\lug\ri, care îl credeau sfînt.
S\ zicem c\ nu a[a ar fi trebuit s\ scrie despre toate acestea,
r\mînînd, s\ remarc\m acest lucru, cu totul pe solul realit\]ii. S\
zicem, ar fi fost mult mai bine s\ îmbine un sentiment mistic mai
puternic cu o mai mare precizie a reprezent\rii sale ; ar fi fost mai
autentic [i mai util, c\ci la dl Dostoievski, [i în acest roman, sentimentele propriu-zis mistice sînt totu[i exprimate mai slab, în timp ce
sentimentele de idealizare umanitar\, chiar [i în discursurile c\lug\rilor, sînt exprimate foarte înfl\c\rat [i pe spa]ii mari.
Toate acestea sînt reale. Totu[i, comparînd Fra]ii Karamazov cu
operele precedente ale dlui Dostoievski, nu putem s\ nu ne bucur\m
c\ un rus atît de talentat [i de sincer încearc\ tot mai mult [i mai mult s\
ias\ pe adev\rata cale a Bisericii ; nu putem s\ nu ne bucur\m c\, în
mod vizibil, se str\duie[te s\ închid\, în sfîr[it, în forme definite [i sfinte
pentru noi, lirismul moralei înfl\c\rate, dar arbitrare [i totu[i neclare. (...)
...Atîta timp cît, în romanele sale, dl Dostoievski vorbe[te în imagini,
în pofida unui anume amalgam propriu sau a subiectivit\]ii lirice din
toate aceste imagini, se vede c\ artistul, pe deplin [i mai mult decît
numero[i dintre noi, este rus.
~ns\ separat\, extras\ din aceste imagini ruse[ti, din aceste circumstan]e ruse[ti, gîndirea pur\ a acestui ultim discurs se dovede[te a fi,
ca la mai to]i scriitorii no[tri de prim\ m\rime, aproape total european\
ca idee [i chiar ca provenien]\.
Tocmai idei noi nu d\ruim veacurilor nici pîn\ acum !...
{i, meditînd la aceast\ întrist\toare însu[ire a noastr\, desigur, e
u[or s\ credem c\ în curînd ne vom împr\[tia f\r\ urm\ în tot [i în toate.
Poate c\ a[a trebuie s\ se întîmple ; dar la ce bun s\ ne bucur\m de
asta ?... Nu pot în]elege [i nu m\ pricep !...

III
Prin urmare (îmi va spune cineva), v\ permite]i s\ nega]i nu numai
posibilitatea instaur\rii adev\rului, armoniei pa[nice [i prosperit\]ii pretutindeni în lume, îns\ mai [i contrapune]i parc\ toate acestea
cre[tinismului, ca lucruri incompatibile cu el, toate acestea le prezenta]i
aproape ca antiteze ale lui... A]i uitat pîn\ [i catehismul, în care se
citeaz\ întotdeauna textul : Lui Dumnezeu îi sînt dragi... (...)
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...~n ochii unui realist, adic\ ai unui om, care nu are dreptul s\ fac\
preziceri f\r\ exemple anterioare, chiar aproximative, o asemenea
fr\]ie prosper\, care îi duce pe oameni chiar la permanenta mul]umire
subiectiv\, nu se armonizeaz\ nici cu psihologia, nici cu sociologia,
nici cu experien]a istoric\. ~n ochii unui cre[tin acest vis contrazice
profe]ia direct\ [i foarte clar\ a Evangheliei, referitoare la înr\ut\]irea
rela]iilor dintre oameni spre sfîr[itul lumii.
Fr\]ia dup\ posibilit\]i [i omenia într-adev\r sînt recomandate de
c\tre Sf. Scriptur\ a Noului Testament pentru mîntuirea personal\ a
sufletului dincolo de mormînt ; dar în Sf. Scriptur\ nu se spune nic\ieri
c\ oamenii, prin intermediul acestei omenii, vor ajunge la pace [i
prosperitate  Hristos nu ne-a promis a[a ceva... Asta nu-i adev\rat :
Hristos ne porunce[te sau ne sf\tuie[te pe to]i s\ ne iubim aproapele
în numele lui Dumnezeu ; îns\, pe de alt\ parte, proroce[te c\ mul]i
nu-L vor asculta.
Iat\ în ce sens umanitarismul neo-european [i umanitarismul cre[tin
sînt neîndoielnic antitetice, chiar foarte greu conciliabile (sau conciliabile estetic, numai în domeniul poeziei, al poeziei vie]ii [i al poeziei
artei, adic\ în sensul unei lupte captivante [i complexe). Nu trebuie s\
ne mir\m sau s\ ne însp\imînt\m de aceast\ idee. E foarte u[or de
în]eles, de[i trist. Umanitarismul e o idee simpl\ ; cre[tinismul este o
reprezentare complex\. Cre[tinismul, pe lîng\ multe alte laturi ale sale,
con]ine [i umanitarismul sau iubirea pentru omenire întru Hristos,
adic\ iubirea care nu decurge direct din noi, ci e d\ruit\ de Hristos [i
îl întrez\re[te pe Hristos în aproapele, iubirea de la Hristos [i pentru
Hristos. Pe cînd umanitarismul simplu, autonom, pas cu pas, idee cu
idee, poate conduce la utilitarismul uscat [i sigur de sine, la demen]a
epidemic\ a timpului nostru, care, în termeni psihiatrici, ar putea fi
denumit\ mania democratica progressiva. Problema e c\ noi avem
preten]ia ca singuri, f\r\ ajutorul lui Dumnezeu, s\ fim sau foarte buni,
sau  ceea ce e [i mai eronat  s\ fim utili. Spun mai eronat, fiindc\
m\car propria sa bun\tate, avînturile de iubire sincer\ [i milostenie
omul nu poate s\ nu [i le simt\  sînt un fel de con[tiin]\ involuntar\.
Dar cum s\ fii convins c\ e[ti util dac\ nu tuturor, m\car multora ?
Salvîndu-l pe unul, poate, îl lovesc pe altul. Cre[tinismul împac\ aceste
lucruri tocmai prin faptul c\, pe de o parte, nu crede în temeinicia [i
permanen]a virtu]ilor noastre autonome [i, pe de alt\ parte, consider\
drept d\un\toare prosperitatea îndelungat\ [i tihna sufletului. Celui
care ofenseaz\ îi spune : C\ie[te-te : ai p\c\tuit. Celui ofensat îi
sugereaz\ : Aceast\ sup\rare î]i este folositoare ; cu mîna unui om
prih\nit te-a pedepsit Dumnezeu ; iart\-l pe om [i c\ie[te-te fa]\ de
Dumnezeu.
Amarul, suferin]a, ruina, insulta  cre[tinismul le nume[te uneori
chiar cercetare a lui Dumnezeu.
Iar umanitarismul simplu vrea s\ [tearg\ de pe fa]a p\mîntului
aceste insulte, ruine [i am\r\ciuni, care ne sînt folositoare.
~n aceast\ privin]\, cre[tinismul [i umanitarismul pot fi comparate
cu dou\ trenuri rapide, care au plecat ini]ial din acela[i punct, dar
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care, ca urmare a devierii treptate a liniilor, trebuie nu doar s\ se
loveasc\ puternic unul de altul, ci chiar s\ intre într-o coliziune
nimicitoare1.
Ce-i drept, în toate c\r]ile biserice[ti se vorbe[te despre dragostea
de oameni. ~ns\, în toate aceste c\r]i g\sim [i c\ începutul în]elepciunii
(adic\ al în]elepciunii religioase [i al celei din via]\, care decurge din
aceasta) este frica de Dumnezeu, frica simpl\, foarte simpl\, [i de
caznele de dincolo de mormînt, [i de alte pedepse, sub forma chinurilor p\mînte[ti, am\r\ciunilor [i necazurilor.
Atunci de ce dl Dostoievski nu vorbe[te de-a dreptul de aceast\
fric\ ? Oare nu pentru c\ ideea iubirii e mai atr\g\toare ? Iubirea îl
înfrumuse]eaz\ pe om, iar frica îl înjose[te. ~ns\, în primul rînd, în fa]a
înv\]\turii cre[tine înjosirea de bun\ voie întru Dumnezeu (adic\
aceea[i smerire pe care atît de mult o stimeaz\ dl Dostoievski) e mai
bun\ [i mai sigur\ pentru mîntuirea sufletului decît aceast\ mîndr\ [i
imposibil\ preten]ie de nedu[m\nie de fiecare ceas [i onctuozitate de
fiecare minut. Iubirii active mul]i sfin]i f\r\ prihan\ i-au preferat retragerea în pustiu ; acolo, mai întîi s-au rugat lui Dumnezeu pentru
sufletul lor, iar apoi pentru al]i oameni ; mul]i dintre ei au procedat a[a
pentru c\, foarte corect, n-au avut încredere în ei [i au g\sit c\ poc\in]a
[i rug\ciunea, adic\ frica [i înjosirea de felul acesta, sînt mai sigure
decît preten]ia nedu[m\nirii lume[ti [i decît înfumurarea iubirii active
într-o societate numeroas\. Chiar în comunit\]ile monahale stare]ii cu
experien]\ nu prea permit extinderea activit\]ii [i a iubirii înfl\c\rate,
ci înva]\ în primul rînd canonul, umilin]a, iertarea pasiv\ a ofenselor...
{i acestea sînt considerate incredibil de dificile, mai ales pentru oamenii
care se imagineaz\ deja smeri]i [i împ\ca]i, preg\ti]i pentru m\n\stire
prin eforturi proprii. De cazuri de pr\bu[ire uluitoare a acestor Icari
spirituali, care adesea sînt foarte sinceri [i genero[i, e plin\ istoria
c\lug\riei de la început [i pîn\ în zilele noastre.
Da, mai întîi frica, apoi smerirea ; sau, înainte de toate, smerenia
min]ii care are o atitudine dispre]uitoare nu doar fa]\ de sine, ci chiar
fa]\ de toate celelalte min]i omene[ti, chiar [i geniale, care gre[esc
neîncetat.
Aceast\ smerenie duce, pas cu pas, la credin]\ [i fric\ fa]\ de numele
lui Dumnezeu, la ascultarea înv\]\turii Bisericii, care ni-l l\mure[te pe
acest Dumnezeu. Iar iubirea, mai pe urm\. Iubirea sfioas\, pl\cut\
sie[i, bucurie pentru ceilal]i, atotiert\toare este rodul, încununarea :
este sau r\splata pentru credin]\ [i fric\, sau un har aparte al fericirii
transmis firii sau consolidat prin condi]ii întîmpl\toare [i favorabile ale
educa]iei. Ca în harul special, cred cu drag\ inim\ în sinceritate [i
iubire, cînd este vorba, bun\oar\, de `nsu[i oratorul, adic\ de o natur\
foarte talentat\ ; dar cu totul altceva simt cînd m\ gîndesc la majoritatea
ascult\torilor, care sînt încînta]i cu siguran]\ mai mult de iubirea fa]\
de Europa decît de iubirea pentru Hristos [i pentru aproapele...
1. Aceast\ compara]ie nu-mi apar]ine ; dar e atît de frumoas\, încît am ]inut
neap\rat s\ o folosesc. ~i apar]ine lui Prévost-Paradol [13], care s-a împu[cat în
America. A întrebuin]at-o vorbind despre Fran]a [i Germania înc\ înainte de
r\zboiul din 1870 [i a prezis înfrîngerea ]\rii sale.
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Exist\, totu[i, printre numeroasele [i diferitele feluri [i nuan]e de
iubire omeneasc\, un fel special, care [i pe omul necredincios, nesmerit,
îl poate duce, pe calea sa, spre credin]\ [i spre smerenie, iar apoi chiar
spre acea iubire a omenirii întru Dumnezeu, la care doar pu]ini au
ajuns în toate timpurile, ba înc\ aproximativ, a[a cum `n cvadratura
cercului se aproximeaz\ o suprafa]\ mobil\, spre deplinul [i imobilul
cerc al purit\]ii dumnezeie[ti. (...)
Smere[te-te, omule mîndru, [i mai întîi sf\rîm\-]i mîndria ! Smere[te-te, omule lene[, [i mai întîi de toate trude[te pe «]arina» ta... Nu
în afara ta e adev\rul, ci chiar în tine ; g\se[te în tine pe tine însu]i,
supune-]i, pune st\pînire pe propria-]i fiin]\  [i vei întrez\ri adev\rul.
Nu în lucruri e acest adev\r, nu în afara ta [i nici peste m\ri [i ]\ri, ci
ea se afl\ în primul rînd în propria-]i lucrare asupra ta. Dac\ te vei
învinge, dac\ te vei îmblînzi, vei deveni liber cum nu ]i-ai imaginat
niciodat\ [i vei începe o fapt\ mare, [i pe ceilal]i în vei face liberi, [i vei
z\ri fericirea, c\ci via]a ta se va umple [i î]i vei în]elege, în cele din
urm\, poporul [i vei în]elege sfîntul lui adev\r. Nici la ]igani, nici
nic\ieri în alt\ parte nu vei g\si armonia universal\, dac\ nu ai ajuns
tu primul la ea, hain [i trufa[, [i ceri via]a pe degeaba, nici m\car
b\nuind c\ trebuie s-o pl\te[ti.
Ceva, pu]in, mai lipse[te aici : nu s-a amintit de lucrul cel mai important, de Biseric\.
Ceva, de prisos, a fost rostit : nu [tim care armonie definitiv\ ( ?)
Dar s\ l\s\m aceast\ armonie, despre care am mai vorbit [i care,
dup\ p\rerea mea, a d\unat întregii întreprinderi a lui F.M. Dostoievski.
Mai bine s\ vedem ce înseamn\ aceast\ smerire în fa]a poporului, în
fa]a credin]ei [i adev\rului, de care [i mai înainte ne-au vorbit mul]i.
~n aceste cuvinte : smerenie în fa]a poporului (sau parc\ mai ales în
fa]a mujicului) exist\ ceva foarte confuz [i, par]ial, fals. Spune]i-mi :
prin ce s\ ne smerim în fa]a poporului ? S\-i respect\m munca fizic\ ?
Nu, oricine [tie c\ nu de asta este vorba : asta se în]elege de la sine [i
au în]eles-o chiar mul]i dintre st\pînii no[tri de sclavi. S\-i imit\m
însu[irile morale ? Exist\, desigur, unele foarte bune. Dar nu cred c\
însu[irile de familie, sociale [i, în general, personale, în sens strict, ale
oamenilor no[tri simpli sînt chiar atît de demne de a fi imitate. Prea
pu]in probabil c\ ar trebui s\ le imit\m indiferen]a fa]\ de mucenici [i
bolnavi, cruzimea lor nemiloas\ la mînie, be]ia, înclina]ia pe care mul]i
dintre ei o au pentru viclenia permanent\ [i chiar pentru furti[aguri...
Desigur, nu din aceast\ direc]ie sîntem sf\tui]i s\ ne smerim în fa]a
lor. Trebuie s\ înv\]\m de la popor s\ ne smerim mental, s\ ne smerim
filosofic, s\ în]elegem c\ în concep]ia lui despre lume exist\ mai mult
adev\r decît în a noastr\...
E bine m\car c\ oamenii no[tri simpli nu cunosc Europa [i nu
n\zuiesc spre prosperitatea general\ ; cînd, în versurile lui Tiutcev [14],
citim despre îndelungata r\bdare a poporului rus [i, dup\ ce ne-am
gîndit bine, ne întreb\m : la o adic\, prin ce se manifest\ aceast\
r\bdare ?  atunci, desigur, în]elegem c\ nu doar prin munca fizic\, cu
care poporul s-a obi[nuit pîn\ într-atît, încît, f\r\ ea, parc\ i-ar fi urît
(care dintre noi nu a întîlnit, de pild\, servitoare [i doici prin ora[e,
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care tînjesc dup\ arat [i dup\ cositul fînului ?) Deci, nu aici e problema.
R\bdarea îndelungat\ [i smerenia poporului rus s-au manifestat [i,
par]ial, se manifest\ prin supunere fa]\ de autorit\]i, care uneori sînt
nedrepte [i crude ca orice autorit\]i p\mînte[ti, par]ial în devotamentul
fa]\ de înv\]\tura Bisericii, fa]\ de canoanele [i ritualurile ei. De aceea
smerirea în fa]a poporului pentru o persoan\ lucid\ în sentimentele
sale nu este altceva decît smerire în fa]a Bisericii pe care dl Pobedonos]ev
ne sf\tuie[te s\ o iubim [15].
{i aceast\ iubire este mult mai palpabil\ [i mai u[or de în]eles decît
iubirea pentru întreaga omenire, c\ci de noi depinde s\ afl\m ce vrea
[i ce ne cere aceast\ Biseric\. Dar ce va dori mîine, dac\ nu întreaga
omenire atunci m\car Rusia noastr\ (care sub ochii no[tri î[i pierde
pîn\ [i instinctul de stat, pe care atît ni-l laud\ str\inii)  asta cu
siguran]\ nu putem în]elege. Biserica are regulile ei neclintite [i forme
exterioare, tot ale ei, proprii, deosebite, clare, vizibile. Societatea rus\
nu are acum nici regulile ei, nici formele ei !...
Iubind Biserica, [tii, ca s\ spunem a[a, cum s\-i faci pe plac. Dar
cum s\-i faci pe plac omenirii, cînd milioanele de oameni care o
alc\tuiesc nu numai c\ nu sînt de acord între ele, dar nici nu vor putea
fi de acord în veacul vecilor ?
Acest ve[nic dezacord nu se opune cîtu[i de pu]in tendin]ei spre
uniformitatea ideilor, a educa]iei [i a moravurilor, pe care o remarc\m
acum pretutindeni. Drepturile asem\n\toare [i educa]ia asem\n\toare
nu fac decît s\ uniformizeze preten]iile, nereducînd polaritatea dintre
interese [i de aceea nu fac decît s\ amplifice posibilitatea coliziunii.
Ce u[or e s\ în]elegi c\ Biserica trebuie iubit\ !
~ns\ e pur [i simplu un p\cat s\ iube[ti Europa contemporan\, care
persecut\ cu atîta cruzime, la ea acas\, Biserica roman\, o Biseric\
totu[i mare [i apostolic\, în pofida tuturor profundelor nuan]e dogmatice care ne despart de ea !
De ce în societatea noastr\ [i în literatura noastr\ lipsit\ de un con]inut de idei nu se observ\ comp\timire nici pentru Pius IX, nici
pentru cardinalul Ledochowski [16], nici pentru institu]ia monahal\
occidental\ în general, care este acum prigonit\ pretutindeni ? Iat\
cazul în care ar fi putut s\ coincid\ [i sentimentul cre[tin, [i cel artistic,
[i cel liberal.
C\ci, pe de o parte, catolicii sînt singurii reprezentan]i ai cre[tinismului în Occident ([i despre asta a scris excelent acela[i Tiutcev,
care a l\udat marea r\bdare a poporului rus) ; pe de alt\ parte,
umanitarismul veritabil, viu, nemijlocit nu se poate raporta numai la
un truditor sau la un soldat r\nit. Un om de înalt\ voca]ie, ofensat [i
prigonit de mul]ime, un conduc\tor de o[ti înfrînt, cum sînt Benedek
sau Osman Pa[a, nu pot trezi decît sentimentul foarte viu [i profund de
comp\timire respectuoas\ în inimile nedegradate de unilateralele sentimente democratice.
{i desigur, în persoana papei sau a lui Ledochowski exist\ mai
mult\ poezie decît într-un lucr\tor occidental de duzin\.
Cred c\ dac\ Pu[kin ar fi tr\it mai mult, ar fi fost de partea papei
[i a lui Ledochowski, chiar a lui Don Carlos... Contemporaneitatea
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revolu]ionar\ înf\ptuie[te în sine, treptat, toat\ vechea [i poetica
Europ\ variat\, pe care poetul nostru a iubit-o atît de mult, desigur, nu
cu un sentiment moral-binevoitor, ci în primul rînd cu unul artistic,
cumva panteist...
~mi amintesc un tablou dezgust\tor dintr-o revist\ ilustrat\, mi se
pare, din Gartenlaube. Un peisaj pa[nic, rural, tufi[uri, în dep\rtare
un crîng, lîng\ crîng  o biseric\ modest\ (catolic\). ~n primul plan al
politipului  o procesiune religioas\ ; b\trîne evlavioase, ]\rani f\r\
p\l\rii pe cap ; în pozele fe]elor se cite[te acea smerenie care, în
cazuri asem\n\toare, ne impresioneaz\ atît de mult cînd o vedem [i la
oamenii no[tri simpli. ~n fa]\  clerul satului cu prapuri. Dar ace[ti
oameni buni, smeri]i întru Hristos, nu pot ajunge pîn\ la biserica Lui.
Cine [tie de ce, un tren s-a oprit pe [ine, iar bariera este coborît\. Ei
trebuie s\ a[tepte sau s\ fac\ un mare ocol. Sprijinindu-se de balustrada
vagonului, un tip b\rbos, îmbr\cat cu bluz\, se uit\ indiferent la
preo]i...
E clar c\ politipul a fost alc\tuit în batjocur\ [i cu bucurie r\ut\cioas\.
O, cît de detestabil\ mi s-a p\rut fa]a calm\ [i chiar frumoas\ a
acestui ins cu bluz\ !
{i ce mult a[ vrea, drept r\spuns la exclama]ia dlui Dostoievski :
O, popoarele Europei nici nu [tiu cît ne sînt de dragi ! s\ strig, nu în
numele întregii Rusii ci, mult mai modest, în numele meu [i al celor,
pu]ini, care îmi împ\rt\[esc p\rerea : O, cît te urîm, Europ\ contemporan\, pentru c\, la tine acas\, ai distrus tot ce e m\re], distins, sfînt
[i distrugi [i la nenoroci]ii de noi atîtea lucruri de pre] cu r\suflarea ta
molipsitoare !...
Dac\ acest fel de ur\ e un p\cat, sînt gata s\ r\mîn în veac cu
acest p\cat, n\scut de iubirea pentru Biseric\... Spun pentru Biseric\,
chiar pentru cea catolic\, deoarece dac\ n-a[ fi ortodox, a[ prefera,
desigur, s\ fiu catolic credincios decît eudemonist [i liberal-democrat !!!
Prea mare ar fi infamia !...
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DIN DISCURSURILE ÎN MEMORIA
LUI DOSTOIEVSKI
Cuvînt înainte
~n cele trei discursuri despre Dostoievski nu m\ ocup nici de via]a
lui personal\, nici de critica literar\ a operei. M\ intereseaz\ un singur
aspect : c\rui crez i-a slujit scriitorul, ce idee i-a inspirat întreaga
activitate ?
E cu atît mai firesc s\ ne oprim asupra acestui aspect, cu cît nici
am\nuntele vie]ii particulare, nici calit\]ile artistice ori neajunsurile
scrisului s\u nu explic\ singure acea influen]\ deosebit\ pe care a
exercitat-o în ultimii ani ai vie]ii [i acea impresie extraordinar\ pe care
a produs-o moartea sa. Pe de alt\ parte, chiar [i acele atacuri înver[unate, la care înc\ mai este supus\ amintirea lui Dostoievski, nu sînt
nicidecum îndreptate asupra laturii estetice a crea]iei sale, c\ci to]i
recunosc în el un talent artistic de prim rang, ce atinge genialitatea,
chiar dac\ nu e str\in [i de imperfec]iuni majore. ~ns\ ideea c\reia i s-a
închinat acest talent le apare unora adev\rat\ [i binef\c\toare, altora
fals\ [i primejdioas\.
Evaluarea definitiv\ a întregii activit\]i dostoievskiene depinde de
modul în care privim ideea sa c\l\uzitoare, în ce anume a crezut [i ce
a iubit. {i a iubit el, înainte de orice, sufletul omenesc viu, l-a iubit în
toate [i pretutindeni, [i a crezut c\ sîntem cu to]ii semin]ia lui Dumnezeu,
a crezut în puterea nelimitat\ a sufletului omenesc, triumf\toare în fa]a
oric\rei constrîngeri din afar\ [i în fa]a oric\rei pr\bu[iri l\untrice.
Adunînd în suflet întreaga r\utate a vie]ii, toat\ greutatea [i toat\
întunecimea ei [i biruindu-le prin nem\rginita putere a iubirii, Dostoievski
a proclamat în toate crea]iile sale aceasta izbînd\. Resim]ind puterea
dumnezeiasc\ în suflet, r\zb\tînd prin toate sl\biciunile omene[ti,
Dostoievski ajunge la cunoa[terea lui Dumnezeu [i a Dumnezeului-om.
Caracterul real al lui Dumnezeu [i al lui Hristos i s-a dezv\luit în
puterea l\untric\ a iubirii [i atotiert\rii, [i aceast\ putere rodnic\,
atotiert\toare a propov\duit-o el ca temelie pentru înf\ptuirea pe
p\mînt a acelei împ\r\]ii a adev\rului, pe care a rîvnit-o [i spre care a
tins întreaga-i via]\ 1.
Mi se pare c\ Dostoievski nu trebuie privit ca un romancier obi[nuit,
ca un literat inteligent [i talentat. El reprezint\ ceva mai mult, [i acest
ceva constituie particularitatea sa distinctiv\, explic\ influen]a lui
asupra celorlal]i. Drept confirmare a celor de mai sus ar putea fi aduse
numeroase m\rturii. M\ voi limita la una singur\, demn\ de o aten]ie
aparte. Iat\ ce spune contele L.N. Tolstoi într-o scrisoare adresat\ lui
N.N. Strahov [1] : Ce mult mi-am dorit s\ [tiu s\ exprim tot ceea ce
1. Din cuvintele rostite la mormîntul lui Dostoievski, la 1 februarie 1881.
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simt pentru Dostoievski. Dumneavoastr\, descriindu-v\ sentimentul,
a]i enun]at o parte [i dintr-al meu. Nu l-am v\zut niciodat\ pe acest om
[i niciodat\ nu am avut rela]ii directe cu el ; [i deodat\, la moartea lui,
am în]eles c\ fusese fiin]a cea mai necesar\, cea mai scump\ [i cea mai
apropiat\ mie. {i nicicînd nu mi-a trecut prin minte s\ m\ compar cu
el, niciodat\. Tot ce a f\cut el (ce a înf\ptuit frumos, cu adev\rat), a
fost de a[a natur\, încît, cu cît f\cea el mai mult, cu atît mi-era mie mai
u[or. Arta îmi provoac\ invidia, mintea  de asemenea, îns\ lucrarea
inimii  numai bucurie. A[a l-am [i considerat, prietenul meu, altceva
nici n-am gîndit, decît c\ ne vom întîlni, c\ n-a fost s\ fie acum, dar c\
e un lucru pe care nu mi-l poate lua nimeni. {i brusc citesc  a murit.
Parc\ se rupsese ceva în mine. M-am pierdut cu firea, apoi am în]eles
cît mi-era de scump, am plîns, mai plîng [i acum. Cu cîteva zile înainte
de moartea sa am citit Umili]i [i obidi]i. M-a mi[cat. Iar într-o scrisoare
anterioar\ : Am parcurs zilele acestea Casa mor]ilor. Citisem o bun\
parte, am recitit [i nu cunosc o carte mai bun\ din toat\ literatura nou\,
incluzîndu-l [i pe Pu[kin. Nu tonul, ci punctul de vedere uime[te : sincer,
adev\rat, cre[tin. Instructiv\, frumoas\ carte. M-am delectat întreaga zi
de ieri, cum de mult n-am mai f\cut-o. Dac\ îl vede]i pe Dostoievski,
spune]i-i c\-l iubesc.
Acele calit\]i sincere [i acel punct de vedere la care se refer\
contele Tolstoi sînt strîns legate de ideea precump\nitoare pe care
Dostoievski a purtat-o în suflet întreaga via]\, de[i numai spre sfîr[itul
zilelor a reu[it s\ [i-o însu[easc\ pe deplin. Nuan]\rii acestei idei îi sînt
închinate urm\toarele trei discursuri.

Primul discurs
Pe la începuturile omenirii, poe]ii erau proroci [i sacerdo]i, ideea
religioas\ domina poezia, cartea slujea zeilor. Apoi, pe m\sur\ ce via]a
devine mai complex\ [i apare civiliza]ia bazat\ pe diviziunea muncii,
arta, ca [i alte preocup\ri omene[ti, se separ\ [i se distan]eaz\ de
religie. Dac\ mai înainte arti[tii erau slujitorii zeilor, ast\zi arta îns\[i a
ajuns divinitate [i idol. Au ap\rut sacerdo]i ai artei pure, pentru care
perfec]iunea formal\ constituie principalul ]el, str\in de orice con]inut
religios. Dubla prim\var\ a acestei arte liberale (în lumea clasic\ [i în
noua Europ\) a fost luxuriant\, nu [i etern\. Sub ochii no[tri s-a încheiat
înflorirea noii arte europene. Florile se scutur\, iar fructele abia se
formeaz\. Ar fi nedrept s\ pretindem germenului însu[irile fructului
copt : po]i doar ghici viitoarele lui calit\]i. Tocmai o asemenea atitudine
trebuie s-o avem fa]\ de starea actual\ a artei [i literaturii. Arti[tii de
ast\zi nu pot [i nu doresc s\ slujeasc\ frumosul pur, s\ creeze forme
perfecte : ei caut\ fondul. ~ns\, necunoscînd precedentul con]inut
religios al artei, apeleaz\ cu to]ii la realitatea curent\, punîndu-se în
postura de dubl\ aservire fa]\ de aceasta : în primul rînd încearc\
slugarnic s\ copieze fenomenele acestei realit\]i, apoi, într-un mod de
asemenea slugarnic, se str\duiesc s\ slujeasc\ evenimentul cotidian, s\
satisfac\ starea de spirit a societ\]ii momentului actual, s\ propov\duiasc\ morala curent\, gîndind prin aceasta s\ fac\ arta folositoare.
Fire[te, nici prima, nici cealalt\ dorin]\ nu se realizeaz\. ~n goana
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de[art\ dup\ am\nunte aparent reale 1 se pierde adev\rata realitate a
întregului, iar încercarea de a uni arta cu dou\ din aspectele ei
exterioare  caracterul moralizator [i utilitatea , în detrimentul frumuse]ii ei l\untrice, o transform\ în cel mai inutil lucru din lume, c\ci e
limpede c\ o oper\ artistic\ de proast\ calitate, oricît de bine inten]ionat\ ar fi, nu te înva]\ nimic [i nu-]i este de nici un folos. (...)
~n pofida caracterului (dup\ cît se pare) antireligios al artei contemporane, un ochi p\trunz\tor va [ti s\ disting\ aici semnele înc\
neclare ale viitoarelor crea]ii artistice religioase, [i aceasta chiar în
îndoita ei aspira]ie, spre deplina întrupare a ideii în cele mai m\runte
detalii materiale, mergînd chiar pîn\ la contopirea cu realitatea cotidian\, [i, concomitent, în n\zuin]a de a înrîuri via]a real\, corectînd-o
[i îmbun\t\]ind-o în conformitate cu anumite deziderate ideale. Ce-i
drept, aceste deziderate sînt înc\ destul de modeste, iar eforturile
insuflate de ele aproape lipsite de succes. Necunoscînd caracterul
religios al misiunii sale, arta realist\ se dezice de unicul sprijin solid,
de o puternic\ pîrghie în ac]iunea moral\ pe care o are de înf\ptuit în
lume.
~ns\ tot acest realism rudimentar al artei contemporane e doar
înveli[ul rigid în care, deocamdat\, se ascunde poezia înaripat\ a
viitorului. {i aceasta nu e doar o n\zuin]\ personal\  stau m\rturie o
serie de fapte pozitive. Deja apar arti[ti care, pornind de la realismul
dominant în epoc\ [i r\mînînd, în bun\ parte, pe solul lui nesituat la
înal]ime, ajung totodat\ la adev\rul religios, î[i leag\ de acesta problematica operei lor, î[i sorb din el propriul ideal social, î[i consacr\
prin el datoria fa]\ de ob[te. Dac\ vedem în arta realist\ contemporan\
semnele noii arte religioase, atunci aceast\ previziune începe deja s\
se împlineasc\. ~nc\ nu exist\ reprezentan]i ai acestei noi arte religioase, încep s\ apar\, îns\, precursorii ei. Un asemenea precursor a fost
[i Dostoievski.
Apar]inînd, prin specificul activit\]ii sale, arti[tilor-romancieri [i
fiindu-le inferior unora dintre ei într-o privin]\ sau alta, Dostoievski
are fa]\ de ei to]i avantajul principal c\ nu vede doar împrejurul s\u,
ci [i departe, înainte...
Cu excep]ia lui Dostoievski, to]i marii no[tri romancieri iau realitatea înconjur\toare a[a cum au surprins-o, a[a cum aceasta s-a cristalizat [i s-a manifestat  în formele ei clare, concrete, finite. Astfel sînt,
în special, romanele lui Goncearov [i ale contelui Lev Tolstoi. Amîndoi
zugr\vesc societatea rus\ a[a cum s-a constituit ea de-a lungul veacurilor (mo[ieri, func]ionari, uneori ]\rani), în formele ei de via]\ de
mult întemeiate, unele învechite ori pe cale de a se învechi. Romanele
acestor doi scriitori sînt absolut similare prin tema lor artistic\, cu toat\
diferen]a de talent. Tr\s\tura distinctiv\ a lui Goncearov [2] o reprezint\
for]a generaliz\rii artistice, mul]umit\ c\reia a putut crea un asemenea
tip, întru totul rusesc, precum Oblomov, c\ruia, prin anvergur\, nu-i
1. Orice am\nunt, luat în parte, nu este real prin sine, sînt reale numai toate
împreun\ ; pe lîng\ aceasta, artistul realist prive[te totu[i realitatea prin propria-i
prism\, o în]elege în felul s\u [i, în acest caz, nu mai putem vorbi de realitate
obiectiv\.
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putem g\si egal la nici unul din scriitorii ru[i 1. ~n ce-l prive[te pe
Tolstoi, operele sale se remarc\ nu atît prin vastitatea tipurilor (nici
unul din eroii s\i n-a devenit substantiv comun), cît, mai ales, prin
m\iestria probat\ în zugr\virea am\nun]it\, prin reflectarea clar\ a
tuturor detaliilor din via]a omului [i a naturii. Deosebita lui for]\ st\ în
reproducerea subtil\ a mecanismului tr\irilor suflete[ti. (...)
Idealul social pozitiv nu era înc\ pe deplin clar min]ii lui Dostoievski
la întoarcerea din Siberia. ~ns\ trei adev\ruri îi erau cu des\vîr[ire clare :
el a în]eles, înainte de orice, c\ persoanele izolate, chiar dac\ sînt cei
mai buni oameni, nu au dreptul s\ constrîng\ societatea în numele
propriei superiorit\]i ; a în]eles, de asemenea, c\ dreptatea social\ nu
e rodul unor min]i, ci î[i are r\d\cinile în sentimentul na]ional [i a mai
în]eles, în final, c\ aceast\ dreptate are o semnifica]ie religioas\ [i e în
mod necesar legat\ de credin]a cre[tin\, de idealul lui Hristos.
~n cunoa[terea acestor adev\ruri, Dostoievski a dep\[it cu mult
tendin]a dominant\ din gîndirea social\ a acelui moment [i, datorit\
acestui fapt, a putut prevedea [i indica încotro duce aceast\ tendin]\. Se
[tie c\ romanul Crim\ [i pedeaps\ a fost scris chiar înainte de crima lui
Danilov 2 [i a lui Karakozov [4], iar romanul Demonii  înaintea procesului neceaev]ilor [5]. Semnifica]ia primului dintre romane, cu toat\
profunzimea detaliilor, este foarte simpl\ [i clar\, de[i nu a fost în]eleas\
de mul]i. Principalul protagonist este reprezentantul acelei concep]ii
potrivit c\reia orice om superior î[i este st\pîn sie[i [i lui îi este totul
permis. ~n numele propriei superiorit\]i, în numele faptului c\ el este o
for]\, eroul se consider\ îndrept\]it s\ s\vîr[easc\ o crim\ [i, într-adev\r,
o comite. Iat\ cum ceea ce credea el c\ e doar o nesocotire a unei
absurde legi exterioare [i o sfidare curajoas\ a prejudec\]ii sociale se
dovede[te, brusc, a fi pentru propria-i con[tiin]\ ceva cu mult mai mult,
se v\de[te a fi un p\cat, o înc\lcare a adev\rului moral l\untric.
~nc\lcarea legii exterioare prime[te o pedeaps\ legal\, din exterior, în
deportare [i la ocn\, îns\ p\catul interior al trufiei, care-l separ\ pe
omul superior de restul lumii [i-l conduce la omucidere, acest p\cat
l\untric al autodiviniz\rii poate fi r\scump\rat numai prin fapta moral\
l\untric\, prin actul moral al sacrificiului de sine. ~ngîmfarea f\r\ limite
trebuie s\ dispar\ în fa]a credin]ei în ceea ce e mai mult decît propriul
eu, iar justificarea autoconfec]ionat\ trebuie s\ se smereasc\ în fa]a
supremului adev\r divin, care este viu în oamenii aceia simpli [i slabi,
pe care individul puternic îi privea ca pe ni[te insecte de tot nimicul.
~n Demonii apare aceea[i tem\, dac\ nu aprofundat\, atunci mult
l\rgit\ [i complicat\. O întreag\ comunitate de oameni, obseda]i de
visul unei lovituri de stat, pentru a preface lumea pe placul lor,
s\vîr[esc crime atroce [i pier în chip ru[inos, iar Rusia, lecuit\ prin
credin]\, se înclin\ în fa]a Mîntuitorului ei.
~nsemn\tatea social\ a acestor romane e uria[\ : în ele, sînt prorocite
importante fenomene sociale, care nu au întîrziat s\ apar\ ; totodat\,
1. ~n compara]ie cu Oblomov, [i Famusovii [i Molcealinii, [i Oneghinii [i Peciorinii,
[i Manilovii [i Sobakievicii, ca s\ nu mai vorbim despre eroii lui Ostrovski, to]i
au doar o semnifica]ie special\ [3].
2. Danilov  student al Universit\]ii din Moscova, care a ucis [i jefuit un c\m\tar,
avînd, totodat\, în minte cîteva inten]ii speciale.
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aceste evenimente sînt condamnate în numele adev\rului religios
suprem [i este ar\tat\ solu]ia cea mai bun\ pentru ac]iunea ob[teasc\
de acceptare a acestui adev\r.
Condamnînd c\ut\rile adev\rului abuziv, abstract, ce poate duce
numai la crim\, Dostoievski le opune idealul religios al poporului,
bazat pe credin]a în Hristos. ~ntoarcerea la aceast\ credin]\ reprezint\
salvarea comun\ [i pentru Raskolnikov, [i pentru întreaga comunitate
de oameni st\pînit\ de diavol. Doar credin]a în Hristos, existent\ în
popor, p\streaz\ în sine acel ideal social pozitiv în care personalitatea
individual\ e solidar\ cu ceilal]i. Tocmai personalit\]ii ce [i-a pierdut
aceast\ solidaritate i se cere, înainte de orice, s\ se dezic\ de propria
solitudine trufa[\, pentru ca prin actul moral al jertfei de sine s\ se
reuneasc\, spiritual, cu întregul popor. ~ns\ în numele a ce ? Doar în
numele faptului c\ el e poporul, c\ [aizeci de milioane constituie mai
mult decît o unitate sau decît o mie ? Exist\, probabil, oameni care
exact a[a gîndesc. ~ns\ aceast\ în]elegere, mult prea simplist\, i-a fost
cu des\vîr[ire str\in\ lui Dostoievski. Cerîndu-i personalit\]ii ce s-a
izolat întoarcerea în popor, autorul a urm\rit, înainte de toate, reîntoarcerea la adev\rata credin]\, ce se mai p\streaz\ în rîndul maselor. ~n
acest ideal social al fraternit\]ii ori al solidarit\]ii generale, în care
credea Dostoievski, primeaz\ semnifica]ia religios-moral\ [i nu cea
na]ional\. Deja în Demonii apare ironia crud\ la adresa acelor oameni
ce se înclin\ în fa]a mul]imii doar pentru c\ e mul]ime [i apreciaz\
ortodoxia doar fiindc\ e un atribut al na]iunii ruse.
Dac\ vrem s\ definim printr-un singur cuvînt idealul social atins de
Dostoievski, atunci acest cuvînt va fi Biserica, [i nu mul]imea.
Noi credem în Biseric\ în calitatea ei de trup mistic al lui Hristos ;
vedem în Biseric\ o adunare a credincio[ilor de o anume confesiune.
Dar ce-ar reprezenta Biserica în sensul de ideal social ? Dostoievski nu
avea nici un fel de preten]ii teologice, de aceea nici noi n-avem
dreptul de a-i pretinde defini]ii logice [i la obiect ale Bisericii. Dar,
propov\duind Biserica drept ideal social, el a exprimat pe deplin o
necesitate cert\ [i indiscutabil\, tot atît de cert\ [i indiscutabil\ (de[i
total opus\) ca [i postulatul pe care îl revendic\ socialismul european.
(De aceea în ultimul s\u jurnal Dostoievski a numit credin]a mul]imii
în Biseric\ drept socialismul nostru rus.) Sociali[tii europeni cer coborîrea for]at\ a tuturor la nivelul pur material al muncitorilor s\tui,
automul]umi]i, pretind coborîrea statului [i a societ\]ii la treapta simplei
asocieri economice. Socialismul rus de care vorbea Dostoievski,
dimpotriv\, îi ridic\ pe to]i la nivelul moral al Bisericii ca o înfr\]ire
spiritual\, de[i cu p\strarea inegalit\]ii exterioare a situa]iilor sociale,
solicit\ spiritualizarea întregului sistem statal [i social prin întruparea
în acest sistem a adev\rului [i a vie]ii lui Hristos.
Biserica, în calitate de ideal social pozitiv, trebuia s\ constituie
ideea central\ a unui nou roman sau a noii serii de romane, din care
a fost scris numai primul  Fra]ii Karamazov 1.
1. Dostoievski mi-a comunicat pe scurt, `n vara anului 1878, ideea central\ [i, `n
parte, planul noii sale crea]ii. Atunci ([i nu `n 1879, cum este men]ionat din
gre[eal\ `n memoriile lui N.N. Strahov) am fost `mpreun\ la Sih\stria Optina.

48

DIN DISCURSURILE ÎN MEMORIA LUI DOSTOIEVSKI

Dac\ acest ideal social al lui Dostoievski se opune total idealului
acelor oameni de ac]iune înf\]i[a]i în Demonii, tot atît de opuse sînt [i
c\ile de atingere a lor. Acolo, modalitatea o reprezint\ violen]a [i
crima, aici, calea este izbînda moral\ [i, totodat\, dubla biruin]\,
dublul act al propriului spirit de sacrificiu. ~n primul rînd i se cere
persoanei s\ renun]e la libera opinie, la adev\rul autoconfec]ionat, în
numele credin]ei [i adev\rului comun pentru întregul popor. Personalitatea trebuie s\ se încline în fa]a credin]ei mul]imii, nu pentru c\ e
a mul]imii, ci pentru c\ e cea adev\rat\. {i dac\ este a[a, înseamn\ c\
[i mul]imea, în numele acestui adev\r în care crede, trebuie s\ renun]e
[i s\ se lepede de tot ceea ce contravine adev\rului religios.
De]inerea adev\rului nu poate crea privilegii mul]imii, a[a cum nu
poate fi un privilegiu al personalit\]ii individuale. Adev\rul nu poate fi
decît universal, iar mul]imii i se cere s\ slujeasc\ acest adev\r universal,
m\car, [i neap\rat, cu pre]ul sacrific\rii egoismului ei na]ional. Iar
poporul trebuie s\ se justifice în fa]a adev\rului universal, iar mul]imea
trebuie s\-[i pun\ sufletul z\log, dac\ dore[te s\-l salveze.
Adev\rul universal este întruchipat în Biseric\. Idealul [i scopul
final nu stau în mul]ime, care în sine este doar o for]\ auxiliar\, ci în
Biseric\, aceasta fiind obiectul suprem al slujirii, care pretinde fapt\
moral\ nu doar de la o persoan\, ci de la întregul popor.
Deci, Biserica, ideal social pozitiv, baz\ [i scop ale tuturor gîndurilor
[i lucr\rilor noastre, fapt\ a întregului popor, cale dreapt\ întru realizarea acestui ideal  iat\ ultimul cuvînt pîn\ la care a ajuns Dostoievski
[i care i-a luminat întreaga activitate cu o lumin\ profetic\.

Al doilea discurs
(Rostit pe 1 februarie 1882)
M\ voi referi numai la ce e mai important [i esen]ial în activitatea lui
Dostoievski. Cu o fire atît de înzestrat\ [i de complex\, cu neobi[nuita
lui impresionabilitate [i în]elegere pentru toate fenomenele vie]ii,
orizontul s\u spiritual poseda o prea mare densitate de sentimente,
idei [i elanuri pentru a putea fi cuprins într-un scurt discurs. ~ns\,
reac]ionînd la toate cu atîta patos sufletesc, el recuno[tea întotdeauna
un singur lucru ca fiind important [i cu adev\rat necesar, spre care
restul trebuia s\ vin\ de la sine. Aceast\ idee central\, c\reia i-a slujit
Dostoievski în tot ceea ce-a întreprins, era ideea cre[tin\ a unirii liber
consim]ite a tuturor oamenilor, a fr\]iei universale în numele lui
Hristos. Aceast\ idee a propov\duit-o cînd se referea la adev\rata
Biseric\, la ortodoxia universal\ ; tot în ea v\zuse esen]a spiritual\,
nemanifestat\ înc\ a poporului rus, misiunea universal-istoric\ a Rusiei,
acel nou cuvînt pe care ]ara sa trebuia s\-l spun\ lumii. De[i au trecut
deja optsprezece veacuri de cînd acest cuvînt a fost rostit pentru întîia
dat\ de Hristos, în zilele noastre el apare cu adev\rat ca un cuvînt
absolut nou, [i un asemenea propov\duitor al ideii cre[tine, precum a
fost Dostoievski, poate fi pe drept numit profet clarv\z\tor care a
presim]it adev\ratul cre[tinism. Pentru el, Hristos n-a fost doar un fapt
]inînd de trecut, un miracol îndep\rtat [i de neatins. Dac\ Iisus este
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v\zut astfel, atunci cu u[urin]\ se poate face din El un chip mort, bun
de închinat la biseric\ de s\rb\tori, dar pentru care nu exist\ loc în
cadrul vie]ii. ~n cazul acesta, tot cre[tinismul se închide între por]ile
l\ca[ului de cult [i devine ceremonie, rostire de rug\ciune, iar via]a
activ\ r\mîne pe de-a întregul necre[tin\. {i aceast\ Biseric\ exterioar\
con]ine o credin]\ adev\rat\, îns\ o credin]\ atît de slab\, încît e
suficient\ numai în clipele de s\rb\toare. E un cre[tinism de biseric\.
Or, el trebuie s\ existe înainte de orice, c\ci pe p\mînt exteriorul e
anterior l\untricului ; totu[i, acest tip de cre[tinism nu e suficient.
Exist\ un alt aspect ori nivel al cre[tinismului, la care el nu se mul]ume[te cu slujba religioas\, ci vrea s\ îndrume via]a activ\ a omului,
iese din biseric\ [i se instaleaz\ în casele oamenilor. Apanajul lui îl
constituie via]a individual\, l\untric\. ~n acest caz Hristos apare drept
ideal moral suprem, religia se concentreaz\ în etica personal\ [i totul
se întemeiaz\ pe mîntuirea fiec\rui suflet omenesc în parte. {i în acest
tip de cre[tinism exist\ o credin]\, dar [i aici ea e înc\ slab\, e
suficient\ doar vie]ii personale [i treburilor particulare ale omului.
Vorbim, în acest caz, de cre[tinismul casnic. {i el trebuie s\ existe, dar
[i el e insuficient. C\ci abandoneaz\ întregul univers uman, toate
problemele sociale, na]ionale [i universale  pe toate acestea le p\r\se[te [i le trece în st\pînirea principiilor anticre[tine, opuse binelui.
Dac\ religia cre[tin\ este adev\rul absolut, atunci cele de mai sus nu
trebuie s\ se întîmple. Adev\ratul cre[tinism nu trebuie s\ fie numai
casnic sau numai bisericesc  el trebuie s\ fie universal, s\ se extind\
asupra întregii omeniri [i asupra tuturor preocup\rilor umane. Iar dac\
Hristos este cu adev\rat întruparea adev\rului, El nu trebuie s\ r\mîn\
doar o imagine bisericeasc\ ori numai un ideal personal : trebuie s\
afl\m în El un principiu universal-istoric, fundamentul viu [i piatra
unghiular\ a Bisericii Universale. Toate rela]iile [i îndeletnicirile umane
vor trebui definitiv conduse dup\ acela[i principiu moral, în fa]a c\ruia
ne închin\m în biseric\ [i pe care-l recunoa[tem în via]a familial\,
adic\ principiul dragostei, al liberului consim]\mînt [i al unirii fr\]e[ti.
Un asemenea cre[tinism universal a fost vestit [i proferat de Dostoievski.
Cre[tinismul bisericesc [i cel casnic exist\ în realitate  este un
fapt. Cre[tinismul universal înc\ nu s-a instaurat : el r\mîne un obiectiv,
o sarcin\ uria[\, peste puterile omului, se pare. ~n realitate, toate
activit\]ile general-umane  politica, [tiin]a, arta, economia , aflîndu-se
în afara principiului cre[tin, în loc s\-i reuneasc\ pe oameni, îi dezbin\
[i-i izoleaz\, c\ci toate aceste activit\]i sînt guvernate de egoism [i
interes personal, de concuren]\ [i lupt\ ; ele genereaz\ asuprire [i
constrîngeri. La o asemenea realitate, asemenea fapte.
Dar aici se afl\ meritul, aici st\ întreaga însemn\tate a unor oameni
ca Dostoievski, care nu se supun puterii faptelor [i nici nu le slujesc.
~mpotriva for]ei oarbe a ceea ce exist\, ei vin cu puterea sufleteasc\ a
credin]ei în adev\r [i bine  în ceea ce trebuie s\ fie. ~n a nu fi ispitit
de st\pînirea concret\ a r\ului [i în a nu te dezice, în numele acestuia, de
binele nev\zut st\ fapta credin]ei, întreaga putere a omului. Cine nu
este capabil de o asemenea fapt\ nu va face nimic pentru omenire, nimic
nu-i va spune. Oamenii faptelor tr\iesc prin via]a altora, dar nu ei sînt
cei care creeaz\ via]a. Cei care f\uresc via]a sînt oamenii credin]ei. Cei
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numi]i vis\tori, utopici, ciuda]i  tot ei sînt prorocii, oamenii cu adev\rat
cei mai buni, conduc\torii umanit\]ii. Un astfel de om pomenim ast\zi.
F\r\ a fi tulburat de caracterul anticre[tin al întregii noastre vie]i [i
activit\]i, f\r\ a fi marcat de lipsa de via]\ [i de iner]ia cre[tinismului
nostru, Dostoievski a crezut [i a propov\duit cre[tinismul viu [i energic,
Biserica universal\, cauza ortodoxiei universale. Nu a vorbit doar
despre ceea ce exist\, ci despre ceea ce trebuie s\ fie. S-a referit la
Biserica ortodox\ universal\ nu doar ca institu]ie divin\, ci [i ca ]el al
unirii întregii omeniri în numele [i în spiritul lui Hristos  în spiritul
iubirii [i al milei, al faptei curajoase [i al jertfei de sine. Adev\rata
Biseric\, propov\duit\ de Dostoievski, e universal\ în primul rînd în
sensul c\ în ea va trebui s\ dispar\, în cele din urm\, divizarea omenirii
în neamuri [i popoare, rivale [i du[mane. Toate popoarele, f\r\ s\-[i
piard\ caracterul na]ional, ci doar eliberîndu-se de egoismul lor na]ional, pot [i trebuie s\ se uneasc\ pentru cauza comun\ a rena[terii
universale. De aceea, Dostoievski nu a putut, referindu-se la Rusia, s\
aib\ în vedere diferen]ierea na]ional\. Dimpotriv\, întreaga misiune a
poporului s\u a considerat-o slujirea adev\ratului cre[tinism, în care
nu exist\ nici grec, nici evreu. Ce-i drept, el a v\zut în ru[i poporul
ales de Dumnezeu, dar ales nu pentru rivalitate cu alte popoare, nici
pentru domina]ie [i suprema]ie asupra lor, ci pentru libera servire a
acestora [i pentru înf\ptuirea, într-o fr\]easc\ unire cu ele, a adev\ratei
universalit\]i sau a Bisericii universale.
Niciodat\ Dostoievski n-a idealizat poporul [i nici nu i s-a închinat
ca unui idol. El credea în Rusia [i-i prezicea un viitor m\re], îns\
principala garan]ie a acestui viitor îl constituia, în ochii s\i, tocmai
faptul c\ egoismului na]ional [i exclusivismul sînt slab dezvoltate la
poporul rus. Dou\ tr\s\turi ale acestui popor îi erau cu deosebire
scumpe lui Dostoievski. Mai întîi, capacitatea ie[it\ din comun de a-[i
însu[i spiritul [i ideile altor popoare, de a se întrupa în esen]a spiritual\
a tuturor na]iunilor  însu[ire care s-a exprimat mai ales în poezia lui
Pu[kin. Apoi, o tr\s\tur\ [i mai important\, semnalat\ de Dostoievski,
o reprezint\ con[tiin]a p\c\to[eniei sale, incapacitatea de a în\l]a
propria imperfec]iune la rang de lege [i de drept, neputin]a de a se
complace în aceast\ stare : de aici n\zuin]a spre o via]\ mai bun\,
dorin]a de purificare [i de fapte m\re]e. F\r\ aceasta nu poate fi
conceput\ o activitate adev\rat\, nici pentru individ ca atare, nici
pentru popor ca întreg. Oricît de jos ar dec\dea un om sau un popor,
oricît\ tic\lo[ie i-ar umple via]a, el poate trece peste aceast\ situa]ie [i
s\ se înal]e, dac\ vrea, adic\ dac\ î[i recunoa[te faptele nesocotite,
doar ca fiind nesocotite, doar ca un fapt ce nu trebuie s\ existe, [i dac\
nu face din acest fapt nechibzuit un principiu [i o lege absolut\, nu-[i
ridic\ p\catul la rang de adev\r. ~ns\, dac\ un om sau un popor nu se
împac\ cu realitatea sa urît\ [i o consider\ drept un p\cat, înseamn\ c\
el are deja o anumit\ reprezentare sau idee, ori numai un presentiment,
al unei alte vie]i, mai bune, care trebuie s\ fie. Iat\ de ce Dostoievski
a sus]inut c\ poporul rus, cu toat\ aparen]a sa de s\lb\ticie, poart\ în
adîncul sufletului o alt\ imagine, chipul lui Hristos, iar atunci cînd va
veni vremea, ~l va ar\ta aievea celorlalte popoare [i le va chema s\
vin\ la El [i, împreun\ cu ele, va împlini ]elul universal.
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Or, acest ]el, adic\ adev\ratul cre[tinism, este universal nu doar în
sensul c\ trebuie s\ uneasc\ toate popoarele printr-o singur\ credin]\,
ci important e c\ trebuie s\ uneasc\ [i s\ împace toate lucr\rile umane
într-o singur\ cauz\ comun\, f\r\ de care [i credin]a universal\ ar fi
doar o formul\ abstract\ [i o dogm\ moart\. Dostoievski nu numai c\
a propov\duit unirea tuturor lucr\rilor, sau, cel pu]in, a celor mai
importante dintre ele, într-o singur\ idee cre[tin\, ci a [i ilustrat-o,
într-o anumit\ m\sur\, prin propria-i activitate. Fiind om religios, el
era totodat\ un gînditor pe deplin liber [i un artist viguros. La Dostoievski
aceste trei laturi, aceste trei activit\]i superioare nu se delimitau [i nu
se excludeau reciproc, ci se contopeau în toate ac]iunile sale. ~n
propriile convingeri el nu desp\r]ea niciodat\ adev\rul de bine [i
frumos ; în crea]ia sa artistic\ nu izola frumuse]ea de bine [i adev\r. {i
avea dreptate, întrucît acestea trei coexist\ numai unite fiind. Binele,
separat de adev\r [i frumuse]e, e doar o senza]ie nedefinit\, un elan
lipsit de for]\, adev\rul abstract este o vorb\ goal\, iar frumuse]ea f\r\
bine [i adev\r e un idol. Pentru Dostoievski, ele erau doar trei chipuri
inseparabile ale unei idei depline. Deschizîndu-se în Hristos, nem\rginirea sufletului uman, care e capabil\ s\ cuprind\ în sine întreaga
nem\rginire a divinit\]ii, aceast\ idee reprezint\ totodat\ [i binele
superior, [i supremul adev\r, [i des\vîr[ita frumuse]e. Adev\rul e
binele pl\smuit de mintea uman\ ; frumuse]ea e acela[i bine [i acela[i
adev\r, întrupate într-o form\ concret\ de via]\. {i este întruparea lui
deplin\  în toate exist\, deja, [i finalitate, [i scop, [i des\vîr[ire ; iat\
de ce Dostoievski spunea c\ frumuse]ea va salva omenirea.
Lumea nu trebuie salvat\ cu for]a. Scopul nu st\ în simpla reunire
a tuturor p\r]ilor omenirii [i a tuturor lucr\rilor umane într-o cauz\
comun\. Ne putem imagina c\ oamenii lucreaz\ împreun\ la una din
marile probleme, c\ spre ea î[i canalizeaz\ [i ei îi subordoneaz\
activit\]ile lor private ; totu[i, dac\ aceast\ problem\ le-a fost impus\,
dac\ pentru ei ea este ceva fatal [i insistent, dac\ au fost uni]i dintr-un
instinct orb ori printr-o convingere din afar\  atunci, chiar dac\ o
asemenea comuniune ar cuprinde întreaga lume, aceasta nu va fi
adev\rata omenire, ci doar un uria[ furnicar. Mostre de asemenea
furnicare au existat, [tim, în statele despotice din R\s\rit  în China, în
Egipt ; în cadru restrîns ele au fost înf\ptuite nu cu mult timp în urm\
de comuni[tii din America de Nord. ~mpotriva unui astfel de furnicar
s-a ridicat cu toat\ for]a Dostoievski, care a v\zut în ele antipodul
idealului s\u social. Acest ideal necesit\ nu numai unirea tuturor
oamenilor [i a tuturor for]elor umane, ci, mai important, unirea lor
uman\. Problema nu se afl\ în unitate, ci în liberul consim]\mînt
la unire. Nu st\ în importan]a [i m\re]ia sarcinii comune, ci în recunoa[terea ei suficient\.
Premisa final\ a adev\ratei universalit\]i o reprezint\ libertatea.
Dar unde e garan]ia c\ oamenii vor tinde înspre unire în mod liber, [i
nu se vor împr\[tia care încotro, du[m\nindu-se [i nimicindu-se între
ei, cum deja vedem c\ se întîmpl\ ? Chez\[ia e una singur\ : nem\rginirea sufletului omenesc, care nu-i permite fiin]ei umane s\ se opreasc\
definitiv [i s\ se mul]umeasc\ cu un lucru par]ial, m\runt [i nedes\vîr[it, ci îl oblig\ s\ depun\ eforturi [i s\ caute via]a universal\ deplin\,
cauza comun\ a întregii lumi.
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Credin]a în aceast\ nem\rginire a sufletului omenesc ne-a dat-o
cre[tinismul. Din toate religiile, doar cre[tinismul a[az\ în rînd cu
des\vîr[irea divin\ des\vîr[irea uman\, în care deplin\tatea dumnezeiasc\ tr\ie[te întrupat\. Iar dac\ realitatea deplin\ a nem\rginirii
sufletului uman a fost înf\ptuit\ de Hristos, atunci posibilitatea, scînteia
acestei infinit\]i [i deplin\t\]i exist\ în fiecare suflet uman, chiar aflat
pe treapta cea mai de jos a dec\derii, [i aceasta ne-a ar\tat-o Dostoievski
prin personajele sale preferate.
Plenitudinea cre[tinismului o constituie universalitatea, [i întreaga
via]\ a lui Dostoievski a fost un avînt entuziast c\tre universalitate.
Nu vrem s\ credem c\ via]a lui s-a consumat f\r\ rost. Vrem s\
credem c\ societatea noastr\ n-a plîns în zadar, într-o atît de bun\
în]elegere, moartea lui Dostoievski. ~n urma sa n-a l\sat nici o teorie,
nici un sistem, nici un fel de plan ori proiect. ~ns\ principiul c\l\uzitor
[i scopul, m\rea]a sarcin\ ob[teasc\ [i ideea au fost formulate de el la
un nivel nemaipomenit de înalt. ~i va fi ru[ine societ\]ii ruse dac\ va
coborî ideea social\ de la aceast\ în\l]ime [i va înlocui marea cauz\
comun\ cu micile ei interese profesionale [i de cast\, sub diferite
nume sonore. Desigur, orice om, chiar con[tientizînd marea problem\
universal\, î[i are propriile obliga]ii [i preocup\ri, î[i are profesia [i
specialitatea sa. Or, ele nu trebuie cîtu[i de pu]in abandonate, cît\
vreme nu contravin prin nimic legii morale. Cauza universal\ de aceea
e universal\, întrucît poate reuni totul [i nu exclude nimic, în afara
r\ut\]ii [i a p\catului. Din partea noastr\ se cere doar s\ nu punem în
locul marelui întreg tot mica noastr\ parte, s\ nu ne izol\m în lucrarea
noastr\ individual\, ci s\ ne str\duim a o pune în leg\tur\ cu cauza
întregii omeniri, s\ nu pierdem niciodat\ din vedere aceast\ mare
cauz\, s\ o situ\m mai presus [i înainte de toate, iar toate celelalte 
mai apoi. Nu st\ în puterea noastr\ s\ decidem cînd [i în ce mod se va
înf\ptui marea cauz\ a unit\]ii universale. Dar s\ ne-o propunem ca
sarcin\ major\, s\ o slujim prin toate faptele noastre  depinde de noi.
E în puterea noastr\ s\ spunem : iat\ ce dorim, iat\ ]elul major pe care
vrem s\-l atingem, iat\ stindardul nostru  iar altceva nu accept\m.

Al treilea discurs
(Rostit pe 19 februarie 1885)
~n timpul domniei lui Alexandru al II-lea s-a încheiat formarea
natural\, exterioar\ a Rusiei, constituirea trupului ei, [i a început în
chinuri [i dureri procesul na[terii ei spirituale. Orice nou\ na[tere,
orice proces de crea]ie, ce introduce elementele existente în noi forme
[i combina]ii, este inevitabil precedat de fermenta]ia acestor elemente.
Cît\ vreme se alc\tuia trupul Rusiei [i se n\[tea statul, poporul, de la
prin]i [i o[tirile lor [i pîn\ la ultimul plugar, hoin\rea prin întreaga ]ar\.
~n Rusia, to]i h\l\duiau de capul lor. Aceast\ fermenta]ie exterioar\ a
determinat consolidarea, tot exterioar\, a statului, pentru orînduirea
Rusiei într-un singur trup puternic. (...)
Or, în orice activitate uman\, fizic\ ori spiritual\, de mai mic\ sau
mai mare importan]\, sînt deopotriv\ de însemnate ambele probleme :
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ce trebuie f\cut [i cine face ? Un lucr\tor slab, nepreg\tit, poate s\
strice [i cel mai bun lucru. Obiectul activit\]ii [i calitatea executantului
sînt inseparabil legate în orice proces : iar acolo unde aceste dou\
laturi sînt distincte nu va rezulta nimic bun. Atunci, înainte de toate,
lucrarea urm\rit\ se scindeaz\. Pe de o parte, apare imaginea unui
mod de via]\ perfect, se instaureaz\ un anumit ideal social. ~ns\
acest ideal este perceput independent de orice activitate l\untric\ a
omului însu[i : el const\ doar într-un mod de via]\ economico-social\,
prestabilit [i impus din afar\ ; de aceea, tot ce poate face omul pentru
atingerea acestui ideal exterior se reduce la înl\turarea piedicilor
exterioare din calea lui. ~n felul acesta, însu[i idealul ]ine exclusiv de
viitor, în prezent omul are de-a face numai cu ceea ce se opune acestui
ideal [i întreaga lui activitate, de la idealul inexistent, se orienteaz\
totalmente spre distrugerea a ceea ce exist\ ; [i, întrucît ceea ce exist\
se sprijin\ pe oameni [i pe societate, toat\ aceast\ lucrare se transform\ în constrîngere îndreptat\ împotriva omului [i a întregii societ\]i.
Pe nesim]ite, idealul ob[tesc ajunge s\ fie substituit de o activitate antisocial\. La întrebarea : ce e de f\cut ? se ob]ine un r\spuns limpede [i
precis : trebuie uci[i to]i adversarii viitoarei orînduiri ideale, adic\ to]i
ap\r\torii orînduirii prezente.
~n cazul unei asemenea rezolv\ri a chestiunii, e întru totul de prisos
s\ te mai întrebi dac\ f\ptuitorii sînt preg\ti]i. Pentru o astfel de servire
a idealului ob[tesc natura uman\, în starea ei actual\ [i din perspectiva
celor mai rele laturi ale sale, se dovede[te pe deplin preg\tit\ [i apt\.
~ntru atingerea idealului ob[tesc pe cale distructiv\ toate patimile
oarbe, toate for]ele elementare, nocive [i ira]ionale, ale umanit\]ii î[i
vor g\si locul [i menirea ; un astfel de ideal social se bazeaz\ în
întregime pe r\ul ce guverneaz\ în lume. El nu pune în fa]a slujitorilor
s\i nici un fel de condi]ii morale, nu are nevoie de for]ele spirituale, ci
de constrîngerea fizic\, el nu reclam\ schimbarea l\untric\ a omenirii,
ci transformarea ei exterioar\.
~nainte de apari]ia cre[tinismului, poporul iudeu a[tepta venirea
împ\r\]iei lui Dumnezeu [i majoritatea în]elegea prin aceasta o schimbare exterioar\, prin for]\, ce urma s\ ofere domnia poporului ales [i
s\-i nimiceasc\ du[manii. Oamenii care a[teptau o asemenea împ\r\]ie,
sau cel pu]in cei mai hot\rî]i [i mai zelo[i dintre ei, aveau un r\spuns
limpede [i precis la întrebarea ce e de f\cut ? : s\ se ridice împotriva
Romei [i s\-i stîlceasc\ în b\t\i pe solda]ii romani. {i au procedat
întocmai  au început s\-i snopeasc\ pe romani, apoi au fost ei în[i[i
nimici]i. Cauza pentru care luptau a fost ratat\, iar romanii au ruinat
Ierusalimul. Numai cî]iva dintre fiii lui Israel în]elegeau prin împ\r\]ia
ce va s\ vin\ ceva mai profund [i mai radical, un alt du[man, cu mult
mai înfrico[\tor [i mai ascuns decît romanii, [i c\utau un alt fel de
izbînd\, mai dificil\ [i, de aceea, mai rodnic\. Pentru ace[ti oameni, la
întrebarea : ce e de f\cut ? exista un singur r\spuns, enigmatic [i
nedefinit, pe care nu l-au putut cuprinde în]elep]ii lui Israel. Adev\rat,
adev\rat î]i spun : dac\ un om nu este n\scut din nou, nu poate vedea
împ\r\]ia lui Dumnezeu. Doar o mîn\ de oameni care nu [i-au pierdut
cump\tul în fa]a acestui straniu [i imprecis r\spuns, care au acceptat
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noua na[tere [i au crezut în împ\r\]ia spiritual\ a lui Dumnezeu i-au
înfrînt pe romani [i au cucerit lumea. {i la noi acum, în perioada
fr\mînt\rii spirituale, în timp ce adep]ii idealului social, tot atît de
exterior [i de superficial precum împ\r\]ia materiali[tilor iudei, sporesc
[i ucid, îi nimicesc pe al]ii [i pier ei în[i[i în zadar, lipsi]i de slav\, iar
al]ii fie c\ se pierd în h\]i[urile min]ii, fie c\ se împotmolesc în egoismul
indiferent, apar doar pu]ini oameni care, nemul]umindu-se cu nici un fel
de scopuri ori idealuri de suprafa]\, simt [i anun]\ caracterul inevitabil
al unei transform\ri morale profunde [i indic\ premisele noii na[teri
spirituale a Rusiei [i a întregii omeniri. Primul din ace[ti cî]iva prevestitori ai viitorului Rusiei [i umanit\]ii a fost, indiscutabil, Dostoievski,
pentru c\ a întrez\rit mai profund decît to]i esen]a viitoarei împ\r\]ii,
a prorocit-o mai puternic [i mai entuziast. Principalul avantaj al concep]iei
dostoievskiene const\ tocmai în acest fapt care i se [i imput\ uneori :
absen]a sau, mai bine zis, respingerea con[tient\ a oric\rui ideal social
exterior, adic\ a idealului care nu este legat de transformarea l\untric\
a omului ori de na[terea lui din nou. O asemenea na[tere nu este
necesar\ pentru a[a-zisul ideal social. Acesta se mul]ume[te cu natura
uman\ a[a cum este ea ; este un ideal rudimentar [i superficial, [i noi
[tim c\ încerc\rile de a-l realiza nu fac decît s\ consolideze [i s\
sporeasc\ r\ul [i ira]ionalul ce guverneaz\ deja în lume. Un astfel de
ideal grosier [i superficial, ateu [i inuman, nu g\sim la Dostoievski  [i
în aceasta const\ primul lui merit. El cuno[tea prea bine toate abisurile
dec\derii umane, [tia c\ r\utatea [i nebunia alc\tuiesc fundamentul
firii noastre denaturate [i c\, luînd aceast\ denaturare drept norm\, nu
vom putea ajunge decît la constrîngere [i haos.
Cît\ vreme fundamentul obscur al firii noastre, rele în egoismul ei
exclusivist [i nebun\ în str\duin]a de a-l înf\ptui, raportînd totul la
sine [i determinînd totul prin sine, cît\ vreme posed\m cu eviden]\,
neconvertit\, aceast\ baz\ întunecat\, iar acest p\cat originar nu este
zdrobit, pentru noi nu este posibil\ nici o fapt\ adev\rat\, iar întrebarea
ce e de f\cut ? î[i pierde sensul logic. Imagina]i-v\ o mul]ime de oameni
orbi, surzi, schilozi, demoniza]i [i c\, deodat\, din mijlocul gloatei
r\sun\ întrebarea : ce e de f\cut ? Singurul r\spuns în]elept în acest caz
este : c\uta]i-v\ lecuirea ; pîn\ nu v\ t\m\dui]i nu va exista nimic de
f\cut pentru voi ; iar cît\ vreme v\ da]i drept s\n\to[i, pentru voi nu
exist\ vindecare (...).
Dac\ religia cre[tin\ este religia mîntuirii, dac\ ideea cre[tin\ const\
în t\m\duire, în reunirea intern\ a tuturor principiilor, a c\ror discordie
înseamn\ moarte, atunci esen]a adev\ratei fapte cre[tine const\ în
ceea ce numim în limbajul logicii  sintez\, iar în limbajul moralei 
împ\care.
Prin aceast\ tr\s\tur\ general\ a desemnat Dostoievski menirea
Rusiei, în discursul s\u despre Pu[kin. A fost ultimul lui cuvînt,
testamentul s\u. {i aici era infinit mai mult decît un simplu apel la
sentimente pa[nice în numele larghe]ei sufletului rusesc : aici era deja
cuprins\ [i indica]ia privitoare la sarcinile istorice pozitive sau, mai
bine spus, la obliga]iile Rusiei. Nu degeaba atunci s-a sim]it [i s-a spus
c\ disputa dintre slavofilism [i occidentalism a fost abrogat\, iar
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abrogarea acesteia (deci, în idee, suprimarea istoricei discordii seculare
dintre R\s\rit [i Apus) înseamn\ a g\si pentru Rusia o nou\ situa]ie
moral\, a o scuti de necesitatea continu\rii luptei anticre[tine dintre
R\s\rit [i Apus [i de a-i încredin]a marea îndatorire de a se afla moral
în serviciul R\s\ritului [i Apusului, împ\cîndu-le pe amîndou\ în sine.
{i n-au fost inventate pentru Rusia aceast\ îndatorire [i aceast\
menire, ci îi sînt date de credin]a cre[tin\ [i de istorie.
Delimitarea R\s\rit-Apus în sensul vrajbei [i antagonismului, al
du[m\niei [i urii reciproce, o asemenea separare nu trebuie s\ existe
în sînul cre[tinismului, iar dac\ ea a ap\rut, e un mare p\cat [i o mare
nenorocire. Dar, tocmai în perioada cînd, `n Bizan], se s\vîr[ea acest
mare p\cat, Rusia se n\[tea pentru r\scump\rarea lui. Preluînd de la
Bizan] cre[tinismul ortodox, Rusia e `ntr-un fel datoare s\ asimileze
pentru totdeauna, împreun\ cu sfin]enia dumnezeiasc\, [i p\catele
istorice ale Imperiului Bizantin, care [i-a preg\tit singur propriul sfîr[it ?
Dac\, în pofida plenitudinii ideii cre[tine, Bizan]ul a trezit din nou marea
controvers\ mondial\ [i, în cadrul acestei controverse, a luat partea
R\s\ritului, atunci destinul acestuia nu ne este exemplu, ci lec]ie.
De la început Providen]a a plasat Rusia între Orientul necre[tin [i
forma apusean\ a cre[tinismului  între p\gînism [i latinitate ; [i, în
timp ce Bizan]ul, aflat într-o du[m\nie unilateral\ cu Apusul, impregnîndu-se tot mai mult de principii exclusiv apusene [i transformîndu-se
într-o împ\r\]ie asiatic\, se dovede[te a fi deopotriv\ de neputincios [i
împotriva crucia]ilor latini [i împotriva barbarilor musulmani, [i va fi,
în cele din urm\, cucerit de ultimii, Rusia reu[e[te cu un succes
incontestabil s\ se apere [i de R\s\rit [i de Apus, respinge `n mod
triumf\tor [i p\gînismul [i latinitatea. Aceast\ lupt\ exterioar\ cu ambii
adversari era necesar\ pentru constituirea exterioar\ [i consolidarea
Rusiei, pentru formarea trupului ei statal. Iat\ îns\ c\ aceast\ problem\ exterioar\ a fost rezolvat\, trupul Rusiei s-a constituit [i a crescut,
for]ele str\ine nu mai pot s\-l înghit\, iar vechiul antagonism î[i pierde
sensul. Rusia a ar\tat în suficient\ m\sur\ [i R\s\ritului [i Apusului
capacit\]ile ei fizice în lupta cu ele  nu r\mîne decît s\ le arate for]a
ei spiritual\ în împ\care. (...)
~ntr-adev\r, dac\ pentru noi cuvîntul lui Dumnezeu este mai adev\rat
decît toate considera]iile umane, iar problema împ\r\]iei lui Dumnezeu
ne e mai scump\ decît toate interesele p\mînte[ti, atunci în fa]a noastr\
se deschide calea împ\c\rii cu adversarii no[tri istorici. {i nu vom spune :
vor merge, oare, la pace în[i[i potrivnicii no[tri, cum vor reac]iona [i
care le va fi r\spunsul ? Con[tiin]a altora nu ne este cunoscut\, iar
problemele str\ine nu stau în puterea noastr\. Nu e în puterea noastr\
ca al]ii s\ aib\ o p\rere bun\ despre noi, dar st\ în puterea noastr\ s\
fim demni de aceast\ p\rere. {i nu trebuie s\ ne gîndim la ceea ce ne
vor spune nou\ al]ii, ci la ceea ce vom spune noi lumii.
~ntr-o discu]ie, Dostoievski a aplicat Rusiei viziunea lui Ioan Teologul
privitoare la femeia înve[mîntat\ în soare [i care dorea s\ nasc\ în
chinuri un prunc de parte b\rb\teasc\ : femeia e Rusia, iar cel n\scut
de ea e noul Cuvînt pe care aceast\ ]ar\ trebuie s\-l spun\ lumii. O
astfel de t\lm\cire a m\re]ului semn poate fi adev\rat\ sau nu, îns\
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noul Cuvînt al Rusiei a fost intuit corect de Dostoievski. Este cuvîntul
de împ\care pentru R\s\rit [i Apus, în alian]a ve[nicului adev\r al lui
Dumnezeu [i a libert\]ii omului.
Aceasta este înalta menire [i îndatorire a Rusiei [i acesta e idealul
social al lui Dostoievski. Fundamentul lui îl reprezint\ rena[terea
moral\ [i fapta spiritual\ nu numai a unei singure persoane, ci a
întregii societ\]i [i a întregului popor. Ca [i odinioar\, un asemenea
ideal nu le este clar înv\]\torilor israeli]i, îns\ în el este adev\rul [i el
va cuceri lumea.
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DESPRE LEGENDA
MARELE INCHIZITOR
{i a zis Domnul Dumnezeu : «Iat\ Adam s-a f\cut ca unul dintre Noi,
cunoscînd binele [i r\ul. {i acum nu cumva s\-[i întind\ mîna [i s\ ia
roade din pomul vie]ii, s\ m\nînce [i s\ tr\iasc\ în veci !...» De aceea
l-a scos Domnul Dumnezeu din gr\dina cea din Eden, ca s\ lucreze
p\mîntul, din care fusese luat.
Facerea 3, 22-23

~ntr-una din scrierile fantastice[1], Gogol poveste[te cum un b\trîn
c\m\tar, aflat în pragul mor]ii, a invitat un pictor [i l-a rugat insistent
s\-i fac\ portretul ; o dat\ treaba început\, artistul a sim]it brusc o
repulsie de neînvins fa]\ de ceea ce f\cea [i, în plus, o fric\ inexplicabil\. C\m\tarul nu sl\bea din ochi lucrarea ; pe chipul lui se a[ternuser\ triste]ea [i nelini[tea, îns\, cînd v\zu c\ ochii, cel pu]in, i-au
fost prin[i pe pînz\, fa]a i s-a luminat de bucurie. Pictorul s-a îndep\rtat
cî]iva pa[i pentru a-[i privi mai bine tabloul, dar n-a izbutit s\ se uite
prea bine, c\ [i începuser\ s\-i tremure genunchii : în ochii chipului
zugr\vit lic\rea via]a, via]a adev\rat\, tocmai cea care se stingea în model
[i, prin cine [tie ce vraj\ tainic\, trecuse în copie. Maestrul sc\p\ paleta
[i penelul din mîini [i ie[i însp\imîntat din înc\pere. Peste cîteva ore
c\m\tarul î[i d\du sufletul ; pictorul sfîr[i într-o m\n\stire.
Nu [tim de ce aceast\ povestire ne-a venit involuntar în minte, în
clipa în care ne-am gîndit s\ vorbim despre celebra legend\ a lui
Dostoievski. Un oarece adev\r pare s\ str\pung\ întreaga ]es\tur\
fantastic\ a povestirii [i e posibil ca el s\ o fi scos în lumina con[tiin]ei
dintr-un [ir de alte cîteva istorisiri pe jum\tate uitate, f\cînd leg\tura
cu problema care ne intereseaz\. S\ fi exprimat Gogol aici vreo tain\
a spiritului creator, pe care a descoperit-o el însu[i în forul s\u l\untric ?
Aceast\ via]\ trecut\ în oper\, aceast\ dorin]\ trist\ de a nu muri
înainte ca acest transfer s\ se produc\ ne amintesc parc\ un lucru
important din destinul pictorilor în[i[i, al poe]ilor [i compozitorilor.
Numai c\ aici cel întruchipat [i cel ce întruchipeaz\ sînt persoane
distincte  prin aceast\ separare era mascat\ o alegorie ascuns\. Uni]i-i
pe cei doi [i ve]i ob]ine reprezentarea destinului [i a personalit\]ii
oric\rui talent artistic de excep]ie.
Acolo de unde nimeni nu s-a întors exist\, desigur, via]\ : noi îns\
nu [tim nimic despre ea [i, dup\ toate probabilit\]ile, e o via]\ cu totul
aparte, prea abstract\ pentru dorin]ele noastre vii, întrucîtva rece [i
fantomatic\. Iat\ de ce omul se aga]\ cu atîta t\rie de p\mînt, iat\ de
ce îi este atît de team\ s\ se desprind\ de el ; or, cum aceast\ desprindere mai devreme sau mai tîrziu devine inevitabil\, el se str\duie[te
din r\sputeri ca desp\r]irea de p\mînt s\ nu fie total\. Setea de
nemurire, de nemurire p\mînteasc\  este sentimentul cel mai uimitor
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[i neîndoielnic al fiin]ei umane. Poate de aceea ne iubim atît de mult
copiii, tremur\m pentru via]a lor mai ceva decît pentru a noastr\, deja
ofilit\ ; iar atunci cînd se întîmpl\ s\ avem bucuria de a tr\i pîn\ ce [i
ei au urma[i ne ata[\m de nepo]i mai puternic decît de p\rin]ii lor.
Pîn\ [i în momentele de îndoial\ profund\ cu privire la existen]a de
dincolo de moarte, g\sim aici un strop de împ\care : chiar dac\ noi
murim, r\mîn copiii no[tri, iar dup\ ei  urma[ii lor (Adolescentul ),
spunem în sinea noastr\, lipindu-ne strîns de nepre]uitul p\mînt. Dar
aceast\ nemurire, aceast\ via]\ a sîngelui nostru dup\ ce ajungem o
mîn\ de ]\rîn\ nu e nici pe departe deplin\ : este o existen]\ sfî[iat\,
fragmentat\ într-o sumedenie de genera]ii, ea nu p\streaz\ acel lucru
de seam\, pe care-l iubim în noi în[ine  individualitatea noastr\,
întreaga personalitate. Cu mult mai deplin\ e existen]a dobîndit\ în
marile crea]ii spirituale ; aici creatorul î[i eternizeaz\ personalitatea cu
toate caracteristicile ei, cu toate meandrele gîndirii sale, cu toate
ascunzi[urile propriei con[tiin]e. Uneori el nu vrea s\-[i dezv\luie
vreuna din fa]etele sufletului s\u [i, totu[i, setea de nemurire z\g\zuit\
în el, dorin]a de a avea o via]\ deosebit\, distinct\ de a celorlal]i e atît
de puternic\, încît el dose[te, mascheaz\ [i las\, în cele din urm\, s\
se vad\ în crea]iile sale reflexia acestei fa]ete : vor trece secole  [i
tr\s\tura în cauz\ se descoper\, apare imaginea complet\ a celui care
deja nu se mai teme s\ se jeneze în fa]a semenilor. ~nal]\ o piramid\
mai înalt\ decît tine, omule s\rman, spune, p\truns parc\ de aceste
sim]\minte, Gogol 1.
~n orice caz, sentimentul de bucurie încercat în timpul crea]iei
arunc\ cel pu]in o gean\ de lumin\ în acea bezn\ ce împresoar\, de
regul\, sufletul marilor poe]i, pictori, compozitori. Izola]i adesea aproape
total de lumea vie din jurul lor, de bucuriile [i triste]ile acesteia, se simt
lega]i peste veacuri de alte genera]ii de oameni, se implic\ mental în
via]a acestora, le ajut\ în munc\, se bucur\ o dat\ cu ele. Este o via]\
ciudat\, într-o oarecare m\sur\ fantastic\, ale c\rei tr\s\turi le observ\m, totu[i, dac\ parcurgem cu aten]ie toate biografiile celebre. Nu în
zadar regretatul profesor Usov, naturalist, dar [i cunosc\tor al artei,
numea lumea ei o lume a iluziilor 2.
De remarcat c\ aproape la fiecare creator din sfera artei exist\ un
centru, mai rar cîteva, dar întotdeauna pu]ine, în jurul c\rora se
grupeaz\ toate operele sale : acestea din urm\ par a fi încerc\ri de a
exprima o anume idee chinuitoare, iar cînd ea este, în sfîr[it, enun]at\, 
apare o crea]ie înc\lzit\ de dragostea adînc\ a autorului [i sc\ldat\ de
o lumin\ nemuritoare pentru al]ii, ale c\ror min]i [i inimi se simt atrase
de el cu o putere irezistibil\. A[a au fost Faust la Goethe, Simfonia a 9-a
la Beethoven, Madona Sixtin\ la Rafael. Sînt realiz\ri de vîrf ale
activit\]ii psihice, omenirea le îndr\ge[te [i le recunoa[te ca fiind
apogeele pe care le poate ea atinge în cele mai bune momente ale
sale, momente care sînt, desigur, rare în istoria universal\, la fel cum
rare sînt [i clipele de deosebit\ iluminare în via]a fiec\rui om.
1. Arabescuri. Partea a 2-a : Via]a.
2. V.P. Ivan]ov, Amintiri despre concep]ia lui S.A. Usov privitoare la art\, in
Probleme de filosofie [i psihologie, vol. III, Moscova, 1890.
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La una din crea]iile de acest gen inten]ion\m s\ ne [i oprim. O
crea]ie marcat\ de o suferin]\ aparte, ca, de altfel, întreaga oper\ a
scriitorului, ca îns\[i persoana sa. Este vorba de Legenda Marelui
Inchizitor a lui Dostoievski. Dup\ cum se [tie, ea constituie doar un
episod din ultimul s\u roman, Fra]ii Karamazov, îns\ leg\tura ei cu
fabula acestei opere e atît de firav\, încît poate fi analizat\ ca o crea]ie
distinct\. ~n schimb, în locul leg\turii exterioare între acest episod [i
Fra]ii Karamazov exist\ una interioar\ : Legenda reprezint\ parc\
sufletul întregii opere, ce doar se grupeaz\ în jurul ei, precum varia]iunile în jurul temei ; în ea s\l\[luie[te o idee scump\ autorului, f\r\ de
care n-ar fi fost scris nu numai acest roman, ci [i multe alte crea]ii : cel
pu]in ar fi fost lipsite de episoadele cele mai bune [i mai profunde.

I
~nc\ în 1870, într-o scrisoare din 25 martie, adresat\ lui A.N. Maikov [2],
Dostoievski pomenea, printre altele, de proiectul unui mare roman, la
care chibzuise pe parcursul ultimilor doi ani [i pe care inten]iona s\-l
a[tearn\ pe hîrtie acum, profitînd de timpul liber. Ideea acestei c\r]i,
spune el în scrisoare, e cea pe care deja o cunoa[te]i. Va fi ultimul meu
roman. Ca întindere se compar\ cu R\zboi [i pace, [i ideea o ve]i
g\si l\udabil\, dup\ cum mi-am putut da seama din precedentele
noastre discu]ii. Romanul va fi alc\tuit din cinci nuvele ample (cîte 15
coli de fiecare ; în doi ani întregul plan s-a copt în minte). Nuvelele sînt
absolut independente, a[a c\ pot fi chiar [i vîndute separat. Prima o
voi încredin]a lui Ka[piriov 1 : ac]iunea ei se petrece înc\ prin anii
patruzeci. Titlul întregului roman va fi Via]a marelui p\c\tos, dar
fiecare dintre nuvele va avea un nume distinct. Problema central\ ce
va fi abordat\ aici este cea cu care m-am chinuit con[tient [i incon[tient întreaga-mi via]\ : existen]a lui Dumnezeu. De-a lungul vie]ii,
eroul e ba ateu, ba credincios, ba fanatic [i sectanct, ba ateu, din nou.
A doua nuvel\ se desf\[oar\ în întregime la m\n\stire : în ea mi-am
pus toate speran]ele. Se va spune, poate, în sfîr[it, c\ nu to]i scriitorii
sînt oameni de nimic. Doar dumneavoastr\ m\ dest\inui, Apollon
Nikolaevici : drept personaj principal în aceast\ a doua nuvel\ vreau
s\-l înf\]i[ez pe Tihon Zadonski, fire[te sub alt nume, îns\ tot un
arhiereu va tr\i la m\n\stire întru cele ve[nice. Un b\iat de 13 ani, ce
a luat parte la s\vîr[irea unei infrac]iuni de drept comun, cult [i
desfrînat (cunosc acest tip), viitorul erou al întregului roman, a fost
l\sat la m\n\stire de c\tre p\rin]i (oameni din sfera noastr\, înst\ri]i)
[i pentru ucenicie. B\iatul  nihilist, cu fire de lup  se ata[eaz\ de
Tihon (cunoa[te]i, doar, caracterul [i întreaga personalitate a acestuia).
Aici, la m\n\stire, îl voi aduce pe Ceaadaev [3] (desigur, tot cu nume
schimbat). De ce n-ar sta [i Ceaadaev un an la m\n\stire ? ~nchipui]i-v\
c\ filosoful, dup\ primul articol, în urma c\ruia îl examinau doctorii
s\pt\mîn\ de s\pt\mîn\, n-a mai putut suporta [i a tip\rit, s\ zicem,
1. Redactor al revistei Zarea ; i-a propus lui Dostoievski s\ scrie o nuvel\ pentru
a fi inclus\ în numerele din toamna lui 1870 ale publica]iei.
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peste hotare, în francez\, o bro[ur\  [i pentru asta ar fi cît se poate de
posibil s\ fie trimis pentru un an la m\n\stire. La Ceaadaev pot veni
oaspe]i, lume str\in\. Belinski, spre exemplu, Granovski [4], chiar Pu[kin.
(C\ doar nu e vorba de autenticul Ceaadaev ; nu fac decît s\ împrumut
acest tip pentru roman.) Se vor afla acolo [i Pavel Pruski, [i Golubov [i
c\lug\rul Parfenie [5] (m\ mi[c u[or în aceast\ lume, m\n\stirea rus\
fiindu-mi familiar\ din copil\rie). Dar, ce e mai important  Tihon [i
b\iatul. Pentru Dumnezeu, nu dezv\lui]i nim\nui subiectul acestei a
doua p\r]i Numai dumneavoastr\ m\ spovedesc. Pentru al]ii toate
acestea nu fac doi bani, pentru mine ele sînt o comoar\. Nu pomeni]i
nici de Tihon. Despre m\n\stire i-am scris lui Strahov, despre Tihon,
nu. Poate voi reu[i s\ zugr\vesc un chip impun\tor, pozitiv (cursivul
lui Dostoievski), sfînt. Acesta nu mai e Kostanjoglo, nici neam]ul din
Oblomov 1 [6] ; nu e nici alde Lopuhov sau Rahmetov 2. E adev\rat, eu
nu voi crea nimic, voi înf\]i[a doar figura lui Tihon cel adev\rat, pe
care l-am primit de mult în inima mea cu încîntare. Iar dac\ voi reu[i,
voi socoti [i acest lucru o mare izbînd\ personal\. Nu-i da]i nim\nui de
[tire. Numai c\ pentru cea de-a doua parte, pentru m\n\stire, eu
trebuie s\ fiu în Rusia  3.
Cine nu recunoa[te în rîndurile r\zle]e, gr\bite ale acestei scrisori
prima schi]are a Fra]ilor Karamazov, cu al lor stare] Zosima [i cu
chipul neprih\nit al lui Aleo[a (dup\ cum se vede, figura divizat\ a lui
Tihon Zadonski), cu eroul lor cult [i desfrînat, e drept, nu în postura
de b\iat, ci de tîn\r, Ivan Karamazov, cu vizita la m\n\stire (mo[ierul
Miusov e, pesemne, imaginea transfigurat\ a lui Ceaadaev), cu secven]e
din via]a monahal\ etc. ? Permanenta s\r\cie a modificat îns\ inten]iile
lui Dostoievski. Din cauza obliga]iilor cu termen precis, pe care le
avea fa]\ de redac]ii [i de librari, el a fost nevoit s\ lucreze intens [i,
chiar dac\ în paginile scrise de el în acest timp g\sim multe scene
minunate, ele nu reprezentau împlinirea visului scump al autorului,
concretizarea planului copt în minte. Tot a[tepta, probabil, acele clipe
de r\gaz, care s\-i dea posibilitatea s\ prelucreze în tihn\ materialul.
~n afara nevoilor b\ne[ti, îi mai punea piedici [i propria-i impresionabilitate : el nu putea, fie [i pentru pu]in timp, s\ închid\ ochii în
fa]a realit\]ilor curente, a nelini[tilor, a problemelor ap\rute în via]a
noastr\ [i în literatur\. Din 1876 începe s\ scoat\ Jurnalul de scriitor [9],
inaugurînd o form\ original\, de înalt\ ]inut\ a activit\]ii literare,
c\reia, peste ani, în toate perioadele de cump\n\, îi va fi h\r\zit s\
joace un mare rol. Exista temerea ca imensul succes al acestei publica]ii
s\ nu-i permit\ nicicum s\ se concentreze asupra unei lucr\ri ample [i,
asemeni multor proiecte, planul marelui roman, deja cump\nit cu cîtva
timp în urm\, s\ se sting\ încetul cu încetul [i chiar entuziasmul pentru
aceast\ oper\ s\ se risipeasc\.
1. De unde s\ [tim : s-ar putea ca tocmai Tihon s\ reprezinte tipul pozitiv rus, pe
care-l caut\ literatura noastr\, [i nu Lavre]ki, nu Cicikov [7], nu Rahmetov ori
al]ii. (Nota lui Dostoievski la scrisoare.)
2. Ultimii doi sînt eroii romanului Ce-i de f\cut ? [8]
3. Biografia [i scrisorile, Sankt-Petersburg, 1883, partea a II-a, pp. 233-234.
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Numai c\ destinul, de atîtea ori vr\jma[ din afar\ marilor oameni,
se poart\ cu grij\ fa]\ de ceea ce au ei mai scump, l\untric. Ideea ce
va avea parte de via]\ nu dispare o dat\ cu purt\torii ei, chiar [i atunci
cînd moartea îi secer\ brusc, ori din întîmplare. Afla]i în anticamera ei,
robi]i de vreo pornire instinctiv\, de nest\vilit, ei se rup de tot ce e
colateral [i fac ceea ce trebuie  lucrul cel mai important din via]\.
Dezordonat [i pasional în fa]a miilor de ochi care-l a[teapt\ 1,
Dostoievski amu]e[te brusc [i se închide în sine, pentru a se dedica
doar muncii de crea]ie 2 ; îi lini[te[te pe cititorii Jurnalului, spunînd c\
nu are nevoie decît de un an pentru a lucra, dup\ care se va întoarce
din nou la discu]ia lunar\ cu ei. ~ns\ presim]irii, exprimate cu [apte ani
în urm\ 3, i-a fost dat s\ se împlineasc\ : munca de crea]ie s-a dovedit
a fi, într-adev\r, ultimul roman [i chiar ultima lui lucrare literar\,
r\mas\ nefinalizat\. ~n 1880 [i 1881 a ap\rut numai cîte un num\r din
Jurnal, în momentul unei însufle]iri deosebite 4 [i în clipa de r\gaz
dintre finalizarea primei mari sec]iuni a romanului [i începutul lucrului
la cea de-a doua, care trebuia considerat\ aproape de sine st\t\toare.
Scriitorul moare în acest scurt interval de odihn\. Ultimele volume ale
romanului, vast precum R\zboi [i pace, n-au mai fost scrise. Aceste
paisprezece c\r]i, care alc\tuiesc cele patru p\r]i (inclusiv epilogul) ale
Fra]ilor Karamazov, reprezint\ concretizarea, dus\ la cap\t, a primei
sec]iuni din întinsa epopee. Iat\ ce scrie Dostoievski despre planul de
ansamblu, în prefa]a la roman : Nenorocirea este îns\ alta, [i anume
c\ biografia eroului meu este una singur\, iar aici e vorba de dou\
romane. Mai important mi se pare cel de-al doilea dintre ele, care
înf\]i[eaz\ via]a actual\ a eroului meu, cum tr\ie[te el [i ce face în
momentul de fa]\. ~n timp ce primul reprezint\ lucruri petrecute acum
treisprezece ani [i nici nu e, de fapt, un roman, ci numai un fragment
din prima tinere]e a eroului. Nu m\ pot lipsi totu[i de el, fiindc\ multe
din împrejur\rile zugr\vite în cel de-al doilea roman n-ar putea fi
atunci în]elese cum trebuie.
Dup\ cum se observ\, planul de suprafa]\ al atît de îndelung
z\mislitei c\r]i a fost p\strat în Fra]ii Karamazov ; [i tot ce era necesar
înf\ptuirii lui s-a realizat acum : în 1879, Dostoievski pleac\ la vestita
Sih\strie Optina [10], pentru a-[i reîmprosp\ta amintirile despre
via]a monahal\. ~n persoana stare]ului acestei m\n\stiri, p\rintele
Amvrozie [11], a c\rui autoritate moral-religioas\ îndrum\ pîn\ [i ast\zi
vie]ile a mii de oameni, scriitorul a g\sit, pare-se, cîteva tr\s\turi vii,
pre]ioase pentru întregirea eroului pozitiv la care medita. {i totu[i,
proiectul ini]ial a suferit cîteva modific\ri, i s-au f\cut substan]iale
ad\ugiri. Figura pozitiv\ a stare]ului, pe care Dostoievski inten]iona s\
o prezinte în roman, n-a devenit central\, cum dorea autorul : inert\,
osificat\, n-a putut fi introdus\ în derularea evenimentelor ulterioare.
1. Despre succesul Jurnalului de scriitor, v. datele numerice din Biografia [i scrisorile
dostoievskiene, cap. I, p. 300.
2. Jurnalul de scriitor, 1877, decembrie : C\tre cititori.
3. A se vedea mai sus, scrisoarea adresat\ lui A.N. Maikov.
4. ~n num\rul unic pe 1880 al Jurnalului, ap\rut cu prilejul comemor\rii marelui
poet, se g\sesc Cuvîntul despre Pu[kin [i notele explicative aferente.
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Iat\ de ce stare]ul Zosima doar î[i face apari]ia în roman : îl binecuv`nteaz\, în înfruntarea cu via]a, pe ucenicul s\u preferat, Aleo[a
Karamazov, [i moare. ~n locul lui urma s\ devin\ personaj central
acesta din urm\ 1. Imaginea moral\ a lui Aleo[a e în mare m\sur\
remarcabil\ datorit\ descrierii ce i-a fost f\cut\. A vedea în el doar o
repetare a tipului L.N. Mî[kin (eroul din Idiotul) este o mare gre[eal\.
Prin]ul Mî[kin e, ca [i Aleo[a, pur [i des\vîr[it, str\in unei evolu]ii
suflete[ti, lipsit de patimi datorit\ firii sale boln\vicioase, nu aspir\ la
nimic, nu dore[te s\ înf\ptuiasc\ nimic, nu face decît s\ observe via]a,
dar nu particip\ la ea. Pasivitatea e, a[adar, tr\s\tura lui dominant\ ;
firea lui Aleo[a e, înainte de toate, activ\ [i totodat\ luminoas\ [i
lini[tit\. ~n acest personaj complex g\sim [i îndoial\ 2, [i porniri senzuale 3, [i puterea de a se indigna 4, [i mai exist\ în el o în]elegere
profund\ pentru diversitatea caracterului uman : el e cumva apropiat,
intim cu orice om cu care îi este dat s\ intre în rela]ie. Fratele s\u, Ivan,
Rakitin, b\trînul depravat ce-i era tat\, copilul Kolea Krasotkin îi sînt la
fel de accesibili. Dar, p\trunzînd în via]a intim\ a celorlal]i, r\mîne, în
adîncul s\u, mereu independent [i ferm. Se afl\ în el un nucleu
indestructibil, de la care pornesc fire atotp\trunz\toare, capabile s\ se
angajeze, s\ lupte [i s\ înving\ structura l\untric\ a celorlal]i. Or, acest
om, atît de puternic deja, e doar un adolescent  personaj uimitor,
întîlnit întîia oar\ în literatura noastr\. Nu încape îndoial\ c\ partea
nescris\ (cea mai important\) a Fra]ilor Karamazov ne-a privat de
multe revela]ii privind sufletul uman, c\ am fi g\sit acolo cuvinte ce
ne-ar fi luminat, într-adev\r, calea vie]ii. Dar n-a fost s\ fie a[a ; în
aceast\ parte a romanului, pe care o avem în fa]\, Aleo[a numai se
preg\te[te pentru fapt\ : mai mult ascult\ decît vorbe[te, face, din cînd
în cînd, cîte o remarc\ la spusele altora, uneori întreab\, dar în cea mai
mare parte a timpului observ\ în t\cere. Cu toate acestea, întregul [ir
de tr\s\turi, ce doar contureaz\ tipul, dar nu-l [i explic\, este exprimat
atît de fin [i de veridic, încît chiar [i acest personaj neterminat ne apare
luminat de o via]\ autentic\. Deja intuim în el un reformator moral, un
înv\]\tor [i un profet, a c\rui r\suflare s-a oprit în clipa în care buzele-i
d\deau s\ se deschid\  fenomen singular în literatur\, [i nu doar la
noi. Dac\ inten]iona]i s\-i g\si]i analogii, le ve]i afla nu în literatur\, ci
în arta plastic\ rus\ : chipul lui Iisus din celebrul tablou al lui Ivanov [12].
{i acesta e un chip dep\rtat, dar care se apropie, înc\ neremarcat
printre alte persoane, aflate mai în fa]\, [i totu[i deja central, dominînd
asupra lor. Literatura noastr\ va re]ine figura lui Aleo[a, numele lui e
pomenit de pe-acum în leg\tur\ cu unul sau altul din fenomenele rare
[i pl\cute întîlnite în via]\ ; iar dac\ ne va fi dat vreodat\ s\ rena[tem
în bine [i nou, este foarte posibil ca el s\ fie steaua c\l\uzitoare a
acestei rena[teri.
1. Acest lucru este enun]at cu certitudine [i în prefa]a la Fra]ii Karamazov.
2. A se vedea gîndurile [i cuvintele lui dup\ moartea stare]ului Zosima.
3. Dintr-o discu]ie cu Rakitin, în care el, cel cast, recunoa[te c\ îi sînt cunoscute
prea bine pornirile Karamazovilor.
4. Din convorbirea cu Ivan privitoare la suferin]ele copiilor.
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Dar, în vreme ce Aleo[a Karamazov e numai schi]at în roman, f\r\
a-[i expune opiniile, fratele s\u, Ivan, e bine conturat, ba se [i exprim\
(Legenda inchizitorului). Contrar inten]iilor lui Dostoievski, care n-a
apucat s\-[i termine cartea, acest personaj devine central sau, mai bine
spus, r\mîne astfel, deoarece un altul care s\-l pun\ în umbr\ (Aleo[a),
n-a izbutit s\ se manifeste [i, negre[it, s\ intre în lupta etic\ [i
ideologic\ cu fratele s\u mai mare. Privit astfel, Fra]ii Karamazov nu
e, cu adev\rat, un roman ; ac]iunea lui nici m\car nu începe : poate fi
considerat doar un prolog al acestuia, f\r\ de care multe din împrejur\rile zugr\vite în cel de-al doilea roman n-ar putea fi în]elese atunci
cum trebuie. ~ns\, judecînd dup\ prolog, întregul ar fi trebuit s\
devin\ o crea]ie atît de puternic\, încît cu greu am putea numi ceva
asem\n\tor în literatura universal\ : numai Dostoievski, scriitor capabil
s\ împace în sine ambele abisuri  abisul de deasupra [i cel de dedesubt,
a putut crea nu o parodie ridicol\, ci o tragedie veridic\ [i serioas\
despre aceast\ lupt\, care de mii de ani sfî[ie sufletul omenesc, lupta
dintre negarea vie]ii [i acceptarea ei, dintre dec\derea con[tiin]ei
umane [i str\luminarea ei. Doar el, care a trecut prin aceast\ lupt\ [i
în entuziasmul pur cu care a scris Oameni s\rmani 1, [i în cercul zgomotos al lui Petra[evski [13], [i în h\]i[urile Siberiei, printre ocna[i, [i
în prelunga însingurare din Europa, a putut s\ ne spun\, deopotriv\ de
puternic, [i pro [i contra 2 ; f\r\ f\]\rnicie pro [i f\r\ de[art\
vanitate contra.
Cît prive[te caracterele zugr\vite în Fra]ii Karamazov, cele din
romanele care l-au precedat trebuie v\zute ca preparatorii : Ivan este
ultimul [i cel mai complet exponent al acelui tip ce a oscilat cînd într-o
parte, cînd în alta [i care ni s-a înf\]i[at cînd ca Raskolnikov [i
Svidrigailov (Crim\ [i pedeaps\ ), cînd ca Nikolai Stavroghin (Demonii ),
într-o oarecare m\sur\ [i ca Versilov (Adolescentul ) ; Aleo[a Karamazov
î[i are prototipul în prin]ul Mî[kin (Idiotul ) [i, par]ial, în persoana
naratorului din Umili]i [i obidi]i. Tat\l lor, cu un profil de patrician din
perioada de declin a Romei, ce face copii [i-i abandoneaz\, amator de
discu]ii pe tema existen]ei lui Dumnezeu la un p\h\rel de coniac [i
c\ruia  ceea ce e mai important  îi place s\ pîng\reasc\ tot ce e intim
[i scump omului, este des\vîr[irea tipului lui Svidrigailov [i al b\trînului
prin] Valkovski (Umili]i [i obidi]i ). Singur Dmitri Karamazov, personaj
stupid [i totu[i nobil, amestec de bine [i r\u, în fond, lipsit de profunzime, este un tip nou : poate doar c\pitanul Lebeadkin (Demonii),
ve[nic gr\bit [i iritat, pare, cel pu]in într-o oarecare m\sur\ [i doar ca
aparen]\, s\-l anun]e. Un tip nou se dovede[te [i cel de-al patrulea
frate. Smerdeakov e fructul nelegitim al lui Feodor Pavlovici [i al
Lizavetei care pute, un crîmpei de fiin]\ uman\, un Quasimodo
spiritual, sintez\ a tot ce e mai slugarnic în mintea [i inima omului. Dar
aceast\ repetabilitate a celor mai importante caractere nu numai c\
nu d\uneaz\ valorii Fra]ilor Karamazov, ci le [i spore[te interesul.
Dostoievski e înainte de toate un psiholog, el nu prezint\ via]a de zi cu
1. V. amintirile lui Dostoievski, legate de apari]ia acestui roman, în Jurnalul de
scriitor din ianuarie 1877.
2. A[a se numesc dou\ din c\r]ile de o importan]\ aparte din Fra]ii Karamazov.
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zi, în care noi s\ c\ut\m mereu noutatea, ci numai sufletul omenesc,
cu meandrele [i convertirile sale, iar aici urm\rim mai cu seam\
continuitatea, modul în care este solu]ionat\ ori se finalizeaz\ una sau
alta dintre idei, una sau alta din structurile suflete[ti. {i din acest punct
de vedere, ca oper\ de încheiere, Fra]ii Karamazov prezint\ un
nesecat interes. Dar pentru a-l în]elege pe deplin va trebui s\ ne referim
la acel sens general pe care-l poart\ în sine activitatea lui Dostoievski.

II
E cunoscut\ opinia1 conform c\reia întreaga noastr\ literatur\ din
ultimele decenii î[i trage r\d\cinile din Gogol ; ar fi mai corect spus c\
ea a ap\rut, în totalitate, ca o negare a lui Gogol, ca o lupt\ împotriva
lui. Izvor\[te din el numai dac\ privim problema în latura ei exterioar\,
dac\ încerc\m s\ compar\m procedeele de crea]ie, formele [i obiectele
acesteia. Asemeni lui Gogol, întregul [ir de scriitori noi, Turgheniev,
Dostoievski, Ostrovski, Goncearov, L. Tolstoi sînt preocupa]i numai de
via]a real\, [i nu de cea creat\ în imagina]ie (}iganii, M]îri ) [15], de
situa]iile în care ne afl\m, de rela]iile pe care le stabilim cu to]ii. ~ns\,
dac\ privim problema din interior, dac\ opunem con]inutului operei
gogoliene pe cel al crea]iei pseudo-succesorilor s\i, nu se poate s\ nu
observ\m c\ se situeaz\ pe pozi]ii contrarii. E adev\rat, atît privirea
lui, cît [i a continuatorilor erau deopotriv\ îndreptate asupra vie]ii,
îns\ ceea ce ei au v\zut [i înf\]i[at nu are nimic în comun cu ceea ce
a v\zut [i redat el. Nu cumva subtila în]elegere a evolu]iei l\untrice a
omului constituie particularitatea cea mai pronun]at\ [i mai stabil\ a
noilor no[tri scriitori ? La ei, în spatele ac]iunilor, situa]iilor, raporturilor,
vedem pretutindeni sufletul omenesc, ca animator, ca generator din
umbr\ al tuturor faptelor vizibile. Fr\mînt\rile, patimile, c\derile [i
în\l]\rile lui  iat\ obiectul permanentei lor aten]ii. De aceea scrierile
lor ne pun pe gînduri ; din aceast\ cauz\ îi iubim atît [i consider\m
lectura constant\ a operei lor drept cel mai bun mijloc de educa]ie
umanitar\. Acum, dac\ ne concentr\m asupra acestei particularit\]i [i
o consider\m fundamental\, vom observa, raportîndu-ne la Gogol,
absen]a ei în opera sa  doar a ei [i numai la el. Gogol [i-a numit cea
mai important\ crea]ie Suflete moarte [i, trecînd peste orice previziune,
a exprimat în acest titlu marea tain\ a operei sale [i, desigur, a lui
însu[i. A fost un pictor genial al formelor exterioare [i, înf\]i[îndu-le 
domeniu în care înzestrarea lui se v\de[te deplin\ , le-a atribuit prin
cine [tie ce vraj\ o asemenea vitalitate, un caracter aproape sculptural,
încît nimeni n-a remarcat c\, în spatele acestora, nu se ascunde nimic,
nu exist\ nici urm\ de suflet, lipse[te animatorul lor. Chiar dac\
societatea descris\ de el era urît\ [i josnic\, chiar dac\ merita batjocura :
nu din oameni era, oare, alc\tuit\ ? Oare pentru aceast\ societate nu
mai exist\ asemenea momente cruciale, precum na[terea [i moartea,
dragostea [i ura, care sînt sentimente generale pentru tot ce e viu ? {i
1. Ea este expus\ pe larg, printre altele, la Apollon Grigoriev [14] în articolul
Privire asupra literaturii artistice contemporane [i punctul ei de plecare istoric,
in Opere, pp. 8-20.
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dac\ r\spunsul este, desigur, nu  atunci cu ce anume puteau s\
r\spund\ aceste siluete, pe care autorul ni le-a prezentat drept eroii
s\i, unor asemenea clipe de vîrf, s\ tr\iasc\ asemenea sentimente
general umane ? Ce se ascunde dincolo de hainele cu care le vedem
îmbr\cate, astfel încît s\ fie în stare m\car o dat\ s\ se bucure omene[te, s\ comp\timeasc\, s\ se lase cuprinse de ur\ ? {i urmeaz\
întrebarea : dac\ ele n-au fost capabile nici de iubire, nici n-au urît din
tot sufletul, n-au cedat nici patimii, [i nici n-au fost demne de respect,
pentru ce, atunci, au muncit [i-au cî[tigat, au c\l\torit undeva [i au
îndurat ceva ? Gogol înf\]i[eaz\ la un moment dat copii, iar ace[tia sînt
la fel de urî]i ca [i p\rin]ii lor, sînt ridicoli [i ridiculiza]i, aidoma lor. O
dat\ sau de dou\ ori descrie cum se înfirip\ dragostea în sufletul
omului, iar noi constat\m cu uimire c\ singurul lucru care o aprinde e
simpla frumuse]e fizic\, frumuse]ea corpului de femeie (episodul cu
Andrii Bulba [16] [i poloneza), ce d\inuie doar o clip\, dup\ care nu
mai ai ce spune despre ea, nu exist\ acele sentimente [i cuvinte pe
care le afl\m în cîntecele melancolice ale poporului nostru, pe care le
g\sim în antologiile grece[ti, în legendele germane, pretutindeni unde
oamenii iubesc [i sufer\, [i nu se desfat\ doar cu trupul. Nu cumva
acesta a fost un vis pentru întreaga omenire [i l-a spulberat Gogol,
rupînd în cele din urm\ vraja [i ar\tînd realitatea ? Sau sîntem mai
îndrept\]i]i s\ credem c\ nu omenirea era cufundat\ în visare [i doar
el vedea adev\rul, ci, din contr\, ea a perceput [i cunoscut ce este
adev\rat, a cîntat realitatea în decursul a mii de ani, [i doar Gogol tr\ia
în iluzoriu, iar visele lui bolnave ni le înf\]i[eaz\ ca rupte din via]\ :
Atunci de ce altora s\ le mearg\ din plin, iar eu s\ m\ v\d nevoit
s\ pier ca un vierme ? se întreab\ eroul lui, într-un moment dificil,
descoperit cu furtul la vam\. {i ce-s eu acum ? La ce mai sînt bun ? Cu
ce ochi m\ voi uita la un p\rinte de familie respectat ? Cum s\ n-am
remu[c\ri, dac\ [tiu c\ împov\rez degeaba p\mîntul, [i ce vor spune
mai tîrziu copiii mei ? {tiu ce vor spune : boul de tata nu ne-a l\sat
nimic.
Se [tie c\ Cicikov se îngrijea mult de urma[i. Ce subiect delicat !
Poate c\ omul n-ar fi vîrît a[a de adînc mîna în sac dac\ n-ar fi
întrebarea care, f\r\ s\ [tie de ce, vine de la sine : «ce vor zice copiii ?»
{i iat\ c\ un viitor tat\ de familie, întocmai ca un motan prudent
tr\gînd cu coada ochiului s\ nu fie v\zut de st\pîn, înha]\ repede tot
ce e mai la îndemîn\ : s\punul, lumîn\rile cu seu, sl\nina 1.
Ce spaim\, cît\ disperare, [i nu cumva lucrurile acestea sînt adev\rate ? N-am v\zut noi în cimitirele de prin tîrguri [i sate femei b\trîne
ce stau [i plîng la mormintele so]ilor, chiar dac\ le-au l\sat în mizeria
în care tr\iser\ ei în[i[i ? Oare exist\ undeva copii al c\ror tat\, fiind pe
moarte, s\-[i întrebe mamele : ne r\mîne ceva avere ? S\ fie o minciun\,
simpl\ scornire, inegalabila poezie a bocetelor noastre populare 2 poezia
nu mai pu]in valoroas\ a Cîntecului despre oastea lui Igor [17] ? Ce
1. N.V. Gogol, Opere, vol. V, Edit. Cartea Rus\, Bucure[ti, 1958, pp. 226-227.
2. A se vedea culegerea lui Barsov, Bocete din ]inuturile nordice. Bocetul Iaroslavnei,
fragmentul cel mai poetic din Cîntecul despre oastea lui Igor, este, probabil,
transcrierea unui bocet popular. Compara]i limbajul, imaginile, întors\turile frazei.
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imagini, ce triste]e sincer\, cît\ speran]\ [i cît\ cinstire a memoriei ! {i
cu ce ochi stin[i, lipsi]i de via]\ ar trebui s\ privim realitatea, pentru a
nu vedea toate acestea, pentru a nu auzi plînsetele, pentru a nu medita
la aceste bocete. Cu ochi stin[i a privit Gogol via]a [i a v\zut în ea doar
suflete moarte. El n-a reflectat nicidecum realitatea, ci a trasat, cu o
precizie uimitoare, o serie de caricaturi ale ei : de aceea [i pot fi ele
re]inute cu atîta u[urin]\, ceea ce nu se întîmpl\ în cazul imaginilor vii.
Analiza]i cîteva din cele mai bune portrete ale unor oameni lua]i din
via]\, alc\tui]i din sînge [i carne, [i nu [tiu dac\ vi se va întip\ri
vreunul în minte ; privi]i o caricatur\ dintre cele mai reu[ite  [i mult\,
mult\ vreme, ba chiar [i noaptea, dac\ v\ trezi]i din somn, o s\ v-o
reaminti]i [i o s\ rîde]i. ~n primul caz, avem un amestec de tr\s\turi
distincte, de predispozi]ii [i bune [i rele, care, între]esute, se atenueaz\
reciproc  în ele nu e nimic luminos ori puternic, care s\ v\ uluiasc\ ;
în caricatur\ se ia o singur\ tr\s\tur\ de caracter [i întregul chip se
exprim\ numai prin ea : [i grimasa fe]ei, [i convulsiile nefire[ti ale
corpului. Ea e mincinoas\ [i se re]ine pentru totdeauna. De a[a natur\
este [i Gogol.
~n cele de mai sus st\ [i explica]ia întregii sale personalit\]i, a
destinului s\u. Recunoscîndu-i genialitatea, ne oprim uimi]i în fa]a lui
[i, cînd ne întreb\m : prin ce este el atît de deosebit de ceilal]i 1, ce
anume îl individualizeaz\, începem involuntar s\ ne gîndim c\ acel ceva
propriu lui nu e nici surplus al esen]ei umane, nici deplin\tate a for]elor,
superioar\ firii noastre, ci, dimpotriv\, marele [i cumplitul neajuns al
personalit\]ii sale îl constituie insuficien]a acelui lucru pe care îl are
toat\ lumea, de care nimeni nu e lipsit. Gogol era atît de retras în sine,
încît nu s-a putut apropia suflete[te de nici o alt\ fiin]\ : iat\ de ce
recepta intens întreaga sculpturalitate a formelor exterioare, a mi[c\rilor,
a chipurilor, a pozi]iilor. Despre el, prieten cu Pu[kin, contemporan cu
Granovski [i Belinski, membru al grup\rii slavofile [18] în cea mai bun\
[i mai pur\ perioad\ a ei, se spune c\ nu putea g\si un prototip
pozitiv pentru crea]iile sale ; noi în[ine îl auzim cum vars\ lacrimi
1. ~n Pagini alese din coresponden]a cu prietenii g\sim, practic, toate datele necesare
determin\rii procesului intim de crea]ie gogolian. Iat\ un pasaj edificator în
acest sens : Am [i izbutit s\ scap de multe din tr\s\turile mele urîte, transmi]îndu-le eroilor mei, biciuindu-le în ei [i f\cînd [i pe al]ii s\ rîd\ de ele... Vei
în]elege [i de ce nu i-am prezentat pîn\ acum cititorului caractere nobile [i nu
am ales ca eroi oameni virtuo[i. Ace[tia nu pot fi n\scoci]i. Atîta timp cît nu vei
sem\na tu însu]i pu]in cu ei, atîta timp cît nu vei dobîndi prin perseveren]\ [i
nu vei cuceri prin munc\ unele tr\s\turi bune, tot ce va scrie pana ta va fi un
lucru mort [i tot atît de departe de adev\r ca [i cerul de p\mînt (Patru scrisori
c\tre diferite persoane, cu privire la Suflete moarte. Scrisoarea a treia, in
N.V. Gogol, Opere, vol. VI, Edit. Cartea Rus\, Bucure[ti, 1958, pp. 133-134).
~n fragmentul citat se exprim\ suficient de clar procedeul subiectiv de z\mislire
a tuturor personajelor lui Gogol ; ele sînt calit\]i, exteriorizate, ale sufletului
autorului ; nici m\car nu se pomene[te despre copierea lor dup\ ceva exterior.
~n acela[i timp este definit [i procesul de crea]ie în sine : se ia un defect
singular a c\rui esen]\ e bine cunoscut\ din via]a subiectiv\ [i pe baza lui se
scrie exemplul cu moral\. Se în]elege c\ fiecare tr\s\tur\ a acestui chip
reflect\ în felul s\u numai acest cusur, deoarece tipul schi]at nu are alt scop.
Aici st\ [i esen]a caricaturii.
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fierbin]i, cumva prea vizibile dup\ ceva irealizabil, dup\ cine [tie ce
ideal. Nu cumva cuvîntul nu e cel potrivit [i, înlocuindu-l cu cel care
trebuie, vom putea dezlega misterul fiin]ei sale ? Nu idealul nu l-a putut
el g\si [i exprima ; marele artist al formelor s-a mistuit din dorin]a
neputincioas\ de a pune m\car în spatele uneia dintre ele un suflet viu.
Iar cînd n-a reu[it s\-[i înfrîneze aceast\ irezistibil\ dorin]\, în
operele sale au ap\rut fantasmagorii monstruoase, contrare firii, precum Ulinka sau grecul Kostanjoglo, ce nu aduc nici a vis, nici a
realitate. {i s-a mistuit din dorin]a neputincioas\ de a se apropia de
sufletul omenesc ; se poveste[te ceva straniu în leg\tur\ cu ultimele
sale zile, despre un fel de nebunie, despre chinuitoare remu[c\ri,
despre post [i moartea prin inani]ie 1 [20]. Ce lec]ie, petrecut\ în
istoria noastr\, pe care noi n-am în]eles-o ! De-a lungul întregii sale
vie]i genialul artist a înf\]i[at omul, dar n-a putut s\-i descrie sufletul.
{i ne-a spus c\ acest suflet nu exist\ ; zugr\vind chipurile lipsite de
via]\, a f\cut-o cu asemenea m\iestrie, încît noi am crezut, cu adev\rat,
vreme de cîteva decenii, c\ a putut fi o întreag\ genera]ie de mor]i
umbl\tori  [i am urît-o [i nu am regretat tot felul de cuvinte spuse la
adresa ei, cuvinte pe care omul e în stare s\ le spun\ numai privitor la
fiin]e f\r\ suflet. Dar el, cel vinovat de minciun\, a suportat osînda
care pe noi ne a[teapt\ în viitor. Gogol a murit, c\zînd jertf\ unui cusur
al naturii sale, iar imaginea ascetului ce-[i arde opera este ultima pe
care ne-a l\sat-o în ciudata, atît de neobi[nuita sa via]\. R\zbunarea
mea [i Eu v-o dau  r\zbate, parc\, din trosnetul focului aprins în
c\min, în care genialul smintit î[i arunc\ superba [i ucig\toarea calomnie la adresa naturii umane.
Ceea ce nu con[tientizeaz\ oamenii simt uneori cu aceea[i for]\.
~ntreaga noastr\ literatur\ de dup\ Gogol [i-a propus drept scop
surprinderea esen]ei umane ; [i oare nu de aici, din aceast\ for]\ de
împotrivire, a decurs faptul c\ nicicînd în istorie [i la nici un popor
toate ascunzi[urile sufletului omenesc n-au fost atît de profund analizate, cum s-a întîmplat în ultimele decenii sub ochii no[tri ? Nimic mai
uimitor decît acea schimbare pe care o observi trecînd de la Gogol la
oricare dintre noii scriitori : e ca [i cum ai trece dintr-un cimitir într-o
livad\ înflorit\, unde totul e sunet [i culoare, unde soarele str\luce[te
[i natura jubileaz\. Noi pentru întîia oar\ auzim glasuri omene[ti,
vedem fe]ele semenilor tr\dînd mînie sau fericire, [tim cît de ridicoli
pot fi ei uneori : [i, cu toate acestea, îi iubim întrucît sim]im c\ sînt
oameni [i, prin urmare, fra]ii no[tri. Iat\, în micile povestiri ale lui
Turgheniev întîlnim acelea[i sate, acelea[i ogoare [i drumuri, pe care
se poate s\ fi trecut [i eroul Sufletelor moarte, [i acelea[i tîrguri de
provincie, unde î[i încheie el actele de vînzare-cump\rare. ~ns\, cum
tr\iesc toate acestea la el, cum respir\ [i se mi[c\, cum se desfat\ [i
iubesc ! Avem în fa]a ochilor aceia[i mujici, dar nu mai e o adun\tur\
1. Despre el, vezi în Amintirile literare ale lui I.S. Turgheniev (ce fiin]\ inteligent\
[i bolnav\) [i, de asemenea, la F.I. Buslaev [19] : R\gazurile mele, Moscova,
1886, vol. 2, pp. 235-239, în care g\sim cuvintele istorice ale lui Gogol, adresate
(cu cîteva zile înaintea mor]ii) comicului {cepkin : r\mîne]i întotdeauna a[a cum
sînte]i.
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de idio]i care, pentru a descurca ni[te cai, nu se [tie de ce se n\pustesc
asupra lor cu parii [i încep s\-i t\b\ceasc\ ; vedem [i iobagi [i slujitori
la curte, dar ace[tia nu sînt nici Petru[ka, acela care duhnea de la o
po[t\, nici Selifan [21], despre care [tim doar c\ era ve[nic beat. Cît\
diversitate de caractere, posomorîte [i luminoase, preocupate de muncile
practice ori p\trunse de cea mai fin\ poezie. Analizîndu-le tr\s\turile,
vii, unice, începem s\ ne în]elegem istoria, pe noi în[ine, via]a din jur,
care a izvorît atît de abundent din sînul poporului. Ce admirabil univers
al copil\riei ni se dezv\luie în vis\rile lui Oblomov, în amintirile
Netocik\i Nezvanova, în Copil\ria [i Adolescen]a [22], în scenele din
R\zboi [i pace, la mereu grijulia Dolly din Anna Karenina : oare toate
acestea sînt mai pu]in adev\rate decît Alkid [i Temistoclius, dou\
jalnice p\pu[i [23], o batjocur\ r\ut\cioas\ la adresa celor de care
nimeni nu [i-a b\tut joc ? Dar gîndurile lui Bolkonski [24] aflat pe
cîmpul de la Austerlitz, dar rug\ciunile sorei sale, fr\mînt\rile lui
Raskolnikov, [i tot acest infinit de idei, de situa]ii, de caractere,
complex, variat, care sfideaz\ grani]ele [i care a ap\rut în ultimii zeci
de ani  ce putem spune despre el, raportîndu-ne la Gogol ? Cu ce
cuvînt definim semnifica]ia lui istoric\ ? Oare nu vom afirma c\ toate
acestea înseamn\ descoperirea vie]ii, care murise în el, reinstaurarea
demnit\]ii omului, pe care el i-a r\pit-o ?

III
~naintea oric\rui alt scriitor, Dostoievski a vorbit despre via]a ce
poate pulsa în formele cele mai oprimate, despre demnitatea uman\,
ce se p\streaz\ în condi]ii cu totul neprielnice. ~n minuscula [i fermec\toarea povestire Un ho] cinstit 1 întîlnim dou\ personaje din cele pe
lîng\ care trecem zilnic, f\r\ a le lua în seam\. Un ungher modest,
discu]ii simple, întîmpl\ri din via]a de toate zilele  sînt asemeni unei
raze care ne coboar\ în suflet dintr-o lume dep\rtat\ : pentru o clip\
uit\m de gîndurile [i dorin]ele noastre [i scrut\m cu aten]ie aceast\
raz\. Chipurile, pe care mai înainte le [tiam doar dup\ înf\]i[are, iat\
c\ devin transparente [i putem vedea inima ce bate în\untru. Trec
cîteva minute, raza dispare, ne relu\m [irul ideilor, dar aici s-a [i
schimbat ceva, un lucru a devenit [i mai cu neputin]\, iar altul a ajuns
pentru totdeauna de neocolit : inevitabil\ e preocuparea pentru fiin]a
uman\, oricît de departe de noi s-ar g\si, imposibil este dispre]ul fa]\
de om, indiferent unde l-am întîlni. Cu toat\ în]elepciunea pe care o
dob`ndim, cu tot nivelul înalt al capacit\]ii noastre de în]elegere, ne
oprim cîteodat\ brusc [i ne întreb\m : oare lumea l\untric\ ne este la
fel de pur\, oare inima ne e la fel de cald\ precum a acelor oameni
s\rmani [i nenoroci]i pe care i-am v\zut pre] de cîteva minute [i i-am
re]inut pentru totdeauna ? Iar spusele apostolului : cu limba ta vorbeasc\
îngerii, dar dac\ în cuvintele tale nu este iubire, ele vor fi aram\
sun\toare [i talger care zdr\ng\ne devin mai limpezi ca oricînd ;
în]elegem c\ în ele se afl\ m\sura binelui [i a r\ului, datorit\ c\reia nu
vom pieri niciodat\ [i pe care o ad\ug\m oric\rei în]elepciuni.
1. Ed. rom., vol. 1, pp. 477-491.
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Cel ce treze[te în noi în]elegerea, acela treze[te [i iubirea. Pornim
pe urmele autorului [i coborîm în lumea tulbure a existen]ei omene[ti,
lume ce ne-a fost pîn\ acum ascuns\, [i împreun\ cu el observ\m
fiin]ele vii ce se fr\mînt\ acolo. A]i crezut c\ ele au încetat s\ sufere,
c\ nu mai simt nimic, ne spune autorul : asculta]i-le vorbele cu
aten]ie, scruta]i-le fe]ele : voi în[iv\ pute]i, oare, s\ sim]i]i la fel, oare
în momentele de criz\ g\sea]i la cei din jur aceea[i în]elegere, cu care
î[i înc\lzesc ele sufletele una alteia, în aceast\ bezn\ [i în acest frig ?
Uita]i-v\ cît\ credin]\ d\inuie în ele, cît de str\ine sînt de micile
v\ic\reli, cît de rar acuz\ [i cu cît\ r\bdare î[i poart\ crucea. V\
închipuia]i c\ ace[ti oameni nu [tiu altceva decît s\ m\nînce [i s\
munceasc\, l\sînd în seama voastr\ gîndurile [i dorin]ele ? Nu, în ei
tr\iesc toate patimile voastre ; ei în]eleg multe lucruri care vou\ v\
scap\. Sînt oameni întru totul asemeni vou\, care au p\strat multe
însu[iri, pierdute de voi, [i care au reu[it s\ acumuleze aproape tot
atîta cît voi. I-a]i v\zut : lua]i-o acum din loc [i, de sînte]i în stare, uita]i
aceast\ lume.
Iar cînd v\ opri]i [ov\itori, se uit\ la voi insistent [i continu\ : de
ce nu pleca]i, ce v\ opre[te ? Lua]i aminte la ceea ce s-a trezit în voi [i
nu uita]i niciodat\ în cuget\rile voastre acest am\nunt : con[tiin]a
tr\ie[te în fiecare om, deci [i în ei. Nu mîinile, care au obosit, nici
picioarele, c\rora le este frig, nici bur]ile, c\rora le este foame, le
vede]i voi. Ave]i în fa]\ milioane de suflete omene[ti, iar cînd v\ trece
prin cap c\ ele trebuie doar înc\lzite, hr\nite [i împ\cate, aminti]i-v\
cum a]i uitat acum [i de somnul [i de foamea care v\ a[teapt\. Am
spus tot. Pute]i merge s\ v\ ocupa]i cu filosofia sau cu antichit\]ile
voastre. Voi r\mîne cu ei [i, dac\ nu m\ voi pricepe s\-i ajut în munc\,
le voi împ\r]i [i necazurile [i poate c\ într-o zi m\ voi bucura de
bucuria lor.
Prin preocup\rile de istorie [i filosofie, pe care le ave]i din nou,
prin str\lucirea întregii lumi a frumosului, care v\ ]intuie[te în domeniul
artelor [i literaturii, r\zbate din acel moment sentimentul unei nelini[ti
[i v\ aminti]i de omul ciudat care v-a condus cîndva în acea lume atît
de deosebit\ de cea cunoscut\, [i care a r\mas acolo, rostind acele
cuvinte sumbre. Este oare puternic, [i ce va face acolo, în locurile
peste care au trecut valvîrtej mileniile [i s-a a[ternut civiliza]ia noastr\ ?
~n minutele de r\gaz, lua]i în mîn\ volumele sale de povestiri, pentru
a-i scruta cu [i mai mare aten]ie chipul, pentru a-i încerca puterea
mu[chilor [i t\ria cugetului.
Vi se perind\ prin fa]\ [irul nuvelelor [i povestirilor sale. Lucruri
comice ori serioase, din cînd în cînd imposibil de absurde 1 : precum
un om care, preg\tindu-se s\ spun\ ceva, împroa[c\ mai întîi cu saliv\
iar apoi scoate cîteva sunete nedeslu[ite. Dar iat\ c\ vorbirea i se
stabilizeaz\, uita]i ceea ce e de prisos [i v\ str\dui]i s\ prinde]i sensul
celor spuse. Ce bog\]ie de sentimente, cît\ în]elegere, cît\ profunzime
în interpretarea a ceea ce este mai important din cîte trebuie s\
priceap\ omul. Dup\ comica [i totodat\ trista idil\ Inim\ slab\ [25]
1. De exemplu, Un roman în nou\ scrisori [i Gazda, ambele în : Ed. rom., vol. 1,
pp. 306-319, respectiv 350-419.
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urmeaz\ poezia parfumat\ a Nop]ilor albe [26], dup\ ele patima
chinuitoare a unei nuvele nefinalizate, cu muzicantul ei smintit, ce fugea
cu feti]a sa pe str\zile întunecoase ale ora[ului (Netocika Nezvanova).
~n sfîr[it, povestirea plin\ de o veselie sincer\ Micul erou [27] ; c\ut\m
date suplimentare [i citim c\ a fost scris\ în fort\rea]\, cu cîteva
s\pt\mîni înainte de judecat\, de sentin]\ [i, poate, de execu]ie [28].
Da, este un om serios, gîndim f\r\ voie, orice ar avea în universul s\u
l\untric, acest univers e tare, de vreme ce activitatea creatoare nu
înceteaz\ nici cînd scriitorul se g\se[te în fa]a mormîntului. Dar, mai
curios decît toate e faptul c\ autorul se mi[c\ nu doar în acea lume, în
care l-am abandonat, ci se înal]\ încet-încet [i-l vedem acum preocupat
aproape exclusiv de lumea copil\riei (prin]esa Katia din Netocika
Nezvanova, fiica arenda[ului din Un pom de Cr\ciun [i o nunt\ [29]).
Privind universul celor mici, luminos [i pur, Dostoievski e [i el înviorat
[i senin, precum acolo, în mijlocul celor s\raci [i umili ; e la fel de
îngrijorat de soarta copiilor, ca [i dincolo, printre oamenii uita]i de
semeni : cît de b\nuitor [i de posomorît devine în momentul în care de
lumea aceasta a jocurilor se apropie cei maturi. Iat\-l pe Iulian Mastakovici
cum socote[te pe degete anii feti]ei [i procentele din capitalul acesteia,
depus la banc\ pe numele ei, cifr\ pe care a aflat-o din întîmplare la serata
copiilor :
 Trei sute... trei sute, [optea el. Unsprezece... doisprezece...
treisprezece [i a[a mai departe. {aisprezece  cinci ani ! S\ zicem c\
patru la sut\ fac doisprezece, de cinci ori doisprezece fac [aizeci, [i la
ace[ti [aizeci... {i n-o fi luînd punga[ul numai patru la sut\ ! Poate ia
opt sau chiar zece...
Calculul se întrerupe ; Iulian Mastakovici se apropie pe vîrfuri de
copilul ce se juca [i-l s\rut\ pe cre[tet :
Ce faci aici, copil\ drag\ ? [opte[te el cu emo]ie în glas.
Serata se sfîr[e[te în uimirea însufle]it\ a oaspe]ilor, în înduio[area
privitorilor, ce asist\ la discu]ia prietenoas\ dintre înaltul demnitar [i
feti]a bogatului arenda[. Ochii cititorilor se închid [i se redeschid peste
cinci ani : o zi mohorît\ (ca întotdeauna la Dostoievski), biserica
parohial\, o fat\ încînt\toare, a c\rei frumuse]e tocmai înflorise [i
logodnicul care-i iese în întîmpinare. Murmurele mul]imii despre bog\]ia logodnicei [i despre tr\s\turile, chiar dac\ pu]in îmb\trînite,
totu[i cunoscute ale mirelui, l-au l\murit îndeajuns pe povestitor ; el
[i-a amintit de pomul de Cr\ciun de la serata de acum cinci ani, de
noaptea geroas\ din ajunul Anului Nou.
La aceea[i petrecere, printre figurile vesele de copii, el remarc\ un
b\ie]el cu o privire speriat\, fiul guvernantei în acea cas\, st\pînit de
apriga dorin]\ de a se apropia [i a se juca `mpreun\ cu ceilal]i de vîrsta
lui, care se ]ineau deoparte. Mintea lui fraged\ în]elege deja deosebirile
de situa]ie, îns\ firea de copil îl `mbie s\ le încalce. E sfios [i slugarnic 
o sear\ plin\ de veselie ca aceasta nu se va mai repeta curînd  [i iat\-l
c\ lip\ie c\tre copii, le suport\ jignirile, îi lingu[e[te umil, numai s\
nu-l alunge de lîng\ ei. Sim]i]i c\ bog\]ia [i fastul sînt ca un voal, r\mîn
deoparte, [i privirea autorului e a]intit\ în permanen]\ asupra a ceea
ce tr\ie[te [i se mi[c\ în spatele acesteia  asupra sufletului omenesc,
a primelor suferin]e, a gre[elilor de început.
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Dar e oare puternic ?... ~ntr-o nuvel\ întrucîtva fantastic\, ale c\rei
subiect [i ton vor fi reluate apoi în Umili]i [i obidi]i, e povestit\
întîlnirea dintre un vis\tor însingurat [i o fat\ p\r\sit\ de prietenul ei.
Ce întrevederi ciudate, ce dest\inuiri fierbin]i, înc\rcate de vise, cît de
strîns se ]in de mîn\ ace[ti doi oameni solitari [i puri. Nu g\se[ti în
întreaga noastr\ literatur\ o nuvel\ care s\ fi p\truns atît de adînc în
universul l\untric al sufletului uman, de unde nu se mai aude via]a
oamenilor, nu se mai vede forfoteala lor de[art\. Singurii martori ai
celor doi sînt nop]ile f\r\ lun\, [i totu[i luminoase, tipice nordului ; ei
în[i[i se privesc : o con[tiin]\ curat\ pe o alta. Dar iat\ c\ o umbr\ se
strecoar\ în preajma lor pe cînd el îi spunea cuvinte dezlînate, ar\tînd
spre cer. Era cea de-a patra noapte, a patra lor întîlnire. Ea se lipe[te
de el, mîna îi tremur\. Glasul cunoscut, pe care îl iubise atît de mult,
pe care se obi[nuise s\-l asculte smerit\, o cheam\ : se n\puste[te
strigînd la cel pe care credea c\ l-a pierdut pentru totdeauna  la
fericirea ei destr\mat\, cu speran]\ în rede[teptarea, în reîntoarcerea
dragostei aprinse. Vis\torul r\mîne singur ; se întoarce acas\. Ce îmb\trînite i se par toate în stingherul s\u ungher  îmb\trînit el, el însu[i,
îmb\trîni]i pere]ii camerei, îmb\trînit\ casa vecin\. ~ntr-o scrisoare
înfl\c\rat\, ea îi explic\ totul [i-l roag\ s\ nu-i poarte pic\, s\ n-o
uite  la fel cum [i ea îi va purta o amintire ne[tears\. Scrisoarea îi
scap\ vis\torului din mîini, î[i acoper\ fa]a :
... Sau poate c\ o raz\ de soare s-a strecurat pe nea[teptate printre
norii de ploaie [i s-a ascuns din nou ; sau, cine [tie, în fa]a mea a lic\rit
trist [i rece întreaga perspectiv\ a viitorului [i m-am v\zut, peste exact
cincisprezece ani, acela[i, ca [i acum, îmb\trînit, în aceea[i camer\, la
fel de singur, cu aceea[i Matriona care în tot acest timp n-a devenit cu
nimic mai în]eleapt\.
Dar s\ nu uit ofensa primit\, Nastenka !? S\ las norul întunecat s\
acopere fericirea ta senin\, lipsit\ de furtuni ; s\-]i fac repro[uri amare,
s\-]i strecor triste]ea în inim\, s-o înveninez cu tainice remu[c\ri [i s-o
îndemn s\ bat\ dureros în clipele de bucurie ; s\ strivesc fie [i un
singur fir din florile ginga[e ce ]i le-ai împletit în p\r, cînd ai mers
al\turi de el la altar
O, niciodat\, niciodat\ ! Fie-]i cerul senin,
zîmbetul atît de îndr\git s\-]i fie luminos [i lipsit de sup\r\ri, fii tu
îns\]i binecuvîntat\, chiar [i o clip\, de fericirea [i norocul pe care
le-ai d\ruit altuia, unui suflet însingurat [i recunosc\tor 1.
Nu vi se pare c\ aceste cuvinte au fost ]esute din raze de lun\ ?
S\l\[luiesc în ele aceea[i lini[te, aceea[i autoconstrîngere, aceea[i
disponibilitate de a fi luminat numai prin fericirea altuia.
{i brusc acest ton : Sînt un om bolnav Sînt un om r\u. Un ins
deloc atr\g\tor. ~mi d\ de furc\, b\nuiesc, ficatul 2  se aude un murmur
tulbure din subteran\. ~ntoarcem cîteva pagini.  Sînt convins c\ nu
numai prea mult\ con[tiin]\, dar orice con[tiin]\ reprezint\ o calamitate. Acesta-i punctul meu de vedere. Dar deocamdat\ s-o l\s\m [i
pe asta. Iat\ ce v-a[ ruga s\-mi spune]i : de ce oare eu, ca un f\cut,
1. Ed. rom., vol. 2, pp. 57-58.
2. Ibid., vol. 4, p. 128.
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tocmai în momentele cînd surprindeam cu maxim\ aten]ie subtilit\]ile
«a tot ce e frumos [i sublim», cum se spunea la noi, pe vremuri, chiar
atunci încetam s\ fiu con[tient [i, uite, s\vîr[eam ni[te fapte pe care...
ei da, într-un cuvînt, de[i poate to]i le s\vîr[esc... ni[te fapte pe care eu
le s\vîr[eam, ca un f\cut, tocmai cînd ajungeam con[tient în cel mai
înalt grad c\ n-ar fi trebuit s\ le s\vîr[esc ? Cu cît mi-era mai limpede
ce-i binele sau tot acest «frumos [i sublim», cu atît m\ afundam mai
zdrav\n în mocirla mea [i cu atît îmi venea s\ m\ împotmolesc pîn\ la
cap\tul cap\tului 1. Frunz\rim mai departe  ... Rodul direct [i firesc al
con[tiin]ei este iner]ia... O repet st\ruitor : oamenii [i militan]ii cu fire
spontan\ din pricina asta sînt activi, pentru c\-s neghiobi [i m\rgini]i.
Cum s\ v\ explic ? Uite : m\rgini]i fiind, ei iau drept cauze primordiale
cauzele imediate [i pe cele de ordin secundar ; în felul acesta se
conving mai repede [i mai lesne decît al]ii c\ au g\sit motivarea
absolut\ a lucrului cu care se îndeletnicesc ; a[adar, se lini[tesc ; or,
acesta-i lucrul de c\petenie. Pentru a porni la ac]iune, trebuie, vezi
bine, s\ fii mai întîi absolut lini[tit, s\ nu-]i r\mîn\ pic de îndoial\. Dar
cum s\ m\ lini[tesc eu, bun\oar\ ? Unde-mi aflu eu cauzele primordiale,
pe care s\ m\ bizui, unde-mi g\sesc temeiurile ? De unde s\ le iau, m\
rog ? Fac exerci]ii de gîndire [i, drept urmare, orice cauz\ primordial\
îmi aduce aminte imediat de o alta, [i mai primordial\ ; [i a[a mai
departe, la nesfîr[it. Tocmai aici e esen]a oric\rei con[tiin]e, a oric\rei
medita]ii. Avem de-a face, iar\[i, cu legile naturii.
Ies la iveal\ m\rturii ru[inoase [i o dialectic\ genial\, apar acele de
aur pe care Cleopatra, cea cuprins\ de urît, le înfingea în pieptul
roabelor sale, e c\lcat\ în picioare poezia cunoscutelor versuri :
Cînd chiar din bezna r\t\cirii
Cu-arzîndul verb al st\ruirii
Eu sufletul c\zut ]i-am scos
[30]

[i peste trupul sleit de puteri al fetei, ren\scute [i apoi chinuite, se
n\puste[te o figur\ mîr[av\, f\r\ chip [i nume, [i strig\ : sînt om 2.
Da, ve]i gîndi, e un om tare. Sufletul în care s-au z\mislit atîtea
sunete [i chipuri distincte, [i toate aceste idei, e în stare s\ lupte cu tot
ceea ce-i este dat omului s\ înfrunte. Se prea poate s\ nu fie ascultat,
s\ nu fie în]eles : nici un profet nu va reu[i s\ transforme firele de nisip
ale pustiei în ascult\tori sensibili. Numai c\ pe cîmpurile nem\rginite
ale istoriei nu va fi de-a pururi nisip  [i atunci va sosi vremea
seceri[ului.
Concomitent cu acest scriitor, care ne captiveaz\ într-atît, se manifest\ [i al]ii. Iat\-l pe Goncearov, îngîndurat în visul lui, cu dragostea lui
artistic\ pentru om, în lumina str\lucitoare a soarelui, în mijlocul
1. Ibid., pp. 131-132.
2. ~n leg\tur\ cu lapovi]a, din ~nsemn\ri din subteran\, in Ed. rom., vol. 4,
pp. 58-233, Cu aceast\ oper\, una dintre cele mai profunde ale lui Dostoievski,
singura analogie o reprezint\ Nepotul lui Rameau de Diderot. Schi]a ini]ial\ a
caracterului eroului din subteran\ o reprezint\, dar exclusiv pe latura comic\,
Foma Fomici din nuvela Satul Stepancikovo [i locuitorii s\i (Ed. rom., vol. 2,
pp. 375-590).
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nesfîr[itei lumi a lui Dumnezeu, iat\-l deci cum, neb\gînd de seam\
nici acest soare, nici aceast\ lume, urm\re[te un singur col]i[or al ei [i
î[i deseneaz\ încet modelul complicat. Iat\-l pe agitatul [i [ubredul
Turgheniev, care este atît de talentat, care a gîndit atît de mult, c\ ne
introduce în universul plin de vraj\ al cuvîntului s\u, iat\ cum strecoar\
memorabilele sale idei, cum creeaz\ o serie de chipuri destul de
palide [i, totu[i, întotdeauna atr\g\toare. ~n sfîr[it, iat\-l [i pe Tolstoi,
pentru a c\rui for]\ se pare c\ nu exist\ limite, cum desf\[oar\ vasta
panoram\ a vie]ii omene[ti, pretutindeni unde aceasta a luat forme
concrete. St\m la îndoial\ ; adînci]i în realizarea misiunii lor, neab\tîndu-se nici un moment de la menirea pe care o au, marii arti[ti
pomeni]i mai sus îi atrag cu o for]\ irezistibil\ pe to]i ceilal]i. ~n
compara]ie cu operele lor, cît de gre[ite sînt crea]iile scriitorului pe
care am fi dorit s\-l urm\m : imaginile sale sînt adesea denaturate,
discursului s\u îi lipse[te armonia, ca [i cum am avea în fa]\ un
crîmpei de haos c\ruia înc\ nu i s-au aplicat m\sura [i num\rul sau,
mai bine spus, în care s-au amestecat, parc\, toate numerele [i toate
unit\]ile de m\sur\. {ov\iala noastr\ e [i mai puternic\ în clipa în care
privim lumea lui Tolstoi : aici nu doar splendoarea inexprimabil\ a
crea]iei ne atrage, ci este altceva, cu mult mai profund [i mai sus]inut.
Pentru noi e limpede c\ scriitorul a p\truns în misterele eleusine ale
naturii, c\, lipindu-se strîns de Mama-glie, din care-[i trage seva tot ce
e viu, ascult\ sunetele surde, scruteaz\ umbrele obscure. El se str\duie[te s\ prind\ tîlcul fiec\rei na[teri [i al fiec\rei mor]i, în cadrul
îngust al c\rora este z\vorît\ biata existen]\ uman\. Numai c\ vechile
legende ne spun c\ [i acolo, în adev\ratul Eleusis [31], sensul vie]ii [i
al mor]ii era dezv\luit celor ini]ia]i numai indirect, în forme alegorice.
Dup\ cît se pare, omului îi este h\r\zit pentru totdeauna s\ se limiteze
doar la asta.
Oricît de captivant\ ar fi lumea frumosului, exist\ ceva [i mai
atr\g\tor : e vorba de pr\bu[irea sufletului omenesc, de strania dizarmonie a vie]ii, ce în\bu[\ pu]inele ei sunete armonioase. Sub formele
acestei dizarmonii curg rîurile de aur ale destinului omenirii. {i, dac\
privim literatura universal\, vom vedea c\ nici un scriitor nu a fost
preocupat atît de sincer de cauzele acestei lipse de armonie precum
cel ales de noi. De aceea, cu tot haosul crea]iei sale, nu vom g\si la
nimeni o asemenea integritate [i plenitudine ; exist\ în ea ceva profanator [i totodat\ religios. El nu-[i alege din natur\ un tablou pentru
a-l îndr\gi [i reproduce ; îl intereseaz\ doar `ntre]eserea tuturor acestor
tablouri ; asemeni unui analist obiectiv, le scruteaz\ [i vrea s\ afle de
ce întreaga imagine a lumii lui Dumnezeu este atît de denaturat\ [i
fals\. Prin aceast\ analiz\ el a adunat în sine, într-un mod inexplicabil,
sentimentul dragostei celei mai fierbin]i pentru to]i cei ce sufer\. Parc\
acea denaturare vizibil\ pe fa]a lumii lui Dumnezeu s-a r\sfrînt profund
asupra lui însu[i, i-a afectat universul l\untric [i, ca nimeni altul, a
sim]it intens toate suferin]ele pe care fiin]a adev\rat\ le poart\ în
sine [i s-a apropiat de în]elegerea esen]ei ei ascunse. De aici rezult\
marele grad de subiectivitate al operelor sale, caracterul lor pasionat :
el nu din afar\ ne cheam\ s\ mergem [i s\ împ\r]im cu el interesele,
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de care ne putem ocupa, a[a cum ne ocup\m de toate celelalte, glasul
lui ajunge la noi parc\ din dep\rtare, iar atunci cînd ne apropiem,
vedem o fiin]\ ciudat\ [i singuratic\, acolo unde nu mai exist\ nimeni
altul, [i ea ne vorbe[te despre chinurile insuportabile ale naturii
omene[ti, despre imposibilitatea de a le suporta [i despre nevoia de a
g\si o cale pentru a le dep\[i. De aici [i tonul boln\vicios al tuturor
operelor sale, absen]a în cadrul lor a armoniei exterioare a p\r]ilor, iar
lumea nepotolitei suferin]e, pe care o dezv\luie el, se împlete[te cu
ideea cauzelor ei de neîn]eles, a scopurilor ei de nep\truns.
Tocmai acest lucru confer\ operelor lui un sens etern, o valoare
nemuritoare. Ar fi un anacronism s\ examin\m ast\zi caracterele
înf\]i[ate de Turgheniev, spre exemplu, chiar dac\ de la crearea lor nu
a trecut prea mult\ vreme : ele au r\spuns intereselor acelui moment,
au fost în]elese la timpul respectiv, iar ast\zi p\streaz\ un farmec
exclusiv artistic. Le iubim ca pe ni[te chipuri vii, dar în ele nu mai
avem nimic de ghicit. Cu totul altceva întîlnim la Dostoievski : nelini[tea
[i îndoiala, rev\rsate în scrierile sale, sînt nelini[tea [i îndoiala noastr\,
[i astfel vor r\mîne pentru totdeauna. ~n perioadele în care via]a este
deosebit de u[oar\ ori cînd greut\]ile ei nu sînt con[tientizate, acest
scriitor ar putea fi uitat cu totul, iar c\r]ile lui necitite. Dar, de fiecare
dat\ cînd, pe parcursul vie]ii istorice, va ap\rea ceva incomod, cînd
popoarele vor fi cutremurate sau tulburate de ceva, numele [i chipul
scriitorului care a meditat atîta la aceste probleme va rena[te cu o for]\
intact\.
Acolo unde ne invit\ el  în lumea denatur\rii [i a suferin]ei, la
examinarea cus\turilor înse[i cu care este consolidat\ natura  se
poate ajunge cu adev\rat, dac\ uit\m [i lumea frumosului, descoperit\
prin arte [i poezie, [i sferele reci ale [tiin]ei, mult prea dep\rtate de
bietul nostru p\mînt pe care nu-l putem uita nicicum. Pentru c\ a
merge acolo înseamn\ a satisface cele mai intime dorin]e ale propriului
suflet, c\ruia suferin]a îi este cumva apropiat\, care simte o atrac]ie
inexplicabil\ fa]\ de ea ; iar a avea un asemenea scop înseamn\ s\
r\spunzi la marea întrebare a cugetului omenesc, pe care acesta o
pune necontenit prin toate distrac]iile pe care încearc\ s\ i le ofere
[tiin]a [i filosofia.

IV
~n 1863, Dostoievski p\r\se[te pentru cîteva zile Parisul, unde-[i
petrecea pe atunci timpul 1, pentru a vizita Londra [i expozi]ia mondial\
organizat\ acolo. ~ntr-un articol nesistematic ca form\, îns\ concentrat
[i perfect coerent, scriitorul d\ glas impresiilor pe care i le-a l\sat acel
ora[ agitat zi [i noapte [i nesfîr[it ca marea, cu zgomotul strident al
ma[inilor sale, cu [inele trecînd peste acoperi[urile caselor, cu mi[c\rile
l. Era prima lui c\l\torie peste hotare. Impresia sa despre Europa o exprim\
direct în ~nsemn\ri de iarn\ despre impresii de var\ [i, indirect, în multe din
romanele sale, în care opinia sa cu privire la cele v\zute a fost exprimat\ chiar
mai elocvent [i mai am\nun]it. A se vedea [i romanul Adolescentul, ale c\rui
pagini au o semnifica]ie autobiografic\ important\.
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lui haotice [i cu m\re]ia proiectelor sale. Infecta Tamis\, aerul îmbîcsit
de miros de huil\, imensele parcuri [i scuaruri, cartierele cumplite ale
ora[ului, precum Whitechapel, cu locuitorii aproape goi, fl\mînzi [i
s\lbatici   totul s-a cristalizat la Dostoievski într-un tablou integru, ale
c\rui p\r]i constituente sînt inseparabile. Ca pretutindeni, în afara
intereselor personale de moment, el mediteaz\ la sensul general, la
semnifica]ia etern\ a tabloului : Sim]i]i for]a îngrozitoare ce a unit aici,
într-o singur\ turm\, ace[ti oameni f\r\ de num\r, sosi]i din toate
col]urile p\mîntului ; percepe]i uria[a idee ; v\ da]i seama c\ aici ceva
a [i fost atins, c\ aici e o victorie, un triumf V\ cuprinde deodat\
frica. N-o fi, oare, acesta idealul înf\ptuit ? gîndi]i ; n-o fi aici sfîr[itul ?
N-o fi aceasta, în fond, «singura turm\» [32] Vi se taie respira]ia :
totul e atît de s\rb\toresc, de triumf\tor, de mîndru. Privi]i aceste sute
de mii, aceste milioane de oameni, curgînd supu[i încoace de pe întreg
p\mîntul  oameni veni]i cu un singur gînd, îmbulzindu-se în t\cere,
înd\r\tnic, f\r\ cuvinte, în acest colosal palat (e vorba de Palatul de
Cristal al expozi]iei), [i sim]i]i c\ aici s-a petrecut ceva definitiv, s-a
petrecut [i s-a încheiat. E un tablou biblic, ceva despre Babilon, o
profe]ie din Apocalips\, ce se înf\ptuie[te v\zînd cu ochii. Sim]i]i c\ e
nevoie de o împotrivire [i de o negare spiritual\ continu\ pentru a nu
ceda, pentru a nu fi birui]i de impresie, a nu v\ închina în fa]a faptului
[i a nu diviniza pe Baal, adic\ de a nu primi ceea ce exist\ drept
ideal  1.
~n tot ceea ce se dezv\luie privirii sale el caut\ cu aten]ie fenomenele originale [i, prin urmare, puternice ; tot ce e împrumutat,
a[adar, slab, scap\ observa]iilor sale. La Roma a ]inut s\-l vad\ pe
pap\, la Londra, îns\, nici nu s-a uitat la Catedrala Sf. Pavel. A vizitat,
în schimb, sabatul negrilor albi, cum nume[te el noaptea de sîmb\t\
spre duminic\ în cartierele muncitore[ti ale ora[ului : O jum\tate de
milion de muncitori [i muncitoare cu odraslele lor se revars\ asemeni
unui fluviu [i s\rb\toresc întreaga noapte, pîn\ la cinci diminea]a,
mîncînd [i bînd pentru întreaga s\pt\mîn\. Aici î[i aduc oamenii
economiile din cursul celor [ase zile de lucru, tot ce-au cî[tigat muncind
pe brînci, cu sudalme... Gazul arde cu flac\r\ mare [i lumineaz\ str\lucitor str\zile. Ca [i cum balul s-ar organiza pentru ace[ti negri albi.
Mul]imea se înghesuie pe str\zi [i-n tavernele deschise. Ei aici m\nînc\
[i beau. Pr\v\liile de bere sînt împodobite asemeni palatelor. O be]ie
general\, îns\ lipsit\ de veselie, ap\s\toare  [i totul e cumva ciudat de
t\cut. Numai cîteodat\ certurile [i înc\ier\rile sc\ldate în sînge tulbur\
aceast\ t\cere suspect\ care v\ umple de triste]e sufletul. Toat\ aceast\
mul]ime se gr\be[te s\ se îmbete cît mai repede, pîn\ la uitare de
sine Femeile nu r\mîn mai prejos [i se îmbat\ împreun\ cu b\rba]ii ;
copiii alearg\, se tîr\sc printre ei 2. Scriitorul observ\ c\ în aceast\
uitare de sine exist\ ceva sistematic, docil, încurajator . Cu spiritul
s\u sintetic, el se str\duie[te s\ surprind\ [i semnifica]ia ascuns\ a
acestui fapt, s\ fac\ o leg\tur\ cu cele v\zute ziua, atît de mîndre în
1. ~nsemn\ri de iarn\ despre impresii de var\, cap. 5 : Baal, in Ed. rom.,vol. 4, p. 89.
2. Ibid., p. 90.
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finalitatea, în des\vîr[irea lor : aceast\ istovire, aceast\ destr\b\lare
posomorît\, aceast\ dorin]\ de a uita de sine, fie [i pentru cîteva
ceasuri pe s\pt\mîn\, toate la un loc îi sugereaz\ imaginea a milioane
de suflete, închise într-un ungher al turnului zidit, care, ce-i drept,
aproape c\ atinge cerul [i, de aceea, apas\ atît de teribil p\mîntul !
Pentru ace[ti paria mult\ vreme de-acum încolo nu se va împlini
prorocirea, mult\ vreme nu li se vor da ramuri de m\slin [i ve[minte
albe, [i mult\ vreme vor mai geme ei la picioarele tronului Celui-de-Sus : «Pîn\ cînd, Doamne ?» 1.
Imaginile biblice sînt doar remarcabile generaliz\ri ale acestor fapte,
pîn\ la care au putut ajunge istoria [i filosofia ; ramurile de m\slin [i
ve[mintele albe sînt simbolurile dorin]ei de bucurie [i de lumin\
pentru milioanele de suflete oprimate, ast\zi accesorii indispensabile
ale unor ma[ini monstruoase, accesorii ce înc\ mai posed\ resturi
absolut inutile de con[tiin]\. Dostoievski în]elege acest lucru în toat\
integralitatea [i complexitatea sa : el observ\ nu picioarele, rebegite de
frig, nu mîinile, sleite de puteri ; el observ\ omul care e asuprit [i
întreab\ : oare aceast\ fiin]\ nu e tot atît de demn\ [i însetat\ de
fericire sufleteasc\ precum noi, cei ce nu putem tr\i f\r\ ea ?
~ns\ acestea sînt doar fiin]e asuprite, ce înc\ n-au fost alterate : în
ele chipul lui Dumnezeu s-a estompat, dar, cel pu]in, n-a fost denaturat.
Dostoievski a vizitat cartierul Hay-Market, unde noaptea se adun\ cu
miile femeile u[oare. Str\zi viu luminate, cafenele împodobite cu
oglinzi [i aur\rie, ce servesc [i ca locuri de adunare, [i ca refugii ; ]i-e
fric\ s\ p\trunzi în aceast\ mul]ime. {i cît de ciudat e ea alc\tuit\ !
~ntîlne[ti aici [i femei b\trîne, [i femei frumoase, în fa]a c\rora stai
locului. Nu g\se[ti în întreaga lume o asemenea frumuse]e feminin\ ca
a englezoaicei. Nici nu încap pe trotuare, se revars\ pe str\zi, într-o
mul]ime compact\, dens\. Ele toate î[i a[teapt\ prada [i se n\pustesc
cu un cinism neru[inat asupra primului întîlnit. Vezi aici [i toalete
scumpe, str\lucitoare, [i zdren]e, [i, în genere, o mare diferen]\ de
vîrst\  totul amestecat. ~n aceast\ mul]ime î[i fac loc [i vagabondul
be]iv, [i bog\ta[ul de neam ales. R\sun\ înjur\turi, se aud certuri,
chem\ri în gura mare, dar [i invita]ia [optit\, stins\ a vreunei frumoase
ce nu [i-a pierdut înc\ sfiala. {i cît\ frumuse]e uneori ! Autorul descrie
înf\]i[area uimitoare a unei fete, cu o fa]\ gînditoare, cult\ ; bea gin la
mas\ cu un tîn\r, ce nu p\rea un vizitator obi[nuit al cartierului
respectiv. ~n privirea ei minunat\, întrucîtva mîndr\, st\ruia ceva
tainic, ceva îngîndurat [i trist. Prin educa]ie se afla, nu putea s\ nu fie,
mai presus de aceast\ mul]ime de femei nefericite ; altfel ce-ar mai
însemna fa]a unui om ? 2 Se vedea c\ tîn\rul o c\utase aici ori c\ fusese
o întîlnire prestabilit\. Amîndoi [edeau cufunda]i în gînduri, tri[ti,
vorbeau pu]in, cu lungi pauze între cuvinte ; ceva important r\mînea,
se pare, nespus. ~ntr-un tîrziu tîn\rul s-a ridicat, a pl\tit consuma]ia, i-a
întins fetei mîna [i a plecat ; ea, cu pete purpurii pe fa]a-i palid\, ie[i
în urma lui [i se pierdu în mul]imea de prostituate. ~n Hay-Market am
1. Ibid., p. 91.
2. Ibid., pp. 91-92.
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v\zut mame care-[i aduceau fiicele, înc\ fragede, spre a se vinde.
Feti]e de vreo doisprezece ani te prind de mîn\ [i te roag\ s\ le urmezi.
Mi-amintesc, am v\zut o dat\ o feti]\, nu mai mare de [ase ani, toat\
în zdren]e, murdar\, descul]\, b\ut\, frînt\ de oboseal\ : corpul ce i se
întrez\rea prin rupturile hainelor era plin de vîn\t\i. Mergea parc\ f\r\
s\-[i dea seama, f\r\ grab\, r\t\cind Dumnezeu [tie de ce prin mul]ime : îi era, poate, foame. Nimeni n-o lua în seam\. Dar, ce m-a uimit
cel mai tare, mergea ar\tînd atîta durere, atîta disperare pe chip, încît
era nefiresc, cumplit de sfî[ietor s\ vezi aceast\ mic\ fiin]\ c\ duce pe
umeri [i ea atîtea blesteme, atîta suferin]\. ~[i cl\tina, dintr-o parte în
alta, capul ciufulit, preocupat\, parc\, de ceva grav ; î[i desf\cea mîinile
mici, gesticula, le împreuna, apoi [i le tr\gea brusc spre pieptu-i gol.
M-am întors [i i-am dat o jum\tate de [iling. A apucat moneda de
argint, m-a privit în ochi s\lbatic, cu o uimire p\truns\ de team\ [i,
brusc, a rupt-o la fug\, temîndu-se, pesemne, s\ nu-i iau banii înd\r\t 1.
Am putea [i noi repeta : pîn\ cînd, Doamne ? Expozi]ia universal\,
Palatul de Cristal, undeva, prelegerea unui celebru fizician cu o str\lucit\ experien]\  merit\, oare, toate acestea nefericirea minusculei
creaturi, ce se lovea cu mînu]ele-i usc\]ive peste piept, [i a acestor
femei, ce-[i ofer\ spre vînzare fiicele minore primei persoane care le
ofer\ o moned\ pentru aceasta ? Vor zice : a[a a fost dintotdeauna, ba
chiar mai r\u ; o spun ca s\ se justifice, [i dau drept exemplu canibalismul popoarelor s\lbatice, nedorind s\ se refere la cel c\ruia noi
sîntem datori, se pare, s\-i suport\m r\utatea, otrava specific\ civiliza]iei. Nu este adev\rat, n-a fost dintotdeauna a[a. Poporul ce tr\ia
ascultînd de poruncile Domnului nu practicase nici canibalismul, nu
avea nici mame care s\-[i vînd\ fiicele : în sînul acestuia erau mame
care adunau spice, într-adins l\sate pe cîmp de c\tre cei boga]i 2. {i
aceasta nu s-ar fi întîmplat la noi, n-ar fi putut s\ se întîmple, dac\
acele cuvinte l\sate nou\ : C\uta]i mai întîi împ\r\]ia lui Dumnezeu [i
celelalte vi se vor ad\uga vou\ nu le-ar fi citit de la coad\, nu le-ar fi
folosit de-a-ndoaselea.
~ns\, dup\ ce se sfîr[e[te noaptea [i începe ziua, acela[i spirit
mîndru [i întunecat se înal]\ din nou, rege[te, peste imensa urbe. Nu
pare îngrijorat de cele petrecute noaptea, [i nici de cele ce vede în
jurul s\u ziua. Baal domne[te [i nici m\car nu cere supunere, pentru
c\ e sigur de ea. ~ncrederea lui în sine e nem\surat\ : el împarte dispre]uitor [i calm, pentru a sc\pa de obliga]ii, pomana organizat\. El nu-[i
ascunde unele fenomene barbare, suspecte [i chinuitoare ale vie]ii.
S\r\cia, suferin]a, murmurul [i îndobitocirea gloatei nu-l ating cîtu[i de
pu]in3.
Tuturor acestor fapte, ca [i grijii în privin]a lor, li se poate aplica
urm\toarea formul\ : în procesul firesc al oric\rei evolu]ii, bun\starea
fiin]ei care se dezvolt\ e scop ; astfel, copacul cre[te pentru realizarea
plenitudinii formelor sale, [i acela[i lucru e valabil pentru orice altceva.
Din toate procesele observate în natur\, exist\ unul singur în care
1. Ibid., pp. 92-93.
2. Vezi Cartea Rut.
3. Ed. rom., p. 94.
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legea este înc\lcat\ : procesul istoriei. Omul e cel ce se dezvolt\ în
cadrul lui [i, prin urmare, el este scop ; dar numai ca idee, ca iluzie : în
realitate el e mijloc, iar scopul îl reprezint\ institu]ia, complexitatea
rela]iilor sociale, înflorirea [tiin]ei [i artelor, for]a industriei [i a comer]ului 1. Toate acestea se dezvolt\ impetuos [i niciodat\ nu-i va trece
prin minte s\rmanului om s\ nu le permit\ s\ treac\ peste el, s\ nu se
întind\ în fa]a carului triumfal al lui Baal [i s\ nu-i stropeasc\ ro]ile cu
sîngele s\u 2. Popoarele se a[tern unul dup\ altul ; strivind milioane de
suflete în ]ara sa, carul porne[te spre alte meleaguri, pîn\ la acei canibali
care se m\nînc\ unul pe altul cu naivitate, în solitudinea lor, [i pe care
se preg\te[te acum, dup\ cît se pare, s\-i devoreze dintr-o dat\ Europa.
~n persoana lui Dostoievski, remarcabila capacitate de generalizare
s-a contopit într-un chip uimitor cu fina percepere a tot ceea ce e
particular, individual. De aceea, el nu numai c\ a în]eles sensul general,
profund al evenimentului istoric, ci a resim]it [i insuportabila groaz\
generat\ de acesta, ca [i cum el însu[i ar fi tr\it toat\ acea suferin]\
personal\ ce ia na[tere prin înc\lcarea legii fundamentale a dezvolt\rii.
Imediat dup\ publicarea ~nsemn\rilor de iarn\ despre impresii de var\ 3
apar sumbrele ~nsemn\ri din subteran\ 4, despre care am pomenit deja.
1. Exist\ în istorie un exemplu extrem de potrivit explic\rii acestei idei : în
Germania, pe timpul revoltelor ]\r\ne[ti [i cavalere[ti, se r\spîndise sim]itor
dreptul roman, înlocuind obiceiurile juridice de tip feudal din partea locului.
Povara resim]it\ din pricina lui în rîndul popula]iei era atît de mare, încît
r\scula]ii, nepricepu]i într-ale juridicii, oameni simpli, reclamau, printre altele,
eliminarea dreptului roman din practic\. Dar cine pune la îndoial\ c\, fiind
drept, ca [i obiceiurile judec\tore[ti medievale, el dep\[e[te cu mult nu numai
aceste obiceiuri, ci, în general, tot ceea ce a ap\rut vreodat\ de-a lungul istoriei
în materie de drept. De aceea, r\spîndirea lui ulterioar\ n-a contenit, ci a
devenit un proces firesc [i, s\ zicem, inevitabil. Acest caz demonstreaz\ c\
des\vîr[irea unor domenii aparte ale vie]ii nu este neap\rat legat\ de diminuarea suferin]elor umane, c\ perfec]ionarea are o leg\tur\ intern\ [i este autonom\,
[i din aceast\ cauz\ se produce în istorie independent de orice altceva.
2. Un exemplu particular poate nuan]a [i în acest caz procesul general istoric :
1) este necesar ca într-o ]ar\, pentru sus]inerea pozi]iei ei pe plan interna]ional,
s\ existe cîteva sute de mii de b\rba]i care s\ se ocupe special cu arta militar\,
[i, pentru ca preg\tirea lor s\ fie f\r\ cusur, ei trebuie elibera]i de problemele
familiale ; 2) trebuie ca oamenii ce men]in ]ara la apogeul înfloririi ei spirituale
[i materiale s\ se preg\teasc\ atît cît se poate de bine în vederea îndeplinirii
misiunii lor [i s\ p\trund\ cît mai adînc în lumea complex\ [i dificil\ a [tiin]elor
pure ori aplicate. Se formeaz\ un uria[ contingent de oameni pentru care
familia e convenabil\ [i posibil\ doar la o vîrst\ înaintat\. Din motive pe care
ar fi inutil s\ le explic\m, apare [i un contingent corespunz\tor de femei
nem\ritate, cu deosebirea c\ pentru reprezentan]ii primului familia e ceva tîrziu
[i absen]a ei temporar\ ]ine de comoditate, în vreme ce pentru componentele
celui de-al doilea ea devine ceva închis pentru totdeauna, femeile ap\rînd
drept un mijloc lipsit de personalitate pentru traiul comod al altora. A[a cum un
rîu mare absoarbe pîraie [i pîrîia[e [i prin evaporarea apelor sale d\ na[tere
umezelii [i ploii  ce se va v\rsa, în cele din urm\, tot în el , tot astfel acestui
mare torent de existen]e lipsite de familie i se al\tur\ mul]i al]i mici afluen]i,
genera]i în mare m\sur\, pur [i simplu, de imensitatea lui, de u[urin]a, de
comoditatea pentru fiecare [i de caracterul lui obi[nuit.
3. ~nsemn\rile de iarn\ despre impresii de var\ apar în 1863, în revista Vremea.
4. Sînt publicate în numerele 1, 2 [i 4/1864 ale revistei Epoha.
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Lectura lor na[te involuntar ideea necesit\]ii la noi a unor edi]ii
critice, unde operele s\ fie comentate nu sub aspectul formei [i al
genezei (studii de acest fel avem deja), ci sub aspectul con]inutului [i
al semnifica]iilor acestora, pentru a rezolva, în sfîr[it, problema : e
plauzibil\ ideea enun]at\, ori e mincinoas\, [i de ce ?, [i anume a o
rezolva cu eforturi cumulate, am\nun]it [i exact, cum e posibil numai
în [tiin]\. ~nsemn\rile din subteran\, spre exemplu, sînt importante
prin fiecare rînd, aproape c\ nu pot fi raportate la formule generale ;
totu[i, afirma]iile expuse în text nici un om care gînde[te nu le poate
l\sa f\r\ explica]ie.
N-a existat în literatura noastr\ un scriitor ale c\rui idealuri s\ fie
atît de categoric delimitate de realitatea curent\. A o men]ine [i a o
corecta pe alocuri  o asemenea idee n-a stat în inten]ia lui Dostoievski
nici m\car o clip\. Dat\ fiind structura generalizatoare a min]ii sale, el
s-a concentrat cu tot interesul asupra r\ului ce se ascunde în alc\tuirea
general\ a vie]ii ap\rute istorice[te ; de aici ostilitatea [i dispre]ul
scriitorului fa]\ de orice speran]\ de a îmbun\t\]i ceva prin intermediul
schimb\rilor individuale, de aici du[m\nia sa fa]\ de grup\rile progresiste [i de adep]i ai occidentalismului de la noi. Observînd doar
generalul, el trecea direct de la realitate la extrem în idee, [i primul
lucru pe care-l g\sea aici era încrederea de a în\l]a, cu ajutorul min]ii,
edificiul vie]ii omene[ti la o asemenea perfec]iune, încît acesta s\
aduc\ alinarea fiin]ei umane, s\ duc\ la bun sfîr[it procesul istoric [i s\
elimine suferin]a. Critica acestei idei str\bate întreaga sa crea]ie ; pentru
prima dat\ [i, în plus, cu deosebit\ minu]iozitate, ea a fost expus\ în
~nsemn\ri din subteran\.
Omul subteranei e un individ retras în sine, ce nu poate suferi via]a
[i care critic\ cu r\utate idealul utopi[tilor ra]ionali[ti, pe baza cunoa[terii exacte a naturii umane, cunoa[tere cristalizat\ în urma observ\rii
îndelungate [i solitare a propriei persoane [i a istoriei.
~n]elesul general al acestei critici ar fi urm\torul : omul poart\ în
sine, în stare latent\, un univers complex de predispozi]ii, de germeni
înc\ nedescoperi]i, iar descoperirea lor va forma viitoarea lui istorie,
tot atît de invincibil\ pe cît de real\ este acum prezen]a acestor
predispozi]ii în el. De aceea, determinarea istoriei [i a sensului ei prin
intelectul nostru va r\mîne întotdeauna o simpl\ vorb\rie, ce nu are
nici o semnifica]ie în fond.
~n sfera acestor predispozi]ii, în m\sura în care s-au manifestat de-a
lungul istoriei, exist\ atît de multe aspecte inexplicabil de stranii, de
ira]ionale, încît e imposibil de g\sit vreo formul\ pentru satisfacerea
naturii umane. S\ reprezinte, oare, fericirea principiul necesar alc\tuirii
acestei formule : nu cumva omul simte uneori nevoia de suferin]\, exist\
oare pl\ceri pentru care s\ fi dat Hamlet chinurile propriei con[tiin]e ?
Ordinea [i caracterul planificat nu formeaz\, oare, tr\s\turile generale
ale oric\rei organiz\ri finale a rela]iilor dintre oameni : totu[i, nu iubim
uneori haosul, distrugerea, dezordinea chiar mai puternic decît corectitudinea [i crea]ia ? Poate fi g\sit, oare, un om care de-a lungul întregii
sale vie]i s\ fi f\cut numai ce e bine [i se cuvine, [i nu încearc\ el, oare,
limitîndu-se mult\ vreme numai la asemenea fapte, o sfîr[eal\ ciudat\,
[i nu trece, fie [i pentru o scurt\ perioad\, la poezia actelor nesocotite ?
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~n sfîr[it, va mai avea omul parte de fericire cînd nu vor mai exista
pentru el sentimentul nout\]ii, surpriza, tot ce e capricios schimb\tor,
cu care acum, punîndu-[i de acord calea vie]ii, încearc\ multe sup\r\ri,
dar [i atîtea bucurii ? Uniformitatea h\r\zit\ tuturor nu contrazice,
oare, principiul fundamental al naturii omului  individualitatea, iar
caracterul fix al viitorului [i al idealului nu contrazice libera sa voin]\,
dorin]a de a alege în felul s\u un lucru sau altul, cîteodat\ chiar în
ciuda defini]iei exterioare, chiar [i judicioase ? Dar f\r\ libertate, f\r\
personalitate poate fi omul fericit ? P\gubit de acestea, în cazul ve[nicei
absen]e a noului, se vor rede[tepta în el instincte în stare s\ desfac\ [i
cea mai stabil\ formul\ : [i omul va dori s\ sufere, va avea nevoie de
distrugere, de sînge, de toate, dar nu [i de ceea ce formula i-a sortit pe
veci ; nu va proceda, oare, asemeni celui care, închis foarte mult timp
într-o înc\pere bine luminat\ [i înc\lzit\, î[i taie mîinile sp\rgînd
geamul [i iese dezbr\cat în frig, doar pentru a nu mai r\mîne în acel
loc ? Nu cumva aceast\ senza]ie de istovire sufleteasc\ l-a dus pe
Seneca la intrig\ [i crim\ ? {i nu ea o îndemnase pe Cleopatra s\ înfig\
ace de aur în sînii sclavelor negre, privindu-le cu aviditate fa]a, buzele,
ce tremurau în încercarea de a zîmbi, ochii speria]i ? ~n sfîr[it, st\pînirea
neschimbat\ a idealului realizat va satisface, oare, omul, pentru care a
dori, a se str\dui, a atinge constituie o necesitate de neînfrînt ? Oare
ra]iunea epuizeaz\, în general, natura uman\ ? Nu cumva ea este singura
a c\rei formul\ definitiv\ i-o poate atribui doar însu[i creatorul ei,
mintea ?
Omul în întregul s\u este o fiin]\ ira]ional\ ; de aceea, a[a cum
explicarea lui deplin\ nu st\ în puterea min]ii, tot astfel nu st\ în
puterea ei nici satisfacerea lui. Oricît de tenace ar fi gîndirea omului,
ea nu va reu[i niciodat\ s\ acopere întreaga realitate, va r\spunde
unui om fictiv, nu celui existent în realitate. ~n om se g\se[te latent
actul creator [i el anume i-a d\ruit via]\, l-a înzestrat cu suferin]ele [i
bucuriile sale, pe care ra]iunea nu le poate nici în]elege, nici modifica.
~n compara]ie cu ra]ionalul, altceva este misticul. Iar ceea ce e
inaccesibil puterii [i domeniului [tiin]ei mai poate fi accesibil religiei.
De aici amploarea misticului la Dostoievski, interesul acestuia fa]\ de
fenomenul religios, cum putem observa în cea de-a doua [i mai
important\ perioad\ a activit\]ii sale, ce începe cu Crim\ [i pedeaps\.

V
Dostoievski este recunoscut drept cel mai profund analist al sufletului
omenesc. A devenit astfel dup\ ce a v\zut în suflet concentrarea
tuturor enigmelor asupra c\rora mediteaz\ omenirea [i rezolvarea
tuturor dificult\]ilor pe care, de-a lungul întregii sale istorii, nu i-a fost
dat s\ le dep\[easc\.
Mai sus, l-am numit pe contele L. Tolstoi artist al vie]ii în formele
ei încheiate, care s-au solidificat ; în limitele acestor forme, lumea
spiritual\ a omului a fost epuizat\ de el cu o perfec]iune inaccesibil\
altora : cele mai mici mi[c\ri ale inimii, cei mai greu de observat
germeni de gîndire în formele instaurate de via]\, de structur\ spiritual\ instaurat\  toate acestea sînt zugr\vite în operele sale cu o

VASILI ROZANOV

81

precizie care nu las\ loc de mai bine. Dar dou\ momente mari ale
vie]ii ce se dezvolt\ istoric, na[terea [i descompunerea, nu au fost
atinse de el ; neîndoielnic, aceste momente poart\ în sine ceva maladiv,
includ adesea ceva incorect [i uneori chiar criminal. Tolstoi evit\
cumva irezistibil toate acestea. Dimpotriv\, Dostoievski este atras irezistibil de ele, îl completeaz\ pe contele Tolstoi ; în opozi]ie cu acesta, el
este analistul a ceea ce e înc\ instabil în via]a [i spiritul omului.
Absoluta lui distan]are de realitatea curent\, absen]a oric\ror leg\turi organice cu ea, a simpatiilor pentru ea, reprezint\, desigur, principala cauz\, în virtutea c\reia el se opre[te exclusiv asupra momentelor
na[terii [i descompunerii. Plin de a[tept\ri sau regrete, el a fost ve[nic
orientat c\tre viitor sau c\tre trecutul îndep\rtat, dar niciodat\ c\tre
prezent. Iat\ de ce, pentru el, cea mai mare satisfac]ie a fost s\
urm\reasc\ cum, descompunîndu-se, moare prezentul sau cum, în
interiorul acestei mor]i, lic\re[te o via]\ nou\. ~n lunga serie a romanelor
sale, de la Crim\ [i pedeaps\ pîn\ la Fra]ii Karamazov, tipurile deja
stabile le vedem doar în treac\t, de la distan]\ ; în primul plan se mi[c\
oameni care nu apar]in nici unei categorii determinate, oameni care
sînt îngrijora]i [i c\ut\, care distrug sau creeaz\.
Din aceast\ cauz\ analiza sa psihic\ are cîteva particularit\]i : este
analiza sufletului uman în general, în diferitele lui st\ri, stadii, treceri
[i nu analiza vie]ii individuale l\untrice, izolate [i încheiate (ca la
contele L.N. Tolstoi). Operele lui nu pun în mi[care, în fa]a noastr\,
personaje finalizate, fiecare cu concentrarea sa interioar\, ci o serie de
umbre ale unei singure entit\]i : sînt parc\ diferite transform\ri, diferite
meandre ale unei singure fiin]e spirituale care se na[te sau moare. De
aceea medita]ia, [i nu contempla]ia, este starea principal\ pe care ne-o
provoac\ personajele aduse de el în scen\. El deschide în fa]a noastr\
taini]ele con[tiin]ei umane, altfel spus, dezleag\ [i diseac\ în limitele
for]elor sale acel nod mistic care este punctul de concentrare a firii
ira]ionale a omului.
Dar, în orice caz, în ordinea apari]iei intereselor sale, analiza psihic\
n-a reprezentat decît un aspect secund [i condi]ionat ; de fapt, analiza
evolueaz\ doar începînd cu Crim\ [i pedeaps\. Suferin]a uman\ [i
leg\tura ei cu sensul general al vie]ii au fost pentru el latura principal\,
care condi]ioneaz\ totul. Tocmai aceast\ latur\ apare deja, dar numai
ca imagine, în prima sa oper\, Oameni s\rmani, [i tot ea este discutat\
dialectic în ultima scriere (Fra]ii Karamazov).
Dup\ cum s-a remarcat deja mai sus, r\ul originar al istoriei const\
în corela]ia incorect\, în cadrul ei, dintre scop [i mijloace : persoana
uman\, recunoscut\ doar ca mijloc, este aruncat\ la r\d\cina edificiului
în curs de cl\dire al civiliza]iei [i, desigur, nimeni nu poate stabili în ce
m\sur\ [i pîn\ cînd poate continua a[a ceva. Civiliza]ia a strivit deja
clasele de jos, se preg\te[te s\ striveasc\ popoarele primitive, uneori
prin aer plute[te ideea c\ genera]ia de oameni afla]i în via]\ trebuie
sacrificat\ pentru binele viitorului, pentru un num\r nedefinit de
genera]ii ce vor veni. Ceva monstruos se s\vîr[e[te în istorie, o fantom\
a în[f\cat-o [i a deformat-o : pentru ceea ce nu a v\zut nimeni, pentru
ceea ce doar a[teapt\ cu to]ii, se s\vîr[e[te ceva insuportabil : oamenii,
care au fost pîn\ acum `ntotdeauna mijloc, sînt arunca]i, de-acum nu
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unul cîte unul, ci cu masele, cu popoarele întregi, în numele unui scop
social îndep\rtat, care nu s-a ar\tat pîn\ acum nici unei fiin]e, despre
care nu putem face decît presupuneri. {i r\mîne pentru to]i o necunoscut\ : unde este sfîr[itul acestei situa]ii, cînd î[i va face apari]ia, în cel
din urm\, omul ca scop.
Cu vigoarea acestei idei, care nu se roste[te, dar se transpune în
practic\, Dostoievski, avînd exemple la îndemîn\, a intrat în lupt\, de
asemenea f\r\ a fi foarte con[tient de ea, ci doar sim]ind-o, sesizînd-o.
Critica posibilit\]ii idealului definitiv a fost doar prima jum\tate a
misiunii pe care o avea de îndeplinit. Ar\tînd caracterul ira]ional al
naturii umane [i, prin urmare, virtualitatea scopului final 1, el nu s-a
ridicat în ap\rarea demnit\]ii relative, ci absolute a omului, a fiec\rui
individ existent, care niciodat\ [i pentru nimic nu poate fi numai
mijloc.
La acestea s-a ad\ugat [i o serie de idei religioase ale lui. Extraordinar\ [i fericit\ a fost coinciden]a care s-a dovedit a exista între
rezultatul necontenitei sale analize a firii omene[ti [i ceea ce îi pretindeau
sarcinile luptei purtate. Aceast\ coinciden]\, ar\tînd ira]ionalitatea
fiin]ei umane, a dezv\luit la el ceva mistic, care, neîndoielnic, i s-a
transmis în însu[i actul de crea]ie. Acest fapt concord\ în cel mai înalt
grad cu necesitatea de a-l considera pe om drept ceva infinit mai înalt
decît l-am crezut, ceva religios, sfînt, intangibil. Ca agregat al func]iilor
fiziologice, dintre care una este con[tiin]a, omul se prezint\, desigur,
doar ca mijloc, cel pu]in ori de cîte ori aceasta este cerin]a impus\ de
alt\ mul]ime, mai mare, de agregate fiziologice asem\n\toare. Cu totul
altceva vedem în el recunoscîndu-i originea mistic\ [i natura mistic\ :
el poart\ reflexul luminii Creatorului s\u, în el este chipul lui Dumnezeu,
care nu se întunec\, nu se închin\, ci este scump [i ocrotit.
Trebuie s\ oberv\m c\ numai în religie se dezv\luie valoarea
persoanei umane. ~n cadrul sistemului juridic, persoana este doar o
func]ie, un centru necesar, la care se refer\ obliga]iile contractuale,
apartenen]a propriet\]ii etc. ; aici, importan]a ei nu este explicat\ [i
fundamentat\ [i, dac\ este definit\ într-un fel sau altul, aceast\ definire
este primar\, arbitrar\ : este o condi]ie cu care putem [i s\ nu fim de
acord. ~n sistemul juridic, persoana poate servi drept obiect al unui
contract , [i sclavia în general este consecin]a fireasc\ a unui sistem
juridic pur. ~n economia politic\, persoana dispare cu totul : acolo
exist\ doar for]a de munc\, fa]\ de care persoana este un accesoriu
absolut inutil. Astfel, pe calea cunoa[terii, pe calea [tiin]ei este irealizabil\ reinstaurarea persoanei în istorie : putem s-o respect\m, dar
nu-i absolut\ nevoie s-o facem, putem s-o [i neglij\m, mai ales cînd
este de proast\ calitate, vicioas\. Dar îns\[i introducerea acestor condi]ii submineaz\ caracterul absolut al persoanei : pentru greci nu erau
buni to]i barbarii, pentru romani  to]i ne-cet\]enii, pentru catolici 
ereticii, pentru umani[ti  to]i obscuranti[tii, pentru oamenii anului
1893  to]i conservatorii. Acestui caracter condi]ionat, cu toate ezit\rile
1. ~n acest fel, ~nsemn\rile din subteran\ alc\tuiesc parc\ prima piatr\ unghiular\
din activitatea literar\ a lui Dostoievski [i ideile expuse aici formeaz\ întîia linie
fundamental\ a concep]iei despre lume a scriitorului.
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[i îndoielile sale, îi pune cap\t religia : orice personalitate, care este
vie, este absolut\ precum chipul lui Dumnezeu [i inviolabil\.
Iat\ de ce, în problema particular\ a sclaviei, în condi]iile religiei,
aceasta se amplifica pe m\sur\ ce religia sl\bea sau era din ce în ce
mai deformat\ ; dimpotriv\, în condi]iile sistemului juridic, sclavia s-a
amplificat o dat\ cu consecven]a, cu puritatea acestuia. ~n istorie, cel
mai teribil a fost cazul poporului roman, cel mai des\vîr[it în în]elegerea dreptului : aici sclavii erau sfî[ia]i [i cu carnea lor erau hr\ni]i
pe[tii din iazuri ; rela]iile cele mai umane au existat îns\ la evreii vechi,
care aveau o religie sever\ : acolo, în anii jubiliari, to]i sclavii trebuiau
s\-[i reprimeasc\ libertatea, adic\ ei constituiau un obiect de uz temporar,
nu de posesiune în sensul strict al cuvîntului, nu erau proprietatea
st\pînului.
~n Crim\ [i pedeaps\, pentru prima dat\ [i cu cea mai mult\ minu]iozitate 1, este dezv\luit\ de c\tre Dostoievski ideea importan]ei absolute
a persoanei. ~n mijlocul suferin]ei iremediabile, v\zînd oameni care
pier sau se preg\tesc s\ piar\, se indigneaz\ inima virtuoas\ a eroului
principal din roman, [i acesta se decide s\ încalce legea inviolabilit\]ii
omului. La baza acestei inten]ii este pus\ o dialectic\ genial\ ; fapta
este dus\ la îndeplinire. {i imediat dup\ producerea ei, începe rela]ia
mistic\ reciproc\ dintre criminal, victim\ [i to]i oamenii din jur. Tot ce
se întîmpl\ în sufletul lui Raskolnikov este ira]ional ; pîn\ la sfîr[itul
c\r]ii, nu [tie de ce nu avea voie s-o ucid\ pe c\m\t\reas\. {i totodat\,
nici noi nu în]elegem cu mintea noastr\, dialectic, st\rile con[tiin]ei
lui, însu[irile faptei lui. Dar cu toat\ fiin]a noastr\ sim]im absolut clar
necesitatea tuturor consecin]elor ce decurg din fapta s\vîr[it\. De
îndat\ ce a spart Chipul reflectat al lui Dumnezeu, care, ce-i drept, era
deformat de purt\torul lui, a sim]it cum pentru el însu[i s-a întunecat
acest chip [i, o dat\ cu el, întreaga natur\. Nu o b\trîn\ am ucis, pe
mine însumi m-am ucis, spune el într-un loc. Parc\ s-ar fi str\mutat
ceva în sufletul lui, [i aceast\ muta]ie face ca totul s\ apar\ în alt\
lumin\ [i s\ dispar\ pe vecie ceea ce [tia mai înainte. El a sim]it c\
între el [i cei vii, r\ma[i de cealalt\ parte a crimei, nu exist\ nimic
comun, nimic care s\-i uneasc\ ; [i niciodat\ a[a ceva nu va exista. El
a trecut de cealalt\ parte a ceva, s-a îndep\rtat de to]i oamenii, ca [i
cum ar fi ajuns într-un loc unde al\turi de el nu mai este decît b\trîna
ucis\. Nodul mistic al fiin]ei lui, pe care în mod conven]ional îl numim
suflet, parc\ ar fi unit, printr-o leg\tur\ imperceptibil\, cu nodul
mistic al celeilalte fiin]e, a c\rei form\ exterioar\ el a spart-o. S-ar
p\rea c\ s-a pus cap\t tuturor rela]iilor dintre uciga[ [i victim\, îns\ ele
continu\ ; s-ar p\rea c\ rela]iile dintre ei [i oamenii dimprejur s-au
p\strat [i doar s-au modificat pu]in, îns\ ele sînt cu des\vîr[ire întrerupte. Aici, în aceast\ analiz\ a criminalit\]ii, în care parc\ se descoper\
înveli[urile, g\oacele sincerit\]ii ce acoper\ fiecare eu, care ba interac]ioneaz\, ba înceteaz\ a mai interac]iona, este pus\ în lumin\ marea
1. Astfel, acest roman care, sub aspect literar, este cea mai riguroas\ [i deci cea
mai bun\ oper\ a lui Dostoievski, constituie cea de-a doua piatr\ unghiular\
din evolu]ia concep]iei lui despre lume. Ideea exprimat\ pozitiv în acest roman
mai este sus]inut\, dar în forme negative, în Demonii.
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[i sfînta lege privitoare la interdic]ia de a nesocoti fiin]a uman\,
caracterul ei absolut. ~n m\sura în care acest fenomen mistic este
pasibil nu atît explicit\rii, cît simplei desemn\ri prin cuvinte, noi îl
putem exprima îl felul urm\tor : ceea ce observ\m la om, faptele,
cuvintele, dorin]ele, ceea ce [tiu despre el al]ii [i ceea ce [tie el despre
sine  toate acestea, deci, nu-i epuizeaz\ fiin]a ; în el mai exist\ ceva
pe lîng\ toate acestea, ceva important, ne[tiut de nimeni 1. Trebuie s\
ne ata[\m, trebuie s\ îndr\gim acest ceva important : de aceea îl [i
iubim cîteodat\, în pofida a tot ce vedem la el ; dimpotriv\, la om
putem urî doar ceea ce este exterior [i neimportant, o anumit\ mutilare
pe care [i-a f\cut-o singur. Dar cînd, confundîndu-le una cu alta sau,
mai precis, ne[tiind c\ în om, dincolo de manifest\rile exterioare, mai
exist\ [i altceva, spargem imaginea lui, atunci spargem un întreg pe
care nici m\car nu-l b\nuiam. Subit, atingem un aspect fundamental, la
care nu ne-am gîndit, [i sim]im o surpriz\, care nu intra în inten]iile
noastre. Astfel, numai nesocotind personalitatea omului intuim toat\
valoarea ei : pentru noi se deschide sensul ei mistic [i ira]ional, dar e
deja prea tîrziu. Efectuînd o asemenea experien]\ inutil\, dezv\luind
conving\tor, într-o descriere genial\, starea con[tiin]ei criminale,
Dostoievski ne-a f\cut un mare serviciu istoric.
Propriu-zis, prin rezolvarea acestor dou\ probleme [i-a îndeplinit
misiunea, în m\sura în care aceasta se referea la om ca fiin]\ care
sufer\ [i este c\lcat\ în picioare. Dar acestea erau urmate de o problem\ teoretic\ [i, urm\rind-o, el a p\truns în domeniul nem\rginit de
cercetare a ceea ce numim cus\turi ale universului. Prima str\fulgerare
a acestei n\zuin]e a gîndirii o g\sim deja în Crim\ [i pedeaps\.
~n scena inexprimabil de grav\ dintre Raskolnikov [i Sonia, petrecut\
în camera fetei, i-a spus c\ exist\ posibilitatea ca ea s\ se molipseasc\
de ceva [i s\ se îmboln\veasc\, a[a c\ va pieri [i familia de dragul
c\reia î[i vinde trupul :
  Dar s\ economise[ti nu se poate ? S\ strîngi bani albi pentru zile
negre ? întreb\ el deodat\, oprindu-se în fa]a ei.
 Nu, [opti Sonia.
 Sigur c\ nu. Dar ai încercat ? ad\ug\ el aproape cu ironie.
 Am încercat.
 {i n-ai reu[it. Sigur c\ da ! Nici n-are rost s\ mai întreb !
{i iar\[i începu s\ se plimbe prin camer\. Mai trecu aproape un
minut.
 Nu prime[ti în fiecare zi ?
Sonia se fîstici [i mai tare [i se înro[i la fa]\.
 Nu, [opti ea, cu un efort chinuitor.
 Cu Polecika (sora ei cea mic\) tot a[a se va întîmpla, cu siguran]\,
spuse el deodat\.
 Nu ! Nu ! Nu se poate, nu ! strig\ cu disperare Sonia, de parc\ ar
fi r\nit-o cineva cu cu]itul. Dumnezeu, Dumnezeu n-o s\ îng\duie o
groz\vie ca asta !...
1. Faptele de atavism [i, de asemenea, faptul na[terii unui geniu din p\rin]i
obi[nui]i dezv\luie [i prezen]a real\ în om a unor aspecte necunoscute nici lui,
nici altora.
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 P\i alte groz\vii le îng\duie !
 Nu, nu ! Pe ea Domnul o s-o apere, Domnul !...  repet\ ea,
nedîndu-[i seama ce face.
 P\i poate c\ Dumnezeu nici nu exist\, îi r\spunse Raskolnikov
cu un fel de r\utate, rîse [i o privi. Deodat\, Sonia se schimb\ teribil
la fa]\ 1.
~n acela[i roman, între Raskolnikov [i alter ego-ul s\u, care este cea
de-a doua jum\tate a lui, nefast\, adic\ Stavroghin, are loc o discu]ie
pe marginea temei fantomelor [i a vie]ii de dincolo de mormînt.
  Sînt de acord, spune Svidrigailov, c\ fantomele li se arat\ numai
celor bolnavi ; îns\ asta nu face decît s\ demonstreze c\ fantomele nu
se pot ar\ta decît bolnavilor, [i nicidecum c\ fantomele nu exist\ ca
atare. Fantomele sînt, ca s\ zic a[a, crîmpeie [i buc\]i din cealalt\
lume, temeiul ei. Fire[te, omul s\n\tos n-are de ce s\ o vad\, pentru
c\ omul s\n\tos este omul cel mai terestru [i, prin urmare, trebuie
s\-[i tr\iasc\ numai via]a de aici, pentru deplin\tate [i pentru ca s\ fie
ordine. Ei bine, dac\ s-a îmboln\vit cîtu[i de pu]in, dac\ s-a dereglat
cît de cît ordinea normal\, p\mînteasc\ din organism, îndat\ începe s\
se manifeste posibilitatea lumii celeilalte, [i cu cît e mai bolnav, are
parte [i de contacte mai multe cu lumea cealalt\, a[a c\, atunci cînd
omul moare de tot, se [i mut\ de-a dreptul pe cealalt\ lume. De mult
m-am gîndit la asta. Dac\ crezi în via]a viitoare, po]i crede [i în aceste
ra]ionamente.
 Nu cred în via]a viitoare, spuse Raskolnikov. Svidrigailov st\tea
îngîndurat.
 Ce-ar fi dac\ acolo n-ar exista decît p\ianjeni sau ceva în genul
acesta, spuse el deodat\.
«E smintit», gîndi Raskolnikov.
 Ne tot închipuim ve[nicia ca pe o idee pe care n-o putem în]elege,
ca pe ceva imens, imens ! Dar de ce m\ rog trebuie s\ fie neap\rat
imens ? Dac\ deodat\, imagineaz\-]i [i dumneata, acolo ar fi o camer\,
cam cît o baie cl\dit\ din bîrne ; o chichinea]\ afumat\, cu p\ianjeni
prin unghere  [i asta s\ fie toat\ ve[nicia. {tii dumneata, uneori mi se
n\zare cam a[a ceva.
 {i chiar, chiar nu-]i imaginezi ceva mai lini[titor [i mai drept decît
asta ? strig\ cu durere Raskolnikov (mai înainte nu voia s\ vorbeasc\
nimic cu Svidrigailov).
 Mai drept ? Dar cum s\ [tii, poate asta este drept, [i, [tii dumneata,
eu a[a a[ fi f\cut-o dinadins, r\spunse Svidrigailov, surîzînd vag.
Auzind acest r\spuns neru[inat, Raskolnikov se sim]i cuprins de un
fior de ghea]\ 2.
Sim]im atmosfera în\bu[itoare a unor ciudate idei [i sentimente.
Dac\ în acela[i roman exist\ o dialectic\ ce justific\ crima [i totu[i în
întregul s\u, sufletul este pedepsit pentru ea, aici vedem o dialectic\
1. Crim\ [i pedeaps\, în Ed. rom., vol. 5, p. 303. Sensul teribil al cuvintelor despre
încercarea de a economisi const\ în graba, în l\comia de desfrîu pe care îl
face [i este nevoit\ s\-l fac\ aceast\ fat\ depravat\ numai din exterior. Aici
Dostoievski, cu o suferin]\ infernal\, urm\re[te cum nevoia fizic\, lovind `n suflet,
parc\ `l g\ure[te [i-l desface pentru a p\trunde `n el un viciu deja l\untric.
2. Ibid., pp. 272-273.
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ce se înal]\ pîn\ la recunoa[terea lumii celeilalte, iar sim]irea  în
privin]a r\splatei ve[nice  coboar\ pîn\ la cine [tie ce p\ianjeni.
F\ptura tremur\toare, cum este aici numit omul de dou\ ori, nici prin
meschin\ria crimelor, nici prin virtu]ile sale inutile nu merit\ nici mai
mult, nici mai pu]in decît atît.
Ulterior, problema religioas\ nu va mai disp\rea din operele lui
Dostoievski : în fiecare roman o atinge, dar o face în a[a fel, încît
sim]im c\ doar o amîn\ pîn\ în momentul cînd va fi în stare s-o trateze
f\r\ piedici, f\r\ grab\ [i liber. ~n sfîr[it, acest moment a venit [i a
ap\rut romanul Fra]ii Karamazov.

VI
~ns\[i perioada cînd a ap\rut acest roman a fost semnificativ\ în cel
mai înalt grad : erau ultimii ani ai domniei precedente. Comploturile
anarhi[tilor, ezit\rile guvernului, presa zgomotoas\ [i influent\  toate
acestea r\spîndeau în societate nelini[te [i a[teptare. Lupta dintre
diferitele grup\ri atinsese tensiunea maxim\, dar aceea dintre ele care
a coincis cu orientarea de dou\ secole a istoriei noastre  ne referim
la gruparea occidentali[tilor [i adep]ilor reformei  se bucura de o
domina]ie nem\rginit\ în literatur\ [i societate. De faptul c\ toate
speran]ele [i aproape toate revendic\rile grup\rii în cauz\ erau sortite
s\ se împlineasc\ se îndoiau propriu-zis foarte pu]in chiar [i adversarii
ei ; [i toate eforturile pe care ultimii le puteau depune erau îndreptate
spre o amînare cît de mic\ a triumfului acesteia.
Tocmai acum, aproape unul dup\ altul, [i-au rostit cuvîntul definitiv
cei trei scriitori foarte influen]i : Turgheniev, contele Tolstoi [i, ultimul,
Dostoievski. Oricine le-ar dechide aceste opere, f\r\ ca m\car s\ le
analizeze, ar sim]i cît de ambiguu era momentul în care au ap\rut, cît
de fals era totul în societatea a c\rei stare de spirit le-a generat.
Ca întotdeauna, în Des]elenire [33], Turgheniev a r\spuns aspira]iilor curente ale timpului [i doar le-a înmuiat [i limitat pu]in. Multilateralitatea [i l\rgimea educa]iei sale, absen]a vigorii înn\scute [i 
de[i nerostit\  indiferen]a f\]i[\ pentru orice nu este art\  toate
acestea l-au f\cut [i acum, ca [i mai înainte, s\ încerce a p\trunde
într-o sfer\ de idei [i n\zuin]e cu care, evident, nu avea nici un punct
comun. El, care se pronun]ase odat\ c\ Venus din Milo are ceva mai
neîndoielnic [i mai etern decît Revolu]ia francez\, a dorit spre sfîr[itul
vie]ii, în pofida tuturor idealurilor, s\ fie pe gustul oamenilor pentru
care întregul univers al frumosului [i artei nu avea nici o importan]\ [i
nici un sens. Dar [i aceast\ tentativ\ nefireasc\, dup\ cum era de
a[teptat, a ie[it atît de chinuit\ [i jalnic\, încît to]i cei ce îl îndr\geau
pentru fostele opere nu-l putea privi altfel decît cu cea mai adînc\
triste]e. Aceast\ triste]e sau p\rere de r\u nu putea s\ n-o simt\ [i
creatorul ; ea a conferit însufle]ire [i un colorit special ultimelor sale
opere. Fiecare, atît omul obi[nuit cît [i scriitorul, poart\ în harurile
propriei firi [i am\r\ciunea [i dulcea]a vie]ii. Turgheniev a fost primul
dintre scriitorii no[tri pe cale de a dobîndi celebritatea european\ ; [i
cînd a dobîndit-o, a v\zut subit c\ a ob]inut ceva nesemnificativ : tot ce
era important [i valoros îi sc\pase.
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Dimpotriv\, ceilal]i doi scriitori, care pîn\ atunci fuseser\ întrucîtva
pu[i în umbr\ de Turgheniev, au început s\ vorbeasc\ cu o putere
nemaiv\zut\, iar vocea lor a început s\ r\sune în opozi]ie cu tot ce
dorea [i credea societatea. {i dac\ e nevoie s\ c\ut\m în istorie un
exemplu cînd importan]a [i influen]a unei personalit\]i a fost neîndoielnic\ [i clar\, nu putem g\si altul mai bun decît cel oferit de
ultima faz\ din activitatea acestor doi scriitori. ~n toiul pasiunii pentru
reformele exterioare, în momentul de negare indiscutabil\ a tot ce este
l\untric, religios, mistic în via]\ [i în om, ei au refuzat, ca absolut lipsit
de valoare, tot ce este exterior, adresîndu-se lumii l\untrice [i religioase. Iar societatea, care ini]ial se mirase [i se indignase, fiind totu[i
fermecat\ de cuvîntul lor, parc\ a fost tras\ de ei în direc]ia contrar\
celei urmate pîn\ atunci ; în via]a ei a avut loc o cotitur\ brusc\, iar
noi acum ne situ\m pe cu totul alte c\i decît cele pe care st\team cu
pu]in timp înainte.
~n Anna Karenina, cu o perfec]iune excep]ional\ a formei, s-a contopit
un con]inut profund [i sever. Mai mult decît în R\zboi [i pace, deasupra
tuturor grupelor de personaje scoase aici în scen\ domne[te gîndirea
artistului, ceea ce le rela]ioneaz\ mai strîns [i confer\ întregii opere
mai mult\ coeren]\ [i unitate. Grupurile [i scenele sînt mai pu]in
risipite, nu tr\iesc chiar atît de liber, totul tinde parc\ spre un centru
nev\zut, aflat înainte. ~n schimbul calmului epic dominant din R\zboi
[i pace, care confer\ o încetineal\ uniform\ tuturor evenimentelor [i
personajelor din acest roman, în Anna Karenina resim]im prezen]a a
ceva alarmat [i c\ut\tor, prezen]\ ce explic\ lirismul întregii opere.
L\sînd deoparte R\zboi [i pace, cititorul încearc\ o satisfac]ie senin\ ;
dimpotriv\, terminînd de citit Anna Karenina, se simte alarmat [i derutat.
Sentimentul de am\r\ciune, de spaim\ sufleteasc\, de ur\ fa]\ de via]\
[i de mil\ pentru destinul omului  toate acestea se amestec\ în
sufletul lui, devenind insuportabile ; [i, neavînd puterea s\ lupte cu
sine, el caut\ ajutor la marele artist care i-a tulburat atît de mult pacea.
Iar cel din urm\ nu [i-a l\sat a[teptat prea mult cuvîntul ; Anna Karenina
s-a dovedit a fi doar un mare prolog la doctrina pe care, ba direct, ba
în alegorii, autorul o dezvolt\ de zece ani încoace. Trecînd de la
îndoial\ la credin]\ [i c\zînd iar\[i din credin]\ în îndoial\, fiind ferm
numai în nega]ii [i ezitant în afirma]ii, prin toat\ seria ultimelor opere
pare a personifica scepticismul ce-[i caut\ rezolvarea : cred într-un
Dumnezeu, asta o [tiu ; dar în care Dumnezeu cred, asta e o enigm\
pentru mine, pare a ne spune el prin întregul sens al celor din urm\
lucr\ri.
Deosebindu-se categoric prin form\, prolix, episodic, romanul lui
Dostoievski este profund înrudit cu Anna Karenina în spirit, în sensul
pe care îl înglobeaz\. {i el este sinteza analizei suflete[ti, a ideilor
religioase [i a luptei dintre aspira]iile religioase [i îndoial\. Dar misiunea este asumat\ în el mai larg : în timp ce la Tolstoi se arat\ ce
implacabil [i teribil moare omul care a p\[it o dat\ al\turi de c\ile pe
care nu el le-a ales, aici este dezv\luit\ na[terea tainic\ a noii vie]i prin
vie]ile ce mor. B\trînul Karamazov e parc\ simbolul mor]ii [i al descompunerii, toate principiile naturii lui spirituale parc\ [i-au pierdut centrul
ce le fixeaz\, [i noi sim]im duhoarea de cadavru pe care o eman\. El
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nu mai are nici o norm\ de reglare [i toat\ duhoarea din sufletul
omenesc a r\bufnit irezistibil din el, murd\rind [i p\tînd tot ce atinge.
Niciodat\ în literatura noastr\ n-a mai ap\rut vreun personaj pentru
care s\ existe mai pu]in vreo lege exterioar\ sau l\untric\ : nelegiuit,
batjocoritor al oric\rei legi, întin\tor al oric\rui lucru sfînt  iat\ numele,
iat\ defini]ia lui. Societatea noastr\, care înainteaz\ f\r\ tradi]ii, care
nu a reu[it s\ evolueze pîn\ la nivelul vreunei religii, al vreunei datorii
[i care, totu[i, crede c\ a dep\[it deja orice religie [i orice datorie,
societatea noastr\, deci, ampl\ numai drept consecin]\ a relax\rii
l\untrice, este, în linii mari, exact, de[i prea brutal, simbolizat\ în acest
personaj. Este dezv\luit\ principala ei tr\s\tur\, absen]a unei norme
interne care s-o disciplineze [i, drept consecin]\, apare nud\ pofta ei
rapace, cu batjocur\ impertinent\ fa]\ de oricine i s-ar opune cu un
repro[. Prin duhoarea pestilen]ial\ a acestui cadavru ce putreze[te se
întrevede rodul ei. ~ntre cei patru fii ai lui Karamazov poate fi g\sit\ o
corela]ie intern\, care se supune legii contrariului. Smerdeakov, aceast\
miasm\, aceast\ coaj\ putred\ a gr\untelui c\zut în p\mînt [i mort,
este parc\ polul opus al purului Aleo[a, care poart\ în el o via]\ nou\,
la fel cum un l\star proasp\t, din micul s\u mormînt întunecat, scoate
la lumina soarelui via]a [i legea organismului matern defunct. Taina
rena[terii a tot ce moare este splendid exprimat\ în aceast\ opozi]ie.
Cel de-al treilea fiu, Ivan Karamazov, sobru, închis în sine, reprezint\
contrariul lui Dmitri, care este deschis, vorb\re], purtînd în sine impulsuri
benefice, dar f\r\ nici o limit\, în timp ce aceast\ limit\ este, în cel mai
înalt grad, concentrat\ în Ivan. A[a cum Dmitri se simte atras de
Aleo[a, [i Ivan are ceva care îl leag\, ceva comun cu Smerdeakov. El
are o p\rere foarte bun\ despre Aleo[a, dar fire[te aceast\ p\rere se
explic\ prin faptul c\ îl consider\ un pol opus sie[i, dar de aceea[i
for]\. ~ns\ cu Dmitri nu are nimic în comun ; toate rela]iile acestor doi
fra]i sînt pur exterioare, ceea ce e mai important decît faptul c\ în cele
din urm\ devin chiar adverse. Dimpotriv\, cu Smerdeakov, Ivan are
ceva înrudit : se în]eleg de la primul cuvînt, de la cea mai mic\ aluzie,
reiau discu]ia ca [i cum nici în t\cere ceea ce au ei comun nu s-a
întrerupt. Astfel, leg\tura dintre ei este sigur\, ca [i leg\tura dintre
Aleo[a [i Dmitri. {i la fel cum în Aleo[a s-a eviden]iat, purificat\, t\ria
afirma]iei [i a vie]ii, [i în Ivan, purificat\, s-a concentrat t\ria nega]iei
[i a mor]ii, t\ria r\ului. Smerdeakov nu este decît coaja lui, un reziduu
putred [i, desigur, r\ul aflat în natura uman\ nu este atît de mic ca s\
se manifeste numai în urîciune. R\ul are t\rie, are farmec, [i acestea
sînt concentrate în Ivan. Lui Dmitri îi e h\r\zit s\ renasc\ în via]\ ; prin
suferin]\ el se va purifica ; gata fiind s\-[i asume suferin]a, a sim]it deja
în sine pe omul nou [i de-acolo, din Siberia cea friguroas\, din ocne,
se preg\te[te s\-i cînte un imn lui Dumnezeu. O dat\ cu purificarea,
în el se treze[te t\ria vie]ii : într-o mie de chinuri, eu sînt ; pe scurt 
suf\r, dar exist , spune el în ajunul procesului care, presimte el, va lua
sfîr[it cu punerea lui sub acuza]ie. ~n aceast\ sete de existen]\ [i în
setea nepotolit\ de a deveni demn de ea, fie [i prin suferin]\, Dostoievski
a sesizat iar\[i o tr\s\tur\ profund\ a istoriei, cea mai important\,
poate tr\s\tura central\. E foarte probabil ca în ea omul s\-[i fi p\strat
preponderen]a binelui asupra r\ului în care este atît de teribil cufundat,
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r\u care este divulgat de fiecare fapt\ singular\ a sa, de fiecare gînd al
lui. Dar sub acestea, sub toat\ murd\ria prin care omul se tîr\[te de mii
de ani, setea irezistibil\ de a ajunge totu[i undeva [i de a vedea lumina
îl ridic\ pe om deasupra întregii naturi, aceast\ sete este chez\[ia
pieirii sale nedefinitive în mijlocul oric\ror suferin]e, în mijlocul oric\ror
nenorociri. Tocmai aici st\ explica]ia faptului c\ ne cutremur\m [i ne
ferim ochii cînd vedem o sinucidere, iat\ de ce sinuciderea ni se pare
mai întrist\toare decît uciderea, înc\lcînd o lege [i mai înalt\ ; iat\ de
ce religia condamn\ sinuciderea, considerînd-o drept o crim\ ce nu
poate fi r\scump\rat\. Din punct de vedere ra]ional, ar trebui s\ avem
fa]\ de sinucidere o atitudine de indiferen]\, oferindu-i fiec\ruia posibilitatea de a decide dac\ e mai bine pentru el s\ tr\iasc\ sau s\ nu
tr\iasc\. Dar legea general\, legea suprem\, de natur\ mistic\, desigur,
ne constrînge pe to]i s\ tr\im, ne impune aceasta ca pe o datorie, de
a c\rei povar\ nu ne putem elibera. Dac\ Dmitri Karamazov, vicios [i
nefericit, se întoarce la via]\ datorit\ faptului c\ are totu[i binele s\dit
în el, Ivan, c\ruia din afar\ i se deschide calea larg\ a vie]ii, în pofida
înaltei sale educa]ii, în pofida caracterului s\u puternic, se afl\, totu[i,
la marginea aceleia[i pante pe care a alunecat [i a murit Smerdeakov.
Puternic purt\tor al nega]iei [i r\ului, el va lupta înc\ mult timp cu
moartea, cu aceast\ concluzie fireasc\ ce decurge din negare ; [i totu[i
legile eterne ale naturii îi vor birui t\ria, for]ele lui vor seca [i el va
muri la fel cum a murit Smerdeakov.
Sînt uimitoare ultimele zile ale celui de-al patrulea dintre fra]i,
relatate în cursul primei, a doua [i a treia întrevederi dintre el [i Ivan.
{i aici, ca [i în Crim\ [i pedeaps\, printr-un procedeu special, al c\rui
secret îl de]inea numai Dostoievski, ne cufund\m iar\[i într-o atmosfer\
psihic\ deosebit\, în\bu[itoare, întunecat\ [i  înc\ nev\zînd nimic,
înc\ neajungînd pîn\ la fapt\  resim]im spaima metafizic\ a apropierii
de o înc\lcare a legilor naturii, de ceva criminal ; [i ne cutremur\m
deja din pricina a[tept\rii. Ura cu care îl prive[te acum pe Ivan, care i-a
sugerat c\ totul este permis ; aceast\ carte : ~nv\]\turile sfîntului
p\rinte Isaac Sirul [34], care, sub perna lui, ia locul c\r]ilor fran]uze[ti,
[i crizele de frenezie pe care ni le relateaz\ gazda alarmat\, de[i noi nu
remarc\m nimic deosebit la el ; în sfîr[it, acest teanc de bancnote, pe
care el [i-l scoate din ciorap, iar Ivan tremur\, f\r\ s\ [tie înc\ din ce
pricin\, [i se trage cu spatele spre perete ; [i îns\[i povestirea modului
cum s-a produs crima, cu aceast\ fric\ nemotivat\ a victimei fa]\ de
uciga[ul ei, fa]\ de fiul nelegitim, care îi e [i lacheul de încredere, un
ins slab [i idiot  toate acestea sînt uimitoare, ap\s\toare în cel mai
înalt grad [i ne reintroduc în lumea criminalit\]ii. Semnificativ e faptul
c\ legea naturii, care e înc\lcat\ aici, este o lege mai important\ decît
cea înc\lcat\ în Crim\ [i pedeaps\, la fel cum [i atmosfera ce-l înconjoar\ pe criminal este parc\ mai în\bu[itoare [i mai ap\s\toare decît
cea pe care o sim]im împrejurul lui Raskolnikov. Iat\ de ce acesta nu
s-a sinucis ; el mai avea înc\ motive s\ tr\iasc\ [i, dup\ cî]iva ani de
r\scump\rare, a ie[it din atmosfera lui la lumin\ [i la soare. Smerdeakov
nu mai avea de ce s\ tr\iasc\ ; [i, cu toate c\ [i pentru el poate exista
undeva soare [i lumin\, e absolut clar c\ nu a putut ajunge pîn\ la ele
[i a c\zut asfixiat chiar de la primii pa[i. Ultima lui desp\r]ire de Ivan,
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banii pe care i-a dat, din pricina c\rora s-a s\vîr[it crima, cuvintele
despre Providen]\  toate acestea ne introduc în sufletul unui ins aflat
în ultimele ore de dinaintea sinuciderii [i sînt o tain\ înc\ nezugr\vit\
de nimeni, netransmis\ nim\nui dintre cei vii.
Aici am dori s\ spunem cîteva cuvinte despre caracterul crizelor
celor doi fra]i, dintre care unul este uciga[ul tat\lui s\u, iar cel\lalt este
implicat în paricid. Ultimul, dup\ cum se [tie, se plînge c\ este vizitat
de un demon mizerabil, meschin ; primul vorbe[te despre Providen]\,
despre faptul c\ îl viziteaz\ Dumnezeu. Mai înainte amîndoi au fost atei,
ba înc\ destul de convin[i. Citind cu aten]ie nara]iunea lui Dostoievski,
nu e greu s\ observ\m c\ tocmai halucina]iile alc\tuiesc chinul principal
al lui Ivan Feodorovici. S\ ne amintim ce-i zice lui Aleo[a : asta el ]i-a
spus-o ; cum se învioreaz\ de fiecare dat\ cînd cuvintele vagi ale
interlocutorului îi ofer\ prilejul s\ cread\ c\ [i cel\lalt [tie c\ exist\
posibilitatea apari]iei diavolului (Cine ? Care-i al treilea ? Unde e ? îl
întreab\ el, speriat, pe Smerdeakov) ; în sfîr[it, s\ ne amintim fiorul de
ghea]\ care i-a str\puns brusc inima cînd s-a apropiat de cas\ dup\ cea
de-a treia întrevedere cu Smerdeakov, b\nuind c\ acolo îl a[teapt\
deja vizitatorul, [i tonul aproape plîng\re] de dup\ halucina]ie : Nu,
el [tie cu ce s\ m\ chinuiasc\... e viclean ca o fiar\ ; ...Aleo[a, cine
îndr\zne[te s\-mi pun\ asemenea întreb\ri... S-a speriat de tine, huluba[ule. Tu e[ti un heruvim neprih\nit etc. Dac\ ne amintim tonul rece
[i sever al acestui ateu, firea lui într-adev\r tare, aceast\ transformare
a unui om puternic într-un copil ce se jeluie, într-o femeie plîng\rea]\
ne poate face s\ în]elegem clar caznele halucina]iilor : Mîine o s\ fie
crucea, nu [treangul, decide, preg\tindu-se, dup\ aceea[i halucina]ie,
s\ povesteasc\ totul la proces. Prin analogie, putem admite c\ [i
pentru Smerdeakov obiectul principal al chinului l-a constituit ceva
asem\n\tor. C\in]a [i amintirea crimei trebuie s\ fie mai puternice în
primele zile, îns\ Smerdeakov, în acest interval, e absolut calm ; boala [i
frenezia au început dup\ cîteva s\pt\mîni ; iar crizele, ca [i la Ivan
Feodorovici, nu sînt continue, ci au loc din cînd în cînd. Diferen]a e c\
cel de-al treilea, de existen]a c\ruia este sigur chiar de fa]\ cu
oaspetele, este Dumnezeu, pronia cereasc\, de[i imediat, la întrebarea lui Ivan, r\spunde ca [i cum aceasta nu s-ar referi la fondul
problemei : Nu, nu mi-am rec\p\tat credin]a. Cu siguran]\, ceea ce
au discutat ei la timpul lor [i ceea ce au pus la cale era cu totul altceva
decît situa]ia în care s-au pomenit dup\ ce au înc\lcat legea naturii. De
aceea, sim]ind ceea ce unul nume[te diavol iar cel\lalt pronie, au
sesizat ceva absolut nea[teptat ; totu[i, fostele lor cuvinte despre via]a
de apoi [i despre Dumnezeu s-au dovedit a nu avea nici un referent.
Continuînd analogia cu Ivan, trebuie s\ credem c\ tocmai spaima cu
care a[tepta vizita l-a împins pe Smerdeakov într-o derut\ frenetic\,
f\cîndu-l s\ se sinucid\. A[a cum se întîmpl\ întotdeauna cu omul, a
alunecat pe panta suferin]ei celei mai mici. Probabil c\ i-a fost mai
u[or s\ îndure durerea sugrum\rii fizice decît s\ mai simt\ înc\ o dat\
atingerea de ghea]\ a fantomei care îl chinuia.
Crizele lui Smerdeakov, probabil mai grele, nu ne sînt descrise ; ni
se prezint\ am\nun]it doar criza lui Ivan Feodorovici. Exist\ informa]ia
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c\, atunci cînd se tip\rea Fra]ii Karamazov, un medic psihiatru i-a
trimis lui Dostoievski o scrisoare 1 în care se mir\ de profunda asem\nare dintre descrierea artistic\ [i ceea ce observa]ia obiectiv\ dezv\luie
în cursul crizelor ; observa]ia obiectiv\, desigur, nu cunoa[te con]inutul
l\untric al halucina]iilor, în timp ce acest con]inut este redat la Dostoievski.
Scriitorul insinueaz\ în descrierea sa un ton întrucîtva ironic, îns\,
citindu-i cu aten]ie o serie de opere ale sale, vedem c\, la început [i la
sfîr[it, î[i `nconjoar\ ideile preferate cu o u[oar\ ironie 2, sau cel pu]in
f\cea aceasta ori de cîte ori se a[tepta ca ele s\ fie luate în derîdere.
Probabil, nu dorea s\-i incite prea mult pe cititori împotriva sa, dar îi
era greu [i s\ treac\ sub t\cere anumite lucruri. ~n tot timpul halucina]iei sale, Ivan Feodorovici nu crede în caracterul ei obiectiv, adic\
nu crede atîta timp cît este bolnav ; [i dimpotriv\, de realitatea ei este
sigur cînd este s\n\tos, cînd nu mai trece prin ea : [i chiar numai de ea
se teme, numai la ea se gînde[te. Prea serioase sînt cuvintele bolnavului
tocmai atunci cînd se simte bine [i prea concentrat devine autorul cînd
abordeaz\ aceste cuvinte. Toate acestea ne fac s\ vedem ceva dedublat [i
ascuns la Dostoievski, atunci cînd ne red\ vedenia lui Ivan Feodorovici :
e prea pu]in probabil s\ fi vrut s\ ne prezinte doar descrierea unei
halucina]ii ; cu siguran]\, sub tonul ironic, este ascuns\ o convingere
real\ a lui ; [i nu este exclus ca opinia lui Svidrigailov (vezi supra)
despre posibilitatea celeilalte lumi, ale c\rei crîmpeie i se reveleaz\
omului atunci cînd este bolnav s\ fie o idee a lui Dostoievski însu[i.
Cel pu]in aceasta este situa]ia cuvintelor pe care, de-acum f\r\ pic de
ironie, le pune în gura stare]ului Zosima :
Multe lucruri sînt ascunse privirii muritorilor, în schimb s\l\[luie[te
în noi tainica sim]ire a leg\turii noastre vii cu lumea cealalt\, o lume
mai des\vîr[it\ [i mai plin\ de slav\, iar r\d\cinile gîndurilor [i sim]irilor
noastre nu se afl\ aici, ci pe alt t\rîm. De aceea spun în]elep]ii c\ aici,
pe p\mînt, nu sîntem în stare a p\trunde în miezul lucrurilor. Luînd
s\mîn]\ din alt\ lume, Dumnezeu a sem\nat-o pe aceste cuprinsuri.
Gr\dina Lui a crescut, tot ce a putut s\ încol]easc\ a r\s\rit, dar
ml\di]ele tinere tr\iesc numai datorit\ leg\turii lor tainice cu lumea
cealalt\, [i dac\ sim]\mîntul acesta sl\be[te sau se stinge cu totul,
moare [i ceea ce a r\s\rit în tine din s\mîn]a s\dit\ de Dumnezeu.
Atunci via]a nu mai are farmec pentru tine, ba chiar începe s\ te
scîrbeasc\ 3.
Sînt uimitoare aceste cuvinte [i prin profunzimea ideii con]inute în
ele, [i prin frumuse]ea imaginilor, care par a corespunde îndeaproape
realit\]ii ascunse a lucrurilor, [i prin for]a convingerii. Este deja a doua
oar\ 4 cînd literatura noastr\, ce a dep\[it atît de mult dezvoltarea
1. Dac\ scrisoarea s-a p\strat, am fi curo[i s-o vedem tip\rit\.
2. Astfel este, de pild\, în Fra]ii Karamazov, discursul procurorului la proces, sus]inut
pe un ton ironic ; [i, totu[i, multe dintre ideile din acest discurs sînt reluarea
unor idei enun]ate de Dostoievski în numele s\u, în Jurnalul de scriitor.
3. Fra]ii Karamazov, cap. Din vorbele rostite în felurite împrejur\ri de p\rintele
Zosima [i din înv\]\turile sale in Ed. rom., vol. 9, p. 437.
4. Ne referim la celebra poezie a lui Lermontov Pe cerul miezului de noapte, un
înger zbura etc.
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indolent\ a [tiin]elor noastre, s-a ridicat la acea în\l]ime a contempla]iei, pe care s-au men]inut doar Platon [i al]i cî]iva. ~n ceea ce
resimte criminalul, Dostoievski, neîndoielnic, a v\zut atingerea cu
lumea cealalt\, care a devenit brusc clar\, palpabil\, în timp ce
pentru ceilal]i oameni, care nu au înc\lcat legile naturii, atingerea
exist\, dar nu este con[tientizat\, este întru totul insesizabil\ [i imperceptibil\.
C\ Dostoievski era departe de o gre[eal\ grosolan\ [i c\ nici noi nu
c\dem în ea, descoperindu-i gîndul nerostit  ne convinge r\spunsul
pe care trebuie s\-l d\m la dou\ întreb\ri ce apar f\r\ voie atît la
lectura romanului Crim\ [i pedeaps\, cît [i în cazul descrierii întrevederilor dintre cei care [i-au ucis tat\l în Fra]ii Karamazov : de ce
în]elegem atît de bine faptul c\ starea sufleteasc\ a criminalilor este
descris\ exact, cu toate c\ noi n-am încercat-o niciodat\, [i de ce,
s\vîr[ind crima [i, prin urmare, c\zînd de la în\l]imea sa în ochii
oamenilor care îl înconjoar\, criminalul, dimpotriv\, într-o anumit\
privin]\, se înal]\ deasupra tuturor ? ~nainte de crim\, Smerdeakov este
o insect\ tremur\toare comparativ cu Ivan, îns\, s\vîr[ind-o, vorbe[te
cu acesta ca unul care are puterea, ca unul care domin\. ~nsu[i Ivan
este uimit de acest lucru [i roste[te : Nu z\u, nu e[ti prost deloc, dimpotriv\, e[ti mult mai de[tept decît mi-a[ fi putut închipui. Raskolnikov,
fiind înainte de crim\ doar primus inter pares printre oameni, dup\
aceasta dep\[e[te în mod evident nivelul celorlal]i ; numai Svidrigailov,
tot un uciga[, vorbe[te cu el de la egal la egal, spunînd ironic c\ au un
punct comun de atingere. Toate acestea necesit\ o explica]ie, [i noi o
vom enun]a pe cea care ni se pare probabil\. Dac\ pentru noi, care
n-am s\vîr[it nici o crim\, starea sufleteasc\ a eroilor este inteligibil\
[i, citindu-l pe Dostoievski, nu ne mir\m de caracterul capricios al
fanteziei lui, ci de arta [i de profunzimea analizei sale, atunci poate fi
absolut clar c\ noi avem un mijloc de apreciere, în posesia c\ruia fiind
rostim judecata noastr\ asupra autenticit\]ii reprezent\rii a ceea ce ar
trebui s\ ne fie absolut necunoscut. Este evident c\ acest mijloc poate
fi doar cunoa[terea prealabil\ a acestei st\ri, de[i nu ne d\m seama de
asta ; iat\, deci, c\ cineva ne zugr\ve[te ni[te senza]ii pe care noi nu
le-am mai încercat [i, drept r\spuns la spusele lui, în noi se treze[te o
cunoa[tere pîn\ atunci ascuns\. {i numai pentru c\ aceast\ cunoa[tere
care `ncepe s\ se trezeasc\ se contope[te, coincizînd cu aceea care ne
vine din exterior, noi tragem concluzii asupra veridicit\]ii, asupra
autenticit\]ii celei din urm\. ~n caz de necoinciden]\, am spune c\ este
fals\, ne-am referi, probabil, la un fenomen despre care nu putem
avea nici o idee, nici o reprezentare. Acest fapt bizar ne dezv\luie
taina cea mai profund\ a sufletului nostru, complexitatea acestuia :
sufletul nu const\ doar din ceea ce se observ\ în mod clar (de exemplu,
intelectul nostru nu const\ doar din informa]iile, ideile, reprezent\rile
pe care le con[tientizeaz\) ; în el exist\ multe aspecte pe care noi nu
b\nuim c\ le-am avea în noi, îns\ acestea încep s\ ac]ioneze perceptibil
doar în anumite momente, excep]ionale. {i, de cele mai multe ori, nu
cunoa[tem nici pîn\ în clipa mor]ii adev\ratul cuprins al propriului
suflet ; nu cunoa[tem nici adev\ratul chip al lumii în care tr\im, de
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vreme ce el se schimb\ în func]ie de gîndul sau ideea cu care ne
raport\m la ea. O dat\ cu crima se dezv\luie unul dintre izvoarele
întunecate ale ideilor [i senza]iilor noastre [i imediat ni se descoper\
firele spirituale ce leag\ universul de tot ce e viu în el. Cunoa[terea
tocmai a acestor aspecte, care sînt înc\ ascunse celorlal]i oameni, îl
înal]\ într-o anume privin]\ pe criminal în raport cu ceilal]i. Legile
vie]ii [i mor]ii devin palpabile pentru el de îndat\ ce, înc\lcîndu-le,
simte brusc c\ într-un loc a rupt unul din aceste fire [i, rupîndu-l, a
pierit [i el cumva, ciudat. Ceea ce-l distruge, ceea ce poate fi sim]it doar
înc\lcînd o lege, este într-un fel lumea cealalt\, cu care intr\ în contact ;
iar noi doar o presim]im, o intuim cu un fel de cunoa[tere ocult\.
Am spus c\ în Fra]ii Karamazov marele analist al sufletului omenesc ne-a prezentat rena[terea vie]ii noi din vechea via]\, aflat\ pe
moarte. ~n virtutea unor legi inexplicabile, tainice, toat\ natura este
sortit\ unor astfel de rena[teri, [i principalul lucru pe care îl g\sim în
ele este inseparabilitatea vie]ii de moarte, imposibilitatea ca prima s\
se s\vîr[easc\ pe deplin f\r\ s\ se produc\ [i cea de-a doua. Aici î[i
g\se[te explica]ia motoul pus de Dostoievski la opera sa : Adev\rat,
adev\rat zic vou\ c\ dac\ gr\untele de grîu, cînd cade în p\mînt, nu va
muri, r\mîne singur ; iar dac\ va muri, aduce mult\ road\ (Ioan 12, 24).
C\derea, moartea, putrefac]ia nu sînt decît chez\[ia unei vie]i noi [i
mai bune. A[a trebuie s\ privim istoria ; trebuie s\ înv\]\m s-o privim
astfel, observînd [i elementele de putrefac]ie în via]a care ne înconjoar\ : numai aceast\ privire ne poate salva de disperare, ne poate
umple de cea mai tare credin]\ în momentele cînd, s-ar p\rea, vine
deja sfîr[itul oric\rei credin]e. Numai ea corespunde for]elor reale [i
viguroase care direc]ioneaz\ fluxul timpurilor, iar nu lumina slab lic\rind\ a min]ii noastre, nu spaimele [i grijile tr\ite, cu care umplem
istoria, dar n-o conducem cîtu[i de pu]in.
~ns\ tabloul imens pl\nuit de Dostoievski a r\mas nefinalizat. Indiscutabil, în]elegerea beznei, a haosului, a distrugerii era, în sufletul
artistului, legat\ de o oarecare lips\ de armonie, de ordine [i continuitate. Propriu-zis, în Fra]ii Karamazov este descris\ doar moartea
vechiului ; iar ceea ce rena[te, de[i se contureaz\, conturul este dat
totu[i succint [i din exterior ; [i cum anume se produce rena[terea
îns\[i  aceast\ tain\ Dostoievski a luat-o cu el în mormînt. Judecînd
dup\ pagina final\ a romanului Crim\ [i pedeaps\, el toat\ via]a s-a
preg\tit pentru aceast\ descriere [i ea trebuia, în sfîr[it, s\-[i fac\
apari]ia în volumele urm\toare din Fra]ii Karamazov ; din pricina
mor]ii autorului, îns\, descrierii nu i-a fost h\r\zit s\ apar\. Cea mai
important\ sarcin\ a vie]ii sale doar a formulat-o, dar nu a îndeplinit-o.
~ns\ ceea ce se afla în pragul acestei sarcini a fost îndeplinit cu o
imensitate a gîndirii [i cu o profunzime a în]elegerii ce nu-[i afl\ egal
nici în literatura noastr\, nici în altele. Ne referim la Legenda Marelui
Inchizitor. Mai sus am remarcat deja c\, murind, orice via]\, care reprezint\ o îmbinare de bine [i r\u, degaj\, în stare pur\, atît binele, cît [i
r\ul. Tocmai r\ul, care, desigur, urmeaz\ s\ piar\, dar nu mai înainte
de a duce o lupt\ tenace cu binele, este exprimat cu o for]\ singular\
în Legend\.
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VII
~ntr-un mic local, dup\ un paravan se întîlnesc pentru întîia oar\
doi fra]i : Aleo[a, un tîn\r vis\tor [i credincios, novicele preferat al
stare]ului Zosima, tîn\r ce a p\r\sit atît de senin f\ga[ul vie]ii obi[nuite
în schimbul singur\t\]ii monahale, [i Ivan, mai vîrstnic, cu mai mult\
experien]\. Din cei patru fra]i doar ei doi aveau aceea[i mam\, Dmitri
[i Smerdeakov le erau fra]i numai dup\ tat\. Trecuser\ deja patru luni
de cînd se v\zuser\, pentru prima oar\ dup\ o lung\ desp\r]ire, [i iat\
c\ abia acum, în ajunul altei desp\r]iri, care putea fi definitiv\, se
întîlnesc [i discut\ între patru ochi. ~n timpul lunilor scurse Aleo[a î[i
observase cu mare curiozitate fratele ; despre convingerile [i înalta
preg\tire ale acestuia aflase de mai mult\ vreme ; la rîndul s\u, remarcase c\ [i Ivan îl prive[te uneori cu insisten]\. Fiecare din ei t\cuse în
prezen]a celuilalt, de[i numai unul fa]\ de altul î[i puteau desc\rca
inimile, de vreme ce cu restul oamenilor vorbeau indiferent, fie cu
supunere (Aleo[a cu Zosima), fie dominînd în conversa]ie (Ivan cu
Miusov). ~i unea un punct de plecare comun ; [i chiar dac\ tocmai din
acest punct apucaser\ pe c\i diferite, ce nu aveau s\ se mai intersecteze
vreodat\, totu[i apropierea produs\ între ei în acest punct era mai
important\, mai vie decît apropierile de cei din jur, datorate ramifica]iilor laterale sau piscurilor pe care îi dusese evolu]ia lor spiritual\.
Aceast\ idee e bine exprimat\ în urm\torul episod introductiv al
conversa]iei lor :
 Dar de ce te nelini[te[te plecarea mea ? Mai avem înc\ timp
berechet pîn\ atunci. O eternitate întreag\, nemurirea !
 Ce fel de eternitate dac\ pleci mîine ?
 Ei [i, ce-are a face ? spuse, rîzînd, Ivan. O s\ avem destul\ vreme
s\ ne spunem tot ce aveam de spus, doar pentru asta sîntem aici ! Ce te
ui]i a[a mirat la mine ? R\spunde : pentru ce crezi c\ ne afl\m aici ? Ca
s\ vorbim despre dragostea mea pentru Katerina Ivanovna, despre
babacul sau despre Dmitri ? Despre str\in\tate ? Despre situa]ia fatal\ a
Rusiei ? Ori despre împ\ratul Napoleon ? Pentru asta, da ?
 Bineîn]eles c\ nu.
 Prin urmare, î]i dai [i tu seama c\ nu pentru asta. Fiecare cu ale
lui ; noi, \[tia, copilandrii cu ca[ul la gur\, trebuie s\ rezolv\m în primul
rînd problemele eterne, asta-i grija noastr\ cea mai mare. ~n clipa de
fa]\ tot tineretul rus nu face altceva decît s\ discute asemenea probleme. A[a cum oamenii vîrstnici nu sînt preocupa]i decît de chestiunile
practice ! Ia spune-mi, de ce ai fost tot timpul cu ochii pe mine trei luni
de zile ? Nu ca s\ m\ iscode[ti ? Ca [i cum ai fi vrut s\ m\ întrebi : «Crezi
oare, în ceva, sau nu crezi în nimic ?»...
Aleo[a zîmbi :
 Fie [i a[a. Nu cumva rîzi de mine acum ?
 S\ rîd de tine ? Cum a[ putea s\-mi nec\jesc fr\]iorul, care trei luni
de zile încheiate m-a privit întruna, ca [i cum ar fi a[teptat ceva din
partea mea. Uit\-te în ochii mei, Aleo[a, [i eu sînt tot un pu[ti, un
copilandru care abia a deschis ochii, ca [i tine, atîta doar c\ eu nu sînt
novice. Ce crezi tu c\ fac azi b\ie]ii de-o vîrst\ cu noi în Rusia ? Sau cel
pu]in unii din ei ? S\ lu\m, bun\oar\, cîrciuma asta infect\ ; se strîng

VASILI ROZANOV

95

cu to]ii aici [i se a[az\ în cîte un col]. Nu se cunosc între ei [i, dup\ ce
vor ie[i din local, timp de patruzeci de ani dup\ aceea, nu vor mai [ti
nimic unul despre altul. Ei [i ? ~n jurul c\ror lucruri se învîrtesc discu]iile pe care le poart\ de cîte ori au o clip\ de r\gaz, aici, în cîrcium\ ?
Numai [i numai în jurul unor probleme de importan]\ universal\ : «Ce
p\rere ave]i despre existen]a lui Dumnezeu ? Dar despre nemurire ?»
Iar cei ce nu cred în Dumnezeu vor discuta, la rîndul lor, despre
socialism [i despre anarhism, despre transformarea lumii dup\ un
nou sistem, ceea ce, în definitiv, e cam acela[i lucru, problemele sînt
acelea[i în fond, numai c\ sînt privite dintr-un alt punct de vedere. ~n
zilele noastre, un num\r infinit de tineri ru[i, care mai de care mai
originali, nu fac altceva decît s\ dezbat\ asemenea chestiuni. Nu este
a[a ?
 Da, pentru adev\ra]ii ru[i existen]a lui Dumnezeu sau nemurirea
sufletului, sau, a[a cum spui tu, acelea[i probleme privite din alt punct
de vedere, sînt probleme esen]iale [i, deci, e normal s\ fie a[a, rosti
Aleo[a, privindu-[i fratele cu surîsul lui blajin [i parc\ întreb\tor.
~n punctul lui e normal s\ fie a[a s-au întîlnit cei doi fra]i. Citatul
de mai sus va r\mîne pentru totdeauna istoric [i, se pare, a existat
într-adev\r un timp cînd oamenii se ata[au sau se deziceau unii de al]ii
în func]ie de aceste probleme fundamentale, se sim]eau mai apropia]i,
pe baza interesului fa]\ de ele, decît dac\ ar fi fost uni]i prin leg\turi
de rudenie, ca s\ nu mai vorbim de uniunea datorat\ pozi]iei ori st\rii
sociale. Vremuri fericite, oameni ferici]i : dec\derea moral\ era departe
de ei. Dar toate acestea au trecut [i, se pare, pentru mult timp. Cum s-a
f\cut ca un lucru de cea mai mare importan]\ s\ devin\ la noi, într-un
interval scurt, absolut neinteresant  s\ l\s\m istoria s\ judece. Neîndoielnic e doar faptul c\ indiferentismul intelectual, nep\sarea fa]\
de orice fel de probleme, n-a fost niciodat\ atît de acut\ ca la genera]iile
ce urmeaz\ s\ ne înlocuiasc\.
Sim]indu-se de acord în ceea ce era mai important, fra]ii nu se mai
sfiesc unul de altul în celelalte, [i Ivan î[i dezv\luie în fa]a novicelui
Aleo[a firea : setea de via]\ era tr\s\tura fundamental\ ce-o g\sea la
sine. Dac\ n-a[ avea încredere în via]\, dac\ mi-a[ pierde credin]a în
femeia iubit\, în existen]a ordinii universale, dac\ m-a[ convinge c\
totul nu este decît un haos 1 blestemat [i f\r\ nici o noim\, poate chiar
diabolic, de ar fi s\ suf\r cele mai cumplite dezam\giri ce se pot abate
asupra unui om, eu tot a[ mai fi dornic s\ tr\iesc 2, fiindc\, o dat\ ce
mi-am lipit buzele de cupa vie]ii, nu m-a[ îndura s-o smulg de la gur\
1. ~n Demonii, cu pu]in timp înaintea sinuciderii, Kirillov zice : întreaga noastr\
planet\ e o minciun\, se bazeaz\ pe minciun\ [i pe o ironie stupid\ ; înse[i
legile planetei sînt minciun\ [i vodevil diavolesc. Ce rost are atunci s\ tr\ie[ti,
r\spunde, dac\ e[ti om ? Din repeti]ii [i din tonul plin de patim\ se poate
observa cu u[urin]\ c\ Dostoievski a dat glas aici propriei sale îndoieli, cu care
a luptat mult\ vreme [i chinuitor de greu.
2. ~n Biografie [i scrisori pot fi g\site extrem de multe referiri la neobi[nuita sete
de via]\ a lui Dostoievski însu[i, o sete care i-a dat puterea s\ suporte tot ceea
ce i-a fost dat s\ tr\iasc\. Am o vitalitate de pisic\, nu crezi ? m\rturise[te el în
finalul uneia din scrisori.
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pîn\ n-a[ de[erta-o pîn\ la fund ! Cînd am s\ ajung la treizeci de ani,
probabil, am s\ lep\d cupa din mîn\, chiar dac\ n-am s-o golesc pîn\
la fund, am s\ m\ dau foarte frumos deoparte, [i am s\ m\ duc... nici
eu nu [tiu unde. Aceast\ sete de via]\ e nemijlocit\ [i instinctiv\ : cît\
for]\ centripet\ mai are înc\ planeta noastr\ ! remarc\ el, [i încearc\
s\ o explice. Vreau s\ tr\iesc, [i am s\ tr\iesc chiar în pofida oric\rei
logici. Exist\ ceva în om apropiat de via]a naturii [i de cealalt\ via]\
care se desf\[oar\ în sînul ei [i pe care o numim istorie ; iar omul se
lipe[te de toate acestea : o leg\tur\ cu mult mai trainic\ [i mai vital\
decît leg\turile reci ale sloganurilor îl une[te cu p\mîntul [i dragostea
pentru acesta este una dintre cele mai puternice, mai de neîn]eles :
mi-s dragi mugurii cleio[i, ce se deschid prim\vara, mi-e drag cerul
albastru, mi-s dragi unii oameni, despre care  m\ crezi ?  nici m\car
nu-mi dau seama pentru ce m\ atrag, mi-e drag uneori eroismul
omenesc, virtutea în care poate de mult am încetat s\ m\ cred, dar pe
care totu[i, în adîncul meu, o cinstesc ca pe-o veche amintire....
 Cred c\ toat\ lumea trebuie s\ iubeasc\ via]a mai presus de
orice, spuse Aleo[a gînditor.
 S\ iube[ti via]a mai mult chiar decît rostul ei ?
Alio[a r\spunde da, considerînd c\ dragostea sincer\, spontan\
de via]\ e urmat\ totdeauna de în]elegerea rostului ei, mai devreme ori
mai tîrziu.
La Ivan dragostea fa]\ de via]a naturii pl\pînde, fa]\ de mugurii
cleio[i, ce se deschid prim\vara e nedesp\r]it\ de dragostea fa]\ de
cealalt\ natur\, ce tr\ie[te pe deplin con[tient\ : ne referim la om [i la
mirifica lume pe care a creat-o. A[ vrea s\ c\l\toresc prin Europa,
spune el. Mo[tenise dou\ mii de ruble, l\sate prin testament de c\tre
mama adoptiv\ (a lui [i a fratelui s\u mai mic), care i-a luat la ea din
mil\, în amintirea mamei lor, atunci cînd tat\l îi p\r\sise. Acum,
absolvind universitatea, se preg\tea s\ plece peste hotare, [i se gîndea
s\ foloseasc\ în acest scop cele dou\ mii de ruble.
 Vreau s\ plec de aici ; [tiu c\ m\ duc într-un cimitir, dar nu pot
s\-]i spun cît îl iubesc [i ce înseamn\ pentru mine cimitirul \sta ! Atî]ia
r\posa]i dragi zac în p\mînt acolo, fiecare piatr\ de mormînt vorbe[te
despre o via]\ apus\ ca o flac\r\ ce s-a stins, despre credin]a p\tima[\
în eroismul lor, despre lupta pe care au purtat-o în numele adev\rului
[i al [tiin]ei lor ! Parc\ m\ [i v\d cum am s\ cad în genunchi [i am s\
s\rut pietrele, stropindu-le cu lacrimi 1, de[i în inima mea sînt convins
c\ nu-i decît un cimitir, [i nimic mai mult. Nu vor fi lacrimi de disperare,
fiindc\, v\rsîndu-le, m\ voi sim]i fericit.
Aceste cuvinte mi[c\toare dezv\luie o inim\ mare [i o gîndire
profund\, dar [i toat\ acea triste]e pe care nu se poate s\ n-o poarte un
asemenea suflet. Triste]ea izvor\[te aici din puterea dragostei [i totodat\
dintr-o con[tiin]\ exemplar\, care exist\ separat [i se opune acestei
triste]i. A nega în mod dialectic, f\r\ a sim]i nici un ata[ament, ori a fi
legat doar instinctiv, f\r\ a în]elege  iat\ dou\ atitudini fa]\ de Europa,
1. {i aici sînt incluse sentimentele lui Dostoievski fa]\ de Europa ; compar\, în
Adolescentul, cu spusele lui Versilov [i cu nota din Biografie [i scrisori, p. 295.
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deopotriv\ de facile, care, în virtutea acestei facilit\]i, domin\ aproape
exclusiv la noi. Pu]ini sînt cei ce se ridic\ pîn\ la unirea uneia cu
cealalt\ [i, desigur, o asemenea reunire nu poate s\ nu trezeasc\ cea
mai adînc\ suferin]\. Dar, în aceast\ fuziune st\ adev\rul [i, oricît de
greu ar fi acest lucru, fiecare din cei care doresc s\ fie drep]i trebuie
s\ se str\duiasc\ s\ dezvolte în sine disponibilitatea [i pentru acest
sentiment al iubirii, [i pentru aceast\ con[tiin]\ a faptului c\ tot ce
iube[ti e deja pe moarte.
Cel care poart\ în sine un interes deosebit pentru ceva str\in,
nelegat de el în mod personal, nu poate s\ nu fie sincer [i drept.
Gîndurile sînt prea concentrate asupra acestui interes, pentru a mai
avea timp s\ se ocupe de toate celelalte m\run]i[uri, pe care, de
regul\, omul se str\duie[te s\ le îngr\m\deasc\ în jurul s\u pentru a-[i
masca nimicnicia. Din cauza aceasta adev\rata m\re]ie este întotdeauna
atît de simpl\ ; [i tot din cauza aceasta, desigur, ea niciodat\ nu este
recunoscut\, în timpul vie]ii, ceea ce nu se întîmpl\ în cazul m\re]iei
false, care î[i ascunde cu îndemînare minciuna. Singur\tatea spiritual\,
neîmp\rt\[irea gîndurilor intime sînt doar urmarea necesar\ a acestei
st\ri de lucruri [i ea, la urma urmei, se transform\ [i în închiderea în
sine [i în nedorin]a de a comunica. {i, totu[i, necesitatea exprim\rii
exist\, iar aici [i st\ explica]ia acelor momente de întîlnire [i m\rturisiri
profunde, care cu un minut în urm\ nici nu puteau fi presim]ite [i care
las\ asupra preopinen]ilor o impresie de ne[ters.
 Eu nu am prieteni, Aleo[a, [i caut pe cît pot s\ mi-i fac,
m\rturise[te Ivan. Tot ceea ce p\rea o barier\ de netrecut între el [i
ceilal]i dispare într-o clip\ acum ; Aleo[a glume[te cu el, cu cel cu care
nimeni nu-[i permisese, Ivan însu[i îi spunea rîzînd ca un pu[ti sfios :
Fr\]iorul meu drag, s\ [tii c\ nu vreau s\ te corup, nici s\-]i zdruncin
cumva convingerile, dimpotriv\, poate c\ dorin]a mea este s\ m\ lecuiesc
prin tine . Aleo[a îl prive[te uimit ; niciodat\ pîn\ atunci nu-l mai
v\zuse a[a.

VIII
 Cu ce s\ încep, cu Dumnezeu ? întreab\ Ivan [i dezvolt\ ideea
incompatibilit\]ii lui Dumnezeu cel milostiv cu omenirea care sufer\, a
lui Dumnezeu cel drept cu crimele ner\zbunate.
Un b\trîn învechit în rele 1, începe Ivan, a declarat în secolul
trecut c\, dac\ Dumnezeu n-ar exista, ar trebui inventat... Surprinz\tor,
a[ zice chiar miraculos, nu este îns\ faptul c\ Dumnezeu exist\, ci
miracolul const\ tocmai în aceea c\ ideea necesit\]ii unui Dumnezeu...
s-a putut înfiripa în c\p\]`na unei fiare s\lbatice [i crude precum omul :
pîn\ într-atît de sfînt\, de emo]ionant\ [i plin\ de în]elepciune este
aceast\ idee ; ea nu poate decît s\-i fac\ cinste fiin]ei umane.
Depravarea omului [i sfin]enia religiei reprezint\, astfel, ceea ce
încearc\ el s\ afirme în primul rînd. Religia este ceva înalt : a o face
accesibil\ omului, a deveni capabil s\ în]elegi concep]ia despre lume
1. Primul om, c\ruia i s-a atribuit aceast\ idee, este Voltaire.
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cuprins\ în ea constituie ]elul suprem, deplina satisfac]ie pe care o
poate atinge fiin]a uman\. ~ns\, cu adev\rat, în chip sincer, el poate
ajunge la asta nu împotriva capacit\]ilor sale de asimilare, ci doar
l\sîndu-se c\l\uzit de ele, a[a cum i-au fost s\dite în suflet de Creator,
ceea ce religia îns\[i ne înva]\.
Astfel, aici nu mai exist\ nici umbr\ de ostilitate, de arogan]\ sau
de dispre] fa]\ de ceea ce acum este contestat cu atîta t\rie ; în aceasta
[i st\ originalitatea profund\ a procedeului în sine.
~n literatura universal\, unde asemenea t\g\duiri erau atît de frecvente, sim]im c\ ne apropiem de ceva deosebit, de ceva care n-a mai
existat în cadrul ei, de un punct de vedere cu totul nou, pe care nu l-a
mai adoptat nimeni. {i mai sim]im c\ acest punct de vedere este
singurul serios, poate singurul amenin]\tor, pe care cei afla]i în ofensiv\
îl promoveaz\ fa]\ de partea aflat\ în defensiv\.
Iar aceast\ originalitate în mobilitatea gîndirii se p\streaz\ [i pe
mai departe : existen]a lui Dumnezeu, a c\rei nedemonstrabilitate
pentru ra]iunea omului (atît în filosofie, cît [i în [tiin]\) este pus\ de
regul\ ca prim obstacol pentru conceperea religioas\ a lumii, este
dep\[it\ aici din mers, ca o obiec]ie, care nu obstruc]ioneaz\ cîtu[i de
pu]in. Ceea ce religia se str\duie[te cel mai mult s\ apere  ceea ce
poate fi ap\rat de ea doar cu mari dificult\]i  nu este deloc supus
atacului, este cedat f\r\ a fi contestat. {i e imposibil s\ nu recunoa[tem
caracterul strict [tiin]ific al acestui procedeu : relativismul [i conven]ionalismul gîndirii omene[ti reprezint\ adev\rul cel mai profund [i
mai subtil, care vreme de un mileniu a r\mas ascuns pentru fiin]a
uman\, dar, în sfîr[it, a fost dat la iveal\. M\rturia str\lucitoare, extraordinar\ a acestei relativit\]i o reprezenta, pîn\ foarte recent, îndoiala :
se reduce, oare, spa]iul real la spa]iul cunoscut de om, singurul pe
care el îl poate concepe [i reprezenta ? Apari]ia a[a-zisei geometrii
neeuclidiene 1, ce este acum în aten]ia celor mai buni matematicieni ai
Europei [i conform c\reia liniile paralele se întîlnesc undeva, iar suma
unghiurilor unui triunghi este pu]in mai mic\ decît cea a dou\ unghiuri
drepte, este un fapt cert, limpede pentru to]i, [i nu las\ nici un dubiu
asupra ideii c\ realitatea existen]ei nu se acoper\ prin ceea ce este
conceput în intelect. De ceea ce nu poate fi conceput dar totu[i exist\
poate ]ine [i existen]a lui Dumnezeu, a c\rei nedemonstrabilitate nu
constituie un argument împotriva realit\]ii ei. Pornind de la aceast\
relativitate a gîndirii omene[ti, Ivan refuz\ s\ judece dac\ sînt juste ori
nu afirma]iile religiei privitoare la Acel Care este izvorul oric\rei
existen]e, Care determin\ [i legiuie[te orice cugetare. M\rturisesc cu
toat\ umilin]a, spune Ivan, c\ nu m\ simt capabil s\ rezolv probleme
de felul acesta ; spiritul meu euclidian, realist, refuz\ s\ caute solu]ia
1. Geometria neeuclidian\ este descoperirea profesorului Lobacevski [35]. Universitatea din Kazan, unde acesta a activat, i-a cinstit memoria prin editarea, sub
auspiciile sale [i pe propria-i cheltuial\, a operelor complete (1883). Volumul
cuprinde : Geometria imaginar\, Noile principii ale geometriei [i teoria complet\
a paralelelor, Pangeometria. Am\nunte privitoare la geometria neeuclidian\ [i
indici bibliografici pot fi g\site în cartea prof. Via[cenko-Zaharcenco : Principiile lui
Euclid, cu o introducere explicativ\ [i comentarii (Kiev, 1880).
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unor probleme ce nu au nimic de-a face cu lumea aceasta. {i tot a[a
te sf\tuiesc [i pe tine, dragul meu Aleo[a, s\ nu-]i fr\mîn]i în zadar
mintea cu asemenea [arade [i mai ales s\ nu-]i pui niciodat\ întrebarea
dac\ Dumnezeu exist\ sau nu. Sînt lucruri ce dep\[esc posibilit\]ile
unei inteligen]e ini]ial înzestrate cu no]iunea celor trei dimensiuni
spa]iale. A[adar, cum spuneam, admit existen]a lui Dumnezeu ; o admit
cu drag\ inim\, dup\ cum admit [i în]elepciunea [i finalitatea Lui, care
nou\ ne sînt cu des\vîr[ire necunoscute ; cred în ordinea, în sensul
vie]ii, cred în armonia etern\, cu care  se zice  ne vom contopi
cîndva ; cred în Cuvîntul spre care tinde întregul univers [i care El
~nsu[i «este la Dumnezeu», [i care este ~nsu[i Dumnezeu 1.

IX
Dar eu nu accept lumea lui Dumnezeu, a[a î[i încheie el m\rturisirea.
Ne întîlnim din nou cu o întors\tur\ de gîndire absolut necunoscut\ : f\ptura nu-[i neag\ Creatorul, ea ~l recunoa[te [i-L [tie pe El ;
ea se r\zvr\te[te împotriva Lui, neag\ crea]ia Lui [i, o dat\ cu ea, se
neag\ pe sine, sesizînd în ordinea acestei crea]ii o incompatibilitate
cu felul cum este ea îns\[i conceput\. Voin]a suprem\ [i în]eleapt\,
emanat\ în univers dintr-un Izvor de neîn]eles, rev\rsat\ într-o p\rticic\
a acestuia, care poart\ numele de om, se r\zvr\te[te singur\ împotriva
sa [i cîrte[te împotriva legilor dup\ care ea ac]ioneaz\.
Trebuie s\-]i m\rturisesc înc\ ceva, spune Ivan. Eu n-am putut
niciodat\ s\ pricep cum e posibil s\-]i iube[ti aproapele. Fiindc\, cel
pu]in a[a mi se pare mie, tocmai pe acela care-]i este mai apropiat nu-l
po]i iubi decît, cine [tie, doar a[a, de la distan]\. Am citit undeva
despre Ioan cel Milostiv (un sfînt) [36] c\, venind la el într-o zi un ins
fl\mînd [i rebegit de frig [i rugîndu-l s\-l înc\lzeasc\, sfîntul s-a culcat
cu el în pat [i, îmbr\]i[îndu-l, i-a suflat în gura puturoas\, fiindc\ bietul
om p\timea de nu [tiu ce boal\ cumplit\. Ei, uite, eu sînt convins c\
toate faptele astea s\vîr[ite de el pornesc dintr-o înclina]ie morbid\,
un fel de isterie, c\ sfîntul n-a fost sincer, dragostea lui fiind dictat\ de
datorie, o peniten]\ pe care [i-a impus-o singur. Nu po]i iubi un om
decît dac\-[i ascunde fa]a... Teoretic, fire[te, po]i s\-]i iube[ti aproapele, dar numai a[a, de la distan]\, niciodat\ îns\ cînd e-n preajma ta.
~n aceste cuvinte r\zbate o ur\ înfior\toare, la baza c\reia st\ o
mare am\r\ciune. Nimeni nu-[i ur\[te trupul, ci fiecare [i-l hr\ne[te [i
înc\lze[te, se spune despre om, ca o lege general\ a naturii lui. Noi
vedem aici tocmai ura împotriva propriului trup, dorin]a nu de a-l
înc\lzi sau hr\ni, ci dimpotriv\, dintr-o pripeal\ provocat\ de emo]ie :
desigur, Ioan cel Milostiv a f\cut ce a f\cut, cu bucurie [i fericire, [i
aproape c\ nici nu e nevoie s\ explic\m acest lucru. Dar aceast\
gre[eal\ într-o imagine trec\toare nu modific\ nimic ; noi o trecem cu
vederea [i ascult\m mai departe.
1. Se au în vedere cuvintele din debutul Evangheliei dup\ Ioan : La început era
Cuvîntul (Logos = intelect, sens, cuvînt ca idee rostit\) [i Cuvîntul era la
Dumnezeu [i Dumnezeu era Cuv`ntul. Acesta era întru început la Dumnezeu.
Toate prin El s-au f\cut [i f\r\ El nimic nu s-a f\cut (1-3).
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}ineam oricum s\-]i împ\rt\[esc punctul meu de vedere, continu\
Ivan. A[ fi vrut s\-]i vorbesc despre suferin]a omeneasc\ în genere, dar
poate c\-i mai bine s\ ne limit\m numai la suferin]ele copiilor... ~n
primul rînd, copiii î]i sînt oricum dragi, chiar dac\ îi ai tot timpul lîng\
tine, chiar dac\-s nesp\la]i sau urî]i (de[i mi se pare c\ nu exist\ copii
urî]i). {i, pe urm\, nu-mi face pl\cere s\ vorbesc despre adul]i, nu
numai pentru c\ sînt resping\tori [i nu merit\ s\ fie iubi]i, dar [i pentru
c\ apas\ asupra lor un p\cat : acela de a fi mu[cat din m\rul oprit, de
a fi ajuns s\ cunoasc\ binele [i r\ul, ajungînd «ca Dumnezeu». A[ spune
c\ [i ast\zi înc\ se mai înfrupt\ din m\rul oprit. Pe cînd copila[ii n-au
apucat s\ se înfrupte din el [i deocamdat\ nu au nici un p\cat. }ie î]i
plac copiii, Aleo[a ? {tiu c\-]i plac, [i sînt convins c\ în]elegi de ce nu
vreau s\-]i vorbesc decît despre ei. {i dac\ sufer\ atît de crunt pe
lumea asta, este pentru c\ sînt sorti]i, probabil, s\ isp\[easc\ p\catele
s\vîr[ite de p\rin]ii lor, atunci cînd au mu[cat din m\r ; asta înc\ e o
explica]ie metafizic\, pentru care sufletul unui p\mîntean nu poate
avea nici o în]elegere. Nu se poate ca un nevinovat  un biet prunc
neprih\nit !  s\ sufere pentru al]ii. N-o s\-]i vin\ poate s\ crezi,
Aleo[a, dar s\ [tii c\-mi sînt nespus de dragi copiii. S\ observi c\ tocmai
oamenii cruzi, p\tima[i, sîngero[i, ca de-alde noi, \[tia din neamul
Karamazovilor, iubesc uneori din toat\ inima copiii. Vezi tu, copiii, cît
sînt înc\ prunci, adic\ pîn\ pe la vreo [apte ani, bun\oar\, se deosebesc
teribil de oameni : parc\ ar fi ni[te fiin]e complet diferite, înzestrate cu
alt\ fire. Am cunoscut cîndva un tîlhar care asasinase familii întregi
de-a lungul carierei sale, p\trunzînd pe furi[ noaptea prin case, [i care,
printre alte victime, înjunghiase [i cî]iva copii. Curios e îns\ c\, la
pu[c\rie, prinsese dragoste de ei. Tot timpul nu f\cea decît s\ stea la
fereastr\ [i s\ se uite la copiii care se jucau prin curtea închisorii. Ba
chiar îl obi[nuise pe unul dintre ei  un prichindel, uite, atîtica  s\ se
apropie de ferestruica lui, [i cu timpul piciul ajunsese s\ se împrieteneasc\ cu el... Tu nu [tii pentru ce î]i spun toate astea, Aleo[a ? M\
doare capul îngrozitor [i nu [tiu de ce m\ simt atît de deprimat.
 Ai un aer ciudat, se nelini[ti Aleo[a, parc\ e[ti cuprins de un fel
de nebunie.
Pricinuirea de suferin]\ din setea de a suferi este o tr\s\tur\ a
polarit\]ii sufletului uman, o tr\s\tur\ tainic\ [i inexplicabil\, pe care
o dezv\luie Dostoievski aici. El însu[i, se [tie, se opre[te frecvent [i cu
suprem\ durere în crea]iile sale 1 asupra suferin]elor copiilor, descriindu-i astfel încît se vede întotdeauna cum sufer\ el de suferin]a lor
1. ~n Umili]i [i obidi]i  caracterul [i destinul lui Nelly, în Demonii  discu]ia lui
Stavroghin cu {atov [i discu]ia, tot a lui Stavroghin, cu Kirillov, cînd acesta juca
mingea cu un copil, în Crim\ [i pedeaps\  copiii lui Marmeladov ; în Fra]ii
Karamazov  dou\ capitole : O alt\ criz\ de isterie într-o magherni]\ [i La aer
curat, unde suferin]a copilului este aproape insuportabil\ la lectur\ (T\ticule,
t\ticul meu drag, cum a putut s\ te înjoseasc\ a[a ? îi spune Iliu[a, cuprins de
isterie, tat\lui s\u). Exist\ ceva arz\tor [i p\tima[ în aceast\ durere. ~n acela[i
capitol, to]i oamenii sînt numi]i bolnavi [i copii. Dup\ aceste scene începe
«Pro [i Contra», marea dialectic\ a oric\rei religii [i a cre[tinismului, care, de[i
conceput\ cu mul]i ani în urm\, totu[i, a r\bufnit, pare-se, pe nea[teptate, f\r\
vreo leg\tur\ cu desf\[urarea ac]iunii în roman.
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[i cum poate el s\ p\trund\ în aceast\ suferin]\ : tabloul descris, prin
meandrele sale, p\trunde ca un pumnal într-un trup cutremurat, tot
mai adînc în fiin]a nevinovat\, ce se zbate, [i ale c\rei lacrimi ard inima
artistului, la fel cum sîngele prelins arde mîna uciga[ului. Po]i sim]i
criminalitatea acestui fapt, po]i s\ dore[ti s\-]i sfî[ii trupul, care e astfel
alc\tuit ; dar, cît timp el nu e sfî[iat, cît timp aceast\ abera]ie a sufletului
omenesc nu este corectat\, ar fi o încercare zadarnic\ de a închide
ochii la faptul c\ aceasta exist\ sau, cel pu]in, se întîlne[te, dup\ o lege
inexplicabil\ a naturii. Dar, desigur, f\cînd aceast\ m\rturisire, po]i
ajunge la nebunie, con[tientizînd c\ istoria omenirii nu se sfîr[e[te înc\
[i c\ acest trup r\u orînduit mai are milenii de tr\it, de chinuit [i de suferit.
Am auzind spunîndu-se uneori, continu\ Ivan, c\ omul e crud «ca
o fiar\», ceea ce, dup\ p\rerea mea, este o nedreptate strig\toare la cer
[i o insult\ pentru bietele jivine ; nici o fiar\ de pe fa]a p\mîntului nu
se poate compara în privin]a asta cu omul, a c\rui cruzime aproape c\
atinge perfec]iunea. Un tigru se mul]ume[te s\-[i sfî[ie [i s\-[i înfulece
prada, e tot ce [tie el s\ fac\ . Din contra, omul pune în cruzimea sa un
oarecare rafinament, o bucurie r\ut\cioas\, tainic\ [i desf\t\toare.
Nu-l scute[te de aceast\ tr\s\tur\ nici na]ionalitatea, nici studiile, sau,
dimpotriv\, starea primitiv\, [i nici m\car religia ; ea este în om etern\
[i cu neputin]\ de stîrpit. Cleopatra, grecoaica rafinat\, cînd se sim]ea
plictisit\ de monotonia unei vie]i pline doar de fericire, o diversifica
fie cu o pagin\ din Sofocle sau Platon, fie cu un zîmbet schimb\tor pe
fa]a devenit\ palid\ a sclavei, fa]\ pe care o privea [i care, la rîndu-i,
se uita în ochii ei, în timp ce ea îi înfingea un ac în sînul negru. Turcii,
mahomedanii [i barbarii, ocupa]i fiind cu o revolt\ dificil\, î[i g\sesc
totu[i timp ca s\ încerce cea mai înalt\ desf\tare pentru un om 
desf\tarea provocat\ de imensitatea unei suferin]e str\ine ; iat\-i intrînd
într-o cas\ [i g\sind o mam\ speriat\ cu un prunc. Care mai de care
mîngîie pruncul [i se strîmb\ la el ca s\-l fac\ s\ rîd\, [i pîn\ la urm\
reu[esc, mititelul începe s\ rîd\. Atunci, unul dintre ei a]inte[te asupra
lui pistolul de la o distan]\ de-o palm\. Prichindelul rîde fericit [i
întinde mînu]ele, dînd s\ apuce juc\ria aceea str\lucitoare ; în momentul
acela bestia apas\ pe tr\gaci, slobozindu-i glontele drept în fa]\ [i-i
zdrobe[te c\p[orul... Se zice c\ turcii se pr\p\desc dup\ dulciuri 1.
 De ce-mi spui toate astea, fr\]ioare ? întreab\ Aleo[a.
 {tii ce cred eu ? Dac\ diavolul nu exist\ [i este numai o n\scocire
a omului, atunci acesta l-a pl\smuit dup\ chipul [i asem\narea lui.
 Adic\ la fel ca pe Dumnezeu...
 Te pricepi s\ întorci vorba, cum zice Polonius în Hamlet, începu
a rîde Ivan. Gata, m-ai prins, n-am încotro, ba chiar îmi pare bine !
Dar frumos mai trebuie s\ arate Dumnezeul \sta al t\u dac\ omul
l-a pl\smuit dup\ chipul [i asem\narea sa !
{i el continu\ s\ dezvolte tabloul suferin]ei omene[ti. ~n pa[nica
Elve]ie, harnic\ [i protestant\, cu numai cinci ani în urm\ a avut loc
1. Ed. rom., p. 323. Aluzia la preferin]a turcilor pentru dulciuri are un sens mai
general : Dostoievski leag\ înclina]ia naturii umane spre cruzime de înclina]ia ei
spre senzual [i desfrîu.
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execu]ia unui criminal, eveniment remarcabil prin am\nuntele lui. Un
oarecare Richard a fost dat înc\ din pruncie de p\rin]ii s\i, care l-au
adus pe lume în afara c\s\toriei, unor ciobani ; ace[tia l-au acceptat ca
pe o viitoare for]\ de munc\. Le-a fost dat ca un obiect [i ei s-au purtat
cu el ca fa]\ de un obiect. Pe timp urît, pe frig, aproape dezbr\cat [i
niciodat\ s\tul, el le p\[tea turma în mun]i. Richard spune în m\rturisirea lui c\, în anii aceia, aidoma fiului risipitor din Evanghelie, jinduia
dup\ l\turile pe care ciobanii le d\deau porcilor îngr\[a]i pentru
vînzare ; b\iatul n-avea îns\ parte nici m\car de atît [i-l b\teau de cîte
ori [terpelea din hrana pentru porci. A[a î[i petrecuse copil\ria [i
adolescen]a, pîn\ cînd, f\cîndu-se co[cogea vl\jgan, se apucase de
furat. Crescut ca un s\lbatic, b\iatul î[i agonisea pîinea muncind cu
ziua la Geneva, ca s\ cheltuiasc\ tot cî[tigul pe b\utur\ ; tr\ia în rînd
cu drojdia societ\]ii [i pîn\ la urm\ a ajuns s\ asasineze un b\trîn ca
s\-l jefuiasc\. A fost prins bineîn]eles, judecat [i condamnat la moarte.
O dat\ condamnat, deja pierdut, societatea, religia [i statul îl înconjoar\
cu aten]ie [i grij\. ~n închisoare vin la el pastori, [i pentru prima oar\
se dezv\luie în fa]a lui lumina ~nv\]\turii lui Hristos ; înva]\ s\ citeasc\
[i s\ scrie, î[i recunoa[te crima [i-i scrie el însu[i judec\torului despre
sine, c\ este un monstru dar c\, între timp, s-a învrednicit s\ descopere
adev\rul [i c\ Dumnezeu l-a luminat, împ\rt\[indu-i harul cunoa[terii.
~nalta societate se înduio[eaz\ [i se emo]ioneaz\ ; vin la el, îl s\rut\ [i-l
îmbr\]i[eaz\ : E[ti fratele nostru, harul Domnului a pogorît asupra
ta !... Richard plînge ; impresii noi, nemaiîncercate pîn\ atunci, i-au
p\truns în suflet, i l-au înmuiat [i înduio[at. S\lbaticul, puiul de animal
s\lb\ticit, care fura l\turile porcilor, afl\ brusc c\ [i el e om, c\ nu este
un str\in [i un izolat, c\ [i el are oameni apropia]i, care îl iubesc, îl
înc\lzesc [i-l mîngîie. Da, harul Domnului a pogorît asupra mea,
spune el mi[cat (...), mor întru Domnul. Da, da, Richard, mori întru
Domnul, ai v\rsat sînge omenesc [i trebuie s\ mori întru Cel-de-Sus.
Chiar dac\ n-ai nici o vin\, fiindc\ nu cuno[teai cuvîntul lui Dumnezeu
pe vremea cînd jinduiai la bel[ugul porcilor [i cînd te snopeau în b\t\i
pentru c\ le [terpeleai din mîncare (ceea ce, de altminteri, este foarte
urît, c\ci furtul e un lucru oprit), ai v\rsat totu[i sînge omenesc [i
trebuie s\-]i isp\[e[ti p\catul prin moarte. {i iat\ c\ vine ultima zi. E ziua
cea mai frumoas\ din via]a mea, zice el, dat fiind c\ m\ înf\]i[ez
St\pînului Ceresc ! Da (...), i se zice, este cea mai fericit\ zi din via]a
ta, c\ci vei intra în împ\r\]ia cerurilor ! C\ru]a infamiei, în care-l duc
spre pia]\, este înconjurat\ de nenum\rate grupuri de oameni, [i to]i îl
privesc cu duio[ie [i dragoste. Iat\ c\ s-au oprit în fa]a e[afodului :
Mori, frate, îl îmb\rb\teaz\ cu to]ii pe Richard. Mori întru Domnul,
c\ci ai avut parte s\ cuno[ti fericirea ! îi spun cei din jur. ~[i iau r\mas
bun de la el, îl acoper\ cu s\rut\ri, el urc\ [i-[i pune capul sub
ghilotin\, cu]itul alunec\ [i capul, atît de îndelung aflat în întuneric [i,
în sfîr[it, iluminat, cade retezat la picioarele fra]ilor care l-au luminat
[i-l plîng 1. Contopirea sentimentului de dragoste [i a acestui sînge
1. La Geneva a fost alc\tuit\ o bro[ur\ cu descrierea am\nun]it\ a acestui caz [i,
tradus\ în limbi str\ine, a fost expediat\ în diferite ]\ri, chiar [i în Rusia, gratuit,
ca supliment la reviste [i ziare. Dostoievski observ\ c\ un asemenea eveniment,
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cald, care îl înc\lze[te [i mai tare [i-l excit\, este desf\tarea sufletului
neorînduit al omului, desf\tare care, în felul ei, este tot a[a de rafinat\
ca [i îmbinarea dintre nevinov\]ia pref\cut\ [i inten]ia batjocoritoare
de a spulbera peste o clip\ aceast\ nevinov\]ie.
Omul nu numai c\ sufer\ [i este el însu[i depravat, impune depravarea [i chinul peste tot unde poate, în întreaga natur\. F\cînd animalele s\-i semene, omul le-a denaturat chiar [i instinctele 1, a stors de la
acestea [i de la plante forme nemaiv\zute, obligîndu-le la încruci[\ri 2
nefire[ti, pentru care n-ar cunoa[te margini, dac\ n-ar avea de întîmpinat rezisten]a tenace a legilor misterioase ale naturii. Fiin]\ nelegiuit\
[i odioas\, s-a oprit în fa]a acestor legi, înc\p\]înîndu-se în continuare
s\ n\scoceasc\ fel de fel de tertipuri pentru a le înc\lca, pentru a trece
orice hotar, cu toat\ depravarea [i r\ul lui. El înha]\ gr\bit din natur\
orice diformitate, orice maladie, le colec]ioneaz\, le pune la p\strare [i
înc\ le spore[te 3. A amestecat climele, a modificat toate condi]iile de
via]\, a combinat ceea ce nu poate fi combinat [i a desp\r]it ceea ce nu
poate fi desp\r]it, i-a r\pit naturii chipul lui Dumnezeu [i i-a aplicat
chipul s\u deformat. {i în mijlocul acestei întregi distrugeri st\ el,
st\pînul [i c\l\ul ei, care, chinuindu-se, compune poezia despre faptele
ie[ite din mîinile lui.
~ntorcîndu-se din ]\ri îndep\rtate [i de la alte tipuri de suferin]\, pe
p\mîntul patriei, trecînd la suferin]a noastr\ na]ional\, Ivan se opre[te
în treac\t [i la poezia acesteia. Ce-i drept, înainte de a în]elege toat\
monstruozitatea pe care o impune omul în natur\, nu po]i în]elege
întreaga profunzime a r\ului pe care el o aduce cu sine. La noi ar
p\rea absurd s\ decapitezi pe cineva numai pentru c\ s-a învrednicit
s\ fie frate cu tine [i pentru c\ harul Domnului a pogorît asupra lui,
dar, repet, avem [i noi asemenea fenomene interesante. Bun\oar\, la
noi nu exist\ o desf\tare mai mare, mai intim\, decît tortura consacrat\
prin tradi]ie, ca s\ zic a[a, a b\t\ii cu biciul. Nekrasov pomene[te
într-o poezie [37] despre un mujic care-[i love[te calul peste ochi,
cu caracter exclusiv local (în sensul na]ionalit\]ii [i al religiei), este absolut
imposibil la noi, de[i  men]ioneaz\ el subtil mai departe  se pare c\ [i la noi
prinde, de cînd adie a predic\ luteran\ în înalta noastr\ societate. Aceast\
observa]ie este foarte profund\ : între capacit\]ile diferite ale sufletului omenesc
exist\ o oarecare corela]ie [i, atingînd prin dezvoltare, înv\]\tur\ sau religie
una dintre aceste capacit\]i, noi le modific\m inevitabil [i pe toate celelalte, în
func]ie de ea, dup\ un tip nou, pe care îl adopt\ datorit\ acestei influen]e.
Pietatea lacrimogen\, acest produs caracteristic al protestantismului, are [i ea
nevoie de a se stimula prin crim\ [i suferin]\, dar numai în manier\ proprie, ca
[i alte tipuri de factur\ sufleteasc\, create în alte condi]ii ale istoriei. ~n ]\rile
catolice, de exemplu, este imposibil cazul descris, al lui Richard ; în schimb, în
]\rile protestante este imposibil sistemul variat, rafinat, sinuos, de chinuri, care
a fost n\scocit acolo de c\tre inchizi]ie. ~n mod specific [i totu[i pretutindeni,
omul este torturat de c\tre om.
1. Pe bun\ dreptate [i cu profunzime, Byron spune, într-un loc, c\ animalele
domesticite sînt corupte.
2. Vezi detalii uimitoare despre aceasta la Bogdanov, de exemplu, în Zoologia
medical\, vol. 1, Moscova, 1883, § 37-38.
3. Vezi Danilevski, Darwinismul. Studiu critic, Sankt-Petersburg, 1885 (despre
speciile de porumbei).
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peste ochii lui blînzi. Cine n-a avut parte s\ vad\ asemenea scene ? E
ceva specific rusesc. Nekrasov descrie c\lu]ul numai piele [i oase,
covîr[it de o povar\ peste puterile lui. Carul s-a împotmolit în noroi [i
bietul c\lu] se trude[te zadarnic s\-l urneasc\ din f\ga[uri. Mujicul îl
bate, îl bate cu înver[unare, croindu-l a[a cum apuc\, înfierbîntat de
be]ia loviturilor ; îl spete[te în b\taie, c\rîndu-i la bice cu nemiluita. N-oi
fi putînd, [tiu, dar trebuie s\ urne[ti carul de aici, chiar de-ai cr\pa,
trebuie s\-l urne[ti ! Gloaba se smuce[te, în timp ce mujicul n-o sl\be[te
deloc, plesnind nefericitul dobitoc f\r\ ap\rare, cu [fichiul peste ochi,
peste ochii lui blînzi, înl\crima]i. Mîr]oaga se opinte[te, reu[ind, în
sfîr[it, s\ scoat\ carul din f\ga[, [i porne[te mai departe, într-o rîn\,
tremurînd toat\ [i abia mai suflînd, cu un mers [ontîc\it, nefiresc, penibil.
Toat\ oroarea const\ aici tocmai în nefirescul [i penibilul pe care
omul le-a impus naturii, natur\ care în sine e nevinovat\ precum un
copil. Dar dac\ biciuirea unui cal peste ochii lui blînzi poate face s\
fiarb\ sîngele în tine de indignare, sîngele î]i va fierbe cu infinit mai
mult\ înver[unare auzind ]ipetele unui copil, ale copilului t\u, care
caut\ la tine ap\rare împotriva ta. S\ lu\m, bun\oar\, cazul cut\rui
domn, om cu [coal\, intelectual, care, împreun\ cu consoarta sa, î[i bate
sistematic copila, o feti]\ de [apte ani[ori, biciuind-o cu nuiele (...).
T\ticul se bucur\ chiar cînd nuielele au noduri : «A[a are s-o doar\ mai
tare», zice el (...). Omul î[i bate copila un minut, cinci, zece, mai mult,
[i loviturile se înte]esc, tot mai aprige [i mai dureroase. Feti]a ]ip\ ca
din gur\ de [arpe, apoi nici s\ ]ipe m\car nu mai poate, se îneac\ :
«Tat\, tat\, t\ticule, t\ticu]ule !» 1. Alt\ dat\, ni[te p\rin]i respectabili,
instrui]i, demnitari au început s\-[i urasc\, nu se [tie de ce, propriul
copil, o feti]\ de cinci ani, o b\teau, o loveau cu picioarele [i, în final,
au ajuns chiar pîn\ acolo încît iarna, în toiul gerului, o ]ineau toat\
noaptea încuiat\ în privat\, sub cuvînt c\ nu se cere afar\ cînd o prind
nevoile peste noapte (ca [i cum un prunc de cinci ani, care doarme
dus, cufundat în somnul lui de îngera[, poate fi deprins cumva s\ se
trezeasc\ atunci cînd trebuie s\ se cear\ afar\ !), o ungeau pe obraz cu
excremente, pe care chiar o sileau s\ le m\nînce, [i cine crezi c\ f\cea
treaba asta ? ~ns\[i mam\-sa, da, da, mama ei ! O mam\ care e în stare
s\ doarm\ lini[tit\, în timp ce se aud ]ipetele nefericitului copila[,
încuiat în miez de noapte în privat\ !... Po]i tu s\-]i închipui, spune
Ivan, un nodule] ca \sta, care nici nu e în stare înc\ s\-[i dea bine
seama ce se întîmpl\ cu el, stînd a[a închis în closet, pe întuneric [i în
frig, [i b\tîndu-se cu pumni[orii lui mici în pieptul zbuciumat de plîns,
cu obrajii sc\lda]i în lacrimi fierbin]i, lacrimi suave, curate [i pline de
nevinov\]ie, în timp ce se roag\ lui «Doamne, Doamne» s\-l scape.
Spune-mi, pricepi tu ceva din toat\ harababura asta, prietenul [i fratele
meu, dragul [i smeritul meu novice ? E[ti tu cumva în m\sur\ s\-mi
explici care-i rostul ei pe p\mînt [i la ce ne poate folosi ? Se zice c\
omul n-ar putea tr\i f\r\ ea, fiindc\ atunci n-ar avea posibilitatea s\
1. Aici, probabil, este vorba de procesul domnului Kroneberg [i al doamnei
Yezing, a c\rui dezbatere, `mpreun\ cu pledoaria d-lui Spasovici au fost comentate de Dostoievski în num\rul din februarie al Jurnalului de scriitor pe 1876.
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fac\ deosebirea dintre bine [i r\u. Dar pentru ce s\ cuno[ti deosebirea
asta blestemat\ dintre bine [i r\u dac\ trebuie pl\tit\ atît de scump ?
Toat\ [tiin]a lumii, adunat\ la un loc, nu face cît lacrimile bietei copile
[i ruga ei c\tre «Doamne, Doamne». Nu-]i vorbesc despre suferin]ele
oamenilor în toat\ firea, treaba lor dac\ au mu[cat din m\rul oprit, dracu
s\-i ia !  dar copiii, mititeii de ei !... Mi se pare c\ te chinuiesc, Aleo[a,
am impresia c\ stai ca pe ghimpi. Poate c\-i mai bine s\ încetez.
 Ba nu, ba nu, vreau s\ m\ chinuiesc, bîigui Aleo[a.
N-am s\-]i mai descriu decît o singur\ scen\, continu\ impetuos
Ivan [i îi poveste[te cum în timpurile întunecate ale iob\giei un copil
de curte, de vreo opt ani, pentru c\ a lovit cu o piatr\ f\r\ s\ vrea laba
unui cîine de vîn\toare îndr\git de mo[ier, la porunca acestuia, a fost
sfî[iat de cîini sub ochii mamei 1. Generalul retras din activitate, într-o
diminea]\ geroas\, se preg\te[te s\ plece la vîn\toare, cu nenum\ra]ii
s\i cîini [i cu îngrijitorii acestora. Pentru înv\]\tur\ de minte, au fost
aduna]i buluc to]i servitorii, [i în fa]a lor au adus-o pe mama copilului :
b\iatul fusese smuls de lîng\ ea înc\ de cu sear\. A fost scos din beci
[i dezbr\cat la piele : bietul copil, pierit de groaz\, tremura ca varga,
f\r\ a îndr\zni m\car s\ crîcneasc\... «Goni]i-l !» ordon\ generalul.
«Fugi, fugi !» se pornesc h\ita[ii s\ strige. {i cînd, înnebunit, copilul o
rupe la fug\, generalul asmute asupra lui toat\ haita de cîini [i într-o
clip\ acesta este sfî[iat, de nu mai r\mîne nimic întreg din el. Ei, ia
spune... ce crezi tu c-ar fi meritat s\-i fac\ ? S\-l pun\ la zid ? S\-l
împu[te pentru ca morala s\ fie satisf\cut\ ? Zi, Aleo[a !
 Da, s\-l împu[te ! murmur\ Aleo[a cu un surîs stins, crispat,
ridicînd ochii spre Ivan.
 Bravo ! strig\ Ivan încîntat. Dac\ pîn\ [i tu spui asta, înseamn\ c\...
 Poate c\-i absurd ce am spus, dar...
 Ei, uite, asta e, vezi : exist\ un «dar» la mijloc ! exclam\ Ivan. Afl\ de
la mine, c\lug\ra[ule, c\ asemenea absurdit\]i sînt mai mult decît
necesare pe lume. Universul se sprijin\ pe absurdit\]i, [i f\r\ ele m\ `ntreb
dac\ s-ar mai putea întîmpla ceva pe fa]a p\mîntului 2. {tim noi ce [tim !
 Nu pricep nimic, continu\ Ivan, ca [i cum ar fi vorbit în delir, [i
nu vreau s\ pricep. M\ mul]umesc numai cu faptele. De mult mi-am
pus în gînd s\ nu mai în]eleg nimic. ~ncercînd s\ în]eleg ceva, ar
însemna s\ tr\dez faptele, [i eu ]in s\ m\ limitez la ele...
 Pentru ce cau]i s\ m\ ispite[ti ? izbucni, plin de am\r\ciune,
Aleo[a. Ai s\-mi spui odat\ pentru ce ?
 Mai încape vorb\ ? ! Aici chiar voiam s\ ajung, spune Ivan [i trage
concluzia : Dac\ vrei s\ [tii, m-am ocupat numai de cazul copiilor,
care este [i cel mai flagrant. P\mîntul nostru este îns\ îmbibat de
lacrimi omene[ti, [i nu numai la suprafa]\, ci mult mai adînc, pîn\ în
miezul lui, dar despre lacrimile astea nu-]i mai spun nici un cuvînt, am
1. Acest fapt este veridic, ca, de altfel, toate cele invocate ; a fost comunicat
într-una din revistele noastre de istorie.
2. Vezi un loc paralel în Fra]ii Karamazov, capitolul Vedenia lui Ivan Feodorovici,
unde diavolul explic\, în glum\, c\ el exist\ numai pentru ca s\ aib\ loc
evenimentele  [i, indiferent de dorin]ele sale, nu poate nicidecum s\ se al\ture
la osana întregii naturi, c\ci atunci imediat ar înceta s\ se mai întîmple ceva.
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circumscris anume subiectul. Nu sînt decît o plo[ni]\, [i recunosc cu
toat\ umlin]a c\ nu pot cu nici un chip s\ pricep de ce lumea a fost
zidit\ a[a cum o vedem... O, mintea asta p\c\toas\ a mea, spiritul meu
realist, euclidian, îmi spune c\ suferin]a exist\, dar c\ nu e nimeni
vinovat, c\ toate lucrurile decurg unele din altele, simplu [i direct, c\
totul e trec\tor [i totul se compenseaz\, dar, vezi tu, astea nu sînt decît
elucubra]iile lui Euclid ! ~mi dau seama, [i de aceea nu pot, nu, nu pot
accepta s\ tr\iesc dup\ asemenea concep]ii absurde ! 1
Ce-mi pas\ mie c\ nu exist\ vinova]i [i c\ sînt con[tient de lucrul
acesta ! Eu am nevoie de r\zbunare, altfel simt c-am s\ m\ distrug
singur ! 2 {i r\zbunarea asta s\ nu se înf\ptuiasc\ cine [tie pe ce lume,
undeva, în infinit, cine [tie cînd, ci chiar aici, pe p\mînt, s-o pot vedea
cu ochii mei ! Am crezut în ea [i vreau s-o v\d cu ochii mei, iar dac\
la ceasul acela s-o întîmpla s\ fiu mort, vreau s\ m\ scol din mormînt,
c\ci mi-ar p\rea nespus de r\u s\ se petreac\ totul f\r\ mine. Doar
n-am suferit ca s\ îngra[ cu fiin]a mea, cu tic\lo[iile [i suferin]ele mele
p\mîntul pe care va înflori armonia viitoare, ca s\ se bucure de ea
mai [tiu eu cine ! Vreau s\ v\d cu propriii mei ochi ciuta tol\nindu-se
al\turi de leu [i victima îmbr\]i[înd pe cel care a înjunghiat-o. Vreau s\
1. Acesta este un punct extrem de înalt, una din m\rturisirile cele mai triste [i
m\re]e ale spiritului uman, a c\rei juste]e nu poate fi negat\. Ideea sa const\ în
faptul c\ exist\ discordan]\ între legile realit\]ii exterioare, dup\ care în natur\
[i în via]a omului totul curge, [i legile judec\]ii morale ascunse în om. Ca urmare
a acestei discordan]e, omul trebuie sau s\ se dezic\ de cele din urm\ [i, o dat\
cu ele, de personalitatea sa, de scînteia lui Dumnezeu în sine, s\ se contopeasc\
cu natura exterioar\, supunîndu-se orbe[te legilor ei ; sau, p\strîndu-[i libertatea
judec\]ii sale morale, s\ intre în contradic]ie cu natura, într-o discordie ve[nic\
[i neputincioas\ cu ea. Prima lic\rire a acestei idei la Dostoievski o g\sim în
anul 1864, în ~nsemn\ri din subteran\ (partea I, cap. III), unde este exprimat\
nervos [i dezorganizat, dar foarte caracteristic : Doamne, ce treab\ am eu cu
legile naturii [i ale aritmeticii, cînd, nu [tiu de ce, aceste legi [i acest «doi ori doi
fac patru» nu-mi plac ? Se în]elege, eu n-am s\ str\pung acest zid cu capul, dac\
într-adev\r nu voi avea atîta for]\ ca s\-l str\pung, dar nu m\ voi împ\ca cu el
numai pentru c\ aici este un zid de piatr\ [i eu n-am atîta for]\. De parc\ asemenea
zid de piatr\ ar fi cu adev\rat o alinare, de parc\ cu adev\rat ar include în sine
m\car un cuvînt ce trebuie spus lumii, pur [i simplu numai pentru c\ zidul e un
«doi ori doi fac patru» ? ! Oh, absurditatea absurdit\]ilor ! Cu totul altceva este s\
în]elegi totul, s\ con[tientizezi totul, toate imposibilit\]ile [i zidurile de piatr\ ;
s\ nu te împaci cu nici una din aceste imposibilit\]i  ziduri de piatr\, dac\ ]i-e
scîrb\ s\ te împaci ; s\ ajungi prin combina]ii logice inevitabile la tema etern\
c\ pîn\ [i de zidul de piatr\ e[ti cumva vinovat, de[i iar\[i este cît se poate de clar
c\ nu e[ti vinovat deloc [i, în consecin]\, t\cut [i scrî[nind din din]i, s\ încremene[ti
cu voluptate în iner]ie, visînd la faptul c\, dup\ cum rezult\, nici m\car n-are pe
cine s\-]i fie ciud\ ; c\ nu g\se[ti [i poate nici nu vei g\si vreodat\ pe cine s\-]i
ver[i necazul ; c\ aici e o substitu]ie, o denaturare, o tri[are («vodevilul diavolesc»,
în Demonii), dar c\, în pofida acestor lucruri necunoscute, în pofida acestor
tri[\ri, te doare, [i cu cît e[ti mai în necuno[tin]\ de cauz\, te va durea [i mai
tare. (Ed. rom., vol. 4, p. 137). ~n tonul de batjocur\ [i de suferin]\ al ultimelor
cuvinte se afl\ deja germenele Legendei Marelui Inchizitor.
2. Adic\, în cazul suferin]ei [i al crimei, dac\ nu exist\ r\zbunarea d\t\toare de
satisfac]ie, atunci eu, c\utînd satisfac]ia, îmi voi distruge trupul ca fiind criminal
[i suferind. Aici se afl\ explica]ia sinuciderii. Locuri paralele în Jurnalul de
scriitor, 1876, octombrie [i decembrie.
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fiu de fa]\ atunci cînd lumea va apuca s\ afle, în sfîr[it, pentru ce a
fost tot ce-a fost înainte. Dorin]a asta st\ la temelia tuturor religiilor de
pe lume 1, [i eu sînt un om credincios. Dar copila[ii, cum r\mîne atunci
cu ei ? Iat\ o problem\ pe care eu, unul, î]i m\rturisesc, nu m\ simt în
stare s-o rezolv... Dac\ toat\ lumea trebuie s\ sufere pentru a r\scump\ra
prin suferin]\ acea nepieritoare armonie, ce caut\ aici copila[ii, explic\-mi
[i mie, te rog. ~n ruptul capului nu pot s\ în]eleg pentru ce sînt sorti]i
s\ sufere [i ei [i de ce armonia trebuie neap\rat pl\tit\ cu pre]ul
suferin]elor lor ? De ce trebuie s\ ajung\ [i ei b\ligar, s\ îngra[e cu
f\ptura lor, spre binele nu [tiu cui, p\mîntul pe care va înflori armonia
viitoare ? ~mi pot explica, bun\oar\, solidaritatea întru p\cat a oamenilor,
dup\ cum îmi pot explica [i solidaritatea lor în r\zbunare, dar nu v\d
cum solidaritatea întru p\cat se poate extinde [i asupra pruncilor, [i
dac\ este adev\rat c\ [i ei sînt r\spunz\tori, deopotriv\ cu p\rin]ii,
pentru f\r\delegile s\vîr[ite de ace[tia, a[a ceva, crede-m\, dep\[e[te
în]elegerea mea, e un adev\r ce nu apar]ine acestei lumi ! Probabil un
mucalit ar putea s\-mi riposteze c\, în orice caz, pruncul va cre[te cu
timpul [i va s\vîr[i la rîndul s\u destule p\cate 2, dar ce ne facem atunci
cu b\ie]a[ul acela de opt ani[ori rupt în buc\]i de dul\i ? O, Aleo[a,
z\u, nu vreau s\ hulesc divinitatea ! ~mi dau seama ce cutremurare va
fi în tot universul cînd t\riile cere[ti [i toat\ suflarea p\mîntului î[i vor
uni glasurile, ridicînd un imn de slav\, cînd tot ce este viu sau care a tr\it
cîndva pe lume va striga : Drept e[ti Tu, Doamne, pentru c\ judec\]ile
Tale s-au dat pe fa]\ ! Fiindc\ atunci cînd mama va îmbr\]i[a pe c\l\ul
copila[ului ei, pe cel care i-a ucis feciorul, asmu]ind copoii asupra lui, [i
cîte[itrei, înl\crima]i, vor m\rturisi în gura mare : «Drept e[ti Tu, Doamne !»,
desigur, vom fi atins treapta cea mai înalt\ a cunoa[terii [i totul se va
l\muri. Ei, uite, aici este buba, tocmai cu gîndul \sta nu pot s\ m\
împac ! {i, cît timp mai sînt înc\ pe lume, m\ gr\besc s\ iau m\suri.
Vezi tu, Aleo[a, dac\ într-adev\r mi-o fi dat s\ apuc vremea aceea 3, sau
dac\ am s\ m\ scol din mormînt atunci, ca s\ m\ conving cu ochii mei,
în clipa cînd mama va îmbr\]i[a pe gîdele copilului, se prea poate s\
strig [i eu într-un glas cu ea : «Drept e[ti Tu, Doamne !» Eu îns\ nici
1. ~n aceste cuvinte se recunoa[te c\ religiile, f\r\ vreo excep]ie, nu i-au fost date
omului din afar\, ci au izvorît din adîncurile sufletului uman, din contradic]iile
proprii omului [i din dorin]a arz\toare de a le dep\[i în vreun fel. Adic\, originea
lor se recunoa[te a fi mistic\ doar în m\sura în care mistic este însu[i sufletul
omului, dar nu mai mult. Aceast\ concep]ie contrazice toate teoriile obi[nuite
despre originea religiei, atît originea absolut mistic\, cît [i cea natural\.
2. ~n filosofie [i în a[a-numita teologie etic\ exist\ o explica]ie asem\n\toare,
dar ea, în realitate, este absolut nesatisf\c\toare.
3. Vezi un pasaj paralel în capitolul Vedenia lui Ivan Feodorovici, unde diavolul
spune : {tiu c\ la mijloc e un secret, pe care nimeni înc\ nu vrea cu nici un pre]
s\ mi-l dezv\luie... Sînt convins îns\ c\ pîn\ la urm\ am s\ m\ împac cu
dumnezeirea [i am s\ str\bat [i eu cvadrilionul de kilometri ce-mi va fi fost
h\r\zit. Atunci am s\ aflu, în sfîr[it, secretul. Deocamdat\, îns\, nu-mi r\mîne
altceva decît s\ cîrtesc, îndeplinindu-mi f\r\ nici o tragere de inim\ menirea.
Rostul meu pe lume este s\ duc la pierzanie mii de suflete omene[ti, ca unul
singur s\ se poat\ izb\vi... Atîta timp cît secretul nu va fi dezv\luit, pentru mine
exist\ dou\ adev\ruri : unul  cel de dincolo, pe care n-am ajuns înc\ s\-l
cunosc, [i al doilea  adev\rul meu. (Ed. rom., vol. 10, pp. 424-425).
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atunci n-a[ vrea s\ fac asemenea m\rturisire. Cît mai e timp, deci,
caut s\-mi iau toate m\surile de ap\rare, [i de aceea sînt hot\rît s\
renun] cu des\vîr[ire la acea suprem\ armonie. Fiindc\ armonia aceasta
nu merit\ nici m\car o lacrim\ v\rsat\ de bietul copila[ chinuit, care se
b\tea cu pumni[orii în piept într-o v\g\un\ infect\, rugîndu-se lui
Dumnezeu [i v\rsînd la picioarele lui [iroaie de lacrimi, pe care nimeni,
nimeni nu le-a r\scump\rat ! Nu merit\, de vreme ce lacrimile lui au
r\mas ner\scump\rate. {i trebuie neap\rat s\ se g\seasc\ o compensa]ie, altminteri nu poate s\ existe armonie. Dar cum, te întreb, în ce
fel ? Mi se pare un lucru imposibil. R\zbunîndu-le ? La ce mi-ar folosi
r\zbunarea, ce s\ fac, oare, cu iadul în care vor fi azvîrli]i c\l\ii, ce le
mai poate ajuta iadul celor jertfi]i dup\ ce au fost supu[i la cazne [i au
murit în chinuri ? Ce fel de armonie mai poate fi aceea, atîta timp cît
admitem focul gheenei ? Dorin]a mea e s\ iert [i s\ îmbr\]i[ez pe toat\
lumea, nu vreau s\ mai p\timeasc\ nimeni. Iar dac\ suferin]ele copiilor
sînt sortite s\ se adauge noianului de suferin]e necesare pentru r\scump\rarea adev\rului, declar de la bun început c\ tot adev\rul lumii
nu merit\ a fi pl\tit cu asemenea pre]. Nu vreau, în definitiv, ca mama
s\ îmbr\]i[eze pe uciga[ul odorului ei, pe cel care a pus cîinii s\-l
sfî[ie ! Fiindc\ nu are dreptul s\-l ierte ! Din partea ei, n-are decît s\-l
ierte dac\ vrea s\ treac\ peste nem\rginita durere a inimii ei de mam\,
absolvindu-l pe c\l\u ; nu are îns\ nici un drept s\-l absolve în numele
copilului ei sfî[iat de copoi, nu are dreptul s\-l ierte pe uciga[, chiar
dac\ însu[i feciorul ei ar face-o ! {i, dac\ a[a stau lucrurile, dac\ nu-i
e îng\duit s\ acorde aceast\ iertare, atunci unde mai este armonia ?
Exist\, oare, în lumea asta o singur\ fiin]\ care s\ poat\ [i care s\ aib\
dreptul de a ierta ? Nu vreau s\ primesc deci armonia, din dragoste
pentru omenire nu vreau s-o accept ! Prefer s\ r\mîn cu suferin]ele
ner\zbunate. Mai bine s\ r\mîn ner\zbunat, chiar dac\ nu am dreptate,
f\r\ a fi apucat s\ g\sesc împ\carea sufletului meu mistuit de revolt\.
{i apoi, cred c\ s-a pus un pre] exagerat pe aceast\ armonie, biletul de
intrare e prea scump pentru punga noastr\. De aceea m\ [i gr\besc
s\-l restitui. {i, dac\ vreau s\ fiu un om într-adev\r cinstit, sînt dator
s\-l restitui cît mai curînd. Ceea ce [i fac. Asta nu înseamn\ c\ nu
accept existen]a lui Dumnezeu, Aleo[a ; m\ mul]umesc doar s\-i dau
înapoi cu tot respectul biletul meu de intrare.

X
Asta e r\zvr\tire... murmur\ cu ochii în p\mînt Aleo[a.
Fragmentul citat este cel mai amar discurs care i-a fost smuls omului
în istoria lui. F\r\ a-l nega pe Dumnezeu, î[i întoarce fa]a de la El ; f\r\
a se îndoi de r\splata final\ pentru suferin]ele sale, nu mai vrea
aceast\ r\splat\. Ceva pre]ios pîn\ atunci se denatureaz\ în el, ceva
sfînt pîn\ atunci este insultat, încît el î[i ridic\ privirea spre cer [i, plin
de am\r\ciune, se roag\ pentru ca, în sfîr[it, aceast\ ofens\ s\ nu fie
r\scump\rat\, aceast\ denaturare s\ nu fie anulat\ : Tu, Care ai s\dit în
firea mea pl\cerea de a-mi tortura semenul [i prin for]a acestei pl\ceri
mi-ai smuls copiii de la piept [i mi i-ai chinuit, de ce mi-ai d\ruit
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dragostea fa]\ de ei, care chiar [i împotriva Ta a fost în stare s\
cîrteasc\ ? De ce mi-ai tulburat sufletul, de ce ai zdren]uit în el toate
începuturile [i toate sfîr[iturile, încît nu sînt în stare nici s\ iubesc, nici
s\ ur\sc, nici s\ [tiu, nici s\ r\mîn în ne[tiin]\, nici s\ fiu doar neprih\nit
ori numai p\c\tos ? {i dac\ ai fr\mîntat fructul lui, care a p\truns în
fiin]a mea din arborele cunoa[terii binelui [i r\ului, de ce ai f\cut Tu
s\ creasc\ acest arbore spre ispita mea, sau de ce n-ai pus între el [i
mine un hotar de netrecut ? ~n sfîr[it, de ce, creîndu-m\, ai s\dit `n mine
mai pu]in\ putere de supunere decît dorin]\ de a m\ l\sa dus `n ispit\ ?
E drept, asta ai f\cut-o pentru r\splat\ ; dar, iat\, copiii mi-au pierit, a[a
c\ r\splata poate s\ m\ ocoleasc\. Stinge în mine con[tiin]a [i o dat\
cu ea d\-mi uitarea, amestec\-m\ iar cu p\mîntul din care m-ai luat.
Dar dac\ con[tiin]a mea nu se va stinge, vreau mai bine s\ plîng dup\
copiii mei chinui]i, decît s\ contemplu triumful adev\rului T\u. Nu
vreau consolarea, vreau doar ca pe vecie, cu inima mea chinuit\, s\
împ\rt\[esc chinul copiilor mei care au pierit.
Aici se manifest\ sleirea for]elor umane, incapacitatea lor de a
continua drumul pe care este condus omul de c\tre Providen]\, de la
începutul ascuns la un sfîr[it la fel de tainic. Omul a mers mii de ani
pe acest drum [i a îndurat totul supus, în speran]a c\, odat\ [i odat\,
cunoa[terea final\ [i triumful deplin al adev\rului lui Dumnezeu îi vor
alina inima. Dar iat\, în sfîr[it, aceast\ suferin]\ a sporit atît de mult,
încît el se opre[te f\r\ voie, nu poate merge mai departe. Se uit\
înapoi la tot drumul parcurs, î[i aduce aminte de toate, pune în balan]\
povara [i restul for]elor ce i-au mai r\mas [i întreab\ : încotro merg [i
pot oare s\ ajung ? Speran]a mea a fost nebunie [i r\ul z\cea în voin]a
care mi-a insuflat-o.
F\r\ îndoial\, religia con]ine contemplarea suprem\ a destinelor
omului pe p\mînt. Nici istoria, nici filosofia sau [tiin]ele exacte nu
posed\ nici m\car umbra unit\]ii [i integralit\]ii reprezent\rii, a[a
cum apare ea în religie. Aceasta este una din cauzele în virtutea c\rora
religia îi este omului atît de scump\, a[a se explic\ de ce ea îi înal]\ pe
asemenea piscuri intelectul, de ce i-l ilumineaz\ în asemenea m\sur\.
Cunoscînd întregul [i generalul, este deja u[or s\ te reg\se[ti, s\-]i
define[ti sinele în detalii ; dimpotriv\, oricît de multe detalii am cunoa[te  [i istoria, [tiin]ele, filosofia doar detalii ne ofer\  întotdeauna
putem întîlni altele noi, care ne pot pune în încurc\tur\. De aici
fermitatea, statornicia vie]ii, atunci cînd este religioas\.
~n contemplarea religioas\, trei acte mari, mistice, servesc drept
puncte de sprijin, pe care parc\ sînt fixate destinele omului, de care
sînt ancorate ca de propriile lor suporturi. Este vorba de actul c\derii
în p\cat : el explic\ ceea ce exist\ ; de actul isp\[irii : el îl înt\re[te pe
om în ceea ce exist\ ; de actul r\spl\tirii ve[nice pentru bine [i r\u, al
triumfului definitiv al adev\rului : el îl atrage pe om spre viitor.
Numai cl\tinînd unul dintre aceste temeiuri principale pot fi zguduite destinele omului. Altfel, la oricîte nenorociri ar fi supus\ fiin]a
uman\ : r\zboi, foamete, molime, nimicirea unor popoare întregi, ea le
va îndura pe toate, pentru c\ în toate esen]a ei se p\streaz\ ; vor pieri
oameni, dar va r\mîne omul, [i oamenii vor rena[te ; schimbarea va
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atinge expresiile, dar nu va afecta esen]ele exprimate ; frunzele vor fi
rupte, dar se va p\stra germenul [i pistilul. Un singur lucru nu va putea
omul suporta  ruperea existen]ei [i con[tiin]ei sale de cele trei acte
mistice, în care el [i-a pus credin]a. ~n acest caz, va pieri derutat cumva,
chiar dac\ nu trece prin nici un fel de nenorociri, chiar dac\ via]a îi e
îndestulat\ ; durînd un timp oarecare, expresiile vor disp\rea, pentru
c\ dispare esen]a ascuns\ în spatele lor ; oamenii nu vor mai rena[te,
pentru c\ va muri omul.
De aici, e de în]eles acea ur\ cu care prive[te omul la orice apropiere
du[m\noas\ de aceste puncte de sprijin ale existen]ei sale. Nu te
atinge, eu prin aceasta tr\iesc, pare el a-i spune oricui încearc\ s\ se
apropie de ele, oricui vrea s\ le cînt\reasc\ ori s\ le m\soare, s\ le
corecteze cu ceva, s\ le completeze ori s\ le purifice. ~n acest sentiment
de ur\ instinctiv\ se afl\ explica]ia tuturor persecu]iilor religioase care
s-au s\vîr[it cîndva în istorie, persecu]ii care au trezit cel mai mult
simpatia maselor largi populare, oricît de crunte au fost ele.
Tocmai aceste trei acte, aceste trei puncte de sprijin ale destinelor
p\mînte[ti ale omului, adic\ sursa con[tiin]ei de sine, izvorul care îi d\
puteri, tocmai aceste acte, deci, sînt cl\tinate cu ajutorul acelei dialectici din care am men]ionat aici o parte. Actul isp\[irii, al doilea, care
leag\ cele dou\ acte extreme, nu a fost înc\ abordat. Dar este pus la
îndoial\ primul act  c\derea oamenilor în p\cat, [i este respins ultimul 
actul r\spl\tirii ve[nice pentru bine [i r\u, actul triumfului definitiv al
adev\rului dumnezeiesc. El este respins nu pentru c\ e imposibil, nu
pentru c\ nu va exista, ci pentru c\ nu mai este necesar, pentru c\ nu
va fi acceptat de c\tre om.
Trebuie s\ observ\m c\ niciodat\ dialectica n-a mai fost îndreptat\,
într-o form\ atît de puternic\ precum aici, împotriva religiei. De
regul\, dialectica pornea din r\utate fa]\ de religie [i apar]inea unui
num\r mic de oameni r\t\ci]i de religie. Aici ea porne[te de la un om
care evident este devotat religiei mai mult decît oric\rui alt lucru
existent în natur\, în via]\, în istorie, de la un om care se bazeaz\
realmente pe laturile bune ale naturii umane. Se poate spune c\ aici,
împotriva lui Dumnezeu, se r\zvr\te[te latura divin\ a omului, se
revolt\ tocmai sentimentul drept\]ii pe care îl are în el [i con[tiin]a
propriei demnit\]i.
Exact aceste aspecte îi confer\ dialecticii un caracter periculos,
întrucîtva satanic. Deja despre primul `nger c\zut se spune c\ a fost mai
presus de to]i ceilal]i, a stat mai aproape de Dumnezeu decît ceilal]i,
adic\ a fost în chip deosebit asemenea Lui  desigur, prin puritatea,
prin sfin]enia lui. Acest\ dialectic\ are un anumit caracter religios, iar
sentimentul devotamentului, pe care îl inspir\ orice religie, [i ura pe
care [i-o provoac\ oricine atinge religia par a se constitui într-un fel de
acoper\mînt ocrotitor [i deasupra acestei dialectici, de[i ea este îndreptat\
tocmai împotriva religiei. ~ncercarea de a dezavua aceast\ dialectic\,
ce provine în întregime din fiorul dragostei pentru om, pare a fi
posibil\ numai neiubind omul. Cu ajutorul ei sînt s\pate la r\d\cin\
fundamentele existen]ei umane, subminîndu-le, [i acest lucru se face
în a[a fel, încît fundamentele nu pot fi ap\rate f\r\ a-i provoca omului

VASILI ROZANOV

111

sentimentul amar al jignirii. F\r\ voie, omul însu[i se las\ antrenat în
ap\rarea propriei pieiri, care nu mai este temporar\ sau par]ial\, ci
general\ [i definitiv\.
Neîndoielnic, elaborarea unei teorii care s\ combat\ aceast\ dialectic\, o teorie la fel de profund\ [i riguroas\ precum dialectica, va
reprezenta pe viitor una dintre cele mai dificile sarcini ale literaturii
noastre filosofice [i teologice, dac\, fire[te, aceasta din urm\ va în]elege
vreodat\ c\ e de datoria ei s\ solu]ioneze `ndoielile care circul\ în
societatea noastr\, [i nu doar s\ serveasc\ drept diplom\ de erudi]ie
german\ pentru cî]iva oameni obliga]i, cine [tie de ce, s\ o cunoasc\.
F\r\ s\ încerc\m elaborarea unei asemenea teorii, vom enun]a doar
dou\ observa]ii.
Refuzul de a accepta r\splata sau numai de a vedea triumful
adev\rului dumnezeiesc se bazeaz\ într-adev\r, în cuvintele expuse
mai sus, pe o particularitate exact\, fin observat\, a sufletului omenesc :
de fiecare dat\ cînd suferin]a lui este prea mare, cînd jignirea este
insuportabil\, în suflet se na[te setea de a nu se desp\r]i de aceast\
suferin]\, de a nu se descotorosi de aceast\ jignire. Este ceva care alin\
îns\[i suferin]a în con[tiin]a faptului c\ ea nu e meritat\ (cum se
presupune c\ s`nt suferin]ele copiilor) [i c\ nu e r\spl\tit\ : [i de îndat\
ce apare aceast\ r\splat\, dispare potolirea, iar durerea suferin]ei
devine insuportabil\. Astfel, r\splata apare printr-o alt\ nou\ bucurie ;
dar ea nu vine în locul vechii am\r\ciuni [i nu o înl\tur\ deloc. {i
aceasta este o lege a sufletului omenesc, a[a cum este el dat, alc\tuit.
Nu se poate nega faptul c\ în aceast\ tr\s\tur\ exist\ mult\ noble]e [i
c\ ea decurge din con[tientizarea de c\tre om a unor merite în sine,
decurge dintr-o oarecare mîndrie [i, totodat\, smerenie, îns\ f\r\ nici
un adaos r\u.
{i cît\ vreme omul r\mîne în formele existen]ei sale spirituale [i fizice
în care este acum cuprins, singurele pe care le cunoa[te în propria sa
fiin]\, el va voi într-adev\r s\ r\mîn\ mai bine cu suferin]a sa ner\zbunat\, decît s\-[i primeasc\ pentru ea r\splata [i s\ se împace cu ea.
Dar ar fi cea mai mare gre[eal\ s\ credem c\ aceste forme ale existen]ei
sale sînt ceva absolut [i etern, necondi]ionat de nimic. Spiritul uman
este strîns, prea strîns legat, în ideile sale, în no]iunile [i în sentimentele
sale, de organizarea misterioas\ a corpului s\u ; el este fixat de aceasta,
ancorat [i condi]ionat de ea, la fel cum cel care se na[te, dar nu s-a
n\scut, este înc\ legat de pîntecele mamei. ~ns\ aceast\ stare de leg\tur\
este doar temporar\ ; dac\ [i cursul ideilor noastre se modific\ simultan
cu orice schimbare a alc\tuirii noastre, rezult\ c\ ne e greu s\ ne imagin\m m\car ce va sim]i spiritul nostru [i ce va crede el cînd se va elibera
de aceast\ alc\tuire [i va deveni pur. A[a cum imposibil\, într-adev\r
imposibil\, este acum pentru el împ\carea, tot a[a, probabil, va fi ea
necesar\ [i de nedorit atunci. {i va fi cer nou [i p\mînt nou, se spune
despre ultima zi, cînd Dumnezeu va [terge orice lacrim\ 1, [i în aceste
cuvinte se indic\ solu]ionarea acestei dificult\]i, care pentru noi este
deocamdat\ de neînvins.
1. Apocalipsa Sf. Ioan 21, 1 [i 4.
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Mai departe, suferin]ele copiilor, atît de incompatibile, dup\ cît se
pare, cu ac]iunea drept\]ii supreme, pot fi întrucîtva în]elese la o
privire mai riguroas\ asupra p\catului originar, asupra naturii sufletului
uman [i a actului na[terii. Am spus mai înainte c\ în sufletul omului,
în afar\ de ceea ce este exprimat clar [i precis, mai este cuprins un
întreg univers de con]inut, neexprimat, nemanifestat. Cînd omul face
ceva r\u, s\vîr[irea faptei de c\tre el este ceva secundar [i de mai mic\
importan]\, primordial\ [i principal\ fiind acea mi[care sufleteasc\ 
mi[care care a precedat îns\  care a generat actul reprobabil. Aceasta
adaug\ o cut\ deosebit\, traseaz\ o linie de ne[ters în sufletul omenesc,
îl supune la o oarecare deformare. Se pune întrebarea dac\ linia este
trasat\, dac\ deformarea lezeaz\ doar ceea ce este clar exprimat în
suflet : memoria cu informa]iile pe care le con]ine, dorin]ele obi[nuite,
sentimentele trec\toare ? Evident c\ nu : r\ul p\trunde în sufletul ca
întreg, acesta se deformeaz\ în deplinul con]inutului s\u, atît în partea
sa clar\, cît [i în ceea ce nu s-a manifestat înc\. Despre tot ce este
reprobabil [tim c\ ia na[tere în om pe c\i neclare, c\ vine din str\fundurile întunecate ale sufletului. Mai departe, în actul na[terii, f\r\
îndoial\, de la cel care na[te la cel n\scut nu se transmite numai
alc\tuirea lui, dar [i ceea ce-i serve[te parc\ drept lege, drept centru
de consolidare, adic\ sufletul însu[i. Ereditatea caracterelor, a unor
haruri deosebite ori înclina]ii vicioase este un fapt prea cunoscut
acum, pentru a ne mai îndoi cîtu[i de pu]in de ea. Pluralitatea actelor
na[terii [i particularit\]ile individuale ale celor n\scu]i ne îndrept\]esc
s\ credem c\ în fiecare act luat separat se transmite o parte din acel
con]inut complex care intr\ în alc\tuirea sufletului celui ce na[te ; în
plus, atunci cînd se transmit p\r]ile exprimate, se observ\ ereditatea,
iar cînd se transmite neexprimatul, e posibil ca ea s\ lipseasc\. Fiecare
parte, tocmai în virtutea naturii sale, con]ine în sine capacitatea de a
se reface pîn\ la întreg, de a determina apari]ia p\r]ilor care lipseau,
care toate, ca [i ordinea lor, sînt prestabilite în interiorul ei tocmai de
rela]ia anterioar\ cu întregul din care a ie[it, a[a cum, de exemplu, în
arcul cel mai mic r\mas dintr-o circumferin]\ sînt prestabilite toate
p\r]ile ei disp\rute [i, pornind de la arc, ele pot fi ref\cute. Aceste p\r]i
ref\cute ale organismului psihic, pe care îl posed\ fiecare organism
n\scut pot fi considerate drept ceva nou ; îns\, printre ele, f\r\ îndoial\,
exist\ [i o parte precedent\ care n-a ap\rut, ci doar s-a transmis. Ea
poart\ în sine denaturarea general\ care a fost proprie sufletului
n\sc\torului, uneori [i un r\u deosebit, profund, o crim\ ce a reprezentat
în el o parte pierdut\ printre altele, iar acum a r\mas singur\ [i a
ref\cut `n jurul s\u întregul. {i purtînd în sine crima, el poart\ [i vina
acesteia, [i inevitabilitatea pedepsei. Astfel, puritatea copiilor [i, prin
urmare, nevinov\]ia lor reprezint\ un fenomen doar aparent : în ei este
deja ascuns\ depravarea p\rin]ilor [i, o dat\ cu aceasta, vinov\]ia lor ;
ea doar nu se manifest\, nu apare în ni[te acte distrug\toare, adic\ nu
atrage dup\ sine o nou\ vin\, dar vina veche, în m\sura în care nu [i-a
primit r\splata, exist\ deja în ei. Aceast\ pedeaps\ o primesc în suferin]a lor. Delictul s\vîr[it de tat\ poate fi atît de grav, încît nici nu poate
fi r\scump\rat de el, nici chiar prin moartea lui : a siluit, s\ presupunem, un copil, a corupt o fiin]\ pur\, care s-a apropiat cu încredere
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de el. Poate el, pentru aceast\ crim\, s\ r\spund\ cu fiin]a sa ? Nu, [i
crima lui r\mîne ascuns\, nepedepsit\. Dar iat\ c\ trec genera]ii [i
apare r\splata  în suferin]a, care, dup\ cît se pare, este neîn]eleas\ [i
încalc\ legile adev\rului. ~n fapt, îns\, pedeapsa restabile[te dreptatea.
Un fenomen extrem de profund în via]a spiritual\ a omului î[i
cap\t\ aici explica]ia : aceasta este semnifica]ia purificatoare a oric\rei
suferin]e. Noi purt\m o mul]ime de delicte [i, o dat\ cu ele, o groaznic\
vinov\]ie, care nu este înc\ r\scump\rat\ cu ceva ; [i, chiar dac\ nu o
[tim în noi, n-o sim]im precis, ea ne apas\ acut, ne umple sufletul de
o bezn\ inexplicabil\. {i, de fiecare dat\ cînd sim]im o suferin]\, se
r\scump\r\ o parte din vinov\]ia noastr\, ceva criminal iese din noi, [i
sim]im lumin\ [i bucurie, devenim mai puri. Omul trebuie s\ binecuvînteze orice am\r\ciune, pentru c\ prin ea Dumnezeu îl cerceteaz\.
Dimpotriv\, oamenii a c\ror via]\ trece u[or ar trebui s\ se nelini[teasc\
de r\splata care, pentru ei, este amînat\.
Posibilitatea unei asemenea explica]ii nu i-a trecut lui Dostoievski
prin minte, [i el credea c\ suferin]a copiilor este ceva absolut, ceva
ap\rut subit pe lume, f\r\ nici o vin\ care s-o precead\ ; de aici e de
în]eles întrebarea lui : cine poate ierta pe cel vinovat de aceast\
suferin]\ ? De aceast\ dificultate se leag\ problema r\scump\r\rii, al
doilea act mistic, central, cu care se unesc destinele omului. Dup\
numele Mîntuitorului, îns\[i religia noastr\ se nume[te cre[tin\ ; ea
este luat\ aici în discu]ie în continuarea respectivei dialectici. Se
contest\ isp\[irea, a[a cum mai înainte au fost contestate c\derea în
p\cat [i judecata ve[nic\. Aceasta este a doua parte a dialecticii lui,
care, prin opozi]ie cu prima, biblic\, poate fi numit\, dup\ obiectul ei,
evanghelic\, [i este inclus\ în forma cam ciudat\ a Legendei inchizitorului.
De critica actului isp\[irii a fost legat\ la Dostoievski expunerea
ideii ascunse a catolicismului 1. Tocmai aceast\ idee, dezv\luindu-[i
con]inutul, exprim\ în el judecata proprie asupra vie]ii [i înv\]\turii
lui Hristos [i, totodat\, fundamenteaz\ necesitatea apari]iei sale pe
p\mînt. Analizînd natura omului [i comparînd-o cu înv\]\tura lui
Hristos, inchizitorul împov\rat de ani, care d\ pe fa]\ ideea Bisericii al
c\rei slujitor este, g\se[te o neconcordan]\ între prima [i a doua.
Harurile aduse de Hristos pe p\mînt sînt prea înalte [i nu pot fi
cuprinse de c\tre om ; [i de aceea omul nu este în stare s\ le accepte,
adic\ nu poate nici s\ priceap\ cuvîntul lui Hristos, nici s\ duc\ la
îndeplinire preceptele Lui. Din cauza acestei neconcordan]e dintre
cerin]e [i capacit\]ii, dintre ideal [i realitate, omul trebuie s\ r\mîn\
ve[nic nefericit : doar pu]ini, cu spiritul puternic, au putut [i pot s\ se
salveze, urmîndu-l pe Hristos [i în]elegînd taina r\scump\r\rii. Astfel,
Hristos, comportîndu-se fa]\ de om cu un atît de înalt respect, a
procedat parc\ neiubindu-l deloc. El nu a luat în considera]ie natura
fiin]ei umane [i a s\vîr[it ceva m\re] [i sfînt, dar totodat\ imposibil,
irealizabil. Catolicismul este o rectificare a faptei Lui, o coborîre a
înv\]\turii cere[ti pîn\ la nivelul în]elegerii p\mînte[ti, o adaptare a
dumnezeiescului la omenesc. Dar, s\vîr[ind aceasta, catolicismul a
1. Poate c\ prima schi]\ a acestei idei se afl\ în Idiotul (1868), Dostoievski revenind
adesea la ea în Jurnal de scriitor (de exemplu, cel pe anul 1877, mai-iunie, cap. III).

114

DESPRE LEGENDA MARELE INCHIZITOR

ascuns taina schimb\rii în interiorul propriei fiin]e : iar popoarele,
urmînd catolicismul, cred c\-L urmeaz\ pe Hristos. Suportarea acestei
taine a în[el\ciunii, cu o parte îndreptat\ spre Dumnezeu [i cu alta
spre omenire, cere o suferin]\ profund\ ; [i au luat-o asupra lor pu]ini,
cî]iva conduc\tori ai Bisericii Occidentale, de dragul izb\virii de suferin]\ a restului omenirii [i de dragul înl\tur\rii destinelor p\mîntene.
Astfel, [i aici iubirea de om este principiul c\l\uzitor al întregii dialectici, iar arma ei este analiza naturii sale.
Sensul general al celor expuse const\ în faptul c\ n-a existat actul
însu[i al r\scump\r\rii : a existat doar gre[eala ; [i nu exist\ o religie
p\str\toare a tainelor religioase, ci exist\ doar iluzia prin care omul are
nevoie s\ fie în[elat, pentru ca s\-[i aranjeze cît de cît via]a pe p\mînt.
{i, ca o concluzie definitiv\ a întregii dialectici  absen]a, în
realitate, a religiei [i imposibilitatea ei absolut\, din cauza lipsei
temeiului exterior al acesteia, reprezentat de actele mistice ale c\derii
în p\cat, r\scump\r\rii [i judec\]ii ve[nice.
S\ trecem acum la o analiz\ detaliat\ a acestei idei, c\reia i-am
expus doar tema. La exclama]ia lui Aleo[a : Asta este r\zvr\tire, Ivan
r\spunde sincer :
 R\zvr\tire ? N-a[ fi vrut s\ aud din gura ta cuvîntul \sta. Crezi tu
c\ ar putea cineva s\ tr\iasc\ tot timpul în r\zvr\tire ? Ei bine, eu a[a
vreau s\ tr\iesc. Te rog st\ruitor s\-mi r\spunzi cinstit la o întrebare :
închipuie[te-]i c\ ]i-ar fi dat s\ cl\de[ti 1 cu mîna ta destinul omenesc
spre fericirea tuturor, ca lumea s\ se poat\ bucura în sfîr[it de lini[te
[i pace, dar c\, pentru a ridica aceast\ construc]ie, trebuie neap\rat, e
absolut necesar s\ ucizi în chinuri o singur\ f\ptur\ pl\pînd\, bun\oar\
pe copila[ul acela care se b\tea cu pumni[orii în piept, s\ pui la
temelia construc]iei lacrimile lui ner\zbunate. Spune, ai accepta în
aceste condi]ii s\ fii tu arhitectul ? M\rturise[te cinstit ! ?
 Nu, rosti încet Aleo[a.
 Ai putea s\ concepi c\ oamenii pentru care vrei s-o durezi ar
accepta s\ primeasc\ o fericire ce-[i trage obîr[ia din sîngele nevinovat
al micului martir, [i crezi tu c\, primind-o, ei ar putea s\ fie pururea
ferici]i ?
Iat\ la ce tr\s\tur\ m\rea]\ [i nobil\ a con[tiin]ei omene[ti, care ea
singur\ îl înal]\ pe posesorul ei deasupra naturii necru]\toare, spre
Dumnezeu cel milostiv, se reduce problema revoltei împotriva lui
Dumnezeu însu[i. Nu po]i ezita în r\spuns : dac\ omenirea va spune :
2. ~n Cuvîntare despre Pu[kin (Jurnal de scriitor, 1880), Dostoievski, analizînd
caracterul Tatianei [i refuzul ei de a-[i jigni so]ul b\trîn, de dragul satisfacerii
sentimentului s\u de dragoste, întreab\, deja din partea lui personal : Poate
oare omul s\-[i bazeze fericirea pe nefericirea altuia ? Fericirea const\... în
suprema armonie a spiritului. Cu ce s\-l lini[te[ti, dac\ în spate se afl\ o fapt\
nefericit\, nemiloas\, inuman\... Da]i-mi voie, imagina]i-v\ c\ dumneavoastr\
în[iv\ în\l]a]i edificiul destinului uman cu scopul final de a ferici oamenii, de
a le da, în sfîr[it, pace [i lini[te. {i mai imagina]i-v\ c\ pentru aceasta trebuie
în mod necesar [i inevitabil s\ chinui]i o singur\ fiin]\ omeneasc\... Sînte]i
de acord s\ fi]i arhitectul unui asemenea edificiu în aceast\ condi]ie ? Din
aceast\ compara]ie se vede clar c\ tot ce spune Ivan Karamazov `i apar]ine
chiar lui Dostoievski.
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da, pot accepta, atunci ea înceteaz\ imediat a fi omenire, chipul [i
asem\narea lui Dumnezeu, [i se transform\ într-o adun\tur\ de
animale ; r\spunsul negativ afirm\ [i justific\ refuzul armoniei ve[nice [i,
prin aceasta, transform\ totul în haos...
Aleo[a este dezorientat ; el respinge posibilitatea de a accepta în
aceast\ condi]ie armonia universal\ [i roste[te deodat\, cu ochi str\lucitori : Frate, m-ai întrebat adineaori dac\ exist\ pe lumea asta o
singur\ fiin]\ care s\ poat\ [i s\ aib\ dreptul de a ierta ? Fiin]a aceasta
exist\, s\ [tii, [i poate s\ ierte totul, [i s\ ierte pe to]i, da, da, pe to]i
[i pentru tot, fiindc\ Ea ~ns\[i [i-a d\ruit sîngele nevinovat pentru to]i
[i pentru toate. {i tu o cuno[ti, Ea este într-adev\r temelia cl\dirii de
care vorbeai, c\tre Ea se vor ridica glasurile tuturor spre a-i spune :
«Drept e[ti Tu, Doamne, pentru c\ judec\]ile Tale s-au dat pe fa]\ !»
 Aha, El, Unicul Neprih\nit [i sîngele Lui, spune Ivan [i, în loc de
r\spuns, se ofer\ s\-i povesteasc\ fratelui o legend\, care i s-a înfiripat
în minte cînd cugeta la toate aceste probleme. Aleo[a s-a preg\tit de
ascultat [i Ivan începe.

XI
Scena se mut\ într-o ]ar\ îndep\rtat\, spre Extremul Occident,
veacurile se desfac [i se deschide secolul al XVI-lea, epoc\ de amestec
[i lupt\ între diverse elemente ale civiliza]iei europene : a primelor
c\l\torii în recent descoperita Americ\ [i a r\zboaielor religioase ale
lui Luther [i Loyola, a umani[tilor zgomoto[i [i a primilor generali din
ordinul iezui]ilor. Vuietul [i tulburarea acestei lupte se dezl\n]uie îns\
în centrul continentului : tot acolo, dincolo de Pirinei, în Spania,
oamenii doar urm\resc lupta de la distan]\, se închid în ei `n[i[i [i
r\mîn iner]i. Mai departe, în adîncimile întunecate ale timpului, se
întrevede o ]ar\ s\rman\, ars\ de soare, unde s-a împlinit marea tain\
a r\scump\r\rii, unde s-a v\rsat pe p\mînt sînge pentru p\catele
acestui p\mînt, pentru mîntuirea omenirii chinuite. Au trecut deja cincisprezece veacuri de cînd s-a s\vîr[it taina ; a pierit un imperiu cumplit,
iar pe insula acestuia s-a ivit o lume nou\, proasp\t\, viguroas\,
alc\tuit\ din alte popoare [i state, luminate de o credin]\ nou\,
învigorate de sîngele mîntuitor al Dumnezeului lor. Cu sete [i n\dejde
neostoit\, `l a[teapt\ pe El, a[teapt\ împlinirea prorocirii l\sate de
ucenicul S\u : Iat\, vin curînd 1. El însu[i a rostit pe p\mînt : iar de
ziua [i de ceasul acela nu [tie nici Fiul, ci numai Tat\l meu Ceresc. ~l
a[teapt\ cu [i mai mult\ credin]\ chiar, c\ci au trecut cincisprezece
veacuri de cînd au încetat s\ mai ajung\ din cer f\g\duieli c\tre om :
Crede doar ce inima `]i dore[te,
C\ci nimic cerul nu-]i mai f\g\duie[te...

[i numai nem\rginita speran]\ în sfin]enia cuvîntului îl sprijin\ pe
om. Diavolul st\tea îns\ de veghe, iar lumea începuse s\ pun\ la
îndoial\ asemenea minuni. Tocmai atunci, în Nord, în cuprinsul
1. Apocalipsa 22, 12 : Iat\, vin curînd [i plata Mea este cu Mine, ca s\ dau fiec\ruia
dup\ cum este fapta lui.
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Germaniei, a ie[it la iveal\ o nou\ [i cumplit\ erezie. O stea uria[\
arzînd ca o facl\ 1 «a c\zut peste izvoarele apelor, [i apele s-au f\cut
amare ca pelinul». Dar cu atît mai înfl\c\rat cred cei care au r\mas
credincio[i. Lacrimile omenirii se ridic\ spre El, ca [i odinioar\. El este
a[teptat, este iubit, [i speran]a e în El, [i oamenii abia a[teapt\ s\
sufere [i s\ moar\ întru El, ca alt\dat\. {i iat\, atîtea veacuri î[i
ridicase omenirea glasul spre El, rugîndu-L cu rîvn\ [i smerenie : «Vino,
Doamne !» Atîtea veacuri îl implorase, încît, pîn\ la urm\, în nem\surata
Lui mil\, s-a înduplecat s\ pogoare din nou în mijlocul ei.
Tabloul se schimb\ [i povestirea se concentreaz\. Apare Sevilla, cu
str\zile ei st\pînite de ar[i]\, peste care se las\ o sear\ tihnit\. Mul]imi
de oameni merg care încotro ; deodat\ apare El, din senin, pe t\cute,
cu chipul pe care-l purtase timp de treizeci [i trei de ani, cu cincisprezece veacuri în urm\. Dup\ înf\]i[are nu se remarc\ în mijlocul
celorlal]i, dar, ciudat, toat\ lumea î[i d\ seama c\ este El. Mînat de o
for]\ irezistibil\, poporul se strînge în preajma Lui, înconjurîndu-L ;
clip\ de clip\ mul]imea spore[te, ]inîndu-se pas cu pas de Dînsul. {i-n
vremea asta, El trece t\cut mai departe, cu acela[i surîs plin de îndurare
nem\rginit\. Soarele dragostei arde în inima Lui [i razele Luminii,
Cuno[tin]ei [i Puterii, ce se revars\ din privirile Sale, r\spîndindu-se
asupra gloatelor, trezesc în sufletul fiec\ruia o iubire plin\ de osîrdie
pentru Dînsul. Cu bra]ele întinse, El îi binecuvînteaz\ pe to]i, [i simpla
atingere a mîinilor Lui, sau chiar numai a ve[mintelor Sale, are virtutea
de-a lecui orice bete[ug. «T\m\duie[te-m\, Doamne, ca s\ Te pot
vedea la fa]\ ! » strig\ spre El un b\trîn orb din n\scare, [i-n aceea[i
clip\ solzii ce-i acopereau ochii cad, [i orbul î[i recap\t\ vederea [i
poate s\-L priveasc\. Poporul plînge [i s\rut\ p\mîntul pe care calc\.
Copiii îi arunc\ flori în cale, cîntînd [i pream\rindu-L : «Osana !» «El, El
este ! » zboar\ din gur\ în gur\ zvonul prin mul]ime. «Trebuie s\ fie El.
Nu poate fi decît El ! » Continuîndu-[i drumul, El nu-[i încetine[te pa[ii
decît în pridvorul catedralei din Sevilla, unde tocmai fusese adus cu
plînsete [i jale un sicria[ alb în care se afl\ o feti]\ de [apte ani, singura
odrasl\ a unui cet\]ean de frunte din partea locului. Sumedenie de
flori sînt pres\rate peste trup[orul neînsufle]it. «Las\, c\ El o s\-]i învie
copila», strig\ norodul mamei înl\crimate. Parohul catedralei, care ie[ise
în pridvor s\ întîmpine sicriul, prive[te în jur [i se încrunt\. Deodat\
mama pruncului mort scoate un geam\t [i se arunc\ la picioarele Lui :
«Dac\ e[ti într-adev\r Tu, treze[te-mi la via]\ copila !» îl implor\ femeia
cu bra]ele întinse spre Dînsul. Alaiul de înmormîntare se opre[te în
loc, [i racla este l\sat\ jos în pridvor, în dreptul Lui. El î[i coboar\ ochii
cu mil\, [i buzele Lui [optesc din nou, abia auzit : «Talifa, kumi !»  [i
fata s-a sculat. Copila se treze[te, se ridic\ în capul oaselor din co[ciug
1. Adic\ Biserica, remarc\ Dostoievski. Imaginea stelei ce cade este luat\ din
Apocalips\ (8, 10-11), ca [i alte cîteva compara]ii ulterioare, prin care se reflect\
destinul Bisericii cre[tine pe p\mînt. Se exprim\ aici un punct de vedere
privind Reforma, v\zut\ ca un simulacru de Biseric\, ce ademene[te oamenii
prin aparenta asem\nare cu ea, dar, trecînd peste aceasta, îi îndep\rteaz\ de
adev\rata Biseric\ ; izvoarele apelor semnific\ în acest caz puritatea credin]ei
contaminat\ de simulacrul de Biseric\.
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[i se uit\ 1 cu ochi mari, nedumerit\, în jur. Un zîmbet i-a înflorit pe
chip, [i înc\ mai ]ine în mîn\ buchetul de trandafiri albi cu care fusese
a[ezat\ în sicriu. Poporul fream\t\ [i plînge cutremurat.
Chiar atunci trece prin dreptul catedralei un b\trîn de 90 de ani, cu
fa]a supt\, îmbr\cat într-o ras\ c\lug\reasc\ din pînz\ groas\. El este
cardinal al Bisericii de la Roma [i, de asemenea, Marele Inchizitor al
]\rii. Se opre[te, urm\re[te de departe tot ceea ce se întîmpl\ [i
privirea i se întunec\. }ipetele mul]imii ajung pîn\ la el, aude plînsul
cu hohote al b\trînilor [i strig\tele de Osana de pe buzele copiilor,
vede feti]a care se ridic\ din sicriu ; [i iat\ c\, înf\[urîndu-se mai strîns
în ras\, face semn str\jerilor [i le arat\ pe Vinovatul de tulbur\rile [i
jubila]iile iscate. Iar poporul, atît de strunit [i de plecat, deprins s\ i se
supun\ f\r\ a crîcni, se d\ în l\turi ; solda]ii vin, pun mîna pe El [i-L
duc. Mul]imea se înclin\ pîn\ la p\mînt în fa]a b\trînului întunecat la
fa]\ ; el o binecuvînteaz\ [i î[i vede de drum. Ostaticul este dus în
subteranele `ntunecoase ale Sfîntului Tribunal [i închis acolo.
Seara se sfîr[e[te, se las\ noaptea meridional\, torid\ [i moart\.
Aerul e înc\ fierbinte [i îmb\ls\mat de arome de laur [i l\mîi înflori]i.
~n aceast\ lini[te se aude deodat\ scîr]îitul ruginit al u[ii închisorii care
se deschide, [i b\trînul Inchizitor p\[e[te în subteran\. ~n urma lui u[a
se închide imediat. R\mîne singur cu Ostaticul s\u. ~i cerceteaz\
îndelung fa]a, pune opai]ul chior pe mas\, se apropie [i [opte[te :
Tu e[ti ? Tu ? Neprimind, îns\, nici un r\spuns, se gr\be[te s\
adauge : Taci, nu spune nimic. Ce ai putea s\ mai spui ? {tiu prea bine
ce ! Numai c\ Tu n-ai dreptul s\ mai adaugi nimic la cele m\rturisite
odinioar\. De ce ai venit atunci s\ ne tulburi ? C\ci venirea Ta nu face
decît s\ ne tulbure, cred c\-}i dai seama. {tii Tu, îns\, ce o s\ se
1. O vitalitate extraordinar\ a fost insuflat\ de Dostoievski acestui uimitor pasaj :
parc\ n-am citi rîndurile scrise, ci am avea în fa]a ochilor viziunea celei de-a
doua coborîri, petrecute aproape de zilele noastre, a lui Hristos printre oameni.
Exist\ în biografia lui Dostoievski cîteva aspecte care ar putea explica într-o
oarecare m\sur\ aceast\ scen\ ciudat\, de o vitalitate fantastic\ nemaiatins\, cu
totul neobi[nuit\. Odat\  se poveste[te acolo , Dostoievski se afla în compania
unor oameni str\ini, ba chiar ostili oric\rei religii. Deodat\, unul dintre vorbitori
a pomenit numele lui Iisus Hristos, [i a f\cut-o f\r\ respectul cuvenit. Dostoievski
a p\lit dintr-o dat\ [i în ochi i-au izvorît lacrimi. Lucrurile se petreceau pe
vremea cînd era înc\ tîn\r [i, se pare, înc\ de pe atunci scriitorul medita
profund la chipul Lui. Mai tîrziu, în anii deport\rii, singura carte pe care avea
voie s-o citeasc\ era Biblia [i, reluînd mereu lectura povestirilor biblice, s-a
familiarizat, pare-se, într-atît cu ele, încît pricepea clar tot ce era redat acolo...
~n sfîr[it, învierea feti]ei, descris\ în a[a fel încît vedem parc\ s\vîr[irea faptului
în sine, are, de asemenea, o explica]ie biografic\. Iat\ ce afl\m din Biografie [i
scrisori, partea I, p. 296 : Na[terea fiicei (pe 22 februarie 1862) a însemnat o
mare fericire pentru ambii so]i [i l-a însufle]it nespus pe Feodor Mihailovici.
Fiecare clip\ liber\ [i-o petrecea lîng\ c\ruciorul ei [i se bucura de orice
mi[care a micu]ei. Or, acest lucru a continuat mai pu]in de trei luni. Moartea ei
a fost o lovitur\ cumplit\ [i nea[teptat\. Feodor Mihailovici n-a putut uita pîn\
la cap\tul zilelor întîiul copil [i-[i amintea întotdeauna cu nespus\ durere de ea.
~ntr-una din c\l\toriile sale s-a ab\tut pe la Geneva, pentru a-i vedea mormîntul.
F\r\ îndoial\, în momentul în care scria pasajul men]ionat, î[i imagina foarte viu
propriile sentimente, `nchipuindu-[i c\ feti]a îndr\git\ s-ar fi ridicat deodat\ prin
cine [tie ce miracol din mormînt.
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întîmple mîine ? Eu nu Te cunosc, [i nici nu vreau s\ [tiu dac\ e[ti Tu
Acela sau semeni numai cu El ; oricum ar fi, mîine am s\ Te os`ndesc
[i am s\ Te ard pe rug, ca pe cel mai nelegiuit dintre eretici, [i ai s\
vezi atunci cum norodul, care azi }i-a s\rutat picioarele, la un singur
semn al meu, se va arunca s\ adune t\ciunii împr\[tia]i în jurul rugului
T\u, [tii Tu asta ? Da, poate c\ [tii, adaug\ el într-o medita]ie încordat\,
f\r\ s\-[i dezlipeasc\ ochii nici o clip\ de la Ostaticul s\u.
~n aceste vorbe încordate, rostite cu sufletul la gur\, sînt cuprinse
toate varia]iunile dialecticii ulterioare : recunoa[terea Divinit\]ii se p\streaz\ pîn\ la clara percepere a Lui, pîn\ la contemplare ; [i ura fa]\ de
El se dilat\ pîn\ la amenin]area c\ a doua zi chiar ~l va nimici, ~l va arde
[i-L va c\lca în picioare. ~n istorie, aceasta este cea mai m\rea]\ unire [i,
în acela[i timp, dezbinarea cea mai tran[ant\ dintre sufletul omenesc [i
Izvorul Ve[nic al acestuia. ~n dep\rtare, ca într-o perspectiv\, apare o
rela]ie ciudat\ cu mul]imea, cu milioanele de suflete p\storite : aceast\
rela]ie cuprinde, f\r\ îndoial\, o îngrijorare alarmat\, adic\ deja iubire,
al\turi de dispre] ; cuprinde [i un soi de minciun\, ceva ascuns. ~n t\cerea
Ostaticului [i în cuvintele : Da, poate c\ [tii se strecoar\ gîndul blasfemator c\ pentru însu[i Mîntuitorul scena care începe dezv\luie ceva nou [i
nea[teptat, o mare tain\, pe care El nu a cunoscut-o înainte [i pe care
începe s\ o în]eleag\ abia acum. {i aceast\ tain\ vrea s\ I-o dezv\luie
un om : o creatur\ tremur\toare se simte cuprins\ de o asemenea for]\
de convingere, for]\ provenit\ din întregul s\u destin, încît nu se teme
s\ se ridice cu ea [i pentru ea în fa]a Creatorului [i Dumnezeului s\u.
~n întreaga spovedanie pe care urmeaz\ s-o rosteasc\ b\trînul, se
relev\ ideea care pune în mi[care Biserica Roman\ ; e foarte greu îns\
de a renun]a la gîndul c\, în acela[i timp, aceast\ idee reprezint\ [i
spovedania întregii omeniri, cea mai în]eleapt\ [i mai p\trunz\toare
con[tiin]\ a propriilor destine, atît trecute cît [i (în mai mare m\sur\)
viitoare. Biserica Apusean\ este, desigur, numai în]elegerea roman\ a
cre[tinismului, dup\ cum ortodoxia reprezint\ în]elegerea ei greco-slav\, iar protestantismul în]elegerea german\. Dar problema e c\ din
aceste trei ramifica]ii ap\rute în cadrul Bisericii Universale, numai
prima s-a dezvoltat în deplin\tatea puterilor sale ; celelalte dou\ înc\
se mai dezvolt\. Catolicismul este finalizat [i împlinit în structura sa
interioar\, el [i-a con[tientizat cu precizie sensul [i tinde implacabil
s\-l transpun\ în via]\ [i s\-i subordoneze istoria ; dimpotriv\, celorlalte
dou\ Biserici le este str\in\ o con[tiin]\ de sine 1 atît de limpede. Iat\
1. Protestantismul, ce a permis totodat\ interpretarea individual\ a cre[tinismului,
nu numai în momentul de fa]\ nu reprezint\ ceva terminat, definitiv, dar nici `n
viitor, dup\ cît se pare, nu va c\p\ta o astfel de form\. ~n privin]a ortodoxiei,
aceasta a avut parte de împrejur\ri istorice atît de sufocante, atît de tare a fost
asuprit\ din afar\, cînd de barbarism (jugul mongol), cînd de mahomedanism
(jugul turcesc), cînd, în fine, de catolicism, încît ap\rarea propriei fiin]e [i
înf\ptuirea, pe cît era cu putin]\, a tuturor trebuin]elor, în vederea mîntuirii
suflete[ti printre popoarele nedrept\]ite [i umilite au constituit deocamdat\
întregul ei efort istoric ; cît despre ridicarea con]inutului ei tainic, intim, la
lumina unei con[tiin]ei clare  nu a avut mijloace de a se preocupa de aceasta.
~ncerc\rile slavofililor (precum Homiakov, Samarin) [i ale lui Dostoievski `nsu[i
de a clarifica specificul [i ideea ortodoxiei `n istorie se explic\ prin acest
con]inut al ei [i n-ar fi fost posibile `n alte condi]ii.
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de ce, repet, este imposibil s\ nu generalizezi pîn\ la extrem, pîn\ la
dimensiunile întregii umanit\]i, ciudata confesiune pe care Inchizitorul
o roste[te în fa]a lui Iisus.
El începe cu afirma]ia c\ toat\ înv\]\tura l\sat\ de Hristos, a[a cum
a fost p\strat\ de Providen]\, este ceva ve[nic [i imuabil, ca o piatr\
unghiular\ pus\ la temelia p\r]ii deja edificate din istoria universal\,
a[a c\ acum ar fi prea tîrziu pentru a mai corecta aceast\ înv\]\tur\,
pentru a o mai limpezi sau restrînge : astfel s-ar zdruncina cincisprezece
veacuri de trud\ ziditoare. {i aceasta nu se refer\ numai la omenire,
care nu poate s-o ia mereu de la cap\t, ci [i la Dumnezeu ; ce ar
însemna noua M\rturisire, ad\ugirea la cele spuse, dac\ nu recunoa[terea faptului c\ tot ce s-a spus deja este insuficient ? {i cine a spus
toate astea ? Dumnezeu `nsu[i ! ~n sfîr[it, [i acesta e lucrul cel mai
important, o asemenea completare ar înc\lca libertatea uman\ : Hristos
le-a l\sat oamenilor un chip al S\u, dup\ care omenirea s-ar fi putut
conduce cu inima u[oar\, acest chip fiind idealul ce corespunde esen]ei
umanit\]ii (esen]\ t\inuit divin\) [i potrivit cu n\zuin]ele ei difuze.
Urmarea lui Hristos trebuie s\ fie liber\, tocmai în aspectul libert\]ii
const\ demnitatea ei moral\. Altminteri, fiece nou\ m\rturisire a cerurilor ar ap\rea ca o minune [i ar insera constrîngerea în istorie, i-ar
frustra pe oameni de alegerea liber consim]it\ [i, totodat\, de meritul
lor moral. De aceea, privindu-l pe Hristos [i gîndind la a doua Lui
venire, promis\, pe P\mînt, Inchizitorul îi spune : Acum po]i s\ nu
mai vii deloc... Nu mai veni deocamdat\, cel pu]in, se corecteaz\ el,
gîndindu-se la lucrarea sa înc\ neterminat\ pe p\mînt.
Tot timpul el este în mod ciudat c\zut pe gînduri ; în fa]a chipului
Mîntuitorului, contrastul dintre marile Lui înv\]\turi [i realitate îi apare
deosebit de puternic [i îi treze[te o ironie amar\. ~[i aminte[te cît de
des, cu cincisprezece veacuri în urm\, Hristos le spunea oamenilor :
vreau s\ v\ fac liberi [i adaug\ : Ai avut acum prilejul s\-i vezi pe
oamenii ace[tia liberi. Ironia acestei observa]ii nu se refer\ numai la
cei pe care Hristos a vrut s\-i înal]e prin înv\]\tura Lui, ci [i la El
~nsu[i : Da, continu\ el, s\ [tii c\ ne-a costat scump treaba asta, dar
acum am ajuns, în fine, s\ ducem, în numele T\u, la bun sfîr[it misiunea
noastr\. Cincisprezece veacuri ne-am canonit cu libertatea asta, dar
acum am ispr\vit, da, da, am ispr\vit o dat\ pentru totdeauna.
Aici se vorbe[te despre principiul autorit\]ii, care a constituit întotdeauna un temei de profunzime al Bisericii de la Roma [i care, în
compara]ie cu celelalte Biserici, a constituit cauza intoleran]ei sale
mult mai accentuate fa]\ de orice fel de abateri de la dogm\. ~n secolul
al XVI-lea, cînd se petrece scena descris\, necesitatea autorit\]ii [i a
supunerii oarbe fusese proclamat\ de Roma cu deosebit\ for]\, avîndu-se
în vedere amenin]area exercitat\ de mi[carea Reformei, mi[care ce
scindase unitatea spiritual\ milenar\ a Europei. Formele în care s-a
manifestat acest principiu au fost introducerea Inchizi]iei [i a cenzurii
c\r]ilor, promulgatorii acestei idei fiind Conciliul de la Trident [i ordinul
iezui]ilor, cu doctrina sa privitoare la supunerea necondi]ionat\ 1 fa]\
1. Fii supus în mîna celui mai vîrstnic decît tine, precum toiagul în mîna pribeagului [.a.
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de cei mai în vîrst\, la sugrumarea absolut\ a voin]ei individuale 1. Dar,
precum oriunde în Legenda despre care discut\m, la tr\s\tura esen]ial\
a catolicismului se face aluzie numai pentru c\ aceasta a corespuns
unei anumite necesit\]i a omenirii din toate timpurile [i, prin urmare,
a exprimat un imperativ etern, permanent al istoriei umanit\]ii. Acest
lucru devine clar din explica]iile ulterioare ale Inchizitorului ; el zice :
Numai acum, cînd am terminat cu libertatea, sîntem în m\sur\
pentru prima oar\ s\ ne gîndim la fericirea oamenilor. A[a cum a fost
el pl\m\dit, omul e un r\zvr\tit din fire, dar crezi Tu, oare, c\ r\zvr\ti]ii
pot avea parte de fericire ? întreab\ el.
Hristos a adus adev\rul pe p\mînt ; Inchizitorul spune, îns\, c\ via]a
p\mînteasc\ a omului se conduce dup\ legea suferin]ei, a eternei fugi
de suferin]\ sau, cînd acest lucru este imposibil, prin urmarea etern\ a
c\ii suferin]ei minime. ~ntre adev\r (care este nerelativ [i se constituie
într-un atribut propriu numai lui Dumnezeu cel absolut) [i aceast\ lege
a suferin]ei (c\reia i se supune omul, ca urmare a esen]ei sale relative)
se casc\ o pr\pastie de netrecut. Cine poate n-are decît s\-l îmbie pe
om ca s\ urmeze calea adev\rului, îns\ omul va merge întotdeauna pe
cea de-a doua cale. Exact acest lucru îl afirm\ Inchizitorul : f\r\ a nega
în\l]imea adev\rului adus de Mîntuitor, el neag\ numai concordan]a
dintre acest adev\r [i natura uman\ [i, prin aceasta, neag\ posibilitatea
ca omul s\ urmeze prima cale. Cu alte cuvinte, el respinge ca fiind
imposibil\ construirea destinelor p\mînte[ti ale omului pe baz\ înv\]\turii Mîntuitorului [i, prin urmare, afirm\ necesitatea cl\dirii lor pe alte
temeiuri.
La aceste temeiuri chiar trece imediat. Dar înainte de a le analiza,
s\ semnal\m modificarea radical\ din concep]ia lui Dostoievski privind
libertatea uman\, modificare petrecut\ în intervalul scurs de la scrierea
~nsemn\rilor din subteran\. ~n ~nsemn\ri, ca [i aici, voin]a liber\ a
omului se prezint\ ca principalul obstacol în calea a[ez\rii definitive a
destinelor umane pe p\mînt ; dar, în virtutea acestui fapt, se neag\
numai necesitatea [i posibilitatea unei asemenea orînduieli, iar libertatea ca atare îi este l\sat\ omului ca fiind cea mai de pre] calitate a sa.
~n opinia privitoare la aceast\ libertate exist\ ceva aprobativ, iar în
atitudinea aprobativ\ transpare tonul vioi al unui om care `nc\ nu a
obosit. Cu v\dit\ pl\cere î[i imagineaz\ Dostoievski cum, în momentul
bun\st\rii generale, care, în sfîr[it, a fost atins\, apare deodat\ un om
cu o fizionomie retrograd\ [i ironic\, spun`ndu-le semenilor s\i
ferici]i [i doar ni]el plictisi]i : Ce zice]i, domnilor, n-ar fi bine s\ d\m
naibii toat\ cumin]enia asta, s\-i tragem un picior de s\ se aleag\
praful din ea, numai cu scopul de a trimite la mama dracului to]i
logaritmii \[tia, iar noi s\ putem tr\i iar\[i dup\ cum ne taie capetele
noastre proaste ? 2 De atunci multe s-au schimbat în concep]ia lui
1. Cadaver esto, adic\ fii lipsit de personalitate, inert, ca un cadavru.
2. ~nsemn\ri din subteran\, partea I, cap. 7, p. 147, in : Ed. rom., vol. 4. De
asemenea, cap. 10, despre preferin]a pentru vremelnicul cote] în orînduirea
social-istoric\, tocmai deoarece acesta nu este ceva definitiv [i nu ucide pentru
totdeauna libertatea, în detrimentul palatului de cle[tar, detestat anume pentru
indestructibilitatea sa.
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Dostoievski, tonul lui nu mai are vioiciunea de alt\dat\, n-a mai r\mas
nici urm\ de persiflare sau glum\. Cît\ suferin]\ pentru om [i cît\ ur\
pentru om a îndurat el în sine  stau m\rturie operele lui ulterioare [i,
printre ele, romanul Crim\ [i pedeaps\, cu mucenicii lui smeri]i, cu
c\l\ii lui stupizi. Oboseala [i mîhnirea au luat locul încrederii de
alt\dat\ [i setea de lini[te se manifest\ cel mai pregnant în Legend\.
Marile haruri  libertatea, adev\rul, eroismul moral  sînt date la o parte
ca ni[te poveri pe care omul nu are de ce s\ le poarte ; un singur lucru
este invocat : un fel de fericire, un fel de odihn\ pentru r\zvr\titul
vrednic de mil\ [i totu[i chinuit, pentru fiin]a totu[i bolnav\ ; în inima
scriitorului, compasiunea fa]\ de aceast\ fiin]\ estompeaz\ orice altceva, orice aspira]ie c\tre ceea ce este divin [i superior uman. Pîn\ la
o anumit\ limit\, Legenda Inchizitorului poate fi considerat\ ca fiind
ideea privitoare la orînduirea definitiv\ a destinelor omenirii, idee
respins\ indiscutabil în ~nsemn\ri din subteran\, cu singura diferen]\
c\, dac\ în ~nsemn\ri se vorbea despre o orînduire ra]ional\, bazat\
pe studiul subtil [i detaliat al legilor naturii fizice [i al rela]iilor sociale,
aici (în Legend\) se vorbe[te despre o întemeiere pe baze religioase,
prin p\trunderea în straturile cele mai adînci ale structurii psihice umane.
}i s-a spus r\spicat, îi spune Inchizitorul lui Hristos, }i s-a atras
aten]ia asupra acestui lucru, }i s-au dat destule avertismente, pe care
îns\ Tu le-ai nesocotit deopotriv\, respingînd singurul mijloc care
putea s\-i fac\ pe oameni ferici]i. Iar apoi î[i exprim\ ideea care,
urm\rit\ cu tenacitate, nu poate s\ nu trezeasc\ în noi o groaz\ ce se
amplific\ pe m\sur\ ce începem s\-i sesiz\m caracterul irezistibil.
Firele istoriei universale, a[a cum s-a împlinit ea deja, destinele viitoare
ale omului, a[a cum pot fi ele prezise, clarobscurul mistic [i îngem\narea de neîn]eles dintre setea de credin]\, ce nu poate fi potolit\,
[i disperarea c\ nu poate exista pentru ea vreun obiect  toate acestea
s-au împletit aici într-un mod uluitor [i, în întregul lor, au creat un
cuvînt pe care nu putem s\ nu-l lu\m drept cuvîntul cel mai vibrant [i
în]elept pe care omul  din unicul punct de vedere posibil pentru el 
l-a rostit vreodat\ despre sine.

XII
~nfrico[atul [i preaiscusitul Duh, Duhul nimicniciei [i al nefiin]ei 
a[a începe Inchizitorul , str\lucitul Duh a gr\it c\tre Tine în pustiu [i,
dup\ cum m\rturise[te Sfînta Scriptur\, a încercat s\ Te ispiteasc\... E
drept, ori nu ? Exist\, oare, un adev\r mai deplin decît acela pe care el
}i l-a dezv\luit, punîndu-}i cele trei întreb\ri, sau, precum spun
Scripturile, cele trei ispitiri ale Tale, adev\r pe care Tu l-ai respins ? {i
totu[i, dac\ va fi avut loc vreodat\ pe lume o minune în toat\ puterea
cuvîntului, o minune f\r\ seam\n, ea s-a întîmplat numai [i numai
atunci, în ziua celor trei ispitiri. C\ci în asta const\ toat\ minunea, în
faptul c\ cele trei întreb\ri au fost rostite. Dac\ ne-am închipui,
bun\oar\, c\ întreb\rile puse de ~nfrico[atul Duh ar fi pierit f\r\ urm\
[i c-ar fi trebuit, deci, reconstituite cumva, n\scocite din nou, alc\tuite
vorb\ cu vorb\, pentru a fi puse la locul lor în Scripturi, [i c\ în acest
scop ar fi adunate laolalt\ toate capetele luminate de pe fa]a p\mîntului :
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to]i dreg\torii, cei mai de seam\ p\stori ai Bisericii, înv\]a]ii, filosofii,
poe]ii, c\rora li s-ar încredin]a misiunea de a n\scoci, de a formula trei
întreb\ri, trei întreb\ri pl\smuite nu numai pe m\sura unui eveniment
de o însemn\tate atît de mare 1 , dar ceva care s\ exprime în acela[i
timp în trei cuvinte, sau, mai bine zis, în trei propozi]ii pe în]elesul
min]ii omene[ti întreaga istorie de mai sus a umanit\]ii [i a universului 
crezi Tu, oare, c\ tot acest areopag format din în]elep]ii p\mîntului ar
fi în stare s\ dea în vileag ceva care s\ se asemuiasc\ m\car pe departe
prin for]\ [i adîncime cu cele trei întreb\ri pe care într-adev\r }i le-a
pus atunci în pustiu puternicul [i iscusitul Duh ? Aceste întreb\ri,
miracolul prin care ele au ie[it la lumin\ dovedesc îndeajuns c\ aici
avem de-a face nu cu inteligen]a omeneasc\, a c\rei soart\ e pieritoare,
ci cu o inteligen]\ nepieritoare [i des\vîr[it\. Fiindc\ aceste trei întreb\ri,
atît de strîns legate între ele, preconizaser\ întreaga desf\[urare de mai
tîrziu a istoriei lumii, constituind totodat\ cele trei formule în care se
îmbin\ toate contradic]iile istorice nerezolvate ale firii omene[ti. Pe
vremea aceea era un lucru de care nimeni nu-[i putea da seama chiar
atît de precis, viitorul fiind înc\ înv\luit în neguri ; acum îns\, dup\ ce
au trecut cincisprezece veacuri, vedem c\ în aceste trei întreb\ri era
cuprins totul, [i c\ tot ce preconizeaz\ ele s-a adeverit în a[a m\sur\,
încît nu se mai poate ad\uga sau înl\tura nici o iot\.
Cele cincisprezece secole de istorie trecut\ sînt pomenite aici numai
pentru c\ îns\[i discu]ia dintre Inchizitor [i Hristos este imaginat\ în
secolul al XVI-lea. Dar ea a fost scris\ în veacul al XIX-lea [i, dac\
acest lucru s-ar fi putut face f\r\ o înc\lcare grav\ a verosimilit\]ii,
Inchizitorul ar fi trebuit s\ accepte toate cele nou\sprezece secole ; tot
ceea ce spune el în continuare [i ceea ce arat\ prin cuvintele : pe
vremea aceea era un lucru de care nimeni nu-[i putea da seama chiar
atît de precis s-a manifestat în totalitate doar în secolul nostru, [i
epoca în care este plasat\ scena descris\ nu prezenta înc\ nici un fel
de semne prevestitoare. Oricît ar fi de ciudat, transmutarea unor
contradic]ii manifestate în secolul al XIX-lea într-o discu]ie din secolul
al XVI-lea nu face impresie proast\, nici m\car nu se observ\ : în
Legenda analizat\ tot ceea ce este trec\tor se plaseaz\ pe un plan atît
de îndep\rtat, iar în primul plan apar doar tr\s\turi care sînt atît de
profund [i etern umane, încît amestecarea trecutului cu viitorul [i
prezentul, concentrarea întregului timp istoric într-un singur moment
nu numai c\ nu este ceva monstruos, ci, din contra, se prezint\ cît se
poate de oportun\ [i pare necesar\. Chiar din cuvintele citate sim]im c\
Inchizitorul însu[i parc\ ar uita c\ î[i îndreapt\ cuvintele c\tre altcineva ;
discursul lui sun\ ca un monolog, ca o m\rturisire de credin]\ a unui
b\trîn de 90 de ani [i, pe m\sur\ ce continu\, dind\r\tul siluetei lui
înalte [i drepte se i]e[te tot mai mult silueta mic\ [i vl\guit\ a unui om
din secolul al XIX-lea, care a îndurat în sufletul s\u cu mult mai mult
decît a putut îndura b\trînul ce a gustat aguride [i miere în pustie [i
care a ars pe rug eretici cu sutele ad majorem gloriam Dei.
1. Cît\ pregnan]\ în sim]irea realit\]ii lui ; remarc\m acest ton deoarece, variind, el
se modific\ în diferite pasaje ale Legendei, ajungînd la sentimentul absolut clar
c\ evenimentul nu a existat niciodat\.
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Din punctul de vedere al celor trei ispitiri, care par a reprezenta în
mod figurat destinele viitoare ale omenirii, Inchizitorul începe s\
vorbeasc\ despre aceste destine, analizînd sensul lor ca atare. Astfel,
relevarea sensului istoriei [i un fel de m\surare a for]elor morale ale
omului se desf\[oar\ aici sub forma unui comentariu amplu pe marginea unui scurt text din Evanghelie. Iat\ ce este scris despre ispitire în
prima întrebare a Duhului la Evanghelistul Matei : Atunci Iisus a fost
dus de Duhul în pustiu, ca s\ fie ispitit de c\tre diavolul. {i dup\ ce a
postit patruzeci de zile [i patruzeci de nop]i, la urm\ a fl\mînzit. {i
apropiindu-se, ispititorul a zis c\tre El : Dac\ e[ti Tu Fiul lui Dumnezeu,
zi ca pietrele acestea s\ se fac\ pîini. Iar El, r\spunzînd, a zis : Scris
este : «Nu numai cu pîine va tr\i omul, ci cu tot cuvîntul care iese din
gura lui Dumnezeu» (4, 1-4).
Hot\r\[te deci Singur, zice Inchizitorul, cine a avut dreptate : Tu
sau acela care }i le-a pus ? Aminte[te-]i prima întrebare, dac\ nu cuvînt
cu cuvînt 1, cel pu]in sensul ei : «Vrei s\ te duci în lume a[a, cu mîinile
goale, f\g\duind oamenilor o libertate pe care ei, în ignoran]a [i bicisnicia lor înn\scute, nu pot s-o în]eleag\, de care se feresc, îngrozi]i,
fiindc\ nu exist\ nimic mai insuportabil, [i nici n-a existat vreodat\
pentru om [i pentru societate, decît libertatea 2. Vezi pietrele astea din
pustiet\]ile dogorîte de ar[i]\ ? Porunce[te ca ele s\ se fac\ pîini, [i
omenirea întreag\, plin\ de recuno[tin]\, va alerga pe urmele Tale ca
o turm\ ascult\toare, de[i tot timpul va fi cu frica-n sîn ca nu cumva,
la un moment dat, s\-}i retragi bra]ul întins [i, o dat\ cu asta, s\ se
ispr\veasc\ [i pîinea d\ruit\ de Tine.» Tu îns\ n-ai vrut s\-l lipse[ti pe
om de libertate [i nu Te-ai îndurat s\ prime[ti, judecînd c\ nu mai
poate fi vorba de libertate, de vreme ce supunerea a fost cump\rat\ cu
pîine. Drept care ai r\spuns c\ omul nu tr\ie[te numai cu pîine ; [tii
Tu, îns\, c\ în numele acestei hrane p\mînte[ti Duhul P\mîntului se
va ridica împotriv\-}i [i, dînd piept cu Tine, Te va birui [i c\ toat\
lumea îl va urma strigînd în gura mare : «Cine este asemenea Fiarei,
care a f\cut s\ se pogoare focul din cer ?» 
1. ~ntr-adev\r, este semnificativ c\ Duhul l-a ispitit pe Dumnezeul-om nu cîndva
în timpul slujirii la salvarea neamului omenesc, ci înainte de a începe aceast\
slujire [i, prin urmare, el, vechiul vr\jma[ al lui Dumnezeu [i du[manul
neamului omenesc, pare s\-l fi ispitit pe Dumnezeu cu alte posibile mijloace de
mîntuire, ar\tîndu-I, pentru aceasta, alte c\i decît înv\]\tura Lui dumnezeiasc\
[i moartea pe cruce. Ispitele vizau întreaga lucrare a lui Iisus Hristos [i, de
aceea, pîinea, minunea [i puterea oferite de c\tre ispititor sînt, de bun\ seam\,
celelalte trei moduri ale unei alte mîntuiri, care nu este nici cereasc\, nici
dumnezeiasc\, ci este o mîntuire f\r\ har [i f\r\ tain\.
2. Pentru prima oar\, aceast\ idee, foarte profund\, a fost exprimat\ de Dostoievski
în 1847, în una din cele mai dezordonate opere, Gazda. Iat\ cuvintele lui :
Omul slab nu poate s\ se st\pîneasc\ de unul singur... E de ajuns s\-i dai totul
[i va veni chiar el s\-]i aduc\ totul înapoi ; d\-i jum\tate din împ\r\]ia p\mînteasc\ s\ o st\pîneasc\, încearc\  [i ce crezi ? Imediat are s\ ]i se ascund\ în
papuci, a[a de mic se va face. D\-i omului slab libertate [i el are s\ o lege singur
[i are s\ ]i-o aduc\ înapoi  etc. (cf. Ed. rom., vol. 1, p. 414). Acest lucru
demonstreaz\ cît de timpuriu au ap\rut toate ideile de baz\ ale lui Dostoievski ;
ulterior, decenii de-a rîndul, a ezitat doar între afirmarea sau negarea lor, îns\
nu a mai descoperit nimic esen]ial `n afara lor.
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Aici, într-o imagine apocaliptic\, ni se prezint\ revolta a tot ceea ce
este p\mîntesc în om împotriva a tot ceea ce este ceresc în el [i ni se
arat\ deznod\mîntul victorios al acestei revolte, ai c\rei martori tri[ti
sîntem noi to]i. Nevoia, am\r\ciunea împov\r\toare, durerea m\dularelor înfrigurate [i a m\runtaielor fl\mînde vor stinge scînteia divin\
din sufletul omenesc [i omul se va întoarce cu spatele la tot ceea ce
este sfînt [i se va închina, ca în fa]a unui nou lucru sfînt, la tot ce este
grosolan [i chiar josnic, dar care îl hr\ne[te [i îl înc\lze[te. Ca de ni[te
oameni de care nu mai are nimeni nevoie î[i va rîde de fo[tii s\i sfin]i
[i se va închina altora, îi va însemna pe ace[tia în noile calendare [i,
ca binef\c\tori ai omenirii, le va s\rb\tori zilele de na[tere. ~n locul
cre[tinismului, pe care îl considera o religie anacronic\, Auguste
Comte [38] a încercat deja s\ inventeze un simulacru de nou cult
religios, cu zile de s\rb\torire [i cinstire a memoriei marilor oameni 
[i cultul punerii în serviciul omenirii se propag\ tot mai mult în
timpurile noastre, pe m\sur\ ce sl\be[te slujirea lui Dumnezeu. Omenirea
se deific\ pe sine, ea pleac\ urechea doar la propriile suferin]e [i caut\
cu ochi obosi]i în jur pe cineva care s\ le vindece, s\ le anihileze sau,
cel pu]in, s\ le domoleasc\. Lipsit\ de îndr\zneal\ [i tremurînd tem\toare, este gata s\ se repead\ pe urmele oricui va face ceva pentru ea,
este gata s\ se plece cu venera]ie în fa]a celui care îi va u[ura munca
prin intermediul unei ma[ini reu[ite, care îi va fertiliza p\mîntul cu un
îngr\[\mînt nou, care, chiar [i pe calea otr\virii ve[nice, îi va potoli
durerea vremelnic\. {i r\zvr\tit\, înc\rcat\ de suferin]\, omenirea a
pierdut cu siguran]\ sensul întregului, de parc\ dincolo de am\nuntele
vie]ii sale nu se vede r\ul esen]ial [i monstruos care o cople[e[te din
toate p\r]ile : cu cît omul se str\duie[te mai mult s\-[i înfrîng\ suferin]a,
cu atît mai mult suferin]a spore[te [i devine atoateacaparatoare, a[a c\
oamenii nu mai pier cîte unul, ci cu miile, cu milioanele, pier popoare
întregi, tot mai repede [i mai de nest\vilit, uitînd pe Dumnezeu [i
blestemîndu-se singure.
Vom aduce ca exemplificare maiestuoasa imagine din Apocalipsa
Sf. Ioan  acea revela]ie privind destinele Bisericii lui Dumnezeu pe
p\mînt, precum [i ale neamului omenesc care se agit\ în preajma
Bisericii, care se str\duie[te s\ o înghit\ ; aici imaginile exprim\ în
mod alegoric ciclurile [i evolu]ia acestor destine [i, prin caracterul lor,
determin\ sensul general, care este mai presus de restul am\nuntelor :
{i am v\zut ridicîndu-se din mare o fiar\, care avea zece coarne [i
[apte capete [i pe cornele ei zece cununi împ\r\te[ti [i pe capetele ei :
nume de hul\. {i balaurul 1 i-a dat ei puterea [i scaunul lui [i st\pînire
mare. {i unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana
ei cea de moarte fu vindecat\ [i tot p\mîntul s-a minunat mergînd
dup\ fiar\. {i s-au închinat balaurului 2, fiindc\ i-a dat fiarei st\pînirea ;
[i s-au `nchinat fiarei, zicînd : Cine este asemenea fiarei [i cine poate s\
se lupte cu ea ? {i i s-a dat ei gur\ s\ gr\iasc\ seme]ii [i hule [i i s-a dat
1. Adic\, conform Apocalipsei, Primul Duh c\zut de lîng\ Dumnezeu.
2. Ne-am fi a[teptat s\ se închine Fiarei  dar în ce mod uluitor este men]inut\
precizia imaginilor apocaliptice, coresponden]a dintre acestea [i sensul lor real !
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putere s\ lucreze timp de patruzeci [i dou\ de luni. {i [i-a deschis gura
sa spre hula lui Dumnezeu, ca s\ huleasc\ numele Lui [i cortul lui [i
pe cei ce locuiesc în cer. {i i s-a dat s\ fac\ r\zboi cu sfin]ii [i s\-i
biruiasc\ [i i s-a dat ei st\pînire peste toat\ semin]ia [i poporul [i limba
[i neamul. {i i se vor închina ei to]i cei ce locuiesc pe p\mînt, ale c\ror
nume nu sînt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vie]ii Mielului
celui înjunghiat. Dac\ are cineva urechi  s\ aud\ ! Cine duce în robie
de robie are parte ; cine cu sabia va ucide trebuie s\ fie ucis de sabie.
Aici este r\bdarea [i credin]a sfin]ilor  (Apocalipsa 13).
Cunoa[terea care îl nutre[te, dar nu îl mai ilumineaz\ pe om, marea
schimbare a darurilor spirituale cu darurile materiale, a con[tiin]ei
curate cu pîntecul s\tul sînt prezentate în acest extraordinar tablou.
Grija pentru pîine doar va face s\ se închid\ altarele, va disp\rea
marea for]\ rînduitoare, iar oamenii se vor apuca din nou s\ înal]e un
edificiu pe nisip, s\ construiasc\, cu for]ele [i cu în]elepciunea ce le
posed\, Turnul Babel al vie]ii lor. Toate acestea sînt ar\tate de Inchizitor
în cuvinte vibrante, dup\ care, imediat, prezice cum se va sfîr[i totul.
 {tii Tu, oare, spune el, c\ peste veacuri omenirea va da glas prin
gura în]elep]ilor [i a înv\]a]ilor s\i c\ nu exist\ pe lume crim\ [i, prin
urmare, nu exist\ nici p\cat, ci numai fl\mînzi ? «D\-le mai întîi de
mîncare, [i abia dup\ aceea le po]i cere s\ respecte virtutea !» va sta
scris pe steagul celor ce se vor scula împotriva Ta, culcînd la p\mînt
templul durat de Tine 1. Pe ruinele templului T\u se va zidi o alt\
cl\dire 2, un nou [i înfrico[\tor Turn Babel ; se va în\l]a piatr\ cu
piatr\, cu toate c\ [i el va împ\rt\[i soarta celui dintîi, r\mînînd, ca [i
acela, neterminat ; puteai totu[i s\-i scute[ti pe oameni de toat\ aceast\
trud\ de prisos, s\ le cru]i o mie de ani de suferin]\, fiindc\, pîn\ la
urm\, tot spre noi se vor îndrepta, dup\ ce se vor fi canonit în zadar
zece veacuri în [ir s\-[i ispr\veasc\ turnul 3 ! {i atunci ne vor c\uta
1. Se subîn]elege, fire[te, teoria relativit\]ii crimei, conform c\reia aceasta din
urm\ nu difer\ prin nimic de alte fapte s\v`r[ite de om [i, la fel ca ele, este
provocat\ de influen]a mediului, a educa]iei [i, în general, de `mprejur\ri exterioare. Voin]a, determinat\ întru totul prin aceste circumstan]e, nu este capabil\
de a nu face ceva anume, în cazul de fa]\ o crim\, de aceea nu putem vorbi de
libertate `n cazul ei [i, prin urmare nici de vinov\]ie (nu exist\ p\cat). Crim\
[i pedeaps\, Demonii (în c`teva episoade) [i, în cele din urm\, Fra]ii Karamazov
pot fi în]elese ca o critic\ artistico-psihologic\ a acestei idei din secolul al XIX-lea,
idee de care sînt atrase, iat\, min]ile cele mai alese, iar respingerea ei reprezint\
ceva ce nu corespunde naturii lucrurilor, ceva neadev\rat.
2. ~n virtutea teoriei despre inocen]a voin]ei individuale, toate crimele, ca [i orice
r\u, sînt puse în leg\tur\ cu alc\tuirea incorect\ a lumii, care le-ar servi drept
cauz\. Pornind de aici, [i problema luptei cu r\ul se reduce la chestiunea unei
mai bune orînduiri a societ\]ii umane, ceea ce introduce gîndirea teoretic\ (în
calitatea ei de principiu constructiv) în istorie [i în locul for]elor incon[tiente
care ac]ioneaz\ în cadrul ei. A se compara pasajul din cap. IV cu fragmente din
~nsemn\ri de iarn\ despre impresii de var\.
3. Dostoievski a ar\tat frecvent [i cu insisten]\ (de exemplu, în Demonii ) cum
[tiin]a, refuzînd voin]a liber\ [i absolutul în crim\, îi împinge pe oameni pîn\
la antropofagie, [i atunci, în disperare, va plînge p\mîntul dup\ vechii zei, iar
oamenii se vor converti iar\[i la religie. Astfel, convertirea întru Dumnezeu,
credea el, încununeaz\ istoria, lucru care se va s\vîr[i neap\rat, dac\ în viitor
omenirea va avea de înfruntat catastrofe din ce în ce mai mari.
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iar\[i pe sub p\mînt, prin catacombele în care vom sta ascun[i (fiindc\
ne va fi dat din nou s\ fim persecuta]i 1 [i schingiui]i) [i, g\sindu-ne în
cele din urm\, vor ridica glasul spre noi : «Da]i-ne pîine, c\ci cei ce
ne-au f\g\duit 2 s\ pogoare focul din ceruri pentru noi nu ni l-au dat !»
{i noi vom izbuti s\ ridic\m pîn\ la cap\t turnul început de ei ; cine
va da de mîncare mul]imii va apuca s\-l duc\ la bun sfîr[it, [i noi vom
fi aceia care o vom hr\ni în numele T\u. O, în vecii vecilor, f\r\ noi,
ei nu vor ajunge s\-[i astîmpere foamea ! Toat\ în]elepciunea lumii nu
va putea s\ le dea pîine, atîta timp cît vor r\mîne liberi ; dar ai s\ vezi
c\ pîn\ la urm\ ne vor aduce singuri plocon libertatea [i, depunînd-o
la picioarele noastre, ne vor spune : «~nrobi]i-ne, dar astîmp\ra]i-ne
foamea !» 3 Abia atunci vor în]elege în fine c\ libertatea [i faptul de a
avea pîine în realitate [i cu prisosin]\, a[a ca s\ ajung\ pentru toat\
lumea, sînt dou\ lucruri incompatibile, fiindc\ în vecii vecilor oamenii
nu vor fi în stare s\ împart\ pîinea între ei 4 ! {i în acela[i timp se vor
1. Aici se vorbe[te despre perioada persecu]iilor insuportabile, pe care omenirea
nefericit\, ce-[i rînduie[te singur\ via]a, le va aplica religiei cîtva timp, [i anume
înainte de a se întoarce c\tre Dumnezeu. Persecu]iile  nu împotriva Bisericii,
ci împotriva însu[i principiului religios din sufletul omului  care au avut loc în
Fran]a la sfîr[itul secolului trecut [i care mai apar [i azi ici-colo pot fi considerate
drept prime semne, firave [i timide, ale tentativei de a stîrpi acest principiu de
pe fa]a întregului p\mînt.
2. Adic\ teoreticienii ra]ionali ai orînduirii omului pe p\mînt f\r\ religie [i, în
particular, teoreticienii noilor forme de organizare a muncii [i a propriet\]ii.
3. Disperarea provocat\ de catastrofe economice va duce la uitarea oric\ror altor
idealuri, care au fost ini]ial inseparabile de idealul împ\r]irii egale a bog\]iilor :
înc\ de pe acum, democra]ii extremi[ti manifest\ indiferen]\ fa]\ de preceptele
libert\]ii politice [i sociale (constitu]ionalism), ca [i fa]\ de succesele [tiin]elor
[i educa]iei, fiind gata, în egal\ m\sur\, s\ se ralieze [i la despotismul militar,
[i la triumful Bisericii asupra statului, nedorindu-[i altceva decît ca o for]\ 
militar\ sau ecleziastic\, pentru ei e totuna  s\ rezolve chestiunea economic\,
s\-i hr\neasc\ pe to]i.
4. Grija pentru pîine doar le va întuneca oamenilor con[tiin]a [i, o dat\ cu aceasta,
compasiunea, fiindc\ aceste sentimente sînt imposibil de transformat în pîine,
dar nici nu pot fi deduse din grija pentru pîine. Fiecare î[i va lua partea cea
mai mare, care i se cuvine conform calit\]ii [i cantit\]ii muncii sale, iar geniul
va cere ca de la osp\] s\ fie alunga]i cei nevrednici pentru c\ ace[tia iau prea
mult din ceea ce este a lui. ~n privin]a organiz\rii societ\]ii pe baze economice,
reparti]ia produselor dup\ regula suum cuique (dup\ adev\rul inimii omene[ti) 
Dumnezeu pentru to]i reprezint\ dificultatea cea mai mare [i, strict vorbind,
de nerezolvat. Aceast\ dificultate constituie înc\ de pe acum obiectul nesfîr[itelor confrunt\ri dintre teoreticienii vie]ii sociale ; [i dac\ ei sînt atît de ireconciliabili în gîndire, atît de divergen]i în c\r]i, atunci e greu s\ ne imagin\m la ce
confrunt\ri haotice va duce imposibilitatea de a rezolva aceast\ chestiune în
realitatea peste care domnesc patimile, unde nemul]umirea [i furia nu se potolesc
cînd e nevoie s\ se potoleasc\, iar mila î[i are [i ea puterea ei de convingere,
unde, în sfîr[it, orice dialectic\ este spulberat\ cînd se love[te de sincera
neîn]elegere a oamenilor de suflet. Se poate prevedea de pe acum c\, dup\ ce
se va rezolva conform propriilor sale dorin]e interioare, criza social\ va fi confruntat\ cu lozinci diametral opuse, precum s\ fie înl\tura]i cei f\r\ de talent,
s\ fie ascun[i, f\cu]i una cu p\mîntul, s\ fie aservi]i [i n-avem nevoie de genii,
geniile sînt de prisos... c\ci, în s\r\cia noastr\, ne insult\ cu frumuse]ea lor
spiritual\ ; geniile sînt periculoase. Filosofia lui Nietzsche, care sub ochii no[tri
s-a r\spîndit în Europa, reprezint\ expresia timpurie, dar cît se poate de îndr\znea]\ a primei lozinci.
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convinge c\ niciodat\ nu vor putea fi liberi, fiindc\ sînt slabi de înger,
deda]i la rele, bicisnici [i înd\r\tnici. Tu le-ai f\g\duit pîinea cereasc\,
dar, iar\[i Te întreb, crezi într-adev\r c\ poate avea acela[i pre] în
ochii stirpei omene[ti, nevolnice, desfrînate [i pururea nerecunosc\toare, ca pîinea real\, p\mînteasc\ ? Dac\, în numele pîinii cere[ti,
se vor g\si cîteva mii sau zeci de mii de suflete care s\ Te urmeze, cum
r\mîne cu milioanele [i zecile de mii de milioane de f\pturi omene[ti
incapabile s\ renun]e la hrana p\mînteasc\ pentru cea f\g\duit\ în
ceruri ?

XIII
Sau }ie nu-]i sînt dragi, continu\ Inchizitorul, decît cele cîteva zeci
de mii de suflete mari [i puternice, restul, adic\ puzderia nenum\rat\,
ca nisipul m\rii, de oameni slabi de înger, dar care Te iubesc cu
adev\rat, fiind menit\ s\ slujeasc\ doar ca un suport material celor
puternici [i o]eli]i ? 
Cu aceste cuvinte începe, în gîndurile lui, o cotitur\, apelul la
sensul etern al istoriei, care este incompatibil cu adev\rul absolut [i cu
mila. Deocamdat\ acest sens este indicat doar în treac\t, dar apoi
tocmai pe el î[i va fundamenta Inchizitorul negarea sa.
Este mult prea bine cunoscut\ p\rerea potrivit c\reia marile realiz\ri ale culturii sînt opera cîtorva ale[i, oameni cu capacit\]i superioare ;
[i pentru ca s\-[i poat\ duce la îndeplinire misiunea liberi [i f\r\
grab\, lor li se asigur\ îndestularea [i lini[tea, cu pre]ul muncii [i al
suferin]elor unei vie]i mizere pe care o îndur\ marea mas\ a oamenilor.
Nu vom lua seama la aceast\ opinie, mult prea simplist\ ca s\ ne
oprim asupra ei ; pentru a clarifica ultimele cuvinte ale Inchizitorului,
vom cita, din Apocalipsa Sf. Ioan, pasajul privitor la pu]inii ale[i
mîntui]i din ziua Judec\]ii de Apoi. Inchizitorul are probabil în vedere
tocmai acest tablou înalt [i vibrant, atunci cînd î[i dezvolt\ ideea :
{i m-am uitat [i iat\ Mielul st\tea pe muntele Sion [i cu El o sut\
patruzeci [i patru de mii, care aveau numele Lui [i numele Tat\lui Lui,
scris pe frun]ile lor.
Atunci am auzit un glas din cer, ca un vuiet de ape multe [i ca
bubuitul unui tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit ca glasul
celor ce cînt\ cu al\utele lor.
{i cîntau o cîntare nou\, înaintea tronului [i înaintea celor patru
fiin]e [i înaintea b\trînilor ; [i nimeni nu putea s\ înve]e cîntarea decît
numai cei o sut\ patruzeci [i patru de mii, care fuseser\ r\scump\ra]i
de pe p\mînt.
Ace[tia sînt cei care nu s-au întinat cu femei, c\ci sînt feciorelnici.
Ace[tia sînt cei care merg dup\ Miel oriunde se va duce. Ace[tia au
fost r\scump\ra]i dintre oameni, pîrg\ lui Dumnezeu [i Mielului.
Iar în gura lor nu s-a aflat minciun\, fiindc\ sînt f\r\ prihan\
(Apocalipsa 14, 1-5).
Ce ideal minunat [i ademenitor se afl\ în acest tablou ; ce putere
are el s\ stîrneasc\ în noi dorin]a mistuitoare ; privindu-l, cît de pu]in
ne mir\m de profunda [i rapida schimbare pe care a înf\ptuit-o
Evanghelia la trecerea de la lumea veche la cea nou\.
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{i totu[i, tocmai fiindc\ frumuse]ea acestui ideal este atît de mare,
încît pîn\ [i avîntul spre el este d\t\tor de fericire, în noi se treze[te pe
loc mila cople[itoare fa]\ de acele fiin]e omene[ti, fa]\ de puzderia
nenum\rat\, ca nisipul m\rii, care, dup\ ce i-au emanat pe cei o sut\
patruzeci [i patru de mii, au r\mas uitate undeva în istorie, c\lcate în
picioare 1.
Acest sentiment de mil\ cuprinde [i sufletul Inchizitorului [i acesta
spune r\spicat : Nu, nou\ ne sînt deopotriv\ de dragi [i cei slabi din
fire, iar prin mintea lui trece iute gîndul c\ el [i cei care îl vor în]elege
se vor gospod\ri împreun\ cu cei slabi : dar se vor gospod\ri de-acum
absolut singuri, f\r\ El, cu toate c\, în lipsa unei alte idei rînduitoare,
o vor face în numele Lui :
De[i n\r\vi]i [i înd\r\tnici, spune el, pîn\ la urm\ tot ei vor fi cei
supu[i. Cuprin[i de admira]ie, ace[tia ne vor socoti ni[te zei, ca unii ce
vom domni asupra lor  atît de înfrico[\toare li se va p\rea pîn\ la
urm\ libertatea ! Dar noi vom c\uta s\-i convingem c\ nu facem decît
s\ ascult\m de porunca Ta [i c\ domnim în numele T\u. ~i vom în[ela
astfel din nou, de ast\ dat\, îns\ n-o s\-}i mai îng\duim s\ vii printre
noi. {i în acest timp, în[el\toria va fi un nesecat izvor de suferin]\
pentru noi, fiindc\ vom fi mereu nevoi]i s\ min]im.
El trece apoi la nevoile nepotolite ale sufletului omenesc, întrucît,
cunoscîndu-le [i satisf\cîndu-le, poate construi edicificul definitiv, ve[nic
al vie]ii lui p\mînte[ti. ~n întrebarea privitoare la pîini, spune el,
s\l\[luia ferecat\ taina cea mare a lumii acesteia. ~nvrednicindu-Te s\
prime[ti miracolul pîinii, ai fi reu[it s\ împline[ti acea n\zuin]\ etern\
a omului  [i nu numai a fiec\rui individ în parte, ci a întregii omeniri 
pururea dornic s\ [tie în fa]a cui trebuie s\-[i îndoaie genunchii.
Fiindc\ nu exist\ pentru omul liber o grij\ mai statornic\ [i mai
chinuitoare decît aceea de-a afla mai degrab\ în fa]a cui s\ se plece
pîn\ la p\mînt. Numai c\ el vrea s\ se plece înaintea unei for]e
indiscutabile, atît de indiscutabile, încît toat\ lumea s-o respecte,
îndoindu-[i genunchii în fa]a ei. C\ci, în primul rînd, aceste fiin]e
vrednice de plîns vor s\ g\seasc\ pe cineva în fa]a c\ruia s\ se plece
pîn\ la p\mînt, un om care s\ se ridice deasupra celorlal]i, în care s\
1. ~n capitolul Vedenia lui Ivan Feodorovici, care reprezint\, de fapt, o varia]iune
pe tema Legendei Marelui Inchizitor, demonul spune : Gînde[te-te numai cîte
suflete am fost silit s\ irosesc... ca s\ ias\ la iveal\ cucernicul Iov. (Ed. rom.,
vol. 10, p. 425). F\r\ a ne opri asupra gîndului lipsit de profunzime potrivit
c\ruia, pentru odihna lini[tit\ a cîtorva care ar f\uri [tiin]ele [i artele (acestea
sînt cu adev\rat f\urite de oamenii s\raci, care tr\iesc muncind continuu), este
necesar\ truda ap\s\toare, exagerat\ a celorlal]i, vom ar\ta un alt fapt, care
într-adev\r exist\, cu privire la salvarea unuia singur cu pre]ul pieirii celor
mul]i : pu]ini sînt cei ce se mîntuiesc prin ceva greu, prin ceva care, fiind peste
puterile majorit\]ii [i, totu[i, frîngîndu-i sub povara sa pe cei mul]i, îi distruge.
Un exemplu singular va explicita cel mai bine gîndul nostru : marea erudi]ie este
bun\, se bucur\ de respect în ochii tuturor [i îi atrage pe to]i ; [i întrucît în copil\rie
nu se poate înc\ spune despre nimeni dac\ este sau nu capabil de ceva, atunci
mii [i zeci de mii de copii sînt mutila]i în cadrul unui sistem de înv\]\mînt greoi
[i complicat, pentru a fi pu[i astfel în eviden]\ cîteva zeci de oameni cu
adev\rat erudi]i ; pe lîng\ ace[tia se înghesuie restul, care sînt mai pu]in decît
o mas\ incult\, sînt o mas\ pervertit\.
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cread\ toat\ lumea [i c\ruia s\ i se închine to]i, absolut to]i. De la
începutul începutului, necesitatea de a generaliza supunerea a constituit preocuparea cea mai arz\toare a fiec\rui om în parte, precum [i
a întregii umanit\]i. Din pricina acestei necesit\]i, oamenii s-au t\iat
adesea cu s\biile 1. {i, f\urindu-[i singuri zei, s-au amenin]at unii pe
al]ii : «Lep\da]i-v\ de zeii vo[tri, strigau ei, [i veni]i de v\ închina]i
celor ce se afl\ în mare cinste la noi, altfel va fi vai [i amar de voi [i
de zeit\]ile voastre !» {i a[a o s\ fie pîn\ la sfîr[itul veacurilor. Chiar
atunci cînd vor pieri to]i zeii de pe fa]a lumii, vor continua totu[i s\
îngenuncheze în fa]a idolilor. {i Tu ai [tiut asta, nu se poate s\ nu fi
cunoscut aceast\ fundamental\ tain\ a firii omene[ti, [i totu[i, cunoscînd-o, ai refuzat unica emblem\ infailibil\ ce }i s-a oferit, [i în virtutea
c\reia omenirea }i s-ar fi supus f\r\ s\ crîcneasc\, emblema pîinii reale,
p\mînte[ti. Tu îns\ ai refuzat-o în numele libert\]ii [i al pîinii cere[ti.
Am s\-}i ar\t acum ce ai f\cut mai departe, iar\[i [i iar\[i în numele
libert\]ii ! Adev\r zic }ie c\ sufletul omenesc nu cunoa[te alt\ grij\ mai
chinuitoare decît aceea de a g\si cui s\-i încredin]eze mai degrab\
harul libert\]ii cu care aceast\ nefericit\ f\ptur\ se na[te pe lume.
Numai aceluia îns\ care va izbuti s\-i împace con[tiin]a îi va fi dat s\
pun\ st\pînire [i pe libertatea lui. Emblema ce }i s-a oferit o dat\ cu
pîinea avea to]i sor]ii de izbînd\ ; d\-i pîine, [i omul ]i se va supune
f\r\ gre[, e cea mai sigur\ chez\[ie ; dar dac\ în acela[i timp  nu Tu,
altcineva  s-ar întîmpla s\-i prind\ în mreaj\ con[tiin]a  o, atunci, s\
[tii, e-n stare s\ se lipseasc\ pîn\ [i de pîinea cu care îl îmbii [i s\-l
urmeze pe acela care va izbuti s\-i subjuge cugetul. Aici, recunosc,
dreptatea era de partea Ta. C\ci taina existen]ei umane nu const\ în a
tr\i, ci în a [ti pentru ce tr\ie[ti. F\r\ o no]iune precis\ a rostului s\u
pe lume, în vecii vecilor omul n-ar accepta s\ tr\iasc\ ; mai curînd [i-ar
face singur seama decît s\-[i duc\ mai departe existen]a pe p\mînt,
chiar dac\ în jurul lui ar fi mald\re de pîine 2. Asta e realitatea ; dar ce
s-a ales pîn\ la urm\ ? ~n loc s\ cau]i a pune st\pînire asupra oamenilor,
îngr\dindu-le libertatea, Tu Te-ai str\duit s\-i desf\[ori cît mai larg
fruntariile ! Ai uitat, se vede, c\ omul prefer\ lini[tea 3 [i chiar moartea
libert\]ii de a alege singur între bine [i r\u ! Fiindc\ nu exist\ ceva mai
ademenitor pentru el decît libertatea con[tiin]ei, dar în acela[i timp nu
1. ~n Adolescentul, Makar Ivanovici, un b\trîn de un tip asem\n\tor cu cel al
stare]ului Zosima din Fra]ii Karamazov, spune : E imposibil s\ fii om [i s\ nu
te închini, un asemenea om nu se va suporta, de fapt, nici n-ar fi deloc om. S-ar
dezice [i de Dumnezeu, atunci s-ar închina la un idol din lemn sau din aur, ori
unuia închipuit. Prin idolii în fa]a c\rora se vor prosterna oamenii, dezicîndu-se
de Dumnezeul cel adev\rat, se în]eleg idolii închipuirii : ra]iunea deificat\ [i
crea]iile acesteia  filosofia [i [tiin]ele exacte ; sau, în sfîr[it, ni[te idoli foarte
grosolani, cum sînt unele idei particulare ale aceleia[i ra]iuni, ale acestei [tiin]e
sau filosofii, de pild\ ideea utilitarismului. ~n acest pasaj din Legend\, se
vorbe[te, totu[i, de închinarea mistic\, religioas\, cum ar fi cea în fa]a lui
Hristos, Mahomed etc.
2. O tr\s\tur\ bine remarcat\, care, singur\, prin idealismul ei, echilibreaz\ toate
aspectele josnice atribuite, în aceea[i Legend\, omului.
3. F\r\ îndoial\, este o eroare de exprimare, [i trebuie s\ citim mai comod, mai
convenabil, mai necesar [i mai bine.
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exist\ ceva mai cumplit ! Iar Tu, în locul unor principii temeinice care
ar fi statornicit o dat\ pentru totdeauna lini[tea în con[tiin]a uman\, ai
ales tot ceea ce poate fi mai ciudat, mai nedeslu[it [i mai vag, tot ce
dep\[e[te puterile oamenilor, procedînd a[a ca [i cum nu i-ai fi iubit
cîtu[i ne pu]in. Cine ? Tocmai Tu, care ai pogorît pe p\mînt ca s\-}i
jertfe[ti via]a pentru ei ! ~n loc de a c\uta s\ le z\loge[ti libertatea, Tu
le-ai sporit-o [i mai mult, aruncînd pe veci chinuitoarea ei povar\
asupra împ\r\]iei sufletului omenesc. Ai vrut s\ ai parte de dragostea
liber consim]it\ a omului, ai dorit ca el s\ Te urmeze de bun\voie,
ademenit [i subjugat de Tine, de ideea Ta. ~n locul legii str\bune 1, pe
care se putea bizui, din momentul acela omul trebuia s\ aleag\ cu
inima slobod\ ce este r\u [i ce este bine, avînd înaintea ochilor doar
chipul T\u drept c\l\uz\ menit\ s\-i îndrume pa[ii 2, dar cum de nu
Te-ai gîndit c\, a[ezînd pe umerii lui o povar\ atît de grea ca libertatea
de a alege, pîn\ la urm\ el va ajunge s\ pun\ la îndoial\ pîn\ [i chipul
T\u [i s\ t\g\duiasc\ adev\rul propov\duit de Tine ? ~ntr-o bun\ zi
oamenii vor m\rturisi în gura mare c\ adev\rul nu poate s\l\[lui în
Tine, fiindc\ era cu neputin]\ s\-i urgiseasc\ cineva atît de cumplit ca
Tine, l\sîndu-i s\ se zbat\ într-o incertitudine atît de chinuitoare, cu
atîtea griji pe cap [i atîtea probleme f\r\ dezlegare ! ~n felul acesta, Tu
~nsu]i ai pus la cale surparea ~mp\r\]iei Tale [i n-ai nici un drept s\
arunci vina pe al]ii.
Cu alte cuvinte, înv\]\tura venit\ s\ mîntuiasc\ lumea a dus-o la
pieire chiar prin în\l]imea ei, nu a adus împ\care [i unitate în istorie,
ci haos [i învr\jbire. Istoria nu este încheiat\ ; or, ea trebuie s\ se
sfîr[easc\, acesta este lucrul pe care îl caut\ popoarele în setea lor de
a g\si la ce s\ se închine toate în bun\ în]elegere. De aceea se [i
distrug unele pe altele, pentru ca, m\car prin pieirea unei mul]imi de
încrîncena]i, s\ se uneasc\, în sfîr[it, cei r\ma[i. Cre[tinismul nu a dat
r\spuns acestei nevoi a inimii omene[ti, l\sînd totul în seama hot\rîrii
individuale, încrezîndu-se în mod fals în capacitatea omului de a
1. Adic\ a Legii Vechiului Testament, care, fa]\ de Legea Noului Testament, se
prezint\ într-adev\r ca foarte am\nun]it\, r\spicat\, cu indica]ii ferme [i pedepse
imuabile pentru înc\lcarea celor prescrise de ea (vezi Ie[irea). Se poate spune,
transpunînd totul în termeni juridici, c\ în Vechiul Testament se dau regulile, iar
în Noul Testament  principiile.
2. ~n aceste trei rînduri este exprimat\ concep]ia lui Dostoievski în leg\tur\ cu
esen]a cre[tinismului [i se indic\ principiul director al activit\]ii cre[tinului :
întotdeauna, în minte, înainte de a face ceva, s\ pui aceast\ fapt\ pe seama lui
Hristos [i s\ te întrebi dac\ El ar s\vîr[i-o sau, v\zînd-o, dac\ ar fi de acord cu
ea ; în cadrul acestui exerci]iu mental este necesar s\ nu ne atingem de integritatea imaginii Lui, a[a cum ne-a fost transmis\ de Evangheli[ti, s\ vedem
aceast\ imagine în ansamblul ei. Credem c\ acesta e principiul cel adev\rat, iar
prin respectarea lui Evanghelia nu ar fi putut niciodat\ s\ fie supus\ acelor
modific\ri for]ate c\rora, prin preluarea unor expresii izolate, le-a fost supus\
în istorie. Astfel, pe expresia compell intrare  sili]i-i (pe cei pofti]i) s\ intre
(la osp\]ul de nunt\ al mirelui, în Parabola despre cei chema]i [i cei nechema]i) [i-a bazat Inchizi]ia catolic\ dreptul la existen]\ ; iar expresia ~mp\r\]ia
Mea nu este de pe lumea asta serve[te [i ast\zi multora pentru a-i pretinde
Bisericii s\ manifeste indiferen]\ fa]\ de p\cat, fa]\ de crima lumii (a unei
întregi orînduiri istorico-sociale).
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deosebi binele [i r\ul. Chiar [i legea str\veche, nu atît de solemn\, dar
precis\ [i aspr\, se potrivea mai bine acestei nevoi : lapidarea excludea
pe oricine se ab\tea de la ea, iar oamenii r\mîneau uni]i, chiar dac\
unirea lor era for]at\. {i mai bine ar fi r\spuns acestei nevoi un mijloc,
ce-i drept, cu totul rudimentar, pîinile p\mînte[ti, adic\ ascunderea
de ochii omului a tot ceea ce este ceresc. Hr\nindu-l pe om, acest mijloc
ar fi adormit nelini[tile con[tiin]ei sale.
Nu ne vom îndep\rta, cred, prea mult de adev\r dac\ vom spune
c\, prin apelul la pîinile p\mînte[ti, prin luarea în posesie a destinelor
omenirii în vederea mîntuirii, se în]elege aici un deznod\mînt cumplit,
dar într-adev\r puternic, rezultat din contradic]iile istorice, [i anume
coborîrea nivelului psihic al omului. A stinge în el tot ceea ce este
nedefinit, tulbur\tor, chinuitor, a simplifica 1 natura, coborînd-o pîn\ la
claritatea dorin]elor m\runte, constrîngîndu-l s\ [tie laolalt\ cu to]i, s\
simt\ laolalt\ cu to]i, s\ doreasc\ laolalt\ cu to]i  iat\ mijlocul de a-l
mul]umi [i, în sfîr[it, de a-l potoli...

XIV
Deviindu-[i tot mai mult discursul spre trecerea de la haosul în care
omenirea a fost împins\ de cre[tinism [i de înv\]\tura acestuia despre
libertate c\tre zugr\virea viitoarei lini[ti a omenirii pe p\mînt, Inchizitorul
procedeaz\ la analiza celorlalte dou\ ispitiri ale diavolului. Iat\ în ce
cuvinte sînt notate ele la Evangheli[tii Matei [i Luca :
Atunci diavolul L-a dus în sfînta cetate, L-a pus pe aripa templului,
[i I-a zis : Dac\ Tu e[ti Fiul lui Dumnezeu, arunc\-Te jos, c\ci scris
este : «~ngerilor S\i va porunci pentru Tine [i Te vor ridica pe mîini, ca
nu cumva s\ izbe[ti de piatr\ piciorul T\u.» Iisus i-a r\spuns : Iar\[i
este scris : «S\ nu ispite[ti pe Domnul Dumnezeul t\u».
Din nou diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt [i I-a ar\tat toate
împ\r\]iile lumii [i slava lor. {i I-a zis Lui : Acestea toate }i le voi da
}ie, dac\ vei c\dea înaintea mea [i Te vei închina mie. Atunci Iisus i-a
zis : Piei, satano, c\ci scris este : «Domnului Dumnezeului t\u s\ te
închini [i Lui singur s\-I sluje[ti».
Atunci L-a l\sat diavolul [i iat\ îngerii, venind la El, ~i slujeau
(Matei 4, 5-11, Luca 4, 5).
Dup\ ce enun]\ elementele de autodistrugere de care este impregnat cre[tinismul, Inchizitorul continu\, adresîndu-I-se lui Hristos : Asta
s\ fie, oare, spune, ce }i s-a oferit ? ~n lume nu exist\ decît trei for]e,
unicele pe p\mînt, în m\sur\ s\ înfrîng\ [i s\ subjuge definitiv, în
numele propriei lor fericiri, con[tiin]a acestor bicisnici r\zvr\ti]i. {i
aceste for]e sînt miracolul, taina [i autoritatea. Tu îns\ le-ai respins
pe cîte[itrele, rînd pe rînd, prin exemplul pe care Tu ~nsu]i l-ai dat.
Urcîndu-Te pe strea[ina templului, preaiscusitul [i înfrico[atul Duh
}i-a spus : «Dac\ Tu e[ti Fiul lui Dumnezeu, arunc\-Te jos, c\ci scris
1. ~n Demonii, unul dintre personaje, c\ruia de-abia i se pomene[te numele ({igaliov),
exprim\ ideea acestei simplific\ri a naturii umane, a sc\derii nivelului psihic. Ea
poate fi considerat\ o expunerea timpurie [i mai detaliat\ a acestui pasaj din
Legend\.

132

DESPRE LEGENDA MARELE INCHIZITOR

este : El va porunci îngerilor S\i s\ vegheze asupra Ta [i ei Te vor
ridica pe mîini, ca nu cumva s\ izbe[ti de piatr\ piciorul T\u ; numai
a[a vei ajunge s\ afli de e[ti cu adev\rat Fiul lui Dumnezeu [i cît de
puternic\ este credin]a Ta în Tat\l Ceresc». Tu îns\ l-ai ascultat pîn\ la
cap\t, dar ai refuzat s\ faci ceea ce-}i propunea el ; n-ai vrut s\ Te la[i
dus în ispit\ [i nu Te-ai aruncat în jos. O, fire[te, ai fost într-adev\r plin
de m\re]ie, superb ca un Dumnezeu ! Dar crezi Tu oare c\ oamenii,
semin]ia asta bicisnic\ [i r\zvr\tit\, sînt zei ? O, bineîn]eles, în momentul acela }i-ai dat seama c\ dac\ ai fi f\cut un singur pas, o singur\
mi[care ca s\ Te arunci în gol, ar fi însemnat s\-L ispite[ti pe Dumnezeu
[i s\-}i pierzi toat\ credin]a în El, a[a încît, ajungînd jos, Te-ai fi
zdrobit de p\mîntul pe care venise[i s\-l izb\ve[ti, spre bucuria preaiscusitului Duh care încercase s\ Te ispiteasc\.
Este uimitoare lipsa de credin]\ în actul mistic al r\scump\r\rii,
exprimat\ în primele dintre cuvintele subliniate, unite cu credin]a în
ispitirea lui Iisus [i chiar în importan]a mistic\ a acestei ispitiri, în
încercarea Diavolului de a opri venirea Lui, ca Mîntuitor, în lume,
încercare exprimat\ în ultimele cuvinte subliniate.
Dar înc\ o dat\ ~]i spun, continu\ Inchizitorul : sînt oare mul]i pe
lume ca Tine ? Ai fost Tu în stare s\ crezi cu tot dinadinsul  fie [i
numai o clip\  c\ oamenii au atîta putere în ei ca s\ înfrunte asemenea
ispit\ ? Sau ~]i `nchipui cumva c\ firea omeneasc\ a fost în a[a fel
pl\m\dit\, încît prin îns\[i alc\tuirea ei s\ resping\ miracolul [i c\, în
momentele de cumplit\ r\scruce, cînd sufletul este bîntuit de cele mai
grele [i mai chinuitoare probleme 1, omul se poate mul]umi cu ceea ce
inima sa are toat\ libertatea s\ aleag\ ? O, Tu ai [tiut c\ eroismul faptei
Tale va fi pomenit în Scripturi [i c\ va r\zbate astfel prin veacuri pîn\
în vremea de apoi 2, [i în sinea Ta ai n\d\jduit c\, mergînd pe urmele
Tale, omul va r\mîne al\turi de Dumnezeu, f\r\ a mai avea nevoie de
minuni. Cum de nu Te-ai gîndit îns\ c\, lep\dîndu-se de minuni, el se
va lep\da în acela[i timp [i de Dumnezeu 3, fiindc\, de fapt, nu-l caut\
pe Dumnezeu, cît mai ales minunile Sale ? {i cum nu poate s\ tr\iasc\
f\r\ minuni, omul va încerca s\ [i le f\ureasc\ singur, dînd crezare
miracolelor pl\smuite de el 4, închinîndu-se în fa]a minunilor s\vîr[ite
de vraci, în fa]a farmecelor menite de vr\jitoare 5, chiar dac\ ar fi de o
1. Este vorba despre atitudinea omului fa]\ de actul mistic al Mîntuirii, cu credin]a
în care el va tr\i, [i dac\ aceast\ credin]\ sau aceast\ via]\ mai este nevoie de
înt\rit [i cu altceva decît puterea pe care i-o confer\ în\l]imea chipului lui Hristos.
2. Din nou, credin]\ extraordinar\ r\sun\ în aceste cuvinte !
3. Cu dispre] îndrept\]it, se vorbe[te despre felul cum în istorie  [i pîn\ în zilele
noastre  lupta împotriva religiei aproape c\ a fost identificat\ cu lupta împotriva
miraculosului, [i invers de altfel ; [i cum, de-abia dezlegînd ceva ce mai înainte
în natur\ p\ruse supranatural, omul trecea cu la[itate din tab\ra credin]ei în cea
a necredin]ei.
4. Se vorbe[te despre descoperirile ulterioare ale [tiin]ei [i, mai mult înc\, despre
inven]iile tehnice, de care, în timpul nostru, omul se minuneaz\ atît de mult, de
care îi place s\ vorbeasc\ la nesfîr[it, de[i nu-i vine a crede c\ ele exist\ [i c\
le-a descoperit chiar el.
5. Se pomene[te acel interes special cu care, în perioadele de ateism, oamenii î[i
pleac\ urechea la tot ceea ce este ciudat, excep]ional, în care ar fi înc\lcat\
vreo lege a naturii. Se poate spune c\, în asemenea perioade, oamenii nu caut\
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sut\ de ori un r\zvr\tit, un eretic sau un ateu. Tu nu Te-ai învrednicit
s\ cobori de pe cruce cînd cei din jur î[i b\teau joc de Tine [i Te a]î]au,
strigîndu-}i : «Pogoar\-Te acum de pe cruce, vom vedea [i vom crede !»
Tu nu Te-ai învrednicit s\ cobori, fiindc\ nu voiai s\-l cî[tigi pe om
printr-o minune, a[teptînd o credin]\ liber consim]it\ din partea lui,
nicidecum prilejuit\ de un miracol. Ceea ce doreai Tu cu ardoare era
o dragoste liber\, iar nu extazul unui rob fascinat de puterea ce i-a vîrît
pe veci frica în oase 1. Dar [i de ast\ dat\ ai gre[it, socotindu-i pe
oameni mai presus de ceea ce se arat\ a fi în realitate, cînd ei nu sînt
decît ni[te robi, cu toate c\, a[a cum au fost pl\smui]i, în sufletul lor
mocne[te r\zvr\tirea. Prive[te în jurul T\u [i judec\ singur : au trecut
cincisprezece veacuri, du-Te acum [i vezi : cine sînt cei pe care i-ai
în\l]at pîn\ la Tine ? ~]i jur c\ omul este mult mai nevolnic [i mai tic\los
decît l-ai crezut Tu ! 2 (...) Pre]uindu-l peste m\sur\, ai procedat ca [i
cînd n-ai fi avut nici cea mai mic\ îng\duin]\, fiindc\ însemna s\ ceri
de la el mai mult decît putea s\ dea  [i cine ? tocmai Tu, care l-ai iubit
mai mult decît pe Tine ~nsu]i ! Dac\, îns\, l-ai fi pre]uit mai pu]in [i nu
i-ai fi cerut decît ceea ce putea s\-}i dea, ar fi sim]it mai mult dragostea
Ta, fiindc\ nu l-ai fi îndatorat s\ poarte o povar\ chiar atît de grea.
Din în\l]imea prea mare a preceptelor Mîntuitorului a rezultat
neîn]elegerea acestora de c\tre om, a c\rui inim\ e denaturat\ [i a
c\rui ra]iune e întunecat\. De neprih\nirea imens\ a acestor precepte,
de miraculoasa lor simplitate [i sfin]enie el î[i bate joc, [i aceasta
concomitent cu închinarea lui în fa]a vulgarit\]ii [i a grosol\niei, care
îns\ îi impresioneaz\ imagina]ia fricoas\. ~n cuvinte aspre, Inchizitorul
zugr\ve[te tabloul revoltei împotriva religiei, din care istoria universal\
n-a v\zut decît o mic\ parte, [i cu o privire dojenitoare întrez\re[te ce
va urma dup\ aceea :
Omul este slab de `nger [i bicisnic. Ce-are a face c\ în momentul
de fa]\ 3 încearc\ în tot locul s\ se r\zvr\teasc\ împotriva puterii
nimic cu mai mult\ l\comie decît miraculosul, cu condi]ia neap\rat\ ca acesta
s\ nu fie [i divin. Pasiunea pentru spiritism, pomenit\ la modul ironic în
Jurnalul de scriitor, i-a amintit, neîndoielnic, lui Dostoievski caracterul general
[i permanent al acestei particularit\]i psihice a omului (vezi supersti]iile ce
b`ntuiau societatea roman\ din secolele II-III, cînd a c\zut cu totul în ateism).
1. Este observat\ în\l]imea inexplicabil\ a cre[tinismului, cu simplitatea [i umanismul lui, aflat mai presus de toate celelalte religii de pe p\mînt, în care elementele miraculosului predomin\ fa]\ de toate celelalte elemente, care, din punct
de vedere istoric, au ap\rut din pricina spaimei fa]\ de acest miraculos.
2. Este ideea principal\ a Legendei. Mai jos, vom sublinia înc\ vreo cîteva fraze, în
care este concentrat parc\ întregul ei sens sau, mai precis, sînt indicate punctele
ei de plecare.
3. Nu este vorba despre mi[carea Reformei, contemporan\ cu dialogul Legendei,
pentru c\ spiritul de credin]\ profund\ cu care a fost impregnat\ aceast\
mi[care a fost prea înalt pentru a fi posibil\ o opinie dispre]uitoare la adresa ei
(despre acest spirit, vezi, la Dostoievski, cele cîteva cuvinte din Discursul
despre Pu[kin în leg\tur\ cu versurile : Umblînd cîndva printr-o barbar\ vale...)
F\r\ îndoial\, cuvintele Legendei sînt provocate de mi[carea antireligioas\ din
secolul al XVII-lea, dar mai ales din secolul al XIX-lea, în cadrul c\reia, pentru
lupta cu religia se depun tot atît de pu]ine eforturi [i tot atît de pu]in\ seriozitate
ca [i în cazul luptei cu cine [tie ce supersti]ii.
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noastre, împ\unîndu-se cu fapta lui ? Mîndria lui de r\zvr\tit este
copil\reasc\, mîndrie de [colari ce-au pus la cale o rebeliune în clas\,
izgonindu-l pe înv\]\tor. Bucuria lor va fi îns\ de scurt\ durat\ 1, [i o
vor pl\ti cu vîrf [i îndesat. Vor d\rîma templele [i vor îneca p\mîntul
în valuri de sînge 2. Dar pîn\ la urm\ nu se poate s\ nu-[i dea seama,
în nerozia lor pueril\, c\, de[i s-au r\sculat, sînt prea bicisnici ca s\ fie
în stare a duce mai departe pe umeri povara propriei lor r\zvr\tiri 3. {i
cu ochii sc\lda]i în lacrimi n\tînge, vor recunoa[te în sfîr[it c\ cel care
i-a pl\m\dit, s\dind în ei s\mîn]a r\zvr\tirii, a f\cut-o, f\r\ doar [i
poate, numai în b\taie de joc. Vor m\rturisi lucrul acesta cu dezn\dejdea în suflet [i fiece cuvînt al lor va fi un cuvînt de hul\ ; hulind, îns\,
se vor sim]i [i mai neferici]i, fiindc\ prin firea lui omul nu se poate împ\ca
totu[i cu blasfemia [i pîn\ la urm\ va c\uta s\ se r\zbune pentru ea.
Apoi, f\cînd bilan]ul celor întîmplate în istorie, Inchizitorul trece la
dezv\luirea tainei sale, care const\ în corijarea Actului Mîntuirii prin
acceptarea tuturor celor trei sfaturi ale preaiscusitului [i înfrico[atului
Duh al pustiului, ceea ce s-a înf\ptuit de dragul iubirii pentru omenire,
pentru buna orînduire a destinelor ei p\mînte[ti. Justificarea acestei
corij\ri criminale Inchizitorul o raporteaz\ la imaginea celor pu]ini
r\scump\ra]i, pe care am citat-o mai sus din capitolul 14 al Apocalipsei ;
amintind aceast\ imagine, el spune :
A[adar, nelini[te, tulburare [i nefericire  cu asta s-au ales oamenii
dup\ toate suferin]ele pe care le-ai îndurat în numele libert\]ii lor !
Marele t\u proroc, în viziunea lui alegoric\, spune c\ i s-au ar\tat în
fa]a ochilor to]i cei care au luat parte la prima înviere [i c\ erau cîte
1. {i este, într-adev\r, de scurt\ durat\, îi vine sfîr[itul, cum s-a întîmplat în vremea
noastr\ cu recentul curent antireligios, cum s-a întîmplat întotdeauna, chiar în
vremuri mai serioase, cu orice revolt\ împotriva religiei. Astfel, îns\[i Reforma,
ca [i c\utare individual\ a Bisericii, a ap\rut în urma umanismului, care a avut
fa]\ de religie o atitudine profanatoare ; iar dup\ epoca Revolu]iei franceze a
venit vremea lui Chateaubriand, Joseph de Maistre [39] [i a altora, cu ideile lor
alambicate [i z\p\celile de sim]ire. Atitudinea adev\rat\ fa]\ de aceste curente
[i de altele analoge, Dostoievski a ar\tat-o în mod just : ele nu înseamn\
credin]\, simpl\ [i veritabil\, ci sperietura [i panica [colarilor profanatori de
mai ieri ; nu este vorba de Dumnezeu, care ac]ioneaz\ în interiorul omului, ci
de omul care, din punct de vedere exterior, imit\ gesturile [i cuvintele celor în
sufletul c\rora El a ac]ionat într-adev\r, pe care i-a chemat cu adev\rat cîndva
la El (sfin]ii).
2. Nu de perioada Revolu]iei franceze, cum s-ar putea crede, este vorba, ci despre
ceea ce neap\rat se va s\vîr[i în viitor, deci despre încercarea de a reprima prin
violen]\ con[tiin]a religioas\ a întregii omeniri. Aceste cuvinte sînt conforme cu
unele pasaje deja citate din Legend\.
3. Lui Dostoievski, fiind întotdeauna mai presus de eroii s\i (pe care niciodat\
nu-i admir\ ci, mai degrab\, îi împinge în primul plan pentru a-[i exprima
ideile), îi place s\ observe cum, cu toate c\ sînt foarte puternici, ace[tia sl\besc
sub presiunea chinurilor suflete[ti, cum nu rezist\ propriei lor larghe]i [i
criminalit\]i, de[i mai înainte ridicaser\ în sl\vi, în teorie, aceste aspecte (ultima
discu]ie a lui N. Stavroghin cu Liza în Demonii, ultima întrevedere a lui Ivan
Karamazov cu Smerdeakov). Aproape peste tot, la Dostoievski, zugr\virea unui
om foarte puternic, dac\ acesta nu e[ueaz\ în poc\in]\ (precum Raskolnikov),
se încheie cu descrierea epuiz\rii for]elor sale, cu înjosirea [i batjocorirea
fostului om puternic.
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dou\sprezece mii cu totul din fiecare semin]ie 1. Ca s\ fie atît de pu]ini,
înseamn\ c\ nici ei n-au fost oameni ca to]i ceilal]i, ci zei. C\ci au avut
în ei destul\ putere ca s\ poarte crucea [i s\ vie]uiasc\ zeci de ani în
pustiu, fl\mînzi [i goi, hr\nindu-se cu ierburi crude [i r\d\cini ; Te po]i
mîndri, fire[te, cu aceste odrasle ale libert\]ii, ale dragostei liber d\ruite,
sublima lor jertf\ adus\ de bun\voie în numele T\u 2 ! Aminte[te-}i
îns\ c\ ace[tia erau doar cîteva mii, [i to]i pl\m\di]i ca ni[te zei, pe
cînd ceilal]i ? Cu ce sînt vinova]i, oare, ceilal]i, adic\ to]i cei nevolnici,
care n-au fost în stare s\ fac\ ceea ce au izbutit a îndeplini cei c\li]i
din fire 3 ? Nu cumva Tu ai pogorît din ceruri numai în mijlocul celor
ale[i [i numai pentru ei ? Dac\-i a[a, atunci la mijloc este o tain\ pe
care mintea noastr\ n-o poate pricepe.

XV
Aici, în aceast\ imposibilitate de a concepe c\ Taina Mîntuirii,
înf\ptuindu-se în formele cele mai înalte, i-a l\sat în afara ei pe cei
slabi f\r\ vin\, începe p\trunderea dialecticii Marelui Inchizitor într-un
cerc nou, superior : respingerea Mîntuirii înse[i ; ca mai sus, în spovedania lui Ivan Karamazov, pe imposibilitatea de a concepe taina
suferin]ei f\r\ vin\ s-a fundamentat respingerea de c\tre el a vie]ii
viitoare, a Judec\]ii de Apoi. Nu exist\ negare a existen]ei acestor acte ;
dimpotriv\, exist\ pricepere a lor, dus\ la orbire ; revolt\ împotriva
lor, dezicere de Dumnezeu, cea de-a doua la sfîr[itul destinelor, dup\
încheierea istoriei, asem\n\toare în toate cu prima desp\r]ire, care s-a
s\vîr[it înaintea începutului acestor destine  totu[i cu con[tiin]a
adîncit\ în toat\ povara lor.
{i dac\ exist\ într-adev\r o tain\, spune Marele Inchizitor, atunci
avem tot dreptul s\ vorbim în numele ei, m\rturisind în fa]a lumii c\
libertatea inimii de-a alege între bine [i r\u nu înseamn\ mare lucru4,
c\ totul e taina c\reia oamenii sînt datori s\ i se supun\ orbe[te, chiar
1. ~n capitolul 7 al Apocalipsei se efectueaz\ calculul preliminar al celor mîntui]i,
cîte dou\sprezece mii din fiecare dintre semin]iile fiilor lui Israel, israeli]i care,
în capitolul 14, sînt socoti]i a fi în total o sut\ patruzeci [i patru de mii.
2. Ce în]elegere uimitoare, profund\ [i exact\ a sensului adev\rat pe care îl are
libertatea spiritual\ fa]\ de tine, fa]\ de ce e josnic în natura ta, în numele a tot
ce e înalt [i sfînt, a ceea ce ai sim]it [i cunoscut în afara ta cu cea mai bun\ parte
din tine ! Aceast\ libertate este aici indicat\ în opozi]ie cu în]elegerea ei rudimentar\.
3. Aceasta este cea de a doua idee central\ a Legendei.
4. Aceast\ premis\, dup\ cum se [tie, alc\tuie[te o particularitate real\ a doctrinei
catolice, [i tocmai ea a dus la tot formalismul Bisericii Occidentale [i la descompunerea moral\ a popoarelor pe care le p\store[te. Din ea a rezultat a[a-numita
concep]ie a faptelor bune, care, oricum ar fi f\cute, chiar [i absolut mecanic,
sînt la fel de mîntuitoare pentru suflet (de aici, indulgen]a, adic\ iertarea
p\catelor celor care mai întîi au plecat la cruciade, s\-[i dea via]a pentru
credin]a în Biseric\, apoi a celor care au sus]inut cruciadele într-un fel sau altul
[i, în sfîr[it, a celor care fac dona]ii b\ne[ti pentru nevoile Bisericii : de aici nu
mai este decît un pas pîn\ la vinderea, cu pre]uri diferite, de formulare scrise,
menite s\ mîntuiasc\ de p\cate). ~n leg\tur\ cu acest mijloc de justificare s-a
disociat protestantismul de Biserica veche, modului ei formal de mîntuire a
sufletului opunîndu-i justificarea prin credin]\, adic\ printr-un act de conversiune vie, l\untric\.
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împotriva con[tiin]ei lor. {i chiar a[a am [i procedat. Am c\utat s\
îndrept\m ce ai f\cut Tu, punînd la temelia faptei Tale miracolul,
taina [i autoritatea. {i oamenii s-au bucurat c\ sînt din nou mîna]i ca
o turm\ [i c\, în sfîr[it, inima lor a fost u[urat\ de povara unui dar
funest, care le adusese numai necazuri 1. Am avut ori nu dreptate s\
proced\m a[a, propov\duind înv\]\tura aceasta oamenilor, spune !
Crezi, oare, c\ noi n-am iubit omenirea, de vreme ce am în]eles cu
atîta umilin]\ sl\biciunile ei [i am c\utat din toat\ inima s\-i u[ur\m
povara, îng\duind firii sale nevolnice chiar [i p\catul, cu condi]ia s\ fie
s\vîr[it cu [tirea noastr\ ? De ce mai vii acum s\ ne tulburi ? De ce m\
prive[ti în t\cere cu ochii T\i blînzi, convins c\ dreptatea e de partea
Ta ? Mai curînd a[ vrea s\ Te v\d mînios, nu-mi trebuie dragostea Ta,
pentru c\ nici eu nu Te iubesc. De ce a[ încerca s\ m\ prefac ? Nu-mi
dau seama, oare, cu cine vorbesc ? {tii dinainte tot ce a[ avea s\-}i
spun, o citesc în ochii T\i. Cum a[ putea, oare, s\ ascund de Tine taina
noastr\ ? Poate c\ vrei totu[i s-o auzi din gura mea. Atunci ascult\ : noi
nu sîntem cu Tine, ci cu el, asta e toat\ taina noastr\ !... Am primit din
mîinile lui ceea ce Tu ai lep\dat cu indignare, darul din urm\, pe care
el }i l-a oferit atunci, cînd }i-a înf\]i[at împ\r\]iile p\mînte[ti. Noi am
primit de la el Roma [i spada Cezarului.
Cu aceste cuvinte începe dezv\luirea ideii catolice particulare din
istorie. Tot ce s-a spus mai înainte are o valoare absolut general\,
adic\ reprezint\ dialectica cre[tinismului în fundamentul s\u, acela[i
pentru to]i credincio[ii, în leg\tur\ cu relevarea naturii umane, cu
judecarea [i compasiunea fa]\ de ea. Dezvoltîndu-se în continuare [i,
în sfîr[it, încheindu-se cu ideea despre rînduiala religioas\ a destinelor
omene[ti pe p\mînt, rînduial\ definitiv\ [i general\, aceast\ dialectic\,
cu des\vîr[ire abstract\ pîn\ acum, a coincis cu faptul istoric care îi
corespunde [i l-a atras f\r\ voie în sine, prin întors\turi de gîndire
cuplate cu cele mai importante tr\s\turi ale realit\]ii. Este un fapt al
Bisericii catolice, cu n\zuin]ele ei universale, cu for]a ei exterioar\
unificatoare ; este s\mîn]a cre[tin\ crescut\ pe terenul vechiului p\gînism.
Men]ionînd c\ lucrarea lor înc\ nu a fost dus\ la bun sfîr[it, c\ ei
doar au început, Inchizitorul î[i exprim\ totu[i convingerea c\ aceasta
va fi finalizat\ : va mai trece înc\ mult\ vreme pîn\ atunci, spune el,
[i pîn\ atunci lumea va mai avea înc\ multe de îndurat, dar pîn\ la
urm\ ne vom atinge ]elul [i vom fi cezari, dup\ care ne vom gîndi la
fericirea omenirii 2. {i cu toate acestea, Tu ai fi putut s\ prime[ti pe
loc spada Cezarului. Pentru ce ai lep\dat de la Tine acest ultim dar ?
Primindu-l, ai fi împlinit toate n\zuin]ele oamenilor pe p\mînt : le-ai fi
dat un st\pîn c\ruia s\ i se închine, încredin]`ndu-i propriile lor
con[tiin]e, [i le-ai fi pus la îndemîn\ mijlocul de a se uni cu to]ii laolalt\,
1. Adic\ libertatea [i distingerea liber\ a binelui de r\u.
2. Idee ce îi apar]ine exclusiv lui Dostoievski [i nu Romei, care, în epocile vechi
[i noi, dac\ aspira la domina]ia universal\, nu aspir\ cîtu[i de pu]in pentru
fericirea oamenilor. Din acest exemplu se poate vedea cel mai bine cum
într-un fapt istoric Dostoievski î[i împlete[te propriul suflet, gîndirea sa deosebit\ [i personal\.
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într-un furnicar în care nu încap divergen]e 1. Fiindc\ necesitatea
al\tur\rii este cea de-a treia [i ultima pricin\ de fr\mîntare pentru
oameni 2. Umanitatea a dorit dintotdeauna s\ se organizeze într-o
asocia]ie unitar\. Multe popoare au avut o istorie glorioas\, dar cu cît
acele popoare se aflau la un nivel de civiliza]ie mai înalt, cu atît erau
mai nefericite, fiindc\ sim]eau mai adînc decît altele necesitatea asocierii
tuturor oamenilor. Marii cuceritori, de talia lui Tamerlan sau Ginghis-han,
au str\b\tut ca o vijelie p\mîntul, în dorin]a de a-[i întinde st\pînirea
asupra întregului univers, dar [i ei, fie chiar incon[tient, au exprimat
aceea[i nest\vilit\ aspira]ie a omenirii spre o asociere general\. Primind
domina]ia lumii [i purpura Cezarului, Tu ai fi întemeiat o împ\r\]ie
universal\, statornicind în acela[i timp pacea pe toat\ fa]a p\mîntului.
Fiindc\ cine altul ar putea fi în m\sur\ s\ st\pîneasc\ oamenii, decît
acela care le st\pîne[te cugetul [i în mîinile c\ruia se afl\ pîinea lor ?
Noi am primit, a[adar, spada cezarului [i, o dat\ cu asta, fire[te, ne-am
lep\dat de Tine pentru a-l urma pe el .
Astfel, în sfaturile înfrico[atului [i preaiscusitului Duh, care l-a
ispitit pe Iisus în pustiu, erau con]inute taina istoriei universale [i
r\spunsul la cele mai profunde necesit\]i ale naturii umane ; sfaturile
erau criminale, dar aceasta pentru c\ îns\[i natura uman\ este deja
dec\zut\. {i nu exist\ alt mijloc pentru a r\spunde cerin]elor ei decît
crima, nu exist\ posibilitatea, prin alt mijloc, s\ rînduie[ti, s\ fere[ti [i
1. Avem deja un limbaj [i ni[te idei elaborate de Dostoievski, care sun\ cam
ciudat pe buzele Inchizitorului, în secolul al XVI-lea. Furnicarul, Palatul de
cristal [i Cote]ul sînt cele trei expresii plastice ale unirii universale a oamenilor
[i ale potolirii lor, care la Dostoievski au fost luate pentru prima dat\ în discu]ie
în ~nsemn\ri din subteran\. Cote]ul este realitatea s\rman\ [i lipsit\ de confort,
care este totu[i preferabil\ în raport cu orice altceva, pentru c\ este fragil\,
poate fi oricînd d\rîmat\ [i schimbat\, astfel c\, necorespunzînd necesit\]ilor
secundare ale naturii umane, corespunde particularit\]ii ei principale [i esen]iale :
voin]ei libere, capriciului, care nu se stinge în individ. Palatul de cristal este
edificiul vie]ii umane, artificial, cl\dit pe principiile ra]iunii [i artei, edificiu care
e mai r\u decît orice realitate, întrucît, satisf\cînd toate necesit\]ile omene[ti,
nu corespunde uneia, principale : necesit\]ii dorin]ei individuale, deosebite ;
acest edificiu strive[te personalitatea. ~n ~nsemn\ri din subteran\ este refuzat\
cea de-a doua formul\ [i r\mîne prima, din pricina faptului c\ omului îi lipse[te
cea de-a treia, Furnicarul : prin aceast\ denumire se în]elege unirea general\
[i armonioas\ a fiin]elor de o anumit\ specie, unire fundamentat\ pe prezen]a
în ele a instinctului, comun [i infailibil, de construire a locuin]ei. Cu asemenea
instincte sînt dotate toate animalele ce tr\iesc în comunit\]i (furnicile), dar
omul nu-l are ; de aceea, în timp ce animalele construiesc întotdeauna [i
pretutindeni acelea[i bîrloguri, la fel de pa[nic, omul construie[te peste tot în
mod diferit, se transform\ ve[nic o dat\ cu dorin]ele [i no]iunile lui : [i de
îndat\ ce se apuc\ de construit ceva universal, se scindeaz\ în reprezentan]ii
s\i  unici [i personali , f\cînd-o cu du[m\nie [i ur\ de moarte. Aceste trei
formule trebuie s\ ni le amintim mereu cînd citim operele lui Dostoievski.
2. Trebuie s\ discernem între aceast\ unire [i închinarea general\ a con[tiin]ei
umane fa]\ de ceva, despre care s-a vorbit mai sus. Aceea a fost unirea l\untric\,
sufleteasc\ a oamenilor, pe cînd aici se vorbe[te despre unirea lor exterioar\,
despre via]a social-istoric\ armonioas\. ~ntre aceste no]iuni exist\ un raport de
corela]ie, nu unul de coinciden]\ ; corespunzîndu-[i reciproc precum trupul [i
sufletul, ele sînt p\r]i dintr-o a treia entitate, din armonia universal\ de vie]i
omene[ti.
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s\ comp\time[ti semin]ia de fiin]e denaturate, decît luînd drept baz\
aceast\ denaturare ; turma lor r\zle]it\ trebuie adunat\ printr-o idee
denaturat\, a c\rei minciun\ s\ corespund\ minciunii naturii lor.

XVI
Niciodat\ nu a existat mai mult\ disperare decît cea care s-a infiltrat
în aceast\ idee ciudat\ [i foarte greu de comb\tut. Putem spune c\ e
cea mai trist\ idee care a trecut vreodat\ prin con[tiin]a omeneasc\ [i
c\ pagina citat\ este cea mai grea din întreaga literatur\ universal\. Ea
se [i sfîr[e[te cu disperarea total\, cu pr\bu[irea minciunii, înd\r\tul
c\reia nu exist\ nici un adev\r, cu spulberarea mirajului datorit\ c\ruia
doar pot tr\i oamenii. Aceste lucruri sînt enun]ate ca tîlcuire la cuvintele
mistuitoare din capitolele 12, 17 [i 18 din Apocalipsa Sf. Ioan, în care,
conform explica]iilor teologilor, sînt reprezentate alegoric, în imaginea
Femeii, destinele pe p\mînt ale Bisericii Vechiului [i Noului Testament.
Iat\ cuvintele respective :
{i s-a ar\tat pe cer un semn mare : o femeie înve[mîntat\ cu
soarele [i luna era sub picioarele ei [i pe cap purta cunun\ din
dou\sprezece stele. {i era îns\rcinat\ [i striga, chinuindu-se [i smucindu-se ca s\ nasc\.
{i alt semn s-a ar\tat pe cer : iat\ un balaur mare, ro[u, avînd [apte
capete [i zece coarne, [i pe capetele lui, [apte cununi împ\r\te[ti.
Iar coada lui tîra a treia parte din stelele cerului [i le-a aruncat pe
p\mînt. {i balaurul st\tu înaintea femeii, care era s\ nasc\, pentru ca
s\ înghit\ copilul, cînd îl va na[te.
{i a n\scut un copil de parte b\rb\teasc\, care avea s\ p\storeasc\
toate neamurile cu toiag de fier. {i copilul ei fu r\pit la Dumnezeu [i
la tronul Lui.
Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc g\tit de Dumnezeu, ca s\
o hr\neasc\ pe ea, acolo, o mie dou\ sute [i [aizeci de zile...
~n continuare este descris\ soarta balaurului : {i a fost aruncat
balaurul cel mare, [arpele cel de demult, care se cheam\ diavol [i satana,
cel ce în[al\ toat\ lumea (...) {i am auzit glas mare, în cer, zicînd :
Acum s-a f\cut mîntuirea [i puterea [i împ\r\]ia Dumnezeului nostru [i
st\pînirea Hristosului S\u, c\ci aruncat a fost pîrî[ul fra]ilor no[tri, cel
care îi pîra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua [i noaptea. {i ei
l-au biruit prin sîngele Mielului [i prin cuvîntul m\rturiei lor [i nu [i-au
iubit sufletul lor, pîn\ la moarte (...).
Iar cînd a v\zut balaurul c\ a fost aruncat pe p\mînt, a prigonit pe
femeia care n\scuse pruncul. {i femeii i s-au dat cele dou\ aripi ale
marelui vultur, ca s\ zboare în pustie, la locul ei, unde e hr\nit\ acolo
o vreme [i vremuri [i jum\tate de vreme, departe de fa]a [arpelui. {i
[arpele a aruncat din gura lui, dup\ femeie, ap\ ca un rîu ca s-o ia apa.
{i p\mîntul i-a venit femeii într-ajutor, c\ci p\mîntul [i-a deschis gura
sa [i a înghi]it rîul pe care-l aruncase balaurul din gur\.
{i balaurul s-a aprins de mînie asupra femeii [i a pornit s\ fac\
r\zboi cu ceilal]i din semin]ia ei, care p\zesc poruncile lui Dumnezeu
[i ]in m\rturia lui Iisus.
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Apoi imaginile se schimb\ ; apare o nou\ vedenie, despre care am
vorbit deja mai sus : din apele m\rii iese o fiar\, c\reia balaurul îi
transmite puterea [i st\pînirea sa. Evident, tocmai prin aceasta, balaurul
se ridic\ la r\zboi cu cei ce p\streaz\ poruncile lui Dumnezeu. Tot
p\mîntul o urm\re[te cu uimire ; popoarele se închin\ în fa]a puterii ei
miraculoase, pentru c\ fiara face semne mari [i chiar face focul s\ se
pogoare din cer. ~[i pune pecetea pe oameni [i este primit\ de to]i ale
c\ror nume nu sînt scrise în cartea vie]ii Mielului. Vedenia se modific\
iar\[i : apare Mielul c\znit de la zidirea lumii, al\turi de cei o sut\
patruzeci [i patru de mii de r\scump\ra]i prin sîngele Lui, care nu s-au
întinat cu tina lumii. Vine în zbor un ~nger, ducînd în mîini ve[nica
Evanghelie ca s-o binevesteasc\ celor ce locuiesc pe p\mînt [i la tot
neamul [i semin]ia [i limba [i poporul. Dup\ el vine alt ~nger, zicînd :
A c\zut, a c\zut Babilonul, cetatea cea mare, care a ad\pat toate
neamurile din vinul furiei desfrîn\rii sale. Aceasta este prima prevestire
a marii pr\bu[iri, a c\rei zugr\vire înc\ urmeaz\, dar care deja se apropie.
Apare un nor alb [i, pe nor, Cel asemenea Fiului Omului, ]inînd în
mîn\ o secer\ ascu]it\. ~ngerul îi spune : Trimite secera [i secer\, c\ a
venit ceasul de secerat, fiindc\ s-a copt seceri[ul p\mîntului. {i marele
seceri[ se s\vîr[e[te. Apoi se arat\ alt semn : biruitorii fiarei [i ai
chipului ei [i ai num\rului numelui ei, stînd în picioare pe marea de
cristal [i avînd al\utele lui Dumnezeu, cîntau cîntarea lui Moise, robul
lui Dumnezeu, [i cîntarea Mielului, zicînd : Mari [i minunate sînt
lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule, Atot]iitorule ! Drepte [i adev\rate
sînt c\ile Tale, ~mp\rate al neamurilor ! Cine nu se va teme de Tine,
Doamne, [i nu va sl\vi numele T\u ? C\ci Tu singur e[ti sfînt [i toate
neamurile vor veni [i se vor închina înaintea Ta, pentru c\ judec\]ile
Tale s-au f\cut cunoscute ! Dup\ aceea, ies [apte ~ngeri, care ]in în
mîini [apte cupe ale mîniei lui Dumnezeu [i le vars\ asupra p\mîntului.
Urgiile îi lovesc pe oamenii care se închinau chipului fiarei [i aveau
semnul fiarei, toat\ natura î[i altereaz\ însu[irile, iar suferin]ele cresc
din ce în ce mai mult : {i au hulit numele lui Dumnezeu, Care are
putere peste urgiile acestea [i nu s-au poc\it ca s\-I dea slav\. Cînd al
cincilea ~nger [i-a v\rsat cupa pe scaunul fiarei, în împ\r\]ia ei s-a
f\cut întuneric [i oamenii î[i mu[cau limbile de durere. {i au hulit pe
Dumnezeul cerului din pricina durerilor [i a bubelor lor, dar de faptele
lor nu s-au poc\it. Cînd a fost v\rsat\ pe lume ultima cup\, din
templul tainic din ceruri, unde se afl\ tronul lui Dumnezeu, s-a auzit
un glas zicînd : S-a f\cut ! [i dup\ aceea începe vedenia cu judecarea
desfrînatei :
{i a venit unul dintre cei [apte îngeri, care aveau cele [apte cupe,
[i a gr\it c\tre mine, zicînd : Vino s\-]i ar\t judecata desfrînatei celei
mari, care [ade pe ape multe,
Cu care s-au desfrînat împ\ra]ii p\mîntului [i cei ce locuiesc pe
p\mînt s-au îmb\tat de vinul desfrîn\rii ei.
{i m-a dus, în duh, în pustie. {i am v\zut o femeie [ezînd pe o fiar\
ro[ie, plin\ cu nume de hul\, avînd [apte capete [i zece coarne.
{i femeia era îmbr\cat\ în purpur\ [i în stof\ stacojie [i împodobit\
cu aur [i pietre scumpe [i cu m\rg\ritare, avînd în mîn\ un pahar de
aur, plin de urîciunile [i necur\]eniile desfrîn\rii ei.
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Iar pe fruntea ei e scris nume tainic : Babilonul cel mare, mama
desfrîna]ilor [i a urîciunilor p\mîntului.
{i am v\zut o femeie, beat\ de sîngele sfin]ilor [i de sîngele mucenicilor lui Iisus, [i v\zînd-o, m-am mirat cu mirare mare.
V\zîndu-l c\ se mir\, ~ngerul îi d\ l\muriri :
Apele pe care le-ai v\zut [i deasupra c\rora [ade desfrînata sînt
popoare [i gloate [i neamuri [i limbi.
{i cele zece coarne pe care le-ai v\zut [i fiara vor urî pe desfrînat\ [i
o vor face pustie [i goal\ [i carnea ei o vor mînca [i pe ea o vor arde în foc.
C\ci Dumnezeu a pus în inimile lor s\ fac\ voia Lui (...)
Iar femeia pe care ai v\zut-o este cetatea cea mare care are st\pînire
peste împ\ra]ii p\mîntului.
Dup\ aceea urmeaz\ vedenia judec\]ii asupra desfrînatei triumf\toare, din pricina c\reia toate neamurile s-au r\t\cit cu pref\c\toria
ei (18, 23), care a stricat p\mîntul cu desfrînarea ei, iar negu]\torii,
îmbog\]i]i datorit\ ei, vor sta departe, de frica chinurilor ei, plîngînd
[i tînguindu-se, b\tîndu-se cu pumnii în piept, strigînd cu am\r\ciune
[i uimire : Care cetate era asemenea cu cetatea cea mare !
Ca s\ în]elegem mai bine aceste cuvinte, trebuie s\ observ\m c\,
dup\ judecata asupra desfrînatei, la ultimul r\zboi cu fiara [i cu
popoarele care i s-au închinat ei, doborîte de urgii, dar înc\ nebiruite,
coboar\ ~mp\ratul împ\ra]ilor [i Domnul domnilor [i cu privire la El
se repet\ (19, 15) cuvintele spuse despre pruncul n\scut de Femeie,
pe care a vrut s\-l înghit\ Fiara, dar a fost luat la Dumnezeu.
Acum vom continua discursul Inchizitorului, f\r\ s\ mai facem
întreruperi. Spunînd c\ el [i ciracii s\i, respingîndu-l pe Hristos [i
acceptînd sfaturile Diavolului, vor pune st\pînire pe con[tiin]a oamenilor, pe spada [i împ\r\]ia cezarului, zugr\ve[te astfel atitudinea
omenirii, pentru care se înf\ptuiesc toate acestea :
O, vor mai trece înc\ veacuri de bicisnic\ domnie a gîndirii libere,
a [tiin]ei [i antropofagiei, fiindc\, de vreme ce au început s\ ridice
Turnul Babel f\r\ noi, vor ajunge, în cele din urm\, la antropofagie.»
{tiin]a, ca o cunoa[tere exact\ a realit\]ii nu con]ine nici un fel de
principii morale, care s\ tempereze excesele, [i construind cu ajutorul
ei cl\direa definitiv\ a vie]ii omene[ti, nu se poate nega c\, la nevoie,
se va întrebuin]a [i ceva crud sau criminal. Ideea lui Malthus (împ\rt\[it\ [i de un gînditor ca J.S. Mill) [40], pentru clasele muncitoare, singurul
mijloc de a men]ine salariile la un anumit nivel este ab]inerea muncitorilor de a se c\s\tori [i de a avea o familie, ca s\ nu-[i sporeasc\ num\rul,
altfel spus, coborîrea unei uria[e mase de femei la gradul de accesoriu
al bine cunoscutei func]ii masculine, aceast\ idee, deci, poate servi
drept exemplu pentru a ar\ta cruzimea [i imoralitatea gîndirii teoretice,
cît de departe poate ajunge ea cînd nu-i închide gura legea religioas\
nestr\mutat\. {i într-adev\r, întrucît [tiin]a îns\[i a descoperit mijloacele
de a muri f\r\ durere (doze m\rite de substan]e anestezice), de ce nu
[i-ar face apari]ia un nou Malthus, la fel de însufle]it de dragostea de
aproapele ca [i primul, care s\ spun\ c\ oamenii se pot c\s\tori,
îns\ copiii rezulta]i din aceste c\s\torii trebuie mînca]i, lucru pe care
nu e neap\rat\ nevoie s\-l fac\ p\rin]ii, totul se va desf\[ura f\r\
suferin]\ [i va deveni avantajos pentru omenire.
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Abia atunci, continu\ Inchizitorul, fiara se va tîrî la picioarele
noastre [i le va linge supus\, stropindu-le cu lacrimi de sînge. {i noi o
vom înc\leca [i vom în\l]a cupa, iar pe cup\ va fi s\pat cuvîntul Tain\.
Atunci, numai atunci se va statornici împ\r\]ia p\cii [i a fericirii
omene[ti. E[ti mîndru de ale[ii T\i, dar Tu nu ai în jurul T\u decît
pu]ini ale[i, în timp ce noi vom ajunge s\-i mul]umim pe to]i. {i pe
urm\, gînde[te-Te : cî]i din cei ale[i sau din cei tari de înger, care ar
putea s\ fie cîndva ale[ii T\i, nu vor fi obosit a[teptîndu-Te, cî]i din ei
nu-[i îndreapt\ [i nu-[i vor mai îndrepta for]ele [i ardoarea inimii
spre un alt ogor, sfîr[ind prin a ridica steagul libert\]ii lor împotriva Ta
~nsu]i ? Dar cine altul decît Tine a în\l]at acest steag ?
Sînt cuvinte uimitoare, e în]elegerea profund\ a întregii mi[c\ri
antireligioase, adoptat\ de marile inteligen]e europene din ultimele
secole, înso]ite de recunoa[terea for]ei [i generozit\]ii lor, de triste]ea
pentru ei, dar în acela[i timp [i de divulgarea erorilor lor.
Pe cînd noi vom d\rui tuturor fericirea [i nimeni atunci nu se va
mai r\zvr\ti, oamenii nu se vor mai c\s\pi unii pe al]ii, a[a cum se
c\s\pesc în fiece clip\ [i în tot locul, acum, în numele libert\]ii
propov\duite de Tine. O, noi vom izbuti s\-i convingem c\ nu vor
putea ajunge cu adev\rat liberi decît atunci cînd vor renun]a de
bun\voie la libertatea lor în favoarea noastr\ [i cînd ni se vor supune
cu des\vîr[ire nou\ ! Vom avea, oare, dreptate, sau vom r\mîne de
minciun\ ? Se vor convinge, îns\, c\ dreptatea e de partea noastr\ cînd
î[i vor aminti în ce cumplit\ sclavie [i în ce fr\mîntare îi împinsese
libertatea Ta. Deplina independen]\, gîndirea liber\ [i [tiin]a îi vor
înfunda într-o jungl\ atît de încîlcit\ [i le vor pune în fa]\ asemenea
miracole [i taine atît de bine ferecate, încît unii dintre ei  cei r\zvr\ti]i
[i aprigi  î[i vor face singuri seama 1, iar al]ii  [i ei r\zvr\ti]i, dar
nevolnici  se vor nimici unii pe al]ii 2, iar restul  cei bicisnici [i
neferici]i  se vor tîrî la picioarele noastre, m\rturisind în gura mare :
«Da, a]i avut dreptate, voi singuri st\pîni]i taina Lui, de aceea ne-am
întors la voi, izb\vi]i-ne de noi în[ine» 3.
Aceast\ mîntuire se va dezv\lui în supunerea absolut\ [i în lipsa de
voin]\ a maselor. Nimic nou nu le vor oferi în]elep]ii care le-au
confiscat libertatea ; dar ceea ce mai înainte era irealizabil, vor atinge,
dirijîndu-le cu în]elepciune voin]a [i repartizîndu-le munca :
Primind pîinea din mîna noastr\, î[i vor da seama, fire[te, c\ nu
facem decît s\ lu\m pîinea lor, pe care au dobîndit-o ei în[i[i prin
munca bra]elor, [i s-o împ\r]im între ei ; [i-[i vor da seama deopotriv\
1. Ideea teoretic\ ce justific\ autonimicirea [41] este expus\ de Dostoievski în
Jurnalul de scriitor, pornind de la o sinucidere.
2. O idee asem\n\toare vezi în Demonii, [i anume cuvintele pe care Kirillov i le
spune lui Piotr Verhovenski, înainte de a se sinucide : A-l ucide pe altul ar fi
cel mai mîr[av punct al bunului meu plac, [i în aceast\ propunere te v\d pe
de-a-ntregul. Eu nu sînt ca tine : eu vreau punctul cel mai înalt [i pe mine m\ voi
ucide [42].
3. Problema principal\ a istoriei  care, atunci cînd subiectul [i obiectul se
contopesc ([i mîntuitul [i mîntuitorul sînt oameni), este irezolvabil\, se rezolv\
aici doar prin separa]ie (în religie, unde cel mîntuit este om, iar mîntuitorul este
Dumnezeu).
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c\ nu-i vorba de nici o minune la mijloc, c\ noi nu prefacem pietrele
în pîine, dar nu se vor bucura atît de pîine, cît mai ales pentru c\ o
primesc din mîna noastr\ ! Fiindc\ î[i vor aduce aminte, desigur, c\
odinioar\, înainte de venirea noastr\, pîinea pe care o cî[tigau prin
puterea bra]elor se preschimba în piatr\ din clipa cînd o luau în mîn\
[i c\, de cînd s-au întors la noi, pietrele din mîna lor s-au pref\cut
iar\[i în pîine.
Acest lucru se spune în zilele noastre, cînd, în condi]iile concuren]ei
libere, în pofida cantit\]ii uria[e de alimente produse, imense mase
populare de-abia î[i duc zilele, [i totul dispare undeva, se risipe[te, se
pierde ca urmare a dorin]elor [i ac]iunilor umane nepuse de acord.
Dimpotriv\, cînd se vor tempera dorin]ele celor care huzuresc acum [i
munca omenirii se va armoniza într-un întreg, chiar dac\ aceast\ munc\
va fi împov\r\toare (cum este acum pretutindeni), alimentele produse
vor fi suficiente pentru existen]a lipsit\ de griji a tuturor.
{i atunci se vor dumeri pe deplin ce mult înseamn\ s\ te supui pe
veci 1 ! Atîta timp îns\ cît oamenii nu vor în]elege lucrul acesta, vor fi
neferici]i. Spune-mi, cui i se datoreaz\ în primul rînd incapacitatea lor
de a în]elege ? Cine a f\rîmi]at turma [i a împr\[tiat-o pe c\i necunoscute ? Turma se va aduna îns\ la loc [i se va supune iar\[i, de ast\
dat\ pentru totdeauna. {i atunci noi vom h\r\zi oamenilor o fericire
tihnit\ [i umil\, o fericire pe m\sura unor fiin]e nevolnice, a[a cum
au fost pl\m\di]i 2. O, ai s\ vezi c\ pîn\ la urm\ vom izbuti s\-i
convingem s\ nu se mai ]in\ mîndri, fiindc\ numai Tu le-ai b\gat
asemenea fumuri în cap cînd ai c\utat s\-i ridici atît de sus ! Noi le vom
dovedi c\ sînt slabi, c\ nu sînt decît ni[te bie]i prunci, dar c\ fericirea
h\r\zit\ copiilor este mai dulce ca oricare alta. {i atunci, cuprin[i de
sfial\, cu ochii a]inti]i spre noi, se vor strînge în jurul nostru înfrico[a]i,
ca ni[te pui sub aripile clo[tii. Privindu-ne cu admira]ie [i în acela[i
timp cu un fior de spaim\, se vor sim]i mîndri de noi, v\zînd cît sîntem
de puternici [i de inteligen]i [i cît de lesne am izbutit s\ domesticim o
turm\ n\b\d\ioas\ de milioane [i milioane de capete. Vor tremura
zgribuli]i în fa]a mîniei noastre, gîndurile lor vor fi din ce în ce mai
timide, ochii  ve[nic înroura]i de lacrimi, ca la copii sau la femei,
pentru ca, la un singur gest din partea noastr\, s\ treac\ tot atît de u[or
la veselie [i rîs, cu chipurile luminate de o bucurie copil\roas\ [i cu
cîntece fericite pe buze 3. Nici vorb\ c-o s\-i punem s\ munceasc\, dar
în orele libere vom c\uta s\ le înjgheb\m o via]\ pl\cut\, ca un joc de
copii, cu cîntece naive, cu coruri [i dansuri nevinovate. O, le vom da
voie chiar s\ [i p\c\tuiasc\ 4, [tiindu-i slabi de înger [i bicisnici, [i ei,
la rîndul lor, ne vor iubi ca ni[te copii pentru c\ vom fi fost atît de
toleran]i ! Le vom spune c\ oricare din p\catele lor va fi de bun\ seam\
1. ~n lume un lucru lipse[te, trebuie s\ se realizeze un lucru  supunerea, spune
Dostoievski în Demonii (cu gura lui Piotr Verhovenski).
2. Aceste cuvinte, precum [i cele subliniate pu]in mai jos alc\tuiesc cea de-a treia
idee, central\, a Legendei.
3. Aceast\ relaxare a firii umane este, în esen]\, identic\ reducerii artificiale a
nivelului ei psihic, numai c\ nu se realizeaz\ for]at, ci pa[nic.
4. Criminalitatea în istorie, devenind prev\zut\ [i permis\ în limitele necesarului,
î[i va pierde imediat caracterul primejdios [i amenin]\tor.
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r\scump\rat, de vreme ce a fost s\vîr[it cu învoirea noastr\, [i c\
numai [i numai din dragoste le îng\duim s\ p\c\tuiasc\, luînd asupra
noastr\ pedeapsa ce li se cuvine 1. {i luînd-o asupra noastr\, cu atît mai
vîrtos ei ne vor iubi, ca pe ni[te binef\c\tori ce-i vor fi izb\vit de
povara p\catelor înaintea lui Dumnezeu. ~n schimb, nu vor p\stra nici
o tain\ fa]\ de noi, nu vor c\uta s\ ne ascund\ nimic. {i dup\ cum vor
fi ori nu ascult\tori, le vom permite sau îi vom opri s\ tr\iasc\ cu
so]iile [i ibovnicele lor, s\ fac\ sau nu copii cu ele, [i ei se vor supune
cu drag\ inim\, ferici]i. Cele mai chinuitoare secrete ce le apas\
con[tiin]a ei vor veni s\ ni le m\rturiseasc\ nou\, dezv\luindu-ne tot,
absolut tot ce au pe suflet, [i noi îi vom dezlega ; iar ei vor fi bucuro[i
s\ se încread\ în cuvîntul nostru, pentru c\, bizuindu-se pe noi, vor
sc\pa de o grij\ împov\r\toare [i de înfrico[atul chin la care îi supune
în momentul de fa]\ necesitatea de a alege singuri [i în deplin\ libertate.
~n ultimele cuvinte, mai c\ nu este con]inut\ [i indica]ia cu privire
la posibilitatea de reglare a popula]iei, la cre[terea [i sc\derea num\rului ei, în func]ie de necesit\]ile momentului istoric. Ideea general\ a
acestui pasaj const\ în faptul c\ întreaga anvergur\ a pasiunii va fi
eliminat\ din sînul omenirii [i va fi asumat\, în toat\ profunzimea ei,
de cei care sînt în stare s\-[i reprime orice avînt [i s\ suporte orice
povar\. Astfel, [i toate contradic]iile nerezolvate ale istoriei, [i mi[c\rile
tainice, de neîn]eles ale sufletului omenesc, adic\ tot ce îngreuneaz\
via]a omului pe p\mînt, se vor concentra pe umerii cîtorva, care sînt
capabili s\ suporte cunoa[terea binelui [i a r\ului. S-ar putea spune c\
istoria va t\cea [i c\ va r\mîne numai istoria secret\ a cîtorva suflete
mari [i, desigur, acestei istorii îi este scris s\ nu fie niciodat\ povestit\.

XVII
{i astfel vor fi to]i ferici]i, încheie Inchizitorul, milioane de f\pturi
omene[ti, to]i în afar\ de cei o sut\ de mii, în mîinile c\rora se afl\
destinele lor. Fiindc\ numai noi, de]in\torii secretului, noi singuri vom
fi neferici]i. Vor fi mii de milioane de prunci ferici]i [i o sut\ de mii de
martiri, care-[i vor lua asupra lor povara blestemat\ a cunoa[terii
binelui [i r\ului. Ei vor muri în pace, se vor s\vîr[i din via]\ în numele
T\u, [i dincolo de mormînt nu vor g\si decît moarte 2. Iar noi vom
p\stra cu grij\ secretul [i, pentru fericirea lor, îi vom am\gi, f\g\duindu-le o r\splat\ ve[nic\ în ceruri. Fiindc\, de bun\ seam\, chiar
dac\ lumea de apoi ar exista cu adev\rat, ea nu a fost f\cut\ pentru
f\pturile de seama lor.
~nfumurarea din aceste cuvinte, spuse cu atîta franche]e, este
infailibil\ : înd\r\tul lor se simte o for]\ care într-adev\r ilumineaz\
liber nesfîr[itele drumuri ale istoriei, care a cînt\rit cu precizie în
mîinile sale m\sura inimii omene[ti [i a gîndirii omene[ti. Nu ne
mir\m, ascultînd în continuare cuvintele ce se refer\ la Apocalipsa
Sf. Ioan, din care am citat mai sus :
1. Tot acest tablou al viitoarei vie]i semi-inocente se mai repet\ o dat\ la Dostoievski
în Adolescentul, în discu]ia lui Versilov cu fiul s\u.
2. A se compara tonul [i ideile cu cele din pasajul, indicat mai sus, din Adolescentul.
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Se zice c\, a[a cum s-a prorocit, vei veni din nou printre noi, [i
biruin]a va fi a Ta ; vei veni înso]it de ceata celor ale[i, a celor mîndri
[i puternici ; noi, îns\, vom spune atunci c\ ace[tia nu s-au izb\vit
decît pe ei, în timp ce noi am izb\vit toat\ lumea. Se zice de asemenea
c\ la vremea aceea curva cea mare ce [ade pe fiar\, ]inînd în mîinile
ei cupa tainei, va fi judecat\ [i c\ din nou se vor r\zvr\ti cei nevolnici
[i, sfî[iind purpura de pe ea, îi vor despuia trupul «nemernic». Eu îns\
m\ voi ridica atunci [i-}i voi ar\ta mii de milioane de prunci ferici]i,
care n-au [tiut ce este p\catul. {i noi, cei care am luat asupra noastr\
gre[elile lor, pentru ca s\ poat\ avea parte de fericire, vom veni în fa]a
Ta [i-}i vom spune : Judec\-ne dac\ po]i [i dac\ Te încume]i s-o faci.
Afl\ c\ nu m\ tem de Tine. S\ [tii c\ [i eu am stat în pustie, c\ [i eu
m-am hr\nit cu aguride [i r\d\cini, c\ [i eu am binecuvîntat libertatea
pe care Tu le-ai h\r\zit-o oamenilor, c\ [i eu m\ preg\team s\ ajung în
rîndul ale[ilor T\i, în rîndul celor c\li]i [i puternici cu dorin]a «de a
împlini num\rul». M-am dezmeticit, îns\, [i n-am vrut s\ mai slujesc o
asemenea nebunie. ~napoindu-m\, a[adar, m-am al\turat mul]imii celor
care s-au str\duit s\ îndrepte lucrarea Ta. I-am p\r\sit pe cei mîndri [i
m-am întors c\tre cei umili, pentru a z\misli fericirea lor. A[a va fi,
cum }i-am spus, [i împ\r\]ia noastr\ va lua fiin]\. ~]i repet : mîine chiar
ai s\ vezi cum, la un singur gest din partea mea, turma asta atît de
supus\ se va repezi s\ îngr\m\deasc\ j\raticul la poalele rugului, pe
care î]i vei isp\[i osînda, fiindc\ ai venit s\ ne tulburi. C\ci nimeni pe
lume nu cred s\ fi meritat c`ndva mai mult decît Tine pedeapsa prin
foc ! Mîine deci am s\ Te ard pe rug. Dixi ! 
Inchizitorul se opre[te. ~n lini[tea adînc\ de sub bol]ile închisorii
strîmte, el î[i prive[te Ostaticul [i a[teapt\ r\spunsul Lui. ~l apas\
t\cerea, îl apas\ privirea sfredelitoare [i blînd\, cu care El continu\ s\-l
priveasc\, a[a cum l-a privit [i pe durata discursului. M\car de i-ar
spune ceva amar [i înfrico[\tor, numai s\ nu-l lase f\r\ r\spuns.
Deodat\ Ostaticul se apropie de el [i, t\cut, îl s\rut\ pe buzele lui
ofilite, de b\trîn. E singurul Lui r\spuns. Inchizitorul tresare. Ceva îi
tremur\ în col]ul gurii ; se îndreapt\ apoi spre u[\, o deschide [i
spune : «Du-Te [i s\ nu mai vii... s\ nu mai vii... niciodat\, niciodat\ !»
Ostaticul iese în noaptea ce înv\luie pia]a ora[ului. Noaptea la Sevilla
e atît de neînsufle]it\. De pe cerul negru, stelele str\lucitoare î[i revars\
lumina blînd\ peste p\mîntul tihnit. Ora[ul doarme [i numai b\trînul
st\ în picioare [i prive[te natura adormit\, în dreptul u[ii deschise, cu
cheia grea în mîn\. ~n inim\ arde s\rutul, dar... va r\mîne la vechea
idee [i... ~mp\r\]ia se va zidi.
Astfel se încheie poemul. Veacurile se pun iar\[i în mi[care, mor]ii
se duc în p\mînt [i avem iar\[i în fa]\ noastr\ mica bodeg\, în care cei
doi fra]i, cu o or\ mai înainte, au deschis discu]ia pe marginea unor
probleme îngrijor\toare. ~ns\, orice [i-ar spune acum, noi nu îi vom
mai asculta. Sufletul nostru este plin de alte gînduri, în auzul nostru
r\sun\ ceva ca un cîntec mefistofelic, cîntat, din în\l]imile stelare,
deasupra s\rmanului nostru p\mînt.
Am descompus poemul [i am st\ruit cu gîndul asupra fiec\rui
cuvînt al lui ; dar, iat\, a r\sunat fiecare din ele [i ne r\mîne doar
amintirea întregului, de care înc\ n-am fost con[tien]i pîn\ acum.
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~n primul rînd, ne uime[te complexitatea [i varietatea neobi[nuit\
a poemului, coroborat cu o mare coeziune. Iubirea fierbinte fa]\ de
om se contope[te aici cu dispre]ul absolut fa]\ de om, scepticismul
nem\rginit  cu credin]a înfl\c\rat\, îndoiala în for]ele [ov\ielnice ale
omului  cu credin]a nezdruncinat\ în suficien]a propriilor puteri pentru
orice fapt\ ; în sfîr[it, planul celei mai mari crime care a fost s\vîr[it\
vreodat\ în istorie se întîlne[te cu inefabila în]elegere superioar\ a ceea
ce e drept [i sfînt. ~n poem, totul e neobi[nuit, totul e straniu. E ca [i
cum pîrîia[ele [erpuitoare ale binelei [i r\ului, care curg [i lic\resc în
istorie, împletind desenul ei foarte complicat, s-au rev\rsat unele
într-altele ; [i ca în primul moment, cînd omul a înv\]at s\ le deosebeasc\
[i [i-a început istoria, noi le vedem iar\[i nedesp\r]ite [i, precum el
atunci, sîntem cuprin[i de spaim\ [i nedumerire. Unde-i Dumnezeu,
unde-i adev\rul, unde-i calea ? ne întreb\m, pentru c\ deodat\, cum
înc\ nu ni s-a mai întîmplat, sim]im pieirea noastr\ implacabil\, sim]im
apropierea f\pturii teribile [i dezgust\toare, despre care ni s-au spus
atîtea în versuri [i în proz\, încît am început s\ credem la modul serios
c\ e o simpl\ distrac]ie a fanteziei, [i acum, subit, sim]im atingerea ei
de ghea]\ [i-i auzim glasul. Un om care a tr\it printre noi dar, care,
desigur, nu a sem\nat cu nici unul dintre noi, într-un mod de neîn]eles
[i misterios, a sim]it absen]a real\ a lui Dumnezeu [i prezen]a celuilalt
[i, înainte de a muri, ne-a transmis spaima sufletului s\u, a inimii sale
singuratice, care se zb\tea neputincioas\ din iubire pentru Cel Care nu
este, a inimii care fugea neputincioas\ de cel care este. Toat\ via]a l-a
propov\duit pe Dumnezeu [i, dintre cei care l-au auzit, unii rîdeau de
perseveren]a lui [i erau indigna]i de ideile lui preconcepute, iar al]ii se
înduio[au ar\tînd spre el. Dar el parc\ nu a observat nici indignarea,
nici înduio[area lor. Spunea mereu acela[i lucru [i to]i se mirau c\ el,
care avea în inim\ o idee atît de voioas\, atît de lini[titoare, era tot
timpul atît de posomorît, atît de mîhnit [i îngrijorat. El vorbea despre
bucuria în Dumnezeu, indica religia ca singura salvare pentru omenire,
[i cuvintele lui sunau fierbinte [i p\tima[, încît pîn\ [i natura, pe care
el n-o pomenea în mod obi[nuit, începea parc\ s-o iubeasc\ în acest
timp, îi în]elegea fream\tul, frumuse]ea [i via]a 1. Ca [i cum [i ea se
ofilea din pricina fiorului de ghea]\ emanat din inima lui [i se înviora,
cînd el se descotorosea de acest fior, cel pu]in în sonoritatea cuvintelor
sale. Au existat [i m\rturisiri în cuvintele lui, dar toate au fost neîn]elese. El a l\sat s\-i scape c\ omul care într-adev\r nu-l are pe
Dumnezeu în inim\ e îngrozitor tocmai pentru c\ vine cu numele
Domnului pe buze . Aceste cuvinte au fost citite, dar nimeni nu le-a
priceput în]elesul. {i el a coborît în mormînt, necunoscut, dar nu a luat
cu el taina sufletului s\u ; ca împins de un instinct, înc\ nesim]ind
cîtu[i de pu]in apropierea mor]ii, ne-a l\sat o imagine uluitoare, pe care,
privind-o, în]elegem în sfîr[it totul. {i tu e[ti cu el, aceste cuvinte pe
care, cu am\r\ciune, i le adreseaz\ Aleo[a fratelui s\u, dup\ ce i-a
ascultat povestirea, nici noi nu ne putem ab]ine s\ nu i le adres\m
1. A se compara descrierea naturii (mai precis, prea pu]inele cuvinte despre ea)
din Oameni s\rmani, din ~nsemn\ri din subteran\ etc. cu cuvintele stare]ului
Zosima (Fra]ii Karamazov) [i Makar Ivanovici (Adolescentul).
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autorului, care se afl\ cu atîta eviden]\ în spatele personajului : {i tu
e[ti cu el, cu preaiscusitul [i cumplitul Duh, care, în pustiu, i-a oferit
sfaturi ispititoare Celui Care a venit s\ mîntuie lumea, sfaturi pe care
le-ai în]eles [i tîlcuit atît de bine, de parc\ chiar tu le-ai fi n\scocit !
M\rturisirea dintr-o scrisoare particular\, pe care Dostoievski o face cu
mult timp înaintea scrierii romanului, m\rturisire citat\ de noi mai sus,
[i cuvintele scrise în caietul s\u de însemn\ri cu pu]in timp înaintea
mor]ii : Osanalele mele au trecut prin grea cump\n\, simultan cu trimiterea chiar la Legend\ ; în sfîr[it, absoluta izolare a legendei în roman
[i în acela[i timp pozi]ia central\ pe care o ocup\ nu doar în acesta, ci
[i în întreaga lui oper\  toate acestea nu las\ deloc îndoial\ cu privire
la sensul ei real. Sufletul autorului, pesemne, s-a împletit în toate
rîndurile extraordinare pe care le-am transcris mai sus, chipurile se
amestec\ în fa]a noastr\, transpar unul prin cel\lalt, noi uit\m persoana
vorbitoare din spatele Inchizitorului, nu-l vedem nici m\car pe Inchizitor,
dinaintea noastr\ se afl\ Duhul R\u, cu imaginea tremur\toare [i
ce]oas\ [i, ca acum dou\ mii de ani, î[i dezvolt\ cuvîntul ispititor, pe
care atunci l-a rostit atît de laconic. {i într-adev\r, trebuie s\ vorbeasc\
mai am\nun]it : acum îl ascult\ oamenii [i, în fa]a lor, nu se poate s\
`nchizi istoria în dou\-trei cuvinte.

XVIII
Dialectica lui subtil\, ispititoare [i puternic\ începe cum trebuia s\
înceap\. El se nume[te hulitor, astfel c\ discursul s\u începe cu hula
la adresa omului.
Firea omului... O fi ea, oare, bun\ în esen]a ei [i doar a fost
deformat\ de r\ul adus din alt\ parte ? Sau a fost rea de la început [i
doar se str\duie[te, neputincioas\, s\ se ridice la ceva mai bun ? Iat\
dificultatea, pe care Inchizitorul, rezolvînd-o într-o direc]ie, [i-a fundamentat întreaga lui gîndire. Oare omul e o scînteie care se stinge, sau
este un scrum rece care poate fi doar aprins de o mîn\ str\in\ ? Ce este
el în esen]a lui intim\ ? Iat\ întreb\rile la care trebuie s\ r\spundem
înainte de a ne decide s\ continu\m lupta cu aceast\ dialectic\.
Numai o dat\ i-a tremurat vocea, numai o dat\ l-a luat gura pe
dinainte : cînd a f\cut observa]ia c\ în urma celui care îl va ademeni cu
adev\rat, omul va alerga l\sînd balt\ pîn\ [i pîinile. Aici Tu ai avut
dreptate, a l\sat el s\-i scape. Oare în aceast\ tulburare de-o clip\ nu
s-o fi ar\tat, pentru a se ascunde din nou, adev\rul veritabil ? {i dac\
da, atunci nu exist\ oare mijloace de a-l scoate la lumina con[tiin]ei
noastre clare ?
Dialectica lui se dezvolt\ ispititor : ia ceea ce e mai important, rela]ia
omului cu Dumnezeu, [i, în aceast\ rela]ie, m\soar\ josnicia [i permanen]a pr\bu[irii lui. Stînd în fa]a chipului lui Dumnezeu, între El [i
omenirea cu ale ei destine milenare, el arat\ spre chipul Lui sfînt [i,
men]ionînd c\ pîn\ [i de El a reu[it omul s\-[i bat\ joc, întreab\ de
m\sura adev\ratei lui demnit\]i. S-ar p\rea c\ a te ap\ra înseamn\ aici
s\ nu sim]i sfin]enia imaginii, s\ pierzi orice drept asupra ei numai prin
încercarea de a te justifica ; cum, într-un mod asem\n\tor, mai înainte,
încercarea de a nu renun]a la justi]ia lui Dumnezeu p\rea o ofens\
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îngrozitoare la adresa celor care sufereau f\r\ vin\ în sînul semin]iei
omene[ti. ~ntr-adev\r, avem dinainte un discurs bizar : Divinitatea [i
omul contopit cu Ea se despart implacabil [i orice efort de a împiedica
aceast\ desp\r]ire pare o revolt\ împotriva Divinit\]ii înse[i sau împotriva omului.
Dar prin exemplul desp\r]irii omului de Dumnezeu nu se poate
rezolva problema binelui [i r\ului, pus\, ca fundament, în firea lui.
Parc\ nu exist\ tot atîtea exemple de atrac]ie irezistibil\ a omului spre
Dumnezeu ? Oare mucenicii, pe care, în ajunul monologului s\u,
Inchizitorul i-a ars pe rug, nu au murit pentru acela[i lucru, pentru c\
nu s-au închinat gîndirii lui diavole[ti [i pîn\ la sfîr[it [i-au p\strat
credin]a în adev\r ? Oare plînsetele care s-au auzit în mul]ime, cînd lui
i s-a n\z\rit c\ El, El ~nsu[i a pogorît la ei ca s\ le vad\ amarurile [i
suferin]ele, nu ne spun nimic despre inima omeneasc\ ? Oare cele
cincisprezece veacuri de a[teptare neclintit\ nu înseamn\ nimic ? Cine
va îndr\zni, bizuindu-se pe ni[te minute de pr\bu[ire a oamenilor,
chiar dac\ aceste minute ar ]ine cît veacurile  s\ spunem mai clar,
r\spunzînd direct la întrebarea ascuns\ a autorului : cine poate, v\zînd
dec\derea [i josnicia secolului s\u [i ridicînd indignarea la rangul de
drept, s\ huleasc\ întreaga istorie uman\ [i s\ nu accepte ideea c\, în
totalitatea ei, ea este manifestarea splendid\ [i înalt\ dac\ nu a în]elepciunii omene[ti (lucru de care ne putem îndoi), atunci a n\zuin]ei
dezinteresate spre adev\r [i a dorin]ei neputincioase de a s\vîr[i un
adev\r ?
Dar [i prin exemplele de în\l]ime a spiritului uman, oricît de multe
am aduna, putem doar s\ cl\tin\m valoarea demonstrativ\ a exemplelor contrare, îns\ nu putem nicidecum rezolva problema privitoare
la firea omului, spre care, ca spre centrul lor, tind aceste serii de
fenomene atît de antagonice, care se neag\ reciproc.
Mai este un alt mijloc, mai sigur, care ar putea s\ reverse lumina
cea mai str\lucitoare asupra acestei dificult\]i, de a c\rei rezolvare
într-o direc]ie sau alta depind atît de multe dintre speran]ele [i credin]ele noastre. Eliminînd datele încîlcite [i contradictorii ale istoriei,
cur\]`ndu-l parc\ pe om de sedimentele lor, putem lua firea lui în
puritatea ei primordial\ [i s\ determin\m corela]ia necesar\ cu idealurile eterne, n\zuin]a spre care nu poate fi niciodat\ suspectat\ ; deci,
corela]ia cu adev\rul, cu binele [i cu libertatea.
Ce va fi precedat în con[tiin]a omului : minciuna adev\rului sau
adev\rul minciunii ? Iat\ întrebarea simpl\, al c\rei r\spuns pune [i
bazele rezolv\rii majore a problemei privitoare la întreaga fire uman\.
Aici nu putem ezita : în sine, minciuna este ceva secund, este un adev\r
înc\lcat [i este clar c\, înainte de a fi înc\lcat, adev\rul trebuia s\
existe deja. Astfel, adev\rul este ceva primordial, n\scut de la început,
iar minciuna este ceva ap\rut ulterior. ~n întregime, ea î[i are originea
în istorie ; îns\ originea adev\rului se afl\ în omul însu[i. Adev\rul
izvor\[te din om [i ar fi izvorît ve[nic din el, dac\ omul, în calea lui,
nu ar întîlni piedici, care s\-l abat\ de la adev\r. Dar asta nu arat\ decît
c\ orice minciun\ î[i are cauza în afara omului. Prima mi[care a
omului este întotdeauna o mi[care spre adev\r, [i nu ne putem imagina
altceva dac\ omul este liber, adic\ dac\ nu este întinat de orice influen]e
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str\ine, dac\ ac]ioneaz\ în virtutea alc\tuirii însu[irilor sale. Nu ne
putem închipui c\ primul om, privind lumea înconjur\toare [i sim]ind
prima încîntare în sufletul lui, a spus o minciun\ despre aceast\ lume ;
nu ne putem imagina c\ s-a pref\cut a n-o vedea sau c\, reprimîndu-[i
sentimentul de venera]ie, a spus c\ simte repulsie. {i la fel de fiecare
dat\ cînd omul nu se teme, cînd nu urm\re[te ceva, cînd nici o dorin]\
str\in\ nu-l distrage de la simpla contempla]ie, cum s\ nu rosteasc\ el
doar adev\rul despre obiectul contempla]iei sale ? {i cînd, sub influen]a
fricii sau supunîndu-se unei porniri, spune o minciun\, oare nu simte
de fiecare dat\ un fel de suferin]\, un fel de durere interioar\, care
provine din faptul c\ gîndul lui, în calea-i spre expresia exterioar\, a
fost supus unei influen]e deformatoare ? Oare, pentru a înfiripa minciuna
în tine, pentru a strivi ceva din adev\r sau pentru a-i ad\uga ceva, nu
trebuie s\ depui eforturi de fiecare dat\ ? {i de unde aceste eforturi,
dac\ de la început firea omeneasc\ ar fi înclinat\ atît spre minciun\, cît
[i spre adev\r ?
Deci, între ra]iunea omului, pe de o parte, [i adev\r ca obiectiv
ve[nic de atins, pe de alt\ parte, nu exist\ o simpl\ rela]ie, ci o
corela]ie. Cel de-al doilea termen este la fel de insesizabil prev\zut în
cel dintîi, a[a cum pentru o linie spre care a fost aplecat\ alt\ linie este
insesizabil prev\zut punctul lor îndep\rtat de întret\iere. Minciuna [i
r\t\cirea, adic\ r\ul, nu sînt decît o piedic\ în calea acestei întret\ieri
sau o deviere de la ea ; dar ea nu este ceva de sine st\t\tor, închis în
sine sau compact, care ar trebui sfî[iat de c\tre adev\r. Adev\rul nu
este relativ ; el este interac]iunea normal\ [i simpl\ dintre ra]iunea
omului [i lumea în care acesta tr\ie[te ; dimpotriv\, minciuna este
întotdeauna relativ\ [i particular\ : ea se refer\ la o idee particular\, a
c\rei corectitudine o încalc\. De aceea, a[a cum lumea este integr\, [i
concep]ia asupra lumii poate fi integr\, adic\ un sistem de adev\ruri
armonios reunite ; dimpotriv\, minciuna nu poate fi integrat\ în nici un
sistem, mai ales într-unul în care [i principiile de construc]ie ar fi false.
La orice încercare de a crea idei neap\rat false [i de a le reuni într-un
mod neap\rat fals, ra]iunea va sim]i o suferin]\ insuportabil\ [i, chiar
în\bu[ind-o, nu-[i va atinge totu[i ]elul, va introduce undeva, în construc]ie, f\r\ s\ vrea, un aspect corect ; din contr\, crearea de idei adev\rate [i reunirea lor într-un sistem adev\rat i-a produs întotdeauna [i
îi produce ra]iunii cea mai mare desf\tare, care este [i mai mare pe
m\sur\ ce construc]ia ei se apropie de adev\rul pur [i deplin. Aceast\
suferin]\ [i aceast\ desf\tare indic\ firea adev\rat\ a omului ; ele o
definesc ca bun\, dar numai în starea primordial\ ; dimpotriv\, transformat\ în decursul istoriei, tot ele o arat\ a-[i fi pierdut din str\lucire.
Iat\ de ce, dac\ în [tiin]\ sau filosofie g\sim uneori ceva r\u, fa]\
de care se împotrive[te irezistibil firea noastr\, putem, f\r\ o cercetare
prealabil\, s\ credem c\ acel ceva care produce aceast\ tulburare
con]ine în sine un fals. {i o cercetare mai atent\ a segmentului respectiv, studierea c\ii lui de provenien]\, întotdeauna va duce cu
siguran]\ la descoperirea c\ la r\d\cina acestuia nu se afl\ o idee pur\,
ci una deformat\ de un sentiment str\in, de o team\ sau de un imbold.
Astfel, în pomenita lege a lui Malthus, adev\rul este doar baza ei, c\ în
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anumite epoci popula]ia spore[te în progresie geometric\, iar alimentele produse  în progresie aritmetic\ ; dar este cu des\vîr[ire fals\
cerin]a pervers\ care le impune claselor muncitoare s\ se ab]in\ de la
c\s\torie. ~nd\r\tul acestei cerin]e se afl\ grija ca nu cumva cei ce
huzuresc s\-[i piard\ dreptul la huzur [i spaima ca nu cumva s\racii s\
înceap\, în fine, a muri de foame. Despre prima grij\ putem spune c\
este de[art\, despre cea de-a doua, c\ e pripit\, pentru c\ alte legi, mai
profunde, ale natalit\]ii îi feresc pe oameni de aceast\ catastrof\ ; [i
de[i s-a scurs destul timp istoric ca legea lui Malthus s\-[i înceap\
ac]iunea, totu[i niciodat\ [i nic\ieri p\rin]ii n-au început nici s\-[i
înfulece copiii, nici nu au r\mas nec\s\tori]i, [i întotdeauna au g\sit
hran\ pentru ei [i pentru copiii lor.
~ns\ ideea pur\, în activitatea ei abstract\, poate crea doar binele ;
[i orice [tiin]\ sau filosofie, atîta timp cît nu-[i tr\deaz\ natura, sînt
bune [i des\vîr[ite în fa]a omului [i a lui Dumnezeu. Confuzia dintre
domeniile gîndirii [i sim]irii, deformarea unuia de c\tre cel\lalt genereaz\ tot r\ul care cîndva a putut cîrti chiar [i împotriva propriei firi,
plîngîndu-se de prea marea profunzime a con[tiin]ei sau de impetuozitatea sentimentelor sale.
Dimpotriv\, cînd aceste domenii nu sînt deformate de interven]ia
unuia în cadrul celuilalt, ele ne apar neatinse de r\u. Dup\ ce am
examinat primul domeniu, pe cel al gîndirii, vom trece la al doilea.
Sentimentul, în natura sa ini]ial\, n\zuie[te oare spre bine [i îl
cauzeaz\, sau tinde spre r\u [i îl caut\ ? Iat\ întrebarea al c\rei r\spuns
va continua încercarea de a descoperi firea primordial\ a omului. {i
aici, din nou, dep\[irea dificult\]ii nu poate provoca ezit\ri. Dorin]a de
a-i face r\u cuiva este întotdeauna de r\spuns [i este provocat\ deja de
suferin]ele îndurate din pricina altuia. ~n acest fel, caracterul sentimentului r\u e [i el, în mod necesar, secund [i derivat, ca [i caracterul
minciunii. A[a cum e imposibil s\ ne închipuim c\ primul om, privind
natura, a spus o minciun\ la adresa ei, la fel, e imposibil s\ accept\m
c\ acela[i prim om, sim]ind un al doilea om lîng\ el [i cunoscînd deja
într-un mod sau altul ce înseamn\ durerea [i suferin]a, ar dori ca acest
om s\ fie supus durerii [i suferin]ei ; nu ne putem imagina c\ nu l-ar
împinge de lîng\ copacul care amenin]\ s\-l striveasc\ sau c\ nu l-ar
preveni de adîncimea apei în care o dat\ era [i el cît pe ce s\ se înece,
ori c\ nu l-ar chema sub singurul tufi[ din preajm\, în timpul ar[i]ei
amiezii. {i pretutindeni, ca în aceste exemple, dac\ îl întîlnim pe om în
situa]ia de a nu fi primit r\ul din mediul înconjur\tor sau din trecut,
descoperim c\ firea lui este înclinat\ numai spre bine. Binele este primul
lucru care atrage sentimentul uman, pe cînd r\ul este întotdeauna ceva
secund, impus din exterior. Sentimentul suferin]ei l\untrice sau cel al
bucuriei l\untrice ne pot servi [i aici drept indicii sigure ale adev\rului,
ca [i în sfera con[tiin]ei. Suferin]a pune, tulbure [i nedefinit, st\pînire
pe om [i se amplific\ pe m\sur\ ce r\ul p\trunde în sufletul lui ;
dimpotriv\, senin\tatea înso]e[te via]a binevoitoare, oricîte flageluri
fizice ar cople[i-o. Aici, suferin]a provine din neconcordan]a r\ului cu
firea uman\, iar senin\tatea spiritului  din armonia lor.
Pe calitatea de r\spuns a originii oric\rui r\u se întemeiaz\ [i
concep]ia profund\ privitoare la neîmpotrivirea la r\u : într-adev\r, în
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aceea[i m\sur\ în care aceast\ concep]ie este pus\ în practic\, se
separ\ [i r\ul, disp\rînd din via]\. Ab]inerea de a r\spunde cu r\u la
r\u îl reteaz\ din r\d\cin\ ; ea calmeaz\ în puncte disparate acea
tulburare a pasiunilor ce se cramponeaz\ una de alta, tulburare de
care este deja saturat\ via]a [i în care este încîlcit\ voin]a fiec\rei
persoane. Ab]inerea, dificil\ la început [i absolut insesizabil\ prin
consecin]ele ei, devine cu fiecare pas mai facil\, iar consecin]ele ei
mai palpabile. ~ncetînd a se mai provoca unele pe altele, pasiunile se
potolesc treptat [i fiecare r\u pricinuit, neprovocînd nici un r\spuns,
moare în mod inevitabil. Pentru cei obi[nui]i cu ideea c\ istoria [i tot
farmecul vie]ii constau tocmai din jocul pasiunilor [i c\ e mai bine s\
suport\m r\ul decît s\ ne lipsim de frumuse]ea lui liber\ [i seduc\toare,
putem face observa]ia c\ bucuria de a-]i sim]i puritatea l\untric\ [i
sentimentul armoniei existente între spiritul t\u [i toat\ via]a înconjur\toare vor r\spl\ti din plin inima omeneasc\ pentru pierderea acelui
ceva care o desfat\ acum atît de chinuitor [i de orbe[te.
Cît despre cel de-al treilea aspect al firii umane, voin]a, problema
purit\]ii sau stric\ciunii ei ini]iale se rezolv\ cercetînd dac\ ea se afl\
în concordan]\ cu ultimul mare ideal spre care poate n\zui omul, cu
libertatea. {i aici experien]a mintal\ ofer\ o rezolvare clar\. Libertatea
este activitatea exterioar\ care îi corespunde celei l\untrice, [i ea este
întru totul realizabil\ atunci cînd prima este `n `ntregime urmarea celei
de-a doua. E clar c\, dac\ omul ar putea fi izolat de trecut [i de mediul
înconjur\tor, activitatea lui exterioar\, care trebuie s\-[i aib\ totu[i
cauza ei, ar putea-o avea doar în activitatea psihic\ l\untric\, adic\
voin]a lui, în afara unor influen]e str\ine, este necondi]ionat liber\.
Dar în realitate, cînd omul este legat de trecut [i de mediul înconjur\tor,
activitatea lui exterioar\ înceteaz\ a se mai armoniza cu cea l\untric\,
lucru care întotdeauna se întîmpl\ exact în m\sura în care exteriorul
ac]ioneaz\ asupra lui. Asta înseamn\ c\ diminuarea libert\]ii omului,
în\bu[irea sau denaturarea ei, nu provine din interiorul firii lui, ci din
afar\. Suferin]a, care înso]e[te întotdeauna aceast\ senza]ie de în\bu[ire, ne indic\ [i aici caracterul real pe care îl are acest aspect al
spiritului uman.
Adev\rul, binele [i libertatea sînt idealurile principale [i permanente,
spre realizarea c\rora este îndreptat\ firea omeneasc\ în principalele
sale elemente  ra]iune, sim]ire [i voin]\. ~ntre aceste idealuri [i
alc\tuirea primordial\ a omului exist\ o concordan]\, în virtutea c\reia
omul tinde irezistibil spre ele. {i întrucît în nici un caz idealurile nu pot
fi categorisite drept rele, atunci [i firea uman\, în fundamentul ei
primordial, trebuie recunoscut\ ca fiind bun\, benefic\.

XIX
Tocmai aceasta [i submineaz\ dialectica Inchizitorului. C\ci jugul
Meu e bun [i povara Mea este u[oar\  (Matei 11, 30), a spus Mîntuitorul
despre înv\]\tura Sa. ~ntr-adev\r, plin\ de adev\rul cel mai înalt,
chemîndu-i pe to]i oamenii la unire în iubire, l\sîndu-i omului libertatea
de a urma binele, aceast\ înv\]\tur\, prin tot sensul ei, corespunde la
modul superior firii primordiale a omului [i o treze[te din nou din
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p\catul milenar, care a împov\rat-o cu un jug greu [i odios. A te c\i [i
a-l urma pe Mîntuitor înseamn\ s\-]i dai jos de pe grumaz jugul
resping\tor ; înseamn\ s\ te sim]i la fel de bucuros [i de u[or cum se
sim]ea omul în prima zi a facerii sale.
Aici se afl\, de altfel, taina rena[terii morale, s\vîr[ite de Hristos în
fiecare din noi, atunci cînd ne adres\m Lui din toat\ inima. ~n afar\ de
lumin\, bucurie, încîntare, nu exist\ alt cuvînt prin care s-ar
putea exprima aceast\ stare deosebit\, tr\it\ de cre[tinii adev\ra]i. De
aceea mîhnirea este considerat\ de Biseric\ drept un p\cat atît de
greu : ea este semnul exterior al îndep\rt\rii de Dumnezeu [i, orice ar
spune omul c\zut în mîhnire, inima lui este departe de Dumnezeu.
Iat\ de ce orice pierderi [i toate nenorocirile exterioare, pentru cre[tinul adev\rat [i pentru o comunitate de oameni care tr\iesc cre[tine[te,
nu înseamn\ mai mult decît vuietul vîntului pentru cei care tr\iesc
într-o cas\ trainic\, bine înc\lzit\ [i luminoas\. Lumea cre[tin\ este
nemuritoare, indestructibil\, în m\sura în care este [i va r\mîne cre[tin\.
Dimpotriv\, germenii distrugerii încol]esc în orice via]\ care, devenind
o dat\ cre[tin\, s-a întors apoi cu fa]a spre alte izvoare ale existen]ei [i
ale vie]ii. Cu toate succesele exterioare, cu toat\ tr\inicia ei aparent\,
aceast\ via]\ se impregneaz\ de adierea mor]ii [i aceast\ adiere î[i
pune pecetea pe fiecare ra]iune individual\, pe fiecare con[tiin]\ în parte.
~n raport cu istoria, Legenda Inchizitorului poate fi considerat\ ca
oglindirea puternic\ [i deplin\ a acestui spirit deosebit. De aici toat\
mîhnirea ei, de aici bezna de nep\truns în care înv\luie întreaga via]\.
Dac\ ar fi adev\rat\, omului i-ar fi imposibil s\ mai tr\iasc\, nu i-ar
mai r\mîne decît s\ moar\, dup\ ce-[i va fi dat singur aceast\ sentin]\
sever\. De fapt, ea se [i sfîr[e[te cu aceast\ disperare. Putem s\ ne
imagin\m acea spaim\ cînd omenirea, a[ezat\ în fine în numele adev\rului suprem, afl\ deodat\ c\ orînduirea ei a fost cl\dit\ pe în[el\ciune,
fapt ce s-a petrecut pentru c\ nu exist\ nici un adev\r în afara aceluia
c\ trebuie s\ te mîntuie[ti [i n-ai cu ce te mîntui. ~n esen]\, chiar sensul
acestei afirma]ii îl au ultimele cuvinte ale Inchizitorului, cuvinte pe care,
în ziua ~nvierii de Apoi a popoarelor, se preg\te[te s\ i le spun\ lui
Hristos : Judec\-m\ dac\ po]i [i dac\ Te încume]i s-o faci. Aici, spaima
[i disperarea sînt bezna ne[tiutorului. Cine sînt eu pe p\mînt [i ce e
p\mîntul, [i la ce bun tot ce facem eu [i ceilal]i ?  iat\ cuvintele care
r\zbat prin textul Legendei. Ele au fost rostite la sfîr[itul ei. La replica
lui Aleo[a : Inchizitorul t\u nu crede în Dumnezeu, \sta-i tot secretul
lui !, fratele îi r\spunde : ~n sfîr[it, acum v\d c-ai în]eles [i tu despre
ce-i vorba.
Aceste spuse definesc situa]ia istoric\ a Legendei. Au trecut de-acum
dou\ mii de ani de cînd marea porunc\ a Mîntuitorului : C\uta]i mai
întîi împ\r\]ia lui Dumnezeu [i dreptatea Lui [i toate acestea se vor
ad\uga vou\  societatea european\ o îndepline[te pe dos, de[i
continu\ s\-[i spun\ cre[tin\. E imposibil s\ nu recunoa[tem c\ la baza
acestei situa]ii se afl\ îndoiala secret\, niciodat\ rostit\ cu voce tare,
fa]\ de divinitatea poruncii : `n Dumnezeu oamenii cred [i i se supun
Lui orbe[te. Tocmai a[a ceva nu vedem : interesele statului, chiar
succesele [tiin]ei [i artei, în sfîr[it, simpla tenta]ie a productivit\]ii 
toate acestea sînt avansate f\r\ gîndul c\ ar trebui s\ li se opun\ ceva ;
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[i tot ce exist\ în via]\ pe deasupra acestora  religia, morala, con[tiin]a
uman\  totul este dat deoparte, strivit de interesele recunoscute drept
supreme pentru omenire. Prin aceast\ schimbare se explic\ toate
marile succese ale Europei în sfera culturii exterioare. Devenind indivizibil\, aten]ia acordat\ aspectelor exterioare s-a aprofundat [i s-a
rafinat în mod firesc ; au urmat descoperiri neb\nuite mai înainte, au
ap\rut inven]ii care, pe bun\ dreptate, îi uimesc chiar [i pe autorii lor.
Toate acestea sînt foarte u[or de în]eles, sînt prea de în]eles, ne puteam
a[tepta la ele înc\ de acum dou\ secole. Dar prea u[or inteligibil e [i
altceva, faptul c\ ele s-au contopit cu întunecarea treptat\ a sensului
superior al vie]ii [i, în sfîr[it, cu pierderea lui total\.
O infinitate nem\rginit\ de am\nunte [i absen]a dintre ele a ceva
principal, care s\ le lege  iat\ tr\s\tura distinctiv\ a vie]ii europene,
a[a cum s-a format în ultimele dou\ secole. Popoarele nu mai sînt
unite prin nici o idee comun\, nici un sentiment comun nu le mai
st\pîne[te, în sînul fiec\rui popor omul î[i vede numai de treaba lui.
Lipsa unui centru armonizator în cadrul muncii continue, în ve[nica
edificare a p\r]ilor care tind spre nic\ieri, nu este decît consecin]a
exterioar\ pe care o are pierderea sensului vie]ii. O alt\ consecin]\ a
ei, l\untric\, este dispari]ia general\ [i implacabil\ a interesului pentru
via]\. Sublima imagine din Apocalips\ unde se spune despre steaua
uria[\, arzînd ca o f\clie, care, la sfîr[itul timpurilor, va c\dea pe p\mînt
[i apele se vor face amare  este mult mai potrivit\ iluminismului noilor
veacuri decît Reformei. Cultura, rezultat\ din eforturile atîtor min]i
superioare din sînul omenirii, nu mai satisface pe nimeni, iar pe cei
care lucreaz\ asupra ei îi mul]ume[te [i mai pu]in. A[a cum mai mult\
cenu[\ rece r\mîne dintr-un foc care-a ars cu flac\r\ mare [i str\lucitoare,
[i aceast\ cultur\ î]i m\re[te cu atît mai mult triste]ea inexplicabil\, cu
cît e[ti mai însetat de ea la început. De aici mîhnirea profund\ a
întregii poezii contemporane, c\reia îi ia locul blasfemia sau du[m\nia ;
de aici caracterul special al ideilor dominante [i filosofice. Tot ce este
întunecat, lipsit de bucurie atrage irezistibil umanitatea contemporan\,
pentru c\ nu mai are bucurie în inim\. Calmul vechii povestiri, veselia
poeziei de alt\dat\, de oricît\ frumuse]e ar fi înso]ite, nu mai intereseaz\ [i nu mai atrag pe nimeni : oamenii se feresc cu s\lb\ticie de
semenii lor, nu suport\ lipsa de armonie dintre impresiile senine venite
din afar\ [i absen]a oric\rei lumini din propriul lor suflet. {i singuratici,
spunîndu-[i p\rerea cu r\utate sau în batjocur\, renun]\ la via]\. {tiin]a
precizeaz\ cifrele acestor renun]\tori, ne arat\ în ce ]\ri [i cînd
acestea cresc sau scad, iar cititorul contemporan, într-un ungher însingurat, se gînde[te f\r\ voie în sinea lui : Ce m\ prive[te dac\ scad sau
cresc, cînd eu n-am cu ce tr\i [i nimeni nu vrea sau nu poate s\-mi
ofere acel ceva cu care a[ putea tr\i !
De aici, apelul îngrijorat [i trist la religie, cu ura înfl\c\rat\ fa]\ de
tot ce o obstruc]ioneaz\ [i cu sentimentul neputin]ei de a se contopi,
în tr\irea religioas\, cu milioanele de oameni care au r\mas departe de
mi[carea iluminist\ a noilor veacuri. ~nfl\c\rarea [i scepticismul, disperarea surd\ [i simpla retoric\ a cuvintelor, cu care, din lips\ de ceva
mai bun, se în\bu[\ necesit\]ile inimii  toate se amestec\ într-un mod
uimitor în aceste avînturi c\tre religie. Via]a seac\ în izvoarele ei [i se
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scindeaz\, se manifest\ contradic]ii de neîmp\cat [i un haos insuportabil în con[tiin]a individual\, iar religia apare ca o sc\pare, înc\
neîncercat\, din toate acestea. Dar harul sentimentului religios se
ob]ine, poate, mai greu decît toate celelalte haruri. Exist\ deja speran]e,
nenum\ratele meandre ale dialecticii le consolideaz\ ; exist\ [i dragoste,
[i disponibilitatea de a-i d\rui aproapelui totul, de a-]i jertfi toat\
fericirea vie]ii tale pentru cea mai mic\ bucurie a lui ; [i întregul
edificiu de dovezi [i sentimente, îngr\m\dite unele peste altele [i
fixate unele de altele, seam\n\ prin ceva cu un palat splendid în care
n-are cine s\ locuiasc\. Secole de prea mare claritate în concep]ii [i
rela]ii, obi[nuin]a [i deja necesitatea de a frecventa cu con[tiin]a
exclusiv sfera lucrurilor demonstrabile [i clare au distrus pîn\ într-atît
orice capacitate de sim]iri [i tr\iri mistice, încît, de[i de ele depinde
chiar mîntuirea, aceast\ capacitate nu se treze[te.
Toate tr\s\turile remarcate s-au impregnat profund în Legend\ : în
istorie, ea este unica sintez\ dintre cea mai înfl\c\rat\ sete de religiozitate
[i absoluta incapacitate pentru aceasta. Apoi, g\sim în Legend\ o profund\
con[tiin]\ a sl\biciunii umane, aproape un dispre] pentru om, [i în
acela[i timp, descoperim iubirea fa]\ de om împins\ pîn\ la disponibilitatea de a-l p\r\si pe Dumnezeu pentru a împ\rt\[i atît înjosirea
omului, s\lb\ticia [i prostia, cît [i suferin]a lui.

XX
R\mîne s\ mai remarc\m înc\ o tr\s\tur\ a acestei Legende : rela]ia
ei cu formele grandioase, în care s-a rev\rsat deja con[tiin]a religioas\
a popoarelor europene. Prin originea, prin caracterul s\u, aceast\
rela]ie este în cel mai înalt grad independent\ : se prea poate ca omul
care a întrerupt orice leg\tur\ cu formele religioase ale oric\rui popor
[i ale oric\rei vremi s\ înceap\, prin îngrijor\rile con[tiin]ei sale, s\ fie
condus spre ideea de religie [i s\ o dezvolte independent, exclusiv din
aceste îngrijor\ri. Strict vorbind, în ideea de religie apar doar accidental
denumirile de cre[tinism [i catolicism ; îns\ din cre[tinism, pentru critic\,
este luat\ doar no]iunea de om ; de la catolicism provine dispre]ul
pentru om [i încercarea teribil\ de a-i înc\tu[a destinele [i voin]a prin
intermediul în]elepciunii [i for]ei individuale. Parc\ sim]ind în aceste
dou\ realit\]i istorice ceva asem\n\tor sie[i, gîndirea, aflat\ într-un
proces furtunos [i irezistibil de desf\[urare, a atras cre[tinismul [i
catolicismul în sfera ei de influen]\, deformîndu-le [i m\cinîndu-le în
turnurile dialecticii, care nu este manevrat\ decît de legile sufletului,
în adîncurile c\ruia a luat na[tere.
Caracterul abstract, generalizator al acestui suflet s-a resim]it în
faptul c\ Legenda doar se sprijin\ pe trebuin]ele l\untrice ale naturii,
îns\ nu lor le r\spunde, ci contradic]iilor istorice. A rîndui destinele
omenirii pe p\mînt, profitînd de sl\biciunile omului  iat\ planul
general al Legendei. {i prin acest aspect, Legenda a coincis cu ceea ce
se putea presupune c\ exist\ într-una din formele deja instaurate de
con[tiin]\ religioas\, [i anume în cadrul Bisericii romano-catolice. De
aici provine subiectul Legendei, canavaua în care sînt inserate ideile.
Ajun[i în acest punct, dup\ ce am deschis discu]ia despre atitudinea
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fa]\ de presupusa idee catolic\, trebuie s\ ne exprim\m opinia asupra
rela]iilor reciproce existente, în general, între cele trei mari Biserici
cre[tine. ~n aceast\ opinie vom descoperi [i punctul definitiv de vedere,
din care trebuie s\ analiz\m aceast\ Legend\ în întregime.
Tendin]a spre universal constituie cea mai general\ [i constant\
caracteristic\ a Bisericii catolice, a[a cum n\zuin]a spre individual [i
particular este tendin]a de baz\ a protestantismului. Dar am gre[i
profund dac\ am presupune c\ aceste tr\s\turi, diferite în fundamentul
lor, sînt originale în interiorul Bisericilor sau c\, într-un mod sau altul,
provin din spiritul cre[tinismului. Universalitatea reprezint\ tr\s\tura
distinctiv\ a raselor romanice, a[a cum individualismul le caracterizeaz\
pe cele germanice ; [i numai din aceast\ pricin\, r\spîndindu-se în Europa
Occidental\, cre[tinismul a adoptat tr\s\turi particulare, întîlnind cele
dou\ tipuri opuse de popoare. ~n orice domeniu, fie c\ este vorba de
fapte singulare sau de cursul general al istoriei, fie c\ ne oprim asupra
dreptului, [tiin]ei sau religiei, vom observa pretutindeni cum ideea
c\l\uzitoare se îndreapt\ spre general într-un caz, iar în cel\lalt spre
particular. Formulele de drept ale Romei antice, abstracte ca [i zeii ei,
sînt la fel de valabile pentru orice popor [i pentru orice perioad\ de
timp ca [i principiile anului 89, orientate spre om, tinzînd ca, pe
dreptul omului, s\ întemeieze [i dreptul francezului. Se manifest\ aici
foarte clar c\utarea universalului, cu convingerea c\ particularul va
putea fi înglobat în acesta. Filosofia lui Descartes, unica mare filosofie
a rasele romanice, încearc\ [i ea s\ reduc\ întreaga varietate a naturii
vii la dou\ mari tipuri de existen]\  la durat\ [i gîndire, a[a cum
Hora]iu [i Boileau încercau s-o reduc\ la regulile simple [i clare din
epoca entuziasmului poetic ; a[a cum Cuiver [43] a redus regnul animal
la cîteva tipuri eterne, a[a cum o întreag\ serie de mari matematicieni
ai Fran]ei au redus cunoa[terea naturii la cea a algebrei, g\sind c\ pîn\
[i figurile geometrice sînt prea concrete. Interesul [i atrac]ia pentru
universal [i o oarecare lips\ de în]elegere a particularului au produs
aceste mari fapte în lumea intelectual\ a raselor latine ; acestora din
urm\ le corespund [i faptele la fel de importante din istoria lor politic\.
Setea de a uni, mai întîi înglobînd [i apoi [tergînd individualul, este setea
nemuritoare a Romei [i a tot ceea ce r\sare din solul ei. Acest instinct
profund, incon[tient [i irezistibil, a silit legiunile romane, în pofida
oric\ror calcule precise, s\ treac\ dintr-o ]ar\ în alta, mai departe [i
mai departe, pentru ca în cele din urm\ s\ ajung\ în locuri care nu mai
puteau fi cuprinse nici cu ochiul, nici cu mintea ; [i tot el i-a atras pe
misionarii unui episcop de la Roma mai întîi în Germania [i Anglia, iar
dup\ cîteva secole pe t\rîmurile îndep\rtate [i necunoscute din Africa
central\, din China interioar\ [i din îndep\rtata Japonie. ~ns\[i Biserica
roman\, ferindu-se cu stricte]e de tot ce este particular, împr\[tiat [i
unic, s-a închis în marile ordine spirituale, [i acest\ închidere este un
fenomen excep]ional în istoria universal\, nelegat de nici o tr\s\tura a
cre[tinismului, fenomen care, în toate formele sale variate [i în epoci
diferite, a ap\rut doar pe solul roman. Ca [i cum spiritul monahal,
spiritul schimniciei [i al izol\rii de lume, mutîndu-se pe acest sol, s-a
r\sp`ndit în lume ca s-o supun\ cerin]elor, no]iunilor, formelor sub care
vede el via]a [i o tr\ie[te. ~n timp ce asce]ii tuturor ]\rilor, timpurilor
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[i popoarelor, ferindu-se de omenirea p\c\toas\, fugeau de ea în
pustiuri [i se mîntuiau acolo, asce]ii Bisericii catolice, strîns uni]i într-un
tot, înaintau spre aceast\ omenire ca s-o conduc\ spre un viitor, pe
care nu [i-l puteau imagina numai pentru ei. La rasele romanice,
aceast\ n\zuin]\ spre universal s-a contopit cu neîn]elegerea individualului, care este un fel de orbire fa]\ de individual, o incapacitate de
a-i examina natura [i de a-i cru]a suferin]ele. Cuvintele legatului roman,
care le-a spus osta[ilor : Ucide]i-i pe to]i, la Judecata de Apoi Dumnezeu
o s\-i separe pe catolici de eretici, au fost rostite, poate, cu prea mult\
îngîndurare ; din cronici [tim precis c\ o[tile crucia]ilor ce înaintau
spre Langedoc erau însufle]ite de un spirit religios atît de în\l]\tor, c\
osta[ii erau atît de serio[i, încît trebuie s\ renun]\m la orice dorin]\ a
noastr\ de a lua aceste cuvinte drept o blasfemie cinic\. Doctrina lui
Calvin, care s-a propagat cu dificultate în Fran]a, era mult mai pu]in
amenin]\toare decît, pentru Germania, flac\ra aprins\ de Luther ; [i,
totu[i, noaptea Sf. Bartolomeu s-a dezl\n]uit chiar în Fran]a. Membrii
aceleia[i familii se nimiceau unii pe al]ii, ca francezii s\ nu se deosebeasc\ de francezi ; la fel cum, dup\ trei secole, pentru alte principii [i
cu aceea[i cruzime, membrii Conven]iei îi nimiceau pe oamenii care se
deosebeau de ei în Fran]a, iar apoi chiar în sînul propriei lor organiza]ii,
resim]ind drept crim\ orice deosebire de convingeri. Dispre]ul pentru
personalitatea uman\, interesul sc\zut pentru con[tiin]a celuilalt, violen]a
fa]\ de om, fa]\ de semin]ie, fa]\ de lume reprezint\ însu[irea originar\,
ce nu poate fi distrus\, a raselor romanice, însu[ire care s-a manifestat
orbe[te în marile evenimente ale Imperiului Roman, în constituirea
statului francez, în r\zboaiele ofensive ale reac]iei catolice [i ale primei
revolu]ii, în cadrul ordinului iezui]ilor, în Inchizi]ie, în socialism 1.
~ntotdeauna [i pretutindeni, cu crucea sau cu tunurile, sub stindardele
republicii sau sub pajurile cezarului, în numele a fel de fel de adev\ruri,
în epoci diferite, popoarele care au sim]it în venele lor sînge roman au
pornit asupra altor popoare pa[nice, pentru ca, f\r\ a privi în adîncul
sufletului lor, s\ le sileasc\ s\ adopte gîndirea, credin]a, organizare lor
social\. Neîndurarea fa]\ de om [i incapacitatea de a-l în]elege, împreun\
cu uria[a aptitudine de orînduire a omenirii au f\cut ca aceste popoare
s\ fie ca un ciment ce leag\ într-un întreg alte p\r]i, uneori incomparabil mai valoroase, dar întotdeauna mai m\runte. Nimic m\re], adev\rat sau sfînt în sine nu a fost creat de geniul roman, cu o singur\
excep]ie, anume leg\tura dintre lucrurile m\re]e, adev\rate [i sfinte pe
care le-au f\urit alte popoare ; îns\, datorit\ acestei leg\turi, lucrurile
amintite, în întregul lor, alc\tuiesc istoria. De aici, for]a de atrac]ie a
formelor pe care le au toate civiliza]iile romanice ; de aici, lirismul,
1. Subîn]elegem ideile lui Fourier, Saint-Simon, Cabet, Louis Blanqui etc., în care
socialismul a luat na[tere ca un vis, ca o dorin]\ p\tima[\ [i întristat\, înainte de
a se fundamenta ulterior, justificînd [tiin]ific acest vis. ~n general, putem observa
c\ republica unora ca Flavius sau Augustus a reprezentat o tentativ\ roman\ de
a uni omenirea prin justi]ie, în timp ce catolicismul a fost tot o tentativ\
romanic\ de a o uni în religie, iar socialismul este o n\zuin]\, n\scut\ tot în sînul
raselor romanice, de a o uni pe baze economice. De aici de observ\ c\, în
condi]iile unor mijloace aflate în schimbare, scopul spiritului romanic a r\mas
acela[i în decurs de dou\ milenii, adic\ de-a lungul întregii lor existen]e istorice.
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eternul avînt spre ceva, care ne farmec\, ne uime[te în muzica popoarelor catolice. Alte popoare, de[i mai profunde [i mai pline de substan]ialitate, se ata[eaz\ irezistibil de aceste civiliza]ii, de aceast\
Biseric\, de aceast\ [tiin]\, de aceast\ literatur\. ~n toate se treze[te
instinctul tainic de unitate, [i ele, cu triste]e, î[i sting propriul geniu
superior [i a[teapt\, se contopesc cu edificul splendid, etern, tot mai
imens, tot mai rece, dar minunat totodat\.
Spiritul rasei germane, dimpotriv\, pretutindeni [i întotdeauna,
oricare i-ar fi preocup\rile, tinde spre particular, deosebit, individual.
~n opozi]ie cu privirea înv\luitoare a romanului, privirea germanului
este p\trunz\toare [i de aici rezult\ toate particularit\]ile dreptului,
[tiin]elor, bisericii, poeziei lui. Con[tiin]a omeneasc\ în locul destinelor
omenirii, via]a domestic\ în locul ciocnirilor politice, contemplarea
profunzimilor eului în locul cunoa[terii lumii  toate acestea sînt
consecin]e diferite ale unei singure realit\]i. Apartenen]a popoarelor
germanice la Biserica catolic\ poate fi considerat\ drept rezultat al
unei mari confuzii ; ea s-a p\strat atîtea veacuri numai pentru c\
germanicii n-au observat adev\ratele n\zuin]e ale Romei, [i nici Roma
n-a fost prea atent\ [i n-a urm\rit îndeaproape ceea ce era dincolo de
Alpi. Mi[carea Reformei, care s-a întins pe dou\ secole [i a împ\r]it
Europa în dou\ tabere ce clocotesc de ur\, a însemnat doar descoperirea acestei confuzii, o descoperire uimitoare pentru ambele
p\r]i, care de atunci s-au desp\r]it pentru totdeauna. Cînd Luther, un
biet c\lug\r augustin, uitînd de ordinul s\u, de imperiu, de Biserica
universal\ [i dînd ascultare doar nelini[tilor propriei con[tiin]e, a spus
ferm c\ nu se consider\ a fi r\t\cit pîn\ cînd nu i se va demonstra acest
lucru prin cuvîntul lui Dumnezeu, în el, în acest\ opunere dîrz\ a
propriului eu fa]\ de întreaga lume, esen]a germanic\ s-a manifestat
pentru prima dat\ [i a devenit fapt cert în istorie, un fapt care de acum
înainte nu se va mai supune, ci va supune. Lumea sectelor religioase
care-[i trag r\d\cinile de aici, aceast\ stranie m\rturisire a lui Dumnezeu
pe care mai fiecare localitate o face în felul ei, f\r\ cea mai mic\
dorin]\ de a armoniza propria credin]\ cu credin]a altora, înseamn\ în
sfera con[tiin]ei religioase acela[i lucru pe care, alt\dat\, în sfera
social-politic\, l-a reprezentat feudalismul1 ; avem de-a face cu o alt\
dorin]\ ciudat\ de a tranforma pretutindeni eul personal în centru al
propriilor no]iuni [i interese, ca pe ceva necondi]ionat, care nu concord\
1. Esen]a feudalismului este, poate, cel mai potrivit exprimat\ în aceast\ zical\
medieval\ : Chaque seigneur est souverain dans sa seigneurie, în care nu
leg\tura politic\, nu rela]iile economice, ci tocmai provincialismul voin]ei, dac\
ne putem exprima a[a, este indicat ca principal\ particularitate a orînduirii
vie]ii. Semnificativ este faptul c\ aceast\ formul\ a fost exprimat\ în limba
francez\, adic\ a fost alc\tuit\ de un intelect mult mai predispus la generalizare,
la surprinderea tr\s\turilor de leg\tur\ dintr-un complex de fenomene eterogene,
de[i drept obiect îi serve[te o institu]ie de origine indiscutabil germanic\
(teritoriul de r\spîndire a feudalismului este în acela[i timp [i teritoriul locuit de
popula]ia germanic\, în primele secole aceasta amestecîndu-se [i în ]\ri care,
pîn\ atunci, fuseser\ exclusiv romanice). Disp\rînd în toate ]\rile în care sîngele
romanic era preponderent, el s-a p\strat, totu[i, ca particularism politic, în cele
pur germanice.
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cu nimic, dar cu care trebuie s\ concorde totul. ~n fine, cea de-a treia
mare contribu]ie la istorie a rasei germane este modul ei special de a
privi natura, filosofia ei ; [i aceast\ contribu]ie este, de asemenea, o
consecin]\ a acestei orient\ri a sufletului. Ca [i în sfera religioas\, ca [i
în sfera politic\, [i aici, în domeniul intelectual, propriul eu a fost
recunoscut de c\tre exponen]ii superiori ai acestei rase ca surs\ a
normelor, a fa]etelor [i leg\turilor pe care le observ\m în natur\. {i
studierea aprofundat\ a lumii, care, de la începutul istoriei, pentru toate
popoarele a însemnat examinarea curioas\ [i medita]ia asupra celor
v\zute, pentru o serie de mari clarv\z\tori, începînd cu Kant, a devenit
doar cunoa[terea mi[c\rilor secrete ale propriei fiin]e l\untrice. Ra]iunea
îi dicteaz\ naturii propriile ei legi, lumea este reprezentarea mea ,
este dezvoltarea ideii create de mine  ; toate aceste cuvinte, ascultate
[i repetate cu uimire de Europa, sînt atît de profund predeterminate de
structura psihic\ special\ a rasei germane, încît, gîndindu-ne la ele [i
la lunga serie de argumente pe care aceste cuvinte se sprijin\, probabil,
în mod obiectiv, noi pierdem cu totul, în cele din urm\, grani]a dintre
cunoa[terea obiectiv\ [i iluzia subiectiv\ [i întreb\m : atunci care sînt
mijloacele prin care omul ar putea r\zbate prin condi]iile timpului, ale
locului [i ale semin]iei sale [i cum, fiind atît de legat chiar de acestea,
a putut cîndva spera c\ va dep\[i chiar condi]iile organiza]iei sale
omene[ti [i va ajunge la o cunoa[tere absolut\ prin plin\tatea [i
veridicitatea ei ?
{i orice aspect, mai m\runt, am considerat, vom remarca aceea[i
atrac]ie spre particular a spiritului germanic. Poezia lui, în antitez\ cu
poezia eroic\ a romanit\]ii, [i-a ales ca obiect universul rela]iilor
particulare : familia în locul forumului, inima burghezului simplu în
locul datoriei înalte [i grijilor complexe ale regelui, ale cuceritorului
sau ale consilierilor lor. Drama mic-burghez\, romanul moralist [i
activitatea lui Lessing [i a lui Addison [44], adiacente acestora, în
fine  chiar Goethe, cu universul vagilor nelini[ti l\untrice ale lui Faust
al s\u  toate acestea, pe care am fi dorit s\ vedem amprenta geniului
personal, nu poart\ decît pecetea geniului poporului lor. ~n]elegerea
individualului în sistemul juridic a creat, în amurgul îndep\rtat al
Evului Mediu, procedura de judecat\ cu doisprezece jura]i, care dau
sentin]a din adîncul propriei lor con[tiin]e, neg\sind-o în norma prestabilit\ a unei legi comune pentru toate cazurile. Tot aceast\ în]elegere
fere[te cu stricte]e poporul englez de codificarea legilor sale milenare
[i a stimulat cercet\rile profunde ale savan]ilor germani asupra dreptului
medieval, asupra dezvolt\rii lui istorice, în sfîr[it, asupra dreptului
tuturor popoarelor, unde, al\turi de elementele cele mai înalte, sînt
analizate cu aten]ie [i cele mai primitive. Expresia marelui Herder c\
fiecare timp [i fiecare loc tr\ie[te pentru sine însu[i  a inaugurat o er\
adev\rat\ în în]elegerea istoriei, atr\gînd aten]ia asupra universului
individualului [i originalului, care trebuie cunoscut în cadrul ei. {i în
ce mod uimitor, acestor cuvinte, care cuprind sensul a tot ceea ce a
tr\it [i a murit, le r\spund cuvintele altui gînditor german, care se
adreseaz\ con[tiin]ei a tot ce este viu : consider\-l pe fiecare semen al
t\u drept un scop care, niciodat\ [i pentru nimic, nu poate fi mijloc.
Acest imperiu al scopurilor `n sine, aceast\ monadologie etic\ a lui
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Kant se afl\ într-o vie leg\tur\ cu ideile lui Leibniz ; în totalitatea ei,
lumea germanic\, f\rîmi]at\ parc\ în miriade de centre, din care fiecare
doar pe sine se simte [i prin sine cunoa[te totul, crede în tot, ac]ioneaz\
în toate  cît de uluitor aceast\ lume îi corespunde celeilalte lumi,
despre care am spus mai înainte c\ ea cuprinde, st\pîne[te, determin\
formele, dar e neputincioas\ s\ creeze vreun con]inut. Aceste dou\
rase opuse, care î[i corespund una alteia, parc\ ar reprezenta extremit\]ile acelei t\lpi uria[e ale c\rei mi[c\ri fac istoria, trag dup\ ele
secolele [i divizeaz\ popoarele, care, în geniul lor liber, imprim\ doar
voin]a a altceva superior, f\r\ s\ le fie vreodat\ h\r\zit s\-i întrez\reasc\ gîndul. Misticismul nem\rginit al protestantismului, dorin]a
de a-[i stinge prin fapt\ marea triste]e din inim\, se simt la fel de bine
la rasa germanic\, a[a cum se simte melancolia în sunetele muzicii
romanice, în poezia acestei rase [i `n activitatea neobosit\ a oamenilor ei
politici. Separate fiind [i resim]ind permanent absen]a celeilalte, aceste
rase sînt pline de disonan]\ l\untric\, [i aceast\ disonan]\, din adîncul
spiritului lor, o aduc în via]a [i în istoria pe care o creeaz\. Ve[nica lor
lupt\ [i neîncetata lor activitate creatoare reprezint\ doar lupta contrariilor, lupta dintre dou\ semin]ii care niciodat\ nu se vor putea în]elege
una cu cealalt\, înseamn\ forme [i con]inuturi determinate, care nu se
contopesc într-un întreg viu. De aici, sentimentul de insatisfac]ie
rev\rsat de-a lungul întregii istorii, ve[nica n\zuin]\ spre un ]el [i
nemul]umirea fa]\ de tot ce s-a realizat.

XXI
Introducerea armoniei în via]\ [i istorie, contopirea culorilor [i a
pînzei într-un tablou viu  iat\ ce n-a fost înf\ptuit de c\tre om pe
p\mînt, iat\ ce-i lipse[te atît de mult. Oamenii au prea pu]ine ramuri
de m\slin [i od\jdii albe, prea pu]in\ pace [i bucurie l\untric\
pentru a binecuvînta pe Dumnezeu, destinul lor, pentru a se binecuvînta unii pe al]ii [i orice lucru f\cut de mîinile lor.
Nu putem [ti prin ce mi[care l\untric\ se va înf\ptui acest deziderat,
cum va fi resim]it acel extaz sufletesc care va fi suficient pentru
potolirea oric\rei mîhniri, pentru împ\carea oric\rei du[m\nii. Putem
doar s\ dorim cu patim\ [i s\ a[tept\m aceast\ împlinire ; de fapt, toate
popoarele o doresc [i o a[teapt\ deja ca pe ceva cuvenit [i necesar.
Rasa, care a ap\rut ultima pe t\rîmul istoric, c\reia noi îi apar]inem,
poart\ în particularit\]ile facturii sale psihice capacitatea superioar\ de
a îndeplini aceast\ `nalt\ misiune. La fel de str\in\ atît n\zuin]ei de
unire exterioar\ a elementelor eterogene, cît [i celei de izolare infinit\
a fiec\rui element în\untrul s\u, aceast\ ras\ posed\ claritate, echilibru,
atrac]ie atît pentru armonizarea sa l\untric\ în tot ce o înconjoar\, cît
[i pentru cea, prin intermediul ei, a tot ce o înconjoar\. ~n locul
tendin]ei violente a raselor romanice de a uni totul prin unitatea formei,
f\r\ s\ ia în considera]ie [i f\r\ s\ cru]e spiritul individual, în locul
tendin]ei perseverente a raselor germanice de a se desprinde de întreg
[i a se refugia în universul inepuizabil al am\nuntelor, rasa slav\ intr\
ca unitate interioar\ în contradic]iile cele mai diverse, care sînt, dup\
cît se pare, [i cele mai ireconciliabile. Spiritul de nesfîr[it\ comp\timire
[i toleran]\ [i, totodat\, dezgustul fa]\ de tot ce este haotic [i sumbru
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silesc aceast\ ras\, f\r\ vreo violen]\, încet, dar ve[nic, s\ f\ureasc\
acea armonie pe care, cîndva, vor trebui s-o simt\ [i celelalte popoare ;
[i în loc de a distruge armonia, f\cîndu-[i prin asta tot lor r\u, popoarele
se vor supune spiritului armoniei [i, istovite, îi vor ie[i în întîmpinare.
Con[tiin]a faptului c\ idealurile urm\rite de alte rase sînt insuficiente este cea mai în m\sur\ s\ ne determine concentrarea for]elor
asupra propriului nostru ideal. Trebuie s\ în]elegem, în sfîr[it, întreaga,
imensa suferin]\ pe care omul o poart\ prin istorie [i pe care o
binecuvînteaz\, pentru c\ ea, pas\mite, i-a d\ruit cunoa[terea binelui
[i a r\ului în realitate, este purtat\ zadarnic, iar omul este la fel de
departe de aceast\ cunoa[tere ca [i atunci cînd [i-a întins prima oar\
mîinile c\tre ea. Limitele inexpugnabile prin care este determinat [i
legat nu-i ofer\ decît o ferestruic\ spre aceast\ cunoa[tere, care-l
nelini[te[te [i îl a]î]\, dar prin aceast\ ferestruic\ niciodat\ nu-i va fi
dat s\ priveasc\ drept spre soarele adev\rului. {i mai trebuie s\
în]elegem c\ n\zuin]a f\r\ preget de a strînge la un loc turma împr\[tiat\
a omenirii n-a f\cut decît s-o divizeze prin ura neîmp\cat\, ur\ care a
devenit tot mai cumplit\ pe m\sur\ ce încerc\rile de unire erau tot mai
p\tima[e [i mai coercitive. Dup\ ce vom fi în]eles aceast\ realitate, ne
vom da seama de faptul c\ m\re]ia spre care a tins omul în istoria sa
este foarte în[el\toare. Dup\ ce ne vom fi potolit spiritul, vom vedea
c\ misiunile lui pe p\mînt sînt mai limitate. ~ncetînd s\ ne îndrept\m
ve[nic gîndurile [i dorin]a spre ceva îndep\rtat, iar\[i vom sim]i
deplin\tatea for]elor care s-au întors la noi din pribegia lor. {i de
îndat\ ce se va petrece acest lucru, vom în]elege m\re]ia acelor misiuni
care, mai înainte, ni s-au p\rut atît de neînsemnate [i neinteresante.
Vom în]elege c\ a lini[ti o inim\ tulburat\, a potoli triste]ea cuiva
înseamn\ ceva mai mult [i mai înalt decît a face cea mai str\lucit\
descoperire sau a uimi lumea cu o inutil\ fapt\ eroic\. Faptele noastre
ne vor deveni apropiate, se vor reduce la potolirea mîhnirii cu care s-a
împov\rat lumea în n\zuin]ele sale sterile. {i pe m\sur\ ce mîndria
noastr\ va fi învins\, va cre[te adev\rata noastr\ demnitate. ~n]elegînd
sl\biciunea for]elor noastre în fa]a scopurilor grandioase, vom înceta
s\ mai arunc\m personalitatea uman\ la picioarele acestora. Nu vom
mai cl\di suferin]\ peste suferin]\ pentru a ne în\l]a pe o culme de pe
care s\ ne vad\ popoarele îndep\rtate [i vremurile viitoare.
Vom în]elege însemn\tatea absolut\ a omului, vom în]elege c\
bucuria [i lumina din inima lui, de pe fiecare chip în parte sînt lucrurile
cele mai frumoase [i mai pre]ioase din istorie.
~nf\ptuirea [i rev\rsarea acestei armonii `n via]\ nu sînt nicidecum
în]elese drept scopul suprem al omului pe p\mînt. ~nc\ mult timp din
s\bii nu se vor face pluguri [i, desigur, se vor face pluguri din ele în
virtutea bucuriei l\untrice, [i nu pe calea con[tiin]ei logice exterioare.
Cea din urm\, chiar preferînd plugurile, va face mai întîi s\bii,
pentru a-i m`na cu ele pe oameni în urma plugului. Dar s\ nu ne facem
gînduri alarmante, ele sînt epuizate de Legend\. Iar noi, c\utînd s\ le
învingem, vom proceda la analizarea celei de-a treia mari ramifica]ii în
care s-a scindat lumea cre[tin\.
A[a cum catolicismul este în]elegerea romanic\ a cre[tinismului,
iar protestantismul este accep]ia germanic\, a[a [i ortodoxia este
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accep]iunea sa slav\. De[i r\d\cinile acestuia î[i trag seva din solul
grecesc 1 [i pe acest sol s-au format dogmele lui, totu[i întreg acest
spirit deosebit, cu care lumineaz\ prin istorie, poart\ pregnant în sine
tr\s\turile rasei slave. {i tocmai spiritul este semnificativ în destinele
istorice ale popoarelor, [i nu diferen]ele dogmatice, care, dup\ cît se
pare, sînt singurele care despart Bisericile [i par atît de u[or de
înl\turat. F\r\ îndoial\, nu filioque a dat na[tere Inchizi]iei, de[i ea a
ac]ionat pe acela[i terioriu ca [i filioque. Diferen]a dogmatic\ a coincis
cu caracterul, cu orientarea [i spiritul, care n-au nici o leg\tur\ cu ea
[i decurg exclusiv din particularit\]ile de ras\ ale romanicilor. Chiar
dac\ n-ar fi existat aceast\ diferen]iere, putem fi convin[i c\ popoarele
germanice [i slave s-ar fi desp\r]it oricum ireconciliabil de cele romanice
în în]elegerea [i practicarea cre[tinismului, dup\ care s-ar fi desp\r]it
[i între ele. Tocmai de aceea, fiecare dintre Biserici se opune cu atîta
înver[unare contopirii cu oricare alta, pentru c\ realmente nu numai în
dogme, ci [i în întreaga ei alc\tuire interioar\, în fiecare tr\s\tur\ de
caracter, ea reprezint\ ceva profund original [i absolut deosebit de
celelalte. {i asta pentru c\ via]a care se afl\ în ele clocote[te dup\ un
tip deosebit.
{i, totu[i, exist\ o singur\ Evanghelie [i un singur spirit str\luce[te
în cadrul cre[tinismului. Dac\ vom dori s\ ne d\m seama care dintre
cele trei tipuri de via]\ îi corespunde cre[tinismului, irezistibil [i f\r\
voie va trebuie s\ spunem c\ acesta este spiritul ortodoxiei. Cînd ni se
va ar\ta m\re]ia inexplicabil\ a catolicismului, infinitatea gîndirii cuprinse în el, cu care este impregnat [i fundamentat de la str\vechea
scolastic\ [i pîn\ în zilele noastre, vom fi de acord cu toate acestea [i
vom recunoa[te, de asemenea, c\ Biserica noastr\ nu are nimic asem\n\tor. Dac\ ne vor fi ar\tate toate roadele protestantismului, via]a
lipsit\ de fric\, libertatea criticii con]inute în el [i înalta erudi]ie care a
decurs de aici, vom spune c\ vedem totul [i niciodat\ n-am închis ochii
la acestea. {i vom întreba doar atît : dar unde e Cre[tinismul, unde e
Spiritul evanghelic, unde este ceea ce Mîntuitorul ne-a înv\]at prin
cuvîntul [i via]a Sa ? Noi nu avem nimic, nici înalte fapte eroice, nici
str\lucirea cuceririlor min]ii, nici planuri pentru orientarea c\ilor istoriei.
Dar iat\ în fa]a noastr\ o biseric\ s\rac\, doar cîteva c\su]e împr\[tiate
împrejurul ei. Intra]i [i da]i ascultare cînt\rii stîngace a diacului [i a
b\iatului venit Dumnezeu [tie de unde ca s\-l ajute. ~nalt [i c\runt,
preotul sluje[te vecernia. ~n mijlocul bisericii, pe analoghion, se afl\
icoana spre care, din ungherele lor, se-ndreapt\ încet cî]iva b\trîni [i
cîteva b\trîne. Privi]i cu aten]ie chipurile acestor oameni, asculta]i-le
vocile, [i ve]i vedea c\ ceea ce deja este pierdut pretutindeni, nu vine
în ajutorul iubirii [i nu înt\re[te speran]a  credin]a , este vie în ace[ti
oameni. Acel tezaur, f\r\ de care via]a se stinge implacabil, pe care
în]elep]ii nu-l afl\, care fuge de cei ce [i-l doresc [i pier neputincio[i,
str\luce[te în aceste inimi simple ; iar teribilele gînduri care ne tulbur\
pe noi [i împov\reaz\ lumea, niciodat\, probabil, nu vor nelini[ti
mintea [i con[tiin]a acestor oameni. Ei au credin]\ [i în ea î[i pun
1. De altfel, nu trebuie s\ uit\m în ce m\sur\, în primele secole ale erei noastre,
în epoca migra]iei popoarelor, acest sol era impregnat de elemente slave.
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speran]ele, cu ajutorul ei iubesc. Nu are importan]\ c\, în stran\,
diacul cite[te nedeslu[it rug\ciunile : îns\ el crede în în]elesul lor, iar
cei care-l ascult\ nu se îndoiesc cîtu[i de pu]in c\, pentru acest în]eles,
el [i-ar da via]a la nevoie [i ar intra în împ\r\]ia cerurilor ; a[a cum [i
ei to]i vor muri [i, dup\ faptele lor, î[i vor primi r\splata pentru care
se preg\tesc.
Cu aceast\ lini[te sufleteasc\, cu aceast\ fermitate a vie]ii se pot
compara, oare, exaltarea protestantismului [i planurile universale ale
marii Biserici care trage s\ moar\ ? Oare deprimarea primeia [i dorin]a
întristat\ a celeilalte nu sînt simptomele care ne arat\ c\ s-a pierdut
ceva, f\r\ de care catedrala r\mîne doar o cl\dire, iar mul]imea celor
care se roag\  doar o mul]ime adunat\ ? {i întreaga str\lucire a artei,
cu care ei se înconjoar\, aceast\ pictur\ neasemuit de frumoas\, aceast\
muzic\ fermec\toare, aceste minunate catedrale nu sînt cumva rezultatele dorin]ei de a trezi în sine ceea ce, în bie]ii oameni afla]i la
rug\ciune, niciodat\ nu a amor]it, de a g\si ceea ce în biserica near\toas\ nu s-a pierdut niciodat\ ? Tot elanul nem\rginit al dorin]ei de
care este plin\ [i palpit\ Europa nu este, oare, doar dorin]a de a-[i
îneca triste]ea imens\, pe care ea, Europa, vrea, dar nu poate s-o
biruie ? {i oare toat\ frumuse]ea, m\re]ia [i varietatea vie]ii, a civiliza]iei
ei nu seam\n\ cu ni[te splendide od\jdii în care nu se va mai înve[mînta niciodat\ preotul ?
Chiar a[a s-a petrecut în istorie fenomenul, inexplicabil [i profund,
conform c\ruia s\racului i s-a luat [i bogatului i s-a mai dat. ~n
minunata imagine evanghelic\ a Mariei [i Martei, care L-au primit pe
Mîntuitor în casa lor, sînt parc\ exprimate aceste t\inuite destine ale
Bisericii. Cînd a intrat El, Marta s-a fîsticit [i a început s\ se agite : se
gîndea cum s\-L osp\teze cît mai bine [i, treb\luind, uitase chiar de
Cel pentru care f\cea preg\tirile. {i ea avea o sor\ ce se numea Maria,
care, a[ezîndu-se la picioarele Domnului, asculta cuvîntul Lui. Istovit\
[i sup\rat\ pe ea, Marta s-a apropiat de ~nv\]\tor [i i-a spus : Doamne,
au nu socote[ti c\ sora mea m-a l\sat singur\ s\ slujesc ? {i atunci a rostit
El cuvintele în care r\sun\ sensul întregii vie]i [i istorii : Marto, Marto,
te îngrije[ti [i pentru multe te sile[ti. Dar un lucru trebuie : c\ci Maria
partea cea bun\ [i-a ales, care nu se va lua de la ea (Luca 10, 39-42).
Sfintei noastre Biserici, pe c\ile neîn]elese ale Provinden]ei, i-a fost
dat s\ aleag\ acest singur lucru care trebuie. Numai ea a crezut în
Mîntuitorul, numai ea I-a ascultat cuvîntul. S\ ne rug\m pentru ca
aceast\ credin]\ s\ nu fie niciodat\ luat\ de la noi [i, dup\ cuvîntul
~nv\]\torului, s\ nu ne par\ r\u c\ zbuciumatele noastre surori au
reu[it s\ fac\ atît de multe.

XXII
Pe m\sur\ ce se împu]ineaz\ în noi tezaurul credin]ei, încep s\ ne
preocupe idealurile pe care le împ\rt\[esc alte Biserici 1 : dezvoltarea
nem\rginit\ a sim]irii l\untrice [i a gîndirii subiective sau grijile pentru
1. Aici vedem noi explica]ia acelei irezistibile atrac]ii pentru contopirea cu celelalte
Biserici, pe care, din cînd în cînd, o enun]\ unii la noi.

162

DESPRE LEGENDA MARELE INCHIZITOR

soarta omenirii [i organizarea ei exterioar\. Cu aceste griji încerc\m s\
umplem vidul care se formeaz\ în sufletul nostru pe m\sur\ ce ne
pierdem credin]a [i a[a ceva se întîmpl\ ori de cîte ori, cine [tie de ce,
ne pierdem leg\turile vii cu propriul nostru popor. Legenda Marele
Inchizitor este expresia unei asemenea nelini[ti  expresia cea mai
înalt\ care a ap\rut cîndva, c\ci pr\pastia c\reia îi ia locul este imens\,
pare nu doar foarte adînc\, ci chiar f\r\ fund. S\ ne amintim cuvintele
lui Ivan cînd îi r\spunde lui Aleo[a : ~n sfîr[it, acum v\d c-ai în]eles [i
tu despre ce-i vorba, s\ ne amintim [i replica pe marginea c\reia au
fost rostite.
~n acest sens, adic\ în raport cu via]a noastr\ istoric\, Legenda este
pic\tura cea mai veninoas\ care a curs, în sfîr[it, [i s-a desprins din
acea faz\ de dezvoltare spiritual\ `n care ne afl\m deja de dou\ secole.
De mai mult\ am\r\ciune, de mai mult\ disperare [i  s\ ad\ug\m de
asemenea  de mai mult\ m\re]ie în negarea fundamentelor scumpe
ale vie]ii n-am avut parte niciodat\ [i, e imposibil s\ ne îndoim de
acest lucru, nici nu vom mai avea parte. La drept vorbind, Legenda
este ceva unic în felul ei. Cuvintele glume]e [i echivoce cu care Faust
scap\ de întreb\rile despre Dumnezeu ale Margaretei, întunericul
con[tiin]ei religioase la Hamlet  toate acestea sînt doar o biat\ bîiguial\
în compara]ie cu cele spuse [i cu întreb\rile rostite într-o mic\ bodeg\,
în partea desp\r]it\ de restul înc\perii printr-un paravan, unde capriciosul, marele nostru artist i-a plasat pe cei care îi exprim\ gîndurile,
iar apoi, dînd cîteva veacuri deoparte, ne-a ar\tat bizarul tablou al
apari]iei lui Hristos, venit în mijlocul omenirii urît mirositoare [i
suferinde, [i, introducîndu-L în beciul sumbru al Inchizi]iei, ne-a ar\tat
iar\[i de-acolo pustiul îndep\rtat de acum o mie cinci sute de ani [i, în
mijlocul pustiului, pe Cel gata s\ purcead\ la mîntuirea semin]iei
omene[ti, avîndu-l în fa]a Lui pe Ispititorul, care-i spune c\ nu trebuie,
c\ nu va izbuti s\-i mîntuiasc\ pe oameni f\r\ s\ le cunoasc\ firea
adev\rat\ [i c\, mai devreme sau mai tîrziu, de aceast\ mîntuire va
trebui s\ se ocupe el, care cunoa[te mai bine aceast\ fire [i... îi iube[te
pe oameni nu mai pu]in decît El.
Tr\s\turile pur satanice (nu ceea ce ar putea gîndi omul despre
Duhul R\u care-l pînde[te, ci ceea ce ar putea spune despre sine însu[i
cel din urm\) s-au rev\rsat în aceast\ Legend\ într-un mod uimitor [i
de neimaginat. Aleo[a, bietul, frem\t\torul Aleo[a, care abia cre[te,
care î[i înal]\ neputincios mîinile c\tre cer  veritabil\ personificare a
germenelui minuscul din uria[ul gr\unte al vie]ii, gr\unte care a început
s\ putrezeasc\  pare zdrobit [i cople[it de aceast\ puternic\ m\rturisire a r\ului, de ceea ce spune înfrico[atul [i preaiscusitul Duh al
pustiului, Duhul nimicniciei [i nefiin]ei. Repet\m, figurile Inchizitorului,
a studentului, a artistului însu[i [i a Duhului Ispititor, care st\ în
spatele tuturor, se i]esc una dind\r\tul celeilalte, î[i pierd precizia
contururilor individuale [i se contopesc într-o singur\ fiin]\, a c\rei
voce o auzim [i o în]elegem, dar nu-i mai deosebim chipul [i numele.
Parc\ dezorientat, neg\sind nic\ieri un sprijin, Aleo[a se aga]\ de
propria lui inim\, de via]a care pulseaz\ în el, ale c\rei legi nu le
cunoa[te, dar [tie totu[i c\ aceast\ via]\ este bun\. ~n for]a [i frumuse]ea
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inefabil\ a vie]ii, care ne este dat\ [i pe care o binecuvînt\m, dar care
este [i de neîn]eles, tainic\ pentru noi, el g\se[te acest sprijin împotriva
Duhului R\u : Cum ai s\ tr\ie[ti ?  î[i întreab\ el fratele.
~n aceast\ `ntrebare stau întregul sens [i întreaga for]\ a dezmin]irii : recunoa[terea limitelor propriei inteligen]e, care pîn\ [i un
fenomen atît de apropiat, atît de drag nou\, cum este via]a, nu numai
c\ nu-l poate pricepe, dar nici nu se poate m\car cît de cît apropia de
p\trunderea lui [i, desigur, nu este în m\sur\ s\ ajung\ pîn\ la în]elegerea
alc\tuirii universului, pîn\ la izvoarele binelui [i r\ului. Ag\]a]i de
via]\, chiar neîn]elegîndu-i sensul, noi începem s\ ne gîndim c\
exist\ în ea ceva infinit mai profund decît sensul jalnic pe care am dori
s\-l vedem în ea [i, g\sindu-l numai pe acesta, sîntem gata s\ ne
împ\c\m cu via]a, s-o accept\m. Sim]irea mistic\, în care î[i are
r\d\cinile existen]a noastr\, de[i n-o vedem, ne umple sufletul, ne
potole[te mintea, dar ne [i red\ puterea vie]ii. Drept e[ti Tu, Doamne,
[i neb\nuite sînt c\ile Tale, spunem, f\r\ voie, în sufletul nostru, cînd,
dup\ îngrijor\ri inexplicabile [i chinuri ale con[tiin]ei, ne reîntoarcem
la pacea simplei credin]e, la aceast\ consecin]\ ferm\ a m\rturisirii a
ceea ce nu poate fi în]eles.
De aceast\ t\rie a credin]ei sînt legate [i speran]ele noastre. ~n
Legenda pe care am analizat-o exist\ o omisiune : vorbind despre cei
îndrept\]i]i, ea nu pomene[te deloc despre cei ierta]i. Or, imediat
dup\ cuvintele Apocalipsei, în care se spune c\ cei dintîi vor fi o sut\
patruzeci [i patru de mii, se face f\g\duin]a voioas\ [i pentru ceilal]i.
Noi vom cita aceast\ f\g\duin]\ [i fie ca sunetele ei sfinte s\ împr\[tie
întunericul [i disperarea în care ne-am învîrtit atît de mult, vorbind
despre Legend\ :
Dup\ acestea, spune Sf. Ioan în viziunea sa, m-am uitat [i iat\
mul]ime mult\, pe care nimeni nu putea s-o numere, din tot neamul [i
semin]iile [i popoarele [i limbile, stînd înaintea tronului [i înaintea
Mielului, îmbr\ca]i în ve[minte albe [i avînd în mîini ramuri de finic.
{i mul]imea striga cu glas mare, zicînd : Mîntuirea este de la Dumnezeul
nostru, Care [ade pe tron, [i de la Mielul.
{i to]i ~ngerii st\teau împrejurul tronului b\trînilor [i al celor patru
fiin]e, [i au c\zut înaintea tronului pe fe]ele lor [i s-au închinat lui
Dumnezeu,
Zicînd : Amin ! Binecuvîntarea [i slava [i în]elepciunea [i mul]umirea [i
cinstea [i puterea [i t\ria fie Dumnezeului nostru, în vecii vecilor. Amin !
Iar unul dintre b\trîni a deschis gura [i mi-a zis : Ace[tia care sînt
îmbr\ca]i în ve[minte albe, cine sînt [i de unde au venit ?
{i i-am zis : Doamne, Tu [tii. El mi-a r\spuns : Ace[tia sînt cei ce vin
din strîmtorarea cea mare [i [i-au sp\lat ve[mintele lor [i le-au f\cut
albe în sîngele Mielului.
Pentru aceea sînt înaintea tronului lui Dumnezeu, [i ~i slujesc ziua [i
noaptea, în templul Lui, [i Cel ce [ade pe tron îi va ad\posti în cortul S\u.
{i nu vor mai fl\mînzi, nici nu vor mai înseta, nici nu va mai c\dea
soarele peste ei [i nici o ar[i]\ ;
C\ci Mielul, Cel ce st\ în mijlocul tronului, îi va pa[te pe ei [i-i va
duce la izvoarele apelor vie]ii [i Dumnezeu va [terge orice lacrim\ din
ochii lor. (Apocalipsa 7, 9-17).
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DESPRE LEGENDA MARELE INCHIZITOR

~n aceast\ imagine sublim\ este înf\]i[at deznod\mîntul destinelor
p\mînte[ti ale omului. ~n cuvintele din Cartea Facerii, reproduse chiar
la început 1, este ar\tat punctul de plecare, de unde a început r\t\cirea
sa. Iar Legenda este plînsetul lui amar, cînd, pierzîndu-[i inocen]a [i
fiind p\r\sit de Dumnezeu, omul a în]eles deodat\ c\ de acum este
singur cu sl\biciunea sa, cu p\catul s\u, cu lupta luminii [i întunericului
în sufletul s\u.
A birui acest întuneric, a ajuta aceast\ lumin\  iat\ tot ce poate
face omul în r\t\cirea sa p\mînteasc\, iat\ ce trebuie s\ fac\ pentru
a-[i potoli con[tiin]a îngrijorat\, care este atît de împov\rat\ [i incapabil\ de a-[i mai îndura suferin]ele. Cunoa[terea clar\ a originii acestei
lumini [i a acestui întuneric e cea mai în m\sur\ s\-l înt\reasc\ `n
speran]a c\ nu-i este ve[nic h\r\zit s\ r\mîn\ arena lor de lupt\.

1. ~n epigraf.

165

DIN SCRISORILE LUI K. LEONTIEV
C|TRE V. ROZANOV *
13 aprilie 1891. Sih\stria Optina

(Hristos a ~nviat)
Citesc articolele dv. în mod regulat. Apreciez extrem de mult repro[urile originale [i îndr\zne]e pe care i le face]i lui Gogol 1 : este un mare
început. Chiar dac\ neinten]ionat, acest scriitor era foarte primejdios.
M\ rog cu rîvn\ lui Dumnezeu s\-l dep\[i]i cît mai curînd pe
Dostoievski, cu armoniile lui, ce nu se vor instaura nicicînd, [i, apoi,
nici nu e nevoie2.
Monahismul s\u e n\scocit. {i înv\]\tura lui Zosima3 mincinoas\ ;
stilul discu]iilor 4 sale e, în întregime, fals.
S\ v\ ajute Dumnezeu cel milostiv s\ p\trunde]i cît mai curînd în
spiritul monahismului existent în realitate [i s\ v\ l\sa]i p\truns de el.
Cre[tinismul personal înseamn\, înainte de orice altceva, egoism
transcedental 5 (nu p\mîntesc, ci aflat `ntru totul dincolo de mormînt).
* Notele care `nso]esc toate scrisorile [i Adnot\rile `i apar]in lui V. Rozanov.
1. Din primul capitol al Legendei Marelui Inchizitor de F.M. Dostoievski. Repro[urile
respective le-am f\cut, într-adev\r ; erau directe [i t\ioase [i au dezl\n]uit în
critica acelor zile o adev\rat\ furtun\ împotriva mea. Gogol era sfînt [i, cum se
întîmpl\ întotdeauna pentru gloat\, f\r\ de prihan\.
2. Armoniile reprezint\ pacea general\ [i concilierea pe p\mînt ; este ideea
ramurilor de finic [i a ve[mintelor albe din Apocalips\ ([i va [terge Dumnezeu
fiecare lacrim\ v\rsat\ pe p\mînt  aceasta este promisiunea Apocalipsei, fa]\
de noile ramuri de finic [i de noile ve[minte) ; totodat\, acesta este cîntecul
p\storilor din Betleem, care au întîmpinat Na[terea Mîntuitorului : Slav\ Domnului
în ceruri [i pace pe p\mînt  [i altele. ~mpotriva acestui cîntec Leontiev, deja
monah, r\spunde pe [leau : nu trebuie pace. Spusele sale sînt nietzscheene.
De altfel, eu folosesc termenul respectiv numai pentru analogie literar\, considerîndu-l pe Leontiev  cu sau f\r\ îndrept\]ire  mai puternic [i mai original decît
Nietzsche. El a fost adev\ratul Nietzsche, pe cînd cel\lalt, al germanilor, a fost
fals, cu sl\biciuni omene[ti.
3. O înv\]\tur\ panteist\, folositoare, bun\. Totu[i, fiind [i eu om r\u [i dep\rtîndu-m\
între timp de Leontiev, îi voi spune celui r\posat : Ei bine, Zosima [i-a luat
bun\tatea, fericirea, panteismul de la p\s\rile p\durii, de la iarba din cîmpie :
în cur]ile din dos ale m\n\stirilor de pe muntele Athos n-ar fi înv\]at decît ce
e cruzimea, l\comia de argin]i [i ar fi deprins asemenea vicii, de care cei din
afara l\ca[ului nici n-au auzit.
4. ~n fond, ce fel de stil, dac\ nu unul binecuvîntat ? ~ntreaga Rusie a fost surprins\
[i mi[cat\ de m\re]ia harului lui Zosima. Nu, el nu este de-al nostru ! exclam\
Leontiev în numele m\n\stirii ortodoxe. Adev\rat, nu e al vostru, îi r\spund
eu [i-l în[fac pe Zosima în bra]e [i-l car, cu toat\ bog\]ia lui sufleteasc\, dincolo
de zidurile pa[nicelor m\n\stiri.
5. Toate acestea sînt foarte profunde. Fiorul, spaima  pentru sine , iat\ începutul
fricii de Dumnezeu [i al în]elepciunii religioase. Nu în zadar iezui]ii (am
v\zut aceasta în Imago primi saeculi Societatis Jesu, Antwerpen, 1640) [i-au
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Altruismul 1 vine de la sine. Frica de Dumnezeu(pentru propriul suflet,
pentru propria nemurire) constituie începutul în]elepciunii religioase.
8 mai 1891. Sih\stria Optina

Scrisoarea dv., Vasili Vasilievici (cum, probabil, a]i putut prevedea
[i singur), mi-a adus o mare alinare ! Ieri m\ gîndeam s\ v\ r\spund în
dou\ cuvinte [i, apropo, s\ anexez articolul referitor la dv. al dlui Iujnîi
(de la Cet\]eanul), articol pe care îl ave]i în fa]\. ~ntrucît am auzit c\
revista circul\ aproape exclusiv numai în Petersburg, m-am gîndit c\
aceast\ not\ judicioas\ a lui Iujnîi nu v\ va parveni. R\spunsul mai
am\nun]it la rîndurile dv. amicale voiam s\-l amîn, fire[te, nu pentru
c\ n-a[ fi dorit s\-l scriu eu însumi, ci din pricina unor griji întîmpl\toare
[i urgente, care m\ amenin]au [i care s-au rezolvat ieri sear\, din
fericire, într-un mod nea[teptat [i favorabil. ~n momentul de fa]\ am
timp, mintea mi-e eliberat\ [i v\ pot r\spunde, chiar dac\ nu cu lux de
am\nunte, cum mi-[i fi dorit, dar nici chiar numai în dou\ cuvinte. (...)
Pentru Dumnezeu orice suflet are importan]\ : El vrea ca to]i
oamenii s\ se mîntuiasc\ [i s\ dobîndeasc\ adev\rata în]elepciune,
spune Biserica (în catehismele pe care, din p\cate, noi nu le apreciem,
dar care con]in absolut tot ce îi trebuie unui cre[tin). A[a este ; îns\, de
ce oare pe via]a unui om poate fi v\zut foarte limpede firul de care
Domnul îl trage ca s\-l scoat\ din labirintul propriilor sale patimi [i
r\t\ciri ale min]ii, iar pe via]a altuia acest fir este mai greu de urm\rit ?
Asta n-o [tiu ! Dar, cine-ar putea [ti ? (...) Or, în decurs de 30 de ani, toate
acestea m-au asaltat[i m-au dezmeticit încetul cu încetul, încît au
devenit o adev\rat\ binefacere pentru mine. E drept, a fost [i dureros,
dar ce importan]\ are ! ~nv\]\tura cre[tin\ (cea adev\rat\, [i nu a lui
Feodor Mihailovici) e uneori foarte aspr\ [i cumplit\, n-ai ce face !
~ns\, cît\ vreme ea este primit\ necondi]ionat [i f\r\ team\, conform
catehismului simplu, vechi (aprobat de Sf. Sinod), ofer\ un asemenea
suport, aduce atîta împ\care (indirect, cîteodat\ [i pentru s\rmanul, mult
încercatul nostru amor propriu), cum nici o alt\ filosofie nu o poate face.
Despre viciile ru[ilor v\ voi scrie cu alt prilej... Fac doar o remarc\
scurt\ [i clar\ : aceste vicii sînt foarte mari [i reclam\, în compara]ie cu
alte popoare, mai mult\ autoritate din partea Bisericii [i a statului.
Adic\ mai multe m\suri legale de constrîngere exterioar\, mai multe
reprezentat, în perioada de început a existen]ei lor, cea fanatic\, compania lui
Iisus ca fiind o corabie în mijlocul valurilor învolburate. Numai noi ne vom
mîntui, veni]i la noi ! ~n afara noastr\ e pieirea ! De aici [i pîn\ la Inchizi]ie este
o distan]\ foarte mic\. Doar [i ea a luat na[tere din frica pentru mîntuire ; cuibul
ei este disperarea religioas\ (a franciscanilor).
1. Ca persoan\, Leontiev a fost un altruist uimitor ; or, acest fapt conteaz\,
transfigureaz\ ideile sale sumbre. Abel, pentru ce vrei s\ intri în pielea lui
Cain ? îmi vine s\-l întreb. {i-i strîngi fratelui mîna, arunci peste bord «n\ravul
s\u de Cain» (nietzscheanismul s\u) ; [i, dac\ e[ti bogat, îi frigi un berbec gras,
g\te[ti mîncare [i-l a[ezi la mas\ : «Abel, scumpule, te-ai jig\rit de cînd gînde[ti
precum Cain : las\-]i potcapul deoparte, înarmeaz\-te cu cu]itul [i furculi]a [i
m\nînc\ zdrav\n, precum Piotr Petrovici Petuh. O mîncare bun\ alung\
gîndurile rele».
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m\suri din interior pentru a nu p\c\tui. {i atunci la ce ne-ar folosi
dragostea ? ! Poporul ce tr\ie[te cu frica lui Dumnezeu [i în constrîngere este poporul viitorului, avînd în vedere anarhia general\...
{i acum, cu bine. Scrie]i-mi oricît, de cîte ori v\ îndeamn\ inima ;
nu întotdeauna v\ voi r\spunde pe loc, întotdeauna îns\ voi fi bucuros.
R\spund la îmbr\]i[\rile dv. cu cît\ putere mi-a mai r\mas !
Al dv. K. Leontiev N.B. (Konstantin Nikolaevici)
P.S. De[i în articolul dv. despre Marele Inchizitor sînt multe lucruri
deosebit de frumoase [i exacte, de[i Legenda îns\[i este o fantezie de
foarte bun\ calitate, totu[i nuan]\rile lui Dostoievski în opiniile sale
despre catolicism [i cre[tinism în genere sînt gre[ite, false [i nebuloase1 : dea Domnul s\ v\ elibera]i cît mai curînd de influen]a lui
nes\n\toas\ [i în\bu[itoare 2 !
Totul e prea complex, prea nebulos [i nu poate fi aplicat în via]\.
La Sih\stria Optina, romanul Fra]ii Karamazov nu este recunoscut
drept o oper\ cu adev\rat ortodox\, iar stare]ul Zosima nu seam\n\
1. Acest lucru nu poate fi negat. Mai întîi Legenda cucere[te prin str\lucire [i
profunzime ; aforismele cuprinse în ea vor r\mîne pentru totdeauna profunde,
frumoase. Dar aforismele ; în întregul ei, concep]ia privitoare la cre[tinism [i
biseric\ pe care a construit-o Dostoievski, este absolut imposibil\ ([i inexact\),
despre ceea ce n-a existat autorul vorbe[te ca [i cum ar fi existat [i, poate, în ceea
ce a existat nu a remarcat tocmai aspectul cel mai important. La urma urmei,
Legenda [i concep]ia ei fundamental\ sînt chiar banale : totul alunec\ spre [ablonul
bocetului ve[nic : oamenii (inchizitorii, catolicii) au stricat, au murd\rit totul, [i
din bobul de aur nepre]uit au f\cut s\ creasc\ urzici. ~ns\ noi credem c\, oricît
s-ar str\dui gr\dinarul pus pe rele, oricît ar fi el de prost ori, în fine, de beat,
totu[i dintr-un fruct de m\r va r\s\ri, chiar dac\ [i strîmb, tot un m\r, [i dac\
s-a întîmplat s\ ias\ urzic\, atunci ea a r\s\rit dintr-o s\mîn]\ de urzic\.
2. Pe Dostoievski l-am citit ca pe cineva drag, apropiat, din clasa a VI-a gimnazial\,
cînd, luîndu-mi pentru vacan]a de Cr\ciun Crim\ [i pedeaps\, am hot\rît, în
vederea des\vîr[irii educa]iei, s\ m\ familiarizez cu scriitorul. }in minte acea
sear\ din ajunul marii s\rb\tori c`nd, întinzîndu-m\ în pat, imediat dup\ ceai,
am vrut s\ chefuiesc citind romanul. S-a scurs astfel lunga noapte de iarn\, a
lic\rit diminea]a tîrzie de decembrie ; în camer\ a intrat buc\t\reasa cu un bra]
de lemne s\ fac\ focul. Abia atunci am suflat în lamp\ [i am adormit. Nicicînd
dup\ aceea Dostoievski nu m-a extenuat nervos (cum i-am auzit pe unii
plîngîndu-se). M-a captivat la el îndeosebi absen]a manierelor literare, a ideilor
literare preconcepute, a inten]iei, de a preg\ti sau de a l\muri. De aceea îl
citeam ca pe un carnet de însemn\ri personale. N-am g\sit ceva de neîn]eles în
opera lui. Apoi, faptul c\ el în]elege totul, vede totul [i nu evit\ nimic prin
t\cere ori prin vreun [iretlic m\ captiva în cel mai înalt grad. Cred îns\ c\
Dostoievski însu[i nu se în]elegea pe sine, mai precis nu [tia din ce s\mîn]\
cre[te [i încotro cre[te. ~n ultim\ analiz\ [i, s\ spunem a[a, la ultima lovitur\ a
daltei analitice, d\dea înapoi, [i aceasta pretudindeni. El î[i pierdea puterea. Or,
mai trebuia f\cut înc\ un pas, apoi strunele harfei trebuiau acordate într-o alt\
cheie ; [i s-ar fi ob]inut acea stranie melodie, armoniile pe care el le percepea
parc\ prin vis, dar aievea, în starea de trezire, nicicînd nu le-a sim]it. Este
considerat uneori crud (în idei, în imagini). Poate c\ noua cheie a harfei
const\ tocmai în tonul de sfial\, în înlocuirea tonului de mînie, de dispre], de
batjocur\, în care trebuia el s\ zugr\veasc\ acea fotografie vie pe care o
schi]a. ~n locul tonului b\trîne]ii, ar fi trebuit s\ adopte tonul copil\riei. Aproape
peste tot el a luat tonul b\trîne]ii, ba chiar al unui mo[negu] ar]\gos.
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cîtu[i de pu]in cu p\rintele Amvrozie nici prin înv\]\tur\, nici prin
caracter 1. Dostoievski l-a zugr\vit numai în înf\]i[are, de vorbit îns\
l-a pus s\ spun\ cu totul altceva [i în alt stil dec`t modul cum se
exprim\ el. Pentru Amvrozie, pe primul plan st\ mistica bisericeasc\ [i
abia apoi `[i are locul morala aplicat\. ~n cazul p\rintelui Zosima (prin
buzele c\ruia vorbe[te Feodor Mihailovici însu[i), primul loc îl ocup\
morala, iubirea [.a.m.d., iar mistica, ei bine, este foarte slab\.
Nu v\ încrede]i în spusele lui, cînd se laud\ c\ via]a monahal\ îi
este cunoscut\ ; el [tie foarte bine doar propria-i propov\duire a
iubirii  [i nimic mai mult.
{i apoi n-a stat la Optina decît dou\-trei zile cu totul !
Iar Iubirea (sau, mai simplu [i mai clar spus, bun\tatea, mila,
dreptatea) trebuie propov\duit\, pentru c\ nu e destul\ în rîndul
oamenilor, se stinge u[or în suflete ; totu[i, nu trebuie s\ fie prorocit\
împ\ra]ia ei pe p\mînt. Psihologic, realist, acest lucru este posibil, dar
e intolerabil din punct de vedere teologic, c\ci Biserica l-a judecat, cu
mult\ vreme în urm\, ca un fel de erezie (hiliasmul, adic\ împ\r\]ia
de o mie de ani a lui Hristos pe p\mînt, înaintea sfîr[itului lumii).
Vezi Teologia lui Macarie, vol. V, p. 225, edi]ia 1853 2.
Amin !
1. Leontiev, în aprecierea acestui fapt, nu a ]inut seama de multe lucruri. ~nainte
de toate, Dostoievski, nu mai pu]in decît Leontiev, este straniu [i independent,
a reu[it în literatur\ [i lumineaz\ la orizontul ei ca o comet\ uria[\ ([i ve[nic\),
cu nenum\ratele scîntei ale cozii sale. ~ntreaga Rusie i-a citit Fra]ii Karamazov
[i a dat crezare chipului stare]ului Zosima. De aici dou\ consecin]e. Autoritatea
monahal\, slab\ [i neinteresant\ pîn\ în acel moment (în afar\ de speciali[ti ),
a crescut extrem de mult. Monahul rus ( termen dostoievskian) a ap\rut ca o
imagine scump\ [i fermec\toare în ochii întregii ]\ri, chiar [i în cei ai ateilor.
Este prima consecin]\ extraordinar\. Cea de-a doua const\ în urm\torul fapt :
unii c\lug\ri ru[i, dintre cei cultiva]i, au trecut involuntar de partea dragostei [i
a[tept\rii ; aceste sentimente sînt poate gre[ite, dar Dostoievski a[a le-a trezit
prin intermediul stare]ului Zosima. A ap\rut o relativ nou\ [coal\ monahal\, un
nou tip de c\lug\r, [i anume iubitor, blînd, panteist (termenul meu, aplicat
c\lug\rimii). A ap\rut, spre exemplu, un tip de c\lug\r  rector al institu]iei 
care nu [tie, pur [i simplu, ce-i via]a personal\, interesul personal, care tr\ie[te
cu adev\rat printre elevi, precum tat\l în mijlocul copiilor s\i. Dac\ aceast\
particularitate nu corespundea tipului de monah rus din secolele al XVIII-lea [i
al XIX-lea (cuvintele lui Leontiev), atunci poate, [i chiar cu siguran]\, corespundea tipului monahal din secolele IV-IX. Iat\ ce n-a luat în considerare Leontiev.
2. Ei bine, to]i sînt speciali[ti în materie. Trebuie v\zut cine de la cine a ciupit,
care dup\ care a copiat : fie de la nem]i, fie de la englezi, fie de la latini, care,
chiar dac\ sînt supu[i ai papei, [tiu carte mai mult\ [i mai de mult decît noi.
Toat\ aceast\ teologie, dintr-o carte în alta, la fiecare nou\ copiere, se dilueaz\
tot mai mult. Adev\rurile religioase se autoaprind din experien]\. Iar cel ce n-a
fost (biografic) pe cruce, acela nici pe Dumnezeu nu-l va vedea. ~n felul
acesta Golgota î[i are propriul sens, izvor al marilor revela]ii ; numai tr\ie[te-o
tu însu]i, [i niciodat\, niciodat\ nu i-o impune altuia. Treci mai bine [i pe lîng\
Golgota, [i pe lîng\ revela]ii. Dar de se va întîmpla s-o urci, ochii ]i se vor
deschide spre multe lucruri nea[teptate. Gre[eala cre[tinismului istoric a constat,
în mare, în faptul c\, de[i î[i strîngeau coada între picioare la vederea unei
suferin]e, totu[i se g\seau (întotdeauna se g\seau) cî]iva frico[i care s\ spun\ :
eu m\ tem, tu îns\ mergi . Nu mucenicii au denaturat cre[tinismul, ci faptul c\,
în genere, pe calea muceniciei au început s\ p\[easc\ cei s\tui. La monahismul
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24 mai 1891, Sih\stria Optina

Sînt foarte bucuros, Vasili Vasilievici, c\ portretul meu nereu[it,
întunecat, v-a satisf\cut, numai c\, v\ rog s\ m\ crede]i, dracul nu e
atît de negru pe cît îl zugr\vesc oamenii ! Nu sînt nici pe departe (vai !)
atît de încruntat în realitate.
Anul trecut mi-a fost publicat în Cet\]eanul articolul Ve[ti bune, în
patru capitole, despre mi[carea religioas\ contemporan\, foarte puternic\ în rîndul tinerilor ru[i cul]i (se c\lug\resc, se fac preo]i, viziteaz\
stare]i, se sf\tuiesc cu duhovnicii, ba chiar se hot\r\sc s\ posteasc\ ; de
Dostoievski, slav\ Domnului, nu mai sînt mul]umi]i, caut\ adev\rata
ortodoxie, sumbr\-vesel\  s\ spunem a[a , complex\ pentru minte,
profund\ [i simpl\ pentru inim\. (...)
Ei, [i acum, cu bine. Dumnezeu s\ v\ aib\ în paz\. Nu o dat\ m-am
închinat pentru dv. cu rug\ciunile mele p\c\toase [i nici de-acum
înainte n-o s\ v\ uit. De ce s\ nu veni]i la p\rintele Amvrozie împreun\
cu tîn\ra dv. so]ie (de ce nu [i la mine) ? Pe diaconi]\ o l\uda]i, s\ o
imita]i, îns\, nu vre]i ?
Al dv., din tot sufletul,
K. Leontiev
P.S. Cu vreo [ase ani în urm\, Soloviov, cred c\ imediat dup\ ce
]inuse undeva cele trei discursuri în favoarea lui Dostoievski (în care,
de altminteri, a avut obiec]ii la critica pe care o f\cusem cuvînt\rii
dostoievskiene despre Pu[kin, afirmînd c\ la Dostoievski cre[tinismul
era cu adev\rat cel al sfin]ilor p\rin]i), mi-a trimis o scrisoare ce
cuprinde urm\torul pasaj, peste m\sur\ de r\ut\cios, la adresa aceluia[i
scriitor : Dostoievski credea cu `nfl\c\rare în existen]a religiei [i nu
s\u pasional [i caustic, Leontiev a ajuns dup\ decenii de triste]e, [i asta o spune
foarte clar în scrisoarea citat\ (pentru un scriitor, ba înc\ pentru unul înn\scut,
cu voca]ie, ce înseamn\ s\ nu fie citit aproape deloc !). Dar dac\ unui scriitor
debutant nu doar i-ai da sfatul de a r\mîne ve[nic necunoscut, ci, pe deasupra,
i-ai condi]iona în acest sens crea]ia, asigurîndu-i pentru totdeauna destinul
anonimatului total ? Ba înc\ [i cu adaosul : Nu-i nimic, în schimb te vei mîntui,
vei deveni, poate, c\lug\r ; în neputin]ele tale se va manifesta puterea lui
Dumnezeu. Apoi, via]a de zi cu zi a omului, [i anume în lume, printre ceilal]i,
cuprinde în sine suferin]e fire[ti, fatale, de neînl\turat. ~n principal, ar fi
urm\toarele : bolile, moartea, s\r\cia, munca istovitoare, deziluziile în rela]iile
cu cei apropia]i. Pe toate acestea nu le cunoa[te, nu le îndur\ c\lug\rimea ;
aceasta e o cale a vie]ii mai u[oar\, lipsit\ de griji, senin\ (un singur necaz :
s\ nu cunoasc\ femeia). Ce înseamn\, spre exemplu, pentru p\rin]i s\-[i piard\
unicul copil de nou\ ani, atît de îndr\git, de care depinde, am putea spune,
întregul rost al casei lor, al vie]ii, al existen]ei ! C\lug\rul nu [tie acest lucru ! Ce
înseamn\, apoi, pentru o femeie îndr\gostit\ s\ afle de infidelitatea so]ului, ori
pentru el  de infidelitatea so]iei ! Cum se cutremur\ îns\[i temeliile vie]ii !
Parc\ a trecut prin suflet un tren, l\sînd trupul viu  iat\ compara]ia ! De aceea,
dac\ asce]ii spun, ca pravil\ de c\p\tîi, c\ trebuie c\utat\ suferin]a sau
suferin]a nu trebuie ocolit\, o fac tocmai pentru c\ nici nu cunosc necazurile
decît sub forma mînc\rii de ciuperci în toate posturile [i a mult trîmbi]atei
neatingeri de femeie. Absen]a [i necunoa[terea adev\ratelor necazuri i-a [i
determinat s\ se mul]umeasc\ atît de u[or cu ideea lor. Golgota exist\ în via]\,
este inevitabil\. {i a o spori înc\ sau a o c\uta e un p\cat.
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arareori o privea prin lunet\, ca pe un obiect îndep\rat, dar nu s-a
priceput niciodat\ s\ se situeze pe un teren efectiv religios.
Dup\ p\rerea mea, e un adev\r crud [i totodat\ trist !
C\ci, recunosc, de[i nu sînt întru totul de partea Inchizitorului1,
nu sînt, desigur, nici de partea acelui Hristos lipsit de via]\ [i atoateiert\tor, pe care l-a creat Dostoievski însu[i. Ambele tipuri s`nt extreme.
Or, adev\rul evanghelic [i al sfin]ilor p\rin]i se afl\ la mijloc. I-am
întrebat pe monahi, iar ei mi-au confirmat p\rerea2 . Adev\ra]ii inchizitori credeau în Dumnezeu [i `n Hristos cu mai mult\ t\rie decît chiar
Feodor Mihailovici3. Iar Ivan Karamazov, prin gura c\ruia Dostoievski
a vrut s\ înjoseasc\ întreg catolicismul, nu are deloc dreptate.
Din cauza cruzimii generale a acelui veac, inchizitorii au recurs la
excese îngrozitoare [i inutile ; dar s\ explici excesele fanatismului religios
ca fiind datorate necredin]ei  iat\ o vorb\rie cu totul original\. Dac\
vedem în cre[tinism înv\]\tura divin\, atunci el trebuie s\ fie în acela[i
timp [i la cel mai `nalt grad ideal, dar [i practic . A[a [i este el în forma
vechii înv\]\turi biserice[ti (unice sub acest aspect [i în R\s\rit [i în
Apus). Dar despre ce spirit practic al oamenilor (fie ei [i buni) poate
fi vorba, în absen]a oric\rei urme de team\ ? ~nceputul în]elepciunii
(spirituale) este teama de Dumnezeu ; fructul ei este iubirea.
1. Legenda Marelui Inchizitor este celebrul capitol-divaga]ie din Fra]ii Karamazov,
`n care se red\ amplul discurs al Marelui Inchizitor spaniol, ce îi explic\ lui Hristos
de ce a fost nevoit catolicismul s\ se lepede de Iisus, s\-L tr\deze, s\-I denatureze înv\]\tura [i s\ treac\ de partea preaiscusitului Duh al Pustiei (diavolul), a
celui care a stat de vorb\ cu Hristos în pustiu. Pe tot parcursul cuvînt\rii Inchizitorului, Hristos nu scoate o vorb\ [i abia la urm\ s\rut\ buzele vinete ale acestuia.
2. Se prea poate ca Leontiev s\ fi f\cut pe naivul, apelînd la ei pentru explica]ii.
Partea proast\ [i ghinionul clerului nostru constau în faptul c\ reprezentan]ii lui,
adesea, nu numai c\ nu cunosc (altfel decît sub aspect formal, [col\resc,
scolastic) literatura [i filosofia, nici, de altminteri, toate fr\mînt\rile [i nedumeririle religioase ce preocup\ lumea (pentru cler) exterioar\, dar ei nu pot fi
absolut deloc introdu[i în spiritul acestor nedumeriri, în motivele lor reale [i
intime. Numai venind în contact cu clerul î]i po]i da seama ce mult înseamn\
[coala [i istoria propriei cultiv\ri, cuno[tin]ele personale, întîlnirile, c\r]ile citite.
Fe]ele biserice[ti vin în contact numai cu fe]e biserice[ti ; [i to]i s-au transformat
într-un cocolo[ tare, impenetrabil. Ei au propriile îndoieli, nu pe ale noastre,
propriile dureri  altele decît ale noastre. Suferin]ele [i îndoielile noastre ei nu le
simt niciodat\ [i, în sensul cel mai profund, sufletesc, noi pur [i simplu nu
exist\m pentru ei, la fel cum, în mare m\sur\, nici ei nu exist\ pentru noi. Trist,
dar adev\rat.
3. Avem aici un mare adev\r rostit de Leontiev. Noi nici m\car nu în]elegem ce
înseamn\ cuvîntul inchizitor, iar Dostoievski a schi]at un portret cu totul
neverosimil al unui inchizitor ateu. Dumneavoastr\ în[iv\, Feodor Mihailovici,
nu crede]i în Dumnezeu, i-ar fi putut replica inchizitorul spaniol, întorcîndu-se
cu spatele. ~n genere, noi, ru[ii, în]elegem doar tipul de credin]\ ruseasc\, tipul
de credin]\ al omului întrucîtva lipsit de grij\ [i de energie. Ideali[tii Revolu]iei
franceze au început terror rei publicae, iar ideali[tii credin]ei în Hristos au
început Inchizi]ia, aceast\ terror fidei. E uimitor c\ oamenii foarte serio[i [i
credincio[i nu nutresc aversiune împotriva Inchizi]iei nici m\car ast\zi ! Nu se
plîng c\ ea a existat, nu compun satire, nu picteaz\ tablouri cu autodafeuri.
Aceast\ t\cerea a lor, calmul lor (în timpurile noastre, atît de liberale !) demonstreaz\ c\ în idealismul credin]ei poate exista într-adev\r un moment al
Inchizi]iei : ochii se vor mai posomorî pu]in, pleoapele se vor l\sa, buzele se
vor strînge [i vor rosti auto da fé.
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Toate adaosurile f\cute credin]ei [i toate îmbun\t\]irile secolului
al XIX-lea nu sînt bune de nimic, cele ruse[ti cu atît mai mult, cu cît nu
sînt nici m\car originale ; pot s\ argumentez prin citate din George
Sand [i din al]i scriitori francezi care, înainte de Dostoievski, vorbeau
despre dragoste [i se pronun]au împotriva asprimii catolicismului.
Sînt lucruri vechi [i gre[ite. Deosebirea dintre ortodoxie [i catolicism
este important\ în ceea ce prive[te dogmele, raporturile canonice,
ritualul, dar în privin]a spiritului moral-bisericesc diferen]a este foarte
mic\ ; aici, deosebirea principal\ const\ în faptul c\ la catolici totul e
limpede, des\vîr[it, prelucrat pîn\ la ariditate, pe cînd la noi multe sînt
neexprimate în totalitate, nedes\vîr[ite, evazive...
Numai c\ acestea nu privesc esen]a înv\]\turii morale, ci istoria [i
temperamentul acelor na]ii care sînt purt\toarele uneia sau alteia din
înv\]\turi. (...)
13 iunie 1891, Sih\stria Optina

Nepre]uit [i nea[teptat prieten (permite]i-mi s\ v\ numesc cîteodat\
[i a[a), v\ voi r\spunde, pentru mai mult\ claritate, pe puncte. (...)
~n]elege]i, v\ rog, diferen]a : o împ\r\]ie rus\ populat\ cu nem]i
ortodoc[i, cu polonezi ortodoc[i, cu t\tari ortodoc[i [i, par]ial, chiar
de evrei ortodoc[i, cu preponderen]a numeric\ a ru[ilor ortodoc[i, [i
o împ\r\]ie rus\ alc\tuit\, exceptîndu-i pe ru[ii get-beget, dintr-o mul]ime
de protestan]i rusifica]i, din catolici rusifica]i, din t\tari [i evrei rusifica]i.
Prima înseamn\ f\urire, a doua distrugere. Iar acest lucru cumplit [i
simplu pîn\ ast\zi nu-l în]elege nimeni pe de-a întregul... Mie, la
urma urmei, mi s-a f\cut lehamite s\ mai fiu predicator în pustiu. {i
dac\ Rusia este condamnat\, dup\ o reac]ie scurt\ [i slab\, s\ se
întoarc\ pe drumul autodistrugerii, ce poate crea un singur, însingurat proroc ? Mai bine s\ cugete mai mult la propriul suflet, ceea ce
eu, cu ajutorul lui Dumnezeu [i al stare]ului, m\ [i str\duiesc s\ fac...
F\r\ mine sufletul meu va nimeri în iad, iar Rusia, cum s-a putut lipsi
de influen]a mea pîn\ în prezent, o va face [i de-acum înainte. Chiar
dac\ ipoteza mea e o descoperire [tiin]ific\ [i înc\ una important\,
din aceasta nu rezult\, îns\, c\ politica aplicat\ în secolul al XX-lea va
urma chiar aceast\ lege trasat\ de mine. Organismele sociale (îndeosebi
cele apusene) nu sînt capabile, se pare, s\ suporte nici stratificarea, nici
mistica profund\ a unit\]ii spirituale, nici acele cruzimi cronice f\r\ de
care nu poate fi în\l]at nimic pentru o mai lung\ durat\ din materialul
uman. Poate doar unirea socialismului (viitoarea robie, dup\ p\rerea
liberalului Spencer) cu absolutismul rus [i cu mistica înfocat\ a ru[ilor
(pe care filosofia o va sluji ca un cîine) mai e înc\ posibil\, dar pe
mul]i îi va apuca groaza. Iar Marelui Inchizitor îi va fi permis, sculîndu-se
din mormînt, s\ scoat\ limba la Feodor Mihailovici Dostoievski. C\ci
altfel totul va fi ori miere, ori anarhie. (...)
Al dv., K. Leontiev.
P.S. Dac\ ave]i cumva romanul Fra]ii Karamazov, trimite]i-mi-l, v\
rog, pentru dou\ s\pt\mîni. A[ vrea s\ m\ documentez [i s\-mi verific
unele lucruri. Nu v\ fie team\, sînt un om de o deplin\ acurate]e, vi-l
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voi înapoia întreg [i la timp. Mi se pare c\ ideea poten]ialit\]ii din
cartea dv. o percep [i o în]eleg vag în aplicarea ei la idealul utilitar.
Dac\ am priceput bine, acest lucru este, fire[te, foarte simplu [i exact
din punctul de vedere matematic. Dea Domnul !
Adnot\ri1
O ur\ 2 personal\ fa]\ de mine n-a existat în cazul lui Dostoievski ;
dimpotriv\, la ultima noastr\ întîlnire din Petersburg (era în 1880, cu
doar o lun\ înainte de discurs), s-a ar\tat foarte amabil, deoarece adera
întru totul la opiniile mele din editorialele publicate în Jurnalul de
Var[ovia. Cînd `ns\, locuind pe atunci în satul meu de lîng\ Kaluga, am
citit acest discurs3 despre armonie, am fost uimit [i mîhnit peste m\sur\ ;
îl consideram un adev\rat ortodox, dar adev\rata ortodoxie nici m\car
nu are dreptul (conform înv\]\turii [i prezicerilor evanghelice [i apostolice)
s\ a[tepte împ\carea total\, atotiertarea, iubirea deplin\ [i, în genere,
armonia moral\ (aici ), ci poate admite doar îmbun\t\]iri ori înr\ut\]iri
temporare. (Acum, în anii 80, situa]ia se îmbun\t\]e[te). Mîhnit, am
scris un articol despre cuvîntarea sa, iar el, închipuindu-[i, dup\ cum
i-au b\gat în cap Aksakov [i al]ii, c\ discursul rostit este un eveniment
uria[, s-a sup\rat pe mine cumplit [i a scris nota cu pricina (...)
Pentru viitorul Rusiei4, mi-e fric\ de o filosofie pur original\ [i genial\... Ea, poate, e util\ ca p\rta[\ a teologiei... Mai bine zece noi secte
mistice (în genul scape]ilor etc.) decît cinci noi sisteme filosofice (de
felul celor ale lui Fichte, Hegel [.a.). Sistemele filosofice bune înseamn\
începutul sfîr[itului.
1. Adnot\rile sînt pe marginea manuscrisului articolului meu : ~n]elesul estetic al
istoriei.
2. Cu privire la cuvintele din articol : ~n rîndurile pline de venin ale lui Dostoievski
(din Caietul de însemn\ri publicat postum) despre Leontiev s-a resim]it o oarecare
ur\. Din contr\, Vl. Soloviov, care nu prea d\dea aten]ie celor ce se spuneau
împotriva lui, de data aceasta s-a corectat cu aten]ie.
3. Este vorba despre celebrul Discurs cu ocazia dezvelirii monumentului lui
Pu[kin din Moscova. Atît acest discurs, c`t [i ultimele povestiri afectate ale lui
L.N. Tolstoi, începînd cu prima din ele : Cu ce tr\iesc oamenii, au generat una
din cele mai str\lucite [i mai posomorîte bro[uri ale lui Leontiev : Noii no[tri
cre[tini : contele L.N. Tolstoi [i F.M. Dostoievski. ~ns\, dac\ lui Leontiev iubirea
scriitorilor pomeni]i, chemarea lor la iubirea de frate i s-au p\rut o tr\dare a
cre[tinismului, atunci ce putea s\ par\, în raport cu cre[tinismul, atitudinea
de Alcibiade, pasiunile frumoase ale lui K.N. Leontiev însu[i ? Aici, în ace[ti
ani [i în aceste bro[uri, a început, în fond, profunda vîltoare religioas\ a
cre[tinismului. La baza ei a stat întrebarea : ce este esen]ial în cre[tinism :
morala, iubirea aproapelui ori o oarecare mistic\, pentru care iubirea aproapelui nici m\car nu-i atît de important\ ?
4. Pe marginea cuvintelor : Tendin]ele de veacuri ale istoriei [i filosofiei  iat\ ce
va deveni, probabil, în viitorul cel mai apropiat, obiectul nostru preferat de
studiu ; [i n\zuin]a lacom\ dup\ ce vom fi pus st\pînire pe evenimente, s\ le
orient\m  iat\ care va fi obiectul grijii noastre principale. Politica, în cel mai
înalt în]eles al acestui cuvînt, în sensul interven]iei în cursul istoriei [i al
influen]ei exercitate asupra lui, [i filosofia, ca necesitate a sufletului aflat pe
moarte [i ag\]at cu aviditate de ideea izb\virii sale  acestea constituie ]elul
care ne atrage irezistibil.
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~ns\, dac\ în continuare vorbi]i despre mîntuirea sufletului în
sens bisericesc, direct [i real, adic\ despre evitarea iadului pentru
sufletul individual [i învierea unui trup nou, superior, [i nu în sensul
armoniei suflete[ti pe p\mînt, atunci, fire[te, sînt de acord... D\-ne
Doamne nou\, ru[ilor, o asemenea metafizic\, o asemenea etic\ sau
psihologie, care s\ nu ne duc\ decît la simbolul credin]ei din Niceea,
la schimnicie, la posturi, tedeumuri [.a.m.d. (...)
{i pentru cele spuse despre slavofili, calde mul]umiri !... Tocmai credin]ele naive a vechilor slavofili erau în dezacord cu principala lor idee.
Despre chinezi. Oare modul lor de via]\ e chiar atît de inutil ? ~n
primul rînd, în felul lui, e foarte frumos. Te odihne[ti privind pictura
f\r\ perspectiv\ dup\ vechea art\ greco-european\, de o des\vîr[ire
realist\, incurabil\, plictisitoare.
~n general, eu cred c\ acest popor este menit s\ cucereasc\ Rusia,
cînd amestecul nostru (cu europenii [.a.) va atinge punctul maxim. {i
o asemenea Rusie numai spre asta se poate îndrepta.
Gog [i Magog  finis mundi ! Ce va mai r\mîne dup\ aceasta ?
Ce-ar mai fi posibil f\r\ noi semin]ii s\lbatice ori f\r\ cele capabile s\
se trezeasc\ ? De altminteri, mi se pare c\ pu]in îi va r\mîne omenirii.
{tiin]ele exacte gr\besc pieirea. ~ncetul cu încetul, arborele cunoa[terii usuc\ arborele vie]ii. (...)
Poate c\ [i eu, întîlnindu-v\ în sfîr[it, voi avea posibilitatea s\
spun : Acum, sloboze[te pe robul T\u, St\pîne 1.
K. Leontiev
1. Cuvintele Gog [i Magog finis mundi [.a.m.d. ne amintesc foarte bine de
prelegerile lui Vl. Soloviov Despre sfîr[itul istoriei universale [i despre Antihrist.
Ele ne atrag aten]ia prin ton, prin triste]e, prin lipsa de speran]\. Men]iunea
privitoare la rolul chinezilor, ca viitori cuceritori ai Rusiei, apropie concep]iile lui
Soloviov [i Leontiev pîn\ la indentificare. Prieteni apropia]i, ei nu o dat\, fire[te,
au discutat despre viitor, dup\ obi[nuin]a tipic ruseasc\ ; despre prioritatea
ideii, a sentimentului nici nu poate fi vorba aici, [i apoi ea nu prezint\ interes
decît pentru bibliografii-gropari. Cu zece ani înainte, Leontiev a dat glas acelei
idei ce a r\sunat prin buzele lui Soloviov (din nou fatum-ul). Iat\, îns\, ce
observa]ie ar fi trebuit s\ li se fac\ ambilor gînditori : în opozi]ie cu bra]ele
l\sate în jos la ei amîndoi, cît\ energie plin\ de ini]iativ\ la vis\torii Dostoievski
[i Tolstoi ! Cre[tinism roz, iat\ cre[tini roz, este repro[ul aruncat acestor
scriitori de c\tre Leontiev, în înveninata sa bro[ur\ : totu[i, dac\ acest nou
cre[tinism le ofer\ ambilor puterea de a tr\i, nu e evident\, oare, o anumit\
m\sur\ de adev\r în el ? C\ci nu este posibil s\ tr\ie[ti din minciun\, ci doar
din adev\r. Cre[tinismul roz al celor doi reali[ti-romantici ai no[tri (Dostoievski
[i Tolstoi) nu este oare, în acela[i timp, cre[tinismul ce se reîntoarce la Arborele
Vie]ii (Leontiev), în locul cre[tinismului generat numai de Arborele Cunoa[terii 
(scolastic\, [tiin]\, dogmatism) ? Amîndoi, [i Soloviov [i Leontiev, au fost lega]i
pîn\ la exces de Arborele Cunoa[terii ; de aici pesimismul, triste]ea lor. Iar
estetismul lui Leontiev, spirit de Alcibiade, ca o frunz\ fraged\, ca un mugure
al Arborelui Vie]ii trezit din somn, s-a ]inut atît de bine de acest arbore, pentru
c\ în sinea sa, în pofida spiritului s\u monahal, Leontiev a iubit mai mult decît
orice acest mugure, acesta fiind chez\[ia mîntuirii pentru amîndoi, [i pentru
Leontiev, [i pentru Soloviov. Soloviov a murit atît de timpuriu [i de trist, pentru
c\ n-a avut deloc în el acest mugure al Arborelui Vie]ii ; iar Leontiev a tr\it totu[i
60 de ani [i chiar a fost (cum îmi scrie) un om vesel [i nu lipsit, la urma urmei,
de superficialitate. Exist\ ape vii [i ape moarte, acest lucru trebuie s\ ni-l
amintim drept comentariu la Arborele vie]ii [i al cunoa[terii.
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Stimate doamne, stima]i domni,
~ntr-o bodeg\ murdar\ Ivan Karamazov îi spune fratelui s\u, Aleo[a :
Ce crezi tu c\ fac azi b\ie]ii de o vîrst\ cu noi în Rusia ? Sau cel pu]in
unii dintre ei ? S\ lu\m, bun\oar\, cîrciuma asta infect\ ; se strîng cu
to]ii aici [i se a[az\ în cîte un col]. Nu se cunosc între ei [i, dup\ ce vor
ie[i din local, timp de patruzeci de ani dup\ aceea nu vor mai [ti nimic
unul despre altul. Ei [i ? ~n jurul c\ror lucruri se învîrt discu]iile pe care
le poart\ ori de cîte ori au o clip\ de r\gaz, aici, în cîrcium\ ? Numai [i
numai în jurul unor probleme de importan]\ universal\ : «Ce p\rere
ave]i despre existen]a lui Dumnezeu ? Dar despre nemurire ?» Iar cei ce
nu cred în Dumnezeu vor discuta, la rîndul lor, despre socialism [i
despre anarhism, despre transformarea lumii dup\ un nou calapod,
ceea ce, în definitiv, e cam acela[i lucru, problemele sînt acelea[i în
fond, numai c\ sînt privite dintr-un alt punct de vedere. ~n zilele
noastre, un num\r infinit de tineri ru[i, care de care mai originali, nu
fac altceva decît s\ dezbat\ asemenea chestiuni. Nu-i a[a ? Da, pentru
adev\ra]ii ru[i existen]a lui Dumnezeu sau nemurirea sufletului, sau,
a[a cum spui tu, acelea[i probleme privite dintr-un alt punct de vedere,
sînt probleme esen]iale, [i, deci, e normal s\ fie a[a, i-a r\spuns Aleo[a.
Eu, de asemenea, v\d în interesul constant fa]\ de aceste probleme
tr\s\tura cea mai caracteristic\ a tineretului [i a intelectualit\]ii noastre,
o tr\s\tur\ cu totul ostil\ oric\rui lucru ce poart\ pecetea burgheziei
culturale, [i mai v\d aici semnul unui profund idealism, al m\re]iei
spiritului, ce p\r\se[te universul l\untric pentru cel exterior, devine
ac]iune. Cum se men]ioneaz\ în spusele lui Ivan, societatea noastr\
abordeaz\ aceste probleme din puncte diferite, fie din perspectiv\, s\
zicem, sociologic\, fie metafizic\. Fire[te, perspectivele nu se exclud,
ci se îmbin\ într-un fel sau altul, îns\, de regul\, se manifest\ cu
prec\dere una dintre ele. Am parcurs pîn\ de curînd perioada entuziasmului fa]\ de latura sociologic\ a concep]iei despre lume ; începe,
dac\ nu m\ în[el, revirimentul laturii metafizice. ~n orice caz, e cert
faptul c\ intelectualitatea noastr\ pare mai dispus\ s\ filosofeze, îns\
este absolut insuficient instruit\ filosofic. Nivelul de preg\tire în acest
domeniu este extrem de coborît nu numai în rîndul publicului cititor,
ci [i în rîndul celui care scrie. Pîn\ ast\zi noi, ru[ii, n-am îmbog\]it
aproape cu nimic literatura filosofic\ mondial\, [i singurul filosof
original din acest spa]iu r\mîne Vladimir Soloviov, numai c\ noi
contest\m pîn\ [i meritele acestuia. Cu toate acestea, chiar dac\ nu
dispunem de o literatur\ [tiin]ific\ original\ în materie de filosofie,
avem, în schimb, o foarte bogat\ [i distins\ literatur\ filosofic\ ; acea
* Prelegere public\ ]inut\ la Kiev, pe 21 noiembrie 1901.
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for]\ spiritual\ a poporului nostru, ce nu [i-a g\sit expresia în tratate
filosofice, s-a salvat prin imaginea artistic\. Or, sub acest aspect, în
decursul secolului al XIX-lea, mai precis în a doua lui jum\tate, prin
individualitatea lui Dostoievski [i Tolstoi, a lui Turgheniev chiar, [i în
mai mic\ m\sur\ a lui Cehov, am mers înaintea literaturii europene,
i-am fost model. Imense comori spirituale sînt concentrate în literatura
noastr\ [i trebuie s\ [tim s\ le pre]uim.
Din p\cate, nu pot afirma c\ ne-am achitat întocmai de aceast\
fireasc\ [i, în sensul cel mai bun al cuvîntului, patriotic\ obliga]ie.
Poate c\ s-a f\cut ceva în privin]a lui Turgheniev, Tolstoi [i a scriitorilor
contemporani, nu îns\ [i în ce-l prive[te pe marele p\timitor al literaturii noastre, Dostoievski.
El continu\ s\ r\mîn\ oarecum uitat, în jurul numelui s\u sfînt se
adun\ confuzii jignitoare, gra]ie c\rora unii aproape c\-l consider\ o
fosil\ a literaturii, iar partea cea mai aleas\ a societ\]ii nu simte leg\tura
de sînge dintre ea [i autorul Fra]ilor Karamazov. Sigur c\, într-o oarecare
m\sur\, cauza ar putea-o reprezenta originalele convingeri politice ale
lui Dostoievski, dar cine ar îndr\zni s\-l amestece cu cei ce sînt
reprezentan]ii [i p\str\torii oficiali ai acestor opinii ?
~n persoana lui Dostoievski avem nu doar un orator genial, un
mare umanist ce [i-a iubit aproapele, ci [i un talent filosofic remarcabil.
Dintre to]i scriitorii ru[i, titlul de onoare de artist-filosof îi apar]ine pe
drept lui Dostoievski ; însu[i Tolstoi, pus al\turi de el, pierde sub acest
aspect din dimensiunile-i colosale. Iar aceast\ latur\  spre ru[inea
literaturii noastre  a fost cel mai pu]in studiat\ [i apreciat\ de c\tre
critic\. De aceea, în ciuda imensei dificult\]i în evaluarea lui Dostoievski
ca filosof, simt nevoia nest\vilit\ de a m\ opri tocmai asupra acestei
laturi a scriitorului. Or, în aceast\ situa]ie, e firesc s\ abordez opera în
care, atît din punct de vedere filosofic, cît [i artistic, genialitatea
autorului se manifest\ mai relevant  Fra]ii Karamazov  [i s\ aleg din
roman imaginea cea mai str\lucitoare sub raport filosofic  chipul lui
Ivan Karamazov.
Din întreaga galerie de tipuri ale romanului, figura acestui personaj
ne este nou\, intelectualit\]ii ruse, cea mai apropiat\, cea mai scump\ ;
noi în[ine suferim chinurile lui, îi în]elegem aspira]iile. Apoi, acest
chip ne ridic\ la o în\l]ime atît de ame]itoare, la care gîndirea filosofic\
n-a reu[it s\ ajung\ decît în cazul celor mai îndr\zne]i slujitori ai ei.
Dar s\ ne referim la romanul în cauz\.
Ivan Karamazov reprezint\ una din figurile centrale ale uria[ei
epopei a vie]ii ruse[ti, în care aceasta din urm\ s-a reflectat în toate
manifest\rile ei, de la cele mai de jos pîn\ la cele mai inspirate. El este
unul din cei trei fra]i Karamazov care, în viziunea lui Dostoievski, simbolizau, poate, întreaga societate rus\, întreaga via]\ a acestei ]\ri. Dar
Ivan e totodat\ un personaj episodic, în roman nu i se încredin]eaz\
nici un fel de ac]iune. Atitudinea sa fa]\ de tragedia consumat\ între
pere]ii casei Karamazovilor poate fi considerat\ cel mult ca extrem de
tolerant\. Chiar dac\ mai tîrziu Ivan însu[i e chinuit de gîndul c\ ar fi
autorul moral al crimei, aceasta nu e decît o r\t\cire a min]ii sale bolnave,
[i nu un indiciu al particip\rii lui efective la omor.
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Nu l-ai ucis tu, îi spune Aleo[a, prin gura c\ruia vorbe[te [i
autorul. ~ntr-adev\r, nu e greu de v\zut c\ deznod\mîntul sîngeros se
apropie cu o putere fatal\, c\ tragedia nu poate fi evitat\, c\ ea s-ar fi
dezl\n]uit [i f\r\ nici o implicare a lui Ivan. Iar dac\ privim lucrurile
obiectiv, îl putem considera pe Aleo[a la fel de îng\duitor ca fratele
s\u mai mare.
Din punct de vedere al arhitecturii romanului, s-ar putea s\ par\ o
nereu[it\ faptul c\ una din figurile centrale ale c\r]ii este oarecum
episodic\ [i de prisos desf\[ur\rii ac]iunii.
Neîndoielnic, aproape toate romanele lui Dostoievski sufer\ de
mari neajunsuri, chiar [i în privin]a neglijen]ei structurale ori de execu]ie, iar cei obseda]i de form\ au motive pentru a se indigna.
Cu toate acestea, e ciudat [i nefiresc s\ vorbim de neajunsuri formale
în cazul unor asemenea opere colosale, precum Fra]ii Karamazov.
Scrierile de acest gen î[i sînt ele singure lege, iar o critic\ în]eleapt\
va trebui s\ se limiteze, în ce le prive[te, la simpla constatare de fapte
[i, pe cît posibil, la deplina dezv\luire a concep]iei artistice.
Dup\ cele spuse în privin]a locului ocupat de Ivan în oper\, se
poate lesne în]elege c\ universul spiritual al eroului se caracterizeaz\
cel mai pu]in prin fapte. Pentru a-i p\trunde în suflet, ne putem folosi,
în primul rînd, de propriile cuvinte despre sine. O importan]\ oarecum
secundar\ o au p\rerile altor personaje, numai c\ aceste opinii cap\t\
semnifica]ii doar corelate cu spusele lui Ivan. Caracterizarea acestuia
din urm\ se face în manier\ dramatic\, cel mai adesea sub form\ de
monolog, arareori prin dialog. Putem vorbi, a[adar, de un episod
dramatic în cuprinsul romanului, chiar dac\ scriitorul evit\ formele
dramei. Mai mult chiar, numeroase pagini ale romanelor sale ating
în\l]imile patosului dramatic shakespearian. Cît prive[te forma dramatic\, multe din dialoguri [i din monologurile lui Ivan pot fi cel mai
u[or comparate cu scenele filosofice din Faust. Merit\ men]ionat în
mod special un procedeu  model de virtuozitate tehnic\ , accesibil
nu numai în literatura noastr\, ci [i în cea universal\, doar lui Dostoievski,
[i anume caracterizarea sufletului eroului prin delir. Avem în vedere
uimitorul capitol Vedenia lui Ivan Feodorovici. Diavolul. Gra]ie delirului, acompaniat de halucina]ii [i de dedublarea morbid\ a con[tiin]ei, sîntem pu[i în fa]a unui monolog sub form\ dialogal\. Diavolul
lui Ivan Feodorovici nu este acel Mefistofel metafizic, întruchiparea
principiului abstract al r\ului [i ironiei, ci o crea]ie a spiritului bolnav
al personajului, parte a propriului s\u eu.
Tot ceea ce îl chinuie pe Ivan, tot ceea ce ur\[te [i dispre]uie[te el
analizîndu-se, î[i g\se[te personificarea în diavol. ~i l\s\m pe speciali[ti
s\ analizeze acest episod, pu]in interesant din punct de vedere psihiatric ;
pentru noi el se dovede[te destul de valoros, fiind o caracterizare a
st\rii suflete[ti a eroului. El reprezint\ punctul de vîrf al excit\rii
mentale [i nervoase în care s-a aflat Ivan, moment în care puterile lui
sînt înfrînte [i eroul cade, în cele din urm\, în st\pînirea bolii. Apari]ia
sa la proces, în ultimele pagini ale romanului, nu adaug\ mare lucru
dramei sale spirituale.
O prea mic\ importan]\ pentru caracterizarea eroului o are intriga
de iubire, idila acestuia cu Katerina Ivanovna. Dostoievski pare s\ fi
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anexat acest episod mai curînd pentru leg\tura exterioar\ sau, de ce
nu, din cauza sl\biciunii sale excesive pentru complicarea firului romanului. Idila cu Katerina Ivanovna este absolut str\in\ vie]ii l\untrice a
lui Ivan Feodorovici, nu joac\, practic, nici un rol în universul spiritual
al personajului [i, de aceea, apare inutil\, nu r\spunde scopurilor
artistice ale autorului, e tot atît de inutil\, ad\ug\m noi, ca [i palida
idil\ dintre Faust [i Margareta pentru tragedia lui Goethe, intrig\ ce
nu-l caracterizeaz\ nicicum pe erou, ea putînd fi foarte bine cedat\
oric\rei apari]ii secundare din pies\. Ivan conduce, dup\ expresia lui
Herzen, un roman logic, a[ spune chiar metafizic, care îi acoper\ ochii
pentru orice altceva. ~n via]a sufleteasc\ a lui Ivan, toate personajele ce
ac]ioneaz\, tat\l, Aleo[a, Mitea [i, îndeosebi, Smerdeakov, ocup\ un rol
mai mult sau mai pu]in însemnat ; lipsite de importan]\ sînt doar
Katerina Ivanovna [i Gru[enka. De aceea nu ne vom mai opri asupra
acestui episod.
Mai adaug c\ Dostoievski nu ofer\ doar o fotografie de moment a
sufletului lui Ivan. El vorbe[te arareori [i pe scurt despre trecutul
personajului s\u, despre copil\ria [i tinere]ea acestuia  în carte Ivan
are 23 de ani  [i nu ne spune nimic cu privire la viitorul eroului.
Povestea se întrerupe brusc. Motivul exterior l-a reprezentat moartea
autorului ; Dostoievski a luat cu sine atîtea cuvinte nerostite.
~ns\, e pu]in probabil ca Ivan s\ fi ocupat [i pe mai departe un rol
însemnat în oper\ ; în prefa]\, Dostoievski se refer\ numai la Aleo[a,
ca erou al viitorului roman, ce trebuia s\ fie, conform inten]iilor scriitorului, continuarea Fra]ilor Karamazov.
Semnificativ este faptul c\ nic\ieri în roman nu g\sim o descriere a
înf\]i[\rii exterioare a lui Ivan, de[i toate personajele mai importante
sînt prezentate [i sub acest aspect.
B\nuiesc c\ faptul nu-i întîmpl\tor, c\ nu e vorba de o neglijen]\,
ci de un instinct artistic l\untric. Ivan e spirit, e în întregime o problem\
abstract\, nu are aspect exterior. Cui, în fond, i-ar trece prin cap s\
pretind\ descrierea fizic\ a lui Faust, despre care, de asemenea, nu
exist\ nici o remarc\ în tragedie ?
~n felul acesta, întregul talent al autorului se concentreaz\ c\tre
descoperirea [i luminarea st\rii suflete[ti a lui Ivan în momentul dat ;
ea se afl\, parc\, în centrul soarelui electric al talentului dostoievskian.
Ivan apar]ine acelor firi alese, pentru care ultimele probleme ale
existen]ei, a[a-zisele probleme metafizice privitoare la Dumnezeu, la
suflet, la bine [i la r\u, la ordinea universal\, la sensul vie]ii se prezint\
nu ca aspecte inutile ale unei banale teorii, ci au un caracter real, viu
[i imediat. Asemenea firi nu pot tr\i f\r\ s\-[i pun\ [i f\r\ s\ rezolve
astfel de probleme. Psihologic vorbind, nu are importan]\ la ce concluzii
s-a ajuns ori ce r\spunsuri s-au ob]inut. Important e c\ ele nu pot fi
puse [i solu]ionate. Particularitatea caracteristic\ st\rii în care se g\se[te
Ivan în Fra]ii Karamazov o reprezint\ necredin]a, pierderea credin]ei
în ceea ce este vechi, în ceea ce înc\ nu a l\sat locul noului. O
asemenea stare intermediar\ este din cale afar\ de dureroas\ ; criza de
cre[tere amenin]\ cîteodat\ cu deznod\mîntul fatal. V\ amintesc acel
pasaj din Spovedanie, din acest nepre]uit monument de psihologie,
unde Tolstoi poveste[te cum, aflat într-un moment de fericire maxim\,
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ascundea de sine tot ce i-ar fi putut servi pentru sinucidere, într-atît îl
atr\gea aceast\ idee. O situa]ie asem\n\toare este descris\ în autobiografia lui Mill [1], unde ni se dezv\luie maladia necredin]ei, criza
moral\ suferit\ de autor în perioada trecerii de la tinere]e la o vîrst\ mai
matur\.
Imagina]i-v\ momentul unei asemenea treceri, al unei asemenea
rupturi la un om cu un spirit uria[, cu o cutezan]\ logic\ aparte, de o
sinceritate entuziast\, la un om absolut incapabil de compromisuri cu
sine însu[i, [i-l ve]i avea în fa]\ pe Ivan Feodorovici Karamazov. Acest
om inteligent [i talentat, aflat în floarea v`rstei, la apogeul puterii sale,
vorbe[te într-un mod cu totul serios despre sinucidere, întrev\zut\, e
drept, nu în prezent, ci pe la 30 de ani, cînd va mai sl\bi tic\loasa
poft\ de via]\. Or, Ivan iube[te via]a [i [tie s-o pre]uiasc\. S\ zicem c\
n-a[ crede în existen]a ordinii universale, [i totu[i, uite, mi-s dragi
mugurii cleio[i ce se deschid prim\vara, mi-e drag cerul albastru, mi-s
dragi unii oameni, despre care  m\ crezi ?  nici m\car nu-mi dau
seama pentru ce m\ atrag, mi-e drag uneori eroismul omenesc, virtute
în care, poate, de mult am încetat s\ mai cred, dar pe care, totu[i, în
adîncul meu, o cinstesc ca pe o amintire. Sufletul acestui om e deschis
pentru tot ce e m\re] [i frumos. Spune c\ va pleca în Europa, pe care
o consider\ un cimitir drag, cel mai scump dintre toate : Atî]ia
r\posa]i dragi zac în p\mînt acolo, fiecare piatr\ de mormînt vorbe[te
despre o a[a via]\ apus\ ca o flac\r\ ce s-a stins, despre credin]a
p\tima[\ în eroismul lor, despre lupta pe care au purtat-o în numele
adev\rului [i al [tiin]ei ! Parc\ m\ [i v\d cum am s\ cad în genunchi
[i-am s\ s\rut pietrele, stropindu-le cu lacrimi. Astfel, întreaga cultur\
european\, pe care [tie atît de mult s-o aprecieze [i s-o respecte, îi
apare în realitate ca o relicv\ scump\. Via]a în ansamblul ei o consider\
lipsit\ de gust. Starea de iner]ie moral\ în care se g\se[te eroul îl
transform\ într-un egoist rece [i apatic, c\ruia via]a din jur nu-i inspir\
decît iritare [i dezgust. Ne cuprind fiorii cînd vorbe[te despre posibilitatea ca Dmitri s\-[i fi omorît tat\l, despre faptul c\ o lighioan\
înghite pe alta, ne [ocheaz\, chiar ne revolt\, atitudinea lui îngîmfat\
[i grosolan\, de st\pîn, fa]\ de Smerdeakov, c\ruia, întîmpl\tor, i-a fost
dat s\ devin\ adev\ratul erou al romanului s\u metafizic ; multe din
ac]iunile [i, în special, din sentimentele lui Ivan sînt pentru noi cumplite [i resping\toare. Dar, în acela[i timp, nu ne vine s\ credem c\ în
toate acestea se v\de[te adev\rata fire a acestui om, ce [tie s\ se
înduio[eze într-atît de mugurii cleio[i ce se desfac prim\vara, [i s\
s\rute, stropindu-le cu lacrimi, pietrele culturii europene. Nu-i vine s\
cread\ lui Ivan însu[i, cînd i se dest\inuie lui Aleo[a : n-am putut
niciodat\ s\ în]eleg cum e posibil s\-]i iube[ti aproapele. Ivan, pe
care-l întîlnim în paginile c\r]ii, nu este cel real, dup\ cum Raskolnikov,
preg\tindu-se s-o ucid\ pe b\trîn\, seam\n\ foarte pu]in cu veritabilul
Raskolnikov.
Starea de suferin]\ prelungit\, durerea chinuitoare de a nu-[i putea
dep\[i îndoielile îl determin\ pe Ivan s\ acorde aten]ie doar lumii sale
l\untrice ; s\ participe la via]a exterioar\ nu-i mai ajung puterile. El nu
e bolnav doar la sfîr[itul romanului, cînd se declan[eaz\ cu adev\rat
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febra nervoas\, e bolnav de la început, din momentul în care apar, în
toat\ limpezimea lor, acele probleme sufocante, pe care trebuie s\ le
rezolve ori s\ moar\ din punct de vedere moral.
Uneori, sofistul [i dialecticianul din Ivan îl las\ în umbr\ pe mucenicul ideii, numai c\ ultimul nu scap\ privirii p\trunz\toare a stare]ului
Zosima, care, cu o clarviziune profetic\, se adreseaz\ lui Ivan, în urma
discu]iei memorabile privind judecata bisericeasc\ : Ideea (despre
nemurirea sufletului) înc\ nu [i-a g\sit un r\spuns în sufletul dumitale
[i-l face s\ se zbuciume. Uneori, îns\, vezi dumneata, chiar [i un martir
simte un fel de satisfac]ie s\ ia în glum\ propria dezn\dejde, ca s\ zic
a[a, tot din dezn\dejde. Dumneata nu faci decît s\ te distrezi deocamdat\, omorîndu-]i timpul cu diverse articole [i discu]ii de societate, f\r\
s\ crezi m\car în dialectica dumitale, ba chiar b\tîndu-]i joc de ea cu
sufletul îndurerat... ~nc\ n-ai apucat s\ g\se[ti dezlegarea acestei
probleme, spre marea dumitale nenorocire, c\ci problema se cere
totu[i rezolvat\... ~n aceste cuvinte profetice se afl\ cheia potrivit\
pentru sufletul lui Ivan. Dar s\ vedem c\rei probleme sau, mai bine
zis, c\ror probleme nu le-a g\sit Ivan r\spunsul, fapt ce constituie
marele s\u necaz ?
Piotr Aleksandrovici Miusov poveste[te pe seama acestui personaj,
în aceea[i scen\ petrecut\ la m\n\stire, urm\toarele : Acum vreo cinci
zile, aflîndu-se într-o societate unde era foarte mult cuconet, domnia-sa,
la un moment dat, a declarat solemn în cursul unei dispute c\ nu exist\
pe lume absolut nimic care s\-i determine pe oameni a-[i iubi aproapele,
nici o lege a naturii nu impune omului s\ iubeasc\ umanitatea [i, dac\
totu[i iubirea a d\inuit [i mai d\inuie înc\ pe fa]a p\mîntului, existen]a
ei nu se explic\ printr-o lege a firii, ci exclusiv prin faptul c\ oamenii
cred în nemurire. Ivan Feodorovici a mai ad\ugat totu[i, ca o parantez\,
c\ [i aici poate fi vorba de o lege a naturii [i c\, dac\ s-ar distruge în
omenire credin]a în nemurirea sufletului, izvoarele dragostei ar seca
pe loc în inima omului, [i o dat\ cu ele orice for]\ activ\ care s\ men]in\
via]a pe p\mînt. Mai mult : c\ atunci nimic din ce se poate întîmpla
n-ar mai fi imoral, c\ totul ar fi permis în lume, chiar [i antropofagia.
S\ vede]i, îns\, c\ nu s-a mul]umit cu atît : în concluzie, domnia-sa a
spus c\ pentru orice individ, bun\oar\ ca mine sau ca dumneata, care
nu crede nici în Dumnezeu, nici în nemurirea sufletului, legile morale
ale firii ar trebui s\ se schimbe pe loc, [i-n locul lor s\ se instaureze
altele, cu un caracater opus celor religioase, care se vor fi perimat, [i
c\ egoismul, în forma lui cea mai acut\, ajungînd pîn\ la crim\, va
trebui nu numai s\ fie permis, dar chiar recunoscut ca o solu]ie
necesar\, cea mai inteligent\ [i s-ar putea spune [i cea mai nobil\
dintre toate. Ivan confirm\ c\ i-a fost redat\ exact ideea c\ dac\ nu
exist\ nemurirea sufletului, nu exist\ nici virtute. Or, în roman, el nu
crede sau înc\ nu crede în nemurirea sufletului. Aceea[i idee i-o
repet\ cumplitul s\u dublu  diavolul. Acesta pomene[te de viitoarea
împ\r\]ie a libert\]ii [i [tiin]ei, cînd omul, abolind în cele din urm\
credin]a în Dumnezeu, devine om-zeu. ~ns\, întrebarea este dac\
aceast\ perioad\ va veni sau nu cîndva, se gîndea tîn\rul meu filosof
(îl ironizeaz\ diavolul pe Ivan). Dac\ da, lucrurile aveau s\ se l\mureasc\, [i omenirea avea s\ se organizeze o dat\ pentru totdeauna.
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Cum omul este din p\cate un n\t\r\u patentat, s-ar putea s\ nu se
întîmple nimic nici peste o mie de ani. De aceea cine î[i d\ seama
care-i adev\rul ar putea de pe acum s\ se chiverniseasc\ dup\ pofta
inimii sale, statornicindu-[i via]a pe temelii noi. ~n cazul acesta «totul
este permis». Mai mult, chiar dac-ar fi s\ nu soseasc\ niciodat\ sorocul
acelei epoci mult a[teptate, din moment ce nu exist\ nici Dumnezeu,
nici via]\ f\r\ de moarte, omul nou poate totu[i deveni om-zeu, chiar
dac\ n-ar mai fi nimeni ca el pe fa]a p\mîntului. Fire[te c\ din momentul
în care se va fi ridicat la rangul acesta, omul va putea, în cazul cînd ar
fi necesar, s\ treac\ f\r\ nici o strîngere de inim\ peste opreli[tile
morale ce st\teau mai înainte în calea omului-rob. Cu atît mai mult cu
cît pentru divinitate nu exist\ legi ! Acolo unde se afl\ Dumnezeu orice
lucru e sfînt ! Oriunde m-a[ duce eu, va fi loc de cinste... «Totul este
permis» [i basta ! C\ totul este permis se dovede[te ideea preferat\ sau,
mai bine zis, principalul subiect de discu]ie al lui Ivan Karamazov : el
o va dezvolta [i fa]\ de Aleo[a, [i fa]\ de Mitea în închisoare, [i fa]\ de
Smerdeakov, [i cunoa[te]i deja ce direc]ie fatal\ au luat gîndurile
acestuia din urm\ asimilînd-o.
Dar s\ l\s\m de o parte episodul cu Smerdeakov [i s\ ne concentr\m aten]ia exclusiv asupra laturii filosofice a chestiunii. Observ\m c\
aici este pus\ cu o fermitate f\r\ echivoc una din cele mai importante
[i mai arz\toare probleme ale filosofiei tuturor timpurilor [i popoarelor,
formulat\ înc\ de Socrate, ba chiar mai înainte, de predecesorii s\i 
sofi[tii , [i anume problema etic\, privitoare la criteriile binelui [i
r\ului, la sanc]iunea moral\. Credem c\, în zilele noastre, ea ocup\
primul loc în cadrul filosofiei [i manifest\ o influen]\ hot\rîtoare asupra
disciplinei respective. La drept vorbind, ea n-a fost [i nici nu poate fi
înstr\inat\ de filosofie, în cadrul c\reia este problema cea mai important\, cu adev\rat primordial\ ca însemn\tate.
Cu un curaj demn de toat\ cinstea [i cu o logic\ necru]\toare, Ivan
trage concluzii etice din filosofia ateist\ sau, dac\ ne este permis s\
utiliz\m un termen de specialitate contemporan, pozitivist\ [i ajunge
la rezultatul trist, pentru el, conform c\ruia criteriul binelui [i r\ului,
prin urmare [i cel moral nu pot fi ob]inute f\r\ aprobarea metafizic\
ori religioas\. Eroului dostoievskian îi lipse[te credin]a religioas\,
numai c\, o dat\ cu pierderea ei, constat\ îngrozit c\ [i-a pierdut [i
moralitatea. Caut dinadins s\ evit aici evaluarea teoretic\ a opiniilor lui
Ivan, adic\ dac\ are sau nu dreptate, legînd criteriul binelui [i r\ului
de religie : la aceast\ întrebare oameni cu diferite concep]ii despre
lume vor r\spunde fiecare altfel. Vreau s\ subliniez doar con]inutul
general uman al acestei probleme, pe care [i-o pune orice om care
începe s\ tr\iasc\ în mod con[tient, o dat\ cu trecerea de la credin]a
tradi]ional\ din copil\rie la cea con[tient\ ori la necredin]\.
Tragedia lui Ivan nu st\ în faptul c\ ajunge la concluzii ce neag\
moralitatea ; doar nu pu]ini sînt oamenii pentru care teoreticul totul e
permis devine un paravan confortabil pentru imoralitatea pus\ în
practic\ ; tragedia const\ în aceea c\ sufletul lui ales, în stare s\ fie
chinuit de atîta suferin]\, cum îl caracterizeaz\ stare]ul, nu poate s\
accepte un asemenea r\spuns. E de ajuns s\ ne amintim mustr\rile de
con[tiin]\ ale personajului, care se consider\ vinovat de uciderea tat\lui
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s\u. Aici, gîndirea teoretic\ intr\ în dezacord cu cea practic\, ceea ce
sfideaz\ logica î[i g\se[te ecou în suflet, tr\ie[te, f\r\ s\ ia în seam\
nici un fel de nega]ie, ca fapt al con[tiin]ei etice nemijlocite, ca glas al
con[tiin]ei.
O fire etic\ în cel mai înalt grad, care este obligat\ s\ nege
moralitatea : iat\ ce conflict monstruos. E ca [i cum cineva ar fi nevoit
s\ nege lumina zilei, pe care o vede cu propriii ochi, cu deosebirea c\
acest dezacord, ce atinge un singur fapt al cunoa[terii, nu poate fi
comparat prin importan]\ cu problema ce afecteaz\ întreaga via]\
moral\ a individului.
Imoralitatea ateist\, cum am numi concep]ia etic\ a lui Ivan, ne
aminte[te involuntar de c\ut\rile asem\n\toare ale acelui spirit nelini[tit c\ruia, în func]ie de capriciile modei, i-a fost dat s\ ajung\ idolul
zilelor noastre, Fr. Nietzsche. Oricine, chiar un cunosc\tor superficial
al filosofiei morale a gînditorului german, va observa cu u[urin]\ identitatea motivelor [i a ideilor fundamentale la Nietzsche [i Ivan, identitate dat\ de analogia problemei lor de baz\, privitoare la compatibilitatea moralei absolute cu pozitivismul. (Fire[te, l\s\m deoparte acum
detaliile filosofiei lui Nietzsche, restul ideilor considerîndu-le drept
secundare în raport cu problema etic\.) Am v\zut c\ nu doar concep]ia
comun\, care situeaz\ supraomul lui Nietzsche sau omul-zeu al lui
Ivan dincoace de bine [i de r\u [i face ca pentru ei totul s\ fie
permis, este tipic\ ambilor, ci [i principiul egoismului, negarea faptelor
altruiste ce ia locul moralei suprimate, se repet\ [i în primul [i în cel\lalt
caz. Splendoarea egoist\ a supraomului, morala st\p`nilor [i morala
sclavilor  acestea sînt inevitabilele fructe ale pustiului din inim\, ce
r\mîn dup\ abolirea eticii dragostei [i a datoriei. Drama sufleteasc\ a
lui Fr. Nietzsche [i a lui Ivan Karamazov e una [i aceea[i  teoria
imoralit\]ii. Ea nu se împac\ deloc cu n\zuin]ele etice ale persoanei.
Dup\ p\rerea mea, m\re]ia spiritului filosofului german î[i g\se[te
expresia în patima [i sinceritatea tr\irii acestei drame, încheiat\ nefast
 prin nebunie. O alt\ cale care s\ izvorasc\ din opera lui Nietzsche nu
exist\ [i nici nu poate fi ; dac\ el ar fi r\mas, în pofida a tot ce a scris,
un burghez prosper, cum s-a întîmplat, de exemplu, cu Voltaire dup\
ce a publicat Candide [2], aceast\ oper\ p\truns\ de disperarea
cauzat\ de necredin]\, Nietzsche ar fi fost un simplu beletrist, ce a
exersat în versuri [i proz\, cu mult rafinament, pe marginea a diferite
teme filosofice. Prin nebunia sa, el a dovedit, mai mult decît prin
crea]ii, importan]a real\ [i adev\rata semnifica]ie a problemelor abordate.
Via]a lui Nietzsche este un comentariu indispensabil prin care
scrierile sale smintite s`nt luminate de o flac\r\ tragic\, prin care devin
u[or de în]eles suferin]ele reale ale lui Zarathustra. Demonstrînd o
clarviziune profetic\, Dostoievski a formulat problema lui Nietzsche,
problema imoralit\]ii ateiste, dar, spre deosebire de filosoful în cauz\,
care s-a consumat totalmente pentru lichidarea acestei contradic]ii,
scriitorul rus, în]elegînd-o, se ridic\ deasupra ei ; spiritul romancierului
nostru, al\turi de sufletul lui Nietzsche-Ivan, se dovede[te capabil s\
cuprind\ [i inima larg\ a lui Aleo[a [i harul profetic al stare]ului
Zosima. Despre Dostoievski s-ar putea repeta cuvintele diavolului
referitoare la asce]ii pe care a avut prilejul s\-i ispiteasc\ [i al c\ror
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suflet face cît o constela]ie intreag\ : De-ai [ti ce haos exist\ în
sufletul lor, ce amestec\tur\ de credin]\ [i de îndoieli ! Z\u, uneori î]i
face impresia c-ar fi destul s\ intervin\ ceva, un fleac de nimic, pentru
ca toat\ credin]a lor «s\ se dea peste cap» 1. Necesitatea de a limita
expunerea ne determin\ s\ ocolim dificila sarcin\ a analizei [i evalu\rii
critice ale concep]iei generale dostoievskiene  datorie de dragoste [i
aten]ie fa]\ de ilustrul scriitor, pîn\ acum neonorat\ de societatea noastr\.
Privitor la moral\, Ivan se exprim\ relativ [i indecis : el spune c\,
dac\ nu exist\ Dumnezeu [i nemurirea sufletului, atunci totul e permis.
Iar cînd e întrebat dac\ exist\ Dumnezeu, fie c\ r\spunde hot\rît : nu,
nu exist\, fie c\ d\ un r\spuns situat la antipodul celuilalt. Faptul c\ nu
poate ajunge la o concluzie definitiv\ genereaz\ chinurile suflete[ti ale
eroului. El caut\ cu nesa] credin]a, a obosit de atîta îndoial\. La el se
refer\ ironicul s\u dublu, diavolul : Visul meu este s\ iau înf\]i[area
unei precupe]e durdulii, a[a, ca de vreo sut\ de kilograme [i mai
bine... [i s\-I aprind lui Dumnezeu o lumînare. Dar e suficient s\
privim mai îndeaproape în sufletul lui Ivan, pentru a în]elege cît de
departe este el de lini[tea adus\ de credin]\, cît de inaccesibil\ îi este
aceasta, cît de vast\ [i de adînc\ este îndoiala sa. M\ cuprinde nelini[tea
ori de cîte ori m\ apropii de acele capitole ale c\r]ii în care este redat\
discu]ia din restaurant a celor doi fra]i, Ivan [i Aleo[a. Dostoievski
atinge aici o putere [i un curaj cu adev\rat titanice, sînt scrise cu sînge
aceste pagini, unice prin felul lor în întreaga literatur\ universal\.
Original\ este pîn\ [i ambian]a `n care cei doi se întîlnesc pentru întîia
oar\, pentru a discuta despre Dumnezeu [i lumea creat\ de El. Ivan,
despre care se spune c\ nu avea patima be]iei, nici pe cea a desfrîului
[i nici de cîrciumi nu-i amator, [i novicele Alexei stau într-o cîrcium\
infect\, în genul celei în care Raskolnikov ascultase povestea lui
Marmeladov. Se g\seau în col]ul de lîng\ fereastr\, desp\r]it de restul
înc\perii printr-un paravan... Era prima sal\ de la intrare, unde se afla
[i bufetul instalat de-a lungul unui perete. Osp\tarii forfoteau necontenit încoace [i-ncolo. Nu se z\rea decît un singur consumator, un
b\trînel, dup\ aspect militar `n rezerv\, care-[i bea ceaiul într-un ungher.
~n schimb, celelalte saloane erau pline de fream\tul obi[nuit al localului,
se auzeau ]ipete, dopurile s\reau pocnind zgomotos, bilele se ciocneau
pe masa de biliard. Iar dup\ paravan, în col], sînt supuse unei judec\]i
severe planurile creatoare ale lui Dumnezeu, se deschid dep\rtarea
universal-istoric\ [i adîncimea veacurilor, se dezv\luie abisurile nesfîr[ite
ale legendei despre marele inchizitor, se înal]\ spre cer fumul de
t\mîie al gîndirii omene[ti Exist\ ceva cu adev\rat rusesc în aceast\
simplitate, în aceast\ absen]\ a oric\ror efecte de atmosfer\ în care sînt
expuse marile idei de aici.
1. Iat\ urm\torul fragment din carnetul de însemn\ri al lui Dostoievski : Inchizitorul
[i capitolele despre copii. Avînd `n vedere aceste capitole, dumneavoastr\
(probabil, Kavelin [3]) a]i fi putut s\ m\ trata]i chiar [i din punct de vedere
[tiin]ific, dar nu cu atîta arogan]\ în privin]a filosofiei, de[i filosofia nu este
specialitatea mea. Nici în Europa nu exist\ [i nici n-a existat o asemenea for]\
a expresiilor ateiste. Deci, nu cred în Hristos [i nu-L m\rturisesc ca un b\ie]andru,
ci osana mea a trecut prin marea v\paie a îndoielilor .
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~ntr-un astfel de cadru, fra]ii se întîlnesc [i, discutînd, ajung s\ se
cunoasc\. Ivan r\spunde întreb\rii mute a lui Aleo[a : în ce crede [i
pe ce-[i cl\de[te via]a iubitul s\u frate. Mai întîi Ivan afirm\, în spirit
pozitivist, c\ nu-i este dat spiritului s\u euclidian, realist s\ p\trund\
taina lui Dumnezeu [i s\ decid\ dac\ exist\ sau nu. Apoi, îns\, adaug\ :
admit existen]a lui Dumnezeu ; o admit cu drag\ inim\, dup\ cum
admit deopotriv\ în]elepciunea, ca [i finalitatea lui, care ne este cu
des\vîr[ire necunoscut\ ; cred în ordine, în sensul vie]ii, cred în armonia
etern\, cu care  zice-se  ne vom contopi cîndva, cred în cuvîntul
spre care tinde întregul univers [i care, fiind el însu[i Dumnezeu, este
în acela[i timp aspira]ia c\tre dumnezeire, cred în toate cîte sînt, chiar
[i în infinit. Ce puzderie de cuvinte s-au f\urit ca s\ exprime toate
acestea ! Pe cît se pare, sînt pe calea cea bun\, nu-i a[a ? {i acum
închipuie[te-]i c\, în ultim\ instan]\, totu[i, eu nu accept lumea asta a
lui Dumnezeu în finalitatea ei, n-o accept, de[i [tiu c\ exist\ ; pur [i
simplu n-o admit. Nu spun c\ nu-L accept pe Dumnezeu, în]elege-m\,
ci nu accept lumea pl\smuit\ de El, aceast\ crea]ie divin\, [i nici prin
gînd nu mi-ar trece c-am s-o pot accepta vreodat\. ~n privin]a asta, am
de f\cut o rezerv\ : cred ca un prunc nevinovat c\ suferin]ele se vor
t\m\dui [i vor pieri f\r\ urm\, c\ toat\ farsa asta penibil\ a contradic]iilor umane se va spulbera ca un deplorabil miraj, ca o n\scocire a
min]ii nevolnice [i mici cît un atom, a spiritului s\u euclidian ; în fine,
c\ în clipa deznod\mîntului, în momentul suprem, cînd armonia etern\
se va statornici în sfîr[it peste tot, se va petrece, va ie[i la lumin\ ceva
atît de extraordinar, încît toate inimile vor dobîndi împ\carea, toate
revoltele vor fi astîmp\rate, toate crimele  isp\[ite [i tot sîngele pe
care l-au v\rsat oamenii  r\scump\rat, [i atunci vom ajunge poate nu
numai s\ iert\m, dar [i s\ g\sim o justificare pentru tot ce se întîmpl\
pe fa]a p\mîntului ! S\ ias\ la lumin\ [i s\ se statorniceasc\, n-are
decît ! Oricum ar fi, eu nu accept  [i nici nu vreau s\ accept acel ceva !
Cu spiritul s\u euclidian, Ivan nu vrea s\ recunoasc\ utilitatea [i
în]elepciunea suferin]elor omene[ti. P\mîntul nostru îns\ este imbibat
de lacrimi omene[ti, [i nu numai la suprafa]\, ci mult mai adînc, pîn\
în miezul lui, dar despre lacrimile astea nu-]i mai spun nimic... Nu sînt
decît o plo[ni]\, [i recunosc, cu toat\ umilin]a, c\ nu pot cu nici un
chip s\ pricep de ce lumea asta a fost zidit\ a[a cum o vedem. Cred c\
oamenii sînt singurii vinova]i. Gînde[te-te, li s-a dat raiul, [i ei au rîvnit
libertatea ; au furat focul din cer, [tiind de la bun început c\ asta o s\
le aduc\ numai necazuri, prin urmare n-are rost s\-i comp\timim. Dar
copiii sînt nevinova]i, ei n-au mu[cat din m\r, prin patimile lor
devine mai evident\ inutilitatea, ira]ionalitatea suferin]ei în general.
Urmeaz\ cutremur\toarele pagini despre copiii înjunghia]i, împu[ca]i
în momentul în care, din joac\, s-au întins dup\ pistol, despre copiii ce
mucezesc în unghere murdare, despre copiii tortura]i, sfî[ia]i de cîini
sub ochii mamelor, un [ir lung, însîngerat. ~n ruptul capului, tun\ [i
fulger\ Ivan, nu pot s\ în]eleg pentru ce sînt sorti]i s\ sufere [i ei [i de
ce armonia trebuia neap\rat pl\tit\ cu pre]ul suferin]elor lor ? De ce
trebuie s\ ajung\ [i ei b\legar, s\ îngra[e cu f\ptura lor, spre binele nu
[tiu cui, p\mîntul pe care va înflori armonia viitoare ? Ivan refuz\
armonia dob`ndit\ cu asemenea pre] : Fiindc\ armonia aceasta nu
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merit\ nici m\car o lacrim\ v\rsat\ de bietul copila[ chinuit, care se
b\tea cu pumni[orii în piept într-o v\g\un\ infect\, rugîndu-se lui
Dumnezeu [i v\rsînd la picioarele lui [iroaie de lacrimi, pe care nimeni,
nimeni nu le-a r\scump\rat ! Nu merit\, de vreme ce lacrimile lui au
r\mas ner\scump\rate. {i trebuie neap\rat s\ se g\seasc\ o compensa]ie, altminteri nu poate exista armonie. Dar cum, te întreb, în ce fel ?
Mi se pare un lucru imposibil. R\zbunîndu-le ? La ce mi-ar folosi
r\zbunarea, ce s\ fac, oare, cu iadul în care sînt azvîrli]i c\l\ii, ce le
mai poate ajuta iadul dup\ ce au fost supu[i la cazne [i au murit `n
chinuri ? {i apoi, încheie Ivan, cred c\ s-a pus un pre] exagerat pe
aceast\ armonie, biletul de intrare e prea scump pentru punga noastr\.
De aceea m\ [i gr\besc s\-l restitui. {i, dac\ vreau s\ fiu un om
într-adev\r cinstit, sînt dator s\-l restitui cît mai curînd. Ceea ce [i fac.
Asta nu înseamn\ c\ nu accept existen]a lui Dumnezeu, Aleo[a ; m\
mul]umesc doar s\-i dau `napoi cu tot respectul meu biletul de intrare.
Asta e r\zvr\tire... murmur\ cu ochii în p\mînt Aleo[a 1. Da, e o
r\zvr\tire, r\zvr\tire omului împotriva lui Dumnezeu sau, exprimînd
aceea[i idee în manier\ ateist\, este r\zvr\tirea neputincioasei personalit\]i umane împotriva ordinii obiective a lucrurilor. Spiritul înfl\c\rat al
byronianului Cain, spiritul triste]ii universale, a reînviat în Ivan ! Ivan îi
r\spunde lui Aleo[a : R\zvr\tire ? N-a[ fi vrut s\ aud din gura ta
cuvîntul \sta. Crezi tu c\ ar putea cineva s\ tr\iasc\ tot timpul în
r\zvr\tire ? Da, în r\zvr\tire nu se poate tr\i, aceast\ stare sau în]elegere
a lumii trebuie cumva învins\ sau dep\[it\, altfel n-o sco]i la cap\t.
Oglinda strîmb\ a sufletului lui Ivan, diavolul lui, cu ironia sa
trivial\, dezvolt\ aceea[i idee a necesit\]ii r\ului în lipsa universal\ de
armonie. El se plaseaz\ pe sine în opozi]ie cu Mefistofel, care vrea
întotdeauna r\ul. Sînt poate singura fiin]\ de pe lume care iube[te
adev\rul [i n\zuie[te sincer s\ fac\ binele. Diavolul poveste[te cum a
avut dorin]a de a striga osana, dar ce s-ar întîmpla dac\ m-a[ apuca
s\ cînt osanale ? Orice scînteie de via]\ s-ar stinge în lume [i n-ar mai
1. F\r\ s\ vrem ne vine în minte compara]ia cu imaginea, provocat\ de aceea[i
stare de spirit, care apar]ine unuia dintre cei mai aten]i [i mai distin[i filosofi ai
Fran]ei contemporane, lui Guyau [4], care într-adev\r a murit de timpuriu :
într-o noapte un înger sau un serafim m-a luat pe aripile lui ca s\ m\ duc\ în
raiul evanghelic, la «creator», [i eu m-am sim]it zburînd prin ceruri, deasupra
p\mîntului. Pe m\sur\ ce m\ în\l]am, auzeam dinspre p\mînt, venind spre mine,
un zgomot t\r\g\nat [i trist, asem\n\tor cu o cîntare monoton\ a torentelor
care se aud din mun]i în lini[tea culmilor. Dar de data asta deosebesc voci
omene[ti : erau bocete amestecate cu rug\min]i de îndurare, gemete întrerupte
de osana ; erau rugi disperate, ie[ite din piepturi pe moarte, smulse laolalt\ cu
vorbele de laud\ ; [i totul se amesteca într-un glas puternic, într-o simfonie atît
de sfî[ietoare, încît inima mea s-a umplut de jale. Cerul mi s-a p\rut întunecat,
[i n-am mai v\zut pe el nici soarele, nici bucuria lumii. M-am adresat celui care
m\ înso]ea : «Tu nu auzi ?» l-am întrebat eu. ~ngerul m-a privit cu chipul calm [i
senin. «Astea, mi-a spus el, sînt rug\ciunile oamenilor, care, de pe p\mînt, se
înal]\ la cer.» ~n timp ce-mi spunea acestea, aripile-i albe str\luceau în soare ;
dar mie mi s-au p\rut negre, îngrozitoare. «Dac\ eu a[ fi acest Dumnezeu, mi
s-ar umple ochii de lacrimi», am exclamat eu [i, într-adev\r, am sim]it c\ plîng
ca un copil. M-am desprins de mîinile îngerului, presupunînd c\ am în mine
prea mult\ omenie ca s\ pot tr\i în cer (M. Guyau, Esquisse dune morale sans
obligation, ni sanction, 5-me éd., Paris, 1900, p. 12.)
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avea loc nici un fapt divers. Numai din respect pentru îndatoririle mele
profesionale [i pentru situa]ia mea social\ am c\utat s\ în\bu[ îndemnul generos ce-mi încol]ise în suflet [i s\-mi v\d mai departe de
tic\lo[iile mele. Cinstea de a face bine [i-a rezervat-o altcineva, iar mie
mi-au r\mas numai tic\lo[iile. {tiu, m\rturise[te diavolul, c\ la mijloc
e un secret, pe care înc\ nimeni nu vrea cu nici un pre] s\ mi-l
dezv\luie, pentru c\ în clipa în care l-a[ afla poate c-a[ începe [i eu s\
cînt în gura mare osanale, [i atunci ar disp\rea de pe lume acel minus
indispensabil f\r\ de care pruden]a [i-ar întinde st\pînirea peste tot
p\mîntul. Deocamdat\, îns\, nu-mi mai r\mîne altceva decît s\
cîrtesc, împlinindu-mi f\r\ nici o tragere de inim\ menirea. Rostul meu
pe lume este s\ duc la pierzanie mii de fiin]e omene[ti, pentru ca una
singur\ s\ se poat\ izb\vi. Gînde[te-te numai cîte suflete am fost silit
s\ irosesc [i cîte reputa]ii neprih\nite s\ stropesc cu noroi ca s\ ias\ la
iveal\ cucernicul Iov din pricina c\ruia am `ndurat cîndva ceva atît de
amar ! Atîta timp cît secretul nu va fi fost dezv\luit, pentru mine exist\
dou\ adev\ruri : unul  cel de dincolo, al lor, pe care n-am ajuns înc\
s\-l cunosc, [i al doilea  adev\rul meu. Ivan geme, dîndu-[i seama c\
diavolul î[i bate joc de ideile lui.
Problema pe care o pune aici Ivan cu atîta for]\ tragic\ [i cu atîta
curaj smintit, cea a originii r\ului în lume [i a în]elepciunii ordinii
universale, este o problem\ etern\ a metafizicii, veche de cînd lumea,
care înc\ de pe timpul lui Leibniz a început s\ se numeasc\ problema
teodiceei. La aceast\ întrebare au r\spuns [i teologii, pentru care ea se
formuleaz\ ca problem\ a planului lui Dumnezeu, precum [i filosofii  [i
optimi[ti precum Leibniz, [i pesimi[ti precum r\ut\ciosul ei critic
Voltaire, precum Schopenhauer sau Ed. von Hartmann, spirituali[ti [i
materiali[ti, dei[ti [i tei[ti. Nu trebuie s\ credem c\ întrebarea a ap\rut
numai datorit\ opiniilor religioase, ea r\mîne [i pentru opiniile ateiste,
care subliniaz\ cu [i mai mult\ putere armonia viitorului, pe care o
pl\tim totu[i cu lipsa de armonie a prezentului.
Ca exemplu de astfel de opinie poate s\ ne serveasc\ în]elegerea
contemporan\ a istoriei [i doctrina socialismului, fundamentat\ pe
aceasta : viitoarea armonie a socialismului este cump\rat\ aici prin
jertfa inevitabil\ a suferin]elor capitalismului ; chinurile facerii noii
societ\]i, conform celebrei compara]ii a lui Marx, nu pot fi eliminate.
Prin urmare, pe bun\ dreptate [i cu toat\ for]a putem pune aici
întrebarea lui Ivan privitoare la pre]ul armoniei viitoare [i, desigur, [i-o
pune inevitabil fiecare persoan\ con[tient\.
Nu exist\ [i nici nu poate exista un sistem filosofic care s\ nu ]in\
cont de aceast\ întrebare, la dimensiunile ei depline. ~ntr-adev\r, este
o întrebare universal\, în în]elesul deplin al cuvîntului ; în aceast\
calitate, particularitatea ei const\ nu doar în caracterul obsesiv, dar [i
în imposibilitatea rezolv\rii ei, în sensul c\ nici un progres al [tiin]ei,
nici o for]\ a gîndirii nu pot oferi o rezolvare care s\ distrug\ îns\[i
întrebarea. Dimpotriv\, oricît de complet ar p\rea ea rezolvat\ de c\tre
un filosof, `ntotdeauna va fi reluat\ de altul. Fiecare filosof sau, mai
precis, fiecare om care gînde[te [i, prin asta, se ocup\ cu filosofia
trebuie s\ rezolve pe cont propriu, asum`ndu-[i orice risc, iar solu]ia
nu trebuie s\ vin\ din ra]iune, din logic\, ci din întreaga fiin]\. Chiar
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[i în cazul rezolv\rii ei mijlocite, gîndul str\in trebuie s\ treac\ prin
ceea ce are mai sfînt fiecare om, pentru ca astfel s\ se transforme
într-un apanaj intim al celui care a asimilat-o. Aceasta este însu[irea
tuturor problemelor universale, care, totodat\, sînt [i probleme fundamentale ale metafizicii [i, de altminteri, a[a sînt toate întreb\rile care îl
chinuiau pe Ivan Karamazov. Noi personal credem c\ problema teodiceei,
a[a cum este ea pus\ de Ivan, nu poate fi rezolvat\ din punctul de
vedere al în]elegerii eudemoniste a progresului, care vede în acesta
din urm\ sporirea fericirii unui num\r cît mai mare de oameni. Aceast\
problem\ poate fi rezolvat\ sau eliminat\ numai pe calea sintezei
metafizice [i religioase.
Dar nu ne-am referit înc\ la una dintre cele mai chinuitoare îndoieli
care îi alarmeaz\ inima lui Ivan, la o problem\ universal\ al c\rei
r\spuns este credin]a [i speran]a zilelor noastre ; avem în vedere
problema dezvolt\rii universal-istorice a umanit\]ii, sau  ceea ce-i
acela[i lucru  problema democra]iei [i a socialismului. Nou\, copii ai
secolului al XIX-lea, nu ne e greu s\ în]elegem esen]a acestei probleme.
~n min]ile multora, secolul al XIX-lea a distrus sau m\car a zdruncinat
vechea credin]\ [i vechile reprezent\ri despre aceast\ via]\ p\mînteasc\,
în calitatea ei de preg\tire a celeilalte vie]i, din ceruri. Secolul a impus
ideea conform c\reia via]a noastr\ este într-adev\r preg\tirea pentru via]a
viitoare, dar nu pentru cea din ceruri, ci pentru cea de pe p\mînt.
Temporar, locul religiei a fost luat de teoria progresului sau, dup\ cum
s-a exprimat Comte, de religia umanit\]ii. S-a calculat [i s-a demonstrat
[tiin]ific c\ viitoarei omeniri îi e h\r\zit\ împ\r\]ia dezvolt\rii libere [i
senine, în cadrul c\reia vor fi transpuse în via]\ principiile vesele ale
libert\]ii, egalit\]ii [i fraternit\]ii. Tot ce este greu [i funest în via]a
noastr\ de acum, toate formele de exploatare [i înrobire a omului de
c\tre om vor muri de moarte fireasc\, [i lumii i se va ar\ta un om nou,
liber, care st\pîne[te natura în mod [tiin]ific, omul-zeu, dup\ expresia
lui Dostoievski.
Indiferent dac\ sufletul se roag\ sau nu noilor zei, trebuie s\
observ\m c\ la baza noii în]elegeri a vie]ii, dincolo de aparen]a ei
[tiin]ific\ [i uneori chiar dincolo de abordarea într-adev\r [tiin]ific\ a
unor probleme, st\ totu[i o credin]\, pe care, pe scurt, putem s-o
caracteriz\m drept credin]\ în omul-zeu, care a luat locul vechii credin]e
în Dumnezeul-om. N-a[ vrea s\ se cread\ c\ o spun ca pe un repro[
la adresa noii concep]ii asupra lumii. Nu, îns\ cred în general c\ la baza
oric\rei concep]ii despre lume suficient de ampl\ [i eficient\ pentru a
se transforma într-o religie (chiar ateist\) se afl\ credin]a ; la baza
fiec\rei concep]ii religioase asupra lumii se afl\ ceva nedemonstrabil,
mai presus chiar de orice demonstra]ie.
Crede doar ce inima ta `]i dore[te,

C\ci nimic cerul nu-]i mai f\g\duie[te.

~n ochii mei, aceast\ premis\ are sensul c\, în general, numai cu
ajutorul [tiin]ei nu se poate construi o concep]ie viabil\ [i coerent\
asupra lumii, c\ci la crearea ei, pe lîng\ ra]iunea ce-[i afl\ expresia în
[tiin]\, particip\ [i elementele ira]ionale ale sentimentului, adic\ inima,
ca s-o spunem mai pe scurt.
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Deci, pentru a tr\i cu speran]a în viitorul senin [i sublim al omenirii
[i a lucra de dragul acestei perspective îndep\rtate, trebuie s\ crezi în
omenire ; s\ crezi c\ omul este într-adev\r capabil s\ fie om-zeu, c\
omenirea în întregime se poate în\l]a cu adev\rat pîn\ la un nivel înc\
nev\zut [i c\ nu va degenera în urî]enie moral\, chiar atingînd fericirea
animalic\. ~n asta po]i crede sau nu. Prin urmare, avem aici o problem\,
în sensul c\ s`nt posibilie în]elegeri diferite, îndoieli, mai pe scurt, avem
[i aici tot o problem\ universal\, adic\ una ce nu poate fi rezolvat\
definitiv, dar care, totu[i, este pus\ în mod necesar de fiecare fiin]\
con[tient\. Problema [i `ndoiala s`nt exprimate în legenda marelui
inchizitor.
Legenda Marelui Inchizitor este una din cele mai pre]ioase comori
ale literaturii ruse. ~n aceast\ oper\ ciudat\, genial\, stau laolalt\ m\re]ia
chipului evanghelic [i un con]inut de idei întru totul contemporan, sînt
exprimate chinuitoarele c\ut\ri ale omului zilelor noastre, tot a[a cum
sublima poveste din cartea lui Iov, transpus\ în limba conceptelor
noilor vremi, a servit odinioar\ drept cadru pentru una din cele mai
reu[ite crea]ii ale scrisului european, admirabilul prolog la Faust în cer.
~n roman, Legenda Marelui Inchizitor e doar o intercalare episodic\ : de[i se dovede[te un document de maxim\ importan]\ pentru
caracterizarea sufletului lui Ivan, ea poate fi desprins\ de text [i analizat\
de sine st\t\tor. Avem de-a face cu fantezia neîngr\dit\, cu poemul
filosofic al unui tîn\r student ce n-a compus în via]\ nici m\car dou\
versuri. Este, dac\-mi permite]i o compara]ie îndr\znea]\, o pictur\ cu
subiect religios a lui Vasne]ov [5], ce nesocote[te cu bun\ [tiin]\
realismul materiei în numele realismului ideii. Legenda îl aduce pentru
a doua oar\ pe Hristos pe p\mînt, în momentul de vîrf al opresiunilor
religioase ale Inchizi]iei, în ]ara cea mai întunecat\ [i mai fanatic\ 
Spania. Descinderea Mîntuitorului e descris\ într-un mod admirabil :
Apare acolo din senin, pe t\cute, f\r\ s\ prind\ nimeni de veste [i
totu[i, oricît ar p\rea de ciudat, toat\ lumea î[i d\ seama c\ este El.
Pasajul acesta, adaug\ Ivan, ar putea s\ fie cel mai frumos din întreg
poemul, c\ci arat\ cum se face c\ to]i L-au recunoscut. Mînat de o for]\
irezistibil\, poporul se strînge în preajma Lui, înconjurîndu-L ; clip\ de
clip\, mul]imea spore[te, ]inîndu-se pas cu pas de Dînsul. {i-n vremea
asta, El trece t\cut mai departe, cu acela[i surîs plin de o îndurare
nem\rginit\. Soarele dragostei arde în inima Lui [i razele Luminii,
Cuno[tin]ei [i Puterii, ce se revars\ din privirile Sale, r\spîndindu-se
asupra gloatelor, trezesc în sufletul fiec\ruia o iubire plin\ de osîrdie
pentru Dînsul. Avem în fa]\ o manier\ pur ruseasc\ de prezentare
artistic\ a chipului Mîntuitorului, ce apropie scriitorii atît de dep\rta]i [i
de diferi]i sub toate aspectele, precum Turgheniev [i Dostoievski. V\
aminti]i, nu întîlnim aceea[i manier\ în schi]area fermec\torului chip
al iubitorului de oameni într-unul din cele mai frumoase poeme în
proz\ turghenievene  Hristos ? [6]
Mîntuitorul s\vîr[e[te minuni, învie mor]ii. Este v\zut [i recunoscut
de c\tre Marele Inchizitor  slujitorul oficial al înv\]\turii Sale , care
ordon\ arestarea Lui. Mul]imea se d\ la o parte, iar Hristos este dus în
temni]\. Noaptea, în în\bu[itoarea noapte din Sevilla, b\trînul de
aproape nou\zeci de ani, Marele Inchizitor, î[i viziteaz\ prizonierul. Va
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urma o discu]ie aureolat\ de str\lucire filosofic\ [i de mistic\ sfînt\.
De fapt, cel care vorbe[te tot timpul este Marele Inchizitor ; Hristos
vorbe[te t\cînd, chiar dac\ auzi]i tot timpul cuvintele sale mute de
r\spuns, cuvinte p\trunse de iubire, atotiert\toare. Nu c\uta]i adev\rul
istoric în spusele inchizitorului. V\ ve]i convinge în scurt timp c\ în
figura fantastic\ a înaltului prelat din Evul Mediu se recunoa[te sufletul
îndurerat [i r\zvr\tit al lui Ivan ; fiul secolului al XVI-lea este capabil s\
cuprind\ cele mai ap\s\toare contradic]ii ale zilelor noastre [i despotul
suveran pune cu un curaj nest\vilit [i cu o impertinen]\ tipic karamazovian\ problema democra]iei [i a socialismului.
Inchizitorul î[i m\rturise[te credin]a ori, mai curînd, necredin]a în
omenire, pe care o consider\ incapabil\ s\ tr\iasc\ pe seama propriei
ra]iuni [i con[tiin]e. El îi repro[eaz\ lui Hristos faptul c\, pornind de la
în]elegerea ideal\ a omenirii [i a ]elurilor ei, i-a aruncat pe umeri
acesteia o povar\ covîr[itoare. Povestirea din Scripturi despre ispitirea
lui Hristos în pustie [i despre cele trei întreb\ri pe care I le-a pus
diavolul îi serve[te drept simbol al întregii problematici istorice. Fiindc\
aceste trei întreb\ri, atît de strîns legate între ele, preconizeaz\ întreaga
desf\[urare de mai tîrziu a istoriei lumii, constituind totodat\ cele trei
formule în care se îmbin\ toate contradic]iile istorice nerezolvate ale
firii omene[ti. Porunce[te ca pietrele acestea s\ se fac\ pîini, [i
omenirea întreag\, plin\ de recuno[tin]\, va alerga pe urmele Tale ca
o turm\ ascult\toare, de[i tot timpul va fi cu frica în sîn ca nu cumva,
la un moment dat, s\-}i retragi bra]ul întins [i, o dat\ cu asta, s\ se
ispr\veasc\ [i pîinea d\ruit\ de Tine. Tu îns\ n-ai vrut s\-l lipse[ti pe
om de libertate [i nu Te-ai îndurat s\ prime[ti, judecînd c\ nu mai
poate fi vorba de libertate, de vreme ce supunerea a fost cump\rat\ cu
pîine. Acest lucru era peste puterile oamenilor. Dup\ suferin]e chinuitoare, oamenii vor în]elege în fine c\ libertatea [i faptul de a avea
pîine în realitate [i cu prisosin]\, a[a ca s\ ajung\ pentru toat\ lumea,
sînt dou\ lucruri incompatibile, fiindc\ în vecii vecilor oamenii nu vor
fi în stare s\ împart\ pîinea între ei ! {i în acela[i timp se vor convinge c\
niciodat\ nu vor putea fi liberi, fiindc\ sînt slabi de înger, deda]i la rele,
bicisnici [i înd\r\tnici. Astfel i se contureaz\ inchizitorului problema
economic\ a socialismului, a liberei organiza]ii democratice de produc]ie, problema pus\ la începutul începuturilor de înfrico[atul [i
preaiscusitul duh, în în]eleptele-i ispitiri. ~nvrednicindu-Te s\ prime[ti
miracolul «pîinii», ai fi reu[it s\ împline[ti acea n\zuin]\ etern\ a
omului  [i nu numai a fiec\rui individ în parte, ci a întregii umanit\]i ,
pururea dornic s\ [tie în fa]a cui trebuie s\-[i îndoaie genunchii !
Fiindc\ nu exist\ pentru omul liber o grij\ mai statornic\ [i mai
chinuitoare decît aceea de-a afla mai degrab\ în fa]a cui se cuvine s\
se plece pîn\ la p\mînt. Marele prelat îi imput\ Mîntuitorului faptul c\
a respins [i a doua propunere a diavolului, aceea de a se arunca de pe
stînc\, de a s\vîr[i o minune. Cum de nu Te-ai gîndit îns\ c\, lep\dîndu-se de minuni, omul se va lep\da în acela[i timp [i de Dumnezeu,
fiindc\, de fapt, nu-L caut\ pe Dumnezeu, cît mai ales minunile Sale ?
R\stignit, Hristos n-a vrut s\ coboare de pe cruce. Tu nu Te-ai
învrednicit s\ cobori, fiindc\ nu voiai s\-l cî[tigi pe om printr-o minune,

SERGHEI BULGAKOV

189

a[teptînd o credin]\ liber consim]it\ din partea lui, nicidecum prilejuit\
de un miracol. Ceea ce doreai Tu cu ardoare era o dragoste liber\, iar
nu extazul unui rob fascinat de puterea ce i-a vîrît pe veci frica în oase.
Dar [i de ast\ dat\ ai gre[it, socotindu-i pe oameni mai presus de ceea
ce se arat\ a fi în realitate, c\ci ei nu sînt decît ni[te robi, cu toate c\,
a[a cum au fost pl\smui]i, în sufletul lor mocne[te r\zvr\tirea. Am
c\utat s\ îndrept\ ceea ce ai f\cut Tu, punînd la temelia faptei Tale
eroice miracolul, taina [i autoritatea. {i oamenii s-au bucurat c\ sînt
din nou mîna]i ca o turm\ [i c\, în sfîr[it, inima lor a fost u[urat\ de
povara unui dar funest care le adusese numai necazuri. Cuvintele
inchizitorului ard. Ce bîiguieli infantile par, în compara]ie cu ele,
discursurile pe aceea[i tem\ ale vreunui Doctor Stochman, aflat la
mod\, prosl\vit de to]i, ori ale altor scrieri asem\n\toare.
Cel de-al treilea repro[ f\cut Mîntuitorului de c\tre inchizitor se
refer\ la refuzul lui Hristos de a lua puterea iscusitului duh, de a
accepta împ\r\]ia p\mînteasc\ pe care acesta I-o oferea, de a primi
spada, bizuindu-se numai pe cuvîntul liberei convingeri. Am îndreptat
lucrarea Ta, spune inchizitorul, am primit spada pentru a spriji crucea,
am recurs la constrîngere pentru a ob]ine libera consim]ire, noi nu
sîntem cu Tine, sîntem cu el. Cî]iva oameni ale[i [i-au asumat cîrmuirea celor mul]i, în\l]înd-o pe temelia dulcei minciuni. {i astfel vor fi
to]i ferici]i, milioane de f\pturi omene[ti, to]i în afar\ de cei o sut\ de
mii, în mîinile c\rora se afl\ destinele lor. Fiindc\ numai noi, de]in\torii
secretului, noi singuri vom fi neferici]i. Vor fi mii de milioane de
prunci ferici]i [i o sut\ de mii de martiri care-[i vor lua asupra lor
povara blestemat\ a cunoa[terii binelui [i r\ului.
Astfel, la întrebarea dac\ e capabil\ omenirea s\ ias\ din starea
umilitoare în care se g\se[te în prezent [i s\ înceap\ o via]\ moral\
nou\, liber\, autonom\, împlinind sarcina ce i-a fost dat\ pentru viitor,
inchizitorul r\spunde printr-un cumplit [i r\ut\cios nu. Dostoievski d\
de în]eles, parc\, în ce direc]ie trebuie c\utat\ solu]ia din opinia
disperat\ a înaltului prelat, o face în cuvînt\rile interlocutorului t\cut 
Hristos. Cu cît\ m\iestrie inegalabil\ reu[e[te artistul s\ ne fac\ s\
sim]im prezen]a acestui interlocutor t\cut. De ce m\ prive[ti în t\cere
cu ochii T\i blînzi, convins c\ dreptatea e de partea Ta ? se enerveaz\
brusc inchizitorul. Nu-mi trebuie dragostea Ta, pentru c\ nici eu nu Te
iubesc... {tii dinainte tot ce a[ avea s\-}i spun, o citesc în ochii T\i.
Sim]i]i cum nelini[te[te, cum spulber\ siguran]a aceast\ privire t\cut\,
plin\ de dragoste a Mîntuitorului ? {i prin ce acord uluitor se sfîr[e[te
legenda : Inchizitorul a spus tot ce avea de spus [i a[teapt\ acum
r\spunsul Ostaticului s\u. T\cerea Lui îl apas\. L-a ascultat tot timpul
cu luare-aminte, lini[tit, privindu-l p\trunz\tor, drept în ochi, f\r\ s\-i
obiecteze nimic. B\trînul ar vrea totu[i s\-I aud\ glasul, s\-I spun\
ceva, orice, m\car un cuvînt, fie el cît de amar, cît de cutremur\tor.
Ostaticul îns\ se apropie de el [i s\rut\ blînd buzele ofilite ale b\trînului de nou\zeci de ani. Iat\ întregul r\spuns. Inchizitorul elibereaz\
Prizonierul pe care nu cu mult timp în urm\ dorise s\-l ard\ pe rug.
De[i b\trînul r\mîne la vechile sale idei, s\rutul îi arde în inim\.
Ni se ofer\ aici, o sugestie privitoare la posibila dezlegare a problemelor veninoase, dezlegare ce ar consta în retragerea lor din centrul
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aten]iei ; or, aceasta nu st\ în puterea logicii, care le-a ridicat, ci în
puterea activ\ a dragostei, în s\rutul ce arde în inima inchizitorului.
Este aceea[i idee, exprimat\ uimitor de Vladimir Soloviov în versurile :
Moartea [i timpul domnesc pe p\mînt.
Nici una din ele nu-]i fie-mp\rat,
Totul vîrtej e, dispare în vînt.
Doar soarele iubirii e nemi[cat .

Nu în zadar voise inchizitorul s\-L ard\ pe rug pe Hristos : ideile
sale sînt o negare direct\ a conceptelor cre[tinismului, negare de
esen]\, care nu se explic\ doar prin faptul c\ b\trînul roste[te cuvinte
de hul\. Ideea fundamental\ a cre[tinismului o reprezint\ egalitatea
moral\ a tuturor indivizilor, exprimat\ ca egalitate a tuturor în fa]a lui
Dumnezeu. Nu este vorba de uniformizarea mecanic\ a drepturilor [i
obliga]iilor, de aparenta egalitate între oameni, care prin însu[irile lor
înn\scute se deosebesc v\dit [i sînt inegali între ei, ci de recunoa[terea
în fiecare om, în fiecare fiin]\, a unei persoane morale cu drepturi
depline, cunoscute de to]i, dar [i cu îndatoriri, de asemenea cunoscute.
Nici o persoan\  ideea apare [i în etica lui Kant  nu trebuie s\
slujeasc\ vreodat\ ca mijloc ; ea î[i este sie[i scop. Ideea egalit\]ii
morale a stat la baza culturii noastre europene ; lumea antic\ respingea
aceast\ egalitate : ea era fundamentat\ pe contradic]ia dintre morala
st\pînilor [i morala scalvilor. Pentru ca ideea cre[tin\ a echivalen]ei
etice [i a autonomiei morale s\ se înf\ptuiasc\, este nevoie s\ fie
înl\turate din via]a oamenilor toate obstacolele exterioare, adic\ acele
legi omene[ti care s-ar opune unei asemenea egalit\]i ; ea necesit\,
a[adar, eliminarea formelor de via]\ în care omul îi este semenului s\u
mijloc [i nu scop, a formelor de exploatare a omului de c\tre om.
~n acest sens, noua cultur\ european\ este una cre[tin\, iar postulatele de baz\ ale cre[tinismului se contopesc cu cele ale teoriei
democra]iei contemporane, economice [i politice, pîn\ la deplina
identificare. Iat\ de ce Marele Inchizitor, negînd democra]ia [i libertatea
în numele înrobirii persoanei, se dovede[te a fi cu el, [i nu cu Tine,
se dovede[te a fi, conform expresiei trufa[e a lui Nietzsche, antihrist.
{i nu pentru c\ se îndoia de posibilitatea înf\ptuirii unora sau altora
din formele orînduirii politice ori sociale  îndoiala este posibil\ [i, cu
toate acestea, poate fi v\zut\ ca un ideal moral, n\zuin]a c\tre care e
obligatorie din punct de vedere etic , ci fiindc\ neag\ porunca
fundamental\ a lui Hristos, privitoare la demnitatea egal\ a tuturor, ca
persoane morale, [i la dragostea fa]\ de ace[tia, ca purt\tori ai unui
acela[i principiu divin. Inchizitorul t\u nu crede în Dumnezeu, iat\ tot
secretul lui ! spune Aleo[a, iar Ivan îi confirm\ spusele întru totul.
Dostoievski vrea s\ atrag\ aten]ia asupra inconsisten]ei teoriei ateiste
(ori naturaliste) despre egalitate, asupra caracterului ei nenatural, în
sensul contradic]iilor dintre aceasta [i instinctele grosolane, animalice
ale fiin]ei umane. Oamenii sînt egali în fa]a lui Dumnezeu, dar inegali
prin natur\, iar aceast\ inegalitate natural\ biruie ideea moral\ acolo
unde aceasta din urm\ este lipsit\ de con]inut religios. Ideea egalit\]ii
dintre oameni e o axiom\ moral\, un postulat etic formulat în marea
porunc\ despre iubire : egalitatea indivizilor este, în acest sens, un
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principiu metafizic, supranatural, ce-[i g\se[te concretizarea în istorie,
`ns\ tocmai istoria tr\deaz\ batjocorirea constant\ a ideii în cauz\,
ilustreaz\ disponibilitatea st\ruitoare, uneori, a fiin]ei umane pentru
p\cat, în constrîngerea ce o exercit\ asupra semenilor. Aceast\ constrîngere devine ideal pentru Marele Inchizitor, persoan\ str\in\ de
iubirea cre[tin\, pe care dore[te s\ i-o aprind\ în inim\ s\rutul lui
Hristos. Inchizitorul vrea s\-i împart\ pe oameni în dou\ rase, în dou\
tabere distincte, între care se ive[te o pr\pastie f\r\ fund ; se pun astfel
bazele a dou\ tipuri de moralitate  a st\pînilor [i a sclavilor dup\
celebra expresie a lui Nietzsche.
Nu este pentru prima oar\ cînd, vorbind despre inchizitor, am
pomenit numele filosofului german. {i aceasta pentru c\ observ\m o
izbitoare apropiere între ideile ini]iale ale anticre[tinismului marelui
prelat [i cele ale creatorului lui Zarathustra. Aceea[i idee sesizat\ `n
cazul inchizitorului, [i anume negarea egalit\]ii etice dintre oameni,
recunoa[terea diferen]ei morale între st\pîni [i sclavi, st\ la baza filosofiei
a lui Nietzsche : Numai în privin]a celor egali cu tine ai vreo obliga]ie,
fiin]ele de categorie inferioar\ po]i s\ le tratezi cum crezi de cuviin]\.
Aceast\ ras\ superioar\ constituie scopul istoriei. Prin prisma ideii de
mai sus Nietzsche ajunge la toate anormalit\]ile propriei teorii 
negarea iubirii [i compasiunii, prosl\virea r\zboiului, negarea total\ a
idealurilor democratice etc. Uimitoarea, geniala clarviziune dostoievskian\
a surprins una din cele mai caracteristice maladii morale ale secolului.
Chipul supraomului nelini[te[te cu obstina]ie imagina]ia creatoare a
lui Dostoievski : scriitorul îl reia în dou\ din cele mai importante scrieri
ale sale : Crim\ [i pedeaps\ (Raskolnikov) [i Fra]ii Karamazov, ca s\
nu mai vorbim de operele secundare.
Dup\ cum se poate constata cu u[urin]\, toate problemele puse de
Ivan (dintre care noi le-am luat în discu]ie doar pe cele mai importante)
se afl\ într-o rela]ie organic\. Ele privesc cele mai arz\toare aspecte
ale concep]iei despre lume din veacul al XIX-lea. De-a lungul acestuia
a dominat credin]a în infinitul progres al omenirii ; în ea se întîlnesc
toate teoriile asupra progresului, oricît de diferite ar fi. Acest progres
î[i este propriul s\u ]el ; nu exist\ imperativ exterior care s\ îndrept\]easc\ ori s\ transforme scopul respectiv într-un mijloc, spre a atinge
un alt ideal, mai înalt. Sensul acestui progres st\ în fericirea maxim\
pentru un num\r maxim de oameni. Principala regul\ moral\ din
secolul al XIX-lea este slujirea altruist\ a acestui progres. Expresia cea
mai elocvent\ [i mai str\lucitoare a acestei concep]ii o reprezint\
teoria a[a-zisului socialism [tiin]ific, a socialismului în general. Men]ionez c\, din punct de vedere teoretic, doctrina socialismului este un caz
particular al teoriei progresului în ansamblu ; sînt posibile [i alte
modalit\]i de reprezentare a dezvolt\rii ulterioare a omenirii, dar, din
punct de vedere istoric, aceasta e cea mai important\, cel pu]in în
zilele noastre, este aproape singura din teoriile progresiste r\spîndite.
Sub acest aspect, între teoria progresului în general [i socialism în
particular poate fi pus pentru prezent semnul egalit\]ii. De aceea,
toate îndoielile lui Ivan, îndreptate împotriva doctrinei predominante a
progresului, sînt îndreptate în acela[i timp [i împotriva teoriei socialismului, în]eleas\ nu doar ca doctrin\ economic\, ci [i ca o concep]ie
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general\ despre lume, mai pe larg, ca o religie. Ivan î[i exprim\ îndoiala
cu privire la trei credin]e fundamentale ale acestei religii : în privin]a
caracterului obligatoriu al normelor morale (care te oblig\ s\-]i sacrifici
propriul bine [i interesele de dragul acestui progres impersonal sau
pentru binele celorlal]i oameni), apoi în leg\tur\ cu ceea ce s-ar putea
numi pre]ul progresului, în cadrul c\ruia fericirea genera]iilor viitoare
este cump\rat\ cu pre]ul nefericirii celor de ast\zi (o versiune pur
eudemonic\ a teoriei progresului) [i, în sfîr[it, în privin]a viitorului
acestei omeniri, pentru care se fac toate sacrificiile.
Din cele expuse, observa]i c\ în micul or\[el unde tr\iesc Karamazovii
bate pulsul gîndirii universale. Ivan Karamazov este un tip universal
(de[i nici pe departe în]eles [i apreciat suficient). ~n acest roman
Dostoievski se arat\ a fi acel om deplin, pe care l-a caracterizat cu atîta
entuziasm [i elocin]\ în discursul s\u despre Pu[kin.
Importan]a universal\ a chipului lui Karamazov devine mai clar\
pentru noi cînd îl compar\m cu un alt personaj universal  Faust.
Posibil c\ unora s\ li se par\ îndr\znea]\ o astfel de compara]ie între
crea]ia nemuritoare a lui Goethe, între aceast\ (folosind expresia lui
Heine) biblie profan\ a germanilor (de fapt, [i a întregii lumi culte) [i
Ivan Karamazov al nostru  pîn\ într-atît nu sîntem obi[nui]i s\ apreciem la cel mai înalt nivel zestrea noastr\ na]ional\, atunci cînd o
compar\m cu cea occidental\. Dar eu fac premeditat o asemenea
compara]ie [i o consider perfect legitim\. Ea nu are în vedere, desigur,
forma celor dou\ opere, care este cu totul alta, ci con]inutul lor de
idei. Iar în privin]a acestuia din urm\, Faust [i Karamazov se afl\ într-o
leg\tur\ genetic\ cert\ : unul din ei exprim\ îndoielile veacului al
XVIII-lea, cel\lalt pe ale urm\torului, primul supune criticii spiritul
teoretic, cel\lalt pe cel practic.
La ce se rezum\ patosul tragediei Faust ? Este drama limitelor cunoa[terii umane, este, dac\-mi permite]i s\ folosesc un termen filosofic, o
dram\ gnoseologic\. Scenele de la începutul primei p\r]i din oper\
(partea cea mai p\truns\ de geniu a tragediei) exprim\ scepticismul lui
Hume [i Kant. La întrebarea kantian\ dac\ este posibil\ cunoa[terea
(experien]a) [i care este pre]ul acesteia, Faust, aflat la sfîr[itul unei
vie]ii închinate c\ut\rii adev\rului, r\spunde, und sehe, dass wir nichts
wissen können. Das will mir schier das Hers verbrennen. Este Critica
ra]iunii pure în]eleas\ în mod sceptic. Faust se dedic\ magiei pentru
ca prin vraj\ s\ ajung\ la deplina cunoa[tere. Prin farmecele magiei el
invoc\ spiritul p\mîntului, simbol al cosmogoniei universale, încearc\
s\-l în]eleag\ [i s\ [i-l apropie, îns\ prime[te din partea acestuia un
r\spuns ucig\tor care îl duce la disperare : Du gleichst, den du begreifst,
nicht mir. ~ndoiala întruchipat\ [i ironia  atît la adresa sa, cît [i fa]\
de tot ce se afl\ în lume  stau al\turi de Faust în persoana lui
Mefistofel.
Faust simbolizeaz\ gîndirea european\, care a renun]at la tutela
teologiei [i care se str\duie[te s\ mearg\ pe propriile picioare, dîndu-[i
pentru prima dat\ seama de puterile sale. Prima parte din Faust este
tragedia îndoielii, chiar a disper\rii în cunoa[tere. Acest motiv, tipic
pentru o anumit\ epoc\ sau, mai precis, pentru anumite epoci istorice,
nu-[i pierde niciodat\ importan]a pentru omenire. ~ndoiala lui Faust ar
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trebui tr\it\ de fiecare om con[tient ; mintea omeneasc\ revine în mod
constant asupra problemei cunoa[terii, prezent\ mereu `n filosofie. Ca
[i în cazul altor probleme universale, nu admite o solu]ie care s\
distrug\ îns\[i întrebarea. Problemele lui Faust vor fi puse atîta timp
cît omenirea tr\ie[te [i cuget\ ; iat\ de ce [i acum, la o sut\ de ani de
la scrierea lui Faust, drama sa ne apare pre]ioas\, apropiat\ [i pe
deplin inteligibil\.
Istoricul Faust, care reprezint\ umanitatea secolului al XVIII-lea,
iese din cabinetul personal pe arena luptei sociale, se str\duie[te s\ se
debaraseze de îndoieli [i s\ uite de sine în cadrul activit\]ii ob[te[ti.
Centrul de greutate al vie]ii se mut\ din interior în afar\, drept ]el al
existen]ei sale este proclamat\ lupta în folosul oamenilor. Observa]i c\
Faust din a doua parte e deja un fiu al secolului al XIX-lea, propov\duitor al activit\]ii sociale, al moralei sociale. Pe scurt, ramolitul [i
muribundul Faust devine proroc al socialismului din veacul al XIX-lea.
Concep]ia lui despre lume e aproape aidoma celei a lui A. Comte, e
religia umanit\]ii, a progresului infinit, ce-[i este sie[i scop.
Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt,
Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,
Sich über Wolken seinesgleichen dichtet ;
Er stehe fest und sehe hier sich um !
Dem Tüchtigen is diese Welt nicht stumm,
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen ?
Was er erkennt, lässt sich ergreifen.
Er wandle so den Erdentag entlang ;
Wenn Geister spuken, geh er seinen Gang,
Im Weiterschreiten find er Qual und Glück,
Er, unbefriedigt jeden Augenblick ! [7]

Cît despre porunca l\sat\ cu limb\ de moarte de Faust, ea devine
deviz\ a socialismului contemporan, repetat\ în mod constant de c\tre
reprezentan]ii s\i !
Das ist der Weisheit letzter Schluss :
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss. [8]

Deci, Faust sfîr[e[te cu teoria progresului. Este ultimul pas teoretic
pe care reu[e[te s\-l fac\ înaintea mor]ii. Adesea este amendat\ lipsa
unit\]ii interioare dintre prima [i a doua parte a tragediei. Or, acest
deficit este adev\rat în sensul c\ partea a doua nu constituie r\spunsul
[i rezolvarea problemelor puse în prima. Faust nu g\se[te rezolvarea
problemei gnoseologice puse de el însu[i, ci o evit\, încetînd s\ se mai
preocupe de ea. El î[i g\se[te armonia l\untric\ în echilibrul diferitelor
sale capacit\]i ; [i în cazul lui glasul inimii r\spunde întreb\rilor min]ii.
~n felul acesta, activitatea ob[teasc\ devine pentru Faust pis aller, o
rezolvare practic\, [i nu teoretic\ a problemei. Munca pe t\rîm social
îi este doar fapt\, nu postulat teoretic. ~ns\, o genera]ie începe cu ceea
ce sf`r[e[te cea anterioar\. Ceea ce pentru una din genera]ii reprezint\
rezultatul dobîndit cu pre]ul sîngelui, pentru genera]ia urm\toare, care
începe din acest punct, constituie problema ; astfel, porunca lui Faust
devine problem\ pentru Karamazov. Cum am ar\tat mai sus, toate
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îndoielile lui Ivan alc\tuiesc în ansamblul lor problema socialismului,
nu în sens economic, cum este pus\ în ultimul timp de, spre exemplu,
Bernstein [i de întreaga literatur\ economic\, ci în sensul concep]iei
morale asupra lumii, a[a cum o impune filosofia contemporan\, în
special Nietzsche ; prin urmare, nu constituie teoria, ci religia acestei
concep]ii. Ivan nu este un socialist, cel pu]in nimic nu ne îndrept\]e[te
s\-l consider\m un socialist activ, totu[i el este p\truns în totalitate de
aceast\ doctrin\, este un copil al socialismului, dar pu]in credincios,
care se îndoie[te. Nu trebuie neap\rat ca o persoan\ s\ împ\rt\[easc\
`n mod con[tient ideile veacului pentru a fi copilul acestuia ; cîteodat\
negarea reflect\ o atitudine cu mult mai pasionat\ fa]\ de doctrina
negat\, comparativ cu acceptarea ei indiferent\. ~n leg\tur\ cu aceasta,
trebuie spus printre altele c\ Nietzsche, cu toat\ aversiunea sa fa]\ de
socialism, este pe de-a-ntregul un produs al acestei concep]ii, un fiu
spiritual, nelegitim, al ei. Marele spirit al lui Dostoievski a surprins
toate particularit\]ile fundamentale ale noii concep]ii ; f\r\ a o împ\rt\[i, el a meditat constant asupra acesteia, iar urmele medita]iilor sale
încordate [i înfrigurate s-au p\strat în multe din crea]iile sale artistice
(de exemplu în Demonii) [i, sub form\ publicistic\, în Jurnalul de scriitor.
Iar toate aceste gînduri, necredin]a sa le-a exprimat într-o manier\
artistic\ des\v`r[it\ în Ivan Karamazov. Romanul Karamazovilor se
dovede[te ultima [i cea mai matur\ crea]ie a marelui scriitor. Poate c\
necredin]a sa l-a ajutat s\ priveasc\ mai adînc problemele acestei
concep]ii ; ochiul s\u a fost deschis [i asupra p\r]ilor ei slabe, asupra
bre[elor ei teoretice.
Dostoievski a considerat concep]ia socialist\, ca [i starea sufleteasc\
a lui Ivan, drept o criz\ moral\, drept o criz\ de cre[tere, o concep]ie
de tranzi]ie, dup\ care ar urma o sintez\ superioar\, care, ad\ug\m
noi, ar trebui s\ însemne contopirea revendic\rilor economice ale
socialismului cu principiile idealismului filosofic, astfel ca primele s\
fie justificate de cele din urm\. Incompatibilitatea materialismului
filosofic sau a pozitivismului cu acea misiune etic\ pe care o presupune
socialismul, morbul necredin]ei religioase ce paralizeaz\ pîn\ [i idealismul social, acesta este diagnosticul pe care Dostoievski, prin persoana
lui Ivan Karamazov, l-a dat societ\]ii europene progresiste. Iar nou\ ni
se pare c\ istoria confirm\ juste]ea acestui diagnostic. Posibil ca
scriitorul s\ fi atribuit [i concep]iei despre lume din veacul al XIX-lea
acele cuvinte celebre din Evanghelie, alese de el drept epigraf la
roman, care exprim\ legea oric\rei dezvolt\ri s\n\toase : Adev\r, adev\r
gr\iesc vou\ : gr\untele de grîu, cînd cade pe p\mînt, dac\ nu va muri,
r\mîne stingher ; dar dac\ va muri, aduce mult\ road\ (Ioan 12, 24).
Prin urmare, Ivan Karamazov exprim\ fr\mînt\rile [i îndoielile
secolului al XIX-lea, la fel cum Faust le exprim\ pe cele ale veacului
al XVIII-lea. Dac\ ultimul se dovede[te reprezentant al epocii concep]iei individualismului, Ivan Karamazov e fiul sceptic al epocii
socialismului. Aici se afl\ semnifica]ia universal\ a lui Karamazov.
Dar tot ce este m\re] apare în form\ na]ional\ [i ar\tînd tr\s\turile
universale, extrana]ionale, ale acestui tip, sîntem datori s\ le remarc\m
[i pe cele na]ionale. Impresia nemijlocit\ ne spune în mod clar c\
Faust, r\mînînd un tip universal, e în acela[i timp german din cap
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pîn\-n picioare, un tip care degaj\ uneori un miros de filistin ; e de
asemenea evident c\ Ivan Karamazov r\mîne pe de-a-ntregul rus, un
rus fa]\ de care fiecare din noi nu poate s\ nu simt\ înrudirea de sînge.
Mai precis, Ivan este intelectualul rus din cap pîn\-n picioare, cu
pasiunea lui pentru problemele universale, cu înclina]ia sa pentru
discu]iile îndelungate, cu permanenta sa autoanaliz\, cu con[tiin]a sa
bolnav\, chinuit\. ~n ultimul simptom eu v\d cea mai caracteristic\ [i
mai str\lucit\ tr\s\tur\ a intelectualit\]ii ruse, o tr\s\tur\ relevat\ adesea
în literatur\ ; într-un anume sens, putem spune c\ întreaga noastr\
literatur\ artistic\, dar [i o bun\ parte din publicistic\ ating în mod
direct ori aluziv aceast\ maladie a con[tiin]ei. Recunosc, mi-e drag\ [i
apreciez aceast\ tr\s\tur\ a intelectualit\]ii noastre, ce o deosebe[te,
dup\ p\rerea mea, de cea a Europei apusene. Ea confer\ o aureol\ de
mucenicie moral\ [i puritate, exclude automul]umirea [i burghezia
cultural\, inspir\. Tot a[a, uneori, se întîmpl\ ca fa]a unui om grav
bolnav s\ par\ mai frumoas\, mai inteligent\, mai nobil\ decît fa]a
rumen\ a unui om s\n\tos.
Maladia con[tiin]ei, aceast\ boal\ uimitoare, define[te întregul
caracter al culturii noastre [i, a[ crede, al întregii noastre dezvolt\ri
filosofice. Am vorbit deja despre sterilitatea teoretic\ aproape total\ a
gîndirii filosofice ruse[ti ; cu toate acestea, noi, ru[ii, sîntem chinui]i de
sete metafizic\ [i religioas\ constant\ [i de mare intensitate ; dup\ cum
remarc\ Ivan, sîntem atra[i mereu cînd de o form\, cînd de alta a
problemelor universale. Lipsa de for]\ a filosofiei noastre porne[te tot
de la aceast\ con[tiin]\ bolnav\. ~n orice teorie c\ut\m, înainte de
toate, r\spunsuri la problemele con[tiin]ei, vrem s\ g\sim indica]ii
practice. ~n acest mod, ne apropiem de teorie dinspre finalitatea ei
practic\, punct din care nu po]i ajunge la concluzii teoretice de valoare.
De aici, insuficien]a calmului, pasiunea excesiv\ care se r\sfrînge involuntar asupra teoriei [i îi întunec\ limpezimea. Din aceea[i pricin\, din
toate marile probleme ale filosofiei, cea preferat\ de noi este problema
etic\. Aceasta alc\tuie[te întreg con]inutul filosofiei contelui Tolstoi, al
acestei tipice filosofii ruse[ti. Aici st\ vitalitatea, aici se ascunde [i
întreaga ei sl\biciune metafizic\. Pornind de la problema etic\, mai
ales limitîndu-ne la ea, este dificil de construit o concep]ie metafizic\
ori filosofic\ unitar\ [i valoroas\. Kant a trecut de la Critica ra]iunii
pure la Critica ra]iunii practice [i la o teorie pozitiv\ privind morala,
pe cînd noi urm\m calea invers\. Ivan Karamazov este un rus adev\rat
prin faptul c\ e preocupat `ntru totul de problema etic\ ; e uimitoare
indiferen]a acestei min]i filosofice puternice fa]\ de toate celelalte
probleme filosofice, cum ar fi, spre exemplu, teoria cunoa[terii. {i
invers, Faust, cu problema sa gnoseologic\, este un german adev\rat,
întrucît este [tiut\ puterea ra]iunii filosofice a acestui popor, dup\ cum
sînt cunoscute acele Grübeleien filosofice germane (pentru care nu g\sim
un termen echivalent în rus\).
~n acest mod, am perceput la Ivan Karamazov boala noastr\ `nn\scut\, ce constituie particularitatea noastr\ na]ional\, maladia con[tiin]ei
[i am întrez\rit în ea tr\s\tura lui psihologic\ fundamental\.
Oare de ce maladia con[tiin]ei este într-un asemenea grad tr\s\tura
noastr\ na]ional\ ? R\spunsul la întrebare e limpede pentru to]i. Pentru
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c\ între ideal [i realitate, între n\zuin]ele con[tiin]ei [i ale min]ii [i
via]\, la noi se afl\ o mare pr\pastie, exist\ o lips\ de concordan]\
uria[\ [i din cauza acestei neconcordan]e ne [i îmboln\vim. Idealul,
prin natura lui, nu corespunde realit\]ii, o neag\ ; dar gradul neconcordan]ei poate fi diferit, iar în Rusia ea se m\soar\ printr-o diferen]\
de secole, c\ci, dac\ intelectualitatea nostr\ merge în idealurile sale la
pas cu gîndirea european\ cea mai înaintat\, realitatea din spa]iul
rusesc, în alte privin]e, a r\mas cu multe secole în urma Europei. Iat\
de ce nic\ieri în Apus via]a nu te ofenseaz\ într-o asemenea m\sur\ la
fiecare pas, nu te chinuie, nu te mutileaz\ ca în Rusia. {i toat\ aceast\
mîhnire etic\, izvorît\ din lipsa de concordan]\ de care vorbeam, se
exprim\ în con[tiin]a intelectualit\]ii, în sentimentul responsabilit\]ii
morale fa]\ de popor, cu care ea s-ar uni pe deplin [i benefic, de n-ar
împiedica-o for]e str\ine. Aceast\ triste]e a inimii intelectuale ruse a
exprimat-o cu o simplitate genial\ [i cu o for]\ cutremur\toare Dostoievski
în acela[i roman. Mitea Karamazov, istovit dup\ interogatoriul luat de
anchetatorul penal, a]ipe[te pe un cuf\r [i are un vis :
Se f\cea c\ mergea prin step\, undeva, într-un ]inut unde-[i f\cuse
pe vremuri serviciul [i c\ un mujic mîna c\ru]a cu doi cai ce-l purta
peste cîmpul noroios. I-e frig, pare s\ fie un început de noiembrie [i
ninge cu fulgi mari ce se topesc de cum ating p\mîntul. Mujicul îl duce
ca vîntul, fluturîndu-[i bra]ele de zor ; are o barb\ lung\ [i blond\ [i nu
pare b\trîn, mai curînd e un om între dou\ vîrste, a[a, ca de vreo
cincizeci de ani, îmbr\cat cu un suman cenu[iu. ~n apropiere se z\re[te
un sat cu ni[te izbe negre. O parte din case au fost mistuite de foc,
n-au mai r\mas decît grinzile pe jum\tate arse. La marginea satului
stau în[iruite în drum o mul]ime de femei slabe, cocîrjite, cu ni[te
chipuri p\mîntii. Una din cap\tul [irului, o nevast\ înalt\, osoas\, ca
de vreo patruzeci de ani, de[i poate c\ în realitate nu are mai mult de
dou\zeci, prelung\ la fa]\ [i scofîlcit\, ]ine la piept un copila[ care
plînge, dar sînii ei probabil sînt atît de sec\tui]i, încît nu mai au nici o
pic\tur\ de lapte. {i pruncul plînge întruna [i-[i întinde bra]ele goale,
cu pumni[orii învine]i]i de frig.
 De ce plînge ? De ce ? întreb\ Mitea, trecînd în goan\ prin fa]a
n\p\stuitelor.
 Copchila[ul, r\spunde chirigiul, scînce[te bietul copchila[ !
{i Mitea e mirat s\-l aud\ spunînd pruncului «copchila[», ca la ]ar\,
dar îi place c\ i-a spus a[a : sun\ parc\ mai duios.
 Dar de ce plînge ? st\ruie el în ne[tire. De ce are mînu]ele goale,
pentru ce nu-l înfofolesc ?
 E rebegit, bietul copchil, pîn\ [i h\inu]ele de pe el au înghe]at,
p\i cum dar\ s\-i ]in\ de cald ? !
 Dar de ce ? De ce ? o ]ine una [i bun\ Mitea, de parc\ ar fi b\tut
în cap.
 Vai de zilele lor am\rîte, sînt s\raci lipi]i, le-au ars casele, n-au o
bucat\ de pîine, focul a pustiit tot, de-au ajuns acu s\ cer[easc\ !
Mitea tot nu pricepe.
 Nu, nu, r\spunde-mi la ce te întreb : de ce stau în mijlocul
drumului mamele astea n\p\stuite de foc ? De ce au r\mas s\raci lipi]i
p\mîntului bie]ii oameni ? De ce e «copchilul» fl\mînd [i cît vezi cu
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ochii stepa-i pustie ? De ce nu se îmbr\]i[eaz\ cu to]ii [i nu se s\rut\ ?
De ce nu cînt\ ceva vesel cu to]ii ? De ce au chipurile negre de
mizerie ? De ce nu-i dau de mîncare s\rmanului «copchila[» ?
~n mod constant, în întregul secol al XIX-lea, intelectualitatea rus\
a avut acest vis. Pîn\ [i ast\zi viseaz\ cum în multe gubernii, pe o
distan]\ de mii de verste, în mijlocul a multor milioane de oameni,
fl\mînze[te [i se aude plîngînd copchila[ul. Numai c\ pîn\ la noi
plînsetul lui abia dac\ mai r\zbate, [i noi, din proprie ini]iativ\, nu
putem nicicum s\-l alin\m. Deci, fie ca s\ avem acest vis, fie ca s\ se
chinuie con[tiin]a noastr\ atîta timp cît nu sîntem în stare s\-i d\m
înv\]\tur\ copchila[ului, cît nu-l putem hr\ni, cît\ vreme pruncii au
chipurile negre de mizerie, cît\ vreme nu se îmbr\]i[eaz\ cu to]ii [i
nu se s\rut\, ori nu cînt\ ceva vesel !
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MARELE INCHIZITOR *
I
~n legenda Marelui Inchizitor, Dostoievski pare s\ fi avut în vedere
catolicismul pe care nu-l putea suferi, demascînd tendin]a anticre[tin\ a
acestei orient\ri a cre[tinismului, falsitatea antropologiei catolice. Dar
tema celebrei legende este mult mai vast\, este universal\, în ea fiind
redat\ întreaga filosofie a unei epoci [i încifrate cele mai profunde
profe]ii referitoare la destinul omenirii. Din Marele Inchizitor poate fi
extras\ o filosofie religioas\ a societ\]ii, de aici scoatem înv\]\minte
eterne. ~n Marele Inchizitor s-au întrez\rit noi adev\ruri religioase, s-a
ini]iat o nou\ con[tiin]\ religioas\. Nu este vrajba adev\rului ortodox cu
minciuna catolicismului, ci o disensiune incomparabil mai profund\
între dou\ temeiuri ale istoriei universale, între dou\ for]e metafizice.
Marele Inchizitor [i-a f\cut [i î[i va mai face apari]ia în istorie sub
diferite înf\]i[\ri. Spiritul Marelui Inchizitor a fost viu în catolicism [i, în
general, în vechea biseric\ istoric\, [i în autocra]ia rus\, [i în orice stat
absolutist, bazat pe constrîngere, iar acum acest spirit migreaz\ în
pozitivism, în socialismul care pretinde s\ ia locul religiei, s\ construiasc\
Turnul Babilonului. Acolo unde exist\ guvernare a oamenilor, grij\
aparent\ pentru fericirea [i bun\starea lor, coroborate cu dispre]ul fa]\
de oameni, cu punerea la îndoial\ a originii [i a înaltei lor meniri, este
viu spiritul Marelui Inchizitor. El se g\se[te acolo unde fericirea este
preferat\ libert\]ii, unde vremelnicul este pus mai presus de ve[nicie,
unde iubirea de oameni se ridic\ mai presus de iubirea de Dumnezeu.
El se afl\ acolo unde se afirm\ c\ adev\rul nu este necesar pentru
fericirea oamenilor, c\ po]i tr\i bine chiar [i necunoscînd sensul vie]ii.
Marele Inchizitor este acolo unde omenirea e ademenit\ cu cele trei
ispite ale diavolului, cu prefacerea pietrelor în pîini, cu minunea [i
autoritatea exterioar\, cu împ\r\]iile acestei lumi. Sub diferite înf\]i[\ri,
adeseori contrare, s-a ascuns acest spirit al Marelui Inchizitor, aceast\
formare în lume [i încarnare în istorie ale principiului r\ului, ale r\ului
fundamental metafizic : în egal\ m\sur\, r\ul se manifest\ [i în biserica
veche, care nega libertatea de con[tiin]\ [i îi ardea pe eretici, care
considera autoritatea mai presus de libertate, [i în pozitivism, care este
religia autodiviniz\rii omenirii ce [i-a tr\dat libertatea de dragul bun\st\rii
[i, pentru a dob`ndi statalitatea, s-a închinat cezarului [i spadei sale ;
apare în toate formele absolutismului de stat [i de divinizare a acestuia,
stat care a renegat libertatea uman\ [i îl tuteleaz\ pe om ca pe un animal
demn de dispre] ; la fel [i în socialism, întrucît acesta a renegat ve[nicia
[i libertatea în numele unei orînduiri p\mînte[ti, al sa]iet\]ii egale,
p\mînte[ti, pentru turma omeneasc\.
*

Capitol din cartea Noua con[tiin]\ religioas\ [i societatea, Sankt-Petersburg, 1907.
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Primele cuvinte pe care Marele Inchizitor i le-a adresat lui Hristos,
dup\ ce l-a aruncat în închisoare, au fost : Numai c\ Tu n-ai dreptul s\
mai adaugi nimic la cele m\rturisite odinioar\. De ce ai venit atunci s\ ne
tulburi ? C\ci venirea Ta nu face decît s\ ne tulbure, cred c\-]i dai seama.
~ntotdeauna, întotdeauna în istorie cînd în via]a omenirii a ap\rut
Hristos cu cuvintele libert\]ii din alt\ lume [i cu amintirea menirii
ve[nice a omenirii, cînd Duhul lui pogora peste oameni, cei care
st\pîneau via]a îl întîmpinau cu asemenea cuvinte. Sub chipul catolicismului, Marele Inchizitor spune : Tu ai încredin]at totul papii, [i,
deci, în momentul de fa]\, totul se afl\ în mîna lui ; Tu nu mai ai ce
c\uta deocamdat\ printre noi, nu ne mai tulbura, m\car pîn\ ce va s\
vin\ vremea de apoi. Statul r\spunde c\ totul îi este transmis de-acum
autorit\]ii sale [i respinge cu ostilitate libertatea întru Hristos. For]ele
istorice inspirate de spiritul Marelui Inchizitor au îndreptat fapta lui
Hristos, [i-au urm\rit interesul ascunzîndu-se sub numele Lui. {i oamenii
din zilele noastre se arat\ înr\i]i [i dezgusta]i de orice amintire cu
privire la libertatea superioar\ a omului [i ve[nica sa menire. Duhul lui
Hristos le este la fel de insuportabil [i paznicilor vechii cl\diri (ai
vechiului stat [i ai vechii biserici), precum [i constructorilor noii cl\diri 
social-pozitivistul Turn Babel. Marele Inchizitor, care se ascunde sub
aceast\ cl\dire omeneasc\, cu o du[m\nie uneori mascat\, alteori
f\]i[\, se r\zvr\te[te împotriva libert\]ii lui Hristos, împotriva chem\rii
lui Hristos la ve[nicie. Oamenii vor s\ orînduiasc\ p\mîntul f\r\ cer,
omenirea f\r\ Dumnezeu, via]a f\r\ sensul ei, vremelnicia f\r\ ve[nicie
[i nu-i iubesc pe cei care le amintesc de menirea final\ a omenirii, de
libertatea absolut\, de sens [i ve[nicie. Oamenii care vin cu acest spirit
le fac greut\]i celor ce construiesc cl\direa bun\st\rii [i potolirii umane.
Cuvintele libere, adev\rate nu le s`nt necesare, ei au nevoie de
cuvinte utile, care s\ `i ajute la or`nduirea treburilor p\m`nte[ti.
~mi imaginez un tablou. Iat\, sînt c\rate ultimele c\r\mizi pentru
orînduirea definitiv\ a împ\r\]iei acestei lumi. Pietrele s-au pref\cut în
pîini, inventivitatea uman\ face minuni, îi face ferici]i pe oamenii statului
în care societatea devine absolutul p\mîntesc. {i de undeva vine un
om [i spune un cuvînt care face s\ înceteze agita]ia orînduielii p\mînte[ti : nu vor mai dori s\ termine cl\direa, î[i vor aminti de lumea
cealalt\, vor îndr\gi iar\[i libertatea lor mai mult decît fericirea, li se va
face dor de sensul vie]ii, vor dori ve[nicia mai mult decît împ\r\]ia
vremelnic\. ~l vor ucide, îl vor distruge pe acest om smintit, îl vor r\stigni
în numele omenirii [i numai al ei, în numele folosului, în numele
rînduielii turmei omene[ti. De adev\rul obiectiv, de adev\rul etern nu
au nevoie oamenii ispiti]i de împ\r\]ia p\mînteasc\, ce proclam\
desp\r]irea vie]ii lumii de sensul lumii ; ei au nevoie doar de foloase,
trebuie s\ cunoasc\ numai legile prin care pietrele se prefac în pîini,
prin care se produc miracolele tehnicii ; nici de libertate n-au nevoie,
ci doar de fericire [i satisfac]ie ; nici iubirea nu le este necesar\, întrucît
oamenii pot fi uni]i prin violen]\, pot fi sili]i cu for]a la o existen]\
social\. Cuvîntul liber, care împiedic\ edificarea cl\dirii, nu vor permite
s\ fie rostit, îl vor paraliza, dac\ nu cu ajutorul for]elor fizice, cel pu]in
prin intermediul celor spirituale. Deja nu se mai aud bine cei care
încearc\ s\ vorbeasc\ despre originea [i menirea înalt\ ale omului.
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Marele Inchizitor întrebuin]eaz\ toate vicleniile [i acela[i spirit se
manifest\ în mod egal atît sub forma conservatorismului, care ap\r\
vechile foloase, puterea statului ce a orînduit cîndva via]a oamenilor,
cît [i sub forma revolu]ionarismului, care creeaz\ noi foloase, o nou\
form\ social\, în care via]a omeneasc\ va fi definitiv rînduit\ pentru
binele tuturor. ~ns\ noi spunem : cuvîntul adev\rului [i al libert\]ii
trebuie rostit, chiar dac\ din pricina lui s-ar pr\bu[i întregul edificiu al
bun\st\rii omene[ti, chiar dac\ s-ar zdruncina toate temeiurile vechi [i
noi ale vie]ii oamenilor, toate împ\r\]iile p\mînte[ti, chiar dac\ din
pricina acestui cuvînt întreaga lume empiric\ ar c\dea în pr\pastie,
s-ar dezagrega. A[a vorbim noi în numele demnit\]ii absolute a omului,
crezînd în sensul lumii, în ve[nicie, [i nu vrem s\ men]inem aceast\
lume prin minciun\ [i în[el\ciune. {i niciodat\, niciodat\ nu va pieri
omenirea [i lumea nu se va dezagrega din pricina cuvîntului adev\rat
[i liber ; omenirea [i lumea vor fi mîntuite doar de el, numai acest
cuvînt le va conduce spre via]a ve[nic\, deplin\, liber\ [i ra]ional\. Se va
ruina turnul Babel, cl\direa temni]ei omenirii, a limit\rii p\mînte[ti, se
va ruina mirajul empiric  da, fie. Libertatea din pre-eternitate a omului,
demnitatea lui absolut\, leg\tura cu ve[nicia sînt mai presus de orice
rînduial\, de orice alinare, de orice fericire nedemn\, slab\, jalnic\.
Oricum, nu putem evita ultima tragedie a vie]ii universale, trebuie s\-i
ie[im în cale liberi [i demni. Cu nici un fel de pozitivism nu ne putem
feri de sensul vie]ii, nici un pozitivism nu ne absolvi de sfîr[itul
eliberator al lumii.
~n ce constau principalele tr\s\turi ale Marelui Inchizitor în în]elegerea lui Dostoievski ? Refuzul libert\]ii în numele fericirii oamenilor, al
lui Dumnezeu în numele omenirii. Cu aceasta îi ispite[te Marele Inchizitor
pe oameni, îi sile[te s\ renun]e la libertate, îi face s\ întoarc\ spatele
ve[niciei. ~ns\ pentru Hristos cea mai scump\ era libertatea, iubirea
liber\ a omului ; Hristos nu doar iubea oamenii, ci îi [i respecta, afirma
demnitatea omului, îi recuno[tea capacitatea de a atinge ve[nicia, nu
dorea pentru oameni pur [i simplu fericirea, ci o fericire demn\,
armonizat\ cu natura superioar\ a omenirii, cu menirea ei absolut\.
Toate acestea sînt detestate de c\tre spiritul Marelui Inchizitor, care
dispre]uie[te omul, neag\ natura lui superioar\, capacitatea lui de a
înainta spre ve[nicie [i de a se contopi cu absolutul, dore[te s\-l
frustreze pe om de libertate, s\-l oblige la o fericire jalnic\, umilitoare,
instalîndu-l într-o temni]\ confortabil\.
{i îi spune Marele Inchizitor lui Iisus, Celui Care a p\truns miraculos
în împ\r\]ia lui orînduit\, Care i-a amintit de ceva mai presus de
fericire [i orînduire : în urm\ cu o mie cinci sute de ani, pentru Tine
nu era nimic mai scump pe lume decît libertatea. Nu spuneai chiar pe
vremea aceea : «Vreau s\ v\ fac liberi cu adev\rat» ? Ai avut acum
prilejul s\-i vezi pe ace[ti oameni «liberi»... Da, s\ [tii c\ ne-a costat
scump treaba asta, dar acum am ajuns, în fine, s\ ducem în numele
T\u la bun sfîr[it misiunea noastr\. Cincisprezece veacuri ne-am canonit cu libertatea asta, dar acum am ispr\vit, da, da, am ispr\vit o dat\
pentru totdeauna... Cu toate astea, tocmai acum, po]i s\ m\ crezi,
acum, în momentul de fa]\, oamenii poart\ mai adînc în ei ca oricînd
înr\d\cinat\ convingerea c\ sînt liberi, cu des\vîr[ire liberi, de[i chiar
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ei ne-au oferit libertatea lor, depunînd-o smeri]i la picioarele noastre.
Asta e ceea ce am izbutit noi s\ facem, dar te întreb, asta e oare cu
adev\rat libertatea dorit\ de tine, libertatea pe care ai visat-o ?
Marele Inchizitor î[i arog\ pentru el [i pentru ciracii lui meritul de
a fi sugrumat în sfîr[it libertatea 1 ca s\-i fericeasc\ pe oameni. Fiindc\
numai acum (...) sîntem în m\sur\ pentru prima oar\ s\ ne gîndim la
fericirea oamenilor. A[a cum a fost el pl\m\dit, omul e un r\zvr\tit din
fire, dar crezi tu oare c\ r\zvr\ti]ii pot avea parte de fericire ? }i s-a
spus r\spicat (...), }i s-a atras doar aten]ia asupra acestui lucru, }i s-au
dat destule avertismente, pe care îns\ Tu le-ai nesocotit deopotriv\,
respingînd singurul mijloc care putea s\-i fac\ pe oameni ferici]i.
Noroc c\ plecînd dintre noi, ai l\sat totul în seama noastr\. Ne-ai
h\r\zit, ai înt\rit prin cuvîntul T\u dreptul pe care ni l-ai încredin]at de
a lega [i dezlega totul [i cred c\ n-ai de gînd acum  sigur c\ da, nici
nu poate m\car s\-]i treac\ prin gînd cumva s\ ne privezi de el. Atunci
de ce ai venit s\ ne tulburi ?
A[a spune catolicismul care s-a ab\tut de la calea lui Hristos, care
a înlocuit libertatea cu autoritatea, iubirea  cu caznele Inchizi]iei, care
îi mîntuia cu for]a pe rebelii demni de tot dispre]ul. Dar [i în alte
biserici istorice s-a instalat spiritul Marelui Inchizitor [i ele au sugrumat libertatea ca s\-i fericeasc\ pe oameni, i-au mîntuit pe rebeli în
pofida libert\]ii [i demnit\]ii lor, au adoptat mijlocul care putea s\-i
fac\ pe oameni ferici]i [i care a fost respins de Hristos.
Acela[i lucru l-a f\cut statul, care [i-a exercitat tutela asupra rebelei
semin]ii omene[ti, care le-a confiscat oamenilor libertatea în numele
orînduirii vie]ii lor, care i-a constr`ns pe oameni în numele fericirii
animalice. Pe aceea[i cale, urmîndu-l pe Marele Inchizitor, p\[e[te
religia pozitivist\ a omenirii, socialismul, care dore[te s\ cl\deasc\ un
turn Babel ateu, uitînd de libertatea religioas\ [i de sensul religios. Vor
s\ conduc\ omenirea pe alt f\ga[, frustrînd-o de demnitatea superioar\, vor s-o oblige la fericire, lipsind-o de libertate. ~ntre religia,
care se na[te, a socialismului, [i religia catolicismului, care degenereaz\
în ispita împ\r\]iei p\mînte[ti, sînt multe aspecte comune, acela[i
spirit vie]uie[te în ele. Aceast\ nou\ religie a socialismului pozitivist [i
ateu, a orînduirii omului în afara lui Dumnezeu [i împotriva lui Dumnezeu,
crede c\ s-a ispr\vit cu libertatea, o dat\ pentru totdeauna.
{i oamenii pe care vor s\-i fericeasc\ poart\ în ei mai adînc ca
oricînd înr\d\cinat\ convingerea c\ sînt liberi, cu des\vîr[ire liberi.
Uitîndu-[i originea [i menirea, renun]înd la visul c\tre cer [i ve[nicie,
cred c\ de-abia acum sîntem în m\sur\ pentru prima oar\ s\ ne
gîndim la fericirea oamenilor.
Ce aud [i acum to]i cei care amintesc de sensul religios al vie]ii, de
demnitatea absolut\ a personalit\]ii, de libertatea definitiv\ ? Cu iritare
li se spune acestor oameni c\ îi `mpiedic\ pe al]ii s\ se îngrijeasc\ de
fericirea oamenilor, c\, prin inutile aduceri aminte [i abstrac]iuni,
obstruc]ioneaz\ terminarea lucr\rilor la edificiul bun\st\rii omene[ti, li
se spune cu ur\ c\ sînt liberi pe deplin, c\ sînt scuti]i... de sensul
1. Toate sublinierile îmi apar]in.
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superior, de demnitatea superioar\, de ve[nicie, de libertate, în sfîr[it,
de aceast\ libertate grea [i responsabil\. ~n fiecare pozitivist mul]umit
din zilele noastre se ascunde un Mic Inchizitor, în discursurile unor
social-democra]i credincio[i r\sun\ vocile [tiute ale micilor inchizitori.
Spiritul lui este viu în to]i fanaticii ordinii p\mînte[ti, ai bun\st\rii p\mîntene, în to]i cei care pledeaz\ cu orice pre] pentru cetatea p\mînteasc\.
Marele Inchizitor spune : ~n loc s\ cau]i a pune st\pînire asupra
oamenilor, îngr\dindu-le libertatea, Tu te-ai str\duit s\-i l\rge[ti cît mai
larg fruntariile ! Ai uitat, se vede, c\ omul prefer\ lini[tea sau chiar
moartea libert\]ii de a alege singur între bine [i r\u ! Fiindc\ nu exist\
ceva mai ademenitor pentru el decît libertatea con[tiin]ei, dar în acela[i
timp nu exist\ ceva mai cumplit ! Iar Tu în locul unor principii temeinice care ar fi statornicit o dat\ pentru totdeauna lini[tea în con[tiin]a
uman\, ai ales tot ce poate fi mai ciudat, mai nedeslu[it [i mai vag, tot
ce dep\[e[te puterile oamenilor, procedînd a[a ca [i cum nu i-ai fi
iubit cîtu[i de pu]in. Cine ? Tocmai Tu, care ai pogorît pe p\mînt ca
s\-]i jertfe[ti via]a pentru ei ! ~n loc de a c\uta s\ le z\loge[ti libertatea,
tu le-ai sporit-o [i mai mult, aruncînd pe veci chinuitoarea ei povar\
asupra împ\r\]iei sufletului omenesc. Ai vrut s\ ai parte de dragostea
liber consim]it\ a omului, ai dorit ca el s\ te urmeze de bun\voie,
ademenit [i subjugat de Tine.
Marele Inchizitor vrea s\ ia de pe umerii omului povara libert\]ii, a
ultimei libert\]i religioase de alegere, îl ademene[te pe om cu lini[tea.
Le f\g\duie[te oamenilor fericirea, dar în primul rînd îi dispre]uie[te
pe oameni, pentru c\ nu-i crede în stare s\ suporte povara libert\]ii,
nefiind demni de ve[nicie. Marele Inchizitor îi repro[eaz\ lui Hristos
c\ El s-a purtat cu ei ca [i cum nu i-ar fi iubit cîtu[i de pu]in ; îi
iube[te el, Marele Inchizitor, întrucît le orînduie[te via]a, refuzînd
pentru ei, care sînt vrednici de mil\, tot ce poate fi mai ciudat, mai
nedeslu[it [i mai vag. Religia contemporan\ a pozitivismului [i ateismului, religia autodiviniz\rii omene[ti, refuz\ [i ea tot ce poate fi mai
ciudat, mai nedeslu[it [i mai vag, se mîndre[te [i ea cu iubirea pentru
oameni [i le refuz\ dreptul de a iubi celor care aduc aminte de ceea
ce e neobi[nuit, de libertatea superioar\, de suprauman. O religie
numai a omenescului, o religie numai a binelui p\mîntesc, limitat, este
ispita Marelui Inchizitor, este o tr\dare, o renun]are la libertatea [i
menirea noastr\. Oamenii au crezut c\ vor fi liberi atunci cînd vor
recunoa[te c\ sînt produsul necesit\]ii. Marele Inchizitor îi ademene[te
cu trei ispite, cu acelea[i ispite cu care diavolul a încercat s\-l ademeneasc\ în pustiu [i pe care Iisus le-a refuzat în numele libert\]ii,
~mp\r\]iei lui Dumnezeu [i pîinii cere[ti.
~nfrico[atul [i preaiscusitul Duh, duhul nimicniciei [i al nefiin]ei (...),
str\lucitul duh a gr\it c\tre Tine în pustiu [i, dup\ cum m\rturise[te
Sfînta Scriptur\, el a încercat s\ Te «ispiteasc\». E drept ori nu ? Exist\,
oare, un adev\r mai deplin decît acela pe care }i l-a dezv\luit, punîndu-}i trei întreb\ri, sau, precum spun Scripturile, cele trei «ispitiri»
ale Tale, adev\r pe care Tu l-ai respins ? {i totu[i, dac\ va fi avut loc
vreodat\ pe lume o minune în toat\ puterea cuvîntului, o minune f\r\
seam\n, ea s-a întîmplat numai [i numai atunci, în zilele celor trei
ispitiri (...). Fiindc\ aceste trei întreb\ri, atît de strîns legate între ele,
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preconizeaz\ întreaga desf\[urare de mai tîrziu a istoriei lumii, constituind totodat\ cele trei formule în care se îmbin\ toate contradic]iile
istorice nerezolvate ale firii omene[ti. Pe vremea aceea era un lucru de
care nimeni nu-[i putea da seama chiar atît de precis, viitorul fiind înc\
înv\luit în neguri, acum îns\, dup\ ce au trecut cincisprezece veacuri,
vedem c\ în aceste trei întreb\ri era cuprins totul, [i c\ tot ce preconizaser\ ele s-a adeverit în a[a m\sur\, încît nu se mai poate ad\uga sau
înl\tura nici o iot\. A[a i-a vorbit Marele Inchizitor lui Hristos, care S-a
ar\tat în fa]a lui.
Toat\ istoria lumii cre[tine este lupta necontenit\ a lui Hristos 
principiul libert\]ii, al sensului, al naturii superioare din om [i al vie]ii
ve[nice  cu cele trei ispite ale diavolului. {i acum înc\, dup\ ce s-au
scurs nu cincisprezece, ci dou\zeci de secole, acest lucru este înc\
insuficient de l\murit [i de aceea Legenda Marelui Inchizitor r\mîne o
carte profetic\. {i la Vl. Soloviov, Antihristul îi ademene[te pe oameni
tot cu trei ispite : realizeaz\ visul religiei socialiste de transformare a
pietrelor în pîine, le d\ oamenilor sa]ietate egal\, face minuni care îi
înrobesc pe oameni [i întemeiaz\ împ\r\]ia universal\ p\mînteasc\. [1]

II
PRIMA ISPITIRE
Vrei s\ te duci în lume a[a, cu mîinile goale, f\g\duind oamenilor
o libertate pe care ei, în ignoran]a [i în bicisnicia lor înn\scut\, nu pot
s-o în]eleag\, de care chiar se feresc, îngrozi]i, fiindc\ nu exist\ nimic
mai insuportabil [i nici n-a existat vreodat\ pentru om [i societate
decît libertatea ! Vezi pietrele acestea din pustiet\]ile dogorîte de ar[i]\ ?
Porunce[te ca ele s\ se fac\ pîini, [i omenirea întreag\, plin\ de
recuno[tin]\, va alerga pe urmele tale ca o turm\ ascult\toare, de[i tot
timpul va fi cu frica-n sîn ca nu cumva, la un moment dat, s\-}i retragi
bra]ul întins [i, o dat\ cu asta, s\ se ispr\veasc\ [i pîinea d\ruit\ de
Tine. Tu îns\ n-ai vrut s\-l lipse[ti pe om de libertate [i nu Te-ai
îndurat s\ prime[ti, judecînd c\ nu mai poate fi vorba de libertate, de
vreme ce supunerea a fost cump\rat\ cu pîine. Drept care ai r\spuns
c\ omul nu tr\ie[te numai cu pîine ; [tii tu, îns\, c\ în numele acestei
hrane p\mînte[ti duhul p\mîntului se va ridica împotriv\-}i [i, dînd
piept cu Tine, Te va birui [i c\ atunci toat\ lumea `l va urma, strigînd
în gura mare : «Cine este asemenea fiarei, care a f\cut s\ se pogoare focul
din cer ?» (...) Pe ruinele templului T\u se va în\l]a o alt\ cl\dire, un
nou [i înfrico[\tor Turn Babel ; se va în\l]a piatr\ cu piatr\, cu toate c\
[i el va împ\rt\[i soarta celui dintîi, r\mînînd, ca [i acela, neterminat ;
puteai, totu[i, s\-i scute[ti pe oameni de toat\ aceast\ trud\ de prisos,
s\ le cru]i o mie de ani de suferin]e, fiindc\, pîn\ la urm\, tot spre noi
se vor îndrepta, dup\ ce se vor fi canonit în zadar zece veacuri în [ir
s\-[i ispr\veasc\ turnul ! {i atunci, ne vor c\uta iar\[i pe sub p\mînt,
prin catacombele în care vom sta ascun[i (fiindc\ ne va fi dat s\ fim
din nou persecuta]i [i schingiui]i), [i g\sindu-ne în cele din urm\, vor
ridica glasul spre noi : «Da]i-ne pîine, c\ci cei ce ne-au f\g\duit s\
pogoare focul din ceruri pentru noi nu ni l-au dat». «{i noi vom izbuti
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s\ ridic\m pîn\ la cap\t turnul început de ei ; cine va da de mîncare
mul]imii va apuca s-o duc\ la bun sfîr[it, [i noi vom fi aceia care o
vom hr\ni în numele T\u, am\gindu-i în numele T\u ! O, în vecii
vecilor, f\r\ noi, ei nu vor ajunge s\-[i astîmpere foamea ! Toat\
în]elepciunea lumii nu va putea s\ le dea pîine atîta timp cît vor
r\mîne liberi ; dar ai s\ vezi c\, pîn\ la urm\, ne vor aduce singuri
plocon libertatea [i, depunînd-o la picioarele noastre, ne vor spune :
«~nrobi]i-ne, dar astîmp\ra]i-ne foamea !» Abia atunci vor în]elege în fine
c\ libertatea [i faptul de a avea pîine în realitate [i cu prisosin]\, a[a ca
s\ ajung\ pentru toat\ lumea, sînt dou\ lucruri incompatibile, fiindc\
în vecii vecilor oamenii nu vor fi în stare s\ împart\ pîinea între ei ! {i
în acela[i timp se vor convinge c\ niciodat\ nu vor putea fi liberi,
fiindc\ sînt slabi de înger, deda]i la rele, bicisnici [i înd\r\tnici. Tu
le-ai f\g\duit pîinea cereasc\, dar, iar\[i Te întreb, crezi într-adev\r
c\ poate avea acela[i pre] în ochii stirpei omene[ti, nevolnice, desfrînate
[i pururea nerecunosc\toare ca pîinea real\, p\mînteasc\ ? Dac\, în
numele pîinii cere[ti, se vor g\si cîteva mii sau zeci de mii de suflete
care s\ Te urmeze, cum r\mîne cu milioanele [i zecile de mii de
milioane de f\pturi omene[ti incapabile s\ renun]e la hrana p\mînteasc\ pentru cea f\g\duit\ în ceruri ? Sau }ie nu-}i sînt dragi decît
cele cîteva zeci de mii de suflete mari [i puternice, restul, adic\ puzderia
nenum\rat\, ca nisipul m\rii, de oameni slabi de înger, dar care Te
iubesc cu adev\rat, fiind menit\ s\ slujeasc\ doar ca suport material
celor puternici [i o]eli]i ? Nu, nou\ ne sînt deopotriv\ de dragi [i cei
slabi din fire. De[i n\r\vi]i [i înd\r\tnici, pîn\ la urm\ tot ei vor fi cei
mai supu[i. Cuprin[i de admira]ie, ace[tia ne vor socoti ni[te zei, ca
unii ce vom domni asupra lor  atît de înfrico[\toare li se va p\rea pîn\
la urm\ libertatea ! Acestea sînt cele mai profunde [i mai profetice
cuvinte spuse vreodat\ despre destinul p\mîntesc al omenirii. ~n ea
(în prima ispitire) s\l\[luia ferecat\ taina cea mare a lumii acesteia.
Ai refuzat unica emblem\ infailibil\ ce }i s-a oferit, în virtutea c\reia
omenirea }i s-ar fi supus f\r\ s\ crîcneasc\, emblema pîinii reale,
p\mînte[ti. Tu îns\ ai refuzat-o în numele libert\]ii [i al pîinii cere[ti.
Acum am s\-}i ar\t ce ai f\cut mai departe, iar\[i [i iar\[i în numele
libert\]ii ! Adev\r zic }ie c\ sufletul omenesc nu cunoa[te alt\ grij\ mai
chinuitoare decît aceea de a g\si cui s\-i încredin]eze mai degrab\
harul libert\]ii cu care aceast\ f\ptur\ se na[te pe lume. Numai aceluia
îns\ care va izbuti s\-i împace con[tiin]a îi va fi dat s\ pun\ st\pînire
[i pe libertatea lui.
Socialismul ca religie, ca înlocuire a pîinii cere[ti cu cea p\mînteasc\, drept zidire a Turnului Babel, socialismul care deific\ omenirea
m\rginit\, socialismul pozitivist este una dintre înf\]i[\rile primei
ispitiri. ~n numele acestei hrane p\mînte[ti duhul p\mîntului se va
ridica împotriv\-}i [i, dînd piept cu Tine, Te va birui. {i s-au ridicat
deja adep]ii religiei sociale [i au proclamat c\ Dumnezeu nu exist\ [i
c\ omenirea de pe p\mînt trebuie s\ devin\ Dumnezeu. O, desigur, în
socialism este un mare adev\r, deoarece imens\ e minciuna societ\]ii
capitaliste [i burgheze : chiar cred c\, într-un anume sens, e imposibil
s\ nu fii socialist ; e un adev\r elementar [i cel mai pu]in ar trebui s\
lu\m orice socialism drept o ispit\ a diavolului ; dar în atmosfera unui
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socialism care nu este neutru, ci pretinde s\ fie religie, se na[te aceast\
ispit\ [i nu duce la un bine neutru, ci la un r\u final. Marele Inchizitor
vorbe[te dogmatic, se preface a fi democrat, prieten al celor slabi [i
asupri]i, iubitor al tuturor oamenilor. ~i imput\ lui Hristos aristocratismul, dorin]a de a-i mîntui doar pe cei ale[i, puternici, care sînt
pu]ini. Sau }ie nu-}i sînt dragi decît cele cîteva zeci de mii de suflete
mari [i puternice, restul, adic\ puzderia nenum\rat\, ca nisipul m\rii,
de oameni slabi de înger, dar care Te iubesc cu adev\rat, fiind menit\
s\ slujeasc\ doar ca un suport material celor puternici [i o]eli]i ? Nu,
nou\ nu sînt deopotriv\ de dragi [i cei slabi din fire.
E un pasaj foarte important, `n care se afirm\ c\ Marele Inchizitor
îi dispre]uie[te atît de mult pe oameni, pîn\ într-atît nu crede în natura
superioar\ a omului, încît doar pe pu]ini îi consider\ capabili s\
p\[easc\ pe calea sensului superior al vie]ii, s\ cucereasc\ ve[nicia, s\
nu se lase ademeni]i de pîinea p\mînteasc\, s\ iubeasc\ mai presus de
orice pîinea cereasc\. Atît de mult ur\[te oamenii religia omeneasc\,
atît de mult dispre]uie[te oamenii religia social\, care vrea s\ sting\ cu
pîinea p\mînteasc\ nostalgia dup\ pîinea cereasc\. S\ nu urce nimeni
pe culmi prea înalte, ne înva]\ falsul democratism, mai bine s\ se
prefac\ totul într-o cîmpie neted\, mai bine s\ se uniformizeze to]i în
mediocritatea p\mînteasc\. Spiritul Marelui Inchizitor pune la îndoial\
dreptul de a urca pe culmi înalte, de a cre[te [i  în numele falsei
iubiri, p\mînte[ti, nu cere[ti, în numele milei fa]\ de oameni  ne
îndeamn\ s\ ne împ\r]im s\r\cia cu fra]ii no[tri, s\r\cia, nu bog\]ia.
Bog\]ia spiritual\ este interzis\. Ni se interzice s\ ne gîndim la ve[nicie,
despre care se spune c\ e egoism, este l\udat\ doar grija de vremelnicie. Fi]i mici cu to]ii, slabi, s\rmani, renun]a]i întotdeauna la libertatea
voastr\ [i atunci ve]i c\p\ta pîinea p\mînteasc\, atunci v\ ve]i potoli,
atunci tuturor le va fi bine. A[a ne-au înv\]at vechii, conservatorii Mari
Inchizitori, a[a ne înva]\ [i cei noi, progresi[ti. {i omenirea se las\
ademenit\, le înmîneaz\ imediat harul libert\]ii celor care îi lini[te[te
con[tiin]a [i o satur\. {i noi vom izbuti s\ ridic\m pîn\ la cap\t turnul
început de ei. Care noi ?
O, desigur, ace[tia înc\ nu sînt ucenicii religiei sociale, fiin]e
omene[ti slabe, de[i se deific\. Marea tain\ intuit\ de Dostoievski, care
i-a sc\pat de pe buze Marelui Inchizitor, const\ tocmai în faptul c\
îns\[i calea autodeific\rii omului, calea înlocuirii pîinii cere[ti cu cea
p\mînteasc\, a desprinderii definitive a omului de Dumnezeu nu
trebuie s\ conduc\ la situa]ia c\ to]i vor deveni zei [i titani, ci la faptul
c\ oamenii se vor închina iar\[i unei noi divinit\]i, unui om deificat,
unui rege. Marele Inchizitor este simbolul spiritului ce se va încarna
definitiv nu în masa omenirii, ci într-un nou dumnezeu, într-un nou
rege p\mîntesc. El e acel nefericit care va ferici milioanele de prunci,
confiscîndu-le libertatea. Cuprin[i de admira]ie, ace[tia ne vor socoti
ni[te zei, ca unii ce vom domni asupra lor  atît de înfrico[\toare li se
va p\rea pîn\ la urm\ libertatea. Ace[ti noi, la limita ultim\ a
dialecticii mistice, se transform\ în eu, într-unul singur, în care se va
`ntrupa definitiv spiritul antihristic al Marelui Inchizitor. Iat\ la ce va
conduce aceast\ tentativ\ de a-i mîntui pe to]i în afara [i împotriva lui
Dumnezeu, de a orîndui p\mîntul în afara [i împotriva cerului, de a
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postula iubirea de oameni împotriva iubirii de Dumnezeu, de a valida
democra]ia împotriva menirii superioare a omului [i în pofida dreptului
lui la ve[nicie, de a-i face ferici]i pe oameni, frustrîndu-i de libertate.
Pozitivismul merge pe aceast\ cale în con[tiin]a teoretic\, socialismul
marxist  în ac]iunea practic\. {i pozitivismul [i marxismul sînt, în
esen]a lor, la fel de ostile libert\]ii de con[tiin]\, nu accept\ ceea ce
este problematic, ar vrea s\-i împing\ cu sila pe oameni c\tre ceva util
[i s\ creeze  în con[tiin]\ [i în via]\  o bun\stare prin constrîngere.
~n trecut, pe aceast\ cale au mers statul, care s-a autodeificat, [i
Biserica, înlocuind libertatea cu autoritatea. Constrîngerea, ura fa]\ de
libertate  iat\ esen]a spiritului Marelui Inchizitor. Propov\duirea iubirii
pentru to]i oamenii, îng\duin]a fa]\ de sl\biciunea oamenilor  iat\
ispita Marelui Inchizitor. Dar noi r\mînem de partea adev\rului lui
Hristos : adev\rata iubire de oameni este posibil\ doar în Dumnezeu,
doar în numele Tat\lui Ceresc, [i de aceea e legat\ de recunoa[terea
naturii superioare a omului [i a menirii lui superioare, de respectul
pentru personalitate [i pentru drepturile ei infinite. Pentru Marele
Inchizitor exist\ numai turma omeneasc\, a c\rei sl\biciune este exploatat\ în scopuri diabolice. Pentru noi exist\ personalitatea uman\, liber\
în esen]a ei, [i sobornicia, adunarea personalit\]ilor umane în Dumnezeu-omenire.

A DOUA ISPITIRE
~n lume nu exist\ decît trei for]e, unicele pe p\mînt, în m\sur\ s\
înfrîng\ [i s\ subjuge definitiv, în numele propriei lor fericiri, con[tiin]a
acestor bicisnici r\zvr\ti]i. {i aceste for]e sînt miracolul, taina [i autoritatea.
Tu îns\ le-ai respins pe cîte[itrele, rînd pe rînd, prin exemplul pe care
Tu ~nsu]i l-ai dat. Urcîndu-Te pe strea[ina templului, preaiscusitul [i
înfrico[atul duh ]i-a spus : «De e[ti Tu Fiul lui Dumnezeu, arunc\-Te
jos, c\ci scris este : El va porunci îngerilor S\i s\ vegheze asupra Ta [i
ei te vor ridica pe mîini, ca nu cumva s\ izbe[ti de piatr\ piciorul T\u,
numai a[a vei ajunge s\ afli de e[ti cu adev\rat Fiul lui Dumnezeu [i
cît de puternic\ este credin]a Ta în Tat\l Ceresc». Tu îns\ l-ai ascultat
pîn\ la cap\t, dar ai refuzat s\ faci ceea ce-]i propunea el ; n-ai vrut s\
Te la[i dus în ispit\ [i nu Te-ai aruncat în jos. O, fire[te, ai fost într-adev\r
plin de m\re]ie, superb precum Dumnezeu ! Dar crezi Tu oare c\
oamenii, semin]ia aceasta bicisnic\ [i r\zvr\tit\, sînt zei ? (...) Tu nu
te-ai învrednicit s\ cobori de pe cruce cînd cei din jur î[i b\teau joc de
Tine [i Te a]î]au, strigîndu-}i : «Pogoar\-Te acum de pe cruce, vom
vedea [i vom crede !» Tu nu Te-ai învrednicit s\ pogori, fiindc\ nu voiai
s\-l cî[tigi pe om printr-o minune, a[teptînd o credin]\ liber consim]it\
din partea lui, nicidecum prilejuit\ de un miracol. Ceea ce-}i doreai Tu
cu ardoare era o iubire liber\, iar nu extazul unui rob fascinat de
puterea ce i-a b\gat pe veci frica în oase. Dar [i de ast\ dat\ ai gre[it,
socotindu-i pe oameni mai presus de ceea ce se arat\ a fi în realitate,
cînd ei nu sînt decît ni[te robi, cu toate c\, a[a cum au fost pl\smui]i,
în sufletul lor mocne[te r\zvr\tirea. Din nou apare acela[i repro[ :
Hristos a voit s\-i fac\ pe oameni liberi, nu [i-a dorit decît iubirea lor
liber\, a condamnat orice violen]\, nu a vrut fericirea oamenilor prin
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constrîngere, îi stima pe oameni ca fiind copiii Tat\lui S\u Ceresc.
Hristos nu voia credin]\ izvorît\ dintr-o minune, o credin]\ prin constrîngere, bazat\ pe un fapt exterior, pe autoritatea care îi domin\ pe
oameni. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume sub chip de R\stignit, nu
rege [i suveran, ci înjosit [i chinuit, pentru ca omul s\-l afle liber pe
Dumnezeu [i s\-L iubeasc\. Minunea trebuie s\ vin\ din credin]\, din
unirea liber\ cu Dumnezeu, din iubire. ~n credin]\, con[tiin]a liber\ e
mai presus de toate. ~n alegerea liber\ a lui Dumnezeu de c\tre oameni
se afl\ sensul istoriei universale. Dup\ cel care a pus la cale ispita în
pustiu, Marele Inchizitor ademene[te cu minuni exterioare, prin care
poate înrobi omenirea, prin care îi poate face pe oameni ferici]i,
frustrîndu-i de demnitatea de copii ai lui Dumnezeu [i de menirea
vie]ii divine, iubirea liber\ o înlocuie[te cu autoritatea, î[i ademene[te
victimele prin minuni violente : taina prin care Marele Inchizitor vrea
s\-i hipnotizeze pe oameni este orbirea sau ne[tiin]a. Minunea [i taina,
pe care acest spirit î[i cl\de[te edificiul sînt în[el\ciunea, minciunea,
[arlatania [i constrîngerea. {i iar\[i Marele Inchizitor se ridic\ împotriva
lui Hristos în numele tuturor oamenilor, în numele democra]iei aparente. El spune c\ învierea în Hristos este preg\tit\ doar pentru pu]ini
ale[i : Te po]i mîndri, fire[te, cu acele odrasle ale libert\]ii, ale dragostei
liber d\ruite, cu sublima lor jertf\ adus\ în numele T\u ! Aminte[te-}i
îns\ c\ acestea erau, doar cîteva mii, [i to]i pl\m\di]i ca ni[te zei, pe
cînd ceilal]i ? Cu ce sînt vinova]i, oare, ceilal]i, adic\ to]i cei nevolnici,
care n-au fost în stare s\ fac\ ceea ce au izbutit a îndeplini cei c\li]i din
fire ? Cu ce este vinovat un suflet pl\pînd dac\ nu poate cuprinde
asemenea haruri înfrico[ate ? Nu cumva Tu ai pogorît din ceruri numai
în mijlocul celor ale[i [i numai pentru ei ?... Crezi, oare, c\ noi n-am
iubit omenirea, de vreme ce am în]eles cu atîta umilin]\ sl\biciunile ei
[i am c\utat din toat\ inima s\-i u[ur\m povara, îng\duind firii sale
nevolnice chiar [i p\catul, cu condi]ia s\ fie s\vîr[it cu îng\duin]a
noastr\ ? De ce atunci vii s\ ne tulburi ? Din nou se erijeaz\ Marele
Inchizitor în rolul de ap\r\tor [i iubitor al oamenilor, de democrat, iar
îl acuz\ pe Hristos c\ n-ar iubi destul oamenii, îl învinuie[te de
aristocratism, de supraaprecierea puterilor oamenilor. Ademene[te cu
fericirea prin constrîngere, propov\duie[te o credin]\ bazat\ pe miracole,
o iubire `ntemeiat\ pe autoritate, lini[te [i smerenie bazate pe tain\.
Toate acestea le auzim de la stat, care, prin autoritate [i constrîngere,
salveaz\ [i aserve[te, de la biserica istoric\ ab\tut\ din drum, care a
primit taina Marelui Inchizitor. Aceste lucruri le auzim de la religia
pozitivist\ a omenirii, care s-a rupt de Dumnezeu [i de libertate. Cei ce
cl\desc Turnul Babel nu cred în mîntuirea liber\ a oamenilor, în
iubirea liber\ [i de aceea mîntuiesc lumea cu for]a, o lini[tesc cu
fericirea, cu fericirea viitoare a tuturor oamenilor. Agnosticismul contemporan p\ze[te [i el taina [i, prin ascunderea sensului vie]ii
universale, îi hipnotizeaz\ [i îi violenteaz\ pe oameni. S-au r\zvr\tit
împotriva lui Dumnezeu în numele sl\biciunii generale [i egale a
oamenilor. Hristos a respectat deplin personalitatea, a ridicat-o la o
în\l]ime suprauman\, în timp ce acei care deific\ omenescul, prea
omenescul, înjosesc personalitatea, nu cred în menirea ei liber\.
Pozitivi[tii neag\ minunea, care izvor\[te din credin]\, dar ei în[i[i vor

208

MARELE INCHIZITOR

s\ înf\ptuiasc\ miracole exterioare [i, cu aceste miracole, s\ ademeneasc\ omenirea, s\-[i întemeieze autoritatea pe aceste miracole aduc\toare de fericire.
Orice negare a valorii absolute a libert\]ii de con[tiin]\, orice
respingere a libert\]ii mistice din motive pozitiviste este ispit\ prin
minunea, taina [i autoritatea Marelui Inchizitor. Negarea adev\rului
c\ personalitatea omeneasc\ trebuie s\ se mîntuiasc\ liber, s\-L aleag\
pe Dumnezeu prin dragoste liber\, c\ în iubirea [i libertatea divin\ se
afl\ mîntuirea omenirii constituie seduc]ia celei de-a doua ispite.
Sectele ezoterice, care se tem de aerul proasp\t, sînt cea de-a doua
ispit\. To]i ace[ti mîntuitori cu for]a ai oamenilor, care propov\duiesc
atît religia autorit\]ii, cît [i religia omenirii, nu cred în puterile omului,
nu-l iubesc [i de aceea iubirea lor este doar aparent\. ~ncrederea în
om, în demnitatea lui, în sensul mistic al libert\]ii este deja credin]\ în
Dumnezeu, în izvorul for]elor, demnit\]ii [i libert\]ii omului. Noi nu
vrem un om fericit, calm, bine aranjat în via]\, dar care [i-a pierdut
demnitatea, [i-a tr\dat menirea, ci îl vrem pe Dumnezeul-omenire
liber\. Nu vrem miracole pentru a crede, ci credin]a care înf\ptuie[te
minuni, nu vrem autoritate, ci libertate, nu taina cople[itoare care ne
consolideaz\ orbirea, ci limpezirea acestei taine, în]elegerea vie]ii.
Teoria autorit\]ii prin constrîngere este produsul necredin]ei, ea nu
crede în for]a fireasc\ a divinit\]ii în via]\, [i de aceea creeaz\ o for]\
artificial\, intimideaz\ 1. Autoritatea exterioar\ prin constrîngere a bisericii
este contradictio in adjecto [2], întrucît îns\[i ideea de Biseric\ este
fundamentat\ pe prezen]a organic\ a Sfîntului Duh în trupul sobornicesc al omenirii, pe împ\rt\[irea liber\ a omului din acest duh.

A TREIA ISPITIRE
Aceasta este cea mai mare ispit\ [i i s-au acordat multe pagini în
istoria omenirii : Noi nu sîntem cu Tine, ci cu el, asta e toat\ taina
noastr\ ! De mult nu mai sîntem cu Tine, ci cu el, au trecut opt veacuri
între timp. S-au împlinit opt veacuri de cînd am primit din mîinile lui
ceea ce Tu ai lep\dat cu indignare, darul din urm\, pe care el însu[i }i
l-a oferit atunci, cînd }i-a înf\]i[at împ\r\]iile p\mînte[ti. Noi am primit
de la el Roma [i spada cezarului, declarîndu-ne st\pînitorii p\mîntului,
singurii lui împ\ra]i, de[i nici pîn\ în ziua de ast\zi n-am apucat s\ ne
des\vîr[im lucrarea început\. Cea de-a treia ispitire, ispitirea cu
împ\r\]ia p\mînteasc\, cu sabia Cezarului, cu imperialismul, a ademenit catolicismul cu cezaro-papismul lui [i ortodoxia cu cezarismul
ei. ~ntruparea extern\ [i teribil\ a celei de-a treia ispite a fost statul
roman, care a deificat cezarul, statul absolut care mai presus de sine
1. Drept mostr\ de ra]ionament în spiritul Marelui Inchizitor pot servi cuvintele
unui iezuit : ~n momentul actual, nimeni nu poate crede în cea mai mare parte
a dogmelor cre[tine, de pild\ în Divinitatea lui Hristos. Dar trebuie s\ fi]i de
acord c\ o societate uman\ civilizat\ nu poate exista f\r\ o autoritate puternic\
[i o ierarhie temeinic organizat\, dar o asemenea autoritate [i o asemenea
ierarhie le posed\ doar Biserica catolic\ [i de aceea orice om cultivat, c\ruia îi
sînt dragi interesele omenirii, trebuie s\ se afle de partea Bisericii catolice,
adic\ trebuie s\ fie catolic.
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nu cunoa[te decît cezarismul absolut. S-ar p\rea c\ numai con[tiin]a
precre[tin\ putea admite apari]ia Romei [i a sabiei lui Cezar, c\ numai
înainte de Hristos se puteau forma despotismele r\s\ritene [i numai în
cadrul acestora omul putea fi r\spl\tit cu onoruri divine. Hristos a
respins ispita împ\r\]iei p\mînte[ti, a statului absolut, a declarat c\
închinarea la împ\ratul p\mîntesc este tr\darea ~mp\ratului Ceresc,
îns\, în istorie, cre[tinismul s-a adaptat la statul p\gîn, a sanctificat
pu]in cîte pu]in statul absolut mo[tenit de la Roma, iar dup\ aceea
biserica a încetat a mai fi persecutat\ de puterea statului [i a devenit
dominant\. Meritele lui Constantin cel Mare fa]\ de Biseric\ s-au
dovedit a fi fatale pentru cre[tinism. Biserica îns\[i a început s\ sus]in\
statul roman, s-a impregnat de spiritul silnic al statului, a început s\ se
foloseasc\ de mijloacele statului p\gîn, s-a ocupat cu orînduirea împ\r\]iei p\mînte[ti universale, a lumii acesteia, [i de aceea s-a dovedit a
fi cu el. Bizan]ul, cea de-a doua Rom\, a întruchipat ideea de stat
absolut [i de Cezar deificat, iar în cea de-a treia Rom\, în Rusia [3],
aceast\ idee a atins o expresie monstruoas\, a ar\tat un exemplu de
batjocorire a poruncii dumnezeie[ti. Prin intermediul catolicismului,
acest puternic temei al statalit\]ii romane a trecut în socialismul contemporan, care dore[te [i el s\ orînduiasc\ împ\r\]ia p\mînteasc\
universal\, de[i sabia cezarului o pune în mîinile poporului, de[i în
locul omului-cezar deific\ poporul-proletariat. Cea de-a treia ispit\
este calea st\pînirii omului, indiferent dac\ st\pînirea este a unuia, a
multora sau a tuturor, este deificarea statului ca uniune [i orînduire
definitiv\ pe p\mînt. Ponderea celor trei ispite în istoria multisecular\
a omenirii divulg\ incapacitatea cre[tinismului, considerat în m\rginirea
[i temporalitatea lui, de a pune st\pînire pe via]\, de a determina c\ile
istoriei universale. ~n problema statului, ca [i în problema liberei
con[tiin]e [i a pîinii, omenirea nu-i d\ ascultare lui Hristos, ci aceluia
care L-a ispitit pe El în pustiu. Primind acest al treilea dar al puternicului duh, ai fi împlinit toate n\zuin]ele oamenilor pe p\mînt, le-ai fi
dat un st\pîn c\ruia s\ i se închine, încredin]îndu-i propriile lor con[tiin]e, [i le-ai fi pus la îndemîn\ mijlocul de a se uni cu to]ii laolalt\
într-un furnicar în care nu încap divergen]e fiindc\ necesitatea al\tur\rii
este cea de a treia [i ultima pricin\ de fr\mîntare pentru oameni.
Umanitatea a dorit dintotdeauna s\ se organizeze într-o asocia]ie
unitar\. Hristos a refuzat unirea universal\ în statul p\mîntesc, absolut,
care se autodeific\, a refuzat unirea lumii în afara lui Dumnezeu. Cum
este posibil\ unirea universal\ în Dumnezeu, cum este posibil\ societatea religioas\, cum este posibil\ calea istoric\ universal\ în Hristos [i
nu doar mîntuirea personal\  iat\ problema principal\ a noii con[tiin]e
religioase, problema teocra]iei, a victoriei puterii lui Dumnezeu pe
p\mînt, care s\ fie mai presus de puterea omeneasc\, de deificarea în
persoana unuia, Cezar sau pap\, sau a tuturor, adic\ a Poporului.
Dep\[irea celor trei ispite  iat\ sensul religios pe care îl va avea în
viitor istoria omenirii, acela de a nu se supune pîinii p\mînte[ti, de a
nu-[i oferi con[tiin]a unei autorit\]i p\mînte[ti, de a nu se uni într-un
stat p\mîntesc, sub puterea omeneasc\ a unui cezar, oricine ar fi cel
ce se ascunde sub acest simbol al puterii. Marele Inchizitor spune :
primind domina]ia lumii [i purpura Cezarului, Tu ai fi întemeiat o
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împ\r\]ie universal\, statornicind în acela[i timp pacea pe toat\ fa]a
p\mîntului. ~ns\ Hristos a propov\duit ~mp\r\]ia Cereasc\, a refuzat
p\mîntul rupt de Cer, omenirea rupt\ de Dumnezeu. Hristos nu propov\duia lini[tea universal\, ci lupta universal\ pentru cea din urm\
eliberare [i mîntuire a lumii, pentru descoperirea sensului vie]ii. Oricine
a ridicat sabia Cezarului s-a r\zvr\tit deja împotriva lui Hristos.
Legenda Marelui Inchizitor este cea mai anarhic\ [i cea mai revolu]ionar\ dintre scrierile oamenilor. ~ns\ niciodat\ n-a mai fost rostit\
o sentin]\ atît de sever\ [i de zdrobitoare la adresa ispitei statalit\]ii, a
imperialismului, niciodat\ înc\ nu a fost divulgat\ cu atîta for]\ natura
antihristic\ a împ\r\]iei p\mînte[ti [i nu a mai fost atît de l\udat\
libertatea, nu a mai fost atît de scoas\ în eviden]\ libertatea divinit\]ii,
libertatea spiritului lui Hristos. Dar este un anarhism pe teren religios,
nu un anarhism mistic, ci unul teocratic, este o revolu]ie creatoare a
spiritului, nu o distrugere [i o dezintegrare revolu]ionare anarhice.
Este negarea oric\rei st\pîniri omene[ti, a oric\rei deific\ri a voin]ei
omene[ti, a oric\rei rînduieli a p\mîntului, negare în numele St\pînirii
lui Dumnezeu, a unirii p\mîntului cu cerul. {i r\mîne de neîn]eles cum
autorul Marelui Inchizitor a putut lua ap\rarea autocra]iei, cum s-a
l\sat sedus de statalitatea bizantin\.

III
~n fine, Marele Inchizitor se înal]\ pe culmile sau coboar\ în str\fundurile unui patos satanic. Ceva suprauman, str\in, de dinaintea zidirii
lumii se aude în cuvintele lui, atunci cînd î[i zugr\ve[te viitoarea
împ\r\]ie [i rolul pe care îl va avea în aceasta : turma se va aduna îns\
la loc [i se va supune iar\[i, de ast\ dat\ pentru totdeauna. {i atunci
noi vom h\r\zi oamenilor o fericire tihnit\ [i umil\, o fericire pe
m\sura unor f\pturi nevolnice, a[a cum au fost pl\m\di]i. O, ai s\ vezi
c\ pîn\ la urm\ vom izbuti s\-i convingem s\ nu se mai ]in\ mîndri,
fiindc\ numai Tu le-ai b\gat în cap asemenea fumuri cînd ai c\utat s\-i
ridici atît de sus ! Noi le vom dovedi c\ sînt slabi, c\ nu sînt decît ni[te
bie]i prunci, dar c\ fericirea h\r\zit\ copiilor este mai dulce decît
oricare alta. Fie ca aceste cuvinte funeste s\-i însp\imînte pe cei care
acum pun la cale fericirea, un p\mînt f\r\ cer, o via]\ f\r\ sens, o
omenire f\r\ Dumnezeu. Exist\ aici o teribil\ prorocire a duhului
r\ului : Nici vorb\ c-o s\-i punem s\ munceasc\, dar în orele libere
vom c\uta s\ le înjgheb\m o via]\ pl\cut\, ca un joc de copii, cu
cîntece naive, cu coruri [i dansuri nevinovate. O, le vom da voie chiar
s\ p\c\tuiasc\, [tiindu-i slabi de înger [i bicisnici, iar ei, la rîndul lor,
ne vor iubi ca ni[te copii pentru c\ vom fi atît de toleran]i ! Le vom
spune c\ oricare din p\catele lor va fi de bun\ seam\ r\scump\rat, de
vreme ce a fost s\vîr[it cu învoirea noastr\, [i c\ numai [i numai din
dragoste le îng\duim s\ p\c\tuiasc\, luînd asupra noastr\ pedeapsa ce
li se cuvine lor. Duhul diavolesc al nefiin]ei se simte în aceste cuvinte
[i fie s\ se însp\imînte de el cei pe care îi ademenesc cîntecele de
copii [i ]op\ielile nevinovate ale ferici]ilor ce vor veni. Cine sînt
ace[ti noi care î[i vor asuma pedeapsa pentru p\cate ? Nu mai sînt
deja oameni, nici un grup de ale[i printre oameni ; noi e doar un fel
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de a spune, noi este el, duhul Marelui Inchizitor, diavolul care l-a
ispitit pe Hristos în pustiu, care s-a întrupat la sf`r[it istoriei. Cele mai
chinuitoare secrete ce le apas\ con[tiin]a ei vor veni s\ ni le m\rturiseasc\ nou\, dezv\luindu-ne tot, absolut tot ce au pe suflet, [i noi îi
vom dezlega, iar ei vor fi bucuro[i s\ se încread\ în cuvîntul nostru,
pentru c\, bizuindu-se pe noi, vor sc\pa de o grij\ împov\r\toare [i de
înfrico[atul chin la care îi supune în momentul de fa]\ necesitatea de
a alege singuri [i în deplin\ libertate. {i astfel vor fi ferici]i, milioane de
f\pturi omene[ti, to]i în afar\ de cei o sut\ de mii, în mîinile c\rora se
afl\ destinele lor. Fiindc\ numai noi, de]in\torii secretului, noi singuri
vom fi neferici]i. Vor fi mii de milioane de prunci ferici]i [i o sut\ de
mii de martiri care-[i vor lua asupra lor povara blestemat\ a cunoa[terii
binelui [i r\ului. Ei vor muri în pace, se vor s\vîr[i din via]\ în numele
T\u, [i dincolo de mormînt nu vor g\si decît moarte. Iar noi vom
p\stra cu grij\ secretul [i, pentru fericirea lor, îi vom am\gi, f\g\duindu-le r\splat\ ve[nic\ în ceruri. Fiindc\, de bun\ seam\, chiar
dac\ lumea de apoi ar exista cu adev\rat, ea nu va fi fost f\cut\
pentru f\pturile de seama lor. Ace[ti o sut\ de mii de mucenici sînt
doar o imagine artistic\, în ultim\ instan]\ metaforic\, ace[ti martiri
care au luat asupra lor blestemul cunoa[terii binelui [i r\ului se
reduc la unul singur, la p\rintele minciunii, la cel care a ispitit în
pustiu, la duhul metafizic al Marelui Inchizitor. Marele Inchizitor ar
vrea s\-i fac\ pe oameni nedemni de lumea cealalt\. ~n ultimele
cuvinte parc\ este dat\ în vileag taina lui, care este taina nefiin]ei definitive, negarea ve[niciei, necredin]a în sensul lumii, în Dumnezeu.
Taina celor o sut\ de mii de mucenici o [tiu cei care îl urmeaz\ pe
Hristos, care au întrez\rit sensul vie]ii universale, dar este pecetluit\
pentru miile de milioane de prunci ferici]i.
O, desigur, nici în pozitivism, nici în socialism, nici în germenii de
religie ai omenirii p\mînte[ti eliberate de sensul universal nu exist\
înc\ tabloul pe care îl zugr\ve[te Marele Inchizitor, dar calea aceasta
este deja calea lui. Oamenii au [i început s\ doreasc\ s\ scape de grija
împov\r\toare [i de înfrico[atul chin la care `i supune în momentul de
fa]\ necesitatea de a alege singuri [i în deplin\ libertate. Pozitivismul
s-a descotorosit deja de aceste chinuri, a respins deja pentru oameni
hot\rîrea personal\ [i liber\ ; aceasta este una dintre vicleniile Marelui
Inchizitor. Statul p\mîntesc absolut, ce rena[te `n escatologia social-democra]iei, este o alt\ viclenie a lui, promisiunea c\ to]i vor fi
ferici]i. Dar acest principiu metafizic al r\ului, nefiin]ei [i robiei de
dinainte zidirii lumii se afl\ în starea de fluctua]ie istoric\, duhul
Marelui Inchizitor n-a avut parte înc\ de întrupare definitiv\ [i deplin\,
este ascuns, trebuie scos la iveal\ de sub felurite m\[ti. Oamenii
sedu[i ast\zi de duhul Marelui Inchizitor înc\ nu sînt acei prunci
ferici]i, acei supu[i. Ace[ti oameni se mîndresc mai mult decît to]i,
se r\zvr\tesc mai mult decît to]i, deific\ numai propria lor persoan\,
numai omenescul din ei. Dar deificarea omenescului, autodeificarea
omului, pe baza legii dialecticii mistice, duce la dumnezeirea unui
singur supraom. Oamenii fermeca]i de fericirea copil\reasc\ a Marelui
Inchizitor se vor pomeni robi, fiin]e jalnice, [i vor sim]i nevoia de a se
supune definitiv. Cam a[a ceva lic\re[te pe fe]ele maselor hipnotizate

212

MARELE INCHIZITOR

de ideile cele mai revolu]ionare [i aparent eliberatoare. Omenirea,
pref\cut\ într-o turm\, se va potoli, va înceta s\ fie m`ndr\, se va
închina Marelui Inchizitor [i, în sfîr[it, va fi reinstaurat\ autocra]ia.
Spiritul Marelui Inchizitor î[i preg\te[te pledoaria de ap\rare la
Judecata de Apoi : Eu îns\ m\ voi ridica atunci [i-}i voi ar\ta mii de
milioane de prunci ferici]i, care n-au [tiut ce este p\catul. {i noi, cei ce
am luat asupra noastr\ gre[elile lor, pentru ca s\ poat\ avea parte de
fericire, vom veni în fa]a Ta [i-}i vom spune : «Judec\-ne dac\ po]i [i
dac\ Te încume]i s-o faci». Afl\ c\ nu m\ tem de Tine. S\ [tii c\ [i eu
am stat în pustie, c\ [i eu m-am hr\nit cu aguride [i r\d\cini, c\ [i eu
am binecuvîntat libertatea pe care Tu le-ai h\r\zit-o oamenilor, c\ [i eu
m\ preg\team s\ ajung în rîndul ale[ilor T\i, în rîndul celor c\li]i [i
puternici cu dorin]a «de a împlini num\rul». M-am dezmeticit, îns\, [i
n-am vrut s\ mai slujesc asemenea nebunie. ~napoindu-m\, a[adar,
m-am al\turat mul]imii celor care s-au str\duit s\ îndrepte lucrarea
Ta. I-am p\r\sit pe cei mîndri [i m-am întors c\tre cei umili, pentru a
z\misli fericirea lor. A[a va fi, cum }i-am spus, [i împ\r\]ia noastr\ va
lua fiin]\. A renun]at la ve[nicie în numele fericirii unei mii de
milioane de oameni, fericirea smeri]ilor, a tuturor, a preferat-o ]elului
mîndru de a `mplini num\rul ale[ilor, de a cuceri cerul. Aceast\
justificare este deja invocat\ de cei molipsi]i de spiritul Marelui Inchizitor,
ei ne arunc\ repro[ul c\ am uitat de fericirea milioanelor de oameni,
de buna rînduire a tuturor pe p\mînt, se mîndresc cu faptul c\ s-au
dezmeticit [i n-au mai vrut s\ slujeasc\ asemenea nebunie. ~ns\ în
reprezentarea lui Dostoievski, oamenii sedu[i de Marele Inchizitor nu
sînt atît de importan]i [i de puternici precum însu[i Marele Inchizitor,
care este un tip ideal [i tragic ; to]i ace[ti oameni n-au fost în pustiu [i
n-au binecuvîntat libertatea. Epoca noastr\ nu creeaz\ titani, nu-l vom
g\si în ea nici pe Marele Inchizitor sub înf\]i[area, atr\g\toare prin
unele tr\s\turi, a martirului mistuit de o covîr[itoare suferin]\, însufle]it
de dragoste fa]\ de oameni, dar de mici mari inchizitori este plin\
lumea noastr\. Poate b\trînul \sta afurisit, care, în felul lui, iube[te cu
o nem\surat\ dragoste omenirea, mai exist\ înc\ [i ast\zi, [i chiar în
mai multe exemplare, sub înf\]i[area unor mo[negi singuratici ca dînsul
[i unici în felul lor. {i nu printr-o simpl\ coinciden]\, ci ca o organiza]ie,
ca o uniune secret\, de mult înjghebat\ pentru a p\stra taina (...),
ferind-o cu grij\ de lumea celor m\run]i [i nevolnici, pentru ca s\-i
poat\ face ferici]i.
P\strarea tainei, ascunderea sensului vie]ii în numele fericirii oamenilor, în numele zidirii edificiului pentru ei  iat\ tendin]a profund\
care se manifest\ la diferi]i poli ai culturii contemporane. Oamenii de
stat vechi, conservatori, [i oamenii de stat noi, revolu]ionari, agnosticii
vechii biserici a autorit\]ii [i ai noii biserici a pozitivismului, p\zitorii
vechiului Turn Babel [i constructorii celui nou vor la fel de mult s\
ascund\ de oameni adev\rul despre sensul universului, deoarece le e
fric\ de rezultatele acestei descoperiri, se tem de cuvîntul care le poate
d\rîma construc]ia. Dac\ în ocultism exist\ ceva serios, este vorba despre
aceea[i ispit\ a Marelui Inchizitor, ascunderea tainei [i manipularea a
milioane de prunci. Noua con[tiin]\ religioas\ le r\spunde tuturor
micilor [i marilor inchizitori ai lumii : dezv\luirea tainei despre sensul
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lucrurilor, a adev\rului absolut [i ve[nic, este mai presus de toate pe
lume, mai presus de fericirea oamenilor, de orice edificiu pentru
oameni, de lini[te, de pîinea p\mînteasc\, de stat, de via]a în aceast\
lume. Mul]imii trebuie s\ i se spun\ cuvîntul adev\rului, trebuie s\ i se
dezv\luie adev\rul obiectiv, cu orice pre], [i atunci omenirea nu va
pieri, ci se va mîntui pentru ve[nicie, în pofida tuturor suferin]elor
temporare pe care le va avea de îndurat. Oamenii nu sînt o turm\
incon[tient\, lor le e preg\tit\ menirea divin\, sînt în stare s\ poarte
povara libert\]ii [i pot cuprinde cu mintea sensul universal. Personalitatea uman\ are valoare absolut\, în ea sînt depozitate valori absolute
[i, pe calea libert\]ii religioase, î[i va împlini voca]ia absolut\. Dup\
dispre]uirea personalit\]ii, dup\ lipsa de respect fa]\ de drepturile ei
infinite, dup\ pornirea de a-l ]ine pe om sub tutel\ [i de a-i confisca
libertatea [i onoarea, ispitindu-l cu fericirea [i lini[tea  dup\ toate
acestea poate fi recunoscut spiritul Marelui Inchizitor. Iubirea pentru
om nu este ]inerea lui sub tutel\, conducerea [i dominarea lui, a[a cum
nici mila nu este ; iubirea este incompatibil\ cu dispre]ul [i cu lipsa de
încrede în om ; ea este unirea [i contopirea cu o fiin]\ înrudit\ prin
spirit, care nu e la fel, ci egal\ cu tine în demnitate [i voca]ie, este
atrac]ia transcendental\ spre o fire apropiat\, în care crezi [i pe care o
respec]i întru Unul P\rintele nostru. Dup\ libertate [i iubire, dup\ iubirea
liber\, dup\ unirea oamenilor în Dumnezeu poate fi recunoscut Spiritul
opus Marelui Inchizitor.
C\derea în p\catul metafizic de dinaintea zidirii lumii a fost desp\r]irea
de Izvorul Absolut al existen]ei depline [i ve[nice a tuturor fiin]elor
din lume, de Izvorul unirii lor într-o armonie sublim\. Rezultatul acestei
desprinderi a fost descompunerea existen]ei în p\r]i componente,
atomizarea ei, separarea chinuitoare, haosul [i în acela[i timp subordonarea silnic\ a p\r]ilor acestei existen]e, punerea lor în dependen]\
de necesitate, de legile naturii, legarea lor chinuitoare. {i dou\
principii lupt\ în lume : 1) principiul eliber\rii tuturor fiin]elor lumii de
dependen]a înrobitoare, de necesitate, de legitatea impus\ din afar\ [i
unirea tuturor fiin]elor, a tuturor p\r]ilor lumii pe calea iubirii, realizarea armoniei, a existen]ei ve[nice, a con]inutului infinit [i 2) principiul
atomiz\rii continue, al scind\rii l\untrice a tuturor fiin]elor [i p\r]ilor
lumii [i unirea exterioar\, aparent\, pe cale silnic\, legarea pe calea
necesit\]ii. Triumful primului principiu ne conduce pe calea reunirii
lumii cu Dumnezeu, pe calea victoriei asupra mor]ii [i a afirm\rii
existen]ei, iar triumful celui de-al doilea principiu ne conduce pe calea
desp\r]irii definitive a lumii de Dumnezeu, pe calea nefiin]ei [i a
mor]ii biruitoare. Problema universal\, care în epoci diferite ia diverse
forme concrete, este dep\[irea rupturii l\untrice [i a leg\rii exterioare
pe calea unirii l\untrice [i a eliber\rii de orice necesitate 1.
1. Aceast\ în]elegere a procesului universal este legat\ de o anumit\ doctrin\
metafizic\ identic\ cu revela]ia religioas\. Existen]a materiei, a necesit\]ii
materiale [i a legit\]ii naturale poate fi explicat\ prin descompunerea metafizic\,
prin atomizarea p\r]ilor existen]ei, prin discordia [i alienarea l\untric\, exterioar\, în virtutea acestei co-subordon\ri a monadelor, prin angrenarea fatal\ a
pasiunilor str\ine. Toat\ lumea (non-eul) m\ apas\, e necesar\ pentru mine,
deoarece monada mea nu s-a contopit afectiv cu libertatea celorlalte monade.
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Ni s-ar putea spune : de ce s\ vorbim atît de mult despre problema
r\ului în viitor, cînd în trecut [i în prezent exist\ un r\u atît de teribil ?
S-ar zice c\ nu e frumos s\ discut\m despre posibilitatea ispitirii cu
pîinea p\mînteasc\, atunci cînd trebuie s\ le d\m oamenilor de mîncare, atunci cînd oamenii nu au pîine. E vorba de acela[i argument,
care presupune c\ uneori adev\rul poate [i trebuie s\ fie ascuns, c\ nu
întotdeauna trebuie s\-i molipsim pe oameni cu el, c\ exist\ ceva mai
presus de adev\r  pîinea p\mînteasc\. Mai întîi da]i-ne de mîncare [i
abia pe urm\ vorbi]i-ne de sensul vie]ii, de r\ul viitorului. A[a vorbesc
cei deja ispiti]i. ~ns\ noi credem : ca s\-i hr\ne[ti pe oameni [i s\ nu-i
intoxici, trebuie s\ prinzi sensul vie]ii, adev\rul trebuie dezv\luit
tuturor ca s\-i eliber\m pe oameni din ispit\, s\ rezolv\m problema
pîinii celei de toate zilele, problema con[tiin]ei, a unirii universale a
oamenilor. Nu numai voi, ci [i noi vrem ca omenirea s\ aib\ pîine,
libertate [i s\ fie unit\, îns\ credem c\ totul se va rezolva numai pe
calea dezv\luirii sensul vie]ii [i a scopului ei final, prin care adev\rul
absolut este considerat mai presus de fericire [i se cap\t\ pîinea cea de
toate zilele.
Exist\ r\ul elementar, primar, înrobirea exist\ de la început în
istoria omenirii, exist\ animalitatea, discordia. Acest r\u se atrofiaz\
treptat, omenirea se elibereaz\ de el în cadrul progresului universal,
dar izvorul r\ului nu este dep\[it, nu este învins, r\d\cina lui r\mîne
nesmuls\, întrucît rezultatul final [i rezolvarea deplin\ sînt posibile
doar în cadrul progresului supraistoric [i suprauman. R\ul metafizic se
`ntrupeaz\ în noi forme, apare sub înf\]i[\ri mai pu]in fioroase, mai
pu]in dezbinate haotic, care par a fi mai pu]in de robi. Omenia aparent\, iluzorie, libertatea [i unirea oamenilor mascheaz\ r\ul viitorului,
care este un r\u complex [i definitiv, mai pu]in vizibil pentru noi decît
r\ul animalic, primitiv. R\ul definitiv, cel mai seduc\tor, trebuie s\ aib\
aparen]a binelui. Autocra]ia rus\, cu politica sa neomeneasc\ [i lipsit\
de Dumnezeu, cu execu]ii, cu închisori, cu batjocoriri ale personalit\]ii
[i cu pogromuri ale Sutelor Negre [4], este o r\m\[i]\ din r\ul primitiv,
din bestialitatea ini]ial\, din robia de care lumea se elibereaz\ în
decursul istoriei sale. Aspectul fioros, într-un stat absolut, bazat pe
constrîngere, este vizibil pentru oricine are ochi s\ vad\, r\ul din
trecut este dezgolit, dezv\luit [i î[i tr\ie[te ultimele zile. Haosul primordial s-a pus în mi[care în stihia revolu]iei ruse, care, ea îns\[i [i reac]ia
pe care a provocat-o, scald\ p\mîntul în sînge, dar nici în acest haos
sîngeros nu se afl\ înc\ dezastrul final. ~n viitor statul despotic nu va
mai schingiui personalitatea uman\, nu vor mai exista asemenea cruzimi, omoruri [i tîlh\rii, nu se vor mai bate cuie în capetele oamenilor,
cum, spre ru[inea omenirii, în secolul al XX-lea s-a întîmplat în cursul
pogromului de la Belostok [5]. Mai avem un drum lung pîn\ la
eliberarea de r\ul ini]ial, dar pe acest drum omenirea va fi supus\
ispitei unui r\u mai rafinat, ispitei r\ului final.
Marele Inchizitor al lui Dostoievski are ve[mînt medieval, el arde
oamenii pe rug, [i acesta este înc\ r\ul primar, r\ul elementar, îns\
spiritul discursurilor sale este impregnat deja de r\ul final, de ultimul
r\u. Exist\ vechea autoritate care înrobea libertatea de con[tiin]\, dar
apare deja noua autoritate, care [i-o va aservi definitiv, exist\ vechea
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Sabie a Cezarului, crud\ pîn\ la bestialitate, siluitoare, dar vine noua
Sabie a Cezarului, deificarea statului viitorului, a furnicarului fericit, în
care oamenii vor fi frustra]i definitiv de libertate [i împin[i în nefiin]\.
Cu r\ul trecutului, cu r\ul de început [i cu r\ul viitorului, cu r\ul final,
cu bestialitatea primitiv\ [i cu bestialitatea care vine trebuie s\ lupt\m
în egal\ m\sur\, trebuie s\ descoperim adev\rul, s\ c\ut\m sensul,
pentru a înainta pe calea binelui absolut, a libert\]ii de nimic ispitite,
pentru a p\[i spre existen]a definitiv\ [i ve[nic\. Iat\ de ce vom vorbi
atît de mult despre spiritul Marelui Inchizitor, iat\ de ce vom diviza
astfel viitoarea omenire. Am indicat mai sus cele dou\ principii ale
istoriei universale : libertatea este mai presus de fericire, iubirea de
Dumnezeu este mai presus de iubirea de om [i cea din urm\ doar din
prima poate fi dedus\, pîinea cereasc\ e mai presus de pîinea p\mînteasc\ [i cea din urm\ doar din prima poate fi dedus\, libertatea de
con[tiin]\ este mai presus de autoritate, sensul existen]ei este mai
presus de existen]a factual\ [i cea din urm\ poate fi dedus\ din cel
dintîi. Firul nostru conduc\tor const\ `n a respinge ispitele Marelui
Inchizitor, prin]ul acestei lumi, precum [i seduc]ia împ\r\]iei lui. Vrem
s\ rezolv\m problema pîinii p\mînte[ti, nel\sîndu-ne du[i de ea în
ispit\, nerenun]înd în numele ei la pîinea cereasc\, problema vener\rii
lui Dumnezeu, nel\sîndu-ne du[i în ispit\ de autoritate [i miracolele
exterioare, nerenun]înd la libertatea de con[tiin]\, problema unirii
oamenilor, a armoniei sociale, f\r\ s\ ne l\s\m ispiti]i de Sabia Cezarului
[i de împ\r\]iile acestei lumi, p\strîndu-ne libertatea de con[tiin]\.

IV
~n epoca noastr\ se observ\ o puternic\ epidemie demonic\. ~n
esen]a sa, demonismul contemporan este un fenomen serios, de care
nu ne putem descotorosi fluturînd ideile vechi, care nu poate fi dep\[it
prin propov\duirea virtu]ilor nesuferite. Dar adesea el se transform\
într-o mod\ superficial\. S-a format un [ablon de st\ri de spirit demonice, cu fraze artificiale, repetate de oameni u[uratici, incapabili de
eforturi creatoare. Decadentismul, în care s-a exprimat cel mai clar
demonismul actual, este o criz\ profund\ a sufletului omenesc [i un
curent artistic foarte serios ; îns\, îmbr\]i[ate de mul]ime, st\rile de
spirit decadentiste s-au transformat într-o banalitate insuportabil\, iar
ceea ce se r\zvr\tea împotriva tuturor tradi]iilor, a formelor vechi, a
zeilor m\run]i a devenit rutin\. Decadentismul, încremenit în modul
de via]\ [i demonismul nemul]umirii de sine, transformat într-o dogm\
pl\cut-gîdilitoare, înseamn\ trivialitate. Suferin]a [i chinul, necunoscute
în trecut, au colorat aceast\ tranzitiv\ [i critic\ stare a spiritului uman.
Dar plictisul ap\s\tor absoarbe din aceste fraze artificiale, trivializate,
deificarea propriei persoane [i a propriilor tr\iri, dezgustul fa]\ de
Dumnezeu în numele propriei libert\]i absolute, lauda supraomului,
care i-a transformat pe ceilal]i oameni în mijloc pentru afirmarea de
sine, negarea ra]iunii în numele st\rilor subiective, prosl\virea frumuse]ii r\ului etc. Demonismul vorbe[te despre lucruri sfinte [i m\re]e :
despre personalitate [i valoarea ei absolut\, despre frumuse]e, libertate
[i multe altele. Dar drept rezultat se ajunge la o fars\ jalnic\. Auto-
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deificarea este întotdeauna ceva lipsit de noble]e. La urma urmei,
demonismul demonetizeaz\ [i de aceea duce la mic-burghezie, gole[te
via]a, nu creeaz\ noi table ale legii. Libertatea, drept ceva abstract, o
libertate avid\ [i gratuit\, este sclavie, lips\ de caracter [i de personalitate. Libertatea trebuie s\ aib\ obiectul ei, trebuie orientat\ spre ceva.
Nietzsche i-a sedus pe mul]i [i a creat o turm\ de nietzscheeni, o
turm\ de supraoameni microscopici. Dar demonismul lui Nietzsche
este un fenomen uria[, cu adev\rat nou, deosebit de important pentru
con[tiin]a noastr\ religioas\. De Nietzsche nu ne putem descotorosi
atît de u[or cum credea Vl. Soloviov. Vechile medicamente nu vindec\
bolile noi. Toat\ complexitatea [i profunzimea problemei lui Nietzsche
const\ în faptul c\ el a fost un demonist la fel de pios ca [i Byron, c\
lupta cu Dumnezeu nu este aici o for]\ obscur\, malefic\, ci eclipsa
temporar\ a con[tiin]ei religioase, eclips\ provocat\ de modific\rile
benefice, creatoare ale stihiei religioase din existen]a uman\. Noua
experien]\ a umanit\]ii, infinit de important\ pentru deplin\tatea
con[tiin]ei religioase, înc\ nu este interpretat\, înc\ nu s-a unit cu
Ra]iunea-Logos  iat\ în ce const\ confuzia demonismului pios. A[a
este Ivan Karamazov, a[a sînt mul]i oameni ai timpurilor noi, care trec
printr-o criz\ grea, care se gîrbovesc sub povara unei complexit\]i înc\
neîn]elese ; r\zvr\tirea lor împotriva lui Dumnezeu nu este dezgust
metafizic fa]\ de Dumnezeu [i op]iune definitiv\ în favoarea r\ului ;
oamenii ace[tia `ncearc\ s\ deschid\ calea omenirii, Duhul Divin este
prezent, f\r\ ca ei s\ [tie sau s\-l vad\, în sufletul lor, iar gre[elile
con[tiin]ei lor vor fi iertate. Dup\ cum spunea Hristos, se vor mîntui
cei r\zvr\ti]i care n-au hulit Duhul Sfînt. {i Iov a luptat cu Dumnezeu.
F\r\ asemenea r\zvr\tire nu exist\ o via]\ mistic\ bogat\ [i o op]iune
religioas\ liber\. To]i noii mucenici ai Duhului, to]i cei care sufer\ [i
caut\, care deja nu mai sînt mul]umi]i cu adev\rul religios unilateral,
particular [i incomplet, cei care presimt pulsul noii vie]i religioase înc\
necon[tientizate, despre ei s-ar putea spune c\ hulesc Duhul Sfînt ?
Poate c\ acel ceva nedescifrat înc\, misterios, care duce la demonism,
este una dintre laturile divinit\]ii, unul dintre polii binelui [i acest ceva
va fi în]eles abia în sinteza religioas\ din faza final\ a dialecticii mistice
a existen]ei.
Marele Inchizitor hule[te Duhul Sfînt [i r\zvr\tirea lui împotriva lui
Dumnezeu este ur\ definitiv\ fa]\ de Dumnezeu. Dezgustul de Dumnezeu
este ascuns în profunzimea metafizic\ a inimii lui. O dat\ cu el, hulesc
[i mul]i din cei care spun Doamne, Doamne [i, cu numele lui Hristos
pe buze, îl r\stignesc. Slujitorii oficiali ai Bisericii, c\rturarii [i fariseii
contemporani, mai-marii negri ai Bisericii, care binecuvînteaz\ crimele
acestei lumi dac\ sînt s\vîr[ite de de]in\torii puterii, func]ionarii birocra]i de felul lui Pobedonos]ev, to]i ace[ti mici inchizitori sînt agen]i ai
Marelui Inchizitor, s-au dezis în sinea lor de Hristos [i batjocoresc
Duhul. ~n compara]ie cu ei, cît de pio[i, cît de aproape de Dumnezeu
au fost Nietzsche [i ceilal]i r\zvr\ti]i ! P\gînul Goethe s-a mîntuit în
Duh, deoarece nu L-a hulit. {i, pe de alt\ parte, în personalitatea lui
Karl Marx a existat infinit mai mult ata[ament fa]\ de principiul r\ului,
infinit mai mult\ dragoste pentru lumea extradivin\ [i antidivin\ decît
au avut Byron, Nietzsche, Ivan Karamazov [i al]i r\zvr\ti]i împotriva lui
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Dumnezeu. Marx credea numai în puterea creatoare a r\ului, pentru el
binele se n\[tea din r\u [i, pe o cale malefic\, voia s\ orînduiasc\
omenirea p\mînteasc\, f\cînd-o fericit\, frustrînd-o de libertatea op]iunii,
de libertatea religioas\ a con[tiin]ei. ~ntocmai ca Pobedonos]ev, care
credea [i el doar în calea malefic\, în calea constrîngerii [i a urii, [i
voia s\ mîntuiasc\ omenirea cu de-a sila, s\ creeze fericirea for]at\,
refuzînd darurile libere ale Sfîntului Duh. Tot patosul lui Marx const\
în a împinge omenirea cu for]a spre fericire, a crea o armonie benefic\
pe calea antagonismului malefic, a du[m\niei, urii [i scind\rii omenirii,
dotîndu-i pe oameni doar cu libertatea necesar\. ~n personalitatea lui
[i în spiritul scrierilor sale se v\d clar tr\s\turile demonismului sumbru,
care decurge din voin]a lui metafizic\, din ura pe care inima lui o are
fa]\ de Dumnezeu, din ata[amentul lui la existen]a temporar\ [i lipsit\
de sens, din dorin]a de a face aceast\ existen]\ puternic\, dumnezeiesc
de viguroas\. Marx a avut în el du[m\nie fa]\ de ve[nicie : demoni[ti
ca Nietzsche sau Byron au avut nostalgie dup\ ve[nicie. Iat\ de ce la
Marx [i în marxism eu v\d tr\s\turile Marelui Inchizitor, iat\ de ce
aceste tr\s\turi nu exist\ la Nietzsche, nici la Byron, nici la Ivan
Karamazov, cel care a relatat Legenda Marelui Inchizitor  lauda lui
Hristos. Ateismul îl inspira pe Marx, alc\tuia miezul sistemului de
orînduire p\mînteasc\ a omenirii 1 . Marx a împrumutat acest ateism de
la Feuerbach, dar nu posed\ originala religiozitate a ultimului. Ateismul
lui Marx nu este suferin]\ [i nostalgie, ci bucuria r\ut\cioas\ a faptului
c\ Dumnezeu nu exist\, c\ lumea s-a descotorosit de Dumnezeu [i, în
sfîr[it, cineva e în m\sur\ s\ se gîndeasc\ pentru prima oar\ la
fericirea oamenilor. Dispre]ul lui Marx pentru oameni, pentru personalitatea uman\ nu are limite, pentru el nu exist\ omul cu lumea sa
interioar\, personalitatea nu are nici o valoare, de[i binele [i fericirea
omenirii (a proletariatului devenit omenire), orînduirea ei pe baza
legilor necesit\]ii au devenit visul lui. Marele Inchizitor din Marx ur\[te
personalitatea, ca [i Marele Inchizitor din ]arismul absolutist, din despotismul statului sau al Bisericii. O, desigur, Marx a luat sabia lui
Cezar. ~ns\ adeseori marxi[tii sînt ni[te copii nevinova]i, foarte bine
inten]iona]i, care nu cunosc înc\ spiritul înv\]\torului lor.
Demonismul apare sub dou\ forme, probabil contrare : sub forma
deific\rii personalit\]ii, a afirm\rii ei depline, [i sub cea a dispre]ului
fa]\ de personalitate, a neg\rii ei infinite. Dar ambele forme de demonism se întîlnesc în ultim\ instan]\, se sprijin\ în egal\ m\sur\ pe lipsa
de personalitate, pe negarea valorii absolute [i a menirii personalit\]ii.
O personalitate este deificat\, pe celelalte le transform\ în mijloc, dar
din aceast\ pricin\ [i ea îns\[i înceteaz\ a mai fi personalitate, ajunge
prizoniera for]ei impersonale. Ispita demonismului definitiv, malefic
sub aspect mistic (nu al aceluia care este latura divinit\]ii, înc\ nerelevat\ con[tiin]ei), e ispita nefiin]ei, este în[el\ciune [i minciun\. Cea
mai profund\ baz\ transcendental-psihologic\ a demonismului cu
adev\rat ateu este robia, revolta robului care nu cunoa[te obliga]iile
1. Vezi articolele lui S. Bulgakov : Karl Marx ca tip religios, din revista Moskovskii
ejenedelnik, 1906 [6].
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noble]ei, care se ridic\ împotriva m\re]iei nem\rginite. Desigur, este
vorba de robia sufletului, aici nu `[i au locul categoriile sociale. ~n
opozi]ie cu Nietzsche, cred c\ morala sclavilor este demonismul, nu
cre[tinismul. Se r\zvr\tesc împotriva lui Dumnezeu robii lui Dumnezeu,
copiii lui Dumnezeu îl iubesc pe Dumnezeu. Psihologia de rob este
capabil\ s\ în]eleag\ rela]ia cu Dumnezeu doar ca supunere, i se
n\zare tot timpul înrobirea, întrucît este neliber\ l\untric. Sentimentele
de rob ale demonismului se manifest\ în faptul c\ [i el în]elege [i
simte foarte bine supunerea pentru Dumnezeu, dar nu în]elege [i nu
simte iubirea liber\ fa]\ de Dumnezeu. C\ci venera]ia pentru Cel de
Sus este sublim\. Aceast\ intimitate a iubirii libere, a op]iunii libere
pentru ce ne e mai drag, este total opus\ oric\rei robii, este contrar\
supunerii de rob [i revoltei de rob împotriva a ceea ce a devenit mult
prea îndep\rtat [i mult prea înalt. ~n revolta demonic\ nu exist\
con[tiin]a originii împ\r\te[ti a omului, ci doar plebeism spiritual.
Personalitatea care se deific\ pe ea îns\[i, care a respins orice
realitate superioar\, care nu recunoa[te nimic în afar\ de propriul sine,
se gole[te de orice con]inut, putreze[te, se preface în vid. A-]i afirma
personalitatea înseamn\ a o umple cu con]inut infinit, a absorbi în tine
existen]a universal\, a te împ\rt\[i din existen]a infinit\. Orice dorin]\
a personalit\]ii nu reprezint\ nimic dac\ nu-[i propune ca scop sau ca
obiect existen]a unit\]ii universale. A te transforma pe tine în cea mai
mare dorin]\ a ta, a te recunoa[te dup\ ultimul t\u ]el  înseamn\ a te
autodistruge. A vedea în lumea întreag\ doar st\rile tale subiective,
cum face Max Stirner, a considera c\ lumea întreag\ î]i apar]ine doar
]ie înseamn\ s\-]i distrugi personalitatea ca realitate obiectiv\, unica
din lume. Dac\ nu exist\ Dumnezeu ca realitate unitar\, deplin\ [i
armonioas\, dac\ Dumnezeu nu este ultima mea iubire, ultimul ]el,
obiectul tuturor n\zuin]elor mele, dac\ nu este al meu, atunci nici
personalitatea mea nu exist\, este lipsit\ de con]inutul infinit, este vid\
în n\zuin]ele ei, s\rac\ în singur\tatea ei. A avea Dumnezeu înseamn\
a fi infinit de bogat, a te considera Dumnezeu înseamn\ a deveni infinit
de s\rac. Eu nu am nimic, sînt vid [i lipsit de con]inut dac\ deific ce-i
al meu, finit, limitat, vremelnic, dac\ mai presus de orice am îndr\git
omenescul din mine. De aceea autoafirmarea demonic\ a personalit\]ii este am\gire de sine, `n spatele ei se ascunde suprimarea personalit\]ii, negarea realit\]ii obiective a acesteia, caracterul impersonal.
Individualismul demonist este în primul rînd negarea individualit\]ii
pe calea amplific\rii ei egoiste, este abaterea spre depersonalizare [i
nefiin]\. Pe aceast\ cale moartea nu poate fi niciodat\ `nvins\. A fi o
personalitate, o individualitate înseamn\ s\-]i define[ti propria menire
în univers, s\ afirmi plin\tatea unicei tale existen]e în existen]a universal\, s\ te hr\ne[ti cu sevele vie]ii divine. Individualitatea se vesteje[te
`n dorin]a egoist\ de a ocupa un loc str\in, `n n\zuin]a invidioas\,
lipsit\ de noble]e de a te situa deasupra tuturor. A te considera
Dumnezeu înseamn\ a pierde însu[i sentimentul personalit\]ii [i ideea
menirii individuale, iar aici nu exist\ nimic individual, aceasta este
dorin]a fiec\rui rob care s-a revoltat împotriva supunerii, dar înc\ nu
este capabil de venera]ie. A opune lui Dumnezeu personalitatea ta 
iat\ o confuzie imens\, care decurge din întunericul con[tiin]ei sau al
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inimii. A c\uta libertatea în raport cu Dumnezeu [i a o g\si în afirmarea
personalit\]ii tale naturale  iat\ ceva foarte la mod\, dar lipsit de orice
sens. Pot c\uta libertatea în raport cu lumea care m\ aserve[te, cu
natura [i legitatea, cu statul [i violen]a omeneasc\, pot c\uta în Dumnezeu
izvorul oric\rei libert\]i, dar cum s\ caut libertatea în raport cu Dumnezeu,
cînd libertatea mea este divinitatea din mine, semnul originii mele
dumnezeie[ti, al menirii mele dumnezeie[ti [i nu se opune decît
necesit\]ii naturale ? Revolta împotriva robiei, a necesit\]ii, principiul
personal care se ridic\ în mine, onoarea mea, demnitatea mea  iat\ ce
am în mine de la Dumnezeu, iat\ ce este adev\ratul chip [i asem\narea
lui Dumnezeu. Personalitatea mea este chipul meu preetern în Dumnezeu,
pe care sînt liber s\-l înf\ptuiesc sau s\-l distrug, este ideea (în sens
platonician) de eu în Ra]iunea divin\. Aceast\ idee de Dumnezeu e
o realitate puternic\ [i bogat\, cu un con]inut pre]ios. Ceea ce spun
aici este un adev\r fundamentat at`t pe dezvoltarea con[tiin]ei religioase universale, cît [i pe dezvoltarea metafizicii universale. ~n lunga sa
istorie, Ra]iunea Unic\ ne-a dezv\luit adev\rul incontestabil c\ Dumnezeu
este libertatea, frumuse]ea, iubirea, sensul a toate cîte le viseaz\ omul,
este ceea ce vrea, ce iube[te el, [i totul ca putere absolut\, ca for]\
autentic\.
Puternica personalitate suprauman\, la care viseaz\ atîta demonismul, se va diminua pîn\ la nivelul con[tiin]ei subumane, dac\ nu va
reu[i s\ ne pun\ în leg\tur\ cu existen]a universal\, dac\ nu va absorbi
în sine via]a universal\ ; în alienarea [i autodeificarea ei, înainteaz\
spre s\r\cie, pustietate [i moarte. Demonicul din personalitate, dac\
excludem revolta sfînt\ [i pl\cut\ lui Dumnezeu, este o realitate
în[el\toare, fals\ [i fantomatic\. Toate acestea î[i au temeiul în experien]a uman\ cea mai elementar\ [i primitiv\. Orice fiin]\, analizîndu-[i
st\rile, poate verifica acest adev\r. Cînd m\ rup de existen]a universal\,
cînd m\ izolez de Dumnezeu, cînd m\ autodeific, cînd m\ consider
unic, atunci tr\iesc vidul, simt invazia inexisten]ei, sînt s\rac, iar acesta
este un fapt al experien]ei mele. Cînd m\ reunesc cu existen]a universal\, m\ apropii de Dumnezeu, tr\iesc valorile superioare, îmi afirm
personalitatea în procesul universal, atunci m\ îmbog\]esc, tr\iesc
plenitudinea, simt atrac]ia existen]ei. Plictisul, plictisul insuportabil 
iat\ temeiul psihologic al demonismului actual, iat\ puterea diavolului
cunoscut\ multora dintre noi, iar plictisul este presim]irea nefiin]ei.
Cînd Svidrigailov i-a spus lui Raskolnikov funestele cuvinte : m\
plictisesc foarte tare, el a exprimat esen]a psihologic\ a demonismului.
Demonismul contemporan este agravarea problemei personalit\]ii, nu
afirmarea personalit\]ii ; este pierderea personalit\]ii, a sensului vie]ii,
adic\ a propriei meniri în lume. Dac\, pe lîng\ plictis, exist\ [i
nostalgie, nostalgie dup\ existen]\, dup\ alt\ lume [i dup\ afirmarea
propriei personalit\]i în aceast\ alt\ lume, atunci aceasta este garan]ia
mîntuirii. Spiritul Marelui Inchizitor este demonismul în via]a social\,
demonismul în destinele istorice ale omenirii. {i în mod tainic se
întîlnesc aici unii dintre cei mai extremi[ti revolu]ionari cu reac]ionarii
cei mai extremi[ti.
~n deificarea demonist\ a clipelor nu exist\ afirmarea personalit\]ii, ci
distrugerea ei, scindarea existen]ei, trecerea neobservat\ c\tre nefiin]\.
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~n deificarea demonist\ a temporarului în istorie nu exist\ afirmarea
omenirii, ci men]inerea scind\rii acesteia, deci iar\[i trecerea la nefiin]\.
Recunoa[terea valorii absolute [i a predestin\rii personalit\]ii, acceptarea faptului c\ libertatea [i iubirea sînt c\i de mîntuire, c\tre eliberarea universal\ [i unirea universal\  iat\ dup\ ce poate fi recunoscut
Spiritul lui Dumnezeu. Lipsa de respect pentru personalitate, transformarea ei în mijloc, tr\darea libert\]ii pentru bunuri vremelnice,
calea constrîngerii în locul c\ii iubirii, men]inerea separa]iei universale
pe calea leg\rii exterioare  iat\ dup\ ce poate fi recunoscut spiritul
Marelui Inchizitor, spiritul diavolului. Misiunea important\ este de a ne
elibera de demonismul pios, de demonismul absen]ei con[tiin]ei, de
a-i întoarce la Dumnezeu pe vechii r\zvr\ti]i, respingerea folosirii
cuvintelor demonice pentru fapte [i tr\iri nedemonice. Numai atunci
va fi mai clar în ce const\ r\ul real al lumii, de ce nu e atr\g\tor [i
seduc\tor, de ce n-are în el nici o existen]\, de ce nu împline[te
speran]ele personalit\]ii, ci le ucide definitiv ! R\m`ne s\ vedem la ce
duce calea demonic\ a societ\]ii, calea în istorie a Marelui Inchizitor,
[i dac\ sînt posibile alte c\i.
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Legenda lui Dostoievski, între]esut\ în fabula romanului Fra]ii
Karamazov, apar]ine acelor mari crea]ii simbolice ale spiritului, a
c\ror interpretare, ca, de altfel, cea a realit\]ii înse[i, r\mîne întotdeauna discutabil\ [i depinde, în ultim\ instan]\, de deschiderea [i profunzimea experien]ei suflete[ti a cititorului.
Subiectul Legendei [i sensul ei nemijlocit sînt cunoscute. Hristos î[i
face apari]ia, luînd înf\]i[are lumeasc\, în Sevilla veacului al XVI-lea,
în perioada deplinei puteri a Inchizi]iei spaniole, s\vîr[e[te minuni,
este salutat de mul]ime cu team\ [i triumf. Marele Inchizitor, un b\rbat
împov\rat de ani, porunce[te g\rzii s\-L ridice sub privirile mul]imii,
deprinse a se supune orbe[te, apoi, noaptea, ~l viziteaz\ la închisoare
[i-I ]ine un amplu discurs, în al c\rui con]inut st\ întregul în]eles al
Legendei. ~n cuvîntare, ideii hristice a isp\[irii i se opune f\]i[ un plan
al mîntuirii conceput de Marele Inchizitor, în conformitate cu sfaturile
Satanei adresate lui Iisus în pustie. ~ns\, aceste propuneri nu sînt
v\zute ca ispitiri, ci foarte în]elepte pove]e ; doar ele  cum a ar\tat
experien]a a cincisprezece veacuri  pot aduce omenirii adev\rata [i
eficienta izb\vire. ~n loc s\ lu\m drept principiu demnitatea uman\ [i
s\ n\d\jduim în mîntuire pe calea dezicerii de tot ce este ispit\
exterioar\ ori constrîngere, pe calea hot\rîrii liber consim]ite de a-l
urma pe Hristos, trebuie, con[tien]i fiind de sl\biciunea omului de rînd
[i din mil\ fa]\ de el, s\ recurgem la cele trei mijloace propuse de
înfrico[atul [i preaiscusitul duh : s\ recunoa[tem for]a eficace [i conving\toare a pîinii asupra maselor, s\ le înrîurim cu ajutorul minunii,
tainei [i autorit\]ii, s\ acapar\m puterea din lumea p\mînteasc\.
Numai cu ajutorul acestor trei mijloace extreme, prin transformarea
oamenilor în copii ascult\tori, nevinova]i, pot fi ei îndruma]i c\tre
fericire [i unitate. Toat\ tragedia responsabilit\]ii benevole, întregul
p\cat al constrîngerii [i al în[el\ciunii trebuie s\ le ia asupra lor
conduc\torii, pentru atingerea scopului final  adev\rata mîntuire a
celor mul]i. Sfîr[itul scenei o reprezint\ s\rutul mut, prin care Hristos,
dup\ ce l-a ascultat pe Marele Inchizitor cu o mil\ îndurerat\, r\spunde
cuvînt\rii acestuia. Cutremurat, Marele Inchizitor deschide minunatului
chip u[a închisorii, îns\ ~l previne s\ nu se mai întoarc\ niciodat\.
S\rutul arde în inima sa, dar b\trînul r\mîne la vechea idee.
Care ar fi sensul acestei Legende ? S\ credem, cum adesea se întîmpl\,
c\ este vorba de critica Bisericii catolice înseamn\ s\ trat\m lucrurile
extrem de superficial. Se [tie c\, într-adev\r, Dostoievski s-a referit la
catolicism într-un mod constant polemic, iar aceast\ atitudine s-a
reflectat în forma exterioar\ a Legendei. ~ns\, aceast\ polemic\ nu numai
c\ nu epuizeaz\ semnifica]ia operei, dar nici m\car nu-i atinge miezul.
Este evident c\ Legenda abordeaz\ cu mult mai multe aspecte decît cel
bisericesc. Are în vedere, spre exemplu, [i socialismul revolu]ionar,
care, conform inspira]iei profetice a lui Dostoievski, este incompatibil
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cu libertatea persoanei [i duce inevitabil la despotismul totalitar [i la
înrobirea general\ (a se vedea planul lui {igaliov din Demonii [1]).
Critica din textul legendei este îndreptat\ îndeosebi asupra ]elurilor
acelei utopii, formulate în repetate rînduri de-a lungul istoriei (de la
Platon la Renan [2])  împotriva inten]iilor de a trece responsabilitatea
pentru soarta societ\]ii în mîinile unei p\turi în]elepte, de oameni
ale[i, [i de a ajunge la fericirea general\ cu ajutorul puterii despotice
exercitate asupra masei iresponsabile, înv\]ate a se supune f\r\ s\
crîcneasc\.
Cu toate acestea, chiar [i reflec]iile politico-filosofice nu ajung la
sensul cel mai profund al textului. Acest sens ]ine de domeniul pur
spiritual ; el desf\[oar\ în fa]a noastr\ o anumit\ problematic\, etern\,
a min]ii umane.
Este important s\ în]elegem din capul locului c\, de[i autorul
împ\rt\[e[te unul din cele dou\ puncte de vedere antagonice [i-l
atac\ pe cel\lalt, nu este vorba de o polemic\ superficial\, ci de
relevarea unei antinomii interioare. De regul\, gîndirea lui Dostoievski
e dialectic\. El cunoa[te [i tr\ie[te marile, ve[nicile contradic]ii ale
vie]ii ; [tie c\ inima omului e larg\ [i înc\p\toare ; mai [tie c\ acel ceva
ce se v\de[te în cele din urm\ a fi ispit\ [i r\t\cire provine din cele
mai adînci trebuin]e ale esen]ei umane [i, prin urmare, într-un anumit
sens [i într-o anumit\ form\, con]ine un adev\r, chiar dac\ relativ.
R\t\cirea ori r\ul, pe care el însu[i nu le-a încercat, nu-l intereseaz\ pe
Dostoievski. Lupta sa este o înfruntare mereu tragic\ cu sine, ceea ce
e valabil [i în privin]a ispitei con]inute în teza Marelui Inchizitor. Acest
lucru ne este confirmat cel pu]in de faptul c\ Legenda a fost compus\
[i povestit\ de Ivan Karamazov, personajul în care se reflect\ cel mai
puternic t\g\duirile [i îndoielile prin care a trecut însu[i Dostoievski.
Principalul repro[ pe care Inchizitorul, din voin]a lui Dostoievski,
i-L face lui Iisus st\ în faptul c\ Hristos, pe drumul mîntuirii Sale, nu
numai c\ nu absolv\ omul de problematica vie]ii, de povara liberei
alegeri, ci ]inînd cont de demnitatea acestuia, îi pune pe umeri o sarcin\
cumplit\. Or, dup\ cum consider\ Marele Inchizitor, adev\rata mîntuire
a omului const\ tocmai în eliberarea lui de problematica vie]ii. Fiindc\
tocmai aceasta constituie blestemul ce apas\ neamul omenesc ca
rezultat al c\derii în p\cat. ~n pofida pornirii spre r\zvr\tire, care, prin
aceast\ c\dere, a fost s\dit\ în inima omului, visul intim al fiin]ei
umane r\mîne emanciparea de problematica vie]ii, înapoierea la starea
edenic\ de nevinov\]ie [i simplitate copil\reasc\.
~n felul acesta, ideea fundamental\ ce determin\ concep]ia [i planul
Marelui Inchizitor este cea a raiului p\mîntesc. Pentru b\trînul prelat,
mîntuirea înseamn\ izb\virea omului de orice element tragic, de lupta
cu sine [i cu semenii, de îndoial\ [i de mustr\rile de con[tiin]\, adic\
înf\ptuirea [i consolidarea pentru ve[nicie a naivit\]ii, a con[tiin]ei
simple, copil\re[ti, aflate dincolo de hotarele binelui [i r\ului. Visul
privind raiul p\mîntesc este prin sine însu[i acea restitutio in integrum,
este reinstaurarea vie]ii edenice ini]iale, pe deplin armonioase, în care
consecin]ele c\derii în p\cat sînt pur [i simplu anulate, [terse ; acest
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vis  dup\ experien]a personal\ a lui Dostoievski  reprezint\ n\zuin]a
cea mai adînc\, cea mai tainic\ pe care o are inima omului. Aceast\
aspira]ie scriitorul a expus-o nu o dat\ [i nu doar în Legenda Marelui
Inchizitor. ~n Adolescentul, spre exemplu, eroul principal al c\r]ii,
Versilov, preveste[te starea final\ a omenirii muribunde : dup\ pierderea credin]ei în Dumnezeu [i a ideii de nemurire, lumea cade prad\
disper\rii, singur\t\]ii [i presentimentului mor]ii apropiate, iar de aici
izvor\sc bun\tatea [i tandre]ea ; frica [i mila fa]\ de cel\lalt îi apropie
pe oameni, ei cap\t\ astfel, la sfîr[it, o bucurie trist\ [i potolit\, ca
ni[te copii s\rmani, [i totu[i ferici]i (deplin\ analogie cu imaginea
ultimilor oameni, dezvoltat\ ulterior de Nietzsche în Zarathustra, dar
f\r\ dispre]ul acestuia fa]\ de oameni). Cu deosebit entuziasm  ca
despre împlinirea ultimei dorin]e, a idealului raiului p\mîntesc, a
idealului de fericire, a neprih\nirii [i inocen]ei copil\re[ti  ne vorbe[te
Dostoievski despre dou\ vise adev\rate, despre visul lui Stavroghin
(Demonii) [i, îndeosebi, despre cel din povestirea Visul unui om
ridicol, una din crea]iile cele mai profunde ale autorului [3]. ~n calitate
de contrapunct negativ, celor dou\ vise li se adaug\ un altul, visul lui
Raskolnikov, c\ruia i se n\zare o stranie boal\ mintal\ ce a cuprins
lumea, din pricina c\reia oamenii, poseda]i fiecare de propria lui
credin]\ în bine [i r\u, se nimicesc unii pe al]ii în r\zboaie religioase
cumplite, într-o anarhie general\ ; acest vis pare a fi imaginea iadului
pe P\mînt, total opus\ visului privitor la raiul terestru.
Tuturor acestor descrieri ale edenului p\mîntesc le este specific\ o
tr\s\tur\ comun\, anume c\ starea ideal\ poate fi atins\ cu pre]ul
renun]\rii la nelini[tea creatoare a sufletului. Dostoievski nu ne ascunde
faptul c\ ajungerea la aceast\ stare edenic\ pretinde o autoîngr\dire
con[tient\ a spiritului, recunoa[terea ferm\ a faptului c\ omul este, din
punct de vedere spiritual, imperfect [i nematurizat. Nu, sufletul omului
e larg, mult prea larg. Eu l-a[ îngusta  se spune în Fra]ii Karamazov,
cu prilejul reflec]iilor despre însp\imînt\toarea natur\ divin-demonic\
a frumuse]ii erotice. Adev\rata fericire depinde numai de întoarcerea
la starea de nevinov\]ie a pruncului ; or, pentru omul maturizat spiritual, asta înseamn\ renun]area la demnitatea spiritual\. Fericirea
deplin\ pretinde revenirea la starea ini]ial\ ; este o mi[care retrograd\
în sensul cel mai profund, spiritual al acestui cuvînt. Omul a r\t\cit
cumva calea ; trebuie s\ se întoarc\ la punctul de unde a pornit, unde
a cunoscut fericirea, pentru c\ nu fusese înzestrat cu spirit ori n\zuin]e
creatoare.
Astfel, spiritul se opune lini[tii [i fericirii. C\ci spiritul este nelini[te
[i chin, un principiu subversiv, care face ca via]a omului s\ fie problematic\, transformînd-o în tragedie, aduc`nd cu sine calvarul liberei
responsabilit\]i [i al lu\rii l\untrice de decizii. O ispit\ de o for]\
uria[\, aproape irezistibil\, este con]inut\ în ideea c\, poate, aceast\
chinuitoare fr\mîntare este un soi de r\t\cire de care omul se poate
pur [i simplu elibera, ca de o povar\ inutil\ [i d\un\toare. Nu cumva
starea contrar\, de beatitudine [i lini[te naiv\, nespiritual\, constituie
unicul [i cel din urm\ ]el al omului, spre care-l poart\ instinctul s\u
înn\scut, de sorginte animal\, [i triste]ea religioas\ a inimii lui ? Visele
privitoare la raiul p\mîntesc sînt o m\rturie evident\ a faptului c\
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însu[i Dostoievski a tr\it dureros tenta]ia ideii respective, lucru pe care
l-a recunoscut cu temeritatea spiritual\ ce l-a caracterizat.
~n acela[i timp, el simte totu[i  cu o intensitate uria[\, nemaiîntîlnit\, poate, anterior  for]a ce se opune acestei ispite aproape
invincibile. S\l\[luie[te în inima omului o furie oarb\, de neîn]eles,
care este [i mai puternic\ decît aspira]ia c\tre starea de fericire senin\.
Este con[tiin]a propriei libert\]i, în sensul ira]ionalit\]ii l\untrice [i al
nelini[tii creatoare. Ea este cea care alc\tuie[te profunda esen]\ uman\.
Aceast\ poten]\ pur\, nedefinit\, aceast\ nedes\vîr[ire, atotputernicie
din cadrul spiritului uman, aceast\ posibilitate de a-]i stabili singur
]elurile [i a determina dup\ puterea min]ii tale cursul propriei vie]i 
oare aceast\ însu[ire ira]ional\, de neîn]eles, nu reprezint\ unica [i cea
mai pre]ioas\ bog\]ie uman\, la care omul nu poate renun]a, f\r\ s\
se sinucid\, c\ci aceast\ însu[ire coincide cu fiin]a sa de om ? Omul nu
aspir\ la fericire [i nici la tihn\. La urma urmei, el tinde doar spre
posibilitatea de a tr\i cu adev\rat omene[te, adic\ de a se realiza dup\
bunul s\u plac, în toat\ ira]ionalitatea [i absurditatea naturii sale.
Aceast\ revolt\ indiscutabil\ împotriva a tot ceea ce este normativ [i
ra]ional în via]\, în numele demnit\]ii [i al indispensalit\]ii principiului
anarhic, Dostoievski o proclam\ cu cuvintele unui om ursuz, înr\it,
eroul ~nsemn\rilor din subteran\. S\ presupunem, zice el, c\ a fost
atins\ ultima treapt\ de perfec]iune în armonia, în]elepciunea [i dreptatea modului de via]\ uman. Nu va ap\rea atunci un om ciudat, obraznic,
care s\ zic\ : N-ar fi oare bine s\ d\m cu piciorul, astfel ca praful s\
se aleag\ din aceast\ cumin]enie, numai pentru ca s\ se duc\ dracului
ace[ti logaritmi, iar noi s\ putem iar\[i tr\i dup\ cum ne duce mintea
noastr\ proast\ ? ~n plus, acest om impertinent î[i va g\si neap\rat [i
adep]i. Pentru c\ supremul bine spre care tinde omul, folosul cel mai
folositor, de care to]i oamenii cumsecade nu ]in cont atunci cînd
calculeaz\ foloasele, const\ în posibilitatea ca omul s\ se simt\ în orice
moment om adev\rat, [i nu o clap\ de pian la care cînt\ altcineva.
Din punctul de vedere al acestei necesit\]i înn\scute de a beneficia
de libertate interioar\, neîngr\dit\ de nimic, aspira]ia c\tre fericirea
simpl\, ca stare de repaos absolut sau de echilibru sufletesc, este
altceva decît expresia apatiei, a n\zuin]ei spre moartea spiritual\. E
adev\rat, se spune în cuvîntarea Marelui Inchizitor, c\ oamenii sînt
r\zvr\ti]i din na[tere, îns\ ni[te r\zvr\ti]i slabi, frico[i, slugarnici. Cel
mai mult îi sperie povara propriei responsabilit\]i ; sînt dobitoace
gregare, c\rora le ofer\ satisfac]ie doar imita]ia, doar uniformitatea
gîndirii impuse tuturor. (Dostoievski spune în alt loc c\ frica de opinia
proprie, atît de r\spîndit\ printre oameni, reprezint\ cea mai diavoleasc\ deformare a spiritului uman.)
Adev\ratul sens al Legendei Marelui Inchizitor poate fi cunoscut
numai în lumina acestei mari antinomii dintre fericirea naiv\, copil\reasc\, [i spiritualitatea liber\. ~nainte de toate, reprezentarea raiului
p\mîntesc se îmbog\]e[te aici cu o tr\s\tur\ esen]ial\. Dostoievski
ajunge la concluzia c\ idealul edenului terestru, ca stare atotcuprinz\toare, spre care converg to]i oamenii, este în genere irealizabil. C\ci
c\tre acest ideal omul trebuie condus, ca spre oricare alt ideal. C\l\uzitorul
însu[i trebuie s\-[i propun\ acest scop în mod liber, în urma unei
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decizii l\untrice proprii ; astfel, el este dator s\-[i asume [i s\ dezvolte
înl\untrul s\u libertatea de spirit, opus\ în mod direct fericirii inocente.
~n acest fel, omenirea se divide într-un grup restrîns de conduc\tori 
indivizi liberi, ce opteaz\ pentru bine sau r\u, conform propriilor
convingeri, [i în majoritatea covîr[itoare, alc\tuind o turm\ ascult\toare
de robi ferici]i. Pentru ca marea mas\ a oamenilor s\ ating\ aceast\
stare edenic\ pe p\mînt, minoritatea de oameni ale[i ce o conduce
trebuie s\ ia asupr\-[i tragismul spiritului, cu toat\ greutatea sa. Numai
atunci omenirea va putea gusta fericirea inocen]ei copil\re[ti, cînd va
fi educat\ în spiritul totalei aserviri în fa]a puterii absolute.
Destinul omului c\zut în p\cat  tragedia cunoa[terii binelui [i
r\ului, necesitatea de a purta povara responsabilit\]ii pentru actele
sale  r\mîne, în esen]\, neschimbat. Singurul lucru ce se poate face
este de a ocroti majoritatea, adic\ omul de rînd, de efectele acestei
tragedii, cu pre]ul minorit\]ii, nevoite s\-[i asume ea aceast\ sarcin\.
Mai mult, ar trebui ca, în acela[i scop, minoritatea conduc\toare s\ se
încarce benevol [i cu p\catul minciunii [i al constrîngerii celorlal]i, pe
lîng\ povara liberelor decizii. Pentru c\ scopul, adic\ edenul terestru
pentru întreaga omenire, poate fi atins numai prin constrîngere [i
minciun\, iar premisa o constituie nesocotirea personalit\]ii maselor.
~n acest mod se manifest\ dialectica tragic\ a oric\rei n\zuin]e spre
fericirea inocent\. Starea de nevinov\]ie copil\reasc\, neatins\ de duh,
aflat\ dincolo de bine [i r\u, presupune în esen]a sa o mare încordare
din partea spiritualit\]ii autocrate, o ap\sare înrudit\ cu neomenescul,
anticip\ asumarea p\catului, pornind pe drumul oferit nou\ de înfrico[atul [i preaiscusitul duh, duhul autodistrugerii [i al nefiin]ei. Esen]a
profund\ a acestui p\cat const\ în dispre]ul fa]\ de om : întrucît mila
fa]\ de trebuin]ele umanit\]ii [i versiunea rezultat\ de aici privind
mîntuirea celor mul]i, eliberarea omului de sub povara liberei hot\rîri
se bazeaz\ pe convingerea c\ aceast\ sarcin\ e peste puterile lui, c\
persoana uman\ este o fiin]\ slab\, nechibzuit\, care are nevoie de
lini[te [i ocrotire. Altfel spus, urm\rirea scopului propus  fericita
ignoran]\ pentru majoritate  reclam\ distrugerea omului ca fiin]\
dup\ chipul [i asem\narea lui Dumnezeu, reclam\, ca s\ zicem a[a,
uciderea spiritului s\u.
Dar cum stau lucrurile cu cea de-a doua verig\ a antinomiei  cu
libertatea ira]ional-anarhic\ , un fel de tr\s\tur\ fundamental\ a
omului ca fiin]\ înzestrat\ cu duh ? Niciodat\ o antinomie veritabil\ nu
poate fi solu]ionat\ prin negarea necondi]ionat\ a unui termen [i prin
recunoa[terea caracterului de lege al celuilalt. Dostoievski e departe
de a afirma necondi]ionat valoarea libert\]ii anarhice. I-a urm\rit dialectica specific\ pîn\ în str\funduri. O serie de personaje tragice din
c\r]ile sale  Raskolnikov, Stavroghin [i Kirillov, ca [i Ivan Karamazov 
au fost gîndite tocmai pentru a ilustra aceast\ dialectic\. No]iunea de
libertate nud\, lipsit\ de con]inut, duce inevitabil la con[tiin]a supraomului,
la convingerea c\ îndr\zne]ului îi este permis totul, c\ pentru el nu exist\
bariere (Dostoievski o define[te prin no]iunea de Om-zeu, în opozi]ie
cu Dumnezeul-om, Hristos). Dialectica unei asemenea interpret\ri a
libert\]ii supraomului const\ totu[i în faptul c\ absoluta neîngr\dire
spiritual\, ce pare s\ promit\ omului o nesecat\ bog\]ie, îl frustreaz\,
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în realitate, de orice suport l\untric, îi pustie[te [i-i dizolv\ fiin]a. Din
starea de poten]ialitate pur\, diform\, nu exist\ ie[ire, nici trecere
c\tre luarea pozitiv\ a deciziilor. Pentru fiin]a uman\, arbitrarul absolut
echivaleaz\ cu absoluta neputin]\, întrucît îl priveaz\ de p\mîntul solid
de sub picioare. ~n calitate de principiu absolut, libertatea elementar\
se dovede[te un poten]ial demonic al nefiin]ei [i al autodistrugerii.
Ca ie[ire din aceast\ dilem\, exist\ aluzia din cuvintele Marelui
Inchizitor, adresate lui Hristos : Ai vrut s\ ai parte de dragostea liber
consim]it\ a omului, ai dorit ca el s\ Te urmeze de bun\voie, ademenit
[i subjugat de Tine. Libertatea, [i anume libertatea elementar\ a
spiritualit\]ii pure, capacitatea de a dep\[i limitele propriei persoane
constituie premisa integrant\ a vie]ii spirituale [i creatoare, c\ci ea este
acea stare unic\, de neînlocuit, cînd Dumnezeu atinge inima omului,
iar omul vine în contact cu divinitatea. Acestei maxime profunzimi
umane i se [i adreseaz\ Dumnezeu. ~ns\ libertatea devine rodnic\ [i
duce de la poten]ialitate la actualitate pozitiv\ doar atunci cînd omul
este însufle]it de iubire, adic\ de dragoste nemijlocit\ fa]\ de Dumnezeu,
ca principiu pe deplin statornic, a c\rui frumuse]e ademene[te [i
subjug\ fiin]a uman\. Dragostea liber consim]it\, seduc]ia [i farmecul
l\untric  iat\ sinteza capabil\ s\ înving\ contradic]ia dintre constrîngerea din afar\ [i libertatea neîngr\dit\, ceea ce Hegel numea Aufgeheben.
~n felul acesta dispare [i antinomia dintre idealurile fericirii nevinovate,
copil\re[ti, [i libera spiritualitate. A birui blestemul ce apas\ neamul
omenesc din ziua c\derii în p\cat, dup\ ce a gustat din fructul cunoa[terii binelui [i r\ului, nu-i st\ în putere nici fericirii ira]ionale a inocen]ei
[i nici emo]iei libere, închise f\r\ scop în sine, a spiritului. Dimpotriv\,
în sine, ambele sînt demonice. C\ci pretutindeni unde omul caut\ suprema
des\vîr[ire în sine însu[i, se leap\d\ de Dumnezeu  fie c\ o face în
numele naivit\]ii [i fericirii copil\re[ti, în numele ideii de supraom ori
a celei de om-zeu , peste tot cade în ispit\, porne[te pe un drum
în[el\tor, care-l duce spre propria-i pieire.
O cale u[oar\, b\t\torit\, care s\ duc\ la raiul p\mîntesc [i prin
care fericirea s\ poat\ fi atins\ nemijlocit, f\r\ trud\  o asemenea cale
nu exist\. Omul nu are cum s\ evite greul [i fr\mînt\rile luptei
spirituale, pentru c\ în aceasta const\ demnitatea [i asem\narea cu
Dumnezeu a fiin]ei umane. Aceast\ lupt\, care în forma ei izolat\,
interiorizat\, nu ofer\ nimic omului, în afara unei nelini[ti nimicitoare,
devoratoare, sterpe, devine creatoare dac\ e transfigurat\ de dragostea
liber consim]it\ pentru Dumnezeu, dragoste ce ofer\ omului un real
punct de sprijin. Adev\ratul drum nu-l reprezint\ negarea existen]ei
binelui [i r\ului, ca [i cum ar fi o povar\ închipuit\, inutil\. El nu
const\ nici în revolta mîndr\ [i sumbr\ împotriva prezen]ei binelui [i
r\ului. Acest drum înseamn\ dep\[irea transcenden]ei lor, cînd binele
[i r\ul st\pînesc omul, aidoma unor for]e str\ine, prin mijlocirea
constrîngerilor, ordinelor [i interdic]iilor. Dep\[irea transcenden]ei,
fapt ce coincide temporal cu dobîndirea libert\]ii [i fericirii, î[i are
r\d\cinile în iubire, [i anume în iubirea pentru Dumnezeul-om, în
libera captivitate a frumuse]ii Sale. Dumnezeul-om care este, în
acela[i timp, [i Dumnezeu, [i om, îmbin\ transcendentul cu imanentul,
îl scoate pe om din izolarea sa [i din starea de abandon a divinit\]ii,
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f\r\ nici o constrîngere, f\r\ negarea esen]ei creatoare, libere, a fiin]ei
umane. Aici, în spiritualitatea sa creativ\, liber\, neîngr\dit\ [i nesupus\ vreunei puteri, î[i are originea acea transcende te ipsum a Sfîntului
Augustin, autodeterminarea izb\vitoare a omului, care-l conduce c\tre
libertate benefic\ [i fericire.
Acestui drum îngust, dar adev\rat, pe care Hristos îndeamn\ omenirea s\-L urmeze, îi este opus drumul larg, în[el\tor, al Marelui
Inchizitor. Falsitatea celei de-a doua c\i  aici se [i afl\ sensul profund
pe care Dostoievski îl atribuie Legendei  se explic\, în cele din urm\,
prin faptul c\ aceast\ cale are drept fundament interac]iunea ambelor
fenomene demonice sus-pomenite. Amîndou\ fenomenele  demonia
supraomului [i demonia fericirii în circumstan]ele înrobirii spirituale,
ale autodistrugerii  se condi]ioneaz\ unul pe altul. Considerîndu-se
supraom, mergînd pe calea supraomului, cale ce-i cere dispre] pentru
restul omenirii, tocmai prin aceasta Marele Inchizitor î[i justific\ inten]ia
de a conduce omenirea spre fericirea m\rginit\ a autonimicirii spirituale ;
de aici î[i hr\ne[te convingerea în atingerea acestui scop. Totu[i, dac\
omul, fiind om, nu este preg\tit s\-[i asume responsabilitatea propriei
dispute suflete[ti [i autodetermin\ri, nedînd, totodat\, ascultare chem\rii
lui Dumnezeu la adev\rata mîntuire, f\r\ respect pentru demnitatea
fiec\ruia în parte, atunci el cedeaz\ ispitei dublei, înl\n]uitei demonii :
a supraomului, pe de o parte, [i a situ\rii în zona de fericire m\rginit\
a înrobirii, pe de alta. Cunoa[terea leg\turii reciproce dintre aceste
dou\ chipuri ale demonicit\]ii pune în lumin\ tema nemijlocit\ a
Legendei : caracterul problematic al posibilit\]ii de a face omenirea
fericit\, împ\r]ind-o în conduc\tori [i condu[i. Ce-i drept, a fi condus
este un principiu divin : el `i este necesar omului, întrucît, l\sat la voia
propriei izol\ri, e sortit s\ se autodistrug\. Cu toate acestea, adev\rata,
definitiva îndrumare a omului vine din partea lui Dumnezeu, mai
precis a Dumnezeului-om, care invoc\ fiecare persoan\, creat\ dup\
chipul [i asem\narea Domnului, pentru ca fiin]a uman\ s\ înve]e s\ se
autoconduc\. Iar faptul e posibil numai cu ajutorul Dumnezeului-om.
Orice alt\ cîrmuire a omului  prin intermediul autorit\]ii, severit\]ii,
educ\rii, s\dirii în sufletul lui a ordinii [i disciplinei  e bun\, necesar\,
folositoare, dar numai plecînd de la premisa c\ aceast\ cîrmuire se
bazeaz\ pe îndrumarea primordial\ a fiin]ei umane de c\tre Dumnezeu,
c\ de acolo î[i trage ea puterea [i legitimitatea. ~n oricare alt caz avem
de-a face cu demonicul. Iar Aleo[a Karamazov define[te corect ceea ce
Dostoievski recunoa[te în mod deschis prin cuvintele lui Ivan : caracterul
d\un\tor al Marelui Inchizitor. Aleo[a îi ghice[te singura tain\, anume
faptul c\ Inchizitorul nu crede în Dumnezeu.
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Despre geneza Legendei Marelui Inchizitor ca [i despre ecourile pe care
aceasta le-a produs au scris pe larg la noi Valeriu Cristea în Dic]ionarul personajelor lui Dostoievski, vol. 1, Buc. 1983 p. 240-247 [i Leonida Teodorescu într-un mai
vechi eseu, publicat în Studii de literatur\ universal\, vol. 16, Buc. 1970. ~n Rusia,
seria de Materiale [i cercet\ri consacrate vie]ii [i operei ilustrului romancier
(vol. 11, în 1994), ce reune[te cele mai importante exegeze din lumea întreag\ [i
public\ texte inedite ale scriitorului sau despre acesta (fragmente literare neincluse
în edi]ia de Opere, amintiri, coresponden]e), rezerv\ de fiecare dat\ cîteva pagini
analizei Fra]ilor Kamarazov [i Legendei respective.
Instan]\ de judecat\ duhovniceasc\ întemeiat\ în secolul al XII-lea pentru
urm\rirea ereticilor [i a celor ce subminau absolutismul casei regale ori al
Bisericii, Inchizi]ia a fost condus\ ini]ial de episcopi. Un veac mai tîrziu, din
dispozi]ia lui Grigorie IX, trece în subordinea c\lug\rilor dominicani, fondatorul
ordinului fiind [i primul general-inchizitor. Din cauza perseveren]ei în cercet\ri, a
cruzimii dovedite în timpul interogatoriilor [i torturilor devine cel mai detestat for
bisericesc din lumea catolic\ (cu excep]ia Angliei). Concomitent cu înt\rirea puterii
are loc [i o diversificare a ac]iunilor, de la cenzura c\r]ilor pîn\ la sprijinirea
intereselor iezui]ilor [i implicarea f\]i[\ în politica interstatal\. ~n Spania, Inchizi]ia
este desfiin]at\ în 1809 de c\tre Napoleon I.
Dostoievski a cules informa]ii [i a putut schi]a portretul Marelui Inchizitor
([eful instan]ei) din dou\ c\r]i, aflate în biblioteca personal\ : tragedia Don Carlos
de Schiller, tradus\ de fratele romancierului [i Istoria domniei lui Filip al II-lea,
regele Spaniei a lui W. Prescott (ed. rus\, 1858).
1. La începutul c\r]ii autorul prezint\ o s\rb\toare popular\ din Parisul veacului
al XV-lea, în timpul c\reia are loc un spectacol (= misteriu) cu dreapta judecat\
a Fecioarei Maria. Dostoievski considera acest roman o oper\ genial\, viguroas\. Prima versiune ruseasc\ a c\r]ii apare în Vremea, Nº 9, 1862, sub semn\tura autorului Fra]ilor Kamarazov.
2. Relatare inexact\, din memorie, a con]inutului primelor scene ale operei
respective. Nu despre na[terea prin]ului mo[tenitor se vorbe[te, ci de sosirea
trimi[ilor flamanzi pentru a mijloci c\s\toria acestuia cu Margueritte de Flandra.
3. Povestiri anonime [i versuri cu caracter religios, neacceptate de biseric\, dar
r\spîndite pe parcursul întregului Ev Mediu în Europa.
4. Legend\ bizantin\, p\truns\ de timpuriu în Rusia.
5. Citat din pomezia lui Schiller Dorin]a (1801), tradus\ de Jukovski.
6. Dostoievski se refer\ la Reforma din secolul al XVI-lea din Europa apusean\.
Ampl\ mi[care antifeudal\, ea a îmbr\cat haina luptei împotriva bisericii catolice.
7. A se vedea Apocalipsa lui Ioan 8, 10-11 : {i a c\zut din cer o stea uria[\, arzînd
ca o f\clie, [i-a c\zut peste a treia parte din rîuri [i peste izvoarele apelor.
{i numele stelei se cheam\ Absintors. {i a treia parte din ape s-a f\cut ca
pelinul [i mul]i dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru c\ se f\cuser\
amare.
8. Poetul Feodor Tiutcev (1803-1873), reprezentant al [colii ce milita pentru art\
pur\, s-a bucurat de o larg\ popularitate în anii 50 ai veacului trecut. Printre
cei ce l-au pre]uit a fost [i Dostoievski. Citatul apar]ine ultimei strofe din Satele
astea s\race... (1855).
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9. Versuri reproduse inexact din poemul lui A.I. Polejaev, Corioan (1834). Autorul
lor (1805-1838) a avut un destin aparte, prefigurîndu-l parc\ pe M.I. Lermontov.
Arestat pentru poemul Saka, va fi trimis în Caucaz (1826) ca simplu soldat,
unde va petrece 12 ani. Avansat ofi]er, moare la Moscova de tuberculoz\ în 1933.
Cele mai bune titluri : Marea ; Osp\]ul lui Baltasar ; De]inutul etc.
10. ~ntru cea mai mare slav\ a lui Dumnezeu (în latin\, în original). Este deviza
ordinului iezui]ilor, fondat în 1540 de c\tre spaniolul Igna]iu de Loyola (1491-1556).
11. Copil\, scoal\-te (în ebraic\, `n original).
12. A se vedea tragedia lui Pu[kin Oaspetele de piatr\.
13. Neîn]elegere, confuzie (în latin\, în original).
14. Se are în vedere relatarea evanghelic\ despre cele trei încerc\ri de ispitire a lui
Iisus de c\tre diavol în pustiu. Matei 4 1-11 ; Marcu 1, 13 ; Luca 4, 1-13.
15. Numele autorului Apocalipsei, Ioan Teologul este pomenit în Marele Inchizitor
în mai multe rînduri cu apelativul proroc.
16. Apocalipsa 17
17. Am spus ! (în latin\, în original).
18. Citat inexact din poezia lui Pu[kin Amintiri.
19. Aluzie la Francesco dAssisi (1881 sau 1882-1226)  prop\v\duitor italian, a
pus bazele ordinului franciscanilor. Numele de Pater Seraphicus (=p\rinte
serafinic, serafic), raportat la Sf. Francisc [i acceptat de biserica roman\, î[i are
originea într-una din faptele legendare ale acestei persoane : într-una din zile
i s-a ar\tat Hristos în chip de serafim.

Konstantin N. Leontiev
Prozatorul, criticul literar [i filosoful Konstantin Nicolaevici Leontiev (1831, Kudinovo,
în Kaluga  1891, Serghiev Posad) este legat de spa]iul rom^nesc prin cei doi ani,
1867-1869, petrecu]i, în calitate de vice-consul, la Tulcea. El î[i dest\inuie, într-o
scrisoare, inten]ia de a se stabili pentru totdeauna în localitatea dun\rean\ : ...Exist\
aici [i agita]ie, [i lini[te, [i r\s\ritul, [i apusul, [i nordul, [i sudul.
Intereseaz\, de asemenea, paginile dobrogene din cele trei volume de
impresii orientale, publicate sub titlul Din via]a cre[tinilor `n Turcia, Moscova,
1876. ~n ele autorul descrie am\nun]it exotismul [i frumuse]ea arhaic\ a dou\
culturi  cre[tin\ [i musulman\ , prezint\ tradi]iile [i obiceiurile numeroaselor
etnii ce populeaz\ zona : turci, t\tari, greci, lipoveni, albanezi etc., opune vie]ii
curate, îndîrjite de aici, via]\ în care suferin]a [i lipsurile n-au afectat esen]a
uman\, pe cea st\tut\ din marile ora[e ale Europei apusene, consider\ c\ pe
b\trînul continent civiliza]ia a îngropat pitorescul în muzee [i-n pagin\ de carte,
r\spîndind în via]a real\ doar prozaicul, desfrîul [i uniformitatea, deci moartea.
De astfel, problema Orientului, a Bizan]ului, a Rusiei [i a universului slav a fost
abordat\ în numeroase lucr\ri cu caracter comparatist, de sondare a mentalit\]ilor :
Panslavismul [i grecii (1873) ; Bizantism [i slavitate (1875) ; Ru[ii, grecii [i slavii de
sud (1879), reunite între coper]ile c\r]ii Orientul, Rusia [i ]\rile slave vol. 1-2,
Moscova, 1885-1886. ~n studiile, articolele [i paginile de coresponden]\ ce-o
alc\tuiesc vom g\si majoritatea opiniilor filosofice, insuficient sistematizate, ale lui
Leontiev. Pentru c\ acum, în perioada diplomatic\ a vie]ii sale, schimbînd ora[
dup\ ora[, venind în contact cu varii civiliza]ii, observînd atent manifest\rile
spirituale ale atîtor popoare, se cristalizeaz\, încetul cu încetul concep]ia estetic\
a scriitorului, cap\t\ rafinament gustul s\u artistic, se l\rge[te orizontul ideologic.
El n-a ur`t Apusul, n-a fost adversar al progresului, în genere, ci al progresului care
distruge, al progresului impus. G\sea poezie în fiecare din marile religii ale lumii ;
a fost, dup\ expresia lui Rozanov, primul rus sau, poate, primul european ce a
descoperit «patosul» turcit\]ii, a observat sufletul viu, spiritul r\zboinic, naivitatea
credin]ei [i fanatismul, înclina]ii spre huzur [i desfrîu proprii acestui neam. ~n
Orient, departe de ]ar\ a putut vedea mai bine [i caracteristicile vie]ii ruse[ti [i
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tr\s\turile propriului popor, a putut deduce calea pe care Rusia ar trebui s-o
urmeze pentru a-[i p\stra individualitatea, pentru a-[i împlini menirea istoric\ :
Trei lucruri sînt puternice la noi : ortodoxia bizantin\, autocra]ia noastr\ înn\scut\
[i comunitatea rural\. S-a opus, în schimb, cosmopolitismului [i procesului de
asimilare a unor etnii de c\tre altele. Le considera dou\ c\i spre Niciunde, deosebite
doar prin mijloacele prin care î[i ating scopul distructiv. A sim]it pericolul amestecului diferitelor moduri de via]\, al diverselor tradi]ii, caractere, gesturi, limbi,
culturi individuale, al conglomeratului rezultat de aici, a sim]it pericolul uniformiz\rii, al distrugerii progresist-[tiin]ifice a naturii, de care se rupe tot mai mult
mîndra [i libera fiin]\ uman\. Crearea unei Atot-Europe, a unei federa]ii
republicane era posibil\ doar prin politica for]ei, prin foc, sînge [i lacrimi, viitorul
ei îi ap\rea gînditorului rus în culorile cele mai sumbre.
~n privin]a criticii literare, apari]ia lui Leontiev se produce într-o perioad\ în
care toate curentele de gîndire ignorau estetismul. Konstantin Nikolaevici este un
precursor al metodei formale în analiza de text, studiile sale consacrate operei lui
Tolstoi (Analiz\, stil [i tendin]\, 1890), autorului Cuibului de nobili (Scrisoarea
unui provincial c\tre dl Turgheniev, 1860) sau crea]iei dostoievskiene nu [i-au
pierdut importan]a cu trecerea anilor. ~n R\zboi [i pace, opineaz\ criticul, maniera
nar\rii contrazice atmosfera epocii descrise, gîndurile lui Bolkonski sau ale lui
Pierre Bezuhov sînt ale unor oameni care au supravie]uit lui Goethe, Pu[kin,
Hegel, slavofililor, lui Turgheniev [i Dostoievski ; e anacronic entuziasmul lui
Pierre în fa]a simplit\]ii lui Platon Karataev. De aceea, Leontiev acord\ întîietate
valoric\ Annei Karenina, unde maniera narativ\ corespunde spiritului epocii. I se
mai repro[eaz\ titanului de la Iasnaia Poliana multitudinea de episoade [i de
descrieri în afara povestirii propriu-zise, poezia excesiv\ a unor scene din binecunoscuta epopee, unilateralitatea cu care este zugr\vit rusul, v\zut în general
pozitiv, str\in de orgoliu, invidie, patimi. ~n scrisoarea c\tre Turgheniev, expeditorul intr\ în polemic\ de pe pozi]iile criticii estetice cu Dobroliubov. El apreciaz\
la romanul ~n ajun forma, care trebuie s\ fie o reflexie a vie]ii, c\ci via]a este ea
îns\[i o categorie estetic\, [i nu veridicitatea eroilor, care las\ de dorit. Acorda
importan]\ universal\ judec\]ii estetice în aprecierea realit\]ii. Pentru el, frumosul
era reperul perfec]iunii, apogeul dezvolt\rii oric\rei fiin]e. Nu este adeptul libert\]ii
[i al egalit\]ii, care ar afecta firile dîrze, ci al unei vie]i patriarhale, precum cea
tr\it\ de el `nsu[i în copil\rie, pe mo[ia cu crînguri de mesteceni [i aluni[uri.
Atunci, în primii ani, sub influen]a benefic\ a mamei, s-a deprins cu munca [i
ordinea, i-au fost s\dite în suflet sentimentul religios [i pasiunea pentru lectur\.
Dup\ opt ani de r\t\ciri gimnaziale, studiul medicinei la Universitatea din
Moscova [i-l întrerupe datorit\ R\zboiului ruso-turc (1853-1856). Piesa C\s\torie
din dragoste, scris\ în aceast\ perioad\ [i apreciat\ de Turgheniev, nu vede lumina
tiparului din cauza cenzurii. Debuteaz\ cu nuvela Mul]umire `n Moskovskie
vedomosti Nº Nº 6-10/1854. Dou\ nenorociri, ab\tute la scurt interval, sînt cauza
profundei crize spirituale pe care o traverseaz\ Leontiev [i în urma c\reia
reprezent\rile sale despre lume [i via]\ se modific\ substan]ial : primele semne de
alienare mintal\ a so]iei [i îmboln\virea subit\ a scriitorului `nsu[i. Sim]indu-[i
sfîr[itul aproape, înal]\, într-o ultim\ încercare, rugi aprinse Maicii Domnului,
promite c\ se va c\lug\ri. Minunea se produce. Din acel moment am început s\
m\ tem de Dumnezeu... ; la patruzeci de ani, nici eu nu [tiu cum, credin]a a pus
cap\t activit\]ii mele artistice, se confeseaz\ el într-o scrisoare c\tre Rozanov. ~n
semn de convertire arde manuscrisul romanului {uvoiul timpului, în care inten]iona s\ înf\]i[eze via]a societ\]ii ruse[ti între 1811 [i 1862. Crea]iile sale fundamentale sînt ulterioare anului 1872, cînd revine transfigurat acas\, dup\ c\l\toria la
Muntele Athos. Moare la Sih\stria Optina, la pu]in timp dup\ ce se c\lug\rise în tain\.
Cea mai bun\ exegez\ a operei sale r\mîne monografia lui Berdiaev, Konstantin
Leontiev, Paris, 1926.
Un amplu studiu îi dedic\ [i V.V. Zenkovski în Istoria filosofiei ruse, vol. 1,
partea II-a, Leningrad, 1991. Se cuvin men]ionate : cartea lui Ivask, Konstantin
Leontiev : Via]a [i opera, Frankfurt/Mainz, 1974, cea a lui E. Gasparini, Le previsioni
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di Konstantin Leontiev, Milano  Vene]ia, 1947, articolul lui S. Frank din Kriticeskoe
obozrenic, Nº 11/1909 intitulat Concep]ia despre lume a lui Konstantin Leontiev [.a.
Cartea Noii no[tri cre[tini : F.M. Dostoievski [i contele Lev Tolstoi, din care am
tradus considera]iile critice ale autorului asupra operei ilustrului romancier, a
ap\rut la Moscova în 1882
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Grigori Konstantinovici Gradovski  publicist rus : a editat s\pt\mînalul Russkoe
Obozrenie.
Politicianul [i avocatul Leon Gambetta (1838-1882), orator str\lucit, adversar al
celui de-al doilea Imperiu, a condus Revolu]ia din 4 septembrie 1870, iar din 1871
a militat în favoarea republicii.
Pe numele de mirean Vasile Mihailovici Drozdov (1783-1867), marele propov\duitor [i teolog Filaret, mitropolit al Moscovei [i al Kolomnei, a avut o
înrîurire deosebit\ asupra vie]ii culturale [i politice din acea vreme. Prin
metode ce ]in de sofismele cazuistice a demonstrat c\ proiectata pe atunci
înlocuire a pedepsei corporale cu credin]a în Dumnezeu este inutil\. Op. princ. :
~nsemn\ri pe marginea C\r]ii Facerii  ; Cuvinte [i înv\]\turi.
Eduard von Hartmann (1842-1906)  filosof neoromantic german, autor al
Filosofiei incon[tientului (1869), adversar al cre[tinismului. Opune idealismului
transcedental kantian un realism idealizat, care absolutizeaz\ func]ia ontologic\ a aparatului categorial. Alte scrieri : Estetica, 2 vol. (1887) ; Doctrina
categoriilor (1896) ; Sistemul filosofiei, 8 vol. (1906-1909).
Amintirile din Casa mor]ilor apar în perioada 1860  1862. A se vedea Ed. rom.,
vol. 3.
scopism (în original : skopcestvo)  sect\ ai c\rei reprezentan]i, scape]ii, sper\
în mîntuire prin mortificarea trupului [i, de aceea, se castreaz\.
molocanism (în original : molokanstvo)  sect\ ai c\rei reprezentan]i nu consum\
carne [i evit\ orice v\rsare de sînge.
Biserica ortodox\ s\rb\tore[te mai multe sfinte cu numele Teodora :
a) Sf. muceni]\ Teodora, cea care a p\timit pe vremea lui Diocle]ian, în anul 304,
în Alexandria (pe 27 mai),
b) Sf. Teodora din Cezareea, s\vîr[it\ în jurul anului 750 (pe 30 decembrie),
c) Cuvioasa Teodora, care a tr\it în timpul lui Zenon (474-491) .
Maria Egipteanca (sec. VI) a dus în tinere]e o via]\ u[uratec\. Conform tradi]iei,
în timp ce vizita cu un grup de pelerini Ierusalimul, i s-a permis s\ ajung\ în
fa]a Sfintei Cruci. Devine o cre[tin\ înfocat\, petrecînd în pustiu 47 de ani.
Pe 8 octombrie [i pe 10 mai mai sînt pomenite sfintele Taisia Egipteanca,
cunoscut\ prin via]a ascetic\ pe care a dus-o (a murit în jurul anului 340),
respectiv Fericita Taisia.
Aglaida cea f\r\ prihan\ (secolul al III-lea)  cet\]ean\ a Romei, bogat\ [i
influent\. Dup\ o tinere]e tr\it\ în desfrîu, se poc\ie[te [i-[i duce restul zilelor
în mari lipsuri [i cucernicie. Pomenirea ei se face pe 19 decembrie.
Nihilism (lat. nihil = nimic)  doctrin\ religioas\ ce neag\ în Iisus Hristos
esen]a uman\. Termenul a fost lansat în urma apari]iei romanului P\rin]i [i copii
(1862) al clasicului rus I. S. Turgheniev [i semnifica numele pe care [i-l d\deau
tinerii radicali în încercarea lor de a exprima ruptura de lumea p\rin]ilor.
Sensul primar se pierde în scurt\ vreme, în]elesul larg al nihilismului fiind
acela de respingere a fundamentelor spirituale, precum personalitatea, cultura,
societatea.
Ioan Gur\ de Aur (Hrisostom) (347-407)  episcop bizantin, originar din
Antiohia, celebru prin elocin]a discursurilor [i prin scrierile sale. Unul din
stîlpii Bisericii.
Pustnicul Varsonofie cel Mare (sfîr[itul sec. V  începutul sec. VI) s-a retras în
singur\tate în jurul anului 540. Opera acestuia, îndreptat\ împotriva monahilor-origeni[ti, a fost editat\ tîrziu. ~n 1803 apare la Muntele Athos un volum
cu r\spunsuri ale ascetului la întreb\rile ucenicilor s\i. Este comemorat pe
6 februarie.
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12.

13.
14.

15.

16.
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Supranumit Sc\rarul datorit\ c\r]ii Scara Raiului, imagine a adev\ratei izbînzi
în via]a monahal\, ascetul [i egumenul Ioan (525-563), s\rb\torit în a cincea
lun\ a anului, pe 30, petrece în pustiu cea mai mare parte din via]\. Pentru
scurt timp va fi stare]ul m\n\stirii Sinai.
Sih\stria Optina, situat\ în gubernia Kaluga, a fost întemeiat\ de atamanul Opt
în veacul al XV-lea. Este un adev\rat tezaur de manuscrise [i obiecte de cult.
P\rintele monah Makari (pe numele de mirean M. Ivanov) a tr\it la Optina
între 1834 [i 1860, fiind celebru datorit\ vie]ii deosebit de aspre pe care a dus-o.
Cel\lalt mentor, Antoni (Putilov) (1795-1853) a fost timp de 14 ani egumen
al schitului sus numitei m\n\stiri ; autor al unor manuscrise [i al unei bogate
coresponden]e.
Iveria, vechea denumire a Gruziei. Denumirea icoanei provine de la celebra
M\n\stire Iverian\ de la Muntele Athos, unde exist\ icoana f\c\toare de minuni
a Maicii Domnului. O copie a acestei icoane, considerat\ tot f\c\toare de minuni,
se afl\ la Moscova.
Serghi Radonejski (1314-1392, în lume  Vartolomei) se retrage împreun\ cu
fratele s\u {tefan în ]inutul s\lbatic al Radonejului, unde vor în\l]a o biseric\
de lemn închinat\ Sfintei Treimi (Troi]a în rus\) [i vor duce o via]\ monahal\
dintre cele mai austere. Tot lui Serghi i se datoreaz\ în]elegerea dintre cnejii
ru[i în ajunul b\t\liei de la Kulikovo (1380), schimnicul prezicînd izbînda lui
Dmitri Donskoi. Moa[tele acestui monah au fost descoperite intacte `n 1422.
Va fi sanctificat treizeci de ani mai tîrziu. Este unul dintre ocrotitorii Rusiei,
poate cel mai venerat sfînt.
Tihon Zadonski (în lume, Timotei Sokolov, 1724-1783)  ierarh, autor de texte
religioase : Despre cele [apte Sfinte Taine ; Trup [i suflet ; Despre adev\ratul cre[tinism ; ~ndrumare cre[tin\. Episcop de Voronej între 1763 [i 1767. Din 1781 se
retrage în m\n\stirea Zadonski. Este trecut în rîndul sfin]ilor în 1858. Moa[tele îi
sînt descoperite trei ani mai tîrziu. A fost tipul de sfînt rus c\l\uzitor al
neamului în nevoin]ele de zi cu zi ale acestuia.
Prévost-Paradol  jurnalist francez (1829-1870), ini]ial republican, ulterior
bonapartist.
~n poeziile sale, Feodor Ivanovici Tiutcev s-a remarcat îndeosebi prin modul în
care a receptat [i a prezentat natura. Destinul s\u artistic este oarecum
neobi[nuit ; ultim reprezentant al romantismului rusesc, a creat în plin\ înflorire
a realismului, r\mînînd credincios, totu[i, preceptelor curentului anterior.
Juristul [i omul politic Konstantin Petrovici Pobedonos]ev (1827-1907) a ocupat
diferite func]ii în via]a public\ moscovit\, de la profesor universitar la procuror  [ef al Sfîntului Sinod. Op. princ. : Curs de drept civil (4 vol. ) ; ~ndrumar
juridic.
Meczyslaw Ledochowscki (1822-1902)  [ef al ultramontani[tilor, grupare
extremist\ ce sus]inea infailibilitatea [i puterea nelimitat\ a Papei în chestiuni
biserice[ti [i laice ; ierarh [i apoi cardinal al Poloniei.

Vladimir S. Soloviov
Cele Trei discursuri în memoria lui Dostoievski au fost incluse în volumul VII de
Opere, editate în 1900 anul mor]ii filosofului rus.
1. Nikolai Nikolaevici Strahov (1828-1896)  filosof [i critic rus, adept al slavofilismului. Colaboreaz\ la Epoha (1864-1865), revist\ fondat\ de Mihail
Dostoievski. Op. princ. : Articole critice despre I.S. Turgheniev [i L.N. Tolstoi
(1862-1885), Lupta cu Occidentul în literatura noastr\ (1882-1896).
2. Cunoscutul romancier rus Ivan Aleksandrovici Goncearov (1812-1891) evoc\
în scrierile sale (O poveste obi[nuit\, 1847 ; Oblomov, 1859 ; R`pa, 1869) via]a
social\ [i moral\ din Rusia de la jum\tatea secolului trecut. Particip\, în calitate
de secretar, la c\l\toria în jurul lumii, 1852-1855, condus\ de amiralul Putiatin.
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~nsemn\rile sale, caracterizate prin viziune obiectiv\, spirit de observa]ie fin,
umor, vor fi publicate sub titlul Fregata Pallada (1855-1857)
3. Famusov [i Molcealin  personaje ale comediei lui A. S. Griboedov Prea mult\
minte stric\ (1833).
Oneghin  eroul central al romanului în versuri Evgheni Oneghin, ap\rut sub
semn\tura lui Pu[kin, în edi]ie separat\, în 1833.
Peciorin  unul dintre oamenii de prisos, personaj principal al primului
roman psihologic rus Un om al timpului nostru scris de M. Lermontov (1840).
Manilov [i Sobakievici  doi dintre eroii primului volum din poemul Suflete
moarte (1842), crea]ie a lui N.V. Gogol.
Aleksandr Nikolaevici Ostrovski (1823-1866)  dramaturg, creator al comediei
de moravuri ruse. Op. princ. : Furtuna (1859) ; Snegurocika (1873) ; Fata f\r\
zestre (1879).
4. Teroristul Dmitri Vladimirovici Karakozov (1842-1866) este autorul atentatului
(nereu[it) din 4 aprilie 1866 împotriva ]arului Aleksandr II. A fost spînzurat.
5. Serghei Ghenadievici Neceaev (1846-1883)  revolu]ionar. Pentru uciderea
studentului Ivanov este condamnat în 1873 la 20 de ani de munc\ silnic\.

Vasili V. Rozanov
O dat\ cu apari]ia ~nsingur\rilor [i a Apocalipsei timpului nostru (Institutul European,
Ia[i, 1994), numele lui Vasili Vasilievici Rozanov (1856-1919) nu mai reprezint\ o
necunoscut\ pentru cititorul rom^n. ~n studiul introductiv semnat de Ilie Gyurcsik
s`nt punctate principalele elemente ce ]in de biografia [i opera autorului.
Legenda Mareleui Inchizitor apare pentru întîia oar\ la Sankt-Petersburg în 1894.
1. Referirea vizeaz\ nuvela Portretul din volumul Arabescuri (1835).
2. Apollon Nikolaievici Maikov (1821-1897)  poet, autor al unei remarcabile
traduceri a Cîntecului despre oastea lui Igor [i al dramelor lirice Trei mor]i (1857) ;
Dou\ lumi (1872/1881). A fost prieten apropiat cu N.N. Strahov [i F.M. Dostoievski.
Scrisorile c\tre acesta din urm\ îi apar în 1882.
3. Cultura rus\ modern\ are în persoana gînditorului [i publicistului Piotr Iakovlevici
Ceaadaev (1794-1856) pe cel mai de seam\ reprezentant al occidentali[tilor.
Revista Teleskop îi public\ în 1836 Scrisoarea întîi (filosofic\), în care acesta
î[i expune în mod f\]i[ ideile despre societatea rus\, despre ortodoxie [i
despre specificul vie]ii din imperiu. Virulen]a acestor opinii, simpatia lui fa]\
de cultura european\ [i pentru catolicism determin\ o reac]ie prompt\ din
partea autorit\]ilor : a fost declarat în mod oficial nebun, i s-a interzis colaborarea la reviste, i s-a stabilit domiciliu for]at. Redactorul publica]iei în cauz\,
Nadejdin, a fost deportat, iar Teleskop [i-a încetat apari]ia.
4. Vissarion Grigorievici Belinski (1811-1848)  filosof, unul din cei mai importan]i
critici ru[i ai veacului trecut, c\l\uzit de ideea r\spîndirii idealurilor umaniste în
rîndul maselor, promotor al realismului în art\. A colaborat la Otecestven`e
Zapiski [i Sovremennik. Op. princ. : Reverii literare (1834) ; Scrisoare c\tre
Gogol (1847) ; Privire asupra literaturii ruse din 1847 (1848).
Timofei Nikolaevici Granovski (1810-1848)  unul din frunta[ii occidentali[tilor,
istoric, profesor al Universit\]ii din Moscova.
5. N\scut într-o familie de ortodoc[i de rit vechi, Pavel Pruski (1821-1895) p\r\se[te Rusia în urma persecu]iilor religioase ale ]arului Nikolai I, se stabile[te în
Prusia în 1848, unde întemeiaz\ o m\n\stire de rit vechi. Peste dou\ decenii,
dezicîndu-se de credin]a sa, devine unul din cei mai aprigi militan]i `n favoarea
schismei. Bun cunosc\tor al literaturii ruse [i al scrierilor Sfin]ilor P\rin]i,
concepe o serie de opere, cea mai important\ fiind Dezmin]iri am\nun]ite ale
R\spunsurilor din Pomorie date de Andrei Denisov.
C\lug\rul Parfenie este [i el autorul mai multor c\r]i împotriva ortodoc[ilor de
rit vechi [i al unei interesante Relat\ri despre c\l\toria prin Rusia, Moldova,
Turcia [i Sfîntul P\mînt. Moare în 1868.
Ne lipsesc, din p\cate, informa]ii despre via]a [i, eventual, opera lui Golubov.
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6. Primul personaj din vol. 2 al poemului Suflete moarte de N.V. Gogol ; cel\lalt,
neam]ul Stolz, unul din eroii romanului amintit, publicat de I.A. Goncearov
în 1859.
7. Lavre]ki  eroul central al romanului Un cuib de nobili (1859), ap\rut sub
semn\tura lui Turgheniev, Cicikov este cump\r\torul de Suflete moarte din
celebrul poem gogolian.
8. Ap\rut în 1863, romanul lui Cernî[evski exprim\ concep]iile filosofice [i
idealurile morale din societatea rus\ a timpului respectiv.
9. Datare inexact\. Dostoievski începe s\ publice Jurnalul din 1873, cînd devine
redactor al revistei Grajdanin.
Cu dou\ întreruperi cauzate de travaliul la romanul Adolescentul, 1874-1875, [i
Fra]ii Kamarazov, 1878-1879, Jurnalul de scriitor va ap\rea pîn\ în ianuarie 1881,
data mor]ii lui Feodor Mihailovici. Pe lîng\ dezbaterea celor mai importante
evenimente politice ale momentului, pe lîng\ abordarea unor teme ce ]in de
estetic\, filosofie, religie, în paginile acestei originale specii sunt inserate [i
cîteva produc]ii literare : Un b\iat la bradul lui Hristos ; Sfioasa ; Boboc ; Visul
unui om ridicol. Fragmente din Jurnal au ap\rut în traducerea lui Leonida
Teodorescu în vol. 11 din Ed. rom.
10. A se vedea nota 10 la studiul lui K.N. Leontiev.
Conform m\rturiei lui Soloviev c\l\toria la Optina a avut loc cu un an mai
înainte.
11. Stare]ul Amvrosi (A.M. Grenkov, 1812-1891), mentorul spiritual de la Sih\stria
Optina, se distingea prin marea lui experien]\ de via]\, intui]ie psihologic\,
viziune larg\ asupra lumii. A fost vizitat în mai multe rînduri de personalit\]i
reprezentative ale culturii ruse din a doua jum\tate a secolului trecut : Dostoievski,
Leontiev, Tolstoi. A tradus din scrierile asce]ilor cre[tini.
12. Rozanov se refer\ la capodopera lui Alexandr Andreevici Ivanov (1806-1858),
Hristos se arat\ mul]imii, lucrare ce a necesitat un lung travaliu artistic. Marele
pictor rus a tratat subiectul evanghelic într-o manier\ proprie, considerîndu-l
o înt`mplare real\, a c\rui semnifica]ie o consider\ muta]ia spiritual\ petrecut\
în via]a omenirii deprimate.
13. M.V. Buta[evski-Petra[evski, adept al utopi[tilor [i al ideilor lui Feuerbach,
organizeaz\ un cerc unde erau dezb\tute nu doar probleme literare, ci [i
politice, ori de organizare social\ a Rusiei. Figura cea mai proeminent\ dintre
membri a fost poetul A.N. Ple[ceev (1825-1893), care în 1846 îl introduce pe
Dostoievski. ~ntr-una din seri se cite[te faimoasa Scrisoare c\tre Gogol a lui
Belinski, urmeaz\ arestarea viitorului romancier (23 aprilie 1849), procesul [i
simulacrul de execu]ie.
14. Criticul Apollon Aleksandrovici Grigoriev (1822-1876) împ\rt\[ea opiniile
slavofililor. Prima edi]ie a operelor sale apare în 1876.
15. }iganii  poem lirico-epic, scris de Pu[kin în 1824. M]îri apare sub semn\tura
lui Lermontov cinsprezece ani mai tîrziu. ~n gruzin\, m]îri înseamn\ novice
(la o m\n\stire).
16. ~ntîlnirea dintre Andrii, mezinul lui Taras Bulba, [i frumoasa fiic\ a voievodului
din Kovno este redat\ în cap. 2 al nuvelei lui Gogol.
17. Monument al literaturii ruse vechi, Cîntecul despre oastea lui Igor [i-a s\rb\torit
în 1986 opt secole de existen]\. ~mbinînd în chip fericit epicul tradi]ional cu
stilul retoric al cronicilor bizantine, poemul r\m`ne o oper\ unicat, comparabil\
[i chiar superioar\, sub aspectul poeticit\]ii, altor crea]ii ale literaturii universale : Cîntecul lui Roland ; Cîntecul Nibelungilor. A fost descoperit `n 1795 de
c\tre Miusin-Pu[kin `ntr-un vechi manuscris de pe la sfîr[itul sec. al XIV-lea,
manuscris disp\rut în incendiul din 1812 din Moscova. Relateaz\ expedi]ia
nefast\ a lui Igor Sviatoslavici, cneazul Novgorodului, împotriva cumanilor.
18. Grupare ideologic\ ap\rut\ în deceniul patru al veacului trecut ; printre membrii
ei s-au num\rat : A.S. Homiakov, fra]ii K.S. [i I.S. Aksakov, I.V. Kireevski,
N.M. Iaz`kov. Se caracterizeaz\ prin atitudinea critic\ fa]\ de civiliza]ia apu-
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sean\ (adep]ii acesteia din urm\ alc\tuiau grupul occidentali[tilor), care, în
viziunea lor, ducea la distrugerea personalit\]ii, era improprie spiritului rusesc.
Celebrul fiziolog, lingvist [i istoric literar Feodor Ivanovici Buslaev (1818-1897)
s-a remarcat prin numeroasele sale studii de specialitate (Schi]e istorice de
literatur\ [i art\ popular\, 2 vol., Eposul popular rusesc [.a.) [i prin aspectul
documentar din Amintirile mele.
~n ultima parte a vie]ii, N.V. Gogol traverseaz\ o perioad\ de profund misticism,
sub influen]a c\ruia, sau poate nemul]umit de valoarea estetic\, distruge
manuscrisul vol. 2 din Suflete moarte (s-au p\strat, fragmentar, doar cinci
capitole). Are presentimentul mor]ii, poste[te zile în [ir, hr\nindu-se, în vederea
spovedaniei [i împ\rt\[aniei, numai cu prescuri. Moare pe 21 februarie 1852,
la zece ani dup\ ce ne l\sase imaginea ascetului ce-[i arde opera.
Personaje din Suflete moarte.
Netocika Nezvanova  eroina nuvelei omonime a lui Dostoievski (Ed. rom.,
vol. 2). Copil\ria (1852) [i Adolescen]a (1854) sunt primele dou\ p\r]i din
trilogia autobiografic\ a lui Tolstoi (cea de-a treia, Tinere]ea, în 1857) ; împreun\
cu Povestiri din Sevastopol (1856) [i cu Diminea]a unui mo[ier anun]au la jum\tatea secolului trecut apari]ia a înc\ unui talent viguros în cadrul literaturii ruse.
Alkid [i Temistoclius sunt cei doi b\ie]i ai mo[ierului Manilov din poemul
Suflete moarte.
Andrei Bolkonski este unul din eroii principali ai romanului R\zboi [i pace
(1863-1869), capodoper\ a literaturii universale.
Ed. rom., vol. 1.
Ibidem.
Ibidem.
Autorul se refer\ la procesul intentat petra[evi[tilor (30 septembrie-16 noiembrie 1849), `n urma c\ruia Petra[evski însu[i, Dostoievski, Durov [i Ple[ceev
au fost condamna]i, `mpreun\ cu al]i cî]iva, la moarte. Pe 22 noiembrie sînt
du[i la locul de execu]ie, li se cite[te actul de acuzare, se ordon\ Foc !, dar
farsa este oprit\, noua sentin]a fiind deportarea în Siberia.
Povestirea în cauz\ ]ine de începuturile literare ale scriitorului. A se vedea
vol. 1 din Ed. rom.
Citat dintr-o poezie (1846) a lui Nekrasov.
Misterele Eleusine erau printre cele mai respectate s\rb\tori religioase cu
caracter ini]iatic din Grecia antic\. Aveau loc anual : în cursul ceremoniei
participan]ii vizitau o sal\ ce pretindea c\ reproduce regatul infernal al lui
Hades. Hierofan]ii oficiau ritualul principal, dezv\luind despre lumea de
dincolo numai ceea ce se putea spune.
Ioan 10-16.
Romanul Des]eleniri vede lumina tiparului în 1877.
Sfînt [i ascet al Bisericii, Isaac Sirul a tr\it în sec. al VIII-lea. Multe din scrierile
sale  despre rînduiala monahal\, despre evlavie etc.  formulate în sirian\ au
fost traduse ulterior în latin\, greac\ [i în alte limbi. Este comemorat pe
12 aprilie.
Descoperirile matematicianului Nikolai Ivanovici Lobacevski (1793-1856) s-au
concretizat în lucr\rile : Noi principii în geometrie ; Teoria liniilor posibile ;
Geometria imaginar\. Ele au revolu]ionat disciplina respectiv\, dîndu-i o nou\
direc]ie [i au stat la baza verific\rii experimentale în astronomie [i teoria
probabilit\]ilor.
Fiu al unui înalt demnitar din Insula Cipru, patriarh al Alexandriei, Sf. Ioan cel
Milostiv a tr\it în veacul al VII-lea. Moa[tele lui se p\streaz\ în Catedrala din
ora[ul Presburg. Biserica ortodox\ îl s\rb\tore[te pe 12 noiembrie.
Poezia poart\ titlul ~nainte de amurg (1859) [i apar]ine ciclului Despre starea
vremii. Autorul acesteia, poetul Nikolai Alekseevici Nekrasov (1821-1878),
este întemeietorul [colii naturale în literatura rus\ ; lirica sa de inspira]ie
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rural\, descriptiv\, de valorificare a tradi]iilor populare se remarc\ prin plasticitate, prin varietatea tonurilor, prin frumuse]ea imaginilor poetice.
Pozitivismul, ca orientare filosofic\, [i sociologia, ca disciplin\, recunosc în
persoana lui Auguste Comte (1798-1857) pe marele lor fondator. A formulat
legea celor trei stadii de dezvoltare istoric\ în g`ndirea uman\.
Contele Joseph de Maistre (1753-1821)  politician, scriitor [i filosof francez 
este autorul Eseului asupra principiului generator al constitu]iilor politice
(1810) ; Examenului filosofiei lui Bacon (1836), al unei valoroase [i spirituale
Coresponden]e (1858-1886). Operele sale se remarc\ prin caracterul mistic [i
prin tendin]a de ap\rare a absolutismului Bisericii. Ministru al Sardiniei la Sankt-Petersburg pe timpul lui Aleksandr I.
Thomas Robert Malthus (1766-1834)  teolog [i economist englez, autorul
lucr\rii Eseu asupra legii popula]iei (1798) ; din acesta Rozanov preia ideea
ab]inerii muncitorilor de la c\s\torie [i procreare.
Filosoful pozitivist John Stark Mill (1803-1873) a perfec]ionat metodele de
cercetare a cauzalit\]ii (Sistem de logic\ inductiv\ [i deductiv\, 1843) ; a fost
unul din promotorii utilitarismului (Utilitarismul, 1863).
A se vedea Jurnalul de scriitor din oct.-nov. 1876, în : Ed. rom., 11, pp. 268 [.a.
Ed. rom., 7, cap. O noapte de cazn\.
Celebrul naturalist francez Georges Cuvier a aplicat metoda comparat\ în
cercet\rile sale din domeniul paleontologiei ; adept al teoriilor cu privire la
caracterul invariabil al speciilor [i la catastrofele geologice. Op. princ. : Lec]ii
de anatomie comparat\ ; Regnul animal ; Cercet\ri asupra osemintelor fosile.
Reprezentant de frunte al iluminismului german, Gotthild Ephrain Lessing
(1729-1781) [i-a expus principiile teoretice [i estetice în Laokoon sau despre
limitele picturii [i poeziei (1766) [i în Scrierile privind literatura cea mai nou\
(1759-1765).
Joseph Addison (1672-1719), politician, eseist [i poet englez, a r\mas în istoria
literaturii ca întemeietor al eseului ca specie [i al jurnalismului literar `n ]ara de
origine.

Serghei N. Bulgakov
~n 1902, în revista Voprosî filosofii i psihologhii apar dou\ articole semnate de
Serghei Bulgakov (1871-1944) : Ivan Karamazov ca tip filosofic [i Drama sufleteasc\
a lui Herzen. Ele ]in de începuturile publicistice ale autorului [i anun]\ profunda
criz\ filosofic\ [i ideologic\ pe care acesta o va încerca. Este acea trezire, acea
cotitur\ din destinul unei personalit\]i, cunoscut\ de mai toate marile spirite 
Dostoievski, Leontiev, Berdiaev, Frank, ca s\-i pomenim numai pe g`nditorii inclu[i
în prezentul volum  f\r\ de care referirile la însemn\tatea crea]iei lor s-ar face în
al]i termeni. Vor urma alte lucr\ri precum : Vasnen]ov, Dostoievski , V. Soloviov, Tolstoi
(paralele) ; Ce-i ofer\ con[tiin]ei actuale filosofia lui Soloviov ? ; Studiu despre
Dostoievski. Numele pomenite s`nt, practic, acei arti[ti ai cuv`tului [i penelului fa]\
de opera c\rora Bulgakov s-a sim]it ata[at.
1. Autobiografia lui J.S. Mill a fost publicat\ în 1873, anul mor]ii filosofului englez.
2. Celebra satir\ a lui Voltaire (1694-1778) apare în 1759 [i vizeaz\ în special
optimismul lipsit de critic\ ale lui Leibniz [i Wolf.
3. Konstantin Dimitrievici Kavelin (1818-1885)  jurist, istoric [i publicist rus,
profesor al Universit\]ilor din Moscova [i Sankt-Petersburg. L-au preocupat
problemele moralei, ale psihologiei [i filosofiei.
4. Filosoful [i esteticianul francez Marie Jean Guyau (1854-1888) este autorul
unor cunoscute studii de estetic\, etic\ [i de sociologie a religiei : Problemele
esteticii contemporane (1884) ; Arta din punct de vedere sociologic (1889) ;
Ireligiozitatea viitorului (1887).
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5. Viktor Mihailovici Vasne]ov (1848-1927)  pictor rus ale c\rei capodopere sunt
considerate tablourile ce împodobesc Catedrala Sf. Vladimir din Kiev.
6. Poemele `n proz\ s`nt publicate `n ajunul mor]ii scriitorului (1882) [i reprezint\
un grup de miniaturi lirice `n care m\iestria artistic\ a lui Turgheniev atinge
perfec]iunea iar regretul pentru via]a scurs\ e cople[itor. Cum nu [tim de
existen]a unei versiuni române[ti a poemului Hristos, o oferim `n cele ce
urmeaz\ :
M-am v\zut tîn\r de tot, aproape copil, într-o biseric\ scund\ de lemn. Lumîn\rile sub]iri de cear\ lic\reau  mici pete ro[ii  în fa]a vechilor icoane.
Un nimb multicolor înconjura fiecare flac\r\. Era întuneric... dar lume venise
mult\.
O mare de capete de ]\rani, toate blonde. Din în cînd începeau s\ se unduiasc\,
se aplecau pîn\ la p\mînt [i se ridicau din nou, aidoma unui lan de spice
coapte, str\b\tut de-o pal\ de vînt.
Deodat\ cineva veni din spate [i se opri în dreptul meu.
Nu m-am întors, dar am sim]it pe dat\ c\ acest om este Hristos.
M-au cuprins de-a valma [i duio[ia, [i curiozitatea, [i teama. Am f\cut un efort
...[i mi-am privit vecinul.
Un chip ca toate celelalte, un chip ca al tuturor oamenilor. Ochii îndrepta]i
pu]in în sus, c\tau atent [i pa[nic. Buzele abia lipite : cea de deasupra p\rea c\
se odihne[te pe cea de jos. O barb\ nu prea mare, despicat\. Mîinile strînse
cruci[ nu schi]au nici un gest. {i hainele îi erau dintre cele mai obi[nuite.
Ce fel de Hristos e [i acesta !  mi-a trecut prin minte. Un om atît de simplu !
Cu neputin]\ !
Am dat s\ m\ întorc. Dar n-am reu[it s\-mi dezlipesc bine privirea cînd,
pentru a doua oar\, am sim]it c\ însu[i Hristos st\ al\turi de mine.
Din nou mi-am c\lcat pe inim\... [i din nou am v\zut acela[i chip, sem\nînd
cu toate celelalte, cu acelea[i tr\s\turi obi[nuite, de[i necunoscute.
Mi s-a f\cut deodat\ fric\  [i mi-am venit în fire. Abia atunci am în]eles c\
numai un asemenea chip  aidoma tuturor celorlalte chipuri umane  poate fi
cel al lui Hristos.
Decembrie, 1878.
7. Faust, partea a 2-a, actul V. ~at\ versiunea rom^neasc\ a fragmentului, în
t\lm\cirea lui {t. Augustin Doina[ (Goethe, Faust, Buc. 1982, p. 367) :
Ce-i Dincolo, r\mîne nep\truns ;
Smintit-cel ce-[i mije[te -n nori privirea,
Urzind semeni de-ai s\i, cu-nchipuirea !
Aici s\ stea, privind în jur ; nu-i mut
P\mîntul, pentru omul priceput
La ce s-o ia hoinar prin ve[nicie ?
Nu st\pîne[te ferm, decît ce [tie.
A[a s\-[i treac\ ziua lui acum ;
Printre vedenii vad\-[i calm de drum,
Mergînd nainte-afla-va har [i chin
Cel niciodat\-`mp\cat-deplin !
8. Citat din acela[i act al tragediei. La Doina[ :
Cu el în]elepciunea s-a sfîr[it :
De libertate [i de via]\-i vrednic
Doar cel ce zilnic [i le-a cucerit !

REPERE BIOBIBLIOGRAFICE {I NOTE

239

Nikolai A. Berdiaev
Dintre filosofii care au abordat Legenda dostoievskian\, Nikolai Berdiaev (1874-1948)
este cel mai tradus din limba rom^n\. Studiul Marele Inchizitor reprezint\ începutul
c\r]ii Noua con[tiin]\ religioas\ [i societatea, ap\rute în 1907 la Sankt-Petersburg.
1. Se face trimitere la Scurta povestire despre Antihrist ce încheie Dialogurile
despre r\zboi, progres [i sfîr[itul istoriei universale. S`nt ultimele scrieri (1899-1900)
ale cunoscutului filosof rus.
2. Contradictio in adjecto  Contradic]ie în atribuirea unei calit\]i ; incompatibilitatea dintre un termen [i cel c\ruia i se adaug\ nemijlocit ; contradic]ie
intrinsec\ (în latin\, în original).
3. Teoria celei de-a Treia Rome (Moscova  mo[tenitoarea Bizan]ului) pleac\ de
la o afirma]ie a unui stare] ce a tr\it la m\n\stirea Eleazar din Poskov (sfîr[itul
secolul al XV-lea, începutul urm\torului) : Prima Rom\ s-a pr\bu[it, a doua
Rom\ s-a pr\bu[it, a treia Rom\ este Moscova [i nu va mai fi a patra. Spusele
stare]ului au c\p\tat alte conota]ii în veacul trecut ; ele ar fi avut în vedere for]a
statului rus, sortit s\ nu se pr\bu[easc\ niciodat\, [i protec]ia pe care Moscova
trebuia s-o ofere Bisericii r\s\ritene.
4. Sutele negre  grup\ri inculte [i cupide, conduse de elemente reac]ionare ale
nobilimii [i clerului în lupta pentru eliberarea poporului.
5. A avut loc între 1 [i 6 iunie 1906, cînd, în afara violurilor, în afara devast\rilor
de locuin]e [i de pr\v\lii, s-au înregistrat mai multe zeci de victime [i cîteva
sute de r\ni]i.
6. Studiul lui Bulgakov Karl Marx ca tip religios a ap\rut în Nº. 22-25/1906 ale
revistei Moskovskii Ejenedelnik, iar ca bro[ur\, la Sank-Petersburg, un an
mai tîrziu.

Semion L. Frank
Ca personalitate, Semion Ludvigovici Frank (1877, Moscova  1950, Londra) s-a
format pe calea sinuoas\ ce duce de la marxism la idealism, iar de aici, la
în]elegerea religioas\ a lumii, itinerar parcurs [i de al]i contemporani de-ai s\i 
N. Berdiaev, P. Struve, S. Bulgakov (De Struve îl leag\ 46 de ani de prietenie [i o
lung\ perioad\ de activitate redac]ional\ la Osvobojdenie, Poliarnaia zvezda,
Svoboda [i kultura). ~n privin]a orient\rii politice, trece de la radicalismul revolu]ionar, cu patosul pentru lupte [i distrugere ce-i sînt caracteristice, la conservatorismul liberal, care îndrept\]ea doar crea]iile profund ancorate în tradi]ie [i respecta
valorile absolute ale credin]ei. ~n acesta din urm\ vedea Frank o posibilitate de a
evita succesiunea bezmetic\ anarhism-despotism, instituirea st\rii de normalitate
în societatea rus\ [i dep\[irea profundei crize spirituale ce o cuprinsese.
Exist\ în biografia sa cîteva repere demn de subliniat : la [ase ani  pierderea
tat\lui ; apoi ini]ierea în tainele Bibliei cu ajutorul lui M. Rossianski, bunicul s\u
dup\ mam\, unul din întemeietorii comunit\]ii evreie[ti din Moscova ; rolul lui
V. Zak, tat\l s\u vitreg, în familiarizarea cu operele scriitorilor de stînga : Mihailovski,
Pisarev, Lavrov. (Aceea[i persoan\ l-a ajutat s\ discearn\ în procesul contradictoriu
al vie]ii ruse[ti de la sfîr[itul veacului al XIX-lea, caracterizat\ prin simultaneitatea
curentelor de opinii, intensitatea c\ut\rilor ideologice, polemicile virulente.) Vor
urma : gimnaziul la Nijni Novgorod, studiile juridice la Universitatea din Moscova,
activitatea revolu]ionar\, renun]area la ultima [i afirmarea în domeniul [tiin]ific.
~n timp ce audiaz\ cursuri de economie politic\ [i de filosofie la Univesitatea din
Berlin concepe prima sa lucrare : Teoria valorii la Marx [i importan]a acesteia.
Studiu critic (1900). Este începutul unei perioade de munc\ [i peregrin\ri, de
intens\ activitate publicistic\ [i de conturare a propriei concep]ii despre lume.
Colaboreaz\ cu S. Bulgakov [i N. Berdiaev la revistele Novîi puti [i Voprosî
jizni, este redactor responsabil cu partea filosofic\ al celebrei Ruskaia Mîsli. ~n
acest interval în via]a mea se încheie perioada de tinere]e, de înv\]\tur\, de
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r\t\ciri ideologice [i c\utare a unei c\i distincte... Am ales pentru totdeauna crea]ia
de tip filosofic.... ~mpreun\ cu Berdiaev pune bazele Academiei de cultur\
spiritual\, unde va ]ine prelegeri de religie, sociologie, filosofie. Silit s\ p\r\seasc\
Rusia în 1922, se stabile[te pentru o perioad\ la Berlin. Departe de ]ar\, în condi]ii
precare, în lipsa unui schimb autentic de idei, va scrie cele mai importante opere.
}ine lec]ii de istorie a gîndirii ruse [i de literatur\, particip\ la simpozioane `n
Cehoslovacia, Fran]a, Olanda, Iugoslavia. Venind nazi[tii la putere, emigreaz\ în
Fran]a (1937) ; ultimii cinci ani de via]\ [i-i petrece la Londra, al\turi de fiica sa.
Este autorul a peste 20 de c\r]i [i a vreo 300 de articole, redactate majoritatea
în rus\, cîteva în german\, limb\ pe care o st\pînea la perfec]ie. ~n caracterizarea
pe care V.V. Zenkovski o face operei sale (Istoria filosofiei ruse, Vol. 2, partea
a II-a, pp. 157 [i urm.) remarc\ admirabilul dar al lui Frank în expunerea clar\ [i
sistematic\ a ideilor, competen]a [i profunzimea judec\]ilor filosofice, deosebita
înzestrare literar\.
Cît prive[te influen]ele, este greu de precizat care [coal\ anume [i ce filosof
i-au înrîurit în chip hot\rîtor gîndirea. ~n mod cert Soloviov, cu a sa metafizic\ a
unit\]ii întru fiin]\ (metafizica vseedinstva) [i platonicienii : Dac\ trebuie neap\rat
s\ ne înscriem într-o sect\ filosofic\ determinat\, atunci ne recunoa[tem ca
apar]inînd celei vechi, nu [i învechite, a platonicienilor.
Impresia la lectura c\r]ii lui Nietzsche A[a gr\it-a Zarathustra este atît de
puternic\, încît produce o adev\rat\ cotitur\ în evolu]ia spiritual\ a lui Frank. L-a
[ocat, îndeosebi, profunzimea experien]ei suflete[ti a cuget\torului german : Din
acea clip\ am sim]it caracterul real al spiritului, realitatea profunzimii propriului
meu suflet [i, f\r\ nici un fel de hot\rîri aparte, destinul meu l\untric a fost stabilit.
Am devenit idealist, nu în sens kantian, ci idealist-metafizic, purt\torul unei
anume experien]e de spirit, ce-mi va permite accesul la realitatea intim\, ascuns\
a existen]ei. Am devenit «filosof»....
Poate cea mai bun\ analiz\ a curentelor de idei [i a psihologiei societ\]ii ruse
prerevolu]ionare o reprezint\ Sf\rîmarea idolilor (Berlin, 1924). Aceast\ scriere se
situeaz\ între alte dou\ opere fundamentale ce exprim\ medita]iile autorului
asupra limitelor cunoa[terii umane, scrise de pe pozi]ii ra]ionalist-critice, transcedentale : Obiectul cunoa[terii, Sankt-Petesburg, 1915 [i Ceea ce nu poate fi în]eles
(Nepostijimoe), Paris, 1939. Ultima este, în fond, o introducere în filosofia religiei,
`ntruc`t Frank nu se considera teolog, iar aceast\ disciplin\, abordabil\, în concep]ia
gînditorului rus, numai din arie teologic\, nu putea fi în]eleas\ din afar\, din
sfera metafizicii. Chiar dac\ tema religioas\ se contureaz\ la el în planul obiectului
[i nu al judec\]ii intuitive, cartea este str\b\tut\ de o profund\ credin]\.
Interesante sunt [i aprecierile filosofului asupra r\ului, problematica acestui
principiu constituind piatra de încercare a oric\rei metafizici a unit\]ii întru fiin]\.
El recunoa[te c\ filosofia are o tendin]\ imanent\ c\tre optimism, negînd în felul
acesta realitatea r\ului (orice sistem monist, ba chiar [i monodualist) nu poate g\si
un «loc» pentru r\u, f\r\ a se contrazice din interior. A explica r\ul înseamn\ a-l
fundamenta [i a-l îndrept\]i totodat\ ; ne g\sim în fa]a unui mister de nedezlegat. ~n unele privin]e p\rerile sale se apropie de cele ale lui J. Böhme : R\ul ia
na[tere din bezna de nep\truns ce plute[te, parc\, pe pragul dintre divinitate [i
non-divinitate, în momentul în care, venind pe lume întru Dumnezeu [i fiind în
Dumnezeu, înceteaz\ a mai fi Dumnezeu (A se vedea : Lumin\ `n bezn\. ~ncercare
de moral\ cre[tin\ [i de filosofie social\, scris\ în 1939, ap\rut\ zece ani mai tîrziu ;
Dumnezeu e cu noi. Trei medita]ii, conceput\ în 1941, publicat\ postum, în 1964 ;
Ceea ce nu poate fi în]eles).
Acela[i V.V. Zenkovski e de p\rere c\ sistemul filosofic al lui Frank poate fi
considerat cel mai important [i mai profund din întreaga evolu]ie a gîndirii ruse.
Primeaz\ în ordinea reu[itelor uimitoarea unitate a construc]iilor teoretice. De la
primele crea]ii [i pîn\ la Lumin\ în bezn\, f\r\ a ne mai referi la precizia
formul\rilor [i la aprofundarea teoriilor separate, el a r\mas credincios acelei
concep]ii fundamentale, ce s-a maturizat pas cu pas în forul s\u l\untric. Originalitatea [i for]a lui Semion Frank nu stau în metafizica unit\]ii întru fiin]\, întîlnit\ [i
la Soloviov, Plotin, Nicolaus Cusanus, dezvoltat\, în paralel, de Karsavin, Florovski
ori Bulgakov, ci în acea argumentare a acestei metafizici în operele sale.
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Alte lucr\ri : Filosofie [i via]\ ; Studii [i schi]e de filosofie a culturii, Sankt-Petersburg, 1910 ; Sensul vie]ii, Paris, 1926 ; Bazele spirituale ale societ\]ii. Introducere
în filosofia social\, Paris, 1930 ; Realitatea [i omul. Metafizica existen]ei umane,
Paris, 1956.
Dup\ aproape [apte decenii de absen]\, scrierile sale încep s\ apar\ în patria
de origine, în paginile prestigioaselor reviste Voprosî filosofii ; Literaturnaia
gazeta. Editura Pravda îi public\ trei lucr\ri de referin]\ în volumul Opere (1990).
Repere critice : Omagiu lui Semion Ludvigovici Frank, München, 1954, incluzînd exegeze, memorialistic\, scrisori ; D. Cijevski, S. L. Frank  istoric al filosofiei
[i literaturii, în Filosofskaia i so]iologhiceskaia mîsl  , Kiev, Nº 11/1910, nr. 11 ;
V.N. Ilin, S.L. Frank [i locul s\u în cultura filosofic\ rus\, în : Vestnik ruskogo
studenceskogo hristianskogo dvijenia, Paris, Nº 1/1951.
Studiul Legenda despre Marele Inchizitor apare pentru întîa oar\ la Berlin în 1934.
1. Personaj sacrificat în favoarea sistemului s\u (V. Cristea), autorul unui plan
de organizare a lumii ; este marele ideolog al romanului respectiv.
2. Ernest Renan (1823-1892)  savant [i scriitor francez, autor al Vie]ii lui Isus
(1863), tradus\ curînd dup\ aceea în limba lui Pu[kin. A se vedea [i Jurnalul
de scriitor din 1875, în Ed. rom., vol. 11, p. 51.
3. Subintitulat\ Povestire fantastic\, a fost inclus\ de Dostoievski în Jurnal de
scriitor din aprilie 1877 (Ed. rom., vol. 11, pp. 353-371).
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27. Evagrie Ponticul  Tratatul practic. Gnosticul
28. Anselm de Canterbury  De ce s-a f\cut Dumnezeu om ?
29. Alexandru Paleologu  Despre lucrurile cu adev\rat importante
30. Adam Michnik  Scrisori din `nchisoare [i alte eseuri
31. Liviu Antonesei  O prostie a lui Platon.
Intelectualii [i politica
32. Mircea Carp  Vocea Americii `n România (1969-1978)
33. Marcel Mauss, Henri Hubert  Eseu despre natura [i func]ia sacrificiului
34. Nicolae Breban  Riscul `n cultur\
35. Iosif Sava  Invita]ii Eutherpei. 8 Serate TV
36. A. Van Gennep  Formarea legendelor
37. Claude Karnoouh  Du[manii no[tri cei iubi]i.
Mici cronici din Europa R\s\ritean\ [i de prin alte p\r]i
38. Cristian B\dili]\ (ed.)  Eliadiana
39. Ioan Buduca  {i a fost sear\, [i a fost diminea]\
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PLURAL M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Émile Durkheim  Formele elementare ale vie]ii religioase
Arnold Van Gennep  Riturile de trecere
Carlo Ginzburg  Istorie nocturn\
Michel de Certeau  Fabula mistic\
G.W. Leibniz  Eseuri de teodicee
J. Martín Velasco  Introducere `n fenomenologia religiei
* * *  Marele Inchizitor. Dostoievski  lecturi teologice

~n preg\tire:
Jean Delumeau  P\catul [i frica
{tefan Afloroaei  Cum este posibil\ filosofia `n R\s\ritul Europei
Cicero  De divinatione
Adriana Babe]i  Despre arme [i litere
Marc Bloch  Regii taumaturgi
Raymond Trousson  Istoria g`ndirii libere
Pierre Hadot  Ce este filosofia antic\

~n cur`nd : A TREIA EUROP|, o colec]ie coordonat\ de
Adriana Babe]i [i Cornel Ungureanu  Michael Pollak  Viena 1900
Carl Schorske  Viena, sf`r[it de secol  J. Le Rider  Mitteleuropa
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