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Sfânta Scripturã, începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea, începe sã aibã un statut care, la momentul
respectiv, pentru unii, era considerat paradoxal. Biblia devine absorbitã de
cãtre literatura profanã. Începând cu epoca modernismului se poate
vorbi de o întrepãtrundere a sacrului cu profanul, chiar „o camuflare a
sacrului în profan”.1 Conceptul de intertext biblic nu poate fi înţeles fãrã o
analizã asupra noţiunii de intertext.
Prima parte a cercetãrii noastre conţine aspecte despre legãtura
dintre Sfânta Scripturã şi literatura dostoievskianã, despre intertextul şi
citatul biblic, urmând ca partea a doua sã fie dedicatã analizei Legendei
Marelui Inchizitor din romanul Fraţii Karamazov.
Lecturând literatura dostoievskianã putem observa cum aceasta
face parte din categoria scrierilor care conţin intertext biblic. Toate
marile opere dostoievskiene au la bazã pasaje biblice. În Crimã şi pedeapsã
avem relatatãÎnvirea lui Lazãr (Ioan 11, 1-46), Demonii are ca motto
Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor (Luca 8, 32-37); Idiotul
dezvoltã îndemnul Mântuitorului „De nu vã veţi reveni şi nu veţi fi precum
copiii, nu veţi intra în împãrãţia cerurilor” (Matei 18, 3); iar Fraţii Karamazov
este centrat pe parabola bobului de grâu: „Dacã bobul de grâu care cade'n
pãmânt nu moare, rãmâne singur; dar dacã moare, aduce roadã multã” (Ioan 12,
24).

Constantin Jinga, Biblia şi sacrul în literaturã, Timişoara, Editura Universitãţii de Vest,
2001, p. 11.
1

CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
Intertextul Biblic
Biblia devine pentru Dostoievski un izvor de inspiraţie. În cãrţile
biblice putem vorbi de o inspiraţie haricã, de un proces teandric, în
cadrul cãruia rolul autorului nu este deloc neglijabil. Chiar dacã, în cazul
literaturii putem gãsi puncte comune cu scrierile sacre, prin rolul
formator pe care-l poate deţine aceasta, situaţia este diferitã. Cum este şi
cazul scrierilor apocrife.
Universul intertextualitãţii este unul cât se poate de larg fiind
statornicit în dinamica literaturii dintotdeauna. Teoretizarea conceptului
apare în contextul teoretic al structuralismului şi al semioticii la sfârşitul
anilor '60. Termenul este lansat de Julia Kristeva în cadrul unei întruniri
literare în anul 1969. Scriind o lucrare despre Mihail Bahtin, Kristeva
sugereazã importanţa existenţei unui dialog între text şi semnificaţiile
acestuia vãzut ca un „amplu sistem de coduri şi semne”.2
Maria Nicoleta Ciocian, într-o incursiune în universul
intertextualitãţii conchide:„intertextualitatea este cel mai bun mod prin care
putem explica sau descrie lumea în care trãim. Intertextualitatea este unul dintre
conceptele înzestrate cu capacitatea de a retrimite literatura la investigarea propriilor
mecanisme. Concept esenţial în vocabularul critic, intertextualitatea este un termen
care desemneazã un mod de a descrie ceea ce este contemporan, o mãrturie cã textul nu
implicã o închidere în sine, ci prezintã o deschidere spre un dialog cu alte texte, un fel
de manifestare de neîncredere faţã de autorul omniscient şi de încredere în cititorul
angajat”.3
„Filosofia intertextualitãţii vizeazãretrogradarea rolului autorului”,4 dupã
cum socoteşte DouweFokkema, dând o mai mare libertate cititorului în a
desluşi tainele scrierii, textul fiind un amplu generator de semnificaţii.
Intertextul privit în raportul lui cu textul, „lucreazã asupra altor
texte, astfel încât este considerat o absorbţieşi o transformare a mai multor texte
anterioare. Fiecare text se aflã într-un raport plurivalent cu alte texte. Interacţiunea
diverselor relaţii din interiorul unui text se numeşte intertextualitate. Modul de
realizare a intertextualitãţii unui text va preciza caracteristica majorã socialã şi
esteticã a structurii textuale. Textul devine astfel un obiect care permite citirea istoriei
Steve Moyise, „Intertextuality and biblical studies: a review”,in Verbum et ecclesia JRG,
2002, 23(2), p. 418.
3 Maria Nicoleta Ciocian, Dinamica fenomenelor intertextuale-citatul literar şi nonliterar în
literatura românã actualã, Tezã de doctorat, Cluj Napoca, 2013, p. 204.
4 DouweFokkema, „The Concept of Rewriting”, în Liviu Papadima şi Mircea Vasilescu
(coord.), Cercetarea litararã azi – studii dedicate profesorului Paul Cornea, cuvânt înainte de
Liviu Papadima şi Mircea Vasilescu, Iaşi, Editura Polirom, 2000, p. 143.
2

113
CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
stratificate alegând o temporalitate limitatã şi interpretând dialectic într-o serie pluralã
de practici semnificante”.5
Ioan Pânzaru, într-un studiu consacrat interpretãrii textuale,
acordã literaturii un loc privilegiat în rândul artelor socotind cã: „domeniul
în care problema interpretãrii joacã rolul banal şi ingrat al unui adevãrat locus
classicus este cel al literaturii şi artelor. Literatura este consideratã a priori o valorare,
pe de o parte, fiindcã este purtãtoarea unui conţinut excelent (acele gânduri care au
smuls admiraţia celor mai instruiţi de-a lungul multor decenii), pe de alta, pentru cã
ţine de domeniul artelor care seduc şi încântã”.6
Noţiunea de intertext presupune şi capacitatea interpretativã a
omului, consideratã„o funcţie intelectualã esenţialã, ea se aflã la originea tuturor
ipotezelor şi este profund implicatãîn creativitate”.7 Ioan Pânzaru considerã
interpretarea textelor ca fiind un act creator prin care „interpretul creeazã
ipoteze analogice despre sensul textelor”.8 Prin interpretarea unui text se
încearcã gãsirea unui sens al acestuia. Studiul interpretãrii literare nu
poate evita peregrinãri în domeniile conexe, cum este cazul teologiei în
opera dostoievskianã, „a cerceta proprietãţile textului independent de sens porneşte
de la presupoziţia cã opera este din momentul publicãrii un exponent inert de muzeu,
lipsit de semanticã, fãrã legãturã cu lumea oamenilor”.9
Intertextul biblic nu trebuie confundat cu un act hermeneutic.
Dostoievski nu interpreteazãSfânta Scripturã, ci o aduce în actualitate.
Încercarea noastrã este de a semnala acest act, dar şi rolul pe care textul
biblic îl are în opera sa. Textul biblic, prin forţa sa de coeziune, vine sã
dea amploare scriiturii dostoievskiene. Folosirea exemplelor biblice face
actualã opera, romanele sale sunt percepute ca fiind mereu actuale
rãspunzând cerinţelor şi celor mai exigenţi lectori.
Dostoievski, prin scrierile sale, refuzând cutuma, cautã un sens
mai bun, mai uman, mai logic, mai apropiat de adevãr şi de viaţa
contemporanilor sãi. Biblia a avut în opera sa un cuvânt de spus,
influenţând nu doar ca o sursã de inspiraţie, „ci la nivelul concepţiei statutului
textului literar”.10 Literatura dostoievskianã este o acumulare a unor

Al. Sãndulescu (coord.), Dicţionar de termeni literari, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1976, p. 439.
6 Ioan Pânzaru, Regimul interpretãrii. Literatura şi sensul acţiunii, Iaşi, Editura Polirom, 2012,
p. 75.
7 Ioan Pânzaru, Practici ale interpretãrii de text, Iaşi, Editura Polirom, 1999, p. 7.
8 Ibidem.
9 Ioan Pânzaru, Regimul interpretãrii, p. 22.
10 Constantin Jinga, Biblia şi sacrul în literaturã, Timişoara, Editura Universitãţii de Vest,
2001, p. 24.
5

114
CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
experienţe individuale, cititorul putând urmãri, dacã doreşte, un parcurs
de formare cu ajutorul unor cãrţi fundamentale.
În proza dostoievskianã, apelul la intertextualitate reprezintã una
dintre multiplele forme de realizare a textului şi a relaţiei cu cititorul. Pe
alocuri, receptarea textului dostoievskian comportã dificultãţi ce reclamã
eforturi din partea cititorului care, pentru a înţelege profunzimea textului
trebuie mai întâi sã decodifice complexul intertextual.
Intertextualitatea biblicã reprezintã una dintre componentele
esenţiale ale literaturii, în general, şi a scrierilor dostoievskiene, în special.
Astfel, se cere o atenţie sporitã din partea cititorului pentru a putea
pãtrunde dincolo de nivelul scriiturii, pe tãrâmul etic, filosofic şi religios
al romanului.
Resimţim Parabolele evanghelice-izvor de inspiraţie în opera lui
Dostoievski, familiarizând cititorul cu metabolismul credinţei creştine.
Toate marile romane dostoievskiene au substratul parabolico-evanghelic,
„pe care îl dezvoltã şi îl supune analizei în conformitate cu caracterul tainic şi
inepuizabil al modelul iniţial”.11 Dostoievski nu recurge însã la erminii de tip
obişnuit în ceea ce priveşte vastul domeniu al parabolelor şi scenelor
evanghelice pe care le resimţim în romanele sale.
Scriitorul descinde pânã în adâncimile duhului lor, al spiritului în
care au fost propovãduite pentru ca apoi sã descrie toatã aceastã iniţiere
harismaticã în cuvinte cãrora le conferã anumite valenţe simbolice.
Utilizând un limbaj propriu, la un moment dat, scrieri ale sale pot deveni
palpabile reminiscenţe din sfera motivelor biblice sau a parabolelor
evanghelice.
Prezenţa substratului biblic şi a religiosului în creaţia
dostoievskianã oferã omului echilibrul necesar de care acesta are nevoie,
indiferent în ce situaţie s-ar afla; motivãm afirmaţiile noastre pe mãrturii
ale autorului cum rezultã din Amintiri din Casa Morţilor. Romanul evocã
momentele cheie care i-au marcat profund copilãria şi pe care şi le
reaminteşte în anii detenţiei,12 dar şi lecturarea Bibliei,13 în temniţa

Andreea-Oana Iftime, „Intertextul biblic în Idiotul”,în Constelaţii ieşene, IV, 2009 nr. 1
(13), aprilie, p. 38.
12 „De douã sau câteodatâ de trei ori pe zi ne duceam la bisericã, la o oarecare depãrtare de temniţã.
De multã vreme nu mai fusesem la bisericã. Slujba din Postul Mare, aşa de cunoscutã încã din
copilãrie din casa pãrinteascã, rugãciunile solemne, mãtãniile pânã în pãmânt, toate acestea îmi trezeau
în suflet amintirea trecutului aşa de îndepãrtat, reînviind impresii din copilãrie; era tare plãcut când
dimineaţa, pe pâmânt eram duşi de un supraveghetor cu puşca încãrcatã în locaşul Domnului”. F. M.
Dostoievski, Amintiri din casa morţilor, trad. şi note de Antoaneta-Liliana Olteanu,
Bucureşti, Editura Adevãrul Holding, 2011, p. 251.
11
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siberianã, cu ajutorul cãreia şi-a recãpãtat încrederea în puterea divinã,
înţelegând totodatã cã suferinţa este un act al Proniei Divine, nu al
hazardului.
Biblia era singura carte admisã în ocnã. Dostoievski a studiat
intens Evanghelia lui Hristos, atât în Siberia cât şi dupã graţiere, aceasta
oferindu-i de fiecare datã rãspuns la problemele care-l frãmântau, fapt
confirmat de o relatare a fiicei scriitorului, Liuba Dostoievski: „Tãtãl meu
avea obiceiul de a o consulta în clipele importante ale vieţii. Deschidea Evanghelia la
întâmplare, citea primele rânduri care-i cãdeau sub ochi şi le considera ca un rãspuns
la îndoielile sale”.14
Chiar dacã personajele în care Dostoievski a întruchipat la modul
sublim cuvântul evanghelic, Prinţul Mîşkin şi Alioşa, îndemnul de a citi
Sfânta Scripturã este transpuns prin intermediul Stareţului Zosima sub
forma unui adevãrat program catehetic recomandat în special clericilor,15
dar şi conştientizarea acestora de importanţa sãdirii în sufletele
credincioşilor a cuvântului evanghelic.16 În aceeaşi notã sunt sfaturile
pãrintelui Ferapont, un cãlugãr mai mult al literei17 decât al duhului, din
care am desprins urmãtoarele:„Iubiţi oamenii lui Dumnezeu, nu permiteţi
veneticilor sã vã risipeascã turma, pentru cã, dacã vã veţi lãsa pe tânjalã din cauza
mândriei prea mari sau a trândãviei, din cauza lãcomiei şi invidiei, atunci vor veni
alţii peste voi, din toate colţurile lumii, şi vã vor împrãştia turma sau vor lua-o cu ei.
Explicaţi-i neobosit poporului Evanghelia... Nu vã lãcomiţi la bani! Nu îndrãgiţi
argintul şi aurul, nu le ţineţi la voi... Sã ţineţi sus flamura credinţei şi sã credeţi în ea.
Sã o ridicaţi cât mai sus”.18
Idealul lui Dostoievski este unul evanghelic, propovãduind
iubirea semenilor şi iertarea pãcatelor sãvârşite de aceştia.
Intertextualitatea biblicã devine, în romanele dostoievskiene,
13„Acest

ocnaş stãtuse ani de-a rândul liniştit, blând, cuminte; era tãcut şi retras şi nu vorbea aproape
cu nimeni; lumea îl socotea sãrac cu duhul şi scrântit întru Hristos, cãci în ultimul an mai ales îşi
petrecuse tot timpul liber citind Biblia. Noaptea, dupã ce toatã lumea adormea, el se scula, aprindea o
luminare de cearã, se urca pe cuptor, deschidea cartea şi citea pânã-n zori”. Ibidem, p. 40.
14 Aimée Dostoiewsky, Dostoiewsky, Edit. Paul-Emil, Paris, 1927, p. 107, apud Pr. Ştefan
D. Dobra, Dostoievski şi Tineretul, Bucureşti, Tipografia Fântâna Darurilor, 1938, p. 94.
15 Cf. F. M. Dostoievski, Fraţii Karamazov, vol I, trad. de Elena Vizir, Bucureşti, Editura
Adevãrul Golding, 2011, pp. 484-493.
16 „Este nevoie doar de o micã sãmânţã, foarte micã: dacã el va şti sã o arunce în sufletul omului
simplu, şi sãmânţa nu va pieri, atunci ea va trãi în sufletul lui toatã viaţa, va rãmâne ascunsã acolo,
în bezna din interiorul lui, în miasma pãcatelor lui, precum un punct luminos, ca o avertizare continuã
şi cuprinzãtoare....”.Ibidem, p. 490.
17„Litera care nu mai e alimentatã de spirit îşi pierde chiar şi calitatea de literã”. H. R. Patapievici,
Partea nevãzutã decide totul, Bucureşti, Editura Humanitas, 2015, p. 176.
18 F. M. Dostoievski, Fraţii Karamazov, vol I, p. 277.
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regulãgeneralã, cãci cititorul întâlneşte pe tot parcursul lor trimiteri, pe
alocuri concrete, în alte cazuri subtile la Sfânta Scripturã. Cel mai des
întâlnite sunt trimiterile de la Sfântul Apostol Ioan, din Evanghelie şi
Epistolele Soborniceşti, folosite cu precãdere în Fraţii Karamazov, Idiotul,
Crimã şi pedeapsã. Cartea Apocalipsei este amintitã, cu precãdere, în Idiotul19
şi Demonii.20 Nu lipsesc nici ceilalţi evanghelişti. Spre exemplu, Demonii
are ca motto Evanghelia dupã Luca 8, 32-37, referirile la copii pleacã de la
Evanghelia dupã Matei cap. 18 şi Evanghelia dupã Luca cap. 18. Din Vechiul
Testament este evocatãCartea lui Iov, în Fraţii Karamazov,21de unde, ne
permitem sã considerãm aplecarea scriitorului, pe parcursul întregii
creaţii, asupra suferinţei umane. Toate aceste referinţe se regãsesc
analizate în demersul cercetãrii noastre.
Mântuitorul Hristos şi-a ales, ca metodã de transmitere a
Adevãrului, parabola,considerând cã, structural, aceasta este „în perfect acord
cu El Însuşi, cu substanţa a ceea ce voia sã transmitã şi cu nivelul de receptivitate al
ascultãtorilor”.22 În consecinţã, întregul mesaj evanghelic trebuie înţeles
ţinându-se seama de aceşti parametri.
Transmiterea cuvântului evanghelic este însoţitã din partea
scriitorului de respect şi sensibilitate. Adevãrata culturã hristicã lumineazã
pe om cu lumina inefabilã a Dumnezeirii şi-l conduce spre tot ce este
nemuritor şi veşnic, „ea alungã tot pãcatul şi biruie moartea, îl face pe om veşnic
şi nestricãcios”.23
Romanul pe care se reazemã gloria lui Dostoievski şi care
continua analiza noastrã este: Fraţii Karamazov.
Legenda Marelui Inchizitor
Cercetarea noastrã este centratã pe Legenda Marelui Inchizitor.
Episodul ispitirii Mântuitorului în pustiul Carantaniei, este principala
secvenţã care se regãseşte în acest pasaj literar. În hermeneutica celor trei
ispitiri se aflã cheia mesajului transmis lectorului acestui roman. Nu se
19Apocalipsa

cap. 6, 8, 20, 21.
Acesta este un roman în care substratul apocaliptic este prezent pe tot parcursul lui.
21„Îi plãcea Cartea Iov şi reuşise sã gãseascã pe undeva o culegere de ziceri şi cazanii ale «purtãtorului
de Dumnezeu, pãrintele nostru Isaac Sirul»; citea insistent şi de mai multe ori, chiar fãrã sã priceapã
nimic din textele buchisite, poate cã şi de aceea ajunsese sã îndrãgeascã şi sã preţuiascã aşa de mult
aceastã carte de psalmi şi poveţe”. F. M. Dostoievski, Fraţii Karamazov, vol I, p. 163.
22 Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevãrul ca poveste, Bucureşti, Editura Humanitas,
2012, p. 25.
23 Sfântul Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeu-om. Abisurile şi culmile filosofiei, trad. de Ioan
Icã şi Ioan Icã jr., Sibiu, Editura Deisis, 1997, p. 82.
20
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putea gãsi un alt pasaj mai sugestiv de care autorul sã uzeze pentru a
critica materialismul Occidentului şi îndepãrtarea acestuia de adevãratele
valori creştine, dar şi incapacitatea de a-L accepta pe Hristos datoritã
obtuzitãţii în care se aflã.
Dostoievski oferã, prin romanul Fraţii Karamazov, un exemplu de
plãsmuire a unor mituri noi prin folosirea unor pasaje biblice existente de
veacuri: Nunta din Cana Galileii, Prologul Evangheliei dupã Ioan, Învierea fiicei
lui Iair, Ispitirea din pustiul Carantaniei ş.a. Apare dorinţa autorului de a
aduce pe scena vieţii cotidiene forme speciale ale mitului creştin. În
opinia lui Ioan Pânzaru, „principiile practice şi experinţa de viaţã se pot dobândi
mai uşor prin simularea oferitã de lecturã, deşi ataşamentul faţã de valori se obţine
mai degrabã prin procesul celãlalt, prin implicarea personalã”.24
În centrul preocupãrilor noastre este Legenda Marelui Inchizitor.
Pilda „bobului de grâu care moare pentru a aduce roadã multã” (Ioan 12, 24) ca
şi simbolistica Împãrãţiei Cerurilor (a cãrei imagine este, în acest caz,
comunitatea copiilor, care-l are în centru pe tânãrul Alioşa Karamazov)
sunt supuse analizei în capitolele urmãtoare.
Romanul Fraţii Karamazov, dupã cum se pronuţã Leonid
Grossman, „este romanul sintezã care face întregul bilanţ al activitãţii scriitorului şi
îşi propune sã întruchipeze cele mai sacrosancte idei ale acestuia”.25 Acţiunea
romanului, dincolo de multiple discuţii posibile privind încadrarea ca gen
a textului, de relaţii ideologice şi estetice, este rezultatul proiecţilor
intertextuale din Sfânta Scripturã. Dupã cum observã Malcolm Jones, în
centrul acestui roman avem parte de o amplã confruntare între
profunzimea smereniei ortodoxe şi gândirea rebelã a unui tânãr ateist
(Zosima versus Ivan Karamazov).26
Legenda Marelui Inchizitor constituie principalul reper mitic27 al
întregului roman, cuprinzându-se în acesta intrega gândire filosoficoIoan Pânzaru, Regimul interpretãrii. Literatura şi sensul acţiunii, pp. 88-89.
Leonid Grossman, Titanul-viaţa lui Dostoievski, trad. de George Iaru, Editura Lider,
Bucureşti, 1999, p. 473.
26,,The most common way of reading the religious dimension of The Brothers Karamazov is, of course,
to see it in terms of the juxtaposition of the philosophies an quality of life of the Elder Zosima and Ivan
Karamzov (....). Seen in this light, the novel confronts the spiritual depths of Ortodox piety with the
intellectual critique of a rebelious young atheist (or radical agnostic), which has seemed to many readers
to encapsulate the essence and drama of the confrontation between religion and the scientific
enlightenment of the modern age”. Malcolm Jones, Dostoevsky and the Dynamics of Religious
Experience, London, Anthem Press, 2005, p. 105.
27 Dimensiunea miticã a prozei dostoievskiene, analizatã atent de Albert Kovacs, se
poate aplica la mai multe niveluri: „Limbaj-fãrã un limbaj mitic, construcţiei narative nu i-ar
mai fi conferitã autenticitate şi veridicitate. Specific lui Dostoievski este folosirea unui limbaj simplu,
dar nu simplist, specific celui biblic, prin care sistemul lingvistic dostoievkian capatã un aspect mistic.
24
25
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religioasã a autorului. Acest poem constituie doar un episod din romanul
Fraţii Karamazov, însã legãtura cu romanul este realizatã astfel, încât poate
fi analizat ca o creaţie distinctã. În locul legãturii exterioare între acest
episod şi Fraţii Karamazov existã una interioarã, întregul roman se
grupeazã în jurul acestui poem literar, în care sãlãşluieşte ideea principalã
a tuturor romanelor dostoievskiene: „libertatea şi raţiunea autonomã a omului
necontrolat de nimic”.28
În acest poem trebuie cãutatã esenţa concepţiei dostoievskiene
asupra lumii, fiind piscul creaţiei dostoievskiene şi dupã cum socoteşte
Paul Evdokimov, „Legenda Marelui Inchizitor sintetizeazã toate ideile religioase
ale lui Dostoievski şi face bilanţul viziunii sale fulgurante”.29 În accepţiunea
optimistã a lui Nikolai Berdiaev, acest fragment „soluţioneazã tema
fundamentalã a libertãţii şi a spiritului uman”.30 Vasili Rozanov socoteşte, întrun ton pesimist, cã„acest text pare a fi cea mai neagrã mãrturie a îndoielilor lui
Dostoievski”,31 dar şi „sufletul întregii lucrãri”.32 Pentru a înţelege esenţa
concepţiei dostoievskiene, asupra acestui „pamflet de geniu”,33 Nikolai
Berdiaev vine în întâmpinarea cititorului cu urmãtoarea remarcã: „în
cadrul legendei sunt puse faţã în faţã şi se confruntã douã temeiuri fundamentalelibertatea şi constrângerea, credinţa în Rostul vieţii şi necredinţa 34 în vreun rost,
iubirea divinã şi mila atee faţã de oameni, Hristos şi Antihrist”.35
Toate romanele dostoievskiene respectã aceastã direcţie, deoarece majoritatea scrierilor sale se dezvoltã pe
baza unor pasaje scripturistice; Atmosfera în care se desfãsoarã acţiunea – pe alocuri devine palpabilã
pentru cititor, acesta simţindu-se introdus în desfãşurarea acţiunii, stabilindu-se o acutã complicitate
între el şi text; Temporalelitatea – acţiunea se desfãşoarã în timp, dar pe alocuri profunzimea
imaginilor create depãşeşte timpul. Desfãşurarea şi profunzimea întâmplãrilor creazã pentru cititor
imaginea unui timp dincolo de timp. Sentimentul pierderii ireversibile a timpului şi conştientizarea
angoaselor apar datoritã lipsei sensului existenţial şi eshatologic al umanitãţii”. Albert Kovacs,
Poetica lui Dostoievski, Bucureşti, Editura Univers, 1987, p. 212.
28 Nichifor Crainic, Dostoievski şi creştinismul rus, Cluj Napoca, Editura Arhidiecezana
Cluj/Editura Anastasia, 1998, p. 162.
29 Paul Evdokimov, Hristos în gândirea rusã, trad. de Ioan Buga, Bucureşti, Editura
Symbol, 2001, p. 115.
30 Nikolai Berdiaev, Filosofia lui Dostoievski, trad. de Radu Pãrpãuţã, Iaşi, Editura
Institutul European, 1992, p. 124.
31 Nicoleta-Ginevra Baciu, „O profeţie dostoievskianã”, în România literarã, 2014, nr. 12, http://www.romlit.ro/o_profeie_dostoievskian. (accesat în 17.04.2015)
32Maria Banerjee, „Rozanov on Dostoevskiy”, in Slavic and East European Journal, vol. 15,
1971, No. 4, p. 413.
33 Nichifor Crainic, Dostoievski şi creştinismul rus, p. 161.
34Aceastã „necredinţã învreun rost” apare vizibil transpusã sub forma indiferentismului:
„aceastã necredinţã se înrãdãcineazã prin convingere, dar se înrãdãcineazã şi printr-un indiferentism
ciudat, general, faţã de aceastã supremã idee a existenţei omeneşti, indiferentism, uneori chiar zeflemist,
care Dumnezeu ştie de unde şi dupã care legi s-a instaurat la noi, şi nu doar faţã de aceastã idee, ci
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Acest poem epic reprezintã principalul reper al incursiunii
textului biblic în arealul literar. Paul Evdokimov considerã„Legenda
Marelui Inchizitor ca fiind testamentul spiritual al scriitorului, ea este aceastã «carte
despre Hristos» pe care a vrut sã o scrie toatã viaţa lui”.36
Pentru desluşirea enigmelor care planeazã asupra acestui episod,
urmãrim firul epic care stã la baza poemului. Dostoievski plaseazã
acţiunea în secolul al XVI-lea, în Spania, ţara în care a funcţionat
Inchiziţia, şi anume, a doua zi dupã ce Marele Inchizitor arse pe rug o
sutã de eretici „ad majorem gloriam Dei”.37 Hristos apare liniştit, discret,
mergând prin mulţime, dar este observat, în momentul în care acesta
sãvârşeşte anumite minuni, de cãtre Marele Inchizitor care dã poruncã
gãrzilor sale sã-L prindã şi sã-l ducã în temniţã. Târziu, în noapte,
bãtrânul Inchizitor vine la Hristos unde are loc un lung monolog în care
îşi expune doctrina sa şi criticã învãţãtura pe care Hristos a lãsat-o lumii.
În demersul sãu, scriitorul nu s-a putut desprinde de cuvântul
biblic. Regãsim în cadrul acestui episod un substrat evanghelic, secvenţa
ispitirii Mântuitorului în pustiul Carantaniei. În hermeneutica celor trei
ispitiri se aflã cheia mesajului pe care autorul a vrut sã-l transmitã
lectorului acestui roman. Nu se putea gãsi un alt pasaj mai elocvent de
care autorul rus sã uzeze pentru a critica materialismul Occidentului şi
îndepãrtarea acestuia de adevãratele valori. Dostoievski a dus o susţinutã
ofensivã asupra materialismului prin afirmarea libertãţii individuale
promovând umanismul creştin prin imperativul slujirii aproapelui şi a
societãţii. Aceasta constituie noua erã pe care romancierul o întrezãreşte
la orizont, o lume în care Dumnezeu este alungat, în care absenţa lui
Dumnezeu este înlocuitã de ideologiile pe care omul le-a nãscocit şi care
sunt considerate de acesta ca oferind adevãrata libertate. Ideea apare
sintetizatã în dialogul dintre Ivan Karamazov şi fratele sãu Alioşa, când
expune problematica poemului, Marele Inchizitor. Libertatea pe care, din
iubire, Dumnezeu i-a oferit-o de la început omului va fi rãstãlmãcitã de

faţã de tot ce este vital, faţã de adevãrul vieţii, faţã de tot ce dã şi întreţine viaţa, îi asigurã sãnãtatea,
distruge descompunerea şi duhoarea”. F. M. Dostoievski, Jurnal de scriitor, trad. de Adriana
Nicoarã, Mariana Vraciu, Leonte Ivanov şi Emil Iordache, studiu introductiv de Sorina
Bãlãnescu, ed. a III-a, Iaşi, Polirom, 2008, p. 645.
35 Nikolai Berdiaev, Filosofia lui Dostoievski, trad. de Radu Pãrpãuţã, Iaşi, Editura
Institutul European, 1992, p. 125.
36 Paul Evdokimov, Hristos în gândirea rusã, trad. de pr. Ioan Buga, Bucureşti, Editura
Symbol, 2001, p. 116.
37Marele Inchizitor. Dostoievski-lecturi teologice, trad. de Leonte Ivanov, Iaşi, Editura
Polirom,1997, p.13.
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acesta transformând-o într-o amplã rãzvrãtire împotriva lui Dumnezeu.38
Marele Inchizitor doreşte deposedarea omului de libertate, oferindu-i în
schimbul libertãţii fericirea unei mari dezamãgiri.
Abordarea ateismului şi a refuzului lui Hristos în viaţa umanã nu
este deloc întâmplãtoare, ci prezintã realitatea societãţii din acele timpuri.
Acest aspect redat în Legenda Marelui Inchizitor, prin opoziţia faţã de
Hristos, reprezintã o neacceptare din partea societãţii de a-l primi pe
Hristos, omul ajunge sã considere cã adevãrul hristic nu este cel care i se
potriveşte: „cã adevãrul nu poate sãlãşlui în Tine, fiindcã era cu neputinţã sã-i
urgiseascã cineva atât de cumplit ca Tine, lãsându-i sã se zbatã într-o incertitudine
atât de chinuitoare, cu atâtea griji pe cap şi atâtea probleme fãrã dezlegare! În felul
acesta, tu însuţi ai pus la cale surparea împãrãţiei Tale şi n-ai deci niciun drept sã
arunci vina pe alţii”.39
În paginile acestui poem, Hristos se redescoperã lumii prin
diferite minuni pe care le sãvârşeşte faţã de cei bolnavi, dar şi învierea
unei copile prin care se face aluzie la un alt moment cheie al activitãţii
Mântuitorului-Învierea fiicei lui Iair. Inchizitorul nu poate înţelege, în logica
lor plenarã, minunile sãvârşite de Hristos, astfel acestea nefiind acceptate.
Sensul minunilor prin care Hristos doreşte sã-şi arate atotputernicia Sa,
dar şi iubirea pe care Fiul lui Dumnezeu o are faţã de fiinţa umanã, în
general, şi de tineri, în special, nu poate fi acceptatã de Inchizitor. Acesta
hotãrãşte închiderea în temniţã a lui Hristos, moment care constituie
începutul unui tumultuos interogatoriu din partea Inchizitorului,40 cãruia
Hristos îi rãspunde printr-o profundã tãcere.41
38„«Vreau

sã fiţi liberi cu adevãrat»? Ai avut acum prilejul sã-i vezi pe oamenii aceştia «liberi»,
rosteşte deodatã bãtrânul, zâmbind dus pe gânduri. Ca sã continue apoi, mãsurându-l cu o privire
încruntatã pe captivul sãu: Da, sã ştii cã ne-a costat scump treaba asta, dar acum, am ajuns, în fine,
sã ducem, în numele tãu, la bun sfârsit misiunea noastra. Cincisprezece veacuri ne-am canonit cu
libertatea asta, dar acum am isprãvit, da, da, am isprãvit o data pentru totdeauna. Ce, nu crezi c-am
isprãvit pentru totdeauna? Te uiţi la mine blând şi nu vrei mãcar sã mã învredniceşti cu un cuvânt de
indignare? Cu toate astea, tocmai acum, poti sã mã crezi, acum, în momentul de faţã, oamenii poartã
în ei mai adânc ca oricând înrãdãcinatã convingerea cã sunt liberi, cu desãvârşire liberi, deşi chiar ei neau oferit libertatea lor, depunând-o smeriţi la picioarele noastre. Asta e ceea ce am izbutit noi sã facem,
dar, te întreb, asta e oare cu adevarat libertatea doritã de tine, libertatea pe care ai visat-o?”. F. M.
Dostoievski, Fraţii Karamazov, vol. I, p. 421.
39Ibidem, p. 424.
40„În care întunericul desfãşurat în rafale nimicitoare prin discursul Închizitorului se va confrunta şi se
va împiedica în stavila de tãcere a dragostei”. Nicoleta-Ginevra Baciu, „O profeţie
dostoievskianã”,
în
România
literarã,
nr.
1-2,
2014,
http://www.romlit.ro/o_profeie_dostoievskian, (accesat în 17.04.2015).
41„Tãcerea este însuşi miezul, profunzimea, adâncul, adevãrul, misterul şi esenţa lui Dumnezeu”.
George Remete, Cunoaşterea prin tãcere, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2011, p. 633.
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Inchizitorul este simbolul omului pãtruns de egoism.
Raţionalismul individualist este pedepsit aspru în toate romanele sale. O
astfel de fiinţã nu poate pãtrunde în tainele lui Dumnezeu, preferã o
gândire diabolicã în dauna unei smerenii hristice. Prin folosirea textului
biblic, mesajul sãu nu intrã în desuetudine, ci rãmâne de-a pururi viu în
conştiinţa celui care-i citeşte opera.
Marele Inchizitor încearcã prin orice mijloace sã-şi impunã
doctrina. Dacã diavolul nu a reuşit sã-L ispiteascã pe Hristos prin cele
trei modalitãţi, în Pustiul Carantaniei, care constituie scena centralã a
acestui monolog, Marele Inchizitor îi reproşeazã lui Hristos cã
neacceptarea lor a dus în cele din urmã la un mare haos asupra întregii
umanitãţi, acestea devenind instrumente de dominare a omului, arãtând
cã pentru a aduce fericirea acestei lumi este nevoie de minune, mister şi
autoritate. Hristos a preferat sã-l lase pe om liber, nu rob vreunei
ideologii. Inchizitorul nu renunţã, ştie slãbiciunea firii umane. Prin acest
plan diabolic, Inchizitorul doreşte sã subjuge fiinţa umanã, sã-i arate
Mântuitorului cã natura umanã este iremediabil înjositã, ceea ce
constituie o mare eroare; omul indiferent de starea de pãcat în care s-ar
afla are capacitatea de a restabili comuniunea cu Hristos.
Poemul dovedeşte o realã rãzvrãtirea a omului faţã de
Dumnezeu. Marele Inchizitor respinge lumea creatã de Dumnezeu,
considerând cã el o poate organiza mult mai bine; toatã viziunea lui este
o interpretare pe dos a adevãrului.
Acţiunea acestei legende se încheie cu un ultim gest al
Mântuitorului prin care-l sãrutã pe Inchizitor. În pasajul evanghelic
analog acestei ultime atitudini a lui Hristos, Iuda îl sãrutã pe Hristos. La
Dostoievski, „Ostaticul” îi oferã o sãrutare Inchizitorului, care râmâne
neclintit în hotãrârea lui.42 Gestul lui Iuda este unul de trãdare, pe când
gestul „Ostaticului” este unul de profundã smerenie. Teologul protestant

42„Inchizitorul

a spus tot ce avea de spus şi aşteaptã acum rãspunsul prizonierului sãu. Tãcerea lui îl
apasã. L-a ascultat tot timpul cu luare-aminte, liniştit, privindu-l pãtrunzãtor, drept în ochi, fãrã sã-i
obiecteze nimic. Bãtrânul ar vrea totuşi sã-i audã glasul, sã-i spunã ceva, orice, mãcar un cuvânt, fie el
cât de amar, cât de cutremurãtor. Acesta însã se apropie de el şi sãrutã blând buzele ofilite ale
bãtrânului de nouãzeci de ani. E singurul lui rãspuns. Inchizitorul tresare. Ceva îi tremurã în colţul
gurii; se îndreaptã apoi spre uşã, o deschide şi spune: „Du-te şi sã nu mai vii… sã nu mai vii…
niciodatã, niciodatã!” şi-l lasã sã iasã „în noaptea ce învãluie piaţa oraşului”. Iar prizonierul pleacã./Şi bãtrânul?/-Sãrutul îi rãmâne ca un balsam pe inimã, şi totuşi, stãruie mai departe, neclintit, în
hotãrârea lui”. F. M. Dostoievski, Fraţii Karamazov, vol. I, p. 440.
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Eduard Thurneysen socoteşte cã sãrutul lui Hristos dat Marelui
Inchizitor reprezintã un act de iertare dat întregii umanitãţi.43
Analizând acest episod, putem conchide cã reprezintã mai mult
decât o simplã formã de ateism: o respingere a lui Hristos cu conştiinţa
cã El existã. În viziunea Inchizitorului, Dumnezeu nu poate fi acceptat,
acesta considerã cã lumea nu are nevoie de prezenţa Lui, ci numai de
minunile Lui. Hristos însã a vrut sã-l câştige pe om prin libertate, nu prin
miracole, aşteptând de la acesta o iubire liberã, necondiţionatã de vreo
cauzã externã.
Lectura acestui „pamflet de geniu” demonstreazã cã Dostoievski era
un bun cunoscãtor al cuvântului revelat, dovadã cã alege sã punã în gura
Marelui Inchizitor cele mai teribile negaţii, chiar şi negarea creãrii dupã
chipul lui Dumnezeu44. Mesajul acestui poem are o ţintã precisã, şi
anume, omul sensibil care cel puţin o datã l-a simţit pe Dumnezeu în
viaţa sa, altfel exista pericolul de a fi de partea Inchizitorului.
Considerãm ca şi exegeţii operei lui Dostoievski cãFraţii
Karamazov constituie apogeul literar al scriitorului, concluzia şi
încoronarea întregii sale opere în care acesta reformuleazã întrebãrile pe
care şi le-a pus şi cautã sã le soluţioneze.
Dostoievski îşi selecteazã foarte atent inserţiile citatului biblic în
opera sa, creând de fiecare datã un adânc sentiment de uimire în faţa
sacrului, deschizând calea reflecţiei. Intertextul biblic în paginile
dostoievskiene reprezintã modul artistic al unei sensibilitãţi religioase
aparte. Atât pentru Dostoievski cât şi pentru alţi scriitori din spaţiul
ortodox referinţele biblice sunt, pe alocuri inevitabile, (determinate de
concepţia lor despre lume şi viaţã şi de conţinutul de idei pe care îl
transmit).

43„Usually

it is interpreted as a kiss of forgiveness from Christ to the saintly sinner. As Thurneysen
puts this conventional view, this is the answer which Dostoevsky wants to give to man in his tremendous
godlessness”. Eduard Thurneysen, Dostojewski, Kaiser Verlag, Munchen, 1930,
http://www.religion-online.org/showcha-pter.asp?title=537&C=588,
(accesat
în
17.04.2015)
44„Nu Te-ai gãndit oare cã, într-o bunã zi, cu jugul acesta al libertãţii de a alege lãsat pe umerii lui,
ar putea sã Te renege, sã te respingã chiar şi pe Tine, ar putea sã punã la îndoialã chiar şi realitatea
chipului Tãu şi adevãrurile propovãduite de Tine? Va veni poate vremea când oamenii vor declara sus
şi tare cã adevãrul nu se aflã la Tine, pentru cã nimeni altul în afarã de Tine nu ar fi putut sã îi
pãrãseascã într-o stare de rãtãcire şi buimãcealã mai mare, sã îi lase într-o confuzie mai profundã şi cu
mai multe griji şi nevoi aşa cum ai fãcut-o Tu”. F. M. Dostoievski, Fraţii Karamazov, vol. I, pp.
427-428.
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Biblia a fost şi continuã sã fie un izvor de inspiraţie pentru
literaturã. Astfel, prin intertextul biblic, şi literatura modernã cautãşi dã
rãspunsuri la marile întrebãri ale existenţei.
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